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1) คํานํา

Variable Primary Flow Chilled Water
Pumping System (VPF System) มีใช้กันมานาน
แล้วในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังไม่คอ่ ยใช้กนั
อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร การประยุกต์ใช้ระบบ VPF
ในต่างประเทศเริม่ กันมาตัง้ แต่ราวป คศ.1995-2000
(พ.ศ 2538-2543) สาเหตุ ห ลั ก ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้
ระบบ VPF พึ่งจะเริ่มเข้ามามีบทบาทก็เนื่องมาจาก
ว่า ในอดีตเครื่องท�าน�้าเย็น (Chiller) ถือกันว่าเป็น
อุปกรณ์ที่ต้องการ “Constant Flow” และเรื่องของ
การประหยัดพลังงานในการสูบส่งน�้าเย็นก็ยังไม่มี
การกล่าวถึงกันมากนัก
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การพัฒนาการของเครื่อง Chiller ตั้งแต่ราวป
คศ.1995 (พ.ศ 2538) เป็นต้นมา ทีอ่ นุญาตให้อตั รา
การไหลของน�้าเย็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มี
ความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องให้มคี า่ คงทีอ่ กี ต่อไป เป็นสาเหตุ
ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ระบบ VPF เกิดขึ้นได้
สาเหตุที่ส�าคัญประการอื่นๆ ที่ท�าให้ ระบบ VPF ได้
รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายคื อ เรื่ อ งของการ
ประหยัดพลังงานในระบบการสูบส่ง การประหยัด
พื้นที่ในห้องเครื่อง และเงินลงทุนที่ต�่าลง



Variable Primary Flow Chilled Water Pumping System

รูปที่ 1: พื้นฐานของระบบ VPF

2) พื้นฐานของระบบ VPF

Schematic Diagram ของระบบ Variable
Primary Flow แบบที่ง่ายที่สุดแสดงอยู่ในรูปที่ 1
องค์ประกอบที่ส�าคัญของระบบคือ VSD Pump
และ Chiller ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การไหล Q ในระบบได้ DP เป็น Differential Pressure
Sensor ที่ติดตั้งไว้ เพื่อคอยตรวจสอบความดันใน
ระบบส่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และคอยควบคุม VSD ของ
Pump เพื่อท�าให้ DP ในระบบมีค่าคงที่อยู่เสมอ ที่
สภาวะ Full Load ระบบจะมีจุดท�างานอยู่ที่จุด A
ดังแสดงในรูปที่ 2 Control Valve (CV) จะเปดเต็มที่
Pump จะท�างานที่ความเร็วรอบ 100% ระบบจะ
ท�าความเย็นเต็มที่ ตามที่ได้ถูกออกแบบไว้

ที่สภาวะ Part Load เมื่อภาระความร้อนที่ AHU
มีค่าลดลง Control Valve จะหรี่ลง มีผลท�าให้ความ
ดันในระบบมีค่าสูงขึ้น ในกรณีที่ Pump ไม่มี VSD
และ DP คอยควบคุ ม จุ ด Operating Point
จะเคลื่อนที่ ไปตาม Pump Curve ที่รอบ 100%
(เคลื่อนไปทางจุด B) แต่ส�าหรับระบบ VPF จะไม่ใช่
เมื่อความดันสูงขึ้น DP จะส่งสัญญาณมาบอกให้
VSD หรี่รอบการท�างานลง และ Operating Point
จะเคลื่อนไปทางเส้นประ (จุด C) แทน การที่ระบบมี
การลดรอบของ Pump ลงตามอัตราการไหลผ่าน
AHU ที่ลดลงจะเป็นการประหยัดพลังงาน เพราะ
ความเร็วรอบทีล่ ดลง ของ Pump นีถ้ งึ แม้วา่ จะไม่มาก
แต่ก็จะลดการใช้พลังงานที่ Pump ต้องการลงเป็น
อย่างมาก (ตาม Pump Affinity Laws)

