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บทคัดย่ อ

การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการสํารวจการจัดการพลังงานและปรั บปรุ งระบบปรั บอากาศ
สําหรับอาคารเรี ยน (อาคาร 8 ) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยทําการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากแบบปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type)
เป็ นแบบรวมศูนย์ประเภท Variable Refrigerant Volume (VRV) และแบบชนิ ดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วย
อากาศ (Air-Cooled Chiller) โดยได้รวบรวมข้อมูลจํานวนชัว่ โมงการใช้ห้องเรี ยนของอาคาร 8 ในปี การศึกษา
2560 ขนาดของเครื่ องปรับอากาศระบบปั จจุบนั และระบบใหม่ ของอาคาร 8 การศึกษานี้ ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมของเครื่ องปรั บอากาศในแต่ละห้องเรี ยนโดย
แบ่งเป็ น 3 ภาคการศึกษา การเปรี ยบเทียบทางด้านพลังงานไฟฟ้าได้พิจารณาสถานการณ์ 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ
กรณี ที่ระบบปรับอากาศทํางานตามเวลาเรี ยนจริ งและกรณี สมมติให้ระบบปรับอากาศทํางานทุกเครื่ องและ 9
ชั่ว โมงต่ อ วัน จากนั้น นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าประมาณราคาในการลงทุ น และคํา นวณระยะเวลาคื น ทุ น ผลการ
เปรี ยบเทียบการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศพบว่า กรณี ที่ระบบปรับอากาศทํางานตามเวลาเรี ยนจริ งระบบ
ปรับอากาศแบบ VRV สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 705,948.59 kWh และสําหรับแบบ Air-Cooled Chiller
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 727,707.06 kWh สําหรับกรณี การทํางานวันละ 9 ชัว่ โมง พบว่าระบบปรับ
อากาศแบบ VRV สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,340,472.60 kWh และแบบ Air-Cooled Chiller สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,324,874,70 kWh ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าสําหรับระบบปรับอากาศ
แบบ VRV มีเงินลงทุนอยูท่ ่ี 23,921,900 ล้านบาท และสําหรับระบบแบบ Air-Cooled Chiller รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
นักศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประมาณ 24,250,000 ล้านบาท จากมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ระยะเวลาคืนทุนของแบบ Air-Cooled Chiller อยู่
ที่ 10 ปี กับ 6 ปี และสําหรับแบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV) อยูท่ ี่ 11 ปี กับ 5 ปี ตามลําดับ ผลการศึกษาที่ได้สามารถ
นําไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการปรั บปรุ งระบบปรั บอากาศของมหาวิทยาลัยต่อไป กรณี ไม่
เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type) จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าอยู่ที่
2,153,803.68 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้ าต่อปี อยู่ที่ 12,211,361.28 กรณี ที่ใช้เครื่ องปรับอากาศเก่าต่อไปถึง 5 ปี จะมี
ค่าพลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 10,769,018.40 kWh และมีค่าไฟฟ้าอยูท่ ี่ 61,056,806.40 บาท กรณี เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ
ใหม่ เป็ นระบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV) จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 678,228.40 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้าต่อปี
อยู่ ที่ 3,996,345.60 กรณี ใ ช้ต่ อ ไปถึ ง 5 ปี จะมี ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า อยู่ที่ 3,391,142 kWh และมี ค่ า ไฟฟ้ า อยู่ท่ี
19,981,728 บาท
คําสํ าคัญ: ระบบปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ, อาคารเรี ยน

