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บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 บทที่ 2 ทฤษฎีบทและการทบทวนเอกสาร
2.1 หลักการระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์
2.2 อุปกรณ์สาคัญในระบบทาความเย็น
2.3 อุปกรณ์เครื่ องส่ งลมเย็น
2.4 ประเภทของระบบปรับอากาศ
2.5 การคานวณภาระโหลดของระบบปรับอากาศ
2.6 ประเภทของการซ่อมบารุ ง
2.7 เทคนิคการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน
2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
บทที่ 3 บทที่ 3 รายละเอียดภาคปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.2 สถานที่ปฏิบตั ิงาน
3.3 ลักษณะงาน
3.4 รู ปแบบการจัดการขององค์กรและการบริ หารขององค์กร
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สารบัญ(ต่ อ)
3.5 ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
3.6 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.7 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.8 ระยะเวลาที่ ป ฏิ บ ัติ ง าน
3.9 ขอบเขตของงานที่ดาเนินการ
3.10 รายการตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละวันให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน
3.11 กราฟิ กแสดงการทางานของเครื่ องทาน้ าเย็น
3.12 กราฟิ กแสดงตาแหน่งในการตั้งเครื่ องส่ งลมเย็น (AHU)ในแต่ละชั้น
3.13 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.14 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบระบบเครื่ องชิลเลอร์
4.2 ขั้นตอนการศึกษาเกี่ยวกับการทางานชองเครื่ องChiller
4.3 ขั้นตอนการเริ่ มการทางานของระบบเครื่ องChiller
4.4 ขั้นตอนการ Start Chiller
4.5 ขั้นตอนการศึกษาคาสั่งต่างๆบนหน้าจอ Display
4.6 ขั้ น ตอนการจดบั น ทึ ก Record ข้ อ มู ล ลงในแบบฟอร์ ม Central AirCondition Log
4.7 ขั้นตอนวิธีการสร้างถังเครื่ องกรองความกระด้าง (Solftener Filter)
4.8 เครื่ องวัดคุณภาพน้ า
4.9 การซ่อมบารุ งห้องไฟ
4.10 การบารุ งรักษาห้องหม้อแปลงไฟฟ้า
4.11 อุปกรณ์จาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในขณะปฏิบตั ิงาน
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บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดาเนินงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
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สารบัญรูป
รู ปที่ 2.1 แผนภาพการทางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
รู ปที่ 2.2 เครื่ องทาความเย็น York ขนาด 1000 ตัน
รู ปที่ 2.3 เครื่ องทาความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ
รู ปที่ 2.4 เครื่ องสู บน้ าแบบโรตารี่ เวน
รู ปที่ 2.5 เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่งที่ใช้ทางฝั่งน้ าร้อน
รู ปที่ 2.6 เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่งที่ใช้ทางด้านฝั่งน้ าเย็น
รู ปที่ 2.7 Cooling Tower แบบการไหลสวนทาง
รู ปที่ 2.8 Cooling Tower แบบการไหลตั้งฉาก
รู ปที่ 2.9 เครื่ องกรองความกระด้าง (Solftener Filter)
รู ปที่ 2.10 AHU (Air Handling Unit)
รู ปที่ 2.11 FCU ( Fan Coil Unit)
รู ปที่ 2.12 หลักการคานวณภาระความร้อนและความเย็น
รู ปที่ 2.13 การส่ งและการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้งาน
รู ปที่ 2.14 หม้อแปลงปิ ดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน
รู ปที่ 2.15 หม้อแปลงชนิดแห้ง
รู ปที่ 2.16 แผ่นป้ ายหม้อแปลง
รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั สถานประกอบการ
รู ปที่ 3.2 สถานปฏิบตั ิงาน
รู ปที่ 3.3 กราฟิ กแสดงการทางานของเครื่ องทาน้ าเย็น
รู ปที่ 3.4 กราฟิ กแสดงตาแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 1
รู ปที่ 3.5 กราฟิ กแสดงตาแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 2
รู ปที่ 3.6 กราฟิ กแสดงตาแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 3
รู ปที่ 4.1 Floor Plan แผนผังของห้อง Chiller
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รู ปที่ 4.2 เครื่ อง Chiller ขนาด 1000 TON
รู ปที่ 4.3 ตู ้ Control CT,COP,CHP,CH
รู ปที่ 4.4 หน้าจอ Display ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.5.1 หน้าจอ Home Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.5.2 หน้าจอ System Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่4.5.3 หน้าจอ Evaporator Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.5.4 หน้าจอ Condenser Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.5.5 หน้าจอ Compressor Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.5.6 หน้าจอแสดง MOD “A” Solid Starter Screen ของเครื่ องChiller
รู ปที่ 4.5.7 หน้าจอแสดงการ Set-point Screen ของเครื่ อง Chiller
รู ปที่ 4.6 แบบฟอร์ม Central Air-Condition Log
รู ปที่ 4.7 ถัง Solftener Filter
รู ปที่ 4.8 ถังเตรี ยมน้ าเกลือขนาด 1,300ลิตร
รู ปที่ 4.9 ปั้มลม PUMA
รู ปที่ 4.10 เครื่ องตรวจวัดคุณภาพน้ า
รู ปที่ 4.11 ภาพขณะที่กาลังซ่อมบารุ งห้องไฟบริ เวณชั้น 3
รู ปที่ 4.12 หม้อแปลงที่มีการใช้งานในห้อง Substation
รู ปที่ 4.13 ภาพขณะกาลังปฏิบตั ิงาน
รู ปที่ 4.14 ภาพของตูเ้ มนเบรกเกอร์ ที่ทาการจ่ายไฟฟ้าไปยังห้องย่อย
รู ปที่ 4.15 Ear Muff
รู ปที่ 4.16 Ear Plug
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุ บนั ระบบปรับ อากาศมีความสําคัญต่อชี วิตประจําวัน ซึ่ งประเทศไทยมีภูมิอากาศ
แบบร้ อนชื้ น ภายในอาคารหรื อสถานที่สําคัญต่างๆจําเป็ นที่จะต้องมีการปรับอากาศ เพื่อให้
บุคคลที่อยู่ในสถานที่น้ นั ๆ สามารถใช้ในชี วิตในการทํางานหรื ออื่นๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แต่การใช้งานนั้นก็ตอ้ งมีการซ่ อมบํารุ งรักษาระบบทําความเย็นนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลาสําหรับโรงงานทัว่ ไปและอาคารธุ รกิจขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศนี้ นิยมติดตั้ง
เป็ นแบบรวมศู น ย์ (Central Air-conditioning System) โดยเครื่ อ งทํา นํ้าเย็น (Chiller)ซึ่ งมี ท้ ัง
ระบายความร้อนด้วยนํ้าและอากาศแต่การระบายความร้อนด้วยนํ้านั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากกวา
ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่ งอุปกรณ์ในระบบเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้ น
ถ้าสามารถปรับปรุ งอุปกรณ์ในระบบเหล่านี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นพร้อมใช้งานจะสามารถ
ช่วยลดปั ญหาต่างๆที่จะเกิ ดขึ้นในภายหลังให้ลดน้อยลงได้รวมถึงมาตรฐานการออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ ามีความสําคัญยิง่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยคงทนถาวรและเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆที่ ใช้อยู่ในระบบให้ยาวนานยิ่งขึ้นการติดตั้งระบบไฟฟ้ ามีมาตรฐาน
กําหนดที่แน่นอนและมีหลายหน่วยงานเช่ นกรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงานสมาคมวศิวกรรม
สถานแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์(วสท.)การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคและหน่ วยงานจากต่างประเทศที่ประเทศไทยนา มายึดถือ เช่ น National Electric Code
(NEC)Amarican National Standard Institute (ANSI) International Electrotechical
Commission(IEC)เป็ นต้นและหน่ วยงานที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ต่างๆคือสํานักผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.) ดังน้นั อาคารสถานที่ต่าง
ั
ๆ หรื ออาคารสถานที่ที่กฎหมายกําหนดให้มีการควบคุมการติดต้งระบบทางไฟฟ้
า จึงได้มีการ
ั ่อให้ผูท้ ี่ใช้กระแสไฟฟ้ าและอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
นําเอามาตรฐานต่างๆมากํากับการติดต้งเพื
ต่างๆสามารถใช้งานหรื อทํา งานได้อย่างปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่ผา่ นการติดตั้งแล้วจะต้องได้รับ
การดู แล และตรวจสอบ เพื่ อวิเคราะห์ การทํางานและประกอบกับ แผนการบํารุ งรัก ษาอย่าง
ต่อเนื่ องโดยในปั จจุบนั ตึ กและอาคารสู งมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องมีพนักงานดูแลและ
ควบคุ ม ระบบไฟฟ้ าเพื่ อไม่ให้เกิ ดเหตุขดั ข้องหรื อเกิ ดสถานการณ์ ที่ไม่ ปลอดภัยขึ้ น ซึ่ งหาก
ละเลยจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อระบบงานต่างๆเช่ นระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง,ระบบขนส่ งทาง
ลิฟต์หรื อระบบสุ ขาภิบาลฯลฯที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายออกไปในวงกว้างได้
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อป้ องกันปั ญหาการแจ้งซ่อม
1.2.2 ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์การซ่อมบํารุ งให้แก่บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวล
ลอปเม้นท์ จํากัด
1.2.3 ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 วางแผนการซ่ อมบํารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) ของระบบทําความ
เย็นแบบ Chiller ของ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
1.3.2 ศึกษามาตรฐานการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า
1.3.3 ศึกษาวิธีการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า
1.3.4 ศึกษาวิธีการตรวจสอบทางระบบไฟฟ้า
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เรี ยนรู ้ระบบทําความเย็นแบบศูนย์รวม
1.4.2 เรี ยนรู ้ทกั ษะการวางแผน Preventive Maintenance
1.4.3 ประหยัดเวลาในการซ่อมบํารุ ง
1.4.4 สามารถซ่อมอุปกรณ์ทาํ ความเย็นได้อย่างถูกต้อง
1.4.5 รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการมาตรฐานการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า
1.4.6 เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า

บทที่ 2
ทฤษฎีบทและการทบทวนเอกสาร
ในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฏีและหลักการทางานของระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์และ
การบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าในอาคารโดยเบื้องต้นและลาดับความสาคัญในการวิเคราะห์ปัญหาใน
การซ่อมบารุ งต่างๆโดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
2.1 หลักการระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์ดงั รู ปที่ 2.1 เครื่ องทาน้ าเย็นแบบอัด
ไอประกอบด้ ว ยคอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) อี ว าพอเรเตอร์
(Evaporator) และเอ็กแพนชนวาล์ว (Expansion Valve) โดยมีสารทาความเย็นเช่น R22 หรื อ R134a
บรรจุอยูภ่ ายในวงจรสารทาความเย็นเมื่ อป้ อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จะดูดไอสาร
ทาความเย็นจากอีวาพอเรเตอร์ แล้วอัดส่ งไปที่ คอนเดนเซอร์ ที่อีวาพอเรเตอร์ สารทาความเย็นจะมี
ความดันและอุณหภูมิ ต่าสารทาความเย็นจะดูดความร้อนจากน้ าเย็นที่ ไหลผ่านอีวาพอเรเตอร์ และ
ระเหยกลายเป็ นไอในขณะเดี ยวกนที่ คอนเดนเซอร์ สารทาความเย็นจะมีความดันและอุณหภู มิสูง
ความร้อนจากสารทาความเย็นจะถ่ายเทให้กบั น้ าหล่อเย็นทาให้สารทาความเย็นกลัน่ ตัวกลายเป็ น
ของเหลวที่ ความดันสู ง เมื่ อสารทาความเย็นไหลผ่านเอ็กแพนชันวาล์วความดันก็จะลดลงเท่ากบ
ความดันต่ าที่อีวาพอเรเตอร์ สารทาความเย็นก็จะไหลครบวัฏจักรสารทาความเย็น น้ าหล่อเย็นเมื่ อ
ได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์ จะมีอุณหภูมิ สูงขึ้ นเมื่ อถู กเครื่ องสู บ น้ าหล่ อเย็นส่ งไปที่ หอทา
ความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศโดยการระเหยน้ าทาให้น้ าที่เหลือเย็น
ลงแล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่คอนเดนเซอร์อีกทาให้ครบวัฏจักรน้ าหล่อเย็น
น้ าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กบั อีวาพอเรเตอร์ ก็จะมีอุณหภูมิต่าลงเมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าเย็นส่ งไปที่
เครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) ก็จะถ่ ายเทความร้อนให้กบอากาศทาให้น้ าร้อนขึ้นแล้วไหล
กลับ ไป ถ่ ายเทความร้ อนให้กบอี วาพอเรเตอร์ อีกท าให้ค รบวัฏจักรน้ าเย็นเครื่ องส่ งลมเย็นจะดู ด
อากาศร้ อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่ อลมไปถ่ ายเทความร้ อนให้กบั น้ าเย็นทาให้อากาศมี
อุณหภูมิต่าลงแล้วส่ งกลับไปที่หอ้ งปรับอากาศทาให้ครบวัฏจักรลมเย็น
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รู ปที่ 2.1 แผนภาพการทางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
2.2 อุปกรณ์ สาคัญในระบบทาความเย็น
เครื่ องทาน้ าเย็นแบบอัดไอประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์
(Condenser)
อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กแพนชันวาล์ว (Expansion Valve) มีสารทาความเย็นเช่น R22
หรื อ R134a บรรจุอยูภ่ ายในโดยทาหน้าที่ผลิตน้ าเย็นส่ งไปให้กบั เครื่ องส่ งลมเย็นเครื่ องทาน้ าเย็นใช้
โดย คอมเพรสเซอร์ มีดว้ ยกนหลายแบบด้วยกัน
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2.2.1) ชนิดประเภทของเครื่ องทานา้ เย็น
ก.) ระบายความร้อนด้วยน้ า (Water cool chiller)
การระบายความร้อนของระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์หรื อระบบชิลเลอร์ เครื่ อง chiller แบบการ
ระบายความร้ อนด้วยน้ า water cool นั้นใช้น้ าเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างชุ ด
ระบายความร้อนของเครื่ องชิ ลเลอร์ คือคอนเดนเซอร์ (Condenser) แล้วนาความร้อนไปทิ้งที่หอผึ่ง
เย็น (cooling tower ) โดยการใช้พดั ลมในการลดอุณหภูมิของน้ าให้น้ าเย็นลงและถูกส่ งมาระบาย
ความร้อนที่ชุดคอนเดนเซอร์ (Condenser) อีกครั้ง
เครื่ องทาน้ าเย็นขนาด 1000 ตันความเย็น (Ton) นิ ยมใช้คอมเพรสเซอร์ แบบเซ็ นทริ ฟิวเกิ ล
(Centrifugal) ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งเช่น 0.6kW/Ton ซึ่ งเป็ นแบบที่มีการใช้อยูท่ ี่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิ ริกิต์ ิ