รูปที่ 2: Pump-System Curve ของระบบในรูปที่ 1
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การลดลงของอัตราการไหล Q จะท�าให้อตั ราการ
ไหลผ่าน Chiller ลดลงตามไปด้วย ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ในตอนต้น การลดลงของ Q ที่ผ่าน Chiller นี้ เป็น
เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันข้อจ�ากัดนี้
ไม่มีอีกต่อไป เพราะ Chiller ในปัจจุบันมีระบบการ
ควบคุมที่ดีขึ้นมาก สามารถรับอัตราการไหลของน�้า
เย็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ อย่างไรก็ตามการลดลงนีก้ ม็ ขี อ้
จ�ากัด แล้วแต่ Chiller แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ผู้ที่จะ
ออกแบบระบบ VPF จะต้องท�าการตรวจสอบกับ
ผู้ผลิต Chiller อย่างละเอียดว่า Chiller แต่ละรุ่นมีขีด
ความสามารถแค่ไหนอย่างไร โดยปกติ Chiller จะไม่
ยอมให้อัตราการไหลลดลงต�่ากว่าประมาณ 40-50%
ของอัตราการไหลที่สภาวะ Full Load ดังนั้นระบบ
VPF จึงต้องจัดให้มี Minimum Flow Bypass เพิ่ม
เติมขึ้นมา เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งใน
ระบบ (ไม่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1)
ก่อนที่จะไปกล่าวถึงระบบ VPF ที่เต็มรูปแบบ
ผู้เขียนอยากจะขอกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Operating
Point Curve สักเล็กน้อย กล่าวคือ Operating Point
Curve นี้ จะไม่ได้มีรูปร่างเส้นทางการเดินเมื่อ Flow
เปลี่ยนไปดังแสดงในรูปที่ 2 เสมอไป แต่อาจจะมี
รูปร่างเป็นอื่นได้ แล้วแต่ว่า AHU ต่าง ๆ ในอาคาร
มีการเปดปดอย่างไร โดย Curve ดังกล่าว จะมี

รูปร่างดังแสดงในรูปที่ 2 ก็แต่เฉพาะกรณีที่ AHU
ทุกตัวหรี่เท่า ๆ กันเท่านั้น (Uniform Loaded AHUs)
ในกรณีที่ AHU ไม่ได้หรีพ่ ร้อม ๆ กัน (สถานการณ์
จริง) Operating Point Curve จะมีรูปร่างเป็นอย่าง
อื่น ไม่เหมือนอย่างที่แสดงอยู่ ในรูปที่ 2 พื้นที่ที่
ครอบคลุมจุดท�างาน (Operating Points) เหล่านี้
ทั้ ง หมดเรี ย กกั นว่ า “Control Area” ของระบบ
Variable Flow
ระบบ VPF ทีส่ มบูรณ์จะมี Schematic Diagram
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3 อุ ป กรณ์ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ นมาคื อ
Bypass Valve กับ Flow Meter อุปกรณ์ทั้งสองมีไว้
เพือ่ รักษาระดับ Minimum Flow ทีจ่ ะต้องไหลผ่านตัว
Chiller ตัว Bypass Valve นี้จะเปดก็ต่อเมื่อ Q ในรูป
ที่ 3 มีคา่ ต�า่ กว่าค่า Minimum Flow ที่ Chiller ยอมรับ
ได้ Flow Meter ดังกล่าวจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความ
แม่นย�ามาก และต้องมี Turndown Ratio สูง Flow
Meter ที่มีคุณภาพต�่าไม่ควรน�ามาใช้ เพราะจะท�าให้
เกิดความผิดพลาดในการอ่านค่า Minimum Flow
และน�าไปสู่การ Trip ของ Chiller (ซึ่งต้องการ
การ Manual Reset) Magnetic Flow Meter เป็น
อุ ป กรณ์ ที่ ค วรน� า มาใช้ ใ นการควบคุ ม Bypass
Flow เนื่องจากมีความแม่นย�าสูง ไม่ต้องการการ
Calibration มี Turndown Ratio ที่สูงมาก และ

