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บทที่ 9 เครื่องท าความเย็น 

9.1 องค์ประกอบของระบบ 

ระบบท าความเย็นเป็นกระบวนการดึงความร้อนออกจากวัตถุ หรือผลิตภัณฑ์ที่จะต้องการ เก็บรักษา โดย

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นจะมีการก าหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งระบบการท าความเย็นแบบอัดไอ

จะมีการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารเป็นส่วนใหญ่ เช่น แปรรูปอาหารทะเล แช่แข็งอาหารสด ผลไม้ตามฤดูกาล 

น้ าแข็ง เป็นต้น  

โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ดังน้ี 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมแช่แข็ง  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องก ารรักษาอุณหภูมิ ที่ต่ ากว่าจุดเยื อกแข็ง เช่น 

น้ าแข็ง 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมแช่เย็น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการเสียหายของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมผลไม้ 

ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 

 
รูปที่ 9.1 รูปวงจรการท างานของระบบท าความเย็น 
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ระบบเครื่องท าความเย็นจะมีอุปกรณ์หลัก ดังน้ี 

1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.2 รูปคอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

คอมเพรสเซอร์ มีหลายประเภทที่ใช้งานแต่ที่นิยมใช้งานจะเป็นประเภท เช่น ลูกสูบ (Reciprocating),  สกรู 

(Screw), สโครล  (Scroll) เป็นต้น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญในการเพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารท า

ความเย็นที่ผ่าน อีวาปอเรเตอร์ ให้สูงข้ึนเพื่อไประบายความร้อนออกที่ชุดคอยล์ร้อน ซึ่งในกระบวนการของการดูดอัด

สารท าความเย็นจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการท างาน คอมเพรสเซอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

ในกระบวนการ 

2. คอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condenser) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.3 คอนเดนเซอร์ (Condenser) ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าและอากาศ 

คอนเดนเซอร์  ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของสารท าความเย็นที่มีอุณหภูมิและความดันสูง กับ 

อากาศหรือน้ าที่เป็นตัวกลางในการระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิของสารท าความเย็นและควบแน่นกลับมาเป็น

ของเหลวอีกครั้ง  
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3. อีวาโปโรเตอร์ หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.4 อีวาโปโรเตอร์ หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) 

อีวาโปเรเตอร์ ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารท าความเย็นกับผลิตภัณฑ์ เช่น อากาศหรือน้ า เป็น

ต้น โดยสารท าความเย็นที่อยู่ภายในจะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ ากว่า ผลิตภัณฑ์ ความร้อน ที่อยู่ภายในห้อง

หรือ ผลิตภัณฑ์จะท าให้สารท าความเย็นที่อยู่ในสถานะของเหลว จะระเหยกลายเป็ นไอเพื่อรับความร้อน เมื่อสารท า

ความเย็นระเหยกลายเป็นไอจนหมด ก็จะกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ อีกครั้ง 

4. เอ็กซ์แพนด์ชั่นวาล์ว หรือ วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.5 เอ็กซ์แพนด์ช่ันวาล์ว ชนิด Thermostatic 

เอ็กซ์แพนด์ซั่นวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่รับสารท าความเย็นที่อยู่ในสภาวะของเหลว ที่อุณหภูมิสูง และความดันสูง 

เมื่อสารท าความเย็นไหลผ่านอุปกรณ์ จะมีความดันต่ า และ อุณหภูมิต่ า โดยอัตราการไหลของสารท าความเย็นจะ

ข้ึนอยู่กับ เทอร์โมสเตติก ของวาล์วขยายที่แนบติดอยู่กับท่อทางออกของ  คอยล์เย็น เมื่ ออุณหภูมิของท่อทางออก

คอยล์เย็นนั้นสูงข้ึน แสดงว่าปริมาณสารท าความเย็นภายใน คอยล์เย็นมีปริมาณน้อย จึงท าให้เข็มของวาล์วขยายน้ัน

จ่ายปริมาณสารท าความเย็นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อภาระความร้อน 
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9.2 นิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ 

