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Abstract 
This research paper presents the objectives to study energy consumption and analyze energy 

reduction in indoor air conditioning system installation. A survey to examine the loss of air conditioning 
in the energy use, case study: Palace Adaman Beach Resort Hotel Building, Chumphon Province. If can 
control the operation of the air conditioning system to have good efficiency, it can reduced the use of 
electricity. Therefore, this research is study of energy efficiency to energy conservation by controlling of 
using air-cooled and water-cooled water chiller. Adjust the temperature to suit the maximum power 
demand. Measure the building's peak demand and control the system with collect data to analyze the 
results. The results show that it was necessary to control, check the cool and air conditioning system 
by reducing the refrigerant condenser temperature. Comparative results evaluation of the water chiller 
control before and after the improvement found that the electricity cost was reduced by 10 %, which 
can reduce the electricity of 15,249.78 kWh/year, and the cost of energy is reduced by approximately 
106,748.46 baht/year, thus results in a reduction for use to help reduce the cost of electricity. 

Keywords:  air conditioning, adjust temperature, energy conservation, water chiller, energy reduce 



106

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้นำเสนอวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชพลังงานและวิเคราะหการลดใชพลังงานในการติดตั้งระบบ

ปรับอากาศภายในอาคาร  ทำการสำรวจตรวจสอบความสูญเสียของระบบปรับอากาศในการใชพลังงานไฟฟาท่ีเกิดข้ึน 
กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอรท จังหวัดชุมพร  ถาสามารถควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ
ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีก็สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได  ดังน้ันงานวิจัยนี้ศึกษาการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
อนุรักษพลังงานโดยการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศและแบบระบายความรอนดวยน้ำ และทำ
การปรับลดอุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการใชกำลังไฟฟาสูงสุด  ทำการตรวจวัดคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด
ของอาคารและควบคุมระบบพรอมท้ังเก็บขอมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหผล  ผลการวิจัยพบวาจำเปนจะตองทำการควบคุม 
ตรวจสอบระบบทำความเย็นและปรับอากาศดวยการลดอุณหภูมิควบแนนของสารทำความเย็น โดยทำการประเมินผล
เปรียบเทียบผลจากการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นกอนท่ีจะทำการปรับปรุงกับหลังทำการปรับปรุงจึงพบวาคากำลังไฟฟา
ลดลงประมาณ 10 %  สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดปละ 15,249.78 kWh และคิดเปนคาใชจายดานพลังงานไฟฟา
ประหยัดเงินไดประมาณ 106,748.46 บาท/ป  ดังน้นัสงผลชวยลดคาใชจายพลังงานไฟฟาลงได 

คำสำคัญ: ระบบปรับอากาศ ปรับลดอุณหภูมิ การอนุรักษพลังงาน เครื่องทำน้ำเย็น ลดการใชพลังงานไฟฟา 

บทนำ 
ในสภาวะปจจุบันนี้รูปแบบการใชพลังงานไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนมูลเหตุใหอัตราการใชพลังงานเพิ่มข้ึน

ทุกๆป คาไฟฟาท่ีเกิดจากคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด เปนคาใชจายสวนหนึ่งท่ีทางผูใชไฟฟาตองจายใหกับการ
ไฟฟา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีคาอยูท่ี 20–30 % ของคาใชจายพลังงานไฟฟาท้ังหมด ดังนั้นการควบคุมคาความตองการไฟฟา
สูงสุดใหอยูในคาท่ีเหมาะสม ถือเปนการลดคาใชจายเก่ียวกับการจัดการพลังงานไฟฟาไดเปนอยางดี การควบคุมคาความ
ตองการไฟฟาสูงสุด โดยท่ัวไปจะใชวิธีการตรวจวัดคาความตองการไฟฟาสูงสุดจากระบบจายกระแสไฟฟาหลักของอาคาร
ขนาดใหญ เชน อาคารโรงแรมขนาดใหญท่ีมีการใชระบบปรับอากาศจะใชพลังงานมากกวารอยละ50  โดยเฉพาะเครื่องทำ
ความเย็น (Chiller) ถือเปนอุปกรณท่ีเปนหัวใจของระบบปรับอากาศในอาคารสูง การควบคุมความดันดานคอนเดนเซอรให
ต่ำสุด กรณีใชระบบปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศและแบบระบายความรอนดวยน้ำ [1] และทำการปรับลด
อุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการใชกำลังไฟฟาสูงสุดท่ีมคีวามสำคัญยิ่งเพ่ืออนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ    