รูปที่ 3: Schematic Diagram ของ ระบบ VPF
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ไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งใกล้ข้องอ ข้อต่อต่าง ๆ
Differential Pressure Sensor (DP) ที่ใช้ในการ
ควบคุม VSD ของ Pump โดยทั่วไปจะติดตั้งคร่อม
Loop ของ AHU ตัวที่เป็น Critical Controlled AHU
บริเวณปลายๆ ของ Pipe Network ค่า DP ที่ตั้งไว้
คือค่าความดันตกคร่อม Branch ของ AHU ตัวนั้น
ที่สภาวะ Full Load (รวมค่า Branch Pipe AHU Coil
Strainer และ Valve ต่างๆ) ในกรณีที่ AHU มีขนาด
เท่ากันทุกตัว DP ก็จะถูกติดตั้งไว้ที่ปลาย Loop ใน
กรณีที่ระบบมีขนาดใหญ่มากๆ และซับซ้อน ระบบ
Control ควรมี Pressure Differential Set-Point
Optimizer และ Pump Sequence Control
Optimizer ท�ำงานร่วมด้วย มิฉะนั้น การประหยัด
พลังงานจากการใช้ VSD Pump ก็จะไม่ได้ผลลัพท์
ตามทีค่ วร นอกจากนัน้ แล้ว อีกสิง่ หนึง่ ทีค่ วรระวังคือ
สัญญานจาก DP มาที่ Controller และ VSD ไม่ควร
ทีจ่ ะผ่านมาตามสาย Local Area Network ของอาคาร
เพราะอาจเกิด Time Delay ซึ่งจะมีผลท�ำให้เสียการ
ควบคุมที่ Pump ได้
อัตราการไหลผ่าน Chiller แต่ละตัวมักท�ำโดย
การวัดความดันตกคร่อม Chiller แต่ละตัว และใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันตกคร่อมกับ Flow
ผ่าน Evaporator จากโรงงานผูผ้ ลิตมาเป็นตัวก�ำหนด
อีกทางเลือกหนึง่ ซึง่ ดีทสี่ ดุ แต่จะมีตน้ ทุนสูง คือการใช้
Magnetic Flow Meter มาเป็นตัววัด Flow ที่ไหลผ่าน
Chiller แต่ละตัวเลยโดยตรง โดยไม่ต้องมี Flow
Meter ที่ท่อเมนขากลับ Flow Meter ที่ Chiller
แต่ละตัวนี้สามารถควบคุม Isolation Valve และ
Minimum Flow ของ Chiller แต่ละตัวได้เลยโดยตรง
และสามารถทีจ่ ะท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ควบคุม Bypass
Valve ได้อีกด้วย

Variable Primary Flow Chilled Water Pumping System

3) ข้อดีของระบบ VPF

ระบบ VPF มีข้อดีอยู่หลายประการคือ
ก) ใช้พลังงานในการ Pump น�ำ้ Chilled Water
ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ดังนั้นระบบ VPF นี้
จึงเป็นแนวโน้มของระบบ Chilled Water Pumping
System ที่จะมีการใช้ต่อไปกันมากที่สุดในอนาคต
ระบบแบบ Primary-Secondary ก็ยงั คงจะมีใช้ตอ่ ไป
แต่จะลดความส�ำคัญลง และมีใช้แต่ใน Application
ที่เหมาะสมจริง ๆ เท่านั้น
ข) มี First Cost ต�่ำกว่าระบบ Primary–
Secondary System เนื่องจากไม่มี Secondary
Pump
ค) ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า Primary–
Secondary System เนื่องจากไม่มี Secondary
Pump เช่นกัน
ง) ขนาด KW ของ Motor ของ Primary Pump
รวมกันจะมีคา่ น้อยกว่าขนาด KW โดยรวมของระบบ
Primary-Secondary มาก เนือ่ งจากว่า ประสิทธิภาพ
ของ Primary Pump ในระบบ Primary–Secondary
จะค่อนข้างต�่ำ เนื่องจากเป็น Pump ที่มี Head ต�่ำแต่
Q สูง ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเลือก Pump ตัวนี้ เป็นแบบ
รอบต�่ำมาก ๆ ซึ่งก็จะท�ำให้ตัวโต และราคาแพง
จ) ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาในเรื่ อ งของ Low ∆T
Syndrome ได้ในบางกรณี
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าว
ได้วา่ ระบบ VPF นีเ้ ป็นระบบทีจ่ ะมีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายต่อไปในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน
รูปที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบค่า Pumping Energy
ระหว่างระบบ VPF กับ Primary-Secondary ที่ใช้กนั
อย่างแพร่หลายในอดีต
จากการศึกษาโดย Bahnfleth และ Peyer [2] ได้
มีการสรุปเรื่องการประหยัดของระบบ VPF ได้ดังนี้
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ก) First Cost: 4-8%
ข) Annual Energy Cost: 3-8%
ค) Life-Cycle Cost: 3-5%

4) ข้อเสียของระบบ VPF

ระบบ VPF มีข้อเสียหลักอยู่สองประการ คือ
ก) ความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุมการ
Bypass
Bypass Control Valve มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม
Minimum Flow Rate ผ่าน Chiller ทีท่ า� งานอยู่ Valve
ดังกล่าวต้องถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ ด้วย Flow
Meter ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ใน Primary Circuit หรือทีต่ ดิ ตัง้ อยู่
ที่ทางด้านขาออกของ Chiller แต่ละตัว Flow Meter
ดังกล่าวควรจะเป็น Magnetic Flow Meter ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ถึงแม้ว่า Flow Meter ดังกล่าวจะมี
ราคาสูง แต่ก็มีความคุ้มค่า เพราะสามารถท�าเป็น
Btu Meter ของตัว Chiller และมีประโยชน์ในการ
ควบคุม Chiller Staging ได้อีกด้วย

