
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารจัดการเครื่องท้าน้้าเย็น (Chiller) และข้อมูลด้านพลังงานภายใต้ระบบ 
การจัดการพลังงานตามกฎหมายของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 
 
โดย นายพิชชา สุทธิกุล นักวิชาการพลังงานช้านาญการ 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารท่ีมีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการออกแบบด้วยวัสดุอุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน และเน้นการพึ่งพาธรรมชาติจาก
สภาวะแวดล้อมรอบอาคารเป็นหลัก ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านพลังงานของอาคารจึงมี 
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะ และองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมขั้นสูง โดยเฉพาะการบริหารจัดการการท างาน 
และการบ ารุงรักษาของเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) ขนาด 219 ตัน จ านวน 2 เครื่อง ท่ีมีการติดต้ังใช้งานภายใน
อาคารมาแล้วราว 20 ปี ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรท่ีมีการใช้พลังงานสูงสุดของอาคาร (ร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับ  
การใช้พลังงานรวมท้ังอาคาร) โดยเครื่องท าน้ าเย็นนั้นจะมีการใช้งานร่วมกับ Ice Storage ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซลาร์เซลล์ท่ีติดต้ังบนหลังคาของอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องท าน้ าเย็น  
 นอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังถือเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 เนื่องจากมีการติดต้ังหม้อแปลงภายในอาคารรวมกัน 2,000  kVA จึงต้องมี
การจัดท าระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนตามกฎหมาย โดยผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน
คณะท างานฝ่ายเทคนิคซึ่งมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงาน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานใน
มิติต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร (ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน แบ่งเป็นระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์และการบริหาร และระดับเครื่องจักรอุปกรณ์) รวมท้ังก าหนด
แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และติดตามผลการด าเนินการ (ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนด
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนท่ี 6 การติดตามผลการด าเนินการตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน) เพื่อรายงานต่อประธานคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของอาคารและจัดท ารายงาน  
การจัดการพลังงานส่งตามกฎหมายต่อไป  
 
 การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 
 ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานทุกมิติและได้จัดท าเป็นกราฟ 
เพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
 
 
 

หน้าท่ี 1 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. และ โซล่าเซลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-4 กราฟแสดงแนวโน้มการใช้พลังงานจาก กฟภ. จากโซล่าเซลล์ท่ีผลิตเอง และการใช้พลังงานรวม 
 จากข้อมูลแนวโน้มการใช้พลังงานในเบื้องต้นท่ีแสดงดังรูปท่ี 1-4 จะเห็นว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมาจาก 2 แหล่ง คือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการผลิตเอง
ด้วยแผงโซล่าเซลล์ โดยมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงทุกปี ซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น มีการควบคุม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้มีการใช้งานอาคาร
น้อยลง เป็นต้น 
 ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารนั้น ผู้เขียนได้ใช้วิธีการประเมินด้วยค่า 
Specific Energy Consumption (SEC) โดยพิจารณาจากการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศจริงของอาคารท่ีมี
การแบ่งพื้นท่ี และรูปแบบการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศดังรูป 

หน้าท่ี 2 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การแบ่งพื้นท่ีโซนโดม และโซนปิรามิด 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การแสดงสัดส่วนพื้นท่ีปรับอากาศโซนโดม และโซนปิรามิด 
 จากรูปการแบ่งพื้นท่ีใช้งานระบบปรับอากาศจะเห็นว่าในโซนปิรามิดจะเป็นโซนส านักงานท่ีมีเวลา  
การเปิด-ปิดการใช้งานระบบปรับอากาศท่ีชัดเจน (คงท่ี) แต่พื้นท่ีโซนโดมจะมีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีผู้เข้ามาเย่ียมชมอาคารหรือไม่ ดังนั้นสมการท่ีใช้คิด SEC จะเป็นดังนี้ 
 SEC  = การใช้พลังงานรวม (เมกะจูล) / พื้นท่ีปรับอากาศจริง (ตารางเมตร)  
โดยพื้นท่ีปรับอากาศจริง =  พื้นท่ีโซนปิรามิด (คงท่ี = 5,582 ตร.ม.) + พื้นท่ีโซนโดม (ไม่คงท่ี) 

พื้นท่ีโซนโดม  = ชม.เปิดใช้งานโดมจริงต่อเดือน (จากมิเตอร์ AHU 2 ตัว) X พื้นท่ีโดมท้ังหมด 

      ชม.เปิดใช้งานโดมสูงสุดต่อเดือน (8.25 ชม./วัน) 
สามารถแสดงแนวโน้มของ SEC ได้ดังรูป 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 แนวโน้มค่า SEC ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

