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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการสรางโปรแกรมสําหรับเลือกระบบปรับอากาศที่
เหมาะสมกับการใชงานเพื่อชวยในการออกแบบติดตั้ง ระบบที่นํามา
พิจารณาประกอบดวย 1. ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type
Air-Conditioning System) 2. ระบบปรับอากาศแบบทําน้ําเย็น
สวนกลางระบายความรอนดวยน้ํา (Water Cooled Water Chiller AirConditioning System)
3.ระบบปรั บ อากาศแบบทํ า น้ํ า เย็ น ส ว นกลางระบายความร อ นด ว ย
อากาศ (Air Cooled Water Chiller Air-Conditioning System)
ในการวิเคราะหจะพิจารณาจากการประหยัดพลังงานไฟฟาควบคู
ไปกับความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การประหยัดพลั งงานไฟฟาจะ
พิจ ารณาจากปริ มาณการใช ไ ฟฟ า ทั้ ง หมดอ า งอิง ตามมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 2545 โดยสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับระบบปรับอากาศประเภทตางๆ แลวคํานวณหา
ระบบที่ ใ ห ภ าระการทํ า งานที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส ว นความคุ ม ค า ทาง
เศรษฐศาสตรพิ จ ารณาระบบปรั บ อากาศที่ ใ ห ก ารประหยั ด พลั ง งาน
ไฟฟา(คุมคาทางพลังงาน) ที่สุด นํามาคํานวณคิดอัตราคาไฟฟา ซึ่ง
เลือกพิจารณาไดสามแบบไดแก 1. การคิดคาไฟฟาอัตราปกติราย
เดือน (Usual Rate) 2. การคิดคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของวัน
(TOD Rate: Time of Day Rate) 3. การคิดคาไฟฟาอัตราตาม
ชวงเวลาของการใช (TOU Rate : Time of Use Rate) ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาการทํางานของระบบปรับอากาศนั้นๆ จากนั้นนําคาไฟฟามา
รวมกับคาใชจายตางๆ ไดแก คาใชจายในการติดตั้งบํารุงรักษา และ
คาดําเนินการ แลวจึงนํามาวิเคราะหรวมกับเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร
อีกสามประการคือ 1. ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period) 2. การหา
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 3. อัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุน (Internal Rate of Return)
ระบบปรับอากาศแตละระบบมีความคุมคาทางพลังงานและทาง
เศรษฐศาสตรไมเทากัน เชน ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนมีการใช
พลังงานมากที่สุด แตการบํารุงรักษาไมยุงยาก ในขณะที่ระบบปรับ
อากาศแบบทํ า น้ํ า เย็ น ส ว นกลางใช พ ลั ง งานไฟฟ า น อ ยกว า แต ก าร
บํารุ งรักษายุ งยากกว า ในการเปรีย บเทียบจึ งแปลงความสิ้นเปลือ ง
ตางๆ ใหอยูในรูปของมูลคาเงินเพื่อสะดวกในการพิจารณา ซึ่งระบบ
ปรับอากาศที่เหมาะสมที่สุดจะตองคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนสูงสุดใน
การลงทุน และระยะเวลาคุมทุน เปนสําคัญ
Abstract
In this research, software is developed as a tool for design
and installation optimization in the air-conditioning system. Split
type air-conditioning system, Water cooled water chilled airconditioning system and Air cooled water chilled air-conditioning
system are used for this study.
In order to analyze and optimize the air conditioning system,
two significant factors, energy saving and economic worthiness
are considered. Energy saving is calculated from electricity used
base on the E.I.T. standard 2001-45. Economic worthiness is
calculated from electricity charge of the air-conditioning system.
Calculation of electricity charge are divided into three categories,
usual rate, time of day rate (TOD) and time of use rate (TOU).
Economic worthiness is considered by using three parameters,
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installation expense, maintenance expense and operating
expense. Furthermore, three economic criteria, payback period,
net present value and internal rate of return are also considered.
Each of the air-conditioning system has the variety of energy
consumption and economic worthiness .For example , split type
air-conditioning system spends the most energy consumption but
have low maintenance cost while water cooled water chilled aircondition system spends less energy consumption but have
higher maintenance cost. For convenience in comparison,
