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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงศักยภาพการนําระบบ cogeneration มาใช
รวมกับ absorption chiller ในอาคารศูนยการคาแหงหนึ่ง ระบบ
cogeneration ที่ศกึ ษามี 2 แบบคือ gas turbine cogeneration และ
internal combustion engine cogeneration สวน absorption chiller ที่
ใชในการศึกษามี 3 แบบคือ single effect absorption chiller, double
effect absorption chiller, และ direct-fired absorption chiller ทั้งนี้
โดยการออกแบบระบบใหรับกับ electrical base load และ electrical
intermediate load ของอาคาร และใหระบบทํางานวันละ 17 ชั่วโมง
เริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น.-24.00 น. ของทุกวัน
ในการประเมินศักยภาพทางดานเศรษฐศาสตรใชอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา 40 บาท ตอ 1 US$ อัตราสวนลด 8.25 เปอรเซ็นตตอป ราคา
กาซธรรมชาติ 115.7 บาทตอลานบีทียู อัตราคาไฟฟาแบบ TOD โดยมี
คา Ft เทากับ 0.6152 บาทตอหนวย ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต อายุ
โครงการ 20 ป
ผลการศึกษาไดวา ระบบ Internal combustion engine
cogeneration เมื่อออกแบบใหรับ electrical intermediate load ของ
อาคารและทํางานรวมกับ direct-fired absorption chiller มีความ
เปนไปไดมากที่สุดเนื่องจากใหระยะเวลาคืนทุนต่ําสุด 6.04 ป และเมื่อ
ใหทํางานรวมกับ double effect absorption chiller จะใหระยะเวลาคืน
ทุน 6.28 ป สําหรับอัตราผลตอบแทนภายในวิเคราะหได 21.2 และ
20.5 เปอรเซ็นตตอ ปตามลําดับ
Abstract
This study focuses on potential of cogeneration and
absorption chiller in a commercial building. The types of
cogeneration system used in the study are gas turbine
cogeneration and internal combustion engine cogeneration
whereas three absorption chiller systems are investigated
consisting of single effect absorption chiller, double effect
absorption chiller and direct-fired absorption chiller. The site for
the study is a Bangkok supercenter building. The cogeneration
system was designed for electrical base load and electrical
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intermediate load operating seventeen hours every day during
7.00 to 24.00 hours.
In evaluating the economic potential of the schemes, the
following parameters were assumed : The rate of exchange of 40
baht per U.S.dollar, 8.25 percent discount rate, price of natural
gas 115.7 baht per MMBtu, TOU tariff with Ft = 0.6152 baht per
kWh together with 7 percent VAT and system life of 20 years.
The results of the feasibility analysis indicate that internal
combustion engine cogeneration, gas-fired together with the
direct-fired absorption chiller, designed for electrical intermediate
load is the most profitable scheme, giving a payback period of
6.04 years, with the internal rate of return being 21.2 percent.
Next on the list is internal combustion engine cogeneration with
double effect absorption chiller, designed for electrical