บทความวิจัยน้ีไดศึกษาการใชพลังงานและวิเคราะหการลดใชพลังงานสูญเสียในการติดตั้งระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร  ทำการสำรวจตรวจสอบความสูญเสียของระบบทำความเย็นและปรับอากาศในการใชพลังงานไฟฟาสูงเกิน
ความจำเปนท่ีเปนปญหา และนำไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการพลังงาน โดยการแกไขปญหาท่ีจะสามารถนำมาสูการ
ลดใชพลังงานไฟฟาสูญเสียซึ่งไดทำการศึกษา ณ อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอรท จังหวัดชุมพร   

วิธีการดำเนินวิจัย 
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการอนุรกัษพลังงานดานระบบปรับอากาศขนาดใหญ และนำไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการพลังงาน เลือกใชระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความรอนดวยอากาศและแบบระบายความรอนดวยน้ำดัง
แสดงภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 [3] กรณีศึกษาอาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรสีอรท จังหวัดชุมพร ซึ่งศึกษาเพื่อวิเคราะห
การใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศขนาดใหญ โดยนำขอมูลท่ีไดทำการสำรวจ ตรวจสอบวัดหาคาความตองการ
พลังงานไฟฟาสูงสุดของอาคารและควบคุมระบบทำความเย็นและปรับอากาศในการใชพลังงานไฟฟา พรอมท้ังเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหผล วิเคราะหเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดและใหมีประสิทธิภาพ
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สูงสุด โดยจะนำคาท่ีไดมาดำเนินการปรับปรุงแกไขและประเมินผลหาการประหยัดพลังงาน งานวิจัยนี้ท่ีไดแสดงผลการ
วิเคราะหคาพลังงานในเชิงเปรียบเทียบผล ไดแก ผลวิเคราะหการลดใชพลังงานสูญเสียกอนและหลังปรับปรุงในการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศในอาคารโรงแรมฯ เปนตน 

1. ขอมูลท่ีใชในการวิจัย
- ขอมูลการวิจัยท่ัวไป จะศึกษาอาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอรท จังหวัดชุมพร ภายในหองประชุมจัด

เลี้ยง หองสัมมนา ซึ่งเปนพื้นท่ีปรับอากาศ 46,850 m2 คิดเปน 90% และเปนพ้ืนท่ไีมปรับอากาศ 5,683 m2 คิดเปน 10% 
- ขอมูลการใชพลังงาน มีการใชพลังงานหลัก ๆ 3 ประเภท คือ ระบบปรับอากาศมีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ

56 ระบบไฟฟาแสงสวางมีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ 30 และระบบอ่ืนๆ [2] มีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ 14
- ขอมูลดานอุปกรณ ไดแก ชนิดเครื่องปรับอากาศ เปนระบบปรับอากาศขนาดใหญแบบรวมศูนย (Central Air

Conditioning System) ประเภทเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศและน้ำ ปมน้ำเย็น (Chiller Pump) 
ขอมูลจำนวนมอเตอรปมน้ำ ชนิดและปริมาณมอเตอรท่ีใชงาน  

- ขอมลูเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) มีประสิทธิภาพสูงอายุการใชงาน 3 ป, ขนาดภาระการทำความเย็นของเครื่อง
ทำน้ำเย็น 500 TR (ตันความเย็น) จำนวน 3 เคร่อืง มี Control Monitor ท่ีตัวเครื่อง จัดวาเปนระบบคอมพิวเตอรอัตโนมติั
และระบบ Manual สามารถสั่งการเพิ่มเติมไดท้ังระบบ ขอมูลปมระบายความรอน (Condenser Pump) ทำการติดตั้ง
จำนวน 3 เครื่อง [3]  เพ่ือระบายความรอนของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) รุน PACO/USA Model, Capacity 1350/110 
US GPM/Ft, Speed 1,450 rpm มีขนาด 60 Hp  และขอมูลปมน้ำเย็น (Chiller Pump) ทำการติดตั้งเครื่องสงน้ำเย็น
จำนวน 3 เครื่อง รุน PACO/USA Model KP 6019-5 Capacity 1080/200 US GPM/Ft, Speed 1,450 rpm 80 Hp 

ภาพท่ี 1  ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นระบายความรอนดวยน้ำ [3] 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องวัดเพื่อการตรวจวัดหาประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นและมอเตอรระบบน้ำระบายความรอน เพ่ือนำมา

วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาและผลกระทบตอการทำงานPart Load เครื่องวัดหาปจจัยตางๆ ดังน้ี [4] 
- การวัดกำลังไฟฟา PE

- อัตราการไหลของอากาศ mo

- อุณหภูมิน้ำเขา T1

- อุณหภูมิน้ำออก T2

3. วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เริ่มตนตรวจสอบอุณหภูมิภายในหองประชุมจัดเลี้ยงของอาคารโรงแรม เพื่อวัดอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารท้ัง

กอนและหลังการปรับเปลี่ยนมาตรการอนุรักษพลังงาน เพ่ือดูผลกระทบท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในระบบปรับอากาศท่ีติดตั้ง
เคร่ืองทำความเย็น (Chiller) โดยการตรวจวัดและวิเคราะหการทำงานในชวงระยะเวลาเดียวกันรวมท้ังตำแหนงติดตั้งของ
เครื่องทำความเย็นท้ัง 3 เครื่อง โดยตรวจวัดการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นในแตละวัน ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาของ
มอเตอรระบบเครื่องสูบน้ำทำความเย็นท้ังหมด 15 เครื่อง  และตรวจวัดหาประสิทธิภาพในแตละเครื่องนำมาใชเปนขอมูล
เพ่ือนำมาคำนวณการใชพลังงาน โดยทำการจดบันทึกคาของเครื่องทำน้ำเย็นแตละเครื่อง  

ภาพท่ี 2  ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นระบายความรอนดวยอากาศ [3] 
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4. การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยน้ีไดทำการวิเคราะหขอมูลจากปจจัยตาง ๆ ไดแก วิเคราะหอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอาคารของหองประชุม

จัดเลี้ยง หองสัมมนาของโรงแรมท้ังกอนและหลังการปรับเปลี่ยนมาตรการใชพลังงาน เพ่ือดูผลกระทบท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
วิเคราะหการใชพลังงานในระบบปรับอากาศสวนท่ีมกีารใชพลังงานสูงสุดในระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนย ไดแก เครื่องทำ
น้ำเย็น (Water Chiller) โดยอางอิงจากกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535  และศึกษาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น นำคาพารามิเตอรท่ีไดจากการจดบันทึกการทำงาน
ของเครื่องทำน้ำเย็นและจากการวัดคาการใชพลังงานมาคำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานของเคร่อืงทำน้ำเย็น 

วิเคราะหการอนุรักษพลังงานโดยทำการศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสมกับอาคารโรงแรมโดย
ไมใหมีผลกระทบกับผูมาใชบริการและพนักงานของโรงแรมฯ [4-6]  วิเคราะหเรื่องการลดใชพลังงานตาง ๆ ของระบบปรับ
อากาศโดยเนนท่ีระบบเคร่ืองทำน้ำเย็น (Water Chiller) ไดแก ควบคุมปรับลดอุณหภูมิใหเหมาะสมกับคาความตองการ
ไฟฟาสูงสุดของอาคารโรงแรม  ปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นของเคร่ืองทำน้ำเย็น [7] เปนการลดเวลาการทำงานหนวยจายลม
เย็นแลวทำการเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟากอนและหลังดำเนินการตามมาตรการ เพ่ือนำไปคำนวณหาคาใชจายไฟฟา
ตอปโดยคำนึงถึงการลดใชพลังงานของระบบปรบัอากาศใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้อาคารโรงแรมใชระบบปรับอากาศแบบระบายความรอน (Cooled Water Chiller) โดยใชเครื่องทำน้ำ