transferring of all parameter into currency value and optimum aircondition system should satisfy two most significant criteria,
internal rate of return and payback period.
1.บทนํา
ปจจุบันเครื่องปรับอากาศเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญมากขึ้น
ระบบปรับอากาศที่มีใชงานกันอยูก็มีหลายระบบแลวแตความเหมาะสม
กับการใชงานในรูปแบบตางๆ การเลือกใชระบบปรับอากาศในครั้งแรก
ของการติดตั้งเพื่อใชงานนั้น จะมีปญหาในการตัดสินใจที่จะเลือกระบบ
เมื่อเลือกไปแลวไมสามารถแกไขระบบไดดังนั้นเพื่อประโยชนสูงสุดใน
การติดตั้งจึงตองเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของ วรชาติ จิรัฐิติเจริญ ได
ศึกษาเรื่อง “การจําลองระบบทําความเย็นสําหรับระบบทําความเย็น
สวนกลางแบบมหภาค” ซึ่งเปนการบริหารการจัดการการใชพลังงานใน
การทําความเย็นใหมีป ระสิทธิภาพสูง สุดเพื่อการปรับอากาศภายใน
อาคารหรือหมูอาคารในบริเวณใกลเ คียงกันที่มีพื้นที่ การปรับอากาศ
ขนาดใหญมากๆ โดยทําการรวมระบบทําความเย็นทั้งหมดเขาไวในโรง
จ า ยพลั ง งานที่ เ ดี ย วกั น เสนอแนวคิ ด จํ า ลองระบบการทํ า ความเย็ น
สวนกลางแบบมหภาคโดยจําลองอุปกรณในระบบการทําความเย็นใน
รูปแบบจําลองกลองดํา ทั้ง นี้ขอมู ลทางด านสมรรถนะการทํ างานของ
เครื่องทําน้ําเย็นเครื่องสูบน้ําและหอผึ่งน้ําโมเดลตางๆ ณ สภาวะการ
ทํางานที่หลากหลายไดรวมไวในแบบจําลองเพื่อการวิเคราะห โดย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ทํ า การวิ เ คราะห ส มรรถนะการทํ า งานของ
อุปกรณและภาระการทําความเย็นหลายรูปแบบ ทั้งนี้ภาระการทําความ
เย็นไดถูกแยกแยะโดยอาศัยตัวประกอบภาระ (Load Factor) ผลจาก
การศึกษาสามารถแสดงใหเห็นรูปแบบอุปกรณในระบบปรับอากาศที่
เหมาะสมที่สุดและศึกษางานวิจัยของ เทพฤทธิ์ ทองชุบ ไดศึกษาเรื่อง
“การคํานวณภาระการทําความเย็นและการเลือกขนาดเครื่องทําความ
เย็นที่เหมาะสม” เปนการเขียนโปรแกรมหาภาระการทําความเย็นและ
เลือกขนาดใหเหมาะสมและประหยัดพลังงานไฟฟา วัตถุประสงคหลัก
เพื่อคํานวณคาของภาระการทําความเย็นที่แทจริงโดยคํานวณในทุก
ชั่วโมงในรอบป และนํามาเลือกขนาดของระบบปรับอากาศเพื่ อที่จะ
สามารถรู ลัก ษณะภาระการทํ า ความเย็ น ของอาคารแต ล ะอาคารซึ่ ง
ขึ้นอยูกับสวนประกอบของอาคารการทราบเวลาที่ภาระการทําความ
เย็ น ของอาคารมี ค า สู ง สุ ด และการลดภาระการทํ า ความเย็ น ที่ เ วลา
ดังกลา วไดจะทําใหสามารถลดขนาดเครื่องปรับอากาศลงได ในการ
ควบคุมการทํางานและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องปรับอากาศจะ
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ขึ้นอยูกับภาระการทําความเย็นของแตละอาคารซึ่งจะมีความแตกตาง
กั น การคิ ด ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดของระบบปรั บ อากาศจะคิ ด เฉพาะค า
เครื่องปรับอากาศกับคาไฟฟาเทานั้นสวนคาใชจายอื่นไมนํามาคิด เชน
คาบํารุงรักษาและซอมแซมเปนคาที่แปรผันไดยากตอการประมาณการ
ป ญ หาที่ นํ า มาสู ก ารวิ จั ย คื อ การติ ดตั้ ง ระบบปรับ อากาศแต
ระบบไดที่กลาวมาแลวก็ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดดังนั้นกอนการ
ติดตั้งควรทําการคํานวณหาระบบปรับอากาศที่เหมาะสมโดยใชเงื่อนไข
ตางในการใชงานเชน ความถี่ในการใชงาน การใชปริมาณไฟฟาของ
อุปกรณประกอบของระบบปรับอากาศ
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1.1.ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร และทฤษฎีทางคณิตศาสตร เพื่อ
ประยุกตหาคาพลังงานที่เหมาะสมของระบบปรับอากาศในอาคาร
1.1.2 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อคํานวณหาคาที่เหมาะสม ของ
พลังงานที่ใชในระบบปรับอากาศของอาคาร
1.1.3 ทําการวิเคราะหดานการประหยัดพลังงาน ตนทุน และการ
บํารุงรักษาของระบบปรับอากาศ
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทําการเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จากขอมูล
และทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชในตัดสินใจใชในการออกแบบระบบปรับ
อากาศที่ เ หมาะสมที่ สุ ดที่ จะใช ใ นอาคารซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บการใช ง านของ
อาคาร และอาศัยขอมูลเหลานี้
1.2.1ขนาดของอาคารที่ใชทดสอบเปนอาคารขนาดเล็กถึงอาคารขนาด
ใหญ
1.2.2 ชนิดของเครื่องปรับอากาศและการใชพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศแตละระบบระหวาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
กับระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลาง

2.ทฤษฎีและการจําลองระบบ ( Theory and System Simulation)
2.1 ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ( Split Type Air Conditioning System) [2] [4]
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รูปที่ 1. แสดงระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

รูปที่ 3. แสดงระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลาง
ระบายความรอนดวยอากาศ

รูปที่ 2. แสดงการจําลองระบบและแผนภาพสาย
งานของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
จากการจําลองระบบจะแสดงองคประกอบและตัวแปรตางๆของการใช
ไฟฟาของระบบปรับอากาศแบบแยกสวนซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
ไดดังนี้
Y1 = [ ( X1 + X2 + X3 ) x (ESP x LSP)] x Tons
เมื่อ Y1 คือ
X1 คือ
X2 คือ
X3 คือ
ESP คือ
LSP คือ
Tons คือ

(1)

การใชไฟฟาทั้งหมดของระบบ (kW)
การใชไฟฟาของคอมเพรสเซอร
การใชไฟฟาของคอนเดนเซอร
การใชไฟฟาของอีวาโปเรเตอร
การใชไฟฟาระบบปรับอากาศแบบแยกสวน kW/Ton
เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของเครือ่ งปรับอากาศ
จํานวนตันความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

รูปที่ 4. แสดงการจําลองระบบและแผนภาพสายงานของระบบปรับ
อากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบายความรอนดวยอากาศ
จากการจําลองระบบจะแสดงองคประกอบและตัวแปรตางๆของการ
ใชไฟฟาระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบายความ
รอนดวยอากาศ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
Y2 = [(X1a + X2a ) x Tons1+(X3a+X4a) x Tons2 ]
โดยที่ X1a
X2 a
X3 a
X4a
เมื่อ Y2
X1a
X2a
X3a
X4a
ECP

2.2 ระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบายความ
รอนดวยอากาศ (Air Cooled Water Chiller Air-Conditioning
System)
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=
=
=
=

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

[ ECP x LCP ]
[ EAC x LAC ]
[ EFC x LFC ]
[ EAH x LAH ]

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การใชไฟฟาทั้งหมดของระบบ (kW)
ผลรวมการใชไฟฟาของ Chilled Water Pump
ผลรวมการใชไฟฟาของ Air Cooled Water Chiller
ผลรวมการใชไฟฟาของ Fan Coil Unit
ผลรวมการใชไฟฟาของ Air Handling Unit
การใชไฟฟา Chilled Water Pump (kW/Ton)

LCP คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Chilled Water
Pump
EAC คือ การใชไฟฟาระบบทําความเย็นระบายความรอนดวย
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อากาศ (kW/Ton)
LAC คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของเครือ่ งทําความเย็น
ระบายความรอนดวยอากาศ
EFC คือ การใชไฟฟา Fan Coil Unit (kW/Ton)
LFC คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Fan Coil Unit
EAH คือ การใชไฟฟา Air Handling Unit (kW/Ton)
LAH คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Air Handling Unit
Tons1 คือ จํานวนตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น
Tons2 คือ จํานวนตันความเย็นของ Air Handling Unit & Fan
Coil Unit
2.3 ระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบายความ
รอนดวยน้ํา (Water Cooled Water Chiller Air-Conditioning
System)

รูปที่ 5.แสดงระบบปรับอากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบาย
ความรอนดวยน้ํา