intermediate load which gives a payback period of 6.28 years,
with the internal rate of return being 20.5 percent.
1. บทนํา
อาคารธุรกิจในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป เปนผลใหมีการ
ใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา ซึ่งใชใน
ระบบปรับอากาศเปนสวนใหญ ทําใหคาใชจายดานพลังงานสูงตามไป
ดวย ระบบปรับอากาศที่ใชในอาคารธุรกิจขนาดกลางและใหญมักเปน
ชนิดเครื่องทําน้ําเย็นแบบอัดไอ ซึ่งทํางานโดยอาศัยไฟฟา มีเครื่องทํา
ความเย็ น อี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ เครื่ อ งทํ า น้ํ า เย็ น แบบดู ด กลื น (absorption
chiller) ซึ่งทํางานโดยอาศัยความรอนควบคูกับการทําปฏิกิริยาดูดกลื่น
ของสาร 2 ชนิด เปนหลัก ถานํามาใชแทนระบบแบบอัดไอก็มีศักยภาพ
ที่ จ ะลดการใช ไ ฟฟ า ลงได ม าก แต ต อ งจั ด หาแหล ง ความร อ นให กั บ
absorption chiller ซึ่งควรตองเปนแหลงความรอนราคาถูกดวย
เพื่อที่จะทําใหโครงการมีความคุมทุนในระยะเวลา ภายใตกรอบแนวคิด
ดังกลาว ระบบ cogeneration แบบ topping cycle อาจจมีความ
เหมาะสม โดยสามารถผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า และความร อ นที่ เ หลื อ
สามารถสงใหกับ absorption chiller เพื่อทําความเย็นตามตองการได
ซึ่งจะเปนหัวขอหลักของการศึกษาในรายงานนี้
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2.1 การใชพลังงานไฟฟาของอาคาร
การใช ไ ฟฟ า ของอาคาร ในเดื อ น กรกฎาคม มี ก ารใช พ ลั ง งาน
ไฟฟา 898,000 kWh ความตองการไฟฟาสูงสุด On Peak ในชวงเวลา
18.30-21.30น มีคาเทากับ 1,849 kW และ partial peak ในชวงเวลา
08.00 น. - 18.30 น มีคาเทากับ 1,875 kW และคา Ft เทากับ 61.52
สตางค ซึ่งรวมแลวตองเสียคาไฟฟา 1,995,518 บาท
การใชไฟฟารายชั่วโมง ในแตละวันมีรูปแบบคลายกัน สําหรับ
ขอมูลของวันที่ 4 กรกฎาคม ตั้งแตชวงหลังเที่ยงคืนจนกระทั่ง 08.00 น.
เปนชวงปดใหบริการการใชพลังไฟฟามีคานอย สวนในชวง 08.00 น. 24.00 น. เปนชวงเวลาทําการ การใชพลังงานจะสูงขึ้นแสดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 daily load curve
2.2 ภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ
ภาระการทํ า ความเย็ น ของอาคารตามปกติ จ ะไม ค งที่ โดยจะ
แปรเปลี่ยนตามเวลา ฤดูกาล ปริมาณสินคา และจํานวนลูกคาที่เขามา
ใชบริการ จากการเก็บขอมูล ปรากฏผลดังรูปที่ 2 โดยภาระการทํา
ความเย็นนี้หามาจาก พลังไฟฟาที่ compressor chiller ตองการ หาร
ดวย คากิโลวัตตตอตันความเย็น ซึ่งกําหนดใหมีคาประมาณ 0.84 ซึ่ง
เปนขอมูลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน [1] โดยที่ 1 ตันความ
เย็นมีคาเทากับ 3.517 kW ดังนั้น COP ของ compressor chiller นี้มี
คาประมาณ 4.2
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2. ขอมูลการใชพลังงานของอาคาร
อาคารศูนยการคา Supercenter ที่ศกึ ษา เปดใหบริการตั้งแตเวลา
08.00 น. - 24.00 น. อุปกรณสําหรับระบบปรับอากาศขณะที่ศึกษา
ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
- compressor chiller ขนาด 500 ตันความเย็น 1 ชุด
- compressor chiller ขนาด 350 ตันความเย็น 2 ชุด
- cooling tower ขนาด 500 ตัน 3 ชุด
- chilled water pump ขนาด 840 แกลลอนตอนาที 3 ชุด
- condenser water pump ขนาด 1,050 แกลลอนตอนาที 3 ชุด