หน้าท่ี 3 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารจัดการการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) 
 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมีการติดต้ังเครื่องท าน้ าเย็น (CHILLER)  จ านวน 2 เครื่อง 
ยี่ห้อ TRANE รุ่น Rthc – C1E1F1 ขนาด 219 ตันพร้อมระบบควบคุมการท างานอัตโนมัติ (TRACER) มีการ
เปิดใช้งานเครื่องท าน้ าเย็นจะด าเนินการเปิดใช้งานสลับกันท างานวันเว้นวันระหว่าง CH-1 และ CH-2  
ในวันท างานราชการระหว่างเวลา 07.45 – 15.30 น. (มีความจ าเป็นต้องเปิดก่อนเวลาเข้างานคือ 8.30 น. 
เนื่องจากระบบท าความเย็นจากเครื่องท าน้ าเย็นมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้อาคาร  
เกิดความเย็น อีกท้ังช่วงเวลา 7.45 ยังอยู่ในช่วงเวลา Off Peak ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีค่าไฟฟ้าถูกตามอัตรา 
ค่าไฟฟ้าแบบ TOU อีกด้วย) โดยการเปิดใช้งาน AHU นั้นจะแบ่งตามโซนพื้นท่ีการใช้งานตามท่ีได้อธิบาย 
ในรูปท่ี 5 ซึ่งโซนปิรามิดคือโซนส านักงานจะมีการเปิดใช้งานตามเวลาข้างต้นตลอดเวลา แต่โซนโดมซึ่งเป็นโซน
ส าหรับเยี่ยมชมอาคารจะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อมีผู้เข้าเย่ียมชมอาคารเท่านั้น  

นอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังมีการติดต้ังระบผลิตและกักเก็บน้ าแข็ งหรือ  
Ice Storage ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการลดการใช้พลังงานของเครื่องท าน้ าเย็น  
โดยหลักการของ Ice Storage คือ จะมีการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากแสงโซล่าเซลล์ในวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อท าการ
ผลิตน้ าแข็งและกักเก็บไว้ และจะน าความเย็นจากน้ าแข็งมาใช้ร่วมกับเครื่องท าน้ าเย็นในช่วงเช้าของวันจันทร์ 
ส่งผลให้เครื่องท าน้ าเย็นใช้พลังงานน้อยลง สามารถแสดงหลักการท างานของ Ice Storage ได้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 ภาพแสดงหลักการท างานของ Ice Storage 
 

ท้ังนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของ
อาคารในจุดตรวจวัดตามช้ันต่างๆ เนื่องจากความรู้สึกสบายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และความเร็วลม 
 
การตรวจวัดและการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น 

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเข้ามาดูแลบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น 
และระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือน เนื่องจากเทคโนโลยีข้างต้นเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน โดยมี
รายละเอียดส่ิงท่ีต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษามีท้ังรอบประจ า 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน เช่น ตรวจสอบ

หน้าท่ี 4 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ปรับแต่งการท างาน และระบบควบคุมความปลอดภัยบันทึกค่าท่ีต้ังไว้, ตรวจสอบและบันทึกค่าการท างานของ
อุณหภูมิและความดันของระบบน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็น และประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนระหว่าง 
สารท าความเย็นและระบบน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน, ตรวจสอบการท างานของ Compressor Motor, Thrust 
Bearing Sensor, ตรวจสอบการท างานของ Interlock และ Flow Switches, ตรวจสอบความเป็นฉนวนของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น 

 
การจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องจากเครื่องท าน้ าเย็นถือเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญของอาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ผู้เสนอจึงได้ท าการประเมินหาสาเหตุของการสูญเสียทางด้านพลังงาน และประเมิน
หาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นซึ่งพบว่ามีแนวทางในการด าเนินการ 
10 มาตรการ ดังนั้นจึงต้องท าการพิจารณาในมิติต่างๆเพื่อหาแนวทางในการคัดเลือกมาตรการ ว่าควร
ด าเนินการมาตรการใดก่อน-หลัง โดยมิติท่ีใช้พิจารณามีดังนี้ 

- ความยากง่ายในเชิงเทคนิคหรือการปรับเปล่ียนเทคโนโลยี 
- จ านวนเงินลงทุน (บาท) 
- ผลประหยัด (บาท/ปี) 
- ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 
- ผลกระทบต่อการด าเนินงานและธุรกิจ 
- ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถแสดงผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงล าดับตามก่อน-หลัง ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงล าดับตามก่อน-หลัง 

หน้าท่ี 5 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

จากข้อมูลผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงล าดับตามก่อน-หลังในรูปท่ี 9 พบว่ามาตรการในล าดับ
ต้นๆท่ีควรด าเนินการก่อนคือมาตรการประเภท House Keeping และเมื่อได้พิจารณาตามรายช่ือมาตรการ
แล้วปรากฎว่ามีหลายมาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้แก่ มาตรการล าดับท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 7 ส่วนมาตรการท่ี
ยังไม่ได้ด าเนินการได้แก่มาตรการ 6, 8, 9, 10 โดยมาตรการท่ี 8, 9 , 10 นั้น เป็นมาตรการท่ีต้องใช้
งบประมาณในการลงทุน แต่เนื่องจากอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติไม่ได้รับงบประมาณ จึงสามารถ
ด าเนินการได้เพียงมาตรการที่ 6 การบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น เท่านั้น โดยรายละเอียดของการด าเนินการ
มาตรการบ ารุงรักษาระบบแลกเปล่ียนความร้อนเครื่องท าน้ าเย็นสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การด าเนินการมาตรการบ ารุงรักษาระบบแลกเปล่ียนความร้อนเครื่องท าน้ าเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 ผลจากการด าเนินการมาตรการบ ารุงรักษาระบบแลกเปล่ียนความร้อนเครื่องท าน้ าเย็น 
 

 

หน้าท่ี 6 



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เอกสารอ้างอิง 
(1) รายงานการจัดการพลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2564 (2565).  

กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(2) รายงานการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

เฉลิมพระเกียรติ (2564).  กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(3) รายงานการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (2564).  กรุงเทพฯ: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(4) คู่มือหลักสูตรการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน (2562).  

กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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