ABSTRACT

The objectives of this study are to investigate the energy management strategies and to improve the
air conditioning system for the Building 8 of Dhurakij Pundit University leading to energy-savings. The study
was investigated by analyzing the current air- conditioning system (Split Type) compared to the Variable
Refrigerant Volume (VRV) and the Air-Cooled Chiller. The collected data consisted of the operating time of
the classrooms in academic year 2017 and sizes of current and new air-conditioning systems in Building 8. The
study compared the electricity consumption of the air conditioners for each classroom with the engineering
economics analysis, divided into three semesters. The analysis of electricity consumption in the air conditioners
was performed by two cases. The first case encompassed the use of the air conditioners counted by the actual
operating time of the classrooms, while the second case assumed to turn on all air conditioners for nine hours
per day. Next, the collected data were used to estimate the investment cost and payback period of installing the
new air-conditioning systems. The results of the energy consumption indicated that the VRV system counted
by the actual operating time could save up the energy up to 705,948.59 kWh. The Air-Cooled chiller could save
the energy up to 727, 707.06 kWh. For the operating time of nine hours per day, the VRV could save up the
energy up to 1,340,472.60 kWh and the Air-cooled chiller could save the energy up to 1,324,874.70 kWh.
Regarding the engineering economics performance, the investment costs of the VRV were 23,921,900 Baht and
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the Air-cooled chiller were 24,250,000 Baht. The payback periods of the Air-Cooled Chiller were 10 years and
6 years, while the VRV had the payback periods of 11 years and 5 years, respectively. The results obtained from
this study can be used to make a decision to improve the air conditioning systems in the university. In case of
not changing the air conditioners, the spilt type system had the electricity consumption to 2,153,803.68 kWh a
year and had the annual electricity charge of 12,211,361.28 Baht. For the next Five years, the electricity
consumption will be 10,769,018.40 kWh and the annual electricity charge of 61,056,806.40 Baht. About
changing to the new air conditioner to the VRV system, the electricity consumption is 678,228.40 kWh/year
and the annual electricity charge is 3,996,345.60 Baht. For the next 5 years, the electricity consumption will be
3,391,142 kWh and the annual electricity charge will be 19,981,728 Baht.
Keywords: Air-conditioning System, Central Air-conditioning System with Air-cooled Chiller, Educational
Building

บทนํา

เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในอาคารของมหาวิทยาลัยส่ วนมากจะเป็ นแบบชนิดแยกส่ วน (Split Type) ซึ่ง
เมื่ อใช้งานไปนานสมรรถนะของเครื่ องปรั บอากาศจะตํ่าลงส่ งผลให้ใช้ปริ มาณไฟฟ้ ามาก การควบคุ มการ
ประหยัดพลังงานจะควบคุมได้ยาก วิธีหนึ่ งที่จะช่วยขจัดปั ญหาได้คือการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วย
เดี ย วชนิ ด แยกส่ ว นเป็ นแบบแอร์ ร วมศู น ย์ป ระเภท Variable Refrigerant Volume (VRV) โดยมี ค อยล์ร้ อ น
(Outdoor Unit) 1 ตัว แล้วเดินท่อนํ้ายาไปจ่ายคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัว และเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ
แบบส่ วนกลางชนิ ดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller) 2 แนวทางนี้ แม้ว่าจะต้องลงทุนสู ง แต่ใน
ระยะยาวจะเป็ นการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในระบบปรั บอากาศ ของอาคารเรี ยนมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ จะ
เลือกใช้แนวทางการปรับปรุ งระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่ วนเป็ นแบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV)
และแบบชนิดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller) กรณี ศึกษาอาคาร 8 ในการศึกษานี้ได้
ทําการรวบรวมข้อมูลชัว่ โมงการใช้หอ้ งเรี ยนและรายละเอียดของเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในปัจจุบนั โดยใช้ขอ้ มูล
ในปี การศึ ก ษา 2560 เปรี ย บเที ย บข้อ มู ล เชิ ง เทคนิ ค ของเครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ คัด เลื อ กประเภท ตลอดจน
เปรี ยบเทียบพลังงานรวม (kWh) ของเครื่ องปรับอากาศระบบปั จจุบนั และระบบใหม่ ในการคํานวณระยะเวลา
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คืนทุนไม่ได้รวมค่าของเงินที่เปลี่ยนไปและคิดเฉพาะเงินลงทุนเท่านั้นโดยไม่ได้รวมถึงค่าการบํารุ งรักษาและค่า
ปลีกย่อยอื่น