เย็น ขนาด 500 ตัน ทำความเย็น 3 เคร่ือง [8-10] จะมีขนาดและจำนวนของชุดเครื่องสูบน้ำหลอเย็นและหอทำความเย็น
เทากันกับเครื่องทำน้ำเย็น โดยปกติใชงานของเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่องในชวงเวลา 08.30 น.-18.00 น. และอีก 1 เครื่อง
ในชวงเวลา 18.00 น.-21.00 น. ทำการปรับอุณหภูมิอากาศภายในพื้นท่ีหองประชุมจัดเลีย้ง หองสัมมนาของอาคารโรงแรม 
โดยใชเครื่องสงลมเย็นกระจายไปในพ้ืนท่ีปรับอากาศ และมีการหมุนเวียนอากาศจากภายนอกอาคาร จะอาศัยแรงดูด
ภายในหองเครื่องสงลมเย็นดูดอากาศภายนอกผานเขามาโดยตรงแบบคงท่ี สำหรับพื้นท่ีสวนหองพักของโรงแรมจะมี
เคร่อืงปรับอากาศดูดอากาศจากภายนอกอาคารเขามาแลวจายเขาในแตละหองแสดงดังภาพท่ี 3 [4]  

ภาพท่ี 3 ระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นในระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมฯ [4] 
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 ตารางท่ี 1 ผลตรวจวัดกอนปรบัปรุงหอทำความเย็นในระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นภายในอาคารโรงแรมฯ 

จุดท่ีตรวจวัด ตัวแปรท่ีตรวจวัด 
คุณสมบัติเคร่ืองทำน้ำเย็น 

CT-1 CT-2 CT-3 

สภาพแวดลอม 
อุณหภูมิกระเปาะแหง (°Cab) 33.5 33.5 33.5 
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (°Cab) 27.0 27.0 27.0 

น้ำหลอเย็น 
อุณหภูมเิขา (°C) 38.6 39.2 38.4 
อุณหภูมิออก (°C) 33.8 33.4 33.6 

ปริมาณการไหล (GPM) 95.2 99.3 96.5 
คาไฟฟา กำลังไฟฟา (kW) 15.2 15.5 15.3 

1. ผลการตรวจวัดสำหรับปรับลดอุณหภูมิน้ำหลอเย็นท่ีเขาเคร่ืองทำน้ำเย็น
ขอสังเกตกอนการติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีตองการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความรอนภายในอาคาร

โรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอรท จังหวัดชุมพร นั้น  โดยปกติระบบเดิมจะมีการควบคุมอุณหภูมิ 2 จุด [9] มีดังน้ ี
1) การปรับเพ่ิมอุณหภูมินำ้เย็นของเครื่องทำน้ำเย็น
2) การปรับเพ่ิมอุณหภูมิของชุด เครื่องสงลมเย็น ซ่ึงตองปรับตามจดุติดตั้งเครื่องสงลมเย็น
ซึ่งการทำงานในลักษณะดังกลาวจะพบปญหาคือไมสามารถควบคุมใหเหมาะสมกับคาความตองการไฟฟาสูงสุด

