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บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัระบบปรับอากาศมีความสําคญัต่อชีวิตประจาํวนั ซ่ึงประเทศไทยมีภูมิอากาศ
แบบร้อนช้ืน ภายในอาคารหรือสถานท่ีสําคญัต่างๆจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับอากาศ เพื่อให้
บุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นๆ สามารถใช้ในชีวิตในการทาํงานหรืออ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
แต่การใช้งานนั้นก็ตอ้งมีการซ่อมบาํรุงรักษาระบบทาํความเยน็น้ีให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลาสําหรับโรงงานทัว่ไปและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศน้ีนิยมติดตั้ง
เป็นแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยเคร่ืองทํานํ้ าเย็น(Chiller)ซ่ึงมีทั้ ง
ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าและอากาศแต่การระบายความร้อนดว้ยนํ้ านั้นมีประสิทธิภาพมากกวา
ระบายความร้อนดว้ยอากาศซ่ึงอุปกรณ์ในระบบเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งส้ิน
ถา้สามารถปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบเหล่าน้ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมใชง้านจะสามารถ
ช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงัให้ลดน้อยลงไดร้วมถึงมาตรฐานการออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ามีความสําคญัยิง่ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัคงทนถาวรและเพื่อยดือายุการใชง้าน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่ีใช้อยู่ในระบบให้ยาวนานยิ่งข้ึนการติดตั้งระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน
กาํหนดท่ีแน่นอนและมีหลายหน่วยงานเช่นกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานสมาคมวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีประเทศไทยนา มายึดถือ เช่น National Electric Code 
(NEC)Amarican National Standard Institute (ANSI) International Electrotechical 
Commission(IEC)เป็นตน้และหน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆคือสํานกัผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.) ดงัน้นั อาคารสถานท่ีต่าง 
ๆ หรืออาคารสถานท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดให้มีการควบคุมการติดต้งัระบบทางไฟฟ้า จึงไดมี้การ
นาํเอามาตรฐานต่างๆมากาํกบัการติดต้งัเพื่อให้ผูท่ี้ใชก้ระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ต่างๆสามารถใชง้านหรือทาํ งานไดอ้ยา่งปลอดภยัระบบไฟฟ้าท่ีผา่นการติดตั้งแลว้จะตอ้งไดรั้บ
การดูแล และตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์การทาํงานและประกอบกบัแผนการบาํรุงรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยในปัจจุบนัตึกและอาคารสูงมีความจาํเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งมีพนักงานดูแลและ
ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขดัขอ้งหรือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัข้ึน ซ่ึงหาก
ละเลยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบงานต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง,ระบบขนส่งทาง
ลิฟตห์รือระบบสุขาภิบาลฯลฯท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายออกไปในวงกวา้งได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อป้องกนัปัญหาการแจง้ซ่อม 

1.2.2 ลดตน้ทุนค่าอุปกรณ์การซ่อมบาํรุงใหแ้ก่บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวล 

ลอปเมน้ท ์จาํกดั 

1.2.3 ลดภาระหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 วางแผนการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) ของระบบทาํความ

เยน็แบบ Chiller ของ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

1.3.2 ศึกษามาตรฐานการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า 

1.3.3 ศึกษาวธีิการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า 

1.3.4 ศึกษาวธีิการตรวจสอบทางระบบไฟฟ้า 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เรียนรู้ระบบทาํความเยน็แบบศูนยร์วม 

1.4.2 เรียนรู้ทกัษะการวางแผน Preventive Maintenance 

1.4.3 ประหยดัเวลาในการซ่อมบาํรุง 

1.4.4 สามารถซ่อมอุปกรณ์ทาํความเยน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4.5 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการมาตรฐานการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า 

1.4.6 เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการติดตั้งทางระบบไฟฟ้า 

 



 
 

 

บทที ่2 
ทฤษฎบีทและการทบทวนเอกสาร 

 
ในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฏีและหลกัการท างานของระบบท าความเยน็แบบรวมศูนยแ์ละ

การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารโดยเบ้ืองตน้และล าดบัความส าคญัในการวิเคราะห์ปัญหาใน
การซ่อมบ ารุงต่างๆโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 
2.1 หลกัการระบบท าความเยน็แบบรวมศูนย์ 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบรวมศูนยด์งัรูปท่ี 2.1 เคร่ืองท าน ้ าเยน็แบบอดั
ไอประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์  (Compressor) คอน เดนเซอร์  (Condenser) อีวาพอเรเตอร์
(Evaporator) และเอ็กแพนชนวาล์ว (Expansion Valve) โดยมีสารท าความเยน็เช่น R22 หรือ R134a 
บรรจุอยูภ่ายในวงจรสารท าความเยน็เม่ือป้อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์จะดูดไอสาร
ท าความเยน็จากอีวาพอเรเตอร์แลว้อดัส่งไปท่ีคอนเดนเซอร์ท่ีอีวาพอเรเตอร์สารท าความเย็นจะมี
ความดนัและอุณหภูมิต ่าสารท าความเยน็จะดูดความร้อนจากน ้ าเยน็ท่ีไหลผ่านอีวาพอเรเตอร์และ
ระเหยกลายเป็นไอในขณะเดียวกนท่ีคอนเดนเซอร์สารท าความเยน็จะมีความดนัและอุณหภูมิสูง
ความร้อนจากสารท าความเยน็จะถ่ายเทให้กบัน ้ าหล่อเยน็ท าให้สารท าความเยน็กลัน่ตวักลายเป็น
ของเหลวท่ีความดนัสูงเม่ือสารท าความเยน็ไหลผ่านเอ็กแพนชนัวาล์วความดนัก็จะลดลงเท่ากบ
ความดนัต ่าท่ีอีวาพอเรเตอร์สารท าความเยน็ก็จะไหลครบวฏัจกัรสารท าความเยน็น ้ าหล่อเยน็เม่ือ
ได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิสูงข้ึนเม่ือถูกเคร่ืองสูบน ้ าหล่อเยน็ส่งไปท่ีหอท า
ความเยน็ (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศโดยการระเหยน ้ าท าให้น ้ าท่ีเหลือเยน็
ลงแลว้ไหลกลบัไปรับความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์อีกท าใหค้รบวฏัจกัรน ้าหล่อเยน็ 
น ้ าเยน็เม่ือถ่ายเทความร้อนให้กบัอีวาพอเรเตอร์ก็จะมีอุณหภูมิต ่าลงเม่ือถูกเคร่ืองสูบน ้ าเยน็ส่งไปท่ี
เคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบอากาศท าให้น ้ าร้อนข้ึนแลว้ไหล
กลบัไป ถ่ายเทความร้อนให้กบอีวาพอเรเตอร์อีกท าให้ครบวฏัจกัรน ้ าเย็นเคร่ืองส่งลมเย็นจะดูด
อากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน ้ าเย็นท าให้อากาศมี
อุณหภูมิต ่าลงแลว้ส่งกลบัไปท่ีหอ้งปรับอากาศท าใหค้รบวฏัจกัรลมเยน็ 
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รูปท่ี 2.1 แผนภาพการท างานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์

2.2 อุปกรณ์ส าคัญในระบบท าความเยน็ 

เคร่ืองท าน ้าเยน็แบบอดัไอประกอบดว้ย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ 

(Condenser)  

อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอก็แพนชนัวาลว์ (Expansion Valve) มีสารท าความเยน็เช่น R22 

หรือ R134a บรรจุอยูภ่ายในโดยท าหนา้ท่ีผลิตน ้าเยน็ส่งไปใหก้บัเคร่ืองส่งลมเยน็เคร่ืองท าน ้าเยน็ใช้

โดย คอมเพรสเซอร์มีดว้ยกนหลายแบบดว้ยกนั 

  



5 

 

2.2.1) ชนิดประเภทของเคร่ืองท าน า้เยน็ 

ก.) ระบายความร้อนดว้ยน ้า (Water cool chiller) 

การระบายความร้อนของระบบท าความเยน็แบบรวมศูนยห์รือระบบชิลเลอร์เคร่ือง chiller แบบการ
ระบายความร้อนดว้ยน ้ า water cool นั้นใช้น ้ าเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งชุด
ระบายความร้อนของเคร่ืองชิลเลอร์คือคอนเดนเซอร์ (Condenser) แลว้น าความร้อนไปทิ้งท่ีหอผึ่ง
เย็น (cooling tower ) โดยการใช้พดัลมในการลดอุณหภูมิของน ้ าให้น ้ าเยน็ลงและถูกส่งมาระบาย
ความร้อนท่ีชุดคอนเดนเซอร์ (Condenser) อีกคร้ัง 