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวทางจัดการปรับปรุ งระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่ วนเป็ นแบบแอร์รวมศูนย์ (VRV)
และแบบชนิดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller)
2. เพื่อประมาณราคาการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนของการติดดั้งระบบปรับอากาศแบบแอร์ รวม
ศูนย์ (VRV) และแบบชนิดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller)

ขอบเขตการศึกษา

1.การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในระบบปรั บอากาศของอาคารเรี ยนมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์จะ
เลือกใช้แนวทางการปรับปรุ งระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่ วนเป็ นแบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV)
และแบบชนิ ดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller) กรณี ศึกษาอาคารเรี ยนรวมจํานวน 1
อาคาร (อาคาร 8 คณะนิเทศศาสตร์)
2.รวบรวมข้อมูลชัว่ โมงการใช้ห้องเรี ยนและรายละเอียดของเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในปั จจุบนั โดย
ใช้ขอ้ มูลในปี การศึกษา 2560
3.เปรี ยบเทียบข้อมูลเชิ งเทคนิ คของเครื่ องปรั บอากาศเพื่อคัดเลือกประเภท ตลอดจนเปรี ยบเทียบ
พลังงานรวม (kWh) ของเครื่ องปรับอากาศระบบปัจจุบนั และระบบใหม่
4.ในการคํานวณระยะเวลาคืนทุนไม่ได้รวมค่าของเงินที่เปลี่ยนไป และคิดเฉพาะเงินลงทุนเท่านั้น
โดยไม่ได้รวมถึงค่าการบํารุ งรักษาและค่าปลีกย่อยอื่น

ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ (2545) การใช้ค่าประสิ ทธิภาพของพลังงานในการวิเคราะห์อาคารโดยทัว่ ๆ ไป
ในประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานในรู ปของพลังงานไฟฟ้ าเป็ นส่ วนใหญ่ โดยระบบปรับอากาศภายในอาคาร
จะเป็ นระบบที่ ใช้พลังงานมากเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาคือระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ใน
สํานักงาน ในระบบปรับอากาศ ถ้าเป็ นอาคารขนาดใหญ่มกั จะนิ ยมเลือกใช้ระบบทํานํ้าเย็น โดยใช้เครื่ องทํานํ้า
เย็นในการผลิตนํ้าเย็นเพื่อทําให้บริ เวณต่างๆ ภายในอาคารมีสภาวะอากาศที่เหมาะสม เครื่ องทํานํ้าเย็นที่ใช้จะมี
1310

หลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กนั มากมักจะเป็ นแบบระบบอัดไอโดยตัวเครื่ องทํานํ้าเย็นจะประกอบไปด้วยส่ วนที่เป็ น
อีแวปปอเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ เอ็กซ์แพนชัน่ และคอมเพรสเซอร์ ทั้งนี้ พลังงานไฟฟ้าจะเข้าสู่ มอเตอร์ เพื่อใช้ขบั
คอมเพรสเซอร์ ดังนั้นวัฎจักรของการอัดไอดังกล่าวจะตรงกันข้ามกับวัฎจักรที่ให้กาํ ลังงานโดยทัว่ ไปซึ่งจะให้ค่า
พลังงานไฟฟ้าสุ ทธิ ที่ได้ดว้ ยเหตุน้ ี นิยามของคําว่าประสิ ทธิ ภาพที่ใช้ทวั่ ไปจึงไม่อาจนํามาใช้กบั วัฎจักรของการ
อัดไอได้ โดยเทอมที่ใช้บอกประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นจะได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ของสมรรถนะ (COP) ค่า
อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพของพลังงาน (EER) และค่าอัตราการใช้ไฟต่อตันความเย็น (kW/TR)
อนุ ชา คุณทะวงษ์ (2550) การจัดการปรั บปรุ งระบบปรั บอากาศเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้ าโดย
เปลี่ ย นระบบปรั บ อากาศแบบหน่ ว ยเดี ย วชนิ ด แยกส่ ว นเป็ นแบบส่ ว นกลางชนิ ด ระบายความร้ อ นด้ว ยนํ้า
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (อาคาร 1,2,3 และ 4)ระบบปรับอากาศแบบนี้มีประสิ ทธิภาพสู ง โดยเฉพาะ
เครื่ องทํานํ้าเย็นในปั จจุบนั สามารถพัฒนาให้ไช้กระแสไฟฟ้าตํ่ากว่า 0.7 kW/TR จึงเป็ นที่นิยมใช้ในอาคารขนาด
ใหญ่ เช่นศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรื อสํานักงานบางแห่ ง
อธิวฒั น์ (2556) มาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสําหรับเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งได้ทาํ การศึกษา
และปฏิบตั ิงานในระหว่างโครงการสหกิ จศึกษา มี 4 มาตรการที่นาํ เสนอเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของ
เครื่ องปรั บ อากาศ ได้แ ก่ (1) การปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศก่ อ นเลิ ก งาน 30 นาที (2) การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข อง
เครื่ องปรับอากาศขึ้น 1 องศาเซลเซี ยส (3) การบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ และ (4) การเปลี่ยน
เครื่ องปรั บอากาศเป็ นแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยที่ มาตรการแรกสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้
41,572.13 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี มาตรการที่สองสามารถลดได้19,954.62 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี มาตรการที่สาม
สามารถลดได้ 33,257.70 กิโลวัตต์ชว่ั โมงต่อปี และมาตรการที่สี่สามารถลดได้ 367,131.65 กิโลวัตต์ชว่ั โมงต่อปี
บรรพต ประภาศิริ. (2556). ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การประหยัดพลังงานของระบบปรับ อากาศโดยการ
ใช้ตวั ควบคุมอุณหภูมิและการบํารุ งรักษาเบื้องต้น พบว่าจากการศึกษา เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ขนาด
25,000 Btu/h โดยปรับตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส และใช้ตวั ควบคุมอุณหภูมิแบบไมโครคอนโทรลเลอร์
และโปรแกรมการจัดการพลังงาน จะทําให้ ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 26% เมื่อเทียบกับการใช้เทอร์โมสตัท
แบบไบเมททัล (Bimetal) และ จากการศึกษาเครื่ องปรับอากาศที่อายุการใช้งานแตกต่างกัน เปรี ยบเทียบระหว่าง
ไม่มีการ บํารุ งรักษาและมีการบํารุ งรักษาแล้ว การบํารุ งรักษาโดยการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศและ แผง
ํ
คอยล์เย็นสม่าเสมอ
จะมีการใช้กาํ ลังไฟฟ้าในการทําความเย็นน้อยกว่าเครื่ องที่ไม่มีการ บํารุ งรักษา และทําให้
ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 14.59%
พจน์ชววัฒน์ เลาะเลิศสุ ข (2556) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสู ง กรณี ศึกษา: ระบบปรับ
อากาศ โรงแรมโนโวเทล แพลตินมั่ กรุ งเทพ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและทําความเย็น
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ในอาคารต่าง ๆ จะเกิดผล สู งสุ ดเมื่อมีการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่การออกแบบและการเลือกใช้
อุปกรณ์ที่มี ประสิ ทธิ ภาพสู งจะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
เหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ าจะไม่สามารถประสบผลสําเร็ จถ้าไม่ มีการ
วางแผนวิเคราะห์ Function งานที่ดี ในส่ วนของโรงแรมโนโวเทล แพลตินม่ั เป็ นอาคารใหม่ ซึ่ งมีการออกแบบ
อาคารที่ทนั สมัยรวมทั้งมีระบบประกอบอาคารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ BAS (Building Automation System)
ทําให้มีความสะดวกสบายในการควบคุมดูแล แต่ในการใช้งานจริ ง แล้วอาจเกิดการสิ้ นเปลืองถ้าเราใช้ระบบ
อัตโนมัติอย่างเดียวโดยไม่ใส่ ใจดูแลในการตรวจเช็ค ประสิ ทธิภาพอีกทีอาจเกิดการสู ญเปล่าขึ้นได้ของพลังงาน
และทําให้เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานมาก
งานวิ จ ัย นี้ มี ความแตกต่ า งจากงานวิจ ัย ในอดี ต ที่ ว่างานวิจ ัย ในอดี ต ไม่ ไ ด้ทาํ การศึ ก ษาของการ
ประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศเก่า