Y3 = [(X1b + X2b+ X5+ X6) x Tons21 + (X3b+ X4b) xTons22] (7)
โดยที่ X1b =
X2 b =
X3 b =
X4b =
X5 =
X6 =

[ ECP x LCP]
[ EWC x LWC ]
[ EFC x LFC ]
[ EAH x LAH ]
[ ECOP x LCOP ]
[ ECT x LCT ]

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

เมื่อ Y3 คือ การใชไฟฟาทั้งหมดของระบบ (kW)
X1b คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Chilled Water Pump
X2b คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Water Cooled Water
Chiller
X3 b คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Fan Coil Unit
X4b คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Air Handling Unit
X5 คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Condenser Water Pump
X6 คือ ผลรวมการใชไฟฟาของ Cooling Tower
ECP คือ การใชไฟฟา Chilled Water Pump (kW/Ton)
LCP คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Chilled Water
Pump
EWC คือ การใชไฟฟาระบบทําความเย็นระบายความรอนดวย
น้ํา (kW/Ton)
LWC คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของเครื่องทําความเย็น
ระบายความรอนดวยน้ํา
EFC คือ การใชไฟฟา Fan Coil Unit (kW/Ton)
LFC คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Fan Coil Unit
EAH คือ การใชไฟฟา Air Handling Unit (kW/Ton)
LAH คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Air Handling Unit
ECOP คือ การใชไฟฟา Condenser Water Pump (kW/Ton)
LCOP คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Condenser Water
Pump
ECT คือ การใชไฟฟา Cooling Tower (kW /Ton)
LCT คือ เปอรเซ็นตของการเดินเครื่องของ Cooling Tower
Tons21 คือ จํานวนตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น
Tons22 คือ จํานวนตันความเย็นของ AHU & Fan Coil Unit
2.4 การคํานวณการคิดอัตราคาไฟฟา[1]
2.4.1.การคิดคาไฟฟาอัตราปกติรายเดือน (Usual Rate)

รูปที่ 6. แสดงการจําลองระบบและแผนภาพสายงานของระบบปรับ
อากาศแบบระบบทําน้ําเย็นสวนกลางระบายความรอนดวยน้ํา
จากการจําลองระบบจะแสดงองคประกอบและตัวแปรตางๆของการ
ใชไฟฟาระบบปรับอากาศแบบระบบทําเย็นสวนกลางระบายความรอน
ดวยน้ํา ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

C1 = [ [ [DCP x PP] + [ECx E] + [Ft x E] +Acc] x NM]+VAT (14)
โดยที่ C1 คือ คาไฟฟา (Baht)
DCP คือ อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวง
Peak (Baht/kW)
PP คือ ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดเฉลี่ยใน 15 นาที
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EC คือ
E คือ
Ft คือ
NM คือ
ACC คือ
VAT คือ

ที่สูงสุดของเดือน (kW) ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้
สมมุติ จากการใชไฟฟาของ ระบบปรับอากาศ
อัตราคาพลังงานไฟฟา (Baht/Unit)
ปริมาณไฟฟาที่ใช (kWh) ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้
สมมุติ จากการใชไฟฟาของระบบปรับอากาศ
สูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Baht/kWh)
จํานวนเดือน ( โดย 1 เดือนคิด 22 วัน 264 ชั่วโมง)
คาใชจายอื่น (Baht/Month)
ภาษีมูลคาเพิ่ม (%)

2.4.2.การคิดคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของวัน TOD Rate
(Time of Day Rate)
C2 = [ [ [DCPxPP]+[DCPPx(PP-PP)]+[ECxE]+[FtxE]+ACC]xNM]+VAT
(15)
โดยที่ C2 คือ คาไฟฟา (Baht)
DCP คือ อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวง
On Peak(Baht/kW)
PP คือ ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ในชวง On
Peak (kW) ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้สมมุติจาก
การใชไฟฟาของ ระบบปรับอากาศ
DCPP คือ อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวง
Partial Peak (Baht/kW)
PP คือ ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ในชวง Partial
Peak (kW) ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้สมมุติจาก
การใชไฟฟาของระบบปรับอากาศ
OP คือ อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวง
Off Peak (Baht/kW)
EC คือ อัตราคาพลังงานไฟฟา (Baht/Unit)
E คือ ปริมาณไฟฟาที่ใช (kWh) ปกติดูจากมิเตอร
กรณีนี้สมมุติจากการใช ไฟฟา ของระบบปรับ
อากาศ
Ft คือ
สูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Baht/kW)
NM คือ
จํานวนเดือน ( โดย 1 เดือนคิด 22 วัน 264
ชั่วโมง)
ACC คือ
คาใชจายอื่น (Baht/Month)
VAT คือ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (%)
2.4.3.การคิดคาไฟฟาอัตราตามชวงเวลาของการใช TOU Rate
(Time of Use Rate)
C3 = [ [ [ DCxPOP]+[EC1xE1]+ [EC2xE2]+[FtxE]+ACC]xN]+ VAT
(16)
โดยที่ C3 คือ คาไฟฟา (Baht)
DC คือ อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด
(Baht/kW)
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

