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บทคัดย่อ

ในปั จจุบนั มีอาคารเก่าจานวนมากที่ ตอ้ งการลดการใช้พลังงานลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของคนใน
อาคาร อาคารที่ ทาการศึกษาซึ่ งมีอายุกว่า 17 ปี ก็มีความต้องการที่ จะอนุรักษ์พลังงานโดยมาตรการที่ทางอาคารสนใจคือ
การเปลี่ ย นเครื่ อ งท าน้ าเย็น อย่า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บัน เครื่ อ งท าน้ าเย็น มี 3 ประเภท ได้แ ก่ Fixed Speed Chiller,
Variable Speed Drive Chiller และ Magnetic Bearing Oil Free Chiller ซึ่ งทั้ง 3 ประเภท มี ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพ
พลังงานและมี ราคาที่ แตกต่างกัน ท าให้การตัดสิ น ใจในการลงทุ น จะต้องพิ จารณาอย่างถี่ ถว้ นจึ งจะได้ความคุ ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ มากที่สุด เนื่ องจากอาคารที่ทาการศึกษาเป็ นอาคารที่ใช้งานมานาน มีลกั ษณะการใช้งานที่ ผิดไปจากเดิมเมื่อ
ครั้งออกแบบไว้ค่อ นข้างมาก สภาพการใช้งานจึ งไม่ เหมาะสมกับอุป กรณ์ ของอาคาร การจะประเมิ นผลการประหยัด
พลังงานได้อย่างแม่นยานั้น จึงต้องรู ้สภาพการใช้พลังงานในปั จจุบนั เสี ยก่อน ในการศึกษาครั้งนี้ จะทาการตรวจวัดการใช้
พลังงาน 7 วัน เพื่อหาสัดส่วนการใช้พลังงาน จากนั้นจึงนามาคานวณหาปริ มาณการใช้พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็นในอดีต
โดยอ้างอิงจากปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า ของพื้นที่ ท้ งั หมดปี ของ 2558 ส่ วนปริ มาณอากาศระบายที่ เข้าอาคารจะใช้
วิธีการวัดความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร เพื่อนามาคานวณหาปริ มาณอากาศระบายในแต่ละโซน
จากนั้นจะใช้โปรแกรม Energy Plus มาจาลองหาภาระการทาความเย็นในอาคารรายชัว่ โมงตลอดปี 2558 โดยปรับเทียบ
ค่าภาระการทาความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนที่ได้จากแบบจาลองกับค่าที่ได้จากข้อมูลจริ งซึ่ งความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 10% จึงถือได้วา่ แบบจาลองดังกล่าวเป็ นแบบจาลองกรณี ฐาน เมื่อวิเคราะห์หาผลการ
ประหยัดพลังงานและความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นเป็ นชนิ ดและขนาดที่ เหมาะสม ตาม
สมมุติฐานการปรับปรุ งทั้ง 4 กรณี ผลการศึกษาพบว่า เครื่ องทาน้ าเย็นที่ให้ผลการประหยัดพลังงานดีที่สุดในทุกกรณี คือ
Magnetic Bearing Chiller, VSD Chiller และ Fixed Speed Chiller ตามลาดับ อย่างไรก็ตามเครื่ องทาน้ าเย็นที่ให้
ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนภายในดีที่สุด คือ Magnetic Bearing Chiller (สาหรับกรณี ที่ 1, 3 และ 4) และ
VSD Chiller (สาหรับกรณี ที่ 2)
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ABSTRACT

Recently, implementing energy saving measure without affecting usability of building has
been an issue for old building. The existing building, in this study, built over 17 years, also desires to
save its energy consumption by changing chiller. In recent year, there are 3 types of chiller: Fixed
Speed Chiller, Variable Speed Drive Chiller and Magnetic Bearing Oil Free Chiller. In order to
maximize its investment to be economically worthwhile, it has to consider all perspectives in
consequence of different price and efficiency of chiller, also the age of existing building causing its
usability has been diverged from building’ s norm which may not be proper for energy saving
evaluation. To be accurate, we need to be aware of recent energy consumption condition. In this study,
we determine 7-days energy consumption of the building to measure ratio of energy consumption.
Then, we calculate chiller’ s energy consumption in the past subjected to overall area’ s energy
consumption in 2015. Ventilation flow rate is going to be measured by carbon dioxide intensity in the
building for estimating ventilation flow in each building’ s zones. Therefore, Energy Plus will be
applied for modeling hourly cooling load throughout 2015. By comparing cooling load and monthly
energy consumption from model with their actual data and error is less than 10 percent, the model,
thus, will be set as base case. According to energy saving evaluation along with economic value for
changing proper chiller in each types, we found that, among 4 cases, then chiller which has the highest
energy saving efficiency in all cases is Magnetic Bearing Chiller, VSD Chiller and Fixed Speed
Chiller respectively. Furthermore, in the investment perspective: The best chiller for cost recovery and
return of investment are Magnetic Bearing Chiller (case 1,3 and 4) and VSD Chiller (case 2).

1.