เคร่ืองท าน ้ าเย็นขนาด 1000 ตนัความเยน็ (Ton) นิยมใช้คอมเพรสเซอร์แบบเซ็นทริฟิวเกิล
(Centrifugal) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงเช่น 0.6kW/Ton ซ่ึงเป็นแบบท่ีมีการใชอ้ยูท่ี่ศูนยป์ระชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 

 
รูปท่ี 2.2 เคร่ืองท าความเยน็ York ขนาด 1000 ตนั 
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ข.) ระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cool Chiller) 
การระบายความร้อนอีกแบบของระบบท าความเยน็แบบรวมศูนย ์หรือระบบชิลเลอร์ เคร่ือง chiller 
ท่ีนิยมใชคื้อแบบการระบายความร้อนดว้ยอากาศ Air Cool ใชอ้ากาศเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน
ความร้อนระหวา่งชุดระบายความร้อนของเคร่ืองชิลเลอร์คือคอยล์ร้อนคอนเดนเซอร์ (Condenser) 
หรืออีกช่ือท่ีคุน้หู คือ คอนเดนซ่ิง ( condensing ) โดยใช้พดัลมระบายความร้อนออกจากแผงรังผึ้ง
ของชุดคอยลร้์อนเพื่อลดอุณหภูมิโดยส่วนมากอุณหภูมิท่ีแตกต่างระหวา่งเขา้และออกของชุดคอยล์
ร้อนนั้นจะต่างกนัประมาณ 5 องศาเชลเซียส หรือประมาณ 10 องศาฟาร์เรนไฮน์ทั้งน้ีอุณหภูมิเขา้
และออกอาจไม่ตรงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจข้ึนอยู่กบัผูอ้อกแบบระบบระบายความร้อน และ 
สภาพอากาศในหว้งนั้นๆ 

 
 รูปท่ี 2.3 เคร่ืองท าความเยน็ท่ีระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
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2.2.2 เคร่ืองสูบน ้า (Water Pump) 
เป็นอุปกรณ์หลกัในการขบัเคล่ือนของเหลวซ่ึงในท่ีน้ีคือน าโดยการป้อนพลงังานเชิงกลเขา้

ไปท าใหน้ ้าท่ีถูกขบัมีความดนัสูงข้ึน ความดนัดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีเอาชนะแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน
จากท่อขอ้ต่อวาลว์และอุปกรณ์ต่างๆเพือ่ใหไ้ดอ้ตัราการไหลตามท่ีตอ้งการขบัเคล่ือนเคร่ืองสูบน ้า
นั้นอาจจะใชแ้รงจากคนหรือจะอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าซ่ึงจะเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล
ในระบบปรับอากาศนั้นเคร่ืองสูบน ้าจะสามารถพบไดใ้นทั้งระบบน ้าเยน็และระบบน ้าระบายความ
ร้อน (ระบบน ้าหล่อเยน็) เคร่ืองสูบน ้าจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ 

ก) แบบ Positive Displacement เคร่ืองสูบน ้าแบบน้ีจะอาศยัการกกัน ้าในบริเวณท่ีมีปริมาตร
จ ากดัแลว้อาศยัแรงดนัเพื่อลดปริมาตรนั้นลงส่งผลใหเ้กิดการไหลข้ึนตวัอยา่งไดแ้ก่แบบลูกสูบแบบ
โรตารีเวน แบบไดอะแฟรมเคร่ืองสูบน ้าประเภทน้ีจะใหค้วามดนัสูงและอตัราการไหลต ่า 

 
รูปท่ี 2.4 เคร่ืองสูบน ้าแบบโรตาร่ีเวน 
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ข) แบบ Rotodynamic เคร่ืองสูบน ้าแบบน้ีจะอาศยัหลกัการเหวีย่งของใบพดัเพื่อใหน้ ้ามี
ความเร็ว เพิ่มข้ึนและพลงังานจลน์ท่ีไดจ้ะถูกเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปของความดนัของน ้าท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้กิดการไหลข้ึนเช่นกนัตวัอยา่งไดแ้ก่แบบหอยโข่งซ่ึงใชก้นัอยูอ่ยา่งแพร่หลายในท่ีอยูอ่าศยั
อาคารพาณิชยแ์ละโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองสูบน ้าประเภทน้ีจะใหค้วามดนัต ่าถึงปานกลางและ
อตัราการไหลสูง (ซ่ึงเป็นแบบท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษา) 