รู ปที่ 2.2 เครื่ องทาความเย็น York ขนาด 1000 ตัน
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ข.) ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cool Chiller)
การระบายความร้อนอีกแบบของระบบทาความเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อระบบชิลเลอร์ เครื่ อง chiller
ที่นิยมใช้คือแบบการระบายความร้อนด้วยอากาศ Air Cool ใช้อากาศเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างชุ ดระบายความร้อนของเครื่ องชิลเลอร์ คือคอยล์ร้อนคอนเดนเซอร์ (Condenser)
หรื ออีกชื่ อที่คุน้ หู คือ คอนเดนซิ่ ง ( condensing ) โดยใช้พดั ลมระบายความร้อนออกจากแผงรังผึ้ง
ของชุดคอยล์ร้อนเพื่อลดอุณหภูมิโดยส่ วนมากอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างเข้าและออกของชุดคอยล์
ร้อนนั้นจะต่างกันประมาณ 5 องศาเชลเซี ยส หรื อประมาณ 10 องศาฟาร์ เรนไฮน์ ท้ งั นี้ อุณหภูมิเข้า
และออกอาจไม่ตรงตามที่ ก ล่ าวมาข้างต้น อาจขึ้นอยู่กบั ผูอ้ อกแบบระบบระบายความร้ อน และ
สภาพอากาศในห้วงนั้นๆ

รู ปที่ 2.3 เครื่ องทาความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ
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2.2.2 เครื่ องสู บน้ า (Water Pump)
เป็ นอุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อนของเหลวซึ่ งในที่น้ ีคือนาโดยการป้ อนพลังงานเชิงกลเข้า
ไปทาให้น้ าที่ถูกขับมีความดันสู งขึ้น ความดันดังกล่าวจะทาหน้าที่เอาชนะแรงเสี ยดทานที่เกิดขึ้น
จากท่อข้อต่อวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆเพือ่ ให้ได้อตั ราการไหลตามที่ตอ้ งการขับเคลื่อนเครื่ องสู บน้ า
นั้นอาจจะใช้แรงจากคนหรื อจะอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานกล
ในระบบปรับอากาศนั้นเครื่ องสู บน้ าจะสามารถพบได้ในทั้งระบบน้ าเย็นและระบบน้ าระบายความ
ร้อน (ระบบน้ าหล่อเย็น) เครื่ องสู บน้ าจะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบใหญ่ๆคือ
ก) แบบ Positive Displacement เครื่ องสู บน้ าแบบนี้จะอาศัยการกักน้ าในบริ เวณที่มีปริ มาตร
จากัดแล้วอาศัยแรงดันเพื่อลดปริ มาตรนั้นลงส่ งผลให้เกิดการไหลขึ้นตัวอย่างได้แก่แบบลูกสู บแบบ
โรตารี เวน แบบไดอะแฟรมเครื่ องสู บน้ าประเภทนี้ จะให้ความดันสู งและอัตราการไหลต่า

รู ปที่ 2.4 เครื่ องสู บน้ าแบบโรตารี่ เวน
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ข) แบบ Rotodynamic เครื่ องสู บน้ าแบบนี้จะอาศัยหลักการเหวีย่ งของใบพัดเพื่อให้น้ ามี
ความเร็ ว เพิ่มขึ้นและพลังงานจลน์ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของความดันของน้ าที่เพิ่มขึ้นซึ่ งจะ
ส่ งผลให้เกิดการไหลขึ้นเช่นกันตัวอย่างได้แก่แบบหอยโข่งซึ่ งใช้กนั อยูอ่ ย่างแพร่ หลายในที่อยูอ่ าศัย
อาคารพาณิ ชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องสู บน้ าประเภทนี้จะให้ความดันต่าถึงปานกลางและ
อัตราการไหลสู ง (ซึ่ งเป็ นแบบที่ใช้ในการบารุ งรักษา)

รู ปที่ 2.5 เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่งที่ใช้ทางฝั่งน้ าร้อน
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รู ปที่ 2.6 เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่งที่ใช้ทางด้านฝั่งน้ าเย็น
2.2.3 หอทาน้ าเย็น (Cooling Tower) หอทาน้ าเย็น (Cooling Tower) เป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื่ อง
ท าความเย็ น ที่ ร ะบายความร้ อ นด้ ว ยน้ าท าหน้ า ที่ ร ะบายความร้ อ นให้ ก ั บ น้ าที่ ใ ช้ ห ล่ อ เย็ น
คอนเดนเซอร์ หอทาน้ าเย็นที6มีความสามารถสู งเป็ นผลให้อุณหภูมิควบแน่ นของสารทาความเย็น
ต่ าลงมี ผลต่อการประหยัดพลังงานในการทาความเย็นและความสามารถของเครื่ องทาความเย็น
สู งขึ้นนับได้ว่าหอทาน้ าเย็นมีความสาคัญในการทางานของเครื่ องทา ความเย็นความสามารถของ
หอทาน้ าเย็นกาหนดเป็ น rated ton (R.T.) หรื อเรี ยกย่อๆว่า“ตัน”ความสามารถของหอทาน้ าเย็น 1
ตัน หมายถึงความสามารถในการระบายความร้อนจากน้ า13 ลิตร/นาที อุณหภูมิน้ าเป็ นขณะอุณหภูมิ
กระเปาะเปี ยกอัต ราการไหลของน้ าหรื อ อุ ณ หภู มิ น้ าหรื อ อุ ณ หภู มิ ก ระเปาะเปี ยกเปลี่ ย นไป
ความสามารถในการระบายความร้อนจะเปลี่ยนไปทั้งๆที่เป็ นหอทาน้ าเย็นตัวเดียวกันปริ มาณของน้ า
หล่อ เย็นที่ผา่ นหอทาความเย็นจะมีปริ มาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss จึงต้องมีการเติมน้ า
จากแหล่งน้ าภายนอกเข้าสู่ ตวั หอทาความเย็นเพื่อรักษาปริ มาณน้ าในระบบให้คงที่ หอทาความเย็น
นั้นสามารถแบ่งตามลักษณะทิศทางการไหลระหว่างอากาศและน้ าจะสามารถแบ่งหอทาความเย็น
ได้เป็ น 2 ชนิดคือ
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)

รู ปที่ 2.7 Cooling Tower แบบการไหลสวนทาง
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)

รู ปที่ 2.8 Cooling Tower แบบการไหลตั้งฉาก
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2.2.4 เครื่ องกรองความกระด้าง (Solftener Filter) ในระบบชิลเลอร์น้ นั จาเป็ นต้องมีระบบ
Softtener Filter มาทาการกรอง (FILTRATION) เพื่อกาจัดสารแขวนลอยไปในน้ าออกไปแล้วแต่น้ า
ก็ยงั มีความกระด้างอยูค่ ือมีแร่ ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซี ยมอยูซ่ ่ ึงเป็ นสาเหตุของตะกรันที่จบั อยูใ่ น
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างหรื อ(เครื่ องส่ งลมเย็นชนิดต่างๆ)ทาให้เกิดการอุดตันในอุปกรณ์
ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบได้เครื่ องกรองน้ าอ่อนมีคุณสมบัติในการกรองเอาความกระด้าง
ออกจากน้ าได้ทาให้น้ ากระด้างกลายเป็ นน้ าอ่อนซึ่ งเท่ากับเป็ นการกาจัดต้นเหตุของตะกรันออก
โดยตรงโดยใช้ไส้กรอง Resin ที่อยูใ่ นถังกรองน้ าอ่อน
Ca++
+ R----------Na
--------------------> R----------Ca + Na+
(น้ ากระด้าง)
(Resin)
(น้ าอ่อน)
Mg++
+ R----------Na
--------------------> R----------Mg + Na+
(น้ ากระด้าง)
(Resin)
(น้ าอ่อน)
เมื่อมีการใช้งานไปกระทัง่ ธาตุ Ca และ Mg แทนที่ธาตุโซเดียม (Na) ใน Resin จนหมดแล้วจะต้อง
ทาการล้างฟื้ นฟูประสิ ทธิภาพ (Regenerate) ด้วยน้ าเกลือ (NaCi) ดังนี้
R----------Ca + Na+ CI --------------------> R----------Na
+
CaCI
(Resin หมดสภาพ)+(น้ าเกลือ)
(น้ าทิง้ )
R----------Mg + Na+ CI --------------------> R----------Na
+
MgCI
(Resin หมดสภาพ)+(น้ าเกลือ)
(น้ าทิ้ง)
และเมื่อทาการ Regenerate แล้วสามารถใช้งาน Resinได้ดงั เดิม
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รู ปที่ 2.9 เครื่ องกรองความกระด้าง (Solftener Filter)

13

2.3 อุปกรณ์ เครื่ องส่ งลมเย็น
เครื่ องส่ งลมเย็นเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็นซึ่งทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างน้ าเย็นที่มาจากเครื่ องทาน้ าเย็นกับอากาศส่ งผลให้อากาศที่ผา่ นออกไปมีอุณหภูมิต่าลง
และนาไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไปเครื่ องส่ งลมเย็นเป็ นเครื่ องชุดคอยล์ทาลมเย็นที่ ประกอบด้วยพัด
ลมคอยล์ท าความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตัวเครื่ องเดี ยวกันการติดตั้งเครื่ อง
มักจะติดตั้งอยูภ่ ายในอาคารโดยถ้าเป็ นเครื่ องขนาดเล็กมักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดานยึดติด
กับ ผนัง ตั้ง พื้ น หรื อ ซ่ อนในฝ้ า เพดานส าหรั บ เครื่ อ งขนาดใหญ่ ม ัก จะจัด ให้มี ห้ องเครื่ อ งและน า
เครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องนี้ หากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่ งลมเย็นก็จะต่อท่อ
ลมมาเข้ากบเครื่ องท่อลมที่ออกจากเครื่ องเรี ยกวาท่อลมส่ ง (Supply Air Duct) ท่อลมที่นาลมภายใน
ห้องกลับมาที่เครื่ องเรี ยกว่าท่อลมกลับ (Return Air Duct ) เครื่ องส่ งลมเย็นสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทได้แก่
ก) ขนาดใหญ่มกั จะนิยมเรี ยกสั้นๆว่า AHU (Air Handling Unit)

รู ปที่ 2.10 AHU (Air Handling Unit)
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ข) เครื่ องขนาดเล็กจะเรี ยกว่า FCU ( Fan Coil Unit)