ของอาคาร รวมถึงผูควบคุมไมสามารถทราบอุณหภูมิตามพื้นท่ีตาง ๆ ได ภายหลังจากการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องทำน้ำ
เย็นแบบระบายความรอน เครื่องสงลมเย็นและระบบแสดงผลคาไฟฟา  ทำใหสามารถควบคุมอุณหภูมิของพ้ืนท่ีปรับอากาศ
และทราบคาอุณหภูมิตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ได ทำใหผูควบคุมสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับการใชงานและคา
ความตองการไฟฟาสูงสุดไดเปนอยางดี พบวาอุณหภูมิเขาน้ำหลอเย็นจากหอทำความเย็นท่ีใชงานปจจุบันสูงกวาคาพิกัด
เคร่อืงมีปริมาณน้ำรั่วไหลตรงปะเก็นของเครื่องสูบน้ำเย็นดังแสดงผลตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 [10] 

ตารางท่ี 2 ผลตรวจวัดเคร่ืองสูบนำ้เย็นในระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคารโรงแรมฯ 

ตัวแปรท่ีตรวจวัด 
คุณสมบัติเคร่ืองทำน้ำเย็น 

CHP-01 CHP-02 CHP-03 
ปริมาณน้ำขาเขา (GPM) 80.5 79.6 74.9 
ปรมิาณน้ำขาออก (GPM) 80.2 79.4 74.6 
ปริมาณน้ำท่ีรั่วไหล (GPM) 0.3 0.2 0.3 

อุณหภูมิน้ำท่ีรั่ว (°C) 12.4 12.3 12.5 
*หมายเหตุ GPM แทนคา อัตราการไหลของน้ำเย็น (แกลลอนตอนาที)
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 ตารางท่ี 3 ผลตรวจวัดเครื่องทำน้ำเย็นในระบบควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมฯ 

จุดท่ีตรวจวัด ตัวแปรท่ีตรวจวัด 
คุณสมบัติเคร่ืองทำน้ำเย็น 

CH-01 CH-02 CH-03 พิกัดอุปกรณ 

น้ำเย็น 
อุณหภูมเิขา (°C) 12.40 12.30 12.55 12.23 
อุณหภูมิออก (°C) 7.11 7.43 7.62 6.67 

ปริมาณการไหล (GPM) 78.2 79.4 76.6 75.7 

น้ำหลอเย็น 
อุณหภูมเิขา (°C) 33.06 33.06 33.06 32.24 
อุณหภูมิออก (°C) 38.07 38.06 38.08 37.78 

ปริมาณการไหล (GPM) 97.6 98.2 96.4 94.6 
คาไฟฟา กำลังไฟฟา (kW) 351 349 353 350 
ความสามารถในการทำความเย็น (TR) 466 460 450 500 
สมรรถนะของเครื่องน้ำเย็น (kW/TR) 0.75 0.76 0.78 0.70 

2. ผลการวิเคราะหขอมูล
เมื่อทำการศึกษา สำรวจและตรวจวัดความสูญเสียของเครื่องทำน้ำเย็นในระบบควบคุมการทำงาน  และวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือลดใชพลังงานในการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารแสดงผลตารางท่ี 3 [10] มีรายละเอียดดังน้ี 
1) หอทำความเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น จากขอมูลการตรวจวัดพบวาอุณหภูมิของน้ำหลอเย็นท่ีเขาเครื่องทำน้ำ

เย็นสูงกวาพิกัด เปนผลจากหอทำความเย็นไมสามารถลดอุณหภูมิน้ำหลอเย็นลงไดตามท่ีกำหนดมีผลทำใหใชพลังงานไฟฟา
ของเครื่องทำน้ำเย็นสูงข้ึน 

2) เครื่องสูบน้ำ จากการตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องสูบน้ำเย็น พบวา มกีารรั่วไหลท่ีปะเก็นของเครื่อง
สูบน้ำคอนขางมาก เปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาท่ีเครื่องทำน้ำเย็นท่ีตองทำอุณหภูมิเติมระบบใหไดอุณหภูมิท่ีใชงานและ
ยังเปนการสูญเสียคาน้ำประปาอีกดวย จึงเห็นควรใหมีการแกไขจุดท่ร่ัีวไหลดังกลาว 