1. P-H Diagram Chart หมายถึง แผนภาพแสดงความดันและเอนทาลปีของวัฏจักรอัดไอในระบบท า

ความเย็น โดยสารท าความเย็นแต่ละชนิดจะมี P-H Diagram ที่ไม่เหมือนกัน 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ COP (Coefficient Of Performance) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง

ความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเค รื่องท าความ เย็น (Qe) หน่วยเป็นวัตต์ กับ ก าลั งไฟฟ้า ที่ป้อนเข้า

คอมเพรสเซอร์ (W) หน่วยเป็นวัตต์ 

W

Q
COP e  

9.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการส ารวจ ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ศักยภาพในมาตรการประหยัด
พลังงานของเครื่องสูบน  า 

 
9.4 แนวทางการส ารวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  

9.4.1 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) 

 
รูปที่ 9.6 แสดงวงจรการท างานของสารท าความเย็น 

 

  

 
 

Saturated Liquid Line 

 

Saturated Vapor Line 

 

Entropy Line 

 
Refrigerant 
Temperature Line 
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เครื่องมือหรือมาตรวัดที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Enthalpy (h) และความดัน (P) ของสารท าความเย็น  

Refrigerant P-h Diagram ดังรูปที่ 9.6 

2. มาตรวัดค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารท าความเย็นด้านดูด  (Suction) และด้านจ่าย 

(Discharge)  

3. ค่าอุณหภูมิ super heat และ subcool ของเครื่อง ซึ่งโดยปกติ super heat จะถูกออกแบบ

ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 3-5 oC และ sub cool เท่ากับ 0 oC 

เมื่ออ่านค่าความดันหรืออุณหภูมิของสารท าความเย็นด้านดูดและด้านจ่ายได้แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่า COP 

จาก Refrigerant P-h Diagram รูปที่ 9.6 ได้ดังนี้ต่อไปนี้ 

(1) จากค่าความดันหรืออุณหภูมิด้านดูดและด้านจ่ายที่อ่านได้ ลากเส้นตรงในแนวระนาบ จนถึงเส้น

อุณหภูมิสารท าความเย็น (อุณหภูมิสารท าความเย็นด้านดูด-อุณหภูมิ Super heat) จะได้จุดตัด คือจุดที่ 1 และจุดตัด 

Saturate Liquid Line คือจุดที่ 3 

(2) จากจุดที่ 1 ลากเส้นให้ขนานกับ Entropy Line ไปตัดกับเส้นของความดันด้านจ่าย จะได้จุดที่ 2 

(3) จากจุดที่ 3 ลากเส้นตรงในแนวดิ่งลงมาตัดกับเส้นของความดันด้านดูดก็จะได้จุดที่ 4 

(4) อ่านค่า Enthalpy ของแต่ละจุดจากนั้นหาค่า COP จากสมการ 
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 การหาค่าสมรรถนะ (COP) ดังกล่าวเป็นการหาจากกราฟ P-h Diagram แบบอุดมคติ ซึ่งไม่มีการถ่ายเท

ความร้อนในกระบวนการที่ 2 ไป 3 (Isentropic Efficiency = 100 % หรือ 1.0) แต่ในความเป็นจริงจะมีการสูญเสีย

ความร้อนจากแรงเสียดทาน (Isentropic Efficiency < 1.0) ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงต้องรู้ค่า Isentropic 

Efficiency ด้วย และเพื่อความแม่นย าควรใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมิน 
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ตัวอย่างตารางตรวจวัดเครื่องท าความเย็น

ตารางการตรวจวดัคอมเพรสเซอร์ (Compressor)