รู ปที่ 2.11 FCU ( Fan Coil Unit)
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2.4 ประเภทของระบบปรับอากาศ
ในระบบปรับอากาศถ้าพิจารณาในด้านของระบบความร้อนโดยทัว่ ไปใช้วิธีของการผลิตน้ า
ร้อนแล้วปั้ มไปใช้งานให้พอกับสภาพที่ตอ้ งการให้ความร้อนซึ่ งบางครั้งอาจใช้ระบบการทาความ
ร้อนด้วยไฟฟ้ าระบบปรับอากาศสาหรับในด้านการทาความเย็นที่พบกันทัว่ ไปคือระบบของตูเ้ ย็น
และระบบการปรับ อากาศระบบการทาความเย็นของตูเ้ ย็น ใช้คอมเพรสเซอร์ หรื อระบบการดูดซับ
(ดูดกลืน) โดยมีการระเหยของสารทาความเย็นภายในระบบตูเ้ ย็นผ่านตัวทาระเหยซึ่ งอาจเป็ นการ
แลกเปลี่ ย นความร้ อ นระหว่ า งอากาศกับ สารท า ความเย็น หรื อ น้ ากั บ สารท าความเย็น ใน
กระบวนการปรับอากาศเพื่อปรับอากาศด้วยน้ าเย็นจะป้ อนน้ าเย็นเข้าไปในวงจรเพื่ อควบคุ มให้มี
การถ่ายโอนความเย็นให้แก่อากาศโดยผ่านคอยล์เย็นฮีทปั้ มใช้เฉพาะที6หรื อใช้เป็ นระบบส่ วนกลาง
ของโรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายปริ มาณความร้อนและความเย็นนอกจากนี้ ยงั มีอุปกรณ์ ช่วยอื่ นๆ
ได้แก่ป้ ั มพัดลมและระบบควบคุมระบบปรับอากาศสามารถจัดแบ่งได้เป็ น 3 ระบบคือ
2.4.1 ระบบที่ใช้อากาศทั้งหมด
ระบบที่ใช้อากาศทั้งหมดอาจจะแบ่งออกเป็ นประเภทๆดังต่อไปนี้
-ระบบอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและปริ มาตรคงที่ประกอบด้วยระบบโซนเดี่ ยว,ระบบหลายโซน
ซึ่งจะมาผสมที่ศูนย์กลาง,ท่อคู่และการนาความร้อนกลับมาใช้ในแต่ละโซน
-ระบบอุณหภูมิคงที่และปริ มาตรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยระบบท่อคู่,ท่อเดี่ยวซึ่ งการระบาย
อากาศจะเป็ นไปตามธรรมชาติ
-ระบบปริ มาตรเปลี่ ยนแปลงและอุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงประกอบด้วยท่อคู่กบั กล่องการผสม
กันของระบบข้างต้นสามารถทาได้
2.4.2 ระบบที่ใช้น้ าทั้งหมด
ระบบนี้ สามารถใช้พดั ลมหรื อเครื่ องระบายอากาศอย่างใดอย่างหนึ่ งอาจเป็ นชนิ ดที่ติดตั้งใต้
หน้าต่างหรื อเพดานสาหรับระบบทาความร้อนจะมีเครื่ องแผ่รังสี ที่ติดตั้งไว้โดยทัว่ ไป
2.4.3 ระบบที่ใช้น้ ากับอากาศ
ในระบบที่ ผ สมผสานกันระหว่างอากาศกับ น้ าพลังงานที่ ส่ งออกมาจากห้องในส่ วนของ
ระบบน้ าเช่ นเครื่ องแผ่รังสี เพื่ อการส่ องสว่างพัดลมระบบแผ่รังสี (ส าหรับ พื้ นเพดานหรื อการนา
กระแสไฟฟ้าและระบบส่ งลม)ระบบน้ าสามารถให้ปริ มาณความร้อนของห้องได้เพียงพอในขณะที่
หน้าที่ สาคัญของระบบอากาศคือการนาอากาศกลับมาใช้ใหม่และควบคุมคุณภาพและความชื้ นที่
ต้องการในระบบอินดักชัน (Induction Unit) เป็ นระบบอากาศส่ วนกลางจะถูกส่ งไปยัง Plenum Unit
ที่ความดันสู งซึ่ งจะนาอากาศส่ วนที่สองออกจากห้องไปยังชุดคอยล์ตวั ที่สอง(Secondary Coils) ซึ่ ง
เป็ นการทาให้ร้อนหรื อเย็นตามที่ตอ้ งการ
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2.4.4 ระบบที่ทางานเป็ นชุดเดียว
ระบบทางานแบบชุ ดสาหรับการระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์ ) โดยทัว่ ไปเป็ นตัวทาให้
อากาศเย็นและไล่ความร้อนออกจากห้องชุดคอยล์เย็นโดยทัว่ ไปแล้วจะติดตั้งไว้ในชุดเดียวกนการ
ควบคุมจะควบคุมโดยอุณหภูมิเท่านั้น
2.4.5 ระบบที่ใช้การแผ่รังสี เพื่อทาความร้อน
พลังงานจากรังสี สามารถทาให้เกิดความร้อนได้โดยวิธีการใช้ชุดท่อแผ่รังสี ซ่ ึ งของเหลวจะ
ร้อนหรื อการไหลของก๊าซร้ อนอุ ณหภูมิโดยประมาณของก๊าซร้อนอยู่ที่ 300-400 °C การถ่ ายโอน
จาก กระบวนการสามารถทาได้ง่ายระบบนี้ สามารถประหยัดได้ถา้ ความร้อนถูกจากัดอยูใ่ นพื้นที่ๆ
จัดไว้ภายในอาคารวิธีน้ ีหลีกเลี่ยงการแยกชั้นของอากาศซึ่ งเกิดจากอาคารมีเพดานสู งการปฏิบตั ิของ
ระบบการแผ่รังสี ก๊าซร้ อนสาหรับการใช้ในโรงงาน คือ 0.02 Sm3/h ของก๊าซธรรมชาติต่อตาราง
เมตรของพื้นผิวตัวทาให้ร้อน (175 W/m2; 17.5 W/m3ถ้าตึกมีความสู งเท่ากบ 10 ม.)
2.5 การคานวณภาระโหลดของระบบปรับอากาศ
ระบบปรับ อากาศที่ ตอ้ งการจะต้องวิเคราะห์ รายละเอียดของภาระในการท าความเย็นและ
ความร้อนการเลือกระบบที่ แตกต่างกันจะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายปั จจัย เช่ นการออกแบบสร้าง การ
ติ ด ตั้ง การกรอง การดาเนิ น การในประเด็ น หลัก ๆและการจัด การค่ าใช้จ่ายพลัง งานและความ
ต้องการเพื่อการผลิตเป็ นต้น
ขั้นตอนแรกในการออกแบบระบบปรับอากาศคือการคานวณปริ มาณความร้อนและความเย็น
การคานวณภาระทางความร้อนที่ส่งผ่านผนังกาแพง กระจก เพดาน พื้นและส่ วนอื่นๆจะต้องนามา
พิจารณาเป็ นผลรวมของภาระที่ตอ้ งทาความเย็นแหล่งความร้อนภายในอุณหภูมิที่เพิม่ และความ
ร้อนที่ได้จากคน เครื่ องยนต์และเครื่ องจักรจะมีผลกระทบกับขนาดของระบบความร้อนหรื อความ
เย็นซึ่งต้องทาการควบคุมเช่นกันการคานวณภาระความเย็นหรื อความร้อนซึ่ งผ่านเข้าไปในบริ เวณ
ควบคุมหรื อเกิดขึ้นในพื้นที่น้ นั โดยตรงให้คานวณภาระของความร้อนที่มีการแผ่รังสี ออกไปด้าน
นอกและมีการระบายอากาศให้แก่คนงานที่ปฏิบตั ิงานนั้นๆ

17

Q = (Cd+0.35*nv)*VB*Δt ± Ql
(2.1)
Q = ภาระโดยรวมที่ตอ้ งการเพื่อใช้งาน (kW)
Cd = อัตราการเผยแพร่ กระจายรวม (W/m3*K)
nv = อัตราของการระบายอากาศของอาคารต่อชัว่ โมง (h-1)
VB = ปริ มาตรของอาคาร (m3)
Δt = อุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างระหว่างด้านนอกกับด้านใน
Ql = การจ่ายพลังงานจากแหล่งกาเนิดภายในลบด้วยความร้อนที่ใช้ในฤดูหนาวและ
รวมเข้ากับการใช้ความเย็นในฤดูร้อน (W) ในส่ วนนี้จะรวมพลังงานความร้อน
แสงสว่างและคนทางาน 10-20% ของภาระโดยรวมค่าสู งกว่านี้หาได้ใน
สถานการณ์จาเพาะ
2.6 ประเภทของการซ่ อมบารุ ง
ในระหว่างการซ่ อมบารุ งระบบทีมงานที่รับผิดชอบอาจจะต้องดาเนิ นการหลายอย่างตลอด
ช่ วงเวลาของการใช้งานระบบเช่ นปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อเปลี่ ยนแปลงหน้าที่ การทางาน
บางส่ ว นของระบบเป็ นต้น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ง านระบบได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การ
ดาเนินการดังกล่าวได้ถูกนามาจัดกลุ่มเพื่อแบ่งประเภทของการซ่อมบารุ งระบบซึ่ งมีท้ งั หมด
4 ประเภทดังนี้
1) Corrective Maintenance
เป็ นประเภทที่มีความสาคัญที่สุดเนื่องจากเป็ นการซ่อมบารุ งเพื่อความถูกต้องของระบบทันที
ที่มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องนั้นเองการซ่ อมบารุ งระบบประเภทนี้ มกั จะ
เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้ติดตั้งระบบงานใหม่และต้องแก้ไขทันทีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนื่องจากเป็ น
การแก้ไขเมื่ อมี ปัญหาเกิ ดขึ้นทันที จากการใช้งานระบบใหม่จึงอาจทาให้เกิ ดความไม่คล่ องตัวใน
ระหว่างการทางานหรื ออาจทาให้การดาเนิ นงานหยุดชะงัก ซึ่ งเป็ นข้อเสี ยของการซ่ อมบารุ งระบบ
ประเภทนี้ แต่เป็ นข้อเสี ยที่องค์กรไม่อาจจะเลี่ ยงได้นอกจากต้องการลดข้อผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้นใน
การพัฒนาระบบให้ได้มากที่สุด
2.) Adaptive Maintenance
เป็ นการซ่ อ มบ ารุ ง ระบบเพื่ อ ดัด แปลงขั้น ตอนการท างานบางส่ วนของระบบตามความ
ต้องการและตามเงื่ อนไขในการดาเนิ นธุ รกิจที่เพิ่มขึ้นการซ่ อมบารุ งระบบประเภทนี้ ไม่จาเป็ นต้อง
ดาเนิ นการในทันที หลังจากการติ ดตั้งระบบเหมือนกับแบบแรกเนื่ องจากเงื่ อนไขทางธุ รกิ จหรื อ
เทคโนโลยีต่างๆนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสภาพการณ์ ซ่ ึ งองค์กรสามารถเตรี ยมพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลง ได้จากการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและวงการธุรกิจ
3.) Perfective Maintenance
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เป็ นการซ่อมบารุ งระบบเพื่อเพิ่มเติมลักษณะของการทางานบางอย่างเข้าไปในระบบเพื่อให้ดู
แปลกใหม่ และสามารถใช้ง านได้ง่ายมากขึ้ น เช่ น เพิ่ ม ลัก ษณะ Interface ของโปรแกรมใหม่ ใ ห้
สามารถใช้งานง่ายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหรื อลดขั้นตอนบางอย่างในการป้ อนข้อมูลเข้าสู่ ระบบเพื่อให้
สามารถนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบได้เร็ วขึ้นเป็ นต้นการซ่ อมบารุ งระบบประเภทนี้ เสมือนเป็ นการเติมเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานให้แก่ระบบนั้นเอง
4.) Preventive Maintenance
เป็ นการซ่ อมบารุ งระบบเพื่อป้ องกันหรื อลดโอกาสที่ จะเกิ ดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างการ
ดาเนิ นงานในอนาคตเช่ นการเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลให้สามารถรองรับจานวนลูกค้าที่
เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเป็ นต้นการซ่ อมบารุ งระบบประเภทนี้ จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ดาเนิ นการซ่อมบารุ งระบบเป็ นประจาในช่วงเวลาใดบ้างเช่นเป็ นประจาทุกอาทิตย์หรื อทุกเดือนเป็ น
ต้น
จากประเภทของการซ่ อ มบ ารุ ง ระบบทั้ง 4 ประเภทจะเห็ น ว่า การบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง แก้ไ ข
ปรับปรุ ง (Corrective Maintenance) เป็ นประเภทที่ มีความสาคัญต่อระบบมากที่ สุดเนื่ องจากเป็ น
การซ่ อมบารุ งที่จะต้องดาเนินการเป็ นลาดับแรกหลังจากการติดตั้งระบบเพื่อแก้ไขสิ่ งที่ผดิ พลาดให้
ถูกต้องทันทีที่พบเพื่อให้ระบบมีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์มากที่สุดจึงจะสามารถซ่ อมบารุ งระบบ
ในประเภทต่างๆไปได้โดยไม่ตอ้ งย้อนกลับมาแก้ไขอีกครั้ง
2.7 เทคนิคการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน
ถึงแม้จะออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้เกิดการประหยัดพลังงานแต่ถา้ การใช้และ
บารุ งรักษาไม่ถูกต้องแล้วการประหยัดพลังงานจะไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศ
เรี ยบร้ อยแล้ววิศวกรผูอ้ อกแบบวิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานและวิศ วกรผูต้ ิดตั้ง
ระบบปรับอากาศควรทาคู่มือการใช้และการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศเพื่อให้เจ้าของกิจการและ
หัวหน้าช่ างควบคุมนาไปใช้ฝึกฝนอบรมช่ างที่ควบคุมการใช้และการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศ
ให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดการประหยัดพลังงานตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
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ข้อแนะนาในการใช้และการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศเพื่อให้ประหยัดพลังงานมีดงั นี้
1. ทดสอบการทางานและการบารุ งรักษาระบบปรับอากาศทุก ๆปี เพื่อให้ระบบปรับอากาศ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูต่ ลอดเวลา
2. เดิ น เครื่ องท าความเย็น เครื่ องส่ งลมเย็นปั้ มน้ าหอระบายความร้ อนให้ท างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมีภาระการทาความเย็นที่ ตอ้ งการในกรณี ที่ใช้เครื่ องทาความเย็นปั้ มน้ าและ
หอระบายความร้อนหลายชุดก็ให้เดินเครื่ องพอดีกบั ภาระความเย็นเมื่อได้ความเย็นระดับที่
ต้องการแล้วให้หยุดเครื่ องให้เหลือเฉพาะที่จาเป็ นเท่านั้น
3. ปรั บ ตั้งการท างานของเครื่ องท าความเย็นโดยให้น้ าเย็นมี อุณ หภู มิสู งและน้ าหล่ อเย็นมี
อุณหภูมิต่าโดยเฉพาะเมื่อความร้อนจากภายนอกที่ เข้าไปในอาคารน้อยลงเช่ นในช่ วงที่มี
อากาศเย็นเป็ นต้นในการปรับตั้งนี้ตอ้ งให้ค่าการทาความเย็นที่ตอ้ งการพอดีกบั สมมรรถนะ
ของเครื่ อง
4. ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมภาวะอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
5. ปิ ดม่ า นกัน การแผ่ รั ง สี ของแสงแดดที่ จ ะผ่ า นกระจกเข้า ไปในอาคารเช่ น ที่ ด้า นทิ ศ
ตะวันออกในช่วงเวลาเช้าและทิศตะวันตกในช่วงบ่าย
6. ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่ องใช้ต่างๆเมื่อไม่ใช้งานเพือ่ ลดภาระความร้อนให้นอ้ ยลง
7. ควบคุ ม ความต้ อ งการก าลัง ไฟฟ้ า สู งสุ ด (Peak Demand) โดยการลดความต้อ งการ
ก าลัง ไฟฟ้ า ลงด้ว ยการตั้ง โปรแกรมการเดิ น เครื่ องและหยุด เครื่ องให้ ค วามต้อ งการ
กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยใกล้เคี ยงกันการเดินเครื่ องทาความเย็นเพื่ อสะสมความเย็นไว้ล่วงหน้า
และสู บ น้ าไปเก็บไว้ในช่ วงที่ มีความต้องการกาลังไฟฟ้ าต่ าจะช่ วยลดค่าความต้องการ
กาลังไฟฟ้าสู งสุ ดลงได้
8. ควบคุ มคุ ณ ภาพของน้ าเย็นโดยเฉพาะของน้ าหล่ อเย็นให้เป็ นน้ าสะอาดปราศจากความ
กระด้างเพื่ อให้ผิวท่อน้ าสะอาดอยูต่ ลอดเวลาเพราะจะช่ วยให้การถ่ ายเทความร้อนได้ดี
และมีความเสี ยดทานน้อย
9. หมันล้างท่อน้ าและแผงกรองอากาศให้สะอาดอยูเ่ สมอเพื่อให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้
ดี
10. หมันล้างผิวท่อทาความเย็นให้สะอาดอยูเ่ สมอเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้สะดวกและการ
ถ่ายเทความร้อนดีข้ ึน
11. หมันตรวจเช็คการทางานของวาล์วระบายอากาศเพื่อให้สามารถไล่อากาศภายในระบบ
ท่อน้ าได้ดี
12. หมันตรวจและซ่อมแซมท่อลมที่ชารุ ดเพื่อแก้ไขไม่ให้มีลมรั่ว
13. หมันตรวจเช็ ค ปรับ สายพานอัดจาระบี เครื่ องจัก รต่ างๆเพื่ อให้ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
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2.8 หม้ อแปลงไฟฟ้ า (Transformer)
ความรู้เบื้องต้ นหม้ อแปลงไฟฟ้ า
ในการออกแบบ การควบคุ ม การติดตั้ง การใช้งาน ตรวจสอบ ทดสอบของระบบไฟฟ้ า
กาลังไม่วา่ จะเป็ นส่ วนของการผลิ ตการส่ งและการจาหน่ าย อุปกรณ์ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งก็คือ
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็ นอุปกรณ์หลักที่ทาหน้าที่เปลี่ยนระดับของแรงดันไฟฟ้าให้ลดลง
หรื อให้ สู ง ขึ้ น ตามลัก ษณะของความต้องการที่ ค วามถี่ เท่ า เดิ ม ซึ่ งอาศัย หลัก การเหนี่ ย วน าของ
สนามแม่เหล็กผ่านขดลวด และแกนเหล็ก โดยอาศัยหลังงานไฟฟ้ าจะถ่ายทอดพลังงานจากขดลวด
ด้านปฐมภูมิและขดลวดด้านทุติยภูมิ เพื่อเข้าหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่มีอยูห่ ลาย
ชนิ ด เช่ น หม้ อ แปลงไฟ ฟ้ าก าลั ง (Power Transformer) หม้ อ แปลงจ าหน่ าย (Distribution
Transformer) หม้อแปลงสาหรับเครื่ องมือวัด (Instrument Transformer) หม้อแปลงสาหรับความถี่
สู ง (High Frequency Transformer)
สาหรับหม้อแปลงจาหน่ายที่ใช้งานทัว่ ไปของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคแบ่งออกเป็ น 2 ระบบคือ
1. ระบบ 1 เฟส 3 สายมีใช้งาน 4 ขนาดคือ 10 kVA , 20 kVA , 30 kVA , 50 kVA
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มี ห ลายขนาดได้แ ก่ 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250
kVA, 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA, 1,000 kVA, 1,250 kVA, 1,500 kVA, 2,500 kVA
หม้อแปลงที่ติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าทัว่ ไปของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกาหนดให้ใช้ได้
ตั้งแต่ขนาด 10 kVA 1 เฟส จนถึง 250 kVA. 3 เฟส (ยกเว้น 30 kVA. 3 เฟส) นอกเหนือจาก
นี้เป็ นหม้อแปลงที่ติดตั้งให้ผใู ้ ช้ไฟเฉพาะราย