รูปที่ 4: Pumping Energy ของระบบ VPF เมื่อเปรียบเทียบกัน
กับของระบบ Primary-Secondary, Taylor[1]
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การเลือกตัว Bypass Control Valve และ
การปรับแต่ง Control Loop ก็เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยาก
เนื่องจาก Differential Pressure ที่ตกคล่อม Bypass
Control Valve จะมีค่าที่แปรเปลี่ยนมาก เนื่องจาก
ต�าแหน่งของ Valve อยู่ใกล้ Pump หรือขนาดของ
Minimum Flow ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก
เนื่องจาก Chiller มีหลายขนาด หรืออัตราการไหลมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จน Bypass
Control Valve แบบธรรมดา ไม่อาจตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา เช่น ในกรณีที่ AHU
ถูกปดพร้อมๆ กันหลายๆ ตัว สิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะท�าให้
เกิดการไหลที่ไม่พอเพียงไปยัง Chiller และท�าให้
Chiller เกิดการ Trip ได้
ในระบบ VPF นี้บางที Bypass Control Valve
แบบ Electronic Pressure Independent Control
Valve อาจให้ผลในการควบคุมที่คุ้มค่า และมีความ
เหมาะสมกว่า Bypass Valve แบบธรรมดา
ข) ความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุมการ
Staging ของ Chiller
ในขณะที่ Chiller ตัวหนึ่งท�างานอยู่แล้ว Chiller
อีกตัวหนึง่ เริม่ การท�างานขึน้ มาในทันทีทนั ใด จะท�าให้
อัตราการไหลของน�้าผ่าน Chiller ตัวแรกลดลงอย่าง
กระทันหัน เพราะน�้าส่วนหนึ่งจะแบ่งไปไหลเข้า
Chiller ตัวที่สอง การสูญเสียอัตราการไหลของ
Chiller ตัวแรก อย่างทันทีทันใด จะท�าให้ Chiller
ตัวแรกเกิดการ Trip ได้
การแก้ไขปัญหานี้จะต้องท�าโดยการ Unload
Chiller ตัวแรกเสียก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ เริ่มปล่อย
น�้าเข้า Chiller ตัวที่สองอย่างช้า ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เร่ง
เครื่อง Chiller ทั้งสองตัวขึ้นพร้อม ๆ กันจนกว่าจะ
ได้ภาระ Load รวมที่ต้องการ การกระท�าดังกล่าวมี
ความยุ่งยากซับซ้อนในการควบคุม และอุณหภูมิน�้า
ขาออกจาก Chiller ในช่วง Staging จะมีค่าสูงขึ้น



ชั่วขณะ และอาจมีผลต่อห้องบางห้องในอาคาร ที่
ต้องการการควบคุมอุณภูมิและความชื้นที่คงที่ได้
จากข้อเสียดังกล่าวข้างต้น ระบบ VPF จึงมี
ความเหมาะสมกับ Application ที่มี High Base
Load คือไม่ค่อยมีความจ�ำเป็นต้อง Bypass มากนัก
และ Plant ที่ผู้ควบคุม Chiller มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถ
ที่ จ ะคอยดู แ ลระบบควบคุ ม ให้ ท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

5) สรุป

เนื่องจากระบบแบบ VPF เป็นระบบที่มี Initial
Cost และ Operation Cost ต�่ำกว่าระบบแบบ
Primary-Secondary ดังนั้น ระบบ VPF จึงเป็นทาง
เลือกทีเ่ หมาะสมกว่า ในหลาย ๆ กรณีแต่ก็ไม่ทงั้ หมด
ระบบ VPF ต้องการการ Staging Control และ
Bypass Control ที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งท�ำให้ผู้ออกแบบ

Variable Primary Flow Chilled Water Pumping System

และผู้ใช้งานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ท�ำงานของระบบเป็นอย่างดี ระบบจึงจะสามารถ
ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ในโครงการหลาย ๆ โครงการ
การ “Fail-Safe” โดยธรรมชาติ ข องระบบแบบ
Primary–Secondary อาจท�ำให้มนั มีความเหมาะสม
กว่าระบบแบบ VPF ก็เป็นได้
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