วิธีการดําเนินการศึกษา
เตรียมการ / ศึกษาหาข้ อมูล
นําเสนอ หัวข้ อ วัตถุประสงค์
เริ่มทําการเก็บข้ อมูล
ทําการเปรียบเทียบ 2 ลักษณะ
เปรียบเทียบพลังงานรวมของเครื่องปรับอากาศ ที่ทาํ งานตามเวลาเรียนจริง

เปรียบเทียบพลังงานรวมของเครื่องปรับอากาศ ที่ทาํ งานทุกเครื่องและ 9ชั่วโมงต่อวัน
ภาพที่ 1 วิธีการดําเนินการวิจัย
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ท ํา การศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานในระบบเครื่ องปรั บ อากาศ กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อาคาร 8 ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์พลังงานของระบบปรั บอากาศ รวบรวม
ข้อมูลชัว่ โมงการเรี ยนชัว่ การโมงการใช้งาน จากฝ่ ายอาคารและฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการใช้เครื่ องปรั บอากาศ ค่ากําลังไฟฟ้ า(kWh) ขนาดบีทียู (BTU) ของ
อาคาร 8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
3. วิ เ คราะห์ ผ ลการเปรี ยบเที ย บการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของเครื่ องปรั บ อากาศเก่ า และ
เครื่ องปรับอากาศใหม่
4. สรุ ปผลการดําเนินงาน การใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) การลงทุนและระยะเวลาคืนทุน

การรวบรวมข้ อมูล

จัดทําและรวบรวมข้อมูลจํานวนชัว่ โมงการใช้เครื่ องปรับอากาศของอาคาร 8 จากลักษณะของอาคาร
เรี ยน คือ จํานวนชั้นและห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศ ข้อมูลที่นาํ มาศึกษาเป็ นข้อมูลเมื่อปี การศึกษา 2560 ซึ่ งได้
จากการสอบถามและขอแบบแปลนจากฝ่ ายช่ างและซ่ อมบํารุ ง และฝ่ ายจัดทําตารางสอนและสอบไล่ สํานัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในการเปรี ย บเที ย บพลัง งานรวม (kWh) ของเครื่ อ งปรั บ อากาศระบบเดิ ม และระบบใหม่ การ
เปรี ยบเทียบพลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศในปี การศึกษา 2560 ยังได้แบ่งออกเป็ น 3 ภาคเรี ยน คือ ภาคเรี ยน
ที่ 1/2560 ภาคเรี ยน 2/2560 และภาคเรี ยนที่ 3/2560

ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกระบบปรับอากาศใหม่เป็ นแบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV) และระบบปรับอากาศ
แบบส่ วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller) ผลการศึกษาได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบระบบปรับอากาศแบบเดิมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการเปรี ยบเทียบพลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศทั้ง 2 สถานการณ์ คือ กรณี คาํ นวณตามเวลา
เรี ยนจริ งและกรณี ทาํ งานทุกวันวันละ 9 ชัว่ โมง ได้แสดงในตารางที่ 1และ 2 ตามลําดับ ในทั้งสองตารางสําหรับ
การใช้ระบบปรับอากาศแบบใหม่ ได้แยกส่ วนของการใช้พลังงานออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของห้องเรี ยนและ
ส่ วนของห้องเครื่ อง โดยในส่ วนของห้องเรี ยนจะคิดเฉพาะท่อส่ งลมเย็น สําหรับส่ วนของห้องเครื่ องจะสามารถ
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หาพลังงานรวมได้จากการรวมค่าพลังงาน (kWh) ของเครื่ องทํานํ้าเย็น (Air-Cooled Chiller) เครื่ องสู บนํ้า (Water
Pump) ซึ่งค่าพลังงานเมื่อรวมตลอดทั้งปี การศึกษาเป็ น ดังนี้ (1)กรณี คิดตามเวลาเรี ยนจริ งเท่ากับ 192,798.6 kWh/
ปี (2) กรณี ทาํ งานทุกวันวันละ 9 ชัว่ โมงต่อวันเท่ากับ 1,436,303.30 kWh/ปี
เพื่อการเปรี ยบเทียบ ค่าดังกล่าวจําเป็ นต้องกระจายไปในแต่ละภาคเรี ยน ในที่น้ ีได้ใช้การกระจายโดย
คิดตามสัดส่ วนของค่าพลังงานรวมในส่ วนของห้องเรี ยนผลการเปรี ยบเทียบพลังงานรวมเครื่ องปรับอากาศที่
ทํางานตามเวลาเรี ยนจริ งจากตารางที่ 1 ทั้ง 3 ภาคการศึกษามีพลังงานรวมแตกต่างกันหาได้ ดังนี้ (1) พลังงาน
รวมของเครื่ องปรับอากาศในปั จจุบนั เท่ากับ 752,229.75 kWh/ปี (2) พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์เท่ากับ 46,281.16 kWh/ปี และ (3) พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศแบบชนิ ดส่ วนกลางระบายความร้อน
ด้วยอากาศเท่ากับ 24,522.69 kWh/ปี โดยมีผลต่างของเครื่ องปรับอากาศแบบเก่ากับแบบรวมศูนย์ VRV เท่ากับ
705,948.59 kWh/ปี และผลต่างของเครื่ องปรับอากาศแบบเก่ากับระบบ Air-Cooled Chiller เท่ากับ 727,707.06
kWh/ปี
ตารางที่ 1 พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศในปัจจุบนั และแบบใหม่ที่ทาํ งานตามเวลาเรี ยนจริ ง
อาคาร
8

พลังงาน (kWh) รวมของระบบปรับอากาศปัจจุบนั (Split Type)
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
311,475.85
316,420.09
124,333.81
752,229.75
พลังงานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศแบบ (VRV)
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
19,274.40
19,078.20
7,928.56
46,281.16
พลังงานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศชนิดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอาคาร (AirCooled Chiller)
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
10,390.74
10,250.73
3,881.22
24,522.69
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ตารางที่ 2 พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศในปํ จจุบนั และแบบใหม่ที่ทาํ งานวันละ 9 ชัว่ โมง
อาคาร
8

พลังงาน (kWh) รวมของระบบปรับอากาศปั จจุบนั (Split Type)
ภาคการศึกษาที่ 1
665,334.90

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
665,334.90
275,914.80
1,606,584.60
พลังงานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศแบบ (VRV)

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
รวม
108,840.60
108,840.60
48,430.80
266,112.00
พลังงานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศชนิดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอาคาร (Air-Cooled
Chiller)
ภาคการศึกษาที่ 1
108,620.73