รู ปที่ 2.13 การส่ งและการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้งาน
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ระบบจาหน่าย
ระบบแรงสู ง
ระบบแรงกลาง
ระบบแรงต่า

ตารางที่ 2.1 ระบบแรงดันและโหลดในการจ่ายไฟของการไฟฟ้า
กฟน.(MEA)
กฟภ. (PEA)
> 15MVA 69/115kV 3Ph 3W
>10MVA 115kV 3 Ph 3W
≥300-15MVa 12/24kV 3 Ph 3W
≥250-10MVA 22/33kV 3Ph 3W
<300kVA 240/416V
<250kVA 230/400V

มาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้า
- มอก.384-2543/TIS 384-2000
- IEC 60076 Power Transformer
- IEC 60076-1,2011 Part 1 : General
- IEC 60076-2,2011 Part 2: Temperature Rise
- IEC 60076-3,2000 Part 3 : Insulation Level and Dielectric Tests
- IEC 60076-4,2002 Part 4 : Lightning and Switching Impulse
- IEC 60076-5,2006 Part 5 : Withstand Short Circuit
- IEC 60076-1,2004 Part 11 : Dry-type Transformer
- IEEE C57.12.00-2000
- General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating
Transformers
2.8.1 ชนิดของหม้ อแปลงไฟฟ้ า
หม้อแปลงไฟฟ้าจาหน่ายที่ใช้ในปัจจุบนั มี 2 แบบคือ
- หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid – Immersed Transformers)
- หม้อแปลงแบบแห้ง (Dry - Type Transformers)
2.8.1.1. หม้ อแปลงแบบใช้ ของเหลว (Liquid - Immersed Transformers) หม้อแปลงที่ใช้
ของเหลวเป็ นฉนวนและตัวระบายความร้อนแบ่งเป็ น
หม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได้ (Flammable Liquid-Insulated Transformer) หรื อ
เรี ยกว่า หม้อแปลงน้ ามัน (Oil Type Transformer) เป็ นหม้อแปลงที่ใช้น้ ามันหม้อแปลงเป็ นฉนวน
และเป็ นตัวระบายความร้อนด้วยซึ่ งน้ ามันหม้อแปลงมีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวนไฟฟ้าที่ดีราคาถูก
การบารุ งรักษาไม่ยุง่ ยากนิยมใช้กบั งานภายนอกอาคาร ถ้าจะนามาใช้ในการติดตั้งภายในอาคารต้อง
ติดตั้งในห้องหม้อแปลงเนื่องจากน้ ามันสามารถติดไฟได้โดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ที่ 165ºC หม้อ
แปลงน้ ามันยังแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
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- แบบมีถงั พัก (Open Type with Conservator) เป็ นหม้อแปลงในระบบจาหน่ ายชนิ ดดั้งเดิ ม
ซึ่งนิ ยมใช้มานาน ระบายความร้อนด้วยน้ ามันและมีท่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ นอกจากนี้ ยงั มีสาร
ซิ ลิกา้ เจล (Silica Gel) สี ฟ้าใสเป็ นตัวช่วยดูดความชื้น และเป็ นตัวบ่งบอกความเป็ นฉนวนของน้ ามัน
หม้อแปลงไฟฟ้า
- แบบที่ มี ตวั ถังปิ ดผนึ ก (Hermetically Sealed Tank) ในปั จจุบนั ได้มี การใช้หม้อแปลงที่ มี
ตัว ถัง ปิ ดผนึ ก มากขึ้ น เนื่ อ งจากหม้อ แปลงแบบนี้ ไม่ มี ถ ัง พัก ไม่ ต้อ งมี ซิ ลิ ก้า เจลไม่ ต้อ งมี ก าร
บารุ งรักษา จึงสามารถ ป้ องกันความชื้ นได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อรองรับการขยายตัวของน้ ามันขณะ
จ่ายโหลดหรื อเกิดจากการลัดวงจร และหม้อแปลงปิ ดผนึกมีการออกแบบเป็ น
ก) หม้อแปลงปิ ดผนึ กแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน หม้อแปลงแบบนี้ จะอัดก๊าซไนโตรเจนเข้า
เหนือน้ ามันเพื่อให้มีที่วา่ งที่ใช้ในการขยายตัวของน้ ามัน

รู ปที่ 2.14 หม้อแปลงปิ ดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน
ข) หม้อแปลงปิ ดผนึ ก แบบผนังเป็ นลอนคลื่ น (Corrugated Tank) หม้อ แปลงแบบนี้ จะ
ออกแบบให้ผนังสามารถระบายความร้อนด้วยลอนคลื่นขณะเดียวกันตัวถังสามารถยืดหยุน่ ได้เพื่อ
รอบรับการขยายตัวของน้ ามันหม้อแปลงซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจาก
ราคาถูก การบารุ งรักษาน้อยลงและความชื้นภายนอกไม่มีโอกาสเข้าสู่ ภายในหม้อแปลงได้
ค) หม้อแปลงชนิ ดฉนวนของเหลวติดไฟยาก ( Less Flammable liquid Transformer) เป็ น
หม้อแปลงที่ ใช้ข องเหลวที่ ส ามารถติ ดไฟหรื อประกายไฟยากเป็ นฉนวนและระบายความร้ อน
โดยทัว่ ไปมักจะใช้สารซิ ลิโคน (Silicone) ซึ่ งมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 300 Co ไม่เป็ นพิษต่อ
บุคคลและสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั มีใช้นอ้ ยแต่มีความปลอดภัยสู งกว่าหม้อแปลงน้ ามันและหม้อแปลง
ชนิดนี้อนุญาตให้ติดตั้งภายในอาคารได้ตามข้อกาหนดที่กาหนดมาตรฐานไว้
ง) หม้อแปลงชนิ ดฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ (Non-Flammable Fluid Insulated Transformer)
เป็ นหม้อแปลงที่มีการใช้งานน้อยมากและมีราคาแพงเพราะต้องระมัดระวังการนาฉนวนไม่ติด ไฟ
มาใช้เนื่องจากอาจเป็ นพิษต่อบุคคลได้

23

2.8.1.2. หม้ อ แปลงชนิ ด แห้ ง (Dry - type Transformer) เป็ นหม้อ แปลงที่ ใ ช้ฉ นวนเป็ น
ของแข็งนิ ยมใช้ติดตั้งภายในอาคาร มีความปลอดภัยจากการเกิ ดเพลิ งไหม้สูงเนื่ องจากหากหม้อ
แปลงเกิดระเบิดขึ้นจะไม่มีส่วนที่ติดไฟหม้อแปลงชนิดนี้มีท้ งั ชนิดที่เป็ นฉนวนเรซินแห้ง
(Cast Resin) และฉนวนอากาศ (Air Cooled) แต่ที่นิยมใช้กนั มากคือหม้อแปลง Cast Resin ซึ่ งเป็ น
หม้อแปลงที่มีระหว่างขดลวดอัดด้วย Cast Resin Reinforced Glass Fiber ซึ่ ง Resin มีคุณสมบัติติด
ไฟได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 350 องศา ทาให้หม้อแปลงชนิ ดนี้ ติดไฟยากฉนวน Resin ต้องไม่เป็ นพิษต่อ
คนและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงต้องอยูใ่ นสิ่ งห่ อหุ ้ม (Enclosure) ด้วยหม้อแปลงชนิดฉนวนของเหลวติด
ไฟยาก (Less Flammable Liquid Insulated)