บทนา

Özgen BÏrol [2] ใช้โปรแกรม Energy Plus

วิเคราะห์
ผลการประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนกรอบอาคารมาใช้
วัส ดุ ที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม Xin Zhou, Tianzhen
Hong, Da Yan [3] ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช้
โปรแกรมจ าลองการใช้ พ ลัง งานของระบบ HVAC
ภายในอาคารหลายโปรแกรม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
โปรแกรม Energy Plus มี ค วามความสามารถในการ
ประมวลผลระบบ HVAC ที่ ซับ ซ้อ นได้ดี Mangesh

ในปั จจุบันมีอาคารเก่ าจานวนมากที่ ตอ้ งการลดการ
ใช้พลังงานลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของคนใน
อาคาร อาคารที่ ทาการศึ กษาซึ่ งมี อายุกว่า 17 ปี ก็มีความ
ต้องการที่จะอนุรักษ์พลังงานเช่นกัน มาตรการที่ทางอาคาร
สนใจคือ การเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็น เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์
เครื่ องกลที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ ามากที่ สุดในอาคารสานักงาน
อย่า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บัน เครื่ อ งท าน้ าเย็น มี 3 ประเภท
ได้แก่ Fixed Speed Chiller, Variable Speed Drive
Chiller แ ล ะ Magnetic Bearing Oil Free Chiller
ซึ่ งทั้ง 3 ประเภท มีค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานและมีราคาที่
แตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารตัด สิ นใจในการลงทุ น จะต้ อ ง
พิจารณาอย่างถี่ถว้ นจึ งจะได้ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
มากที่ สุ ด ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะใช้โ ปรแกรม Energy
Plus ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ถูกผลิตขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐอเมริ กา [1] มาจาลองหาภาระการทาความเย็น
ในอาคารรายชั่ ว โมง จากนั้ นจึ ง วิ เ คราะห์ ห าผลการ
ประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นเป็ นชนิ ด
และขนาดที่เหมาะสม
โปรแกรม Energy Plus ถู ก น ามาใช้ใ นการวิ จัย
อย่างแพร่ ห ลายเนื่ อ งจากมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ เช่ น Kemal

Basarkar, Xiufeng Pang, Liping Wang, Philip
Haves, Tianzhen Hong [ 4 ] ท าก าร ศึ ก ษ าค ว าม

ผิดพลาดที่เกิดจากการสร้างแบบจาลองการใช้พลังงานของ
ระบบ HVAC ด้วยโปรแกรม Energy Plus เมื่ อ เที ยบ
กับค่าที่ วดั ได้ ผลการศึ กษาพบว่า ความผิดพลาดเกิ ดจาก
ชุดควบคุมอุณหภูมิไม่แม่นยา ช่องลมอากาศบริ สุทธิ์รั่ว ท่อ
น้ าเย็น อุ ด ตัน แผงคอยล์ อุ ด ตัน ตามล าดั บ Mitchell
Ryan Bible [5] ทาการศึ กษาการใช้พลัง งานของอาคาร
แห่ ง หนึ่ งโดยใช้โ ปรแกรม Energy Plus เพื่ อ หาแนว
ทางการลดการใช้พลังงานในระบบ HVAC ผลการศึกษา
พบว่า สาหรับประเทศภูมิอากาศร้อนชื้ น การลดปริ มาณ
อากาศระบายให้ เหลื อ ขั้น ต่ า ตามมาตรฐาน ASHRAE
สามารถประหยัดพลังงานได้มากที่สุด
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2.

ตารางที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารกรณี ศึกษา
รายการสารวจ
ข้ อมูลการสารวจ
ประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ประเภทที่ 2.1 กิ จ การขนาด
เล็ก แรงดัน 24 kV อัตราค่า
ไฟฟ้าแบบปกติ
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,576 ตารางเมตร
พื้นที่ปรับอากาศ
6,400 ตารางเมตร
พื้นที่ไม่ปรับอากาศ 8,256 ตารางเมตร
(ที่จอดรถ)
จานวนชั้น
6 ชั้น
ความสูงอาคาร
23 เมตร
ชนิดผนัง
อิฐบล็อก ฉาบปูน 2 หน้า
หนา 15 ซม.

ขั้นตอนการศึกษา

การปรับปรุ งการใช้พลังงานของอาคารที่มีอยูแ่ ล้วนั้น
ต้อ งรู ้ ส ภาพการใช้พ ลัง งานในปั จ จุ บัน เสี ยก่ อ น เพื่ อ น า
ข้อ มู ล ดังกล่ าวมาสร้ างเป็ นแบบจ าลองกรณี ฐ านในการ
พิจารณาผลการประหยัดพลังงานเมื่อมีการปรับปรุ งต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการจึงเป็ นดังนี้
2.1 กาหนดกรอบพื้นทีศ
่ ึกษา
ภายในพื้นที่ ท้ งั หมด ประกอบไปด้วย 5 อาคารดัง
รู ปที่ 1 แต่การศึ กษาจะพิ จารณาเฉพาะอาคารสานักงาน
เนื่ องจากมี ร ะบบปรั บ อากาศแบบรวมศู น ย์ อาคาร
สานักงานนี้ ยังแบ่ งการใช้ร ะบบปรั บ อากาศออกเป็ น 2
ส่วนด้วยกันคือ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ใช้เครื่ อง
ท าน้ าเย็น ซึ่ ง ท าความเย็น ให้ แ ก่ พ้ื น ที่ ส านัก งานจ านวน
6,400 ตารางเมตร และเครื่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด ควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ซึ่ งใช้ ใ นพื้ นที่ Data Center
จานวน 1,920 ตารางเมตร แต่เนื่ องจากในการศึกษาครั้งนี้
มุ่งเน้น การปรั บ ปรุ ง การใช้พ ลังงานของเครื่ องท าน้ าเย็น
ดัง นั้ นเพื่ อ ความแม่ น ย าในการศึ ก ษาจึ ง ตัด พื้ น ที่ Data
Center ออก และเรี ยกพื้ น ที่ ที่ เห ลื อ อยู่ ใ น อาคารที่
ทาการศึกษาว่า “พื้นที่ศึกษา”

ชนิดกระจก
ชนิดหลังคา
จานวนผูใ้ ช้อาคาร
ไฟฟ้าแสงสว่าง

[ U = 2.25 W/m2ºC ]
กระจกใส หนา 6 มม.
[ U = 5.68 W/m2ºC ]
คอนกรี ต หนา 25 ซม.