ภาคการศึกษาที่ 2
108,620.73

ภาคการศึกษาที่ 3
64,468.44

รวม
281,709,90

จากตารางที่ 2 ค่ า พลัง งานรวมของภาคการศึ ก ษาที่ 1 และภาคการศึ ก ษาที่ 2 ทั้ง ในการใช้
เครื่ องปรับอากาศปั จจุบนั และเครื่ องปรับอากาศแบบใหม่มีค่าเท่ากันเพราะแต่ละอาคารคิดจํานวนชัว่ โมงเรี ยน
เท่ากัน และกําหนดให้เครื่ องปรับอากาศทํางานวันละ 9 ชัว่ โมงทุกวันเช่นเดียวกัน จึงทําให้ได้ค่าที่เท่ากัน ผลการ
เปรี ยบเทียบพลังงานรวมเครื่ องปรั บอากาศที่ทาํ งานตามเวลาเรี ยนจริ งจากตารางที่ 2 ทั้ง 3 ภาคการศึกษา มี
พลังงานรวมแตกต่างกันหาได้ ดังนี้ (1) พลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศในปัจจุบนั เท่ากับ 1,606,584.60 kWh/
ปี (2) พลังงานรวมของเครื่ องปรั บอากาศแบบรวมศูนย์เท่ากับ 266,112.00 kWh/ปี และ (3) พลังงานรวมของ
เครื่ องปรับอากาศแบบชนิ ดส่ วนกลางระบายความร้อนด้วยอากาศเท่ากับ 281,709.90 kWh/ปี โดยมีผลต่างของ
เครื่ องปรับอากาศแบบเก่ากับแบบรวมศูนย์ VRV เท่ากับ 1,340,472.60 kWh/ปี และผลต่างของเครื่ องปรับอากาศ
แบบเก่ากับระบบ Air-Cooled Chiller เท่ากับ 1,324,874.70 kWh/ปี
กรณีไม่ เปลีย่ นเครื่ องปรับอากาศ
สําหรับกรณี ไม่เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ จากการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคาร 8 มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตในปี การศึกษา 2560 พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศทั้งสิ้ น 2,153,803.68 kWh/ปี และมี
ค่าไฟฟ้าต่อปี อยูท่ ี่ 12,211,361.28 บาท และกรณี ใช้เครื่ องปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
อยูท่ ี่ 10,769,018.40 kWh และ ค่าไฟฟ้าอยูท่ ี่ 61,056,806.40 บาท
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กรณี เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่ เป็ นแบบระบบแอร์ รวมศูนย์ (VRV) จากการคํานวณ พบว่ามีค่า
การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ต่ อ ปี อยู่ท่ี 678,228.40 kWh/ปี และค่ า ไฟฟ้ า ต่ อ ปี อยู่ท่ี 3,996,345.60 บาท และกรณี ใ ช้
เครื่ องปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 3,391,142 kWh และค่าไฟฟ้าอยูท่ ี่19,981,728
บาท
ในการเปรี ยบเทียบได้ทาํ การเปรี ยบเทียบระบบปรับอากาศแบบเก่า กับ ระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์(VRV) เนื่ องจากระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์(VRV)มีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระบบปรับอากาศแบบ
ส่ วนกลาง (Air-Cooled Chiller) จึงนํามาพิจารณาเปรี ยบเทียบ และระบบนี้ มีการใช้งานเหมาะกับอาคารประเภท
สถานศึกษา ทั้งนี้ เปรี ยบเทียบระหว่าง การใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วนและการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ
ใหม่เป็ นระบบปรับอากาศแบบแอร์รวมศูนย์(VRV) พบว่าระบบปรับอากาศแบบแอร์รวมศูนย์(VRV)มีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อปี น้อยกว่า 1,475,575.28 kWh/ปี และค่าไฟฟ้าต่อปี น้อยกว่า 8,215,015.68 บาท/ปี และกรณี ใช้
เครื่ องปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าอยู่ที่ 7,377,876.4 kWh และค่าไฟฟ้าน้อย
กว่า อยูท่ ่ี 41,075,078.4 บาท ดังนั้นการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่เป็ นระบบปรับอากาศแบบแอร์ รวมศูนย์ จะ
มีความคุม้ ค่ามากกว่า