รู ปที่ 2.15 หม้อแปลงชนิดแห้ง
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2.8.2. ส่ วนประกอบของหม้ อแปลง
ส่ วนประกอบของหม้อแปลงน้ ามัน มีดงั นี้
-แกนเหล็ก (Magnetic Core) เป็ นแผ่นเหล็กซิลิคอนบางๆวางเรี ยงซ้อนกันยึดด้วยแคล้ม
บน-ล่ าง ท าหน้าที่ เป็ นวงจรเส้ นแรงแม่ เหล็กขดลวดแรงสู ง-แรงต่ า (High voltage - Low Voltage
Winding) เป็ นลวดทองแดงกลม/แบนเคลือบน้ ายาหรื อหุ ้มกระดาษฉนวนพันรอบแกนเหล็กขดลวด
รับแรงสู งสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเหนี่ยวนาขดลวดแรงต่า ทาหน้าที่เป็ นวงจรไฟฟ้า
-แท็ปปรับแรงดัน (Tap Changer) เป็ นชุ ดสวิตช์เปลี่ยนเพิ่ม/ลด จานวนขดลวดแรงสู งเพื่อ
ปรับ แรงดันไฟฟ้ าด้านจ่ายหรื อแรงต่ าให้เหมาะสมกับการใช้งานสายไฟและบัสบาร์ (Cable and
Busbar) เป็ นสายไฟและบัสบาร์ ทองแดงเชื่อมต่อเข้ากับชุดแท็ปขดลวดแรงสู งเชื่อมต่อปลายขดลวด
แรงสู ง-ต่าระหว่างเฟสและปลายขดลวดกับแกนลูกถ้วยเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก
-น้ ามัน หม้อ แปลง (Transformer Oil) เป็ นน้ ามัน แร่ ผสมท าหน้าที่ เป็ นฉนวนไฟฟ้ า และ
ระบายความร้อนของขดลวดและแกนเหล็ก
-ถังและครี บ (Tank and Fin) เป็ นโลหะเชื่ อมขึ้นรู ปบรรจุส่วนประกอบภายในหม้อแปลง
และน้ ามันหม้อแปลง มีครี บหรื อลอนลูกฟูกสาหรับระบายความร้อนหรื อรองรับการขยายตัวของ
น้ ามันหม้อแปลงชนิดปิ ด
-ลูกถ้วยแรงสู ง-แรงต่ า (HV-LV Bushing) เป็ นเซรามิคฉนวนมีแกนนาอยู่ภายในสาหรับ
เชื่อมต่อ สายวงจรไฟฟ้าภายในตัวหม้อแปลงกับภายนอก
-ถังพักน้ ามัน (Conservator Tank) อยู่เหนื อถังหม้อแปลงมีหน้าที่สารองในถังลดหรื อเพิ่ม
จากการขยายตัวของหม้อแปลงที่มีถงั พัก(เฉพาะหม้อแปลงแบบมีถงั พัก)
-ระดับน้ ามัน (Oil Level Gauge) เป็ นเกจชี้ แสดงระดับน้ ามันซึ่ งอาจมีลกั ษณะเป็ นร่ องเป็ น
ท่อหรื อเข็มหน้าปั ดหม้อแปลงชนิดปิ ดจะมีลูกลอยชี้บอกการมีอยูข่ องน้ ามัน
-อุปกรณ์ ระบายความดันหรื อท่อกันระเบิด (Pressure-Relief Device) เป็ นกลไกสปริ งเมื่อ
ความดันภายในหม้อแปลงสู งจนชนะแรงสปริ งความดันจะระบายออก
-บุคโฮลซ์รีเลย์ (Buchholz Relay) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันทาหน้าที่เตือนหรื อตัดวงจรเมื่อเกิ ด
เหตุไม่ปกติภายในหม้อแปลง(เฉพาะหม้อแปลงแบบที่มีถงั พัก)
-ขั้วต่อสายแรงสู ง-แรงต่า (HV-LV Terminal) เป็ นที่ต่อสายระหว่างแกนลูกถ้วยหม้อแปลง
กับสาย แรงสู งเข้าและแรงต่าออกไปใช้งาน
-ล่อฟ้ าหรื ออาร์ คซิ่ งฮอร์ น (Arcing Horn) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงมิให้ชารุ ดเสี ยหาย
จากภาวะแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า
-เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Pocket) เป็ นตัว วัดอุณหภูมิของน้ ามันหม้อแปลง
-ที่ต่อสายดิน (Earthing Terminal) เป็ นจุดที่ต่อสายจากตัวถังลงสู่ ดินเพื่อความปลอดภัยจาก
ไฟรั่ว ลัดวงจร ฟ้าผ่า
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-วาล์วถ่ ายน้ ามัน (Oil Drain Valve) เป็ นวาล์วเปลี่ ยนถ่ ายน้ ามันออกจากน้ ามันหรื อแปลง
หรื อเป็ นวาล์วเปิ ดเก็บตัวอย่างน้ ามันทดสอบ
-แผ่นป้ ายเป็ นป้ ายที่บ่งบอกถึงข้อมูลต่างๆของหม้อแปลงประกอบด้วย
•Rate kVA :มี ข นาดก าลัง ที่ ก าหนดของหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ ส ามารถจ่ า ยโหลดได้มี
หน่วยเป็ น kVA
•Phase :แสดงจานวนเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น 1 เฟส 3 เฟส
•Frequency:แสดงความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ เช่น 50 Hz
•H.V. Volt :ขนาดแรงดันไฟฟ้ าที่กาหนดของหม้อแปลงด้านแรงสู งหรื อด้านปฐมภูมิ
เช่น24,000 V
•L.V. Volt : ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดของหม้อแปลงด้านแรงต่าหรื อด้านทุติยภูมิ
เช่น416/240 V
•Type of Cooling : ระบบระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้าเช่น ONAN
•H.V. Amp. :กระแสไฟฟ้าที่กาหนดด้านแรงสู ง
•L.V. Amp. : กระแสไฟฟ้าที่กาหนดด้านแรงต่า
•Ins. Oil : ชนิดน้ ามันที่ใช้ เช่น Mineral Oil
•% Imp: ค่าอิมพิแดนซ์เทียบร้อยละ
•Ins. Class: ชนิดของฉนวนในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น Class A
•Oil Quantity: ปริ มาณน้ ามันที่อยูใ่ นหม้อแปลงทั้งหมดเป็ นลิตร
•Total Weight: น้ าหนักรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า (kg)
•Connection Diagram : แผนผังแสดงตาแหน่ งของขั้วต่าง ๆ ของขดลวดด้านแรงสู ง
และแรงต่า
•Vector Diagram : แผนผังแสดงความแตกต่างของมุมเฟสระหว่างด้านแรงสู งแรงต่า
•HV. Side (Pos, Connect, Voltage) : ตาแหน่ งแท็ปที่ขดลวดสัมพันธ์กบั แรงดันของ
ขั้วต่อต่าง ๆ ด้านแรงสู ง
• LV. Side (Terminal, Voltage) : แรงดันที่ข้ วั ต่อด้านแรงต่า
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รู ปที่ 2.16 แผ่นป้ายหม้อแปลง
2.8.3 การติดตั้งและการเลือกใช้ หม้ อแปลง
หม้อแปลงไฟฟ้า มีการติดตั้งเป็ น 2 แบบ คือ การติดตั้งภายในอาคาร แบ่งเป็ น
-ติดตั้งไว้ในบริ เวณที่จดั ไว้สาหรับการติดตั้งหม้อแปลงโดยเฉพาะ
-ติดตั้งในห้องหม้อแปลง การติดตั้งภายนอกอาคาร แบ่งเป็ น
1.ข้อกาหนดเฉพาะการติดตั้งหม้อแปลงชนิดต่างๆ
หม้อ แปลงและห้ อ งหม้อแปลงจะต้อ งอยู่ใ นสถานที่ ซ่ ึ งบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งสามารถเข้า ถึ ง
เพื่อที่จะทาการตรวจสอบดูแลบารุ งรักษาหม้อแปลงได้โดยสะดวกหม้อแปลงที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มี
อยูห่ ลายชนิ ดทั้งที่ติดตั้งภายในอาคารห้องหม้อแปลงหรื อภายนอกอาคารมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้ า
สาหรับประเทศไทยของ วสท. ได้มีขอ้ กาหนดเฉพาะสาหรับการติดตั้งหม้อแปลงชนิดต่างไว้ดงั นี้
2.8.3.1หม้อแปลงชนิดแห้ง
-ติดตั้งในอาคาร(In Door)
แรงดันไม่เกิน 33 kV ขนาดไม่เกิน 112.5 kVA ห่ างจากวัสดุติดไฟไม่นอ้ ยกว่า 0.30 เมตรยกเว้ น จะ
กั้นด้วยแผ่นกั้นความร้อนและอยูใ่ นเครื่ องห่อหุม้ ที่ปิดส่ วนที่มีไฟฟ้าเอาไว้อย่างมิดชิด
-องค์ประกอบของหม้อแปลง
แรงดัน ไม่ เกิ น 33 kV ขนาดไม่ เกิ น 112.5 kVAยกเว้ น หม้อ แปลงมี ร ะบบทนอุ ณ หภู มิ ฉ นวน
(Insulasion System Temperature) ไม่ต่ากว่า 150 Co หรื อสู งกว่าและกั้นด้วยแผ่นกั้นความร้อน หรื อ
ติดตั้งห่างจากวัตถุติดไฟไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร ในแนวนอนและ 3.60 เมตร ในแนวดิ่ง
หม้อแปลงมีระบบทนอุณหภูมิของฉนวนไม่ต่ากว่า 150 Co อยูใ่ นเครื่ องห่ อหุม้ ส่ วนที่มีไฟฟ้าไว้อย่าง
มิดชิด
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-ติดตั้งภายนอกอาคาร(Out Door)
ต้องมีเครื่ องห่ อหุ ้มที่ทนสภาพอากาศหม้อแปลงที่มีขนาดเกิ น 112.5 kVAต้องติดตั้งไว้ห่างวัสดุติด
ไฟไม่นอ้ ยกว่า 0.30 เมตร
2.8.3.2หม้อแปลงฉนวนติดไฟได้
-การติดตั้งภายในอาคาร
ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลงยกเว้ นหม้อแปลงใช้กบั เตาหลอมไฟฟ้ ามีขนาดไม่เกิน 75kVA หากไม่
อยูใ่ นห้องหม้อแปลงต้องมีร้ ัวล้อมรอบและระยะ ห่ างระหว่างหม้อแปลงกับรั้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 1.00
เมตร
-การติดตั้งภายนอกอาคาร
หากติดตั้งหม้อแปลงใกล้กบั วัสดุหรื ออาคารที่ติดไฟได้หรื อติดตั้งใกล้ทางหนีไฟประตูหรื อหน้าต่าง
ต้องมีการปิ ดกั้นเพื่อป้ องกันไฟที่เกิ ดจากของเหลวของหม้อแปลงลุกลามไปติดวัสดุหรื อส่ วนของ
อาคารที่ติดไฟได้ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสู งต้องอยูห่ ่างจากโครงสร้างอื่นไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร
2.8.3.3หม้อแปลงฉนวนของเหลงติดไฟยาก
-การติดตั้งภายในอาคาร
อาคารที่ติดตั้งเป็ นอาคารที่ติดไฟได้หรื อมีวสั ดุติดไฟได้ในพื้นที่ที่ติดตั้งหม้อแปลง หม้อแปลงต้อง
ติ ดตั้ง ใน ห้ อ งหม้อแปลงหรื อ ต้องมี ระบบดับ เพลิ งอัตโนมัติ และมี การกั้น เก็ บ ของเหลวที่ ไ หล
ออกมาโดยการทาบ่อพัก (SUMP) หรื อทาที่ก้ นั อาคารที่ติดตั้งเป็ นอาคารไม่ติดไฟตาม TYPE I และ
TYPE IIตาม NFPA 220-1985 หรื อเทียบเท่าและไม่มีวสั ดุ ที่ติดไฟได้ในพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไม่
ต้องมี ระบบดัง เพลิ งอัตโนมัติแต่ ต้องมี ก ารกั้น ของเหลวซึ่ งอาจไหลออกมาหม้อแปลงที่ มี พิ ก ัด
แรงดันเกิน 33 KV ต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลงเท่านั้น
-การติดตั้งภายนอกอาคาร
หากติดตั้งหม้อแปลงใกล้กบั วัสดุหรื ออาคารที่ติดไฟได้หรื อติดตั้งใกล้ทางหนีไฟประตูหรื อหน้าต่าง
ต้องมีการปิ ดกั้นเพื่อป้ องกันไฟที่เกิ ดจากของเหลวของหม้อแปลงลุกลามไปติดวัสดุหรื อส่ วนของ
อาคารที่ติดไฟได้ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสู งต้องอยูห่ ่างจากโครงสร้างอื่นไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร
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2.8.4 การเลือกใช้ หม้ อแปลงไฟฟ้ า
การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้ านั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบโหลดหลายๆ อย่าง ซึ่ งมีแนวทางใน
การพิจารณา เลือกใช้หม้อแปลง ดังนี้
-ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้หม้อแปลงและจ่ายให้ Load เช่น ระดับแรงดัน ความถี่ จานวนเฟส
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ เช่น มอก. IEC , IEEE
-ชนิดของหม้อแปลงที่เลือกใช้ เช่น หม้อแปลงน้ ามันหรื อหม้อแปลงแห้ง
-การระบายความร้อนของหม้อแปลง เช่น ONAN, AN, AF
-ค่าใช้จ่ายของราคาหม้อแปลง เช่นการใช้งาน การบารุ งรักษา
-ค่าสู ญเสี ยของหม้อแปลง เช่น ค่าสู ญเสี ยในแกนเหล็ก (No Load Loss) ค่าสู ญเสี ยในขดลวด
(Load Loss)
-เวคเตอร์ กรุ๊ ปของหม้อแปลง เช่น Dyn11 ,Dd0
-อุณหภูมิแวดล้อม ความชื้น ไอเกลือ ผงฝุ่ น
-ข้อจากัดทางด้านขนาด น้ าหนัก
-สถานที่ติดตั้งการใช้งาน เช่นในพื้นที่อนั ตราย โรงกลัน่ น้ ามัน
-แรงดันไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ ขนาดกระแสลัดวงจร และแรงดันตกที่ปลายสาย
-ลักษณะของ Tap Changer ตามพื้นที่ของแต่ละการไฟฟ้า
-ลักษณะและทิศ ทางของตัวนาด้านจ่ายไฟและระบบไฟ
-อายุการใช้งานของหม้อแปลง
-การขนานหม้อแปลง

บทที่ 3
รายละเอียดภาคปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์ประชุ มแห่ งชำติสิริกิต์ ิ ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตยเขต คลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั สถำนประกอบกำร
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3.2 สถานทีป่ ฏิบัติงาน
บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์ประชุ มแห่ งชำติสิริกิต์ ิ ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110