มีฝ้ายิปซัม่

[ U = 2.65 W/m2ºC ]
239 คน
63,222

วัตต์

ระบบปรั บ อากาศแบบรวมศู น ย์จ ะท าน้ าเย็น จาก
Chiller Plant เพื่อจ่ายน้ าเย็นไปยัง AHU แต่ละชั้น ชั้น
ละ 2 ตัว โดยจ่ ายน้ าเย็น ที่ อุ ณ หภู มิ 46ºF กลับ ที่ 56ºF
ด้วยเครื่ องสู บน้ าเย็น AHU จะทาความเย็นในโซนพื้นที่
สานักงาน ชั้น 1-5 (Zone 1A-5A) ทางานวันจัน ทร์ ถึง
ศุ ก ร์ เวลา 7.30-15.30 น. ปิ ดพัก เที่ ย งเวลา 12.0013.00 น. โดยมีแผนผังวงจรดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 อาคารต่างๆ ภายในพื้นที่ท้ งั หมด
2.2 สารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของอาคารทีท
่ าการศึกษา

การสารวจข้อมูลอาคารประกอบด้วย สารวจข้อมูล
ปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ( ปี 2558) ข้อ มู ล ระบบ
ไฟฟ้ าข้อมู ล ระบบปรั บ อากาศ ตารางการใช้งาน กรอบ
อาคาร และจานวนผูใ้ ช้อาคาร มี รายละเอี ยดเบื้ องต้นดัง
ตารางที่ 1

รู ปที่ 2 แผนผังวงจรระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
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การตรวจวัด อุณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พัท ธ์ และความ
เข้ มข้ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
การตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้ น สัม พัท ธ์ และความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ภายในพื้นที่ศึกษา มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ ามาตรฐานคุ ณ ภาพ
อากาศภายใน ( อุ ณ หภู มิ 23-25 ºC, ความชื้ น 50-60
%RH, 600 ppm < CO2 < 1030 ppm) [6,7] ซึ่ งผล
การตรวจวัดพบว่า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
จากนั้น น าผลการตรวจวัด ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ม า
คานวณหาปริ มาณอากาศระบายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในปั จจุบัน
โดยใช้สมการที่ (1) ในการคานวณ

การตรวจวัดภาระการทางานจริงของเครื่ องทาน้าเย็น
ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดภาระการทางานจริ ง
ของเครื่ องทาน้ าเย็นที่ใช้ในปั จจุบนั 5 วันทาการ (Fixed
Speed 360 Ton, อายุ 19 ปี ผลิ ต ปี พ.ศ.2540) เพื่ อ
ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจากการใช้งานจริ ง และ
เพื่ อตรวจสอบว่าภาระการท างานจริ งของเครื่ อ งมี ความ
เหมาะสมกับขนาดเครื่ องที่เป็ นอยูห่ รื อไม่ นอกจากนี้ภาระ
การท าความเย็น ของช่ วงเวลาที่ ท าการตรวจวัดจะน าไป
เปรี ยบเที ยบกับภาระการทาความเย็นที่ ได้จากแบบจาลอง
ผลการตรวจวัดพบว่า เครื่ องทาน้ าเย็นในปั จจุบันมีขนาด
ใหญ่เกินจริ งไปมาก เนื่องจากในระหว่างการตรวจวัดภาระ
การใช้งานจริ งส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 120-140 ตัน (ดังรู ป
ที่ 3) ส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานตลอดการใช้งาน 5 วัน
ส่ วนใหญ่มากกว่า 0.7 kW/Ton เป็ นเพราะเครื่ องทาน้ า
เย็น ทางานที่สภาวะ Part Load ตลอดเวลา ประกอบกับ
มีอายุการใช้งานยาวนาน (ดังรู ปที่ 4)
2.4

(1)
CFMmixCmix = CFMpCp + CFMoaCoa
คื อ ความเข้ ม ข้ น ของ CO2 อากาศภายนอก
Coa
(400 ppm)

คือ ความเข้มข้นของ CO2 ภายในโซน (ได้จาก
การตรวจวัด)
Cp
คือ ความเข้มข้นของ CO2 จากการหายใจออก
ของคน (42,000 ppm)
CFMp คื อ ปริ ม าณอากาศที่ ค นหายใจออก (0.318
CFM/คน)
จะสามารถคานวณหา ปริ มาณอากาศภายนอกที่ เข้า
มาในโซนได้ (CFMoa) ดังตารางที่ 2

TON

Cmix

รู ปที่ 3 ผลการตรวจวัดภาระการทาความเย็นของพื้นที่
ศึกษา 5 วันทาการ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่ าทีไ่ ด้ จากการวัด จานวน ปริมาณอากาศ
โซน อุณหภูมิ ความชื้น CO2
ระบาย
คน
1A
2A
3A
4A
5A

% RH
55
53.4
57.4
59.2
50.4

ppm
566
531
578
728
540

47
43
56
38
55

(CFM)
3,731
4,329
4,144
1,521
5,180

รวม

18,905

y = 25.029x-0.952
R² = 0.663

2.5
2

kW/TON

ºC
23.9
23.6
24.6
24.7
25.6

160
140
120
100
80
60
40
20
0

7.00 น.
10.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
8.30 น.
11.30 น.
14.30 น.
7.00 น.
10.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
8.30 น.
11.30 น.
14.30 น.
7.00 น.
10.00 น.
13.00 น.
16.00 น.

