การบริหารจัดการเครื่องท้าน้้าเย็น (Chiller) และข้อมูลด้านพลังงานภายใต้ระบบ
การจัดการพลังงานตามกฎหมายของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
โดย นายพิชชา สุทธิกุล นักวิชาการพลังงานช้านาญการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรั กษ์ พลั งงานเฉลิ มพระเกี ยรติ เป็ นอาคารที่ มีก ารออกแบบให้ มี การใช้พ ลัง งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการออกแบบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน และเน้นการพึ่งพาธรรมชาติจาก
สภาวะแวดล้ อมรอบอาคารเป็นหลัก ดั งนั้น การบริห ารจัดการทรั พยากรทางด้ านพลัง งานของอาคารจึง มี
ความจาเป็นที่จะต้องใช้ทักษะ และองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมขั้นสูง โดยเฉพาะการบริหารจัดการการทางาน
และการบารุงรักษาของเครื่องทาน้าเย็น (Chiller) ขนาด 219 ตัน จานวน 2 เครื่อง ที่มีการติดตั้งใช้งานภายใน
อาคารมาแล้วราว 20 ปี ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้พลังงานสูงสุดของอาคาร (ร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับ
การใช้พลังงานรวมทั้งอาคาร) โดยเครื่องทาน้าเย็นนั้นจะมีการใช้งานร่วมกับ Ice Storage ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องทาน้าเย็น
นอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังถือเป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 เนื่องจากมีการติดตั้งหม้อแปลงภายในอาคารรวมกัน 2,000 kVA จึงต้องมี
การจัด ทาระบบการจัดการพลัง งาน 8 ขั้น ตอนตามกฎหมาย โดยผู้ เขียนได้รับมอบหมายให้ เป็นประธาน
คณะทางานฝ่ายเทคนิคซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงาน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานใน
มิติต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร (ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน แบ่งเป็นระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์และการบริหาร และระดับเครื่องจักรอุปกรณ์) รวมทั้งกาหนด
แผนการด าเนิน การมาตรการอนุรั กษ์ พ ลัง งาน และติ ดตามผลการด าเนิน การ (ขั้ นตอนที่ 5 การก าหนด
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนที่ 6 การติดตามผลการดาเนินการตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลั ง งาน) เพื่ อ รายงานต่ อ ประธานคณะท างานด้ า นการจั ด การพลั ง งานของอาคารและจั ด ท ารายงาน
การจัดการพลังงานส่งตามกฎหมายต่อไป
การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลทางด้านพลังงานของอาคารอนุรัก ษ์พลัง งานทุกมิติและได้จัดทาเป็นกราฟ
เพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 1

รูปที่ 1 กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. และ โซล่าเซลล์

รูปที่ 2-4 กราฟแสดงแนวโน้มการใช้พลังงานจาก กฟภ. จากโซล่าเซลล์ที่ผลิตเอง และการใช้พลังงานรวม
จากข้อมูลแนวโน้มการใช้พลังงานในเบื้องต้นที่แสดงดังรูปที่ 1-4 จะเห็นว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ มาจาก 2 แหล่ง คือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการผลิตเอง
ด้วยแผงโซล่าเซลล์ โดยมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงทุกปี ซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น มีการควบคุม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้มีการใช้งานอาคาร
น้อยลง เป็นต้น
ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารนั้น ผู้เขียนได้ใช้วิธีการประเมินด้วยค่า
Specific Energy Consumption (SEC) โดยพิจารณาจากการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศจริงของอาคารที่มี
การแบ่งพื้นที่ และรูปแบบการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศดังรูป
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 2

รูปที่ 5 การแบ่งพื้นที่โซนโดม และโซนปิรามิด

รูปที่ 6 การแสดงสัดส่วนพื้นที่ปรับอากาศโซนโดม และโซนปิรามิด
จากรูปการแบ่งพื้นที่ใช้งานระบบปรับอากาศจะเห็นว่าในโซนปิรามิดจะเป็นโซนสานักงานที่มีเวลา
การเปิด-ปิดการใช้งานระบบปรับอากาศที่ชัดเจน (คงที่) แต่พื้นที่โซนโดมจะมีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมอาคารหรือไม่ ดังนั้นสมการที่ใช้คิด SEC จะเป็นดังนี้
SEC
=
การใช้พลังงานรวม (เมกะจูล) / พื้นที่ปรับอากาศจริง (ตารางเมตร)
โดยพื้นที่ปรับอากาศจริง = พื้นที่โซนปิรามิด (คงที่ = 5,582 ตร.ม.) + พื้นที่โซนโดม (ไม่คงที่)
พื้นที่โซนโดม