หน่วย สัญลักษณ์ No. …… แหล่งทีม่า

- -

- -

- - ขอ้มูล เปดิ-ปดิ

- - ปทีีติ่ดต้ัง

- - Name Plate

- - Name Plate

- - Name Plate

- - ตรวจวัด

- - ตรวจวัด

- - ตรวจวัด

ค่าพิกัด พิกัดขนาดท าความเยน็ Btu/h - Name Plate

ก าลังไฟฟ้า kW - Name Plate

กระแสไฟฟ้า Amp. - Name Plate

อัตราการไหลโดยปริมาตร m3/h - Name Plate

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ COP - Name Plate

High Pressure psig PDIS ตรวจวัด

Low Pressure psig PSUC ตรวจวัด

High Pressure Temperature
๐C - ตรวจวัด

Low Pressure Temperature
๐C - ตรวจวัด

เอนทาลป ีจดุที ่1 kJ/kg h1 P-h Diagram

เอนทาลป ีจดุที ่2 kJ/kg h2 P-h Diagram

เอนทาลป ีจดุที ่3 kJ/kg h3 P-h Diagram

เอนทาลป ีจดุที ่4 kJ/kg h4 P-h Diagram

Oil Pressure Psig - ตรวจวัด

ไฟฟ้า V Volt V ตรวจวัด

A1 Amp. I1 ตรวจวัด

A2 Amp. I2 ตรวจวัด

A3 Amp. I3 ตรวจวัด

kW kW W ตรวจวัด

P.F. - PF ตรวจวัด

COP COP= (h1-h4)/(h2-h1)

รุ่น

ชนิด

ประเภทการใชง้าน

ลักษณะ/ระยะการบ ารุงรักษา

รายการ

หมายเลขเคร่ือง

สถานทีใ่ชง้าน

เวลาเปดิใชง้าน

ปทีีติ่ดต้ังใชง้าน

ยีห่อ้

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

สภาพการใชง้าน

หมายเหตุ

ประเภทการระบายความร้อน

การตรวจวัดน้ ายาที่

คอมเพรสเซอร์
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9.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ตัวอย่างท่ี 1 : โรงงานแห่งหนึ่งใช้เครื่องท าความเย็นส าหรับห้องแช่เย็นชนิด ขนาด 22 กิโลวัตต์  สารท าความเย็น  R-
22 ระบายความร้อนอากาศ ตรวจสอบสถานะของสารท าความเย็นด้านดูด (Low Pressure ) และด้านจ่าย (High 
Pressure) ได้ดังรูป  จงหาค่า COP โดยก าหนดค่า Isentropic Efficiency = 1.0, Super heat = 5 oC และ Sub 
cool = 0 oC  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.6 รูปแสดงค่าความดันน้ ายาด้านดูดและด้านจ่าย 

 จากรูป 

1. อ่านค่าความดันด้านดูดได้เท่ากับ 0.3 barg (บาร์เกจ) หรือ 1.3 bara (บาร์ Absolute) หรือ อุณหภูมิเท่ากับ 

-35 oC 

2. อ่านค่าความดันด้านดูดได้เท่ากับ 16.3 barg (บาร์เกจ) หรือ 17.3 bara (บาร์ Absolute) หรือ อุณหภูมิ

เท่ากับ 45 oC 

3. จาก P-h Diagram ของสารท าความเย็น R-22 จากค่าความดัน 1.3 bara หรืออุณหภูมิ -35 oC ลากเส้นใน

แนวระนาบจนถึงเส้นอุณหภูมิ Super heat 5 oC จะได้จุดตัดที่  

4. จาก P-h Diagram ของสารท าความเย็น R-22 จากค่าความดัน 17.3 bara หรืออุณหภูมิ 45 oC ลากเส้นใน

แนวระนาบจนถึงเส้น Saturate Line (อุณหภูมิ Sub Cool 0 oC) จะได้จุดตัดที่  

5. จากจุดตัดที่       ลากเส้นขนานกับเส้น Isentropic (Isentropic efficiency = 1.0) ตัดกับเส้น High 

Pressure จะได้จุดตัดที่  

6. จากจุดตัดที่       ลากเส้นในแนวดิ่งตัดกับเส้น Low Pressure จะได้จุดตัดที่       จะได้กราฟดังรูป
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รูปที่ 9.7 P-H Diagram 

7. จากรูปอ่านค่า Enthalpy ในแต่ละจุด จะได ้

จุดที่ 1 (h1)  = 394.0  kJ/kg 

จุดที่ 2 (h2)  = 463.5  kJ/kg 

จุดที่ 3 (h3)  = 256.5  kJ/kg 

จุดที่ 4 (h4)  = 256.5  kJ/kg 

8. ค านวณค่า COP จากสมการ 

)(

)(

12

41

hh

hh
COP




  

COP = (394.0-256.5) / (463.5-394.0) 

COP = 1.98 w/w 

 