2.3

1.5
1
0.5
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%Part Load

รู ปที่ 4 ผลการตรวจวัดประสิ ทธิภาพทางพลังงานของ
เครื่ องทาน้ าเย็น
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การคานวณหาค่ าปริมาณพลังงานไฟฟ้ ารายเดือนของ
พื้นทีศ่ ึกษา และเครื่ องทานา้ เย็น
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือต้องการหาปริ มาณการ
ใช้พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็นรายเดือน-รายปี 2558 แต่
เนื่ องจากมิเตอร์ ที่เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าตลอดปี 2558
มี เพี ย งมิ เตอร์ ข องพื้ น ที่ ท้ ัง หมดเท่ านั้น ไม่ มี มิ เตอร์ เก็ บ
ข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็นโดยตรง ดังนั้น
จึงต้องประมาณจากสัดส่ วนการใช้พลังงานของเครื่ องทา
น้ าเย็นต่อพื้นที่ท้ งั หมด
ในขั้นตอนนี้ จะตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้ าของพื้นที่
ศึ กษา อาคารสานักงาน และพื้น ที่ ท้ ังหมด 7 วัน ทาการ
เพื่อหาสัดส่ วนค่าพลังงานไฟฟ้าของอาคารสานักงานต่อค่า
พลังงานไฟฟ้ าของพื้นที่ ท้ งั หมด และสัดส่ วนค่าพลังงาน
ไฟฟ้ า ของพื้ น ที่ ศึ ก ษาต่ อ ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า ของอาคาร
สานักงาน การเก็ บ ข้อ มู ล พลัง งานไฟฟ้ ามาจาก 3 ส่ ว น
ได้แก่ มิเตอร์ พ้ืนที่ รวม มิเตอร์ พลังงาน (ดังรู ปที่ 5) และ
การใช้ Power Meter

ปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าของพื้ น ที่ ท้ ัง หมด อาคาร
สานักงาน และพื้นที่ ศึกษา ซึ่ งได้สัดส่ วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าดังนี้

2.5

อาคารสานักงาน
พื้นที่ท้ งั หมด
อาคารสานักงาน
พื้นที่ท้ งั หมด
พื้นที่ศึกษา
อาคารสานักงาน
พื้นที่ศึกษา
อาคารสานักงาน

วันทาการ = 49.1%
วันหยุด

= 50.0%

วันทาการ = 53.0%
วันหยุด

= 52.0%

kWh

น าสัด ส่ วนค่ าพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้ มาคานวณหาค่ า
พ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ ารายเดื อ น -รายปี 2558 ขอ งอาคาร
สานักงาน และพื้นที่ ศึกษา โดยอ้างอิงจากพลังงานไฟฟ้ า
ของพื้ น ที่ ท้ ัง หมดปี 2558 จากนั้น น าค่ าเฉลี่ ย พลัง งาน
ไฟฟ้ าคงที่ (รู ป ที่ 6) มาหักออกจากพลังงานไฟฟ้ าของ
พื้นที่ ศึกษา จะได้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็นราย
เดือน-รายปี 2558 ดังรู ปที่ 7 และ 8
600
500
400
300
200
100
-

เฉลี่ยวันทาการ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 AHU 5 CHP
ตัด AHU ตัด AHU ตัด AHU ตัด AHU (Office) ตัว
ตัด AHU

เฉลี่ยวันหยุด

CDP Cooling
Tower

ธันวาคม

ตุลาคม

กันยายน

สิ งหาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

เมษายน

พฤศจิกายน

พลังงานไฟฟ้า
พื้นที่ศึกษา kWh

พฤษภาคม

มีนาคม

kWh

60,000
45,000
30,000
15,000
-

มกราคม

ใช้ ต รวจวัด การใช้ พ ลั ง งานของ
CDP, CHP, Cooling Tower แ ล ะ AHU ซึ่ ง จ ะ
ตรวจวัด เพียง 1 วัน เนื่ องจากอุปกรณ์ ต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้
ติ ด ตั้ง VSD เพื่ อลดรอบการท างานในช่ วง Part Load
ดังนั้น การใช้พลังงานในแต่ละวัน จึ งคงที่ (68, 103, 16
และ 272 kWh ตามลาดับ) ดังรู ปที่ 6 ส่ วนการตรวจวัด
การใช้พ ลัง งานของเครื่ อ งท าน้ าเย็น จะตรวจวัด 5 วัน
เนื่ องจากการใช้พลังงานจะแปรเปลี่ยนไปตามภาระการทา
ความเย็นในแต่ละวัน จากนั้นนาค่าที่ วดั ได้มาคานวณหา
Power Meter

กุมภาพันธ์

รู ปที่ 6 ค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าคงที่ภายในพื้นที่ศึกษา

รู ปที่ 5 มิเตอร์พลังงานที่ติดตั้งภายในอาคารสานักงาน

พลังงานไฟฟ้า Chiller kWh

รู ปที่ 7 ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ารายเดือนของพื้นที่ศึกษา
และเครื่ องทาน้ าเย็น
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ภาระการทาความเย็น
จากแบบจาลอง…