รู ปที่ 3.2 สถำนปฏิบตั ิงำน
3.3 ลักษณะงาน
-ดูแลระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง
-ดูแลระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
3.4 รู ปแบบการจัดการขององค์ กรและการบริหารขององค์ กร
3.4.1 กำรบริ หำรขององค์กรประกอบด้วย
-ตำแหน่ง President
-ตำแหน่ง Operations
-ตำแหน่ง Executive Office
-ตำแหน่งCorporate Administration
3.4.2 แผนกที่มีในฝ่ ำยช่ำง (Facility Services Department /FSD)
-ฝ่ ำยแสงสี เสี ยงจัดงำนประชุม (Audio Visual & Lighting Sound / AV&LS)
-ฝ่ ำยดูแลซ่อมบำรุ งโครงสร้ำงอำคำร (Building Maintenance / BM)
-ฝ่ ำยดูแลงำนประปำ ระบบสุ ขำภิบำล งำนด้ำนควำมปลอดภัย
(Environmental & Safety / E&S)
-ฝ่ ำยดูแลงำนระบบไฟฟ้ำและโทรศัพท์ (Electrical & Telecommunication / E&T)
-ฝ่ ำยดูแลงำนระบบปรับอำกำศ ระบำยอำกำศ (Repair & Maintenance / RM)
-ฝ่ ำยดูแลงำนระบบ Chiller Plant ระบบไฟ Alarm ระบบ BAS งำนระบบ Generator
(Shift Operation / SO)
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3.5 ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นำย ธนัย ปริ นแคน สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
ทำหน้ำที่ตำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ
3.6 ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำจดบันทึกค่ำกำรทำงำนของตัวเครื่ องปรับอำกำศขนำดใหญ่
หรื อชิ ลเลอร์ เช่นจดบันทึกค่ำกำรทำงำนของเครื่ องชิลเลอร์ต้ งั แต่ได้ทำกำรเริ่ มเดินเครื่ องจนถึง Shut
Down โดยจะทำกำรจดบันทึกทุกๆ 1ชัว่ โมงเพื่อทำกำรนำมำหำข้อมูลในกำรประหยัดพลังงำนของ
ศูนย์ประชุมที่มีกำรเปิ ดใช้เครื่ องปรับอำกำศทั้งในช่วงที่มีกำรจัดงำนและช่วงที่ไม่มีกำรจัดงำน
3.7 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงำนที่ปรึ กษำ นำย เชำวลิต เสเกกุล
-ตำแหน่ง Senior Technical
3.8 ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ระยะเวลำในกำรปฏิ บ ัติ ง ำนในศู น ย์ก ำรประชุ ม แห่ ง ชำติ สิ ริ กิ ต์ ิ เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 14 เดื อ น
พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือนสิ งหำคม พ.ศ. 2561 เป็ นระยะเวลำทั้งสิ้ น 16สัปดำห์โดย
ระยะเวลำในกำรทำงำนหนึ่ งวันทำงำนทั้งหมด 8ชัว่ โมงต่อวันซึ่ งทำงำนตำมตำรำงที่หัวหน้ำแผนก
จัดให้เป็ นกำรทำงำนตั้งแต่เวลำ 8.30-17.30น. โดยพนักงงำนจะต้องมำทำงำนก่อนเวลำ 8.30น. เพื่อ
ท ำกำรประชุ ม เช็ ค ชื่ อและท ำกำรแรกเปลี่ ย นข้อมู ล ของแต่ ล ะคนที่ ถู ก ส่ งไปอบรมก่ อนแยกย้ำย
ปฏิบตั ิงำนในช่วง 9.00น. ซึ่ งนักศึกษำจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริ ษทั เช่นเดียวกับพนักงำน
ทุ ก คนซึ่ งจะมี เวลำพัก คื อ 12.00น.-13.00น.วัน หยุ ด ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำฝึ กสหกิ จ เสำร์ -อำทิ ต ย์
สวัสดิกำรที่ได้จำกทำงบริ ษทั รับประทำนอำหำรกลำงวันฟรี 1 มื้อ
3.9 ขอบเขตของงานทีด่ าเนินการ
ซ่อมบำรุ งเกี่ยวกับแสงสว่ำงที่อยูภ่ ำยในอำคำรหลอดไฟ,ตูไ้ ฟ,ห้องไฟ,ระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศงำน Chiller Plant เพื่อให้มีกำรประหยัดพลังงำนได้ตำมที่องค์กรได้กำหนดไว้
ในแต่ละช่วงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและรักษำสิ่ งแวดล้อม
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3.10 รายการตรวจสอบอุปกรณ์ ในแต่ ละวันให้ อยู่ในสภาพทีพ่ ร้ อมใช้ งาน
3.10.1 ระบบ Chiller
-จดบันทึกกำรทำงำนของเครื่ องทุกๆ 1ชัว่ โมง
-ตรวจสอบอัตรำกำรเข้ำออกของน้ ำ
-ตรวจสอบแรงดันอี วำโปเรเตอร์ และคอนเดนเซอร์ จำกมำตรวัดแรงดันเปรี ยบเทียบกับ
ค่ำที่อ่ำนได้จำกหน้ำจอEvporatorจะประกอบด้วย (อุณหภูมิน้ ำเข้ำ – ออก ,อุณหภูมิน้ ำยำ ,
แรงดัน ด้ำ นต่ ำ ,Approach Temp,สถำนกำรณ์ ไ หลของน้ ำ,ระดับ น้ ำยำในเครื่ องและ
เปอร์ เซนต์ ก ำรเปิ ดของ EXV)Condenser ประกอบด้ ว ย - (อุ ณ หภู มิ น้ ำเข้ ำ – ออก ,
อุณหภูมิ)
3.10.2 ระบบ FCU
-ตรวจวัดควำมเร็ วลมให้อยูใ่ นระดับปกติโดยควำมเร็ วลมต้องไม่ต่ำกว่ำ 2.5m/s
-ตรวจวัดอุณหภูมิคอยล์เย็นให้อยูใ่ นระดับปกติโดยอุณหภูมิตอ้ งไม่สูงกว่ำ 8 °C –
-ทำควำมสะอำดแผงช่องส่ งลมและช่องระบำยอำกำศ
3.10.3 ระบบAHU
-ตรวจสอบอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับปกติโดยอุณหภูมิตอ้ งไม่สูงกว่ำ 25°C –
-ตรวจสอบกำรรั่วของท่อลมที่อำจเกิดขึ้นได้รวมถึงกำรซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่เสี ยหำย
3.10.4 Cooling Tower
-ทำกำรเติมน้ ำยำป้ องกันครำบตะไคร่ น้ ำ 1 ครั้ง / สัปดำห์ –
-ตรวจสอบระดับน้ ำให้อยูใ่ นระดับที่กำหนด
3.10.5 Chiller Water Pump / CHP
-ตรวจสอบอุณหภูมิน้ ำให้อยูใ่ นระดับปกติโดยอุณหภูมิตอ้ งไม่สูงกว่ำสู งกว่ำ8°C
-ตรวจสอบและทำควำมสะอำด Strainer ตรวจสอบสภำพฉนวนและกำรลงกรำวด์ของ
อุปกรณ์
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3.11 กราฟิ กแสดงการทางานของเครื่ องทานา้ เย็น
เป็ นกำรแสดงให้เห็ นว่ำเครื่ องทำน้ ำเย็นตัวไหนที่กำลังมีกำรทำงำนอยู่พร้อมด้วยกำรแสดง
กำรทำงำนของหอผึ่งน้ ำ (Cooling Tower)ที่ทำงำนอยูใ่ นขณะนั้น

รู ปที่ 3.3 กรำฟิ กแสดงกำรทำงำนของเครื่ องทำน้ ำเย็น
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3.12 กราฟิ กแสดงตาแหน่ งในการตั้งเครื่ องส่ งลมเย็น (AHU)ในแต่ ละชั้น
เป็ นภำพแสดงตำแหน่ งที่ ต้ งั ห้องของเครื่ องส่ งลมเย็น ภำยในอำคำรศู น ย์ป ระชุ ม แห่ งชำติ
สิ ริกิต์ ิตำมโซนต่ำงๆรวมถึงแสดงสถำนะกำรปิ ด-เปิ ดกำรทำงำนของเครื่ องด้วยและสำมำรถ
ทำกำรควบคุมกำรปิ ด-เปิ ดหรื อปรับลดกำรเข้ำของน้ ำเย็นภำยในระบบ

รู ปที่ 3.4 กรำฟิ กแสดงตำแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 1
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รู ปที่ 3.5 กรำฟิ กแสดงตำแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 2

รู ปที่ 3.6 กรำฟิ กแสดงตำแหน่งห้อง AHU บริ เวณชั้นที่ 3
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3.13 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตำรำง 3.1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
พ.ค.61 มิ.ย.61
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
หัวข้อของโครงงำน
รวบรวมข้อมูลของ
โครงงำน
เริ่ มเขียนโครงงำน
ตรวจสอบโครงงำน
นำเสนอโครงงำน
แก้ไขและส่ งเล่มที่
เสร็ จสมบูรณ์

ก.ค.61

ส.ค.61

3.14 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.14.1 ศึกษำรำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำนในสถำนที่ฝึกงำน
3.14.2 ศึกษำวิธีกำรปฏิบตั ิงำน
3.14.3 ศึกษำกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงในตัวอำคำร
3.14.4 ศึกษำกำรออกแบบระบบชิลเลอร์ในตัวอำคำร
3.14.5 จดบันทึกค่ำกำรทำงำนของเครื่ องชิลเลอร์
3.14.6 จัดทำรำยงำน

ก.ย.61

ต.ค.61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามโครงงานสหกิจ มีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบระบบเครื่ องชิลเลอร์
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบระบบของเครื่ องชิลเลอร์ โดยการปรึ กษาพนักงาน
ฝ่ าย BAS ของแผนก FSD เพื่อศึกษาการวางระบบของเครื่ องชิลเลอร์ในบริ เวณต่างๆ

1

4

5

2

6
3
รู ปที่ 4.1 Floor Plan แผนผังของห้อง Chiller
1.ระบบปั้ มน้ าเย็น (Chiller Water Pump / CHP)
2.เครื่ องทาน้ าเย็น York ขนาด 1000 Ton จานวน 4 เครื่ อง (Chiller)
3.ระบบปั้ มสู บน้ าระบายความร้อน(Condenser Water Pump / COP)
4.หอผึ่งน้ า (Cooling Tower)
5.เครื่ องกรองความกระด้าง (Solftener Filter)
6.เครื่ องปั่ นไฟ (Generator)
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4.2 ขั้นตอนการศึกษาเกีย่ วกับการทางานชองเครื่ อง Chiller
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเริ่ มเดินเครื่ องการบารุ งรักษาจนถึงการจดบันทึกค่าการทางานของ
เครื่ องChiller โดยพนังงานฝ่ าย BAS ของแผนก FSD เพื่อเข้าใจถึงการทางานและจดบันทึก
ค่าการทางาน

รู ปที่ 4.2 เครื่ อง Chiller ขนาด 1000 TON
4.3 ขั้นตอนการเริ่มการทางานของระบบเครื่ อง Chiller
เป็ นขั้นตอนเกี่ยวกับการเริ่ มเปิ ดระบบการทางานเครื่ อง Chiller โดยจะเริ่ มจากการเปิ ด
Cooling Tower ,Chiller Water Pump ,Condenser Water Pump ,Chiller

รู ปที่ 4.3 ตู ้ Control CT,COP,CHP,CH
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4.4 ขั้นตอนการ Start Chiller
เป็ นการศึกษาขั้นตอนเริ่ มระบบการทางานควรตรวจเช็คระดับน้ า Cooling ต้องไม่ต่ากว่า
2.00 เมตร ตรวจเช็คตาแหน่ งวาล์วตรวจเช็ค Circuit Breaker เปิ ดการทางานของ Cooling
Tower ,Chiller Water Pump ,Condenser Water Pump ตามลาดับ เช็คการสั่นสะเทือนและ
เสี ยงของมอเตอร์ ก่อนเริ่ มStart เครื่ องให้ดูที่จอ Display ต้องขึ้น SYSTEM READY TO
START และต้องไม่มี Alarm จึงกดเริ่ มเดินเครื่ องได้

รู ปที่ 4.4 หน้าจอ Display ของเครื่ อง Chiller
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4.5 ขั้นตอนการศึกษาคาสั่ งต่ างๆบนหน้ าจอ Display
4.5.1 Home Screen
1. Chiller Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ออกจากอีวาโปเรเตอร์
2. Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ออกจากคอนเดนเซอร์
3. Motor Run(LED) จะอยูใ่ นตาแหน่ง ON เมื่อระบบควบคุมตัวสตาร์ทมอเตอร์ ON
4. Input Power(kW) แสดงกาลังงานทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่ ระบบ
5. % Full Load Amps แสดงเปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับภาระสู งสุ ด
6. Operating Hours แสดงจานวนชัว่ โมงการทางานของเครื่ อง

รู ปที่ 4.5.1 หน้าจอ Home Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.5.2 System Screen
1. Discharge Temperature-Leaving แสดงอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ทางออกอีวาโปเรเตอร์ Chiller
2. Liquid Temperature-Return แสดงอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ทางเข้าอีวาโปเรเตอร์ Chiller
3. Liquid Temperature-Set Temperature แสดงอุ ณ หภู มิ ของสารท าความเย็น ที่ ทางออกจาก
คอมเพรสเซอร์ Chiller Liquid point แสดงค่าที่ต้ งั ไว้ปัจจุบนั สาหรับอุณหภูมิน้ าเย็น
4. Evaporator Pressure แสดงความดันของสารทาความเย็นในอีวาโปเรเตอร์
5. Evaporator Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตัวในอีวาโปเรเตอร์ ณ ขณะนั้น
6. Condenser Liquid Temperature-Leaving แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ทางออก
7. Condenser Liquid Temperature-Return แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ทางเข้าของคอนเดนเซอร์
8. Condenser Pressure แสดงความดันของสารทาความเย็นในคอนเดนเซอร์
9. Condenser Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตัวในคอนเดนเซอร์
10. Oil Sump Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ ามันในถังเก็บ
11. Oil Pressure แสดงผลต่างของความดันระหว่างค่าที่วดั จากทรานซ์ดิวเซอร์ ความดันของปั้ ม
น้ ามันและค่าที่วดั จากทรานซ์ดิวเซอร์ความดันของถังน้ ามัน
12. % Full Load Amps แสดงเปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้เทียบกับภาระสู งสุ ด
13. Current Limit แสดงค่าจากัดของกระแสไฟฟ้า