0
00:00 02:00 04:00 06:00 07:10 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:00 00:00
เวลา (ชั่วโมง)

รูปที่ 2 พลังไฟฟาที่ปอนให compressor และ ภาระการทําความเย็น
ของระบบปรับอากาศ
3. ระบบ cogeneration และ absorption chiller
Cogeneration คือระบบที่ใหกําเนิดพลังงานไฟฟา หรือพลังงาน
กลและมีการใชประโยชนจากพลังงานความรอนในขณะเดียวกัน โดย
อาศัยเชื้อเพลิงแหลงเดียวกัน ซึ่งพลังงานความรอนนั้นอาจอยูในรูปของ
ของไหลรอนหรือกาซรอนก็ได
ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน(absorption chiller) คือระบบทํา
ความเย็นแบบหนึ่งซึ่งอาศัยพลังงานความรอนในการขับใหระบบทํางาน
แทนพลังงานไฟฟา เพราะฉะนั้นระบบนี้จึงสามารถลดความตองการ
พลังงานไฟฟาของอาคารลงไดมาก แตจะตองจัดหาพลังงานความรอน
เพื่อปอนใหระบบซึ่งอาจอยูในรูปของ ไอน้ํา น้ํารอน หรือ กาซรอนก็ได
ขึ้นอยูกับชนิดของ absorption chiller จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะทํางานคูกับ
ระบบ cogeneration คือ ความรอนที่ออกจากระบบ cogeneration
สามารถปอนใหกับ absorption chiller ไดโดยตรง
3.1 ระบบ cogeneration [2] [3]
ระบบ cogeneration สามารถแบงไดเปน 2 ชนิดโดยพิจารณาจาก
ลําดับการนําพลังงานความรอนไปใชประโยชนวากอนหรือหลังการผลิต
พลั ง งานกล ถ า นํ า พลั ง งานความร อ นไปใช ป ระโยชน ก อ นที่ จ ะผลิ ต
พลังงานกล เรียกวา bottoming cycle cogeneration ในทางตรงกันขาม
ถาหากระบบผลิตพลังงานกลกอนแลวนําพลังงานความรอนที่เหลือไป
ใชประโยชนเรียกระบบนี้วา topping cycle cogeneration
ระบบ topping cycle cogeneration สามารถผลิตพลังงานกลได
จากเครื่องตนกําลัง 3 ชนิด คือ 1. steam turbine 2. gas turbine และ
3. internal combustion engine หลังจากนั้นจึงนําพลังงานความรอนที่
ปลอยออกจากเครื่องตนกําลั งไปใช ประโยชน ในที่ นี้จะพูดถึ งเฉพาะ
ระบบ topping cycle cogeneration ชนิดที่ 2 และ 3 เทานั้น
- ระบบ gas turbine cogeneration
Gas turbine engine มีหลักการทํางานคืออากาศจากภายนอกถูก
อัดโดย compressor เขาเผาไหมในหองเผาไหม แลวขยายตัวผาน gas
turbine ไดพลังงานกลออกมา สวนพลังงานความรอนจะอยูในรูปของ
กาซไอเสียหากตองการนําความรอนไปใชประโยชนในรูปไอน้ําตองมี
อุปกรณเสริมคือ waste heat boiler ดวย ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ระบบ gas turbine cogeneration
- ระบบ internal combustion engine cogeneration
Internal combustion engine มี 2 ชนิด คือ spark-ignition
engines (S.I.) มักใชเชื้อเพลิงเหลวหรือแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงและ
compression-ignition engines (C.I.) จะใชน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเตา
เปนเชื้อเพลิง พลังงานความรอนที่ออกมาจากเครื่องตนกําลังชนิดนี้อยู
ในรูปของกาซไอเสีย น้ําหลอเย็นเสื้อสูบและน้ํามันหลอลื่นในการนํา
พลังงานความรอนไปใชประโยชนอาจใชคูกับ heat exchanger และ
waste heat boiler ในการผลิตไอน้ําหรือน้ํารอน

รูปที่ 4 ระบบ internal combustion engine cogeneration
3.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน (absorption chiller) [4]
Absorption chiller เปนระบบทําความเย็นที่อาศัยพลังงานความ
รอนในการขับเครื่องทํ าความเย็นใหทํางาน โดยความรอนที่ป อนให
absorption chiller โดยมากจะอยูในรูปของไอน้ํา น้ํารอน หรือกาซรอน
ซึ่ ง มั ก เป น พลั ง งานเหลื อ ทิ้ ง จึ ง เหมาะที่ จ ะทํ า งานคู กั บ ระบบ
cogeneration คือความรอนที่ออกจาก cogeneration สามารถนํามาขับ
ให absorption chiller ทํางานได