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาและสํารวจข้อมูลของเครื่ องปรับอากาศ จํานวน 167 เครื่ อง จาก 77 ห้องภายในอาคาร
8 ทั้ง 7 ชั้น ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แสดงให้เห็นถึงผลการเปรี ยบพลังงานรวมของระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูนย์ (VRV) และระบบระบายความร้อนด้วยอาคาร (Air-Cooled Chiller) กับพลังงานรวมของระบบปรับ
อากาศปัจจุบนั (Split Type) โดยพบว่า
หากคํานวนตามพลังงานรวมของเครื่ องปรับอากาศที่ทาํ งานตามระยะเวลาเรี ยนจริ ง ทุกเครื่ อง วันละ
9 ชม. ระบบปรับอากาศแบบ VRV มีอตั ราการใช้พลังงานน้อยกว่า แบบระบบระบายความร้อนด้วยอาคาร (AirCooled Chiller) อยูท่ ี่ 21,758.47 kWh โดยเทียบกับระบบปรับอากาศปั จจุบนั (Split Type) และหากนับตามการ
ทํางานของทุกเครื่ อง 9 ชัว่ โมงต่อวัน ระบบปรับอากาศแบบ Air-Cooled Chiller มีอตั ราการใช้พลังงานน้อยกว่า
ระบบปรับอากาศแบบระบบปรับอากาศแบบ VRV อยู่ท่ี 51,770.88 kWh แต่ท้ งั นี้ โอกาสที่เครื่ องปรับอากาศ
เดินเครื่ อง 100 % นั้นมีนอ้ ยมาก เนื่องจากเวลาการใช้หอ้ งเรี ยนของแต่ละห้อง นั้นแตกต่างกัน
สําหรับการศึกษาค่าใช้จ่ายในการลงทุน พบว่า ระบบปรั บอากาศแบบ Air-Cooled Chiller ใข้เงิน
ลงทุนอยู่ที่ 24,250,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุน 11 ปี และในส่ วนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
(VRV) ใข้เงินลงทุนอยู่ที่ 23,921,900 บาท มีระยะเวลาการคืนทุน 11.2 ปี โดยนับตามเวลาเรี ยนจริ ง แต่หาก
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คํานวนตามเวลาทํางาน 9 ชม. ต่อวันและทุกเครื่ อง ระบบปรับอากาศแบบ Air-Cooled Chiller จะมีระยะเวลาการ
คืนทุน 6.2 ปี และระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRV) จะมีระยะเวลาการคืนทุน 5.9 ปี
ในส่ วนกรณี ไม่เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type) จะมีค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 2,153,803.68 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้าอยู่ 12,211,361.28บาท/ปี และกรณี ศึกษาต่อไปถึง 5 ปี
จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอยูท่ ่ี 10,769,018.40 kWh และจะมีค่าไฟฟ้าอยูท่ ี่ 61,056,806.40 บาท
แต่หากเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่ เป็ นระบบแอร์รวมศูนย์ (VRV) จะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่
ที่ 678,228.40 kWh ต่ อปี และมี ค่า ไฟฟ้ า อยู่ที่ 3,996,345 บาท/ปี และกรณี ศึก ษาต่ อไปถึ ง 5 ปี จะมี ค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 3,391,142 kWh และมีค่าไฟฟ้าจะอยูท่ ี่ 19,981,728 บาท
ทั้งนี้ การเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศระบบปรับอากาศปั จจุบนั (Split Type) เป็ นระบบแอร์ แบบรวม
ศูนย์ (VRV) จะมีความคุม้ ค่ากว่ามาก เนื่ องจากมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี น้อยกว่าอยู่ที่ 1,475,575.28 kWh
และค่าไฟฟ้าต่อปี น้อยกว่า 8,215,015.68 บาท และกรณี ใช้เครื่ องปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อยกว่าอยูท่ ี่ 7,377,876.4 kWh และค่าไฟฟ้าน้อยกว่า อยูท่ ี่ 41,075,078.4 บาท
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