รู ปที่ 4.5.2 หน้าจอ System Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.5.3 Evaporator Screen
1. หน้าจอนี้ แสดงภาพอีวาโปเรเตอร์ ค่าต่างๆที่ต้ งั สาหรับการทางานของอีวาโปเรเตอร์ Chiller
Liquid Flow Switch(Open/Close)แสดงให้รู้วา่ มีการไหลของน้ าเย็นในอีวาโปเรเตอร์ หรื อไม่
Chiller Liquid Pump แสดงคาสั่งซึ่ งศูนย์ควบคุมภายในเครื่ องส่ งไปยังปั้ มน้ าเย็น (RUN หรื อ
STOP)
2. Evaporator Pressure แสดงความดันของสารทาความเย็นในอีวาโปเรเตอร์
3. Evaporator Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตัวในอีวาโปเรเตอร์
4. Leaving Chilled Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ าเย็นที่ทางออกอีวาโปเรเตอร์
5. Evaporator Refrigerant Temperature แสดงอุณหภูมิสารทาความเย็นในอีวาโปเรเตอร์ ถา้ มี
การต่อ Sensorวัดอุณหภูมิ
6. Small Temperature Difference แสดงผลต่างของอุณหภูมิระหว่างของน้ าเย็นที่ออกทางอีวา
โปเรเตอร์ และอุณหภู มิส ารท าความเย็นในอีวาโปเรเตอร์ ถ้ามีต่อ Sensor อุณหภู มิสารทา
ความเย็นนี้จะเป็ นค่าที่วดั จากSensor
7. Leaving Chilled Liquid Temperature Set pointแสดงค่ า ที่ ต้ ัง ส าหรั บ อุ ณ หภู มิ ก ารท างาน
ของเครื่ องชิลเลอร์ ค่านี้อาจตั้งที่ตวั เครื่ องหรื อการควบคุมระยะไกล
8. Leaving Chilled Liquid Temperature Set point-Shutdownแสดงค่ า อุ ณ หภู มิ ข องน้ าเย็ น
ทางออก ที่ ต้ ัง ไว้ใ ห้ เครื่ อ งหยุ ด เดิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ อุ ณ หภู มิ ต่ า เกิ น ไป ค่ า ที่ ต้ ัง ไว้
(default)คือ4°Fต่ากว่าอุณหภูมิSet pointของน้ าเย็นที่ทางออก
9. Leaving Chilled Liquid Temperature Set point-Restart แสดงค่ า อุ ณ หภู มิ ข องน้ าเย็ น ที่
ทางออกที่ต้ งั ไว้ให้เครื่ องชิ ลเลอร์ สตาร์ทใหม่ภายหลังจากการหยุดเดินเนื่องจากการป้องกัน
ไม่ ใ ห้ อุ ณ หภู มิ ต่ า เกิ น ไปถ้าไม่ มี ก ารตั้ง ค่ า นี้ โดนผูใ้ ช้เครื่ อ งชิ ล เลอร์ จะสตาร์ ท ใหม่ เมื่ อ
อุณหภูมิของน้ าเย็นที่ทางออกสู งขึ้นกับค่า Leaving Chilled Liquid Temperature Set point
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4.5.4 Condense Screen
1. แสดงภาพของคอนเดนเซอร์ ค่าต่างๆที่ ต้ งั ไว้ (Set point)ส าหรับควบคุ มการท างานของ
คอนเดนเซอร์
2. Leaving Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ทางออกคอนเดนเซอร์
3. Return Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน้ าที่ทางเข้าคอนเดนเซอร์
4. Condenser Pressure Temperature แสดงความดันของสารทาความเย็นในคอนเดเซอร์
5. Condenser Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตัวในคอนเดนเซอร์
6. Small Temperature Difference แสดงผลของอุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า งของสารท าความเย็น ใน
คอนเดนเซอร์ และของน้ าที่ออกด้านคอนเดนเซอร์
7. Drop Leg Refrigeration Temperature แสดงผลต่างของอุณหภูมิระหว่างของสารทาความ
เย็นใน drop leg ระหว่างคอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์
8. Sub-Cooling Temperature แสดงผลต่ า งของอุ ณ หภู มิ ร ะหว่ า งส ารท าความเย็ น ใน
คอนเดนเซอร์
9. High Pressure Switch (Open/Closed) แสดงตาแหน่ งของสวิตซ์ ค วามดันสู งซึ่ งจะเป็ นตัว
แสดงว่ามีการทางานผิดพลาดเกี่ยวกับความดัน
10. Condenser Liquid Flow Switch แ ส ด ง ใ ห้ รู ้ ว่ า มี ข อ ง เห ล ว ใ น ค อ น เด น เซ อ ร์
หรื อไม่Condenser Liquid Pump (Run/Stop)แสดงให้รู้วา่ ปั้ มของเหลวเข้าคอนเดนเซอร์กาลัง
ทางานอยูห่ รื อไม่
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รู ปที่4.5.3 หน้าจอ Evaporator Screen ของเครื่ อง Chiller

รู ปที่ 4.5.4 หน้าจอ Condenser Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.5.5 Compressor Screen
ภาพของคอมเพรสเซอร์ โดยให้เห็นภาพของ Impeller ตลอดจนสภาวะการทางานต่างๆ
ของคอมเพรสเซอร์
1. Oil Pressure แสดงผลต่างของความดันระหว่างด้านความดันสู งของน้ ามันและด้านต่า
2. Oil Sump Temperature แสดงอุณหภูมิน้ ามันในถัง(Sump)
3. Discharge Temperatureแสดงอุณหภูมิของน้ ามันที่ท่อทางออก thrust bearing ความเร็ ว
สู ง
4. High Speed Thrust Solenoid (มีหลอดLED)จะมีแสงไฟติดขึ้นเพื่อแสดงให้รู้วา่ มีการส่ ง
กระแสไฟฟ้าไปยังที่โซลินอยด์
5. Vane Motor Switch (มีหลอดLED)แสดงให้รู้วา่ ใบพัดอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดสนิทอยูห่ รื อไม่
6. Oil Return Solenoid มีแสงไฟติดขึ้นเพื่อแสดงให้รู้วา่ มีกระแสไฟฟ้าส่ งไปยังโซลินอยด์
7. Full Load Amp แสดงกระแสไฟฟ้ าของมอเตอร์ เทียบเป็ นเปอร์ เซ็ นต์กบั ค่า Full Load
Amp Phase A,B,C Current แสดงค่ากระแสของมอเตอร์ 3 เฟส

รู ปที่ 4.5.5 หน้าจอ Compressor Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.5.6 MOD “A” Solid Starter Screen
1. ภาพนี้แสดงข้อมูลของระบบ Mod “A” Solid State Starter
2. Motor Run(LED)เมื่อมีไฟติดแสดงว่าระบบควบคุมสั่ง RUN ไปยังมอเตอร์
3. Motor Current % Full Load Amps แสดงค่ากระแสไฟฟ้าเป็ นเปอร์เซ็นต์เทียบกับค่า
4. Full Load Amps
5. Current Limit Set point แสดงค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้
6. Pull down Demand Time Left แสดงเวลาที่ยงั เหลืออยูใ่ นช่วง Pull down
7. Voltage-Phase A,B,C แสดงค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส
8. Current-Phase A,B,C แสดงค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสในมอเตอร์
9. Input Power แสดงกาลังงานเป็ นกิโลวัตต์
10. kW Hours แสดงกาลังงานสะสมเป็ นกิโลวัตต์ในช่วงเวลาที่เครื่ องเดิน

รู ปที่ 4.5.6 หน้าจอแสดง MOD “A” Solid Starter Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.5.7 Set point Screen
ตั้งค่าต่างๆก่อนที่จะทาการ Start Chiller เช่น Set point , Pull down Demand Limit , Pull
down Demand Time , Local Motor Current Limit

รู ปที่ 4.5.7 หน้าจอแสดงการ Set-point Screen ของเครื่ อง Chiller
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4.6 ขั้นตอนการจดบันทึก Record ข้ อมูลลงในแบบฟอร์ ม Central Air-Condition Log
เป็ นการจดบันทึกของมูลของเครื่ องChillerในขณะที่กาลังทางานโดยที่จะนาค่าทางฝั่งน้ า
ร้อนและฝั่งน้ าเย็นทั้งฝั่ ง Leaving และฝั่ง Return ขณะที่เครื่ องกาลังทางานมาจดลงบันทึก
ลงในแบบฟอร์ ม รวมถึ ง กาลังไฟฟ้ าที่ ใช้ในแต่ ล ะชั่วโมงระดับ น้ ามัน อุ ณ หภู มิ ภายนอก
อาคารและภายในอาคารมาทาการ Record จดบันทึกในทุกๆ 1ชัว่ โมงเพื่อนาไปเทียบการใช้
งานในแต่ละเดื อนเพื่ อดู ว่าควรปรับ ลดปริ มาณการใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิ นตามที่ ระบบ
มาตรฐานได้ระบุไว้ในการรักษาอนุรักษ์พลังงาน

รู ปที่ 4.6 แบบฟอร์ม Central Air-Condition Log
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4.7 ขั้นตอนวิธีการสร้ างถังเครื่ องกรองความกระด้ าง (Solftener Filter)
ถัง Solftener Filter มีเพื่อทาหน้าที่ลดความเป็ นกรด-เบสสกัดแร่ ธาตุต่างๆที่เจือปนมากับ
น้ าประปาเพื่อนาไปใช้ต่อในระบบ Cooling

รู ปที่ 4.7 ถัง Solftener Filter
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4.7.1 การล้างถังเริ่ มต้นด้วยการทา
1. Back Wash คือการปล่อยให้น้ าเข้าจากทางด้านล่างของตัวถังเพื่อให้น้ าไปล้างเศษที่มีการ
เกาะตัวอยูข่ า้ งในออกทางด้านบนล้างจนน้ าสี ข่นุ เริ่ มใส
2.การล้างน้ าเกลือก่อนการที่จะล้างน้ าเกลือต้องทาการเตรี ยมน้ าเกลือก่อนต้องเติมเกลือลงใน
ถัง 1,300ลิตร จะใช้เกลือจานวน 5ถุงจากนั้นทาการปั้ นน้ ากับเกลือให้เข้ากันประมาณ1ชัว่ โมง
จึงเปิ ดการเติมน้ าเกลือเข้าไปในตัวถังโดยจะให้น้ าเกลือเข้าทางท่อด้านบนแล้วไหลออก
ทางด้านล่างของตัวถังรอจนน้ าเกลือหมดในถัง 1,300ลิตร

รู ปที่ 4.8 ถังเตรี ยมน้ าเกลือขนาด 1,300ลิตร
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ทุกครั้งที่มีการเติมน้ าเข้าไปภายในถังจะทาการเปิ ดปั้มลมเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันภายในท่อเพื่อทา
ให้การเติมน้ านั้นมีความเร็ วขึ้น

รู ปที่ 4.9 ปั้มลม PUMA
เมื่อล้างน้ าเกลือเรี ยบร้อยเราจะเปิ ดเติมน้ าประปาเพื่อเข้าไปล้างน้ าเกลือต่ออีกประมาณ30-40
นาทีหลังจากการล้างน้ าประปารอบสุ ดท้ายเสร็ จแล้วจึงจะเติมน้ าเข้าถังตามปกติเพื่อนาไปใช้
ในระบบ Cooling Tower ต่อไป
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4.8 เครื่ องวัดคุณภาพนา้
มีหน้าที่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ าที่เข้ามาในเครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller)เพื่อตรวจสอบว่าน้ า
คุณภาพน้ าเป็ นอย่างไรคุณภาพน้ าที่เหมาะสมในการทางานคือห้ามเกิน 293mS/m ถ้าคุณภาพ
น้ าเกินค่าที่กาหนดไว้เครื่ องจะทาการสั่งให้ระบบปล่อยน้ าออกจากหอผึ่งน้ า
(Cooling Tower)

รู ปที่ 4.10 เครื่ องตรวจวัดคุณภาพน้ า
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4.9 การซ่ อมบารุ งห้ องไฟ
เนื่องจากเกิดการที่มีงานแจ้งเข้ามาว่าระบบแสงสว่างในส่ วนของบริ เวณชั้น 3 มีการดับ
เกิดขึ้นจึงได้ทาการตรวจสอบที่ตูไ้ ฟของชั้น 3 พบว่าเกิดจากการที่เบรกเกอร์มีการชารุ ดจึง
ได้ดาเนิ นการเปลี่ยนและเช็คสภาพอุปกรณ์ในส่ วนต่างๆของห้องไฟให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อม
ใช้งาน

รู ปที่ 4.11 ภาพขณะที่กาลังซ่อมบารุ งห้องไฟบริ เวณชั้น 3

54

4.10 การบารุ งรักษาห้ องหม้ อแปลงไฟฟ้ า
เนื่องจากที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิรับไฟฟ้ามากจากการไฟฟ้าด้วยกาลังไฟฟ้าขนาด
12kVA แต่เมื่อนามาแปลงเพื่อใช้งานภายในศูนย์จึงมีห้องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทาการลด
แรงดันจากที่โรงไฟฟ้าส่ งมาให้โดยเป็ นการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแบบแห้งจานวน 6 ลูกที่
ขนาด 2000kVA โดยไฟฟ้าที่ได้รับมาจากโรงไฟฟ้าคลองเคยกับโรงไฟฟ้าไผ่สิงโตโดยจะมี
การบารุ งรักษาห้องหม้อทางด้านแรงสู งปี ละ 2 ครั้ง ด้านแรงต่าปี ละ 3 ครั้งโดยช่วงที่ได้ออก
ปฏิบตั ิสหกิจทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิได้มีการซ่อมบารุ งห้องหม้อแปลงไฟฟ้าในด้าน
แรงต่าจึงได้มีการเห็นและลงมือปฏิบตั ิในการซ่อมบารุ งหม้อแปลงไฟฟ้า