POP คือ ความตองการพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 15 นาทีที่สูงสุด
ใน ชวง On Peak(kW)ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้
สมมุติจาก การใชไฟฟาของระบบปรับอากาศ
EC1 คือ อัตราคาพลังงานไฟฟาในชวง On Peak
(Baht/Unit)
E1 คือ ปริมาณไฟฟาที่ใชในชวง On Peak (kWh) ปกติดู
จากมิเตอร กรณีนี้สมมุติจากการใชไฟฟาของระบบ
ปรับอากาศ
EC2 คือ อัตราคาพลังงานไฟฟาในชวง Off Peak (Baht/
Unit)
E2 คือ ปริมาณไฟฟาที่ใชในชวง Off Peak1 (kWh) ปกติดู
จากมิเตอร กรณีนี้สมมุติจากการใชไฟฟาของ
ระบบปรับอาอากาศ
E คือ ปริมาณไฟฟาที่ใช (kW) ปกติดูจากมิเตอรกรณีนี้
สมมุติจากการใชไฟฟาของระบบปรับอากาศ
Ft คือ สูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Baht/kW)
NM คือ จํานวนเดือน ( โดย 1 เดือนคิด 22 วัน 264
ชั่วโมง)
ACC คือ คาใชจายอื่น (Baht/Month)
VAT คือ ภาษีมูลคาเพิ่ม (%)
2.5 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร [3]
2.5.1.ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
n

=

TS / Yi

(17)

โดยที่ n คือ ระยะเวลาคืนทุน (ป)
TS คือ คาใชจายในการลงทุน (บาท)
Yi คือ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป (บาท/ป)
2.5.2.การหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value ; NPV)
NPV = -k0 + [

โดยที่ NPV คือ
k0 คือ
bt คือ
ct คือ
i
คือ
t
คือ
n
คือ

b1-c1
(i+1)

]+[

b2-c2
(i+1)2

]+ [

bt-ct
(i+1)n

]

(18)

มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท)
คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก (บาท)
ผลตอบแทนในปที่ 1,2,3..,n (บาท)
คาใชจายในในปที่ 1,2,3..,n (บาท)
อัตราดอกเบี้ย (%)
ปของโครงการ คือปที่ 1,2,3..,n (ป)
อายุโครงการ (ป)

2.5.3.อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (Internal Rate of Return ;
IRR)
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n
IRR คือคาอัตราสวนลด(r) ที่จะทําให ∑

Bt - Ct

t=1

( i+r )

โดยที่ Bt
Ct
t
r

คือ
คือ
คือ
คือ

t

= 0

(19)

ผลตอบแทนในปที่ t, (บาท)
คาใชจายในปที่ t, (บาท)
ปของโครงการมีคา 1,2,…,n, (ป)
อัตราสวนลด, (%)