รู ปที่ 8 ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ารายปี ของพื้นที่ศึกษา
และเครื่ องทาน้ าเย็น

06/10 14:00:00

06/10 11:00:00

06/09 14:00:00

06/10 08:00:00

06/09 11:00:00

06/09 08:00:00

06/08 14:00:00

06/08 11:00:00

06/08 08:00:00

06/07 14:00:00

06/07 11:00:00

06/07 08:00:00

พลังงานไฟฟ้า Chiller

06/06 14:00:00

พลังงานไฟฟ้า
พื้นที่ศึกษา

06/06 11:00:00

150
125
100
75
50
25
-

06/06 08:00:00

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

TON

kWh

743

ภาระการทาความเย็น
จากการตรวจวัดจริ ง…

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบภาระการทาความเย็นของพื้นที่ศึกษาที่
ได้จากแบบจาลอง กับการตรวจวัด 5 วัน

สร้ างแบบจาลองด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อหา
กรณีฐาน
ขั้ นตอนนี้ ท าการสร้ า งแบบจ าลองอาคารด้ ว ย
โปรแกรม Energy Plus ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใส่ ป ระกอบด้ว ย
สถานที่ ต้ งั อาคาร กรอบอาคาร แสงสว่าง ปริ มาณอากาศ
ระบาย ตารางการใช้งานอุ ป กรณ์ ต่างๆ จานวนผูใ้ ช้งาน
และข้อมูลสภาวะอากาศรายชัว่ โมงปี 2558 จากนั้นนามา
คานวณหาภาระการทาความเย็นของพื้นที่ศึกษารายชัว่ โมง
ตลอดปี 2558 อย่างไรก็ต ามเพื่ อ ความแม่ น ยาได้ท าการ
เปรี ยบเที ยบภาระการทาความเย็นที่ ได้จากแบบจาลองกับ
ภาระการทาความเย็นที่ได้จากการวัดจริ งในข้อ 2.4 (ดังรู ป
ที่ 9) พบว่า ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนของภาระการทา
ความเย็นที่ได้จากแบบจาลองแตกต่างจากค่าวัดจริ ง 5.8%
ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ต้ งั ไว้ (10%) ดังนั้น
จึ ง สามารถน าแบบจ าลองดัง กล่ าวไปหาค่ าภาระการท า
ความเย็นตลอดปี 2558 ได้ (ดังรู ปที่ 10)
น าภาระการท าความเย็น ที่ ไ ด้จ ากแบบจ าลองและ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางพลังงานของเครื่ อ งท าน้ าเย็น จากการ
ตรวจวัด จริ ง มาค านวณหาปริ ม าณการใช้พ ลัง งานของ
เครื่ องทาน้ าเย็น โดยค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่ องทาน้ าเย็น
ที่ ไ ด้ใ นขั้น ตอนนี้ จะน าไปเปรี ย บเที ย บกับ ค่ าพลัง งาน
ไฟฟ้าที่คานวณได้จากการประเมินในข้อ 2.5 (ดังรู ปที่ 11
และ 12) ผลการเปรี ยบเที ยบพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อน
รายเดื อนและรายปี มี ค่าน้อยกว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ที่ ต้ ัง ไว้ (10% ) ดัง นั้ นแบบจ าลองชุ ด นี้ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น
แบบจ าลองกรณี ฐ านเพื่ อ ใช้ในการจ าลองการปรั บ ปรุ ง
ต่อไปได้

08:00:00
11:00:00
14:00:00
08:00:00
11:00:00
14:00:00
08:00:00
11:00:00
15:00:00
09:00:00
12:00:00
15:00:00
09:00:00
12:00:00
15:00:00
09:00:00
12:00:00

150
125
100
75
50
25
-

01/05
01/23
02/12
03/06
03/26
04/21
05/15
06/05
06/25
07/16
08/07
08/28
09/18
10/08
10/29
11/19
12/14

TON

2.6

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

20,000
15,000
10,000
5,000
มกราคม

kWh

รู ปที่ 10 ภาระการทาความเย็นของพื้นที่ศึกษารายชัว่ โมง
ตลอดปี 2558

พลังงานไฟฟ้าChiller จากสัดส่วนการใช้พลังงานปี 2558 (kWh)
พลังงานไฟฟ้าChiller จากแบบจาลองการใช้พลังงานปี 2558 (kWh)

รู ปที่ 11 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้ารายเดือนของเครื่ อง
ทาน้ าเย็นที่ได้จากแบบจาลองกับการใช้จริ ง ปี 2558
200,000

163,961

170,542

แบบจาลอง

การใช้จริ ง

kWh

150,000
100,000
50,000
-

รู ปที่ 12 เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้ารายปี ของเครื่ องทา
น้ าเย็นที่ได้จากแบบจาลองกับการใช้จริ ง ปี 2558
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3.