4. การออกแบบระบบเพื่อใชกับอาคาร
การออกแบบระบบ absorption chiller เพื่อใชกับอาคารที่พิจารณา
จํา เป นตองทราบภาระการทําความเย็นตลอดวันและพิกั ดสู งสุ ดของ
ความตองการความเย็นของระบบเดิม เมื่อทราบขนาดการทําความเย็น
แลวหลังจากนั้นก็เลือกระบบ absorption chiller มาใช โดยจะพิจารณา
จาก absorption chiller 3 แบบดังนี้ 1. single effect absorption chiller
2. double effect absorption chiller และ 3.direct fired absorption
chiller
ในการนํา absorption chiller แตละแบบมาใช ความรอนที่ใชใน
จะแตกต า งกั น ตามชนิ ด ของ
การขั บ เคลื่ อ นอุ ป กรณ ใ ห ทํ า งาน
absorption chiller และเมื่อไดภาระความรอนที่ตองการแลวจะนํามา
พิจารณารวมกับความตองการพลังไฟฟา เพื่อหาคา heat to power
ratio หลังจากนั้นก็สามารถเลือกชนิดของ cogeneration ที่เหมาะสมได
สวนขนาดของ cogeneration จะตองพิจารณาวาจะออกแบบใหรองรับ
ความตองการไฟฟาและความรอนขนาดไหน ความรอนและไฟฟาที่
ผลิตไดเพียงพอกับความตองการของอาคารหรือไม
4.1 การหาคาภาระความรอนสูงสุดของอาคาร
ภาระความรอนสูงสุดของอาคาร สามารถหาไดโดยการนําระบบ
absorption chiller มาใชแทนระบบ compressor chiller ซึ่งจะพิจารณา
ตามขนาดความตองการความเย็นของอาคารตามรูปที่ 2 ซึ่งอาคาร
ดังกลาวมีความตองการความเย็นสูงสุดเทากับ 2,516 kW (715 tons)
เพราะฉะนั้นเครื่องทําความเย็นทั้ง 3 แบบ ที่เลือกใชจะตองรับภาระการ
ทําความเย็นที่เกิดขึ้นได
ในการศึกษาในครั้งนี้ ไดเลือกเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนของ
2 บริษัทผูแทนจําหนายในประเทศมาใชแทนระบบทําความเย็นแบบ
อัดไอเดิมของอาคาร จากขอมูลทางเทคนิคของเครื่องทําความเย็นแบบ
ดูดกลืนทั้ง 3 แบบ สามารถที่จะนํามาหาคาความตองการความรอนที่จะ
ใช ขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งทํ า ความเย็ น แบบดู ด กลื น แต ล ะแบบ รวมทั้ ง
คุณลักษณะของความรอนที่เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนตองการ
และคาความตองการไฟฟาสุทธิของอาคารดวย
ความตองการความรอนสุทธิของระบบนั้นสามารถหาไดจาก
Qin =

(1)

Qe
COPab

ความตองการพลังไฟฟาสุทธิของอาคาร สามารถหาไดจากความ
ตองการพลังไฟฟาเดิมของอาคาร บวกดวยความตองการพลังไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นจากการใช absorption chiller แลวลบดวยความตองการพลัง
ไฟฟาของ compressor chiller เดิมของอาคาร
ความตองการพลังไฟฟาสุทธิของอาคารเมื่อใช absorption chiller
แทน compressor chiller สามารถหาไดจากสมการที่ 2
W new = W old + W ac + W cwp , ac +W ctf , ac − W cc − W cwp ,cc − W ctf ,cc

(2)