3. แนวทางการปรับปรุงและผลท่ีไดรับ
1) หอทำความเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น ควรทำการปรับปรุงเพื่อใหอุณหภูมิน้ำหลอเย็นท่ีเขาเครื่องทำน้ำเย็น

ลดลง สำหรับอาคารโรงแรมนี้สามารถปรับปรุงไดโดยการใชงานหอทำความเย็นเพิ่ม 1 เครื่อง [11] 
2) เมื่อทดลองใชหอทำความเย็นเพ่ิมอีก 1 เครื่องแลวตรวจวัดขอมูลจะไดผลทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4 มีดังน้ี

ตารางท่ี 4 ผลตรวจวัดหลังปรับปรุงหอทำความเย็นในระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นภายในอาคารโรงแรมฯ 

จุดท่ีตรวจวัด ตัวแปรท่ีตรวจวัด 
คุณสมบัติเคร่ืองทำน้ำเย็น 

CT-1 CT-2 CT-3 

สภาพแวดลอม 
อุณหภูมิกระเปาะแหง (°Cab) 34.0 34.0 34.0 
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (°Cab) 27.5 27.5 27.5 

น้ำหลอเย็น 
อุณหภูมเิขา (°C) 36.0 36.0 36.0 
อุณหภูมิออก (°C) 32.0 32.0 32.0 

ปริมาณการไหล (GPM) 72.0 60.5 61.7 
คาไฟฟา กำลังไฟฟา (kW) 14.8 14.7 14.5 
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จากขอมูลตรวจวัดหลังจากเปดใชงานหอทำความเย็นเพ่ิมอีก 1 เครื่อง ทำใหอุณหภูมิน้ำหลอเย็นท่ีผานเขาเครื่อง
น้ำเย็นลดลง สามารถวิเคราะหผลท่ีไดรับมีดังน้ี  

4. ผลการลดใชพลังงานในการลงทุน
อุณหภูมินำ้หลอเย็นท่ีเขาเครื่องทำน้ำเย็นเม่ือใชหอทำความเย็น 2 เครื่อง   =    33.4    °C  (92.12°F)
อุณหภูมินำ้หลอเย็นท่ีเขาเครื่องทำน้ำเย็นเม่ือใชหอทำความเย็น 1 เครื่อง   =    32.0    °C  (89.6°F)
ความแตกตางอุณหภูมิน้ำหลอเย็น  =    1.4     °C   (2.52°F) 
จาก Pressure-Enthalpy Diagram ของสารทำความเย็นเมื่ออุณหภูมิทางดานคอนเดนเซอร ลดลง 1°F จะทำให

ประสิทธิภาพในการทำความเย็นดีข้ึนประมาณ 1.5 % ดังนั้นภายหลังการปรับปรุงทำใหประสิทธิภาพในการทำความเย็นดี
ข้ึนประมาณ 3.78 % ดังแสดงผลตารางท่ี 5 สามารถวัดพลังงานไฟฟาท่ีสูญเสียไดของเคร่ืองทำน้ำเย็นมีดังนี้   

พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย  (4.58TR × 0.825 kWh/TR) จำนวน 1 เครื่อง     =       3.78       kWh/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย     จำนวน 2 เคร่ือง                                     =       15,246    kWh/ป 

 =  3.78 + 15,246 
 =  15,249.78   kWh/ป 
 =  7  บาท/kWh 
 =  106,748.46  บาท/ป 
 =  4,973  m3/ป 
 =  10  บาท/m3 

ดังนั้นสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได 

คาไฟฟา หนวยละ         
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได   15,249.78 x 7    
การประหยัดน้ำประปา: ปริมาณนำ้ท่ีสูญเสีย 
คาน้ำประปา         
คิดเปนเงินท่ีประหยัดได          =  49,730  บาท/ป 
รวมเปนเงินท่ปีระหยัดได คือ  106,748.46 +49,730  =  156,478.46   บาท/ป 