= ชม.เปิดใช้งานโดมจริงต่อเดือน (จากมิเตอร์ AHU 2 ตัว) X พื้นที่โดมทั้งหมด

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

รูปที่ 7 แนวโน้มค่า SEC ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 3

การบริหารจัดการการทางานของเครื่องทาน้าเย็น (Chiller)
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมีการติดตั้งเครื่องทาน้าเย็น (CHILLER) จานวน 2 เครื่อง
ยี่ห้อ TRANE รุ่น Rthc – C1E1F1 ขนาด 219 ตันพร้อมระบบควบคุมการทางานอัตโนมัติ (TRACER) มีการ
เปิ ด ใช้ ง านเครื่ อ งทาน้ าเย็ น จะด าเนิ น การเปิ ด ใช้ง านสลั บกั น ท างานวั น เว้ น วั นระหว่ า ง CH-1 และ CH-2
ในวันทางานราชการระหว่างเวลา 07.45 – 15.30 น. (มีความจาเป็นต้องเปิดก่อนเวลาเข้างานคือ 8.30 น.
เนื่ อ งจากระบบท าความเย็ น จากเครื่ อ งท าน้ าเย็ น มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ วลาพอสมควรเพื่ อ ให้ อ าคาร
เกิดความเย็น อีกทั้งช่วงเวลา 7.45 ยังอยู่ในช่วงเวลา Off Peak ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าถูกตามอัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ TOU อีกด้วย) โดยการเปิดใช้งาน AHU นั้นจะแบ่งตามโซนพื้นที่การใช้งานตามที่ได้อธิบ าย
ในรูปที่ 5 ซึ่งโซนปิรามิดคือโซนสานักงานจะมีการเปิดใช้งานตามเวลาข้างต้นตลอดเวลา แต่โซนโดมซึ่งเป็นโซน
สาหรับเยี่ยมชมอาคารจะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารเท่านั้น
นอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยัง มีการติดตั้ง ระบผลิตและกักเก็บน้าแข็ งหรือ
Ice Storage ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการลดการใช้พลังงานของเครื่องทาน้าเย็น
โดยหลักการของ Ice Storage คือ จะมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงโซล่าเซลล์ในวันเสาร์ -อาทิตย์เพื่อทาการ
ผลิตน้าแข็งและกักเก็บไว้ และจะนาความเย็นจากน้าแข็งมาใช้ร่ว มกับเครื่องทาน้าเย็นในช่วงเช้าของวันจันทร์
ส่งผลให้เครื่องทาน้าเย็นใช้พลังงานน้อยลง สามารถแสดงหลักการทางานของ Ice Storage ได้ดังรูป

รูปที่ 8 ภาพแสดงหลักการทางานของ Ice Storage
ทั้ง นี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติไ ด้มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ
อาคารในจุดตรวจวัดตามชั้นต่างๆ เนื่องจากความรู้สึกสบายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และความเร็วลม
การตรวจวัดและการดูแลบารุงรักษาเครื่องทาน้าเย็น
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลบารุงรักษาเครื่องทาน้าเย็น
และระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นประจาทุกเดือน เนื่องจากเทคโนโลยีข้างต้นเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน โดยมี
รายละเอียดสิ่งที่ต้องตรวจสอบและบารุงรักษามีทั้งรอบประจา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน เช่น ตรวจสอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 4

ปรับแต่งการทางาน และระบบควบคุมความปลอดภัยบันทึกค่าที่ตั้งไว้, ตรวจสอบและบันทึกค่าการทางานของ
อุณ หภู มิแ ละความดั น ของระบบน้ าเย็น และน้ าหล่อ เย็ น และประสิท ธิภ าพการถ่ ายเทความร้อ นระหว่า ง
สารทาความเย็นและระบบน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน, ตรวจสอบการทางานของ Compressor Motor, Thrust
Bearing Sensor, ตรวจสอบการทางานของ Interlock และ Flow Switches, ตรวจสอบความเป็นฉนวนของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ปั๊มน้ามัน เป็นต้น
การจัดทามาตรการอนุรักษ์พลังงานของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ องจากเครื่อ งท าน้ าเย็ นถื อเป็ นอุ ปกรณ์ ที่ มีก ารใช้ พ ลัง งานอย่ างมีนั ยส าคัญ ของอาคารอนุรั ก ษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ผู้เสนอจึงได้ทาการประเมินหาสาเหตุของการสูญเสียทางด้านพลังงาน และประเมิน
หาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบทาความเย็นของเครื่องทาน้าเย็น ซึ่งพบว่ามีแนวทางในการดาเนินการ
10 มาตรการ ดั งนั้ นจึ งต้ องทาการพิจ ารณาในมิติ ต่า งๆเพื่ อหาแนวทางในการคั ดเลือ กมาตรการ ว่ าควร
ดาเนินการมาตรการใดก่อน-หลัง โดยมิติที่ใช้พิจารณามีดังนี้
- ความยากง่ายในเชิงเทคนิคหรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
- จานวนเงินลงทุน (บาท)
- ผลประหยัด (บาท/ปี)
- ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
- ผลกระทบต่อการดาเนินงานและธุรกิจ
- ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงลาดับตามก่อน-หลัง ได้ดังนี้

รูปที่ 9 ผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงลาดับตามก่อน-หลัง
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หน้าที่ 5

จากข้อมูลผลการคัดเลือกมาตรการ โดยเรียงลาดับตามก่อน-หลังในรูปที่ 9 พบว่ามาตรการในลาดับ
ต้นๆที่ควรดาเนินการก่อนคือมาตรการประเภท House Keeping และเมื่อได้พิจารณาตามรายชื่อมาตรการ
แล้วปรากฎว่ามีหลายมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้แก่ มาตรการลาดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 ส่วนมาตรการที่
ยังไม่ได้ดาเนินการได้แก่มาตรการ 6, 8, 9, 10 โดยมาตรการที่ 8, 9 , 10 นั้น เป็นมาตรการที่ต้องใช้
งบประมาณในการลงทุน แต่เนื่องจากอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติไม่ได้รับงบประมาณ จึงสามารถ
ดาเนินการได้เพียงมาตรการที่ 6 การบารุงรักษาเครื่องทาน้าเย็น เท่านั้น โดยรายละเอียดของการดาเนินการ
มาตรการบารุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องทาน้าเย็นสามารถแสดงผลได้ดังนี้

รูปที่ 10 การดาเนินการมาตรการบารุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องทาน้าเย็น

รูปที่ 11 ผลจากการดาเนินการมาตรการบารุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องทาน้าเย็น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 6
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หน้าที่ 7