ผลการศึกษาและวิเคราะห์

ภาระการท าความเย็น สู ง สุ ด ลดลง การเลื อ กขนาด
เครื่ องทาน้ าเย็นจึงลดลง (ดังตารางที่ 3)
การเลื อ กเครื่ อ งท าน้ าเย็น จะเลื อ กตามภาระการท า
ความเย็นสู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้ นในปี 2558 โดยจะเผื่อขนาดไว้
ประมาณ 10% อย่างไรก็ ต ามการเลื อ กเครื่ อ งท าน้ าเย็น
ต้องเลื อกขนาดตามที่ มีขายในท้องตลาด ซึ่ งเครื่ องทาน้ า
เย็น แต่ล ะขนาด และแต่ ละชนิ ด ก็ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพทาง
พลังงานแตกต่างกันออกไป ดังรู ปที่ 14
โดยปกติอาคารสร้างใหม่จะเลือกขนาดเครื่ องทาน้ า
เย็น โดยอาศัยการประเมิ น ภาระการท าความเย็น สู งสุ ด ที่
อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายนอก 35.7°Cdb / 26.4°Cwb (ตาม
มาตรฐาน วสท.) [6] ซึ่งทาให้ได้เครื่ องทาน้ าเย็นที่มีขนาด
ใหญ่กว่าการใช้งานจริ งไปมาก ดังตารางที่ 4
เมื่ อ พิ จ ารณ าผลการประหยัด พลั ง งานจากการ
ปรั บ ปรุ งในแต่ ล ะกรณี (ดังตารางที่ 5) จะพบว่า ทุ กๆ
กรณี Magnetic Bearing Chiller ให้ผ ลประหยัด มาก
ที่ สุด รองลงมาเป็ น VSD Chiller และ Fixed Speed
Chiller ต าม ล าดั บ ส าเห ตุ ที่ Magnetic Bearing
Chiller ให้ผลการประหยัดพลังงานสู งสุ ดเป็ นเพราะ การ
ใช้งานจริ งเครื่ องท าน้ าเย็น จะท างานที่ Part Load เป็ น
ส่ วนใหญ่ (ดัง Load Profile รู ปที่ 14) ซึ่ งในช่วง Part
Load นี้ Magnetic Bearing Chiller มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ทางพลัง งานดี ก ว่าเครื่ อ งท าน้ าเย็น ชนิ ด อื่ น ๆ ดัง นั้น จึ ง
ให้ผลการประหยัดพลังงานดีที่สุดในทุกๆกรณี
13)

3.1 สมมุตฐิ านในการปรับปรุง

นาแบบจาลองกรณี ฐานที่ได้จากข้อ 2.6 มาวิเคราะห์
หาขนาดเครื่ องท าน้ าเย็น ที่ เหมาะสม จากนั้น คานวณผล
ประหยัดพลังงานที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็น
เครื่ องเดิมเป็ นเครื่ องทาน้ าเย็นขนาดใหม่ท้ งั 3 ชนิ ด ได้แก่
Fixed Speed Chiller, VSD Chiller และ Magnetic
Bearing Chiller จากสมมุติฐานการปรับปรุ งทั้ง 4 กรณี
ดังนี้
กรณี ที่ 1 : ปริ มาณอากาศระบายต่อโซนเท่าเดิมและ
จานวนคนเท่าเดิม เป็ นการสมมุติวา่ พื้นที่ศึกษานี้ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเลย
กรณี ที่ 2 : ปริ มาณอากาศระบายต่ อโซนใหม่ และ
จ าน วน คน เท่ าเดิ ม เป็ นการสมมุ ติ ว่ า พื้ นที่ ศึ กษานี้
ด าเนิ น การลดปริ มาณอากาศระบายโดยค านวณตาม
มาตรฐานขั้นต่าตามที่ ASHRAE แนะนา [8] โดยยังคง
มีจานวนคนเท่าเดิม
กรณี ที่ 3 : ปริ มาณอากาศระบายต่ อโซนใหม่ และ
จานวนคนใหม่ เป็ นการสมมุติว่าพื้นที่ ศึกษานี้ ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งปริ มาณอากาศระบายโดยคานวณตามมาตรฐาน
ขั้นต่าตามที่ ASHRAE แนะนา [8] เมื่อความหนาแน่ น
คนเพิ่มขึ้นเป็ น 1 คน/10 ตร.ม.
กรณี ที่ 4 : ปริ มาณอากาศระบายต่อโซนเท่าเดิมและ
จานวนคนใหม่ เป็ นการสมมุติวา่ พื้นที่ศึกษานี้ ไม่ปรับปรุ ง
ปริ ม าณอากาศระบาย และยัง มี ก ารเพิ่ ม จ านวนคนโดย
ความหนาแน่นเพิม่ ขึ้นเป็ น 1 คน/10 ตร.ม.
3.2 ผลการประหยัดพลังงานจากการปรับปรุ ง
จากการศึ ก ษาพบว่า ปริ ม าณอากาศระบายที่ ลดลง
สามารถลดภาระการทาความเย็นลงได้มาก ส่ วนการเพิ่ม
จานวนคนส่งผลให้ภาระการทาความเย็นเพิม่ ขึ้น ในกรณี ที่
2 ได้ ค าน วณ ป ริ ม าณ อากาศระบายตามมาตรฐาน
ASHRAE ท าให้ ท ราบว่าในปั จ จุ บ ัน อาคารมี ป ริ ม าณ
อากาศระบายมากเกินไป ซึ่ งหากลดปริ มาณอากาศระบาย
ได้ จะส่ งผลให้ Load Profile ตลอดทั้งปี ต่าลง (ดังรู ปที่
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สมมุติฐานการปรับปรุ งกรณี ที่ 1
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สมมุติฐานการปรับปรุ งกรณี ที่ 4
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ตารางที่ 3 ขนาดเครื่ องทาน้ าเย็นที่เลือกในแต่ละกรณี
ปริมาณ Peak
จานวน อากาศ Load เลือกเครื่ อง
กรณี
ทานา้ เย็น
คน
ระบาย ปี 2558 (TON)
1
2
3
4