5. การลงทุน
ทำการเปลีย่นปะเก็นเครื่องสูบนำ้เย็นรวม 3 เครื่อง รวมเปนเงิน ≅     45,000     บาท
6. ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน  คือ  45,000/156,478.46  =      0.287  ป  หรือ ≅  3 เดอืน 

 ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะหการลดใชพลังงานสูญเสยีกอนและหลังปรบัปรุงในการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารโรงแรมฯ 

รายละเอียด 
คุณสมบัติเคร่ืองทำน้ำเย็น คุณสมบัติหอทำความเย็น 

CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 
ภาระในการทำความเย็น (TR) 466 460 450 - - -

สมรรถนะกอนปรับปรุง (kW/TR) 0.75 0.76 0.78 - - -
กำลังไฟฟากอนปรับปรุง (kW) 351 349 353 15.2 15.4 - 

สมรรถนะหลังปรับปรุง (kW/TR) 0.72 0.73 0.75 - - -
กำลังไฟฟาหลังปรับปรุง (kW) 336 336 340 14.8 14.7 14.5 
กำลังไฟฟาท่ีเปลีย่นแปลง (kW) -15 -13 -13 -0.4 -0.7 -14.5
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ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคากำลังไฟฟาโดยเฉลี่ยตอวันของระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นกอน
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงท่ีมีการควบคุมระบบในโรงแรมฯ 

ภาพท่ี 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาของเครื่องทำน้ำเย็นภายในอาคารโรงแรมฯ 

กำหนดให 
On peak of Maximum Demand หมายถึง ชวงเวลาของระบบมีความตองการกำลังไฟฟาสูงสุดตั้งแตวันจันทร 

-วันศุกร, เวลา 9.00 น.-22.00 น. ;  หนวย kW
คา kWh/TR  หมายถึง อัตราการใชพลังงานไฟฟาช่ัวโมงตอตันความเย็น หรือประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นมี

คาการใชพลังงานไฟฟาช่ัวโมงตอตันความเย็น (kWh/TR)  
Energy Effective Ratio: EER หมายถึง อัตราสวนคาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นในระบบ

ปรับอากาศ ;  หนวย Btu/hr/W 
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Coefficient of Performance: COP หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะขีดความสามารถทำความเย็นหรือ
ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ ไมมีหนวย 

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวาการวิเคราะหผลการอนุรักษพลังงานจากมาตรการตางๆ นั้น สามารถแบงไดเปน 

2 ระดับ คือมาตรการท่ีไมตองลงทุนหรือลงทุนนอย จะตองทำการวิเคราะหเฉพาะผลการประหยัดพลังงานและคาใชจายท่ี
ลดลง สวนมาตรการท่ีตองใชเงินลงทุนมากจะตองทำการวิเคราะหเพ่ิมเติมถึงระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนในการ
ลงทุนเพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจในการลงทุนได  การปรบัตั้งอุณหภูมินำ้เย็นใหสูงขึ้นจะสงผลใหความดันสารทำความเย็น
ดานต่ำ (Low Pressure) สูงขึ้น ซึ่งจะทำใหเครื่องทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยคา kWh/TR จะลดลงหรือคา COP 
สูงข้ึน  โดยท่ัวไปถาอุณหภูมิน้ำเย็นสูงข้ึน 1 oF จะสงผลใหคา kWh/TR ของเครื่องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมีแนวคิดท่ีจะ
เพ่ิมอุณหภูมิน้ำเย็น  ถาคา COP มีคามากย่ิงดีแสดงวาเครื่องทำน้ำเย็นมีสมรรถนะสูงดังแสดงผลวิเคราะหเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาของเครื่องทำน้ำเย็นภาพท่ี 5  และอัตราการใชพลังงานไฟฟาตอตันความเย็น (kWh/TR) จะ
ข้ึนอยูอุณหภูมิน้ำยาดานนอกและอุณหภูมิน้ำระบายความรอนของระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น จากผลการวิจัยภาพท่ี 4 
พบวาการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศและแบบระบายความรอนดวยน้ำ และทำการปรับลด
อุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการใชกำลังไฟฟาสูงสุด (On peak of Maximum Demand) ชวงกอนทำการปรับปรุง
กับหลังทำการปรับปรุงจึงพบวาคากำลังไฟฟาลดลงประมาณ 10 %  ผลจากการวิเคราะหพบวาสามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟาไดปละ 15,249.78 kWh คิดเปนคาใชจายดานพลังงานไฟฟาประหยดัเงินไดประมาณ 106,748.46 บาท/ป  ดังน้นัจึง
สงผลชวยลดคาใชจายพลังงานไฟฟาลงได ทำใหสามารถลดคาใชจายพลังงานไฟฟาภายในอาคารไดและอุณหภูมิของระบบ
ปรับอากาศยังสามารถควบคุมไดโดยไมกระทบผูพักอาศัยภายในอาคารโรงแรมฯ และผลการวิจัยพบวาการลดการใช
พลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศและทำความเย็นในอาคารโรงแรมฯ จะเกิดประสิทธิภาพผลสูงสุดไดนั้นจะตองมี
การศึกษา วางแผนงาน ติดตั้งระบบปรับอากาศ เริ่มตั้งแตการออกแบบและการเลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะ
สามารถประหยัดพลังงานไดอยางมากและวิเคราะหการใชพลังงานพบวาสามารถประหยัดพลังงานได 10-30 % 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยอยางตอเน่ืองประจำทุกป และเอื้อเฟอ