3.การทดสอบ
ในการออกแบบโปรแกรมนี้ จ ะต อ งเป น โปรแกรมที่ ใ ช กั น ทั่ ว ไป
ในทางวิศวกรรมซึ่ง จะเปนการสะดวกตอผูที่ จะนํ า ไปใชง านและต อ ง
แกไขไดงายตอการที่จะพัฒนาโปรแกรมตอไปเมื่อตัวแปรของคาคงที่
เปลี่ ย นแปลงไปซึ่ ง โปรแกรมที่ ใ ช คื อ MATLAB
ส ว นที่ นํ า มาใช
ประกอบดวยสามสวนดวยกันคือ Symbolic ,Fields Object ,Graphic
User Interface โดยการคํานวณหาคาการวิเคราะหที่มีอยูสามขั้นตอน
1.การวิเคราะหหาปริมาณการใชไฟฟาของระบบปรับอากาศโดยใชการ
สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการหาคาที่เหมาะสมและนําคาที่ได
นี้นําไปใชในการวิเคราะห 2. การวิเคราะหหาคาไฟฟาซึ่งขึ้นอยูกับ
การเลือกการคิดคาไฟฟา 3. การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโดยใช
ฟง กชั่น ทางคณิตศาสตร ซึ่ ง ผูใชตอ งหาขอมูลต า งๆมาปอนลงในตั ว
โปรแกรมหลังจากนั้นจะไดทําการคํานวณหาคาตัวพารามิเตอรตางๆ
และแสดงใหเห็นในตัวแสดงผลซึ่งจะนําไปเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด
3.1.เงื่อนไขในการทดสอบ
ในการทดสอบทําตามเงื่อนไขในการทดสอบระบบปรับอากาศทั้ง
สามระบบที่มีเงื่อนไขเหมือนกันดังนี้
3.1.1 การคิดคาไฟฟาคิดตามเงื่อนไข ปริมาณการใชไฟฟาใหคิด 22
วันตอ 1 เดือนทํางานวันละ 12 ชั่วโมงทํางานตั้งแตเวลา 08.00ถึง
20.00 น.เวนวันเสารวันอาทิตย ระบบทํางานเฉลี่ย 70 เปอรเซ็นต
3.1.2 สูตรปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติใชคา 0.2612 บาทตอหนวย
3.1.3 การคิดอัตราดอกเบี้ย ทําการคิดดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะ
ยาวลบดวยอัตราเงินเฟอของประเทศ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว
เทา กับ 13.5 เปอร เซ็นตและอัตราเงินเฟอของประเทศเทากั บ 5
เปอรเซ็นต อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับ 8.5 เปอรเซ็นต
3.1.4 อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปจจุบันคิดที่ 7 เปอรเซ็นต

ระบบเพียง 7 ปและมีระยะเวลาคืนทุนที่ 8.56 ปซึ่งเห็นไดวาไมคุมทุน
สวนอีกสองระบบที่นํามาพิจารณาคือ ระบบปรับอากาศแบบระบบทํา
ความเย็นสวนกลางระบายความรอนดวยอากาศ และ ระบบปรับอากาศ
แบบระบบทําความเย็นสวนกลางระบายความรอนดวยน้ํา ซึ่งระบบ
แรกใหผลตอบแทนสูงกวาซึ่งสอดคลองกับมีมูลคาปจจุบันสุทธิสูงสุด
ดวย
การเลือกระบบปรับอากาศแบบระบบทําความเย็นสวนกลางระบาย
ความรอนดวยอากาศในงานวิจัยนี้ เปนระบบที่เหมาะสมที่สุดในการ
ติดตั้งเนื่องจากใหผลตอบแทนสูงสุด แตดานอัตราผลตอบแทนระหวาง
ระบบระบบปรับอากาศแบบระบบทําความเย็นสวนกลางระบายความ
รอนดวยอากาศ และระบบระบบปรับอากาศแบบระบบทําความเย็น
สวนกลางระบายความรอนดวยน้ํา คือ 78.28 เปอรเซ็นต และ คือ
77.08 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันนอย ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังนี้ คือระบบแรกมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟามากกวา แต
การมีคาใชจายการบํารุงรักษานอยกวาซึ่งมาจากอุปกรณในการติดตั้งมี
จํานวนนอยกวาและไมยุงยาก
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ที่ ใ ห ค วามรู แ ละ
ประสบการณจากงานระบบปรับอากาศและระบบงานเครื่องกลอื่นๆ
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4. สรุปผลการทดสอบ
ใ น ง า น วิ จั ย นี้ ก า ร ห า ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ สุ ด
(Optimization) เพื่อใชติดตั้งในอาคารระบบที่จะนํามาทําการวิเคราะห
คือ ระบบปรับอากาศแบบระบบทําความเย็นสวนกลางระบายความรอน
ดวยอากาศ (Air Cooled Water Chiller Air-Conditioning System)
ในการทดสอบโปรแกรมนี้ เ รื่ อ งที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เพื่ อ หาระบบที่
เหมาะสมที่สุดคือการหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of
Return) เพื่อเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในการติดตั้ง จากผลการ
คํ า นวณด ว ยโปรแกรมปรากฏว า ระบบปรั บ อากาศแบบแยกส ว นให
ผลตอบแทนมากที่สุดคือ 119.35 เปอรเซ็นตแตมีอายุการใชงานของ
สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร
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