239
239
450
450

18,905
5,500
6,500
18,905

1
2
3
4

(TON)
146
120
125
149

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Part Load

Chiller (225 Ton) Performance Curve

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Mag CH
Vsd CH
Fix CH

ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ย บขนาดเครื่ อ งท าน้ าเย็น ที่ เลื อ ก
ระหว่ า งการเลื อ กโดยอ้ า งอิ ง การใช้ ง านจริ ง กั บ ตาม
มาตรฐาน วสท.
เลือกตามการใช้ งาน
เลือกตามมาตรฐาน
จริง
วสท.
กรณี
Peak
Peak
เลือกขนาด Load
เลือกขนาด
Load

รู ปที่ 13 Load Profile ของเครื่ องทาน้ าเย็นกรณี ที่ 1-4

(CFM)

Fix CH

รู ปที่ 14 ประสิ ทธิภาพทางพลังงานทุก 10% Load ของ
เครื่ องทาน้ าเย็นแต่ละขนาดที่มีขายตามท้องตลาด
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ช.ประเทืองสุขพงษ์ และ อ.เทิดโยธิน

ตารางที่ 5 ผลการประหยัดพลังงานในแต่ละกรณี
% ผลการประหยัดพลังงาน
Magnetic
กรณี Chiller Fixed
VSD
Speed
ชุดเดิม Chiller Chiller Bearing
Chiller
1
2
3
4

0.0%
-1.8%
-1.1%
0.3%

-28.7%
-39.2%
-35.7%
-30.9%

-34.4%
-41.6%
-39.4%
-33.1%

ตารางที่ 6 ข้อมูลทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายแรกเริ่ม

-38.8%
-45.2%
-42.7%
-37.0%

3.3 การวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์

ต้ นทุน
(บาท)

Fixed Speed Chiller 150 Ton
Fixed Speed Chiller 175 Ton
VSD Chiller 150 Ton
VSD Chiller 175 Ton

1,950,000
2,200,000
2,200,000
2,500,000

Magnetic Bearing Chiller 150
Ton

4,251,000

ฟรี 5 ปี

Magnetic Bearing Chiller 175
Ton

4,625,000

ฟรี 5 ปี

งานติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็น
เปลี่ยนน้ ามันคอมเพลสเซอร์
ขนาด 150 Ton
เปลี่ยนน้ ามันคอมเพลสเซอร์
ขนาด 175 Ton

ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ในการลงทุนเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง 3 ประเภท แต่ละ
กรณี โดยพิจารณาตัวแปรทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืน
ทุน (Simple Payback Period) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เพื่อเลือกชนิ ดเครื่ องทาน้ าเย็นที่ เหมาะสม
ต่อการลงทุนมากที่สุด
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ค่าใช้จ่าย
แรกเริ่ ม และค่ า ใช้จ่ า ยบ ารุ ง รั ก ษา ซึ่ งค่ า ใช้จ่ ายแรกเริ่ ม
ประกอบด้วย ต้นทุ นเครื่ องท าน้ าเย็น และต้น ทุ น ในการ
ติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็น ส่ วนค่าใช้จ่ายบารุ งรั กษาหมายถึ ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องน้ าเย็ น ตลอดอายุ
โครงการ ซึ่ งข้อมูลค่าใช้จ่ายแรกเริ่ มได้มาจากผูผ้ ลิตเครื่ อง
ทาน้ าเย็น และผูบ้ ริ การติดตั้ง ข้อมูลค่าใช้จ่ายบารุ งรักษา
ได้ ม าจากแผนบ ารุ ง รั ก ษาประจ าปี ส่ ว นข้อ มู ล อัต รา
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจา อัตราเงิ นเฟ้ อ และราคาพลังงาน
ไฟฟ้า ได้มาจากเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งได้ผลดังตาราง
ที่ 7 พบว่า ในกรณี ที่ 1-4 เครื่ องทาน้ าเย็นที่ ให้อตั ราเร่ ง
ของการคื น ทุ น และท าก าไรได้เร็ วที่ สุ ด คื อ Magnetic
Bearing Chiller ( ส าหรั บ กรณี ที่ 1, 3 และ 4) และ
VSD Chiller ( สาหรั บ กรณี ที่ 2) เนื่ อ งจากมี ระยะเวลา
คืนทุ นต่ าสุ ด และมี ค่า IRR สู งกว่าเครื่ องทาน้ าเย็น ชนิ ด
อื่นๆ สาเหตุที่ Magnetic Bearing Chiller ไม่สามารถ
ให้ค่า IRR ที่ สูงกว่าเครื่ องทาน้ าเย็นชนิ ดอื่นได้กรณี ที่ 2
แม้วา่ จะมีผลการประหยัดพลังงานสู งกว่าเครื่ องทาน้ าเย็น
ชนิดอื่น เป็ นเพราะต้นทุนราคาเครื่ องที่สูงกว่ามาก

หมายเหตุ

PM
PM

452,400
25,000

บาท/ปี

32,500

บาท/ปี

Oil & Refrigerant Filter

40,000

ค่าล้าง Tube
ค่าตรวจเช็คประจาปี
ค่า Sensor & Capacitor ของ

60,000
35,000

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

425,100

บาท/10ปี

462,500

บาท/10ปี

Magnetic Bearing Chiller 150
Ton

ค่า Sensor & Capacitor ของ

Magnetic Bearing Chiller 175
Ton

อัตราเงินเฟ้อ [9]
ค่าของขึ้นปี ละ
ค่าแรงขึ้นปี ละ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา [10]
อัตราเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้ า
ค่าไฟปี ที่ 0 [11]
อัตราดอกเบี้ยโครงการ*
อายุโครงการ