  



 



                                  คู่มือฝึกอบรม การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

 

 
 

บทที่ 9 เครื่องท าความเย็น 

หน้า 9-9 

ตัวอย่างท่ี 2 : จากตัวอย่างที่ 1 ก าหนดค่า Isentropic efficiency เท่ากับ 0.5 จงค านวณหาค่า COP  

 จากรูปในตัวอย่างที่ 1  

 ก าลังงานที่ป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (W) = h2 – h1 

      = 463.5-394.0 

      = 69.5 kJ/kg 

 ก าหนด Isentropic efficiency   = 0.5 

ดังนั้น   ก าลังงานที่ป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (W) = (h2 – h1) / Isentropic efficiency 

      = (463.5-394.0) / 0.5 

      = 139.0 kJ/kg 

ค านวณค่า COP จากสมการ 

)(

)(

12

41

hh

hh
COP




  

COP = (394.0-256.5) / (139.0) 

COP = 0.99 w/w 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความถูกต้องแม่นย าของค่า COP จะข้ึนอยู่กับค่า Isentropic efficiency ที่ ก าหนด ซึ่ง

โดยทั่วไป (อ้างอิง Coolpac web site) ดังนี ้

 0.4 to 0.5 for small hermetic compressors,  

 0.5 to 0.7 for semi hermetic compressors and  

 0.5 to 0.8 for large open compressors. 
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9.6 ตัวอย่างมาตรการท่ีประสบความส าเร็จ 

ตัวอย่างท่ี 1 : การอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ าโดยใช้ระบบ Heat Recovery จากเครื่องท าความเย็น (Compressor) 

ข้อมูลก่อนปรับปรุง 

 โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้งานหม้อไอน้ าและเครื่องท าความเย็นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ารBoiler  : U  โรงงานมีการใช้งาน  Boiler  ถ่านหิน ส าหรับการผลิตไอน้ า  โดยปกติใช้งาน  Boiler  วันละ  2  ชุด ที่
ความดันใช้งานประมาณ  8 - 10  bar ใช้น้ าในการผลิตไอน้ าเฉลี่ยวันละ  305  m3/day  น้ าจาก Water Tank  มี
อุณหภูมิประมาณ  31.7  oC ถูกส่งไปยัง  Deaerator  มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเฉลี่ย  102  oC  จากนั้นส่งเข้า  Boiler  ทั้ง  
2  ชุด 
Compressors  : U  โรงงานมีระบบ Compressor  ส าหรับท าความเย็นใช้ใน Process  ใช้แอมโมเนียเป็นสารท า

ความเย็น  Compressor  ท างานวันละ  6  ชุด  การระบายความร้อนจะถูงส่งไปที่  Evaporative Cooling Tower 

โดยอุณหภูมิแอมโมเนียก่อนเข้า และออกจาก  Evaporative Cooling Tower  เท่ากับ  96.4  oC , 35.3  oC  

ตามล าดับ 

 

รูปที่ 9.8 รูปแสดง Schematic Diagram ก่อนปรับปรุง 

วิธีการปรับปรุง 
เนื่องจากอุณหภูมิของสารท าความเย็น แอมโมเนีย ก่อนเข้า  Evaporative Cooling Tower  ค่อนข้างสูง   

ซึ่งสามารถน าความร้อนส่วนน้ีมาใช้ประโยชน์ได้  โดยติดตั้งระบบ  Heat  Recovery  เพื่ออุ่นน้ าป้อนก่อนเข้า  

Deaerator  ส่งผลให้ปริมาณไอน้ าที่ใช้ใน  Deaerator  ลดลง  และสามารถประหยัด เช้ือเพลิงจากถ่านหินได้
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รูปที่ 9.9 รูปแสดง Schematic Diagram หลังปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

 หลังปรับปรุงอุณหภูมิน้ าเติมก่อนเข้า Deaerator เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 18 oC ดังรูป 

 

รูปที่ 9.10 แสดง Feed Water Temperature
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รูปที่ 9.11 Tank และ Heat Exchanger ที่ติดตั้ง 

พลังงานที่ประหยัดได ้

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพของ Compressor ดีข้ึนเนื่องจากสามารถระบายความร้อนได้มากข้ึน 