รู ปที่ 4.12 หม้อแปลงที่มีการใช้งานในห้อง Substation
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รู ปที่ 4.13 ภาพขณะกาลังปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.14 ภาพของตูเ้ มนเบรกเกอร์หลังที่ทาการจ่ายไฟฟ้าไปยังห้องย่อย
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4.11 อุปกรณ์ จาเป็ นทีต่ ้ องใช้ ในขณะปฏิบัติงาน
เพราะในการที่จะเข้าไปจด Record ค่าการทางานของเครื่ องนั้นเมื่อเครื่ องมีการทางานจะ
เกิดเสี ยงดังมากจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันเสี ยง
4.11.1 Ear Muff

รู ปที่ 4.15 Ear Muff
4.11.2 Ear Plug

รู ปที่ 4.16 Ear Plug

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดาเนินงาน
5.1.1 การดาเนินงานโครงการ
การปฏิ บ ตั ิ งานโครงงานสหกิ จศึก ษา ณ บริ ษ ทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์จากัดในโครงการการศึกษาและตรวจสอบการทางานของเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ แ ละระบบแสงสว่ า งที่ ศู น ย์ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ต์ ิ เป็ นการศึ ก ษาการใช้
เครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบแสงสว่างรวมถึงการประหยัดพลังงานตามที่ระบบ
มาตรฐานได้ก าหนดไว้ก ารปฏิ บ ัติ ง านสามารถลุ ล่ ว งได้เป็ นอย่า งดี จ ากการให้ ค วาม
ช่วยเหลือและแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยงที่คอยกากับดูแล
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงการ
-ขาดทักษะในการทางานของเครื่ องChillerและการดาเนินงานในส่ วนต่างๆ
-ขาดทักษะความชานาญในการดูแบบแปลนโครงสร้างการวางระบบ
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
-สอบถามจากพนักงานที่มีทกั ษะและความชานาญในการทางานมาก่อน
-ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบตั ิการทางาน
- ได้เสริ มสร้างประสบการณ์ในการทางานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร
- ได้ เรี ยนรู ้ ถึ ง ขั้น ตอน การเตรี ยมความพร้ อ มในการท างานให้ บ รรลุ ต าม
จุดประสงค์
- ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมภายในองค์กร
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- อุปกรณ์ Ear Muff และ Ear Plug ไม่พอต่อการปฏิบตั ิงาน
- โปรแกรมกราฟิ กที่สามารถดูค่าการทางานเกิดความไม่สมบูรณ์
5.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการใช้งาน
- ควรแก้ไขโปรแกรมกราฟิ กให้มีความสมบูรณ์เพื่อดูการทางาน
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ภาคผนวก ก
(ความเป็ นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000 ISO 50001)

มาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็ นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทัว่ โลกให้ความสาคัญ เพื่อความเป็ น
เลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานภายในองค์กร
ความเป็ นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000
ISO ม าจาก ค าว่ า (International Standardization and Organization) มี ชื่ อ ว่ า อ งค์ ก าร
มาตรฐานสากล หรื อองค์การระหว่างประเทศ ก่ อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1946 มีส านักงานอยู่ที่ กรุ งเจนี วา
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีวตั ถุ ประสงค์คล้าย ๆ กับองค์การการค้าอื่น ๆ ของโลก คือจัดระเบียบ
การค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ใครเข้าระบบกติกานี้ถึงจะอยูไ่ ด้
ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้นเป็ นช่วงสงครามโลกเพิ่งจะจบลงใหม่ ๆ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้
ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้มากนัก ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกัน จนกระทัง่
ในปี 2521 เยอรมนี เป็ นตัว ตั้ง ตัว ตี ใ ห้ ท ่ัว โลกมี ม าตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้า เดี ย วกัน ส่ ว นองค์ก ร
มาตรฐานโลกก็จดั ตั้งระบบ ISO/TC176 ขึ้ นต่อมาอีก 1 ปี อังกฤษพัฒนาระบบคุ ณภาพที่เรี ยกว่า
BS5750 ใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ไ ด้ส าเร็ จ จากนั้ น ในปี 2530 ISO จึ งจัด วางระบบการบริ ห ารเพื่ อ การ
ประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผา่ นระบบเอกสาร หรื อที่เรี ยกว่า ISO 9000 เป็ นมาตรฐานที่
กาหนดใช้ในทุกประเทศทัว่ โลก
ในปั จจุบนั มาตรฐาน ISO 9001: 2000 จึงกลายเป็ นเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดทางการค้าใน
การติดต่อธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็ นใบเบิกทางไปสู่ การค้าในระดับสากล มาตรฐานที่ใช้ได้
กับทุกองค์กร
ISO 9001: 2000 เน้ น บทบาทของผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ที่ จ ะต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ ความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม
การผลิตหรื อภาคบริ การ ทั้งรัฐและ เอกชน สามารถนาระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO ไปใช้ได้
และไม่มีขีดจากัดว่าต้องใช้กบั องค์กรขนาดใหญ่ที่การลงทุนสู งและบุคลากรจานวนมากเท่านั้น แต่
ยังใช้ได้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับภายในองค์ กร
1. มีกระบวนการทางานที่เป็ นระบบยิง่ ขึ้น
2. มีคุณภาพสิ นค้าที่ดีข้ ึน
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสี ยได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการทางานดีข้ ึน
5. มีระบบเอกสารที่ดีข้ ึน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับภายนอกองค์ กร
1. ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
2. ก้าวสู่ ตลาดต่างประเทศได้ง่าย
3. เพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
4. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
5. เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
หลักการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle-QMP)
1. การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
2. ความเป็ นผูน้ า (Leadership)
3. การมีส่วนร่ วมของบุคลากร (Involvement of People)
4. การบริ หารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
5. การบริ หารที่เป็ นระบบ (System Approach)
6. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
7. การตัดสิ นใจบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง (Factual Approach to Decision Making)
8. ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ข ายเพื่ อ ป ระ โย ช น์ ร่ วม กั น (Mutually Beneficial Supplier
Relationship)

เหตุผลสาคัญทีท่ วั่ โลกยอมรับ ISO 9000
1. เป็ นมาตรฐานที่ใช้กนั ทัว่ โลก
2. คุณภาพเป็ นสิ่ งสาคัญในการแข่งขันของธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
3. มีความหลากหลายในการนาไปประยุกต์ใช้
4. การยอมรับของประเทศชั้นนามากกว่า 130 ประเทศ
5. สามารถขึ้นทะเบียนใบรับรองได้ทว่ั โลก

ธุรกิจทีป่ ระยุกต์ ใช้ ISO 9000
1. น้ ามัน ปิ โตรเลี่ยม ปิ โตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ
2. ชิ้นส่ วนรถยนต์
3. พลาสติก กระดาษ โลหะ
4. อิเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า
5. อาหาร และ Catering
6. เคมี และยาเวชภัณฑ์
7. บริ การ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การประกันภัย การขนส่ ง
8. ก่อสร้าง

มาตรฐาน ISO 50001 นานาประเทศต่ างให้ค วามส าคัญ กับ วิก ฤตพลังงานกันมากขึ้ น เนื่ องจาก
ต้นทุนพลังงานมีการปรับตัวสู งขึ้นเรื่ อย ๆ และมีแนวโน้มว่าพลังงานจะหมดลง ทางองค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ตระหนัก ถึ ง
ความส าคัญของปั ญหาด้านพลังงานและให้ความสาคัญในการจัดการพลังงาน จึงได้มีการจัดทา
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) หรื อ ISO 50001 ให้องค์กรต่าง
ๆ ได้นาไปใช้ เพื่อที่จะช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับกับวิกฤตด้านพลังงาน และ
ลดการส่ งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า EnMS
ระบบแรกในโลกที่พฒั นาขึ้นจากมาตรฐานระดับชาติและภูมิภาคต่าง ๆ มีการประกาศใช้เมื่อวันที่
15 มิ ถุ น ายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า ISO) ซึ่ งมาตรฐาน ISO 50001
มีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มให้องค์กรดาเนิ นการปรับปรุ งสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และ อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดย
ใช้เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการพลังงานสาหรับธุ รกิ จการค้า โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อองค์ กร
1. องค์กรมีการดาเนิ นการด้านการจัดการพลังงานที่เป็ นรู ปธรรม นาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง ทาให้เกิ ดการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสิ ทธิภาพพลังงาน
3. เกิดการยอมรับในระดับสากล เป็ นการเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรในด้าน CSR อีกทางหนึ่ง
4. องค์กรควบคุมผูส้ ่ งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
5. องค์ก รปรั บ ปรุ งการใช้ท รั พ ยากรด้านพลังงานให้คุ ้ม ค่ าต่ อการลงทุ น เพื่ อลดค่ าใช้จ่ายและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต เกิ ดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน ส่ งผลให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาด และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการผลิตกับบริ การ
6. เกิ ดการตรวจวัดการใช้พลังงานหรื อประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะเฝ้าติดตามหรื อควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสม
7. เกิดความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในงานทุกระดับ อันเป็ นผลมา
จากการมีกาหนดดัชนี ช้ ีวดั สมรรถนะด้านพลังงาน เป้ าหมายและแผนงานต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ที่มี
การใช้พลังงานอย่างเป็ นระบบ

8. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการพลังงานขององค์กร โดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 9001
กับ ISO 14001 ที่องค์กรทาอยู่
9. เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น การวัด การจัดทาระบบเอกสารและการรายงานผล
การปรับปรุ งด้านการพลังงานและการจัดการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจก
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อพนักงาน
1. เกิดการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบทั้งด้านข้อกาหนด ด้านเทคนิค และด้านจิตสานึกอนุรักษ์พลังงาน
2. เพิ่มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระบบจัดการพลังงานที่กาหนด
เอาไว้
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อประเทศไทยและต่ อโลก
1. เกิดกลไกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เพิ่มเติมจากกลไกอื่น ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว
2. เกิดการควบคุมการลดใช้พลังงาน และการเปลี่ยนมาใช้พลังงานรู ปแบบอื่น ๆ อย่างเป็ นระบบและ
ยัง่ ยืนขององค์กร ส่ งผลให้ประเทศลดการนาเข้าพลังงาน และเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงทางพลังงาน
อีกทางหนึ่ง
ISO 50001:2011 กับหลักการ PCDA
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารจัด ท า ISO 50001:2011 ในประเทศไทยก็ คื อ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การพลัง งาน รวมถึ ง ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อนกระจก ลดต้น ทุ น ด้า นพลังงาน และลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ โดยระบบ ISO 50001:2011 สามารถนาไปใช้ได้กบั องค์กรทุกขนาด และ
สามารถบูรณาการให้เข้ากับระบบอื่น ๆ ได้ โดยต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PCDA
1. การวางแผนพลังงาน (PLAN) : องค์กรดาเนินการทบทวนการใช้พลังงาน จัดทาดัชนีช้ ีวดั สมรรถนะ
ขององค์กรในด้านพลังงาน และกาหนดแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ได้ผลที่จะปรับปรุ ง
สมรรถนะด้านพลังงานให้เป็ นไปตามนโยบายพลังงานขององค์กร โดยการวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การใช้พลังงานและปริ มาณการใช้พลังงาน
2. การปฏิบตั ิ (DO) : องค์กรนาแผนปฏิบตั ิการต่าง ไปปฏิบตั ิ ซึ่ งครอบคลุมถึงการดาเนิ นการในด้าน
อื่ น ๆ ที่ จะท าให้ ระบบการจัด การพลังงานมี ค วามยัง่ ยืน ดังนี้ ด้านการออกแบบและการจัดซื้ อ
สาหรับกระบวนการ เครื่ องจัก รที่ มีนัยสาคัญและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลังงาน รวมถึ งการ
บริ การด้านพลังงาน , ด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษา เฉพาะกระบวนการหรื อ

เครื่ องจัก รที่ มี นัยส าคัญ และมี ผ ลกระทบต่ อสมรรถนะพลังงาน , ด้านระบบเอกสาร ซึ่ งจะต้อ ง
ดาเนิ นการจัดทาเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและการควบคุมเอกสาร , ด้านการสื่ อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร , ด้านพลังงานของคนในองค์กร , ด้านความสามารถ การฝึ กอบรมและ
ความตระหนัก
3. การตรวจสอบ (CHECK) : องค์กรเฝ้าติดตามและตรวจสอบการดาเนิ นการรวมถึงแผนปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดแผนในการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อ
สมรรถนะพลัง งาน ซึ่ งในการตรวจสอบยังรวมไปถึ งการตรวจประเมิ น ภายในระบบการจัด
การพลังงานที่จะต้องทาเป็ นประจาทุกปี และหากพบข้อบกพร่ องหรื อแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่ อง
จะต้องดาเนินการปฏิบตั ิการแก้ไขและปฏิบตั ิการป้องกันทันที
4. การทบทวน (ACT) : องค์กรดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบ เพื่อปรับปรุ งสมรรถนะขององค์กร
ด้านพลังงาน ซึ่ งส่ งผลให้ระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรจะต้องดาเนินการทบทวนโดย
ฝ่ ายบริ หารทุ ก ๆ ปี เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าระบบการจัดการพลังงานยังคงอยู่ และมีการปรับปรุ งและ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
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