รูปที่ 5 แสดงวงจรการทํางานของระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร
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4.2 การหาคา Heat to Power Ratio (H/P) ของอาคาร
คา H/P ของอาคารกรณีนํา absorption chiller ตางชนิดกันมาใช
จะแตกตางกัน โดยจะขึ้นอยูกับชนิดของ absorption chiller สมรรถนะ
ของ absorption chiller และลักษณะความรอนที่ absorption chiller
ตองการ กรณีนํา single effect absorption chiller ที่มีคา COP เทากับ
0.7 [7] มาใชในอาคารมีผลทําใหอาคารมีความตองการความรอนในรูป
ไอน้ําที่ความดัน 1.5 kg/cm2g และไฟฟา โดยมีสัดสวน H/P อยู
ในชวง 1.9-4 กรณีนํา double effect absorption chiller ที่มีคา COP
เทากับ 1.38 [7] มาใชในอาคารมีผลทําใหอาคารมีความตองการความ
รอนในรูปไอน้ําที่ความดัน 8 kg/cm2g และไฟฟา โดยมีสัดสวน H/P
อยูในชวง 0.9-2.0 และกรณีนํา direct-fired absorption chiller ที่มีคา
COP เทากับ 0.877 [7] มาใชในอาคารมีผลทําใหอาคารมีความตองการ
ความรอนในรูปกาซรอนและไฟฟา โดยมีสัดสวน H/P อยูในชวง 1.53.1
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5. การวิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค
ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิคเพื่อ กําหนดขนาด
ของระบบ cogeneration ใหรับ electrical base load หรือ electrical
intermediate load โดยใช gas turbine cogeneration และ gas engine
cogeneration ทํางานกับ absorption chiller แตละแบบ คือ single
effect absorption chiller, double effect absorption chiller และ
direct-fired absorption chiller ไดผลการวิเคราะหที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิค
engine
seac (tons) deac (tons) dfac (tons)
gas turbine 395 kW
185
324
230
848 kW
363
601
427
gas engine 400 kW
87
61
965 kW
200
144

2.5
2
1.5
1
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รูปที่ 6 คา H/P ของอาคารกรณีใช absorption chiller แบบตาง ๆ
4.3 การเลือกชนิดของ cogeneration
การเลือกชนิดของ cogeneration ที่จะนํามาใชจะพิจารณาจากคา
H/P ของอาคารและจากตารางลักษณะเฉพาะของระบบ cogeneration
ที่แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะเฉพาะของระบบ cogeneration [7]
รายละเอียด

Gas Turbine

ขนาดของระบบ
ประสิทธิภาพรวมของระบบ
Heat to Power Ratio (H/P)

400 kW -100 MW
55 -75 %
2-5

ความรอนที่ออกจากระบบ

สําหรับกรณีนี้ คือระบบ gas turbine cogeneration และ ระบบ internal
combustion engine cogeneration
- กรณีเลือกใช direct fired absorption chiller คา H/P ของอาคารอยู
ในชวง 1.5-3.1 เพราะฉะนั้น ระบบ cogeneration ที่ในกรณีนี้ คือระบบ
gas turbine cogeneration และ ระบบ internal combustion engine
cogeneration

กาซรอน 450-550 °C

Internal Combustion
Engine
100 kW -10 MW
50-80 %
1-3
50 % น้ํารอน 50%
กาซรอนที่ 450°C

การนําระบบ cogeneration มาใชในอาคารสามารถลดการชื้อ
ไฟฟาจํานวนหนึ่ง และความรอนที่ไดจาก cogeneration เมื่อนําไปใช
กับระบบทําความเย็นแบบ absorption chiller ก็สามารถลดการใช
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งสงผลใหลดการใชพลัง
ไฟฟาของอาคารได
ตัวอยางการออกแบบระบบ gas engine cogeneration รองรับ
electrical intermediate load ของอาคาร ขนาด 965 kW จากการ
วิเคราะหเพื่อใหทํางานรวมกับ direct fired absorption chiller ขนาด
144 tons จะสามารถลดการทํางานของ compressor chiller เดิมได
บางสวน เปนผลใหความตองการพลังไฟฟาสําหรับระบบปรับอากาศ
ลดลง
ดังนั้นพลังไฟฟาที่ตองซื้อจากการไฟฟาจึงลดลงตอเนื่องจากจาก
การผลิตไฟฟาโดย gas engine cogeneration ขนาด 965 kWe และ
พลังไฟฟาลดลงจากการนํา direct-fired absorption chiller ขนาด 144
tons (เทียบเทาพลังไฟฟาขนาด 86 kWe) ดังนั้นพลังไฟฟาที่ตองซื้อ
จากการไฟฟาจะแสดงดังรูป

สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร
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- กรณีที่เลือกใช single effect absorption chiller คา H/P ของอาคาร
อยูในชวง 1.9-4 เพราะฉะนั้น ระบบ cogeneration ที่เหมาะสมในกรณี
นี้ คือระบบ gas turbine cogeneration
- กรณีเลือกใช double effect absorption chiller คา H/P ของอาคาร
อยูในชวง 0.9-2.0 เพราะฉะนั้น ระบบ cogeneration ที่เหมาะสม

พลังไฟฟา (kW)

2000

1000
800
600
400
200

800
600
400

Base load 400 kW from engine

0
00:00 02:00 04:00

1000

Intermediate load 965 kW from engine

200
0

06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00
เวลา (ชั่วโมง)

18:00 20:00 22:00

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
เวลา (ชั่วโมง)

รูปที่ 7 การออกแบบระบบ cogeneration รวมกับ absorption chiller
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6. การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
ในการประเมินศักยภาพทางดานเศรษฐศาสตรใชอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา 40 บาท ตอ 1 US$ อัตราสวนลด(i) 8.25 เปอรเซ็นตตอป
ราคากาซธรรมชาติ 115.7 บาทตอลานบีทียู อัตราคาไฟฟาแบบ TOD
โดยมีคา Ft เทากับ 0.6152 บาทตอหนวย ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % อายุ
โครงการ 20 ป
วิธีการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร
1. คํานวณเงินลงทุนระบบ Cogeneration และ absorption
chiller [7]
- ราคา gas turbine รวมชุด generator สามารถหาไดจาก

C°ele(old) = (285.05(OP) + 58.88(PP-OP) + (1.0582+Ft)E)
×12(1+ VAT)
(12)
- คาบํารุงรักษา compression chiller ใชขอมูลรายงานการศึกษา
ของ US department of Energy หัวขอ central cooling
compressive chillers [5]

Cgt = (1082.3 - 0.257 Sgt) × Sgt × (1+VAT)× B$ (3)
- ราคา gas engine generator set สามารถหาไดจาก

4. รายจายรายปในระบบใหม
- คาเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ (NG) เมื่อออกแบบใหระบบ
cogeneration ทํางานวันละ 17 ชั่วโมง

Cge = (60727 + 224.03 Sge) × (1+ VAT)× B$
(4)
2
- ราคา waste heat boiler ผลิตไอน้ําที่ความดัน 1.5 kg/cm g
Chrb@ 1.5 kg/cm2 = (100 Sgt) × (1+ VAT)× B$
(5)
2
- ราคา waste heat boiler ผลิตไอน้ําที่ความดัน 8 kg/cm g
Chrb@ 8 kg/cm2 = (150 Sgt,ge) × (1+ VAT)× B$
- ราคา single effect absorption chiller สามารถหาไดจาก

(6)

Cseac = (61857 + 134.29 Sseac) × (1+ VAT)× B$ (7)
- ราคา double effect absorption chiller สามารถหาไดจาก
Cdeac = (600 Sdeac) × (1+ VAT)× B$
(8)
- ราคา direct-fired effect absorption chiller สามารถหาไดจาก
Cdfac = (103422 + 284.74 Sseac) × (1+ VAT)× B$ (9)
- ราคาคาติดตั้งอุปกรณทั้งหมด สมมติใหมีคาเทากับ 10 % ของ
ราคาอุปกรณ (Cinstall)
- คากอสรางสถานีควบคุมและวัดปริมาณกาซเชื้อเพลิง [8]
ในกรณีที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับระบบ
cogeneration จําเปนจะตองซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. โดยที่ผูซื้อ
กาซจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการสรางสถานีควบคุมและวัด
ปริมาตรกาซ รวมถึงระบบทอตอเขาโรงงาน ซึ่งสามารถหาไดจาก
CNGCM = 5,002,400 × (1+ VAT)
(10)