Water Flow Rate (m.) 121,614 m3/yr
Specific Heat (Cp) 1.0 kcal/kg-oC
Water Temperature (Before ; T1) 31.8 oC
Water Temperature (After ; T2) 49.7 oC
Total Energy Saving 2,172,056,280 kcal/yr

Total Energy Saving 8,619 MMBtu/Yr

LHV of Fuel (Coal) 6,349 kcal/kg

Fuel Cost (Coal) 3.6 ฿/kg

Fuel Cost (Coal) 142.90 ฿/MMBtu

Fuel Saving (Coal) 342,110 kg/Yr

Cost Saving 1,231,595.94 ฿/Yr

Investment 3,005,750 ฿

Payback Period 2.44 Yr

 12 TTCmQ p  
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ตัวอย่างท่ี 2 : มาตรการติดตั้ง Cooling Pad ที่เครื่องท าความเย็น  

 ข้อมูลพ้ืนฐาน/สภาพปัจจุบันและปัญหา 

โรงงานมีเครื่องท าความเย็นขนาด 30 แรงม้า จ านวน 4 เครื่อง ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ ท างาน 24 
ช่ัวโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ที่ Set Point -25 oC จากการส ารวจพบว่าอุหภูมิระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์
ค่อนข้างสูง ท าให้เครื่องท าความเย็นมีประสิทธิภาพต่ าและใช้พลังงานสูง 

 

       
รูปที่ 9.12 รูปเครื่องท าความเย็นและการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง 

 

 แนวทางการปรับปรุงและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ปรับปรุงโดยการติดตั้ง Cooling Pad ที่ด้านลมเข้าคอนเดนเซอร์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิอากาศที่เข้าไประบาย
ความร้อนให้คอนเดนเซอร์ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็นดีข้ึน 

 
ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุง 

 สั่งซื้อ Cooling Pad จาก Supplier 

 ติดตั้ง Cooling Pad 

 ท าการวัดประสิทธิภาพ 
 

 แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ (Measurement & Verification)  

ตรวจสอบแรงดันของสารท าความเย็นด้านสูงและด้านต่ าจาก Pressure Gauge ของเครื่องท าความเย็น และ
ค านวณประสิทธิภาพโดยใช้ Program Refrigerant Utilities (ที่ Isentropic Efficiency 0.65) เปรียบเทียบกัน
ระหว่างก่อนและหลังปรับปรุง 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัด 

ล าดับ ช่ือเครื่องมือ ลักษณะที่ต้องมี 
1 เครื่องวัดความเร็วลม (Air-flow Meter) สามารถวัดความเร็วลมได้ (m/s) 
2 เครื่องวัดค่าก าลังไฟฟ้า (Power Meter) สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), ตัว

ประกอบก าลังไฟฟ้า (PF), ก าลังไฟฟ้า( kW) 
3 เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์

(Temperature and Humidity Data 
Recorder) 

สามารถวัดค่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อมพร้อมทั้ง
ความช้ืนสัมพัทธ์ได้ (Ta, RH) 

 

 ค่าปัจจัยและสภาวะท่ีต้องควบคุม  

ล าดับ รายการ สภาพที่ต้องการ/สภาวะที่ต้องควบคุม 

1 อุณหภูมิ Set Point ตั้งค่าอุณหภูมิ Set Point ที่ -25 oC 

2 อุณหภูมิอากาศภายนอก ตรวจวัดในบริเวณพื้นที่โล่ง โดยค่าก่อนและหลัง
ปรับปรุงแตกต่างกันไม่เกิน 2 oC 

3 อากาศเข้าคอนเดนเซอร ์ - ก่อนปรับปรุงตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
และความเร็วลม เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ค่า ณ 
บริเวณหน้าแผงระบายความร้อนของชุด
คอนเดนเซอร ์

- หลังปรับปรุงตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
และความเร็วลม เฉลี่ยอย่างน้อย 3 ค่า ณ 
บริเวณหลังชุด Cooling Pad (หน้าแผงระบาย
ความร้อนของชุดคอนเดนเซอร)์ 