อุปกรณตางๆ เครื่องวัดเพื่อตรวจวัดหาคาประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นและมอเตอรไฟฟา ดังนั้นทำใหผลงานวิจัยเรื่อง
นี้ประสบผลสำเร็จลุลวงดวยดี 

เอกสารอางอิง 
[1] พีรเชษฐ ทับทิมทอง. (2554). การปรับปรุงระบบปรับอากาศใหเหมาะสมกับภาระการทำความเย็นโดยใชอุปกรณ

ปรับความเร็วรอบ กรณีศึกษาโรงแรมโนโวเทล. สารนิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

[2] ธนิต คลายอุทัย. (2557). การประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศขนาดใหญ กรณีศึกษาอาคารในโรงพยาบาล
พระรามเกา. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

[3] ชัยวุฒิ สุทธิเรืองวงศ. (2555). คูมือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณตามเกณฑมาตรฐานการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ. กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 



115

[4] พจนชววัฒน เลาะเลิศสุข และคณะฯ. (2556). การลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสูง กรณีศึกษา: ระบบปรับอากาศ
โรงแรมโนโวเทล แพลตินั่ม กรุงเทพ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 3 (2), 48-56. 

[5] วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. (2550). การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาอุปกรณระบบ
สำหรับอาคารสูง. กรุงเทพ ฯ : คณะกรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. 

[6] เวชยันต อะมะวัลย. (2551). การประหยัดพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศของอาคารสูงอำนวยการ. สารนิพนธ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

[7] สิระ ธนพัฒน. (2550). การวิเคราะหพลังงานไฟฟาเพื่ออนุรักษพลังงานภายในอาคารโรงพยาบาลนครเชียงใหม.
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

[8] ศุภชัย ปญญาวีร. (2546). การประหยัดพลังงานในเคร่ืองทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศแบบระบายความรอน.
ระบบปรับอากาศ ชุดท่ี 2 : 40 เรื่องหนารูเทคนิคการปรับอากาศ. 165-168. 

[9] ศรายุทธ ขุนณรงค และคณะฯ. (2560). การลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคารดวยเทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบ
ป รับอากาศให เหมาะสมกับค าความต องการกำลั งไฟฟ าสู งสุ ด . ภ าค วิชาวิศวกรรมการ วัด คุ ม 
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  

[10] เอกสารคูมือตำราอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานปฏิบัติดานไฟฟา. (2562). บทท่ี 3 การอนุรักษพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ. ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. 59-62. 

[11] เอกสารคูมือการใชเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ. (2559). การประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น. กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 27-45. 