4.00%
4.00%
5.00%
2.00%
5.00%
3.91

บาท

4.26%
20

ปี

ตารางที่ 7 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เมื่ อ มี ก าร
ปรับปรุ งตามกรณี ที่ 1-4
กรณี

Chiller Type
Fixed Speed Chiller 175 Ton

1

2
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VSD Chiller 175 Ton
Magnetic Bearing Chiller 175
Ton
Fixed Speed Chiller 150 Ton
VSD Chiller 150 Ton

Simple
Payback
Period

IRR

ไม่คืนทุน
ไม่คืนทุน

-6.7%

19.5

0.4%

15.5
15.0

3.4%
3.8%

-2.0%
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กรณี

3

Chiller Type
Magnetic Bearing Chiller 150
Ton
Fix Speed Chiller 150 Ton
VSD Chiller 150 Ton
Magnetic Bearing Chiller
150 Ton
Fixed Speed Chiller 175 Ton

4

VSD Chiller 175 Ton
Magnetic Bearing Chiller
175 Ton

Simple
Payback
Period

IRR

15.3

3.6%

18.2
16.4

1.3%
2.6%

16.3

2.8%

ไม่คืนทุน
ไม่คืนทุน

-4.2%

20.0

0.0%

ข้อจ ากัดด้านพื้ น ที่ จากการศึ กษาอาคารเก่ าแห่ งนี้ พบว่า
เครื่ องทาน้ าเย็นที่ใช้ในปั จจุบนั มีขนาดใหญ่เกินไปมาก และ
มี ป ริ มาณ อากาศระบ ายเข้ า มาเกิ น กว่ า ที่ มาตรฐาน
ASHRAE แนะน า ในการปรั บปรุ งตามสมมุ ติ ฐานทั้ง 4
กรณี จะมุ่ งเน้นไปยังการปรั บปริ มาณอากาศระบาย และ
จานวนคน จากนั้นจึงหาขนาดเครื่ องทาน้ าเย็นที่เหมาะสมใน
แต่ละกรณี ผลการศึ กษาพบว่า เครื่ องทาน้ าเย็นที่ ให้ผลการ
ประหยัดพลังงานดีที่สุดในทุกกรณี คือ Magnetic Bearing
Chiller เนื่ อ งจากในการใช้ ง านจริ งเครื่ องท าน้ าเย็ น จะ
ท างานที่ Part Load เป็ นหลัก ซึ่ ง Magnetic Bearing
Chiller มี ป ระสิ ท ธิ ภาพทางพลังงานในช่ วง Part Load
ดี กว่าเครื่ องท าน้ าเย็นชนิ ดอื่ น อย่างไรก็ ตามเมื่ อวิเคราะห์
ความคุ ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ พ บว่า เครื่ องท าน้ าเย็นที่ มี
ระยะเวลาคื นทุ นและอัตราผลตอบแทนภายในดี ที่ สุ ดคื อ
Magnetic Bearing Chiller (สาหรับกรณี ที่ 1, 3 และ 4)
แ ล ะ VSD Chiller ( ส าห รั บ ก ร ณี ที่ 2) ส าเห ตุ ที่
Magnetic Bearing Chiller ไม่สามารถให้ความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ดี ที่ สุ ด ในกรณี ที่ 2 เป็ นเพราะ Magnetic
Bearing Chiller มี ร าคาสู ง มาก แต่ ห ากในอนาคตทาง
อาคารมี การจัดซื้ อจริ งซึ่ งมีการแข่งขันทางด้านราคา ทาให้
ราคาของ Magnetic Bearing Chiller ต่ าลงได้ ก็เป็ นไป
ไ ด้ ว่ า Magnetic Bearing Chiller อ า จ ใ ห้ อั ต ร า
ผลตอบแทนภายในสูงที่สุดในทุกกรณี

-2.9%

* เนื่ อ งจาก การค าด การณ์ เงิ น ชุ ด ห นึ่ งที่ ต้ อ ง

เปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆในอนาคต จะต้องกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ ยและอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในช่วงเวลาเดี ยวกับ
อัตราเงินเฟ้ อ และจะต้องนาอัตราเงินเฟ้ อมาปรับค่าอัตรา
ดอกเบี้ยด้วย (ดังสมการที่ 2) ซึ่งในที่น้ ีแทนอัตราดอกเบี้ย
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจากหากมีการลงทุนเปลี่ยน
เครื่ องทาน้ าเย็น ทางอาคารจะลงทุนด้วยเงินตัวเอง
ดอกเบี้ยโครงการ = (1+i)(1+f) – 1
(2)
= อัตราเงินเฟ้อ
โดยที่ i
f
= อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
ดอกเบี้ยโครงการ = (1+0.04)(1+0.02) – 1
= 0.0608 (6.08%)

4.

สรุ ป

จุดเด่นของการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานของ
อาคารเก่าคือรู ้สภาพการใช้พลังงานจริ ง จึงสามารถออกแบบ
ระบบได้เหมาะสมกับการใช้งาน ต่างจากอาคารสร้างใหม่ที่
ใช้การประเมินเพียงอย่างเดียว ทาให้การออกแบบระบบต้อง
เผื่อขนาดไว้มาก อย่างไรก็ตามข้อเสี ยของอาคารเก่ าคือ ไม่
สามารถท าการปรั บปรุ งได้หลากหลายมากนัก เนื่ องด้วย

5.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณการไฟฟ้ านครหลวงที่ อนุ เคราะห์พ้ืนที่
ในการศึกษา
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