4 ก าลังไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้ก าลังไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับปรุงที่
ตู้ Main Breaker ของแต่ละเครื่อง 

5 แรงดันสารท าความเย็น ตรวจสอบแรงดันของสารท าความเย็นก่อนและหลัง
การปรับปรุง โดยสามารถอ่านค่าแรงดันได้ที่เครื่องท า
ความเย็น ที่สภาวะ Compressor ท างาน 
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รูปที่ 9.13 รูปการตรวจวัดอุณหภูมิเข้าและออกจาก Cooling Pad 

                               

 

รูปที่ 9.14 รูปการตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันสารท าความเย็น 
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ผลการตรวจวัดก่อน-หลังการปรับปรุง 

ข้อมูลตรวจวัด 

 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ Comp#2 แหล่งที่มา

พกิัดมอเตอร์ kW Prate 22.5 การส ารวจ

Set Point oC T -25 การส ารวจ

จ านวนชั่วโมงท างานต่อวนั Hr/day hr 24 ข้อมูลโรงงาน

จ านวนวนัท างานต่อปี day/year day 365 ข้อมูลโรงงาน

%การท างานของ Compressor % U 90 ข้อมูลโรงงาน

ค่าไฟฟา้เฉล่ียต่อกิโลวตัต์ชั่วโมง baht/kWh CE 3.69 ข้อมูลโรงงาน

อุณหภมูิอากาศภายนอก oC AT 35.30 การตรวจวดั

อุณหภมูิอากาศเฉล่ียด้านเข้า Condenser oC Tin 38.05 การตรวจวดั

ความชื้นสัมพทัธเ์ฉล่ียของอากาศด้านเข้า 

Condenser % RH 38.65 การตรวจวดั

อุณหภมูิกระเปาะเปยีกอากาศด้านเข้า 

Condenser oC Twet             26.30 Psychometric Chart

Refrigerant Low Temperature oC Tl2 -35.00 การตรวจวดั

Refrigerant High Temperature oC Th2             48.00 การตรวจวดั

COP - COPกอ่น              1.27 Program Refrigerantion Utilitoes 

(Isentropic efficiency = 0.65)
ก าลังไฟฟา้ก่อนการปรับปรุง kW kWกอ่น 21.8 การตรวจวดั

พลังงานไฟฟา้ก่อนการปรับปรุง

(kWhกอ่น) = kWกอ่นx hr x day x U / 100     171,871.20

ข้อมูลก่อนปรับปรุง

kWh/ year kWhกอ่น ค านวณ
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ผลประหยัดท่ีได้รับ 

 
รูปที่ 9.15 การค านวณโดย Program Refrigerant Utilities 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.16 P-H Diagram 

รายการ หน่วย สัญลักษณ์ Comp#2 แหล่งที่มา

อุณหภมูิอากาศภายนอก oC AT 34.10 การตรวจวดั

อุณหภมูิอากาศด้านก่อนเข้า Cooling Pad oC Tin             32.40 การตรวจวดั

อุณหภมูิอากาศด้านออกจาก Cooling Pad oC Tout             27.70 การตรวจวดั

Refrigerant Low Temperature oC Tl2 -37.50 การตรวจวดั

Refrigerant High Temperature oC Th2             38.00 การตรวจวดั

COP - COPหลัง              1.45

Program Refrigerantion Utilitoes 

(Isentropic efficiency = 0.65)

พลังงานไฟฟา้หลังการปรับปรุง

(kWhหลัง) = kWhกอ่น x COPกอ่น / COPหลัง     150,535.46

Safety Factor % SF                 80 ค่าที่ก าหนด

พลังงานไฟฟา้ที่ลดลง

(kWhลดลง) = (kWhกอ่น - kWhหลัง ) / 100       17,068.59

คิดเปน็จ านวนเงินที่ประหยัดได้ baht/year CS       62,983.09 ค านวณ

เงินลงทนุรวม bath Itotal 35,000 ราคาประเมิน

ระยะเวลาคืนทนุ year PB              0.56 ค านวณ

kWh/ year kWhลดลง ค านวณ

ผลตอบแทนการลงทนุ

kWh/ year kWhหลัง ค านวณ

ผลการประหยัด

ข้อมูลหลังปรับปรุง