3. คํานวณรายจายรายปที่สามารถลดลงได
- คาไฟฟาในระบบเดิม ใชอัตรา TOD สามารถหาไดจาก

C°CC,O&M = 4,800 ⎛⎜ S cc ⎞⎟

0.42

⎝ 500 ⎠

C°fuel = 22,338,000FkW ×

×(1+ VAT)× B$

PNG
1,055,000

(13)

× (1+ VAT) (14)

- คาบํารุงรักษา gas turbine cogeneration กําหนดใหเทากับ
0.003 $/kWh และ gas engine cogeneration กําหนดใหเทากับ
0.007 $/kWh
- คาบํารุงรักษา absorption chiller สมมติใหเทากับ 1 % ของ
ราคา absorption chiller
- คาไฟฟาที่ตองซื้อเพิ่มจากการไฟฟา ใชอัตรา TOD สามารถหา
ไดจากสมการ
C°ele(new) = (285.05(OP) + 58.88(PP-OP) + (1.0582+Ft)E)
×12(1+ VAT)
(15)
5. หาเงินลงทุนสุทธิ (TIC) และคาใชจายที่สามารถประหยัดได
ตอป (CFn)
กรณีตัวอยางเมื่อใช internal combustion engine
generator set ทํางานรวมกับ direct-fired absorption chiller
(gas engine generator set)
(16)
TIC = Cge + Cdeac+ Cinstall + CNGCM - Ccc
CFn = C°ele(old) + C°CCO&M - C°NG,fuel - C°ge O&M
- C°dfac O&M - C°ele(new)

(17)

2. คํานวณรายไดจากการขายอุปกรณที่เลิกใชงาน

6. ระยะเวลาคืนทุน [6]

- รายไดจากการขาย compression chiller ซึ่งใชงานมาแลว 7 ป

คาเงินเปลี่ยนตามเวลา สามารถหาระยะเวลาคืนทุน (n) ไดจาก

Ccc = (150 Scc – (7×7.5 Scc)) × (1+ VAT)× B$
(11)
หมายเหตุ compression chiller เดิมมี 2 ขนาด 350 tons และ
500 tons ในขณะที่อาคารมีความตองการขนาดการทําความเย็น 715
tons ดังนั้น กรณีที่ absorption chiller ที่นํามาใชใหมในอาคารมีขนาด
215 –364 tons สามารถขาย compression chiller ขนาด 350 tons ได
และถาขนาด absorption chiller เกิน 364 tons สามารถขาย
compression chiller ขนาด 500 tons ได

สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

TIC = CFn (1 + i )

n

(18)

−1

i(1 + i )

n

7. อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สามารถหาคา i ไดจาก
20
TIC = CFn (1 + i ) − 1

i(1 + i )

20

(19)
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7. สรุป
งานวิจัยนี้ไดศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบ cogeneration
และ absorption chiller มาใชในอาคารศูนยการคาแหงหนึ่ง ขอมูลที่
นํามาศึกษาในครั้งนี้ไดจากการเก็บขอมูลการใชพลังงานของศูนยการคา
super center แหงหนึ่ง
ศูนยการคาดังกลาวเปดใหบริการวันละ 16 ชั่วโมง โดยเปดบริการ
ชวงเวลา 08.00 น. - 24.00 น. ของทุกวัน มีความตองการพลังไฟฟา
สูงสุดประมาณ 1,814 kW และมีความตองการความเย็นเพื่อปรับ
อากาศ 715 tons เมื่อทําการศึกษาเพื่อนําระบบ cogeneration 2 ชนิด
คือ gas turbine cogeneration และ internal combustion engine
cogeneration และระบบ absorption chiller 3 ชนิด คือ single effect
absorption chiller, double effect absorption chiller และ direct-fired
absorption chiller โดยออกแบบใหระบบ cogeneration รองรับ
electrical base load และ electrical intermediate load ของอาคารและ
ใหทํางานวันละ17 ชั่วโมง เริ่มเวลา 07.00 น. - 24.00 น.
ขอมูลทางเทคนิค และทางดานเศรษฐศาสตรของ gas turbine
cogeneration จากบริษัทPratt &Whitney Canada Corp. Internal
combustion engine cogeneration จากบริษัท Caterpillar Co.ltd.,
และ absorption chiller จากบริษัท Thermax และ บริษัท Trane
เชื้อเพลิงที่ใชในการวิเคราะหคือ กาซธรรมชาติ โดยราคากาซธรรมชาติ
คิดที่ 115.7 บาทตอลานบีทียู การคิดคาไฟฟาแบบ TOD โดย Ft
เทากับ 0.6152 บาทตอหนวย อัตราสวนลด เทากับ 8.25 % และอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา 40 บาทตอ 1 US$
ระบบ internal combustion engine cogeneration ไมเหมาะที่จะ
ทํางานรวมกับ single effect absorption chiller เนื่องจาก คา H/P ของ
อาคารมีคาสูงกวา H/P ของ internal combustion engine
cogeneration กรณีนี้จึงไมนํามาวิเคราะหในที่นี้ diesel engine
cogeneration ไมมีความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรทุกกรณี
เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีคาสูง
จากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรกรณีที่เหลือสรุปผลไดดังนี้
1. gas engine cogeneration รองรับ electrical intermediate
load 965 kW ทํางานรวมกับ direct-fired absorption chiller ขนาด
144 tons ใหอัตราผลตอบแทนภายในดีที่สุด 21.2 เปอรเซ็นต และ
ระยะเวลาคืนทุน 6.04 ป
2. gas engine cogeneration รองรับ electrical intermediate
load 965 kW ทํางานรวมกับ double effect absorption chiller ขนาด
200 tons ใหอตั ราผลตอบแทนภายในที่ 20.5 เปอรเซ็นต และ
ระยะเวลาคืนทุน 6.25 ป
3. gas engine cogeneration รองรับ electrical base load 400
kW ทํางานรวมกับ double effect absorption chiller ขนาด 87 tons
ใหอัตราผลตอบแทนภายในที่ 18.4 % และระยะเวลาคืนทุน 7.15 ป
สําหรับ gas turbine cogeneration เมื่อทํางานรวมกับ absorption
chiller ทั้ง 3 แบบ ใหอัตราผลตอบแทนภายในอยูในชวง 6.08-15.37
และ ระยะเวลาคืนทุนอยูในชวง 8.9 – 35.5 ป ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก
ราคา gas turbine engine cogeneration เมื่อคิดตอ kW มีคาสูงมาก

สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

ที่สุด หากราคา gas turbine engine cogeneration ลดลงมาก็จะให
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น
รายการสัญลักษณ
B$ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
C เงินลงทุน
C° คาใชจายรายป
COP สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่อง
ทําความเย็น
E พลังงานไฟฟา (kWh)
FC fuel consumption
Ft อัตราคาไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงจาก
คาฐาน
OP on peak (kW)
PP partial peak (kW)
P ราคา
Q ภาระความรอน, ภาระความเย็น
S ขนาด
TOD อัตราคาไฟฟาที่แตกตางกันตาม
ชวงเวลาของวัน
W พลังไฟฟา

ac
cc
ge
gt

absorption chiller
compressor chiller
gas engine generator set
gas turbine generator set

hrb heat recovery boiler
cwp cooling water pump
ctf cooling tower fan
seac
deac
dfac
NG
CM
O&M
Old
New

single effect absorption chiller
double effect absorption chiller
direct-fired absorption chiller
กาซธรรมชาติ
อุปกรณวัดและควบคุม
operating and maintenance
ระบบเดิม
ระบบใหม
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