 
รูปท่ี 2.5 เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่งท่ีใชท้างฝ่ังน ้าร้อน 
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รูปท่ี 2.6 เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่งท่ีใชท้างดา้นฝ่ังน ้าเยน็ 

 
2.2.3 หอท าน ้ าเยน็ (Cooling Tower) หอท าน ้ าเยน็ (Cooling Tower) เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ือง

ท าความเย็นท่ี ระบายความร้อนด้วยน ้ าท าหน้าท่ี ระบายความร้อนให้กับน ้ าท่ีใช้หล่อเย็น
คอนเดนเซอร์หอท าน ้ าเยน็ที6มีความสามารถสูงเป็นผลให้อุณหภูมิควบแน่นของสารท าความเยน็
ต ่าลงมีผลต่อการประหยดัพลงังานในการท าความเย็นและความสามารถของเคร่ืองท าความเย็น
สูงข้ึนนับไดว้า่หอท าน ้ าเยน็มีความส าคญัในการท างานของเคร่ืองท า ความเยน็ความสามารถของ
หอท าน ้ าเยน็ก าหนดเป็น rated ton (R.T.) หรือเรียกย่อๆว่า“ตนั”ความสามารถของหอท าน ้ าเย็น 1 
ตนั หมายถึงความสามารถในการระบายความร้อนจากน ้า13 ลิตร/นาที อุณหภูมิน ้าเป็นขณะอุณหภูมิ
กระเปาะเปียกอัตราการไหลของน ้ าหรืออุณหภูมิน ้ าหรืออุณหภูมิกระเปาะเปียกเปล่ียนไป 
ความสามารถในการระบายความร้อนจะเปล่ียนไปทั้งๆท่ีเป็นหอท าน ้าเยน็ตวัเดียวกนัปริมาณของน ้ า
หล่อ เยน็ท่ีผา่นหอท าความเยน็จะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss จึงตอ้งมีการเติมน ้ า
จากแหล่งน ้ าภายนอกเขา้สู่ตวัหอท าความเยน็เพื่อรักษาปริมาณน ้ าในระบบให้คงท่ีหอท าความเยน็
นั้นสามารถแบ่งตามลกัษณะทิศทางการไหลระหว่างอากาศและน ้ าจะสามารถแบ่งหอท าความเยน็
ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow) 

 
รูปท่ี 2.7 Cooling Tower แบบการไหลสวนทาง 

ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow) 

 
รูปท่ี 2.8 Cooling Tower แบบการไหลตั้งฉาก 
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2.2.4 เคร่ืองกรองความกระดา้ง (Solftener Filter) ในระบบชิลเลอร์นั้นจ าเป็นตอ้งมีระบบ 
Softtener Filter มาท าการกรอง (FILTRATION) เพื่อก าจดัสารแขวนลอยไปในน ้าออกไปแลว้แต่น ้า
ก็ยงัมีความกระดา้งอยูคื่อมีแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมอยูซ่ึ่งเป็นสาเหตุของตะกรันท่ีจบัอยูใ่น
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนต่างหรือ(เคร่ืองส่งลมเยน็ชนิดต่างๆ)ท าให้เกิดการอุดตนัในอุปกรณ์
ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบไดเ้คร่ืองกรองน ้าอ่อนมีคุณสมบติัในการกรองเอาความกระดา้ง
ออกจากน ้าไดท้  าใหน้ ้ากระดา้งกลายเป็นน ้าอ่อนซ่ึงเท่ากบัเป็นการก าจดัตน้เหตุของตะกรันออก
โดยตรงโดยใชไ้ส้กรอง Resin ท่ีอยูใ่นถงักรองน ้าอ่อน 
Ca++                 + R----------Na           -------------------->       R----------Ca + Na+  
(น ้ากระดา้ง)             (Resin)                                                          (น ้าอ่อน) 
Mg++                + R----------Na           -------------------->        R----------Mg + Na+ 
(น ้ากระดา้ง)             (Resin)                                                          (น ้าอ่อน) 
 
เม่ือมีการใชง้านไปกระทัง่ธาตุ Ca และ Mg แทนท่ีธาตุโซเดียม (Na) ใน Resin จนหมดแลว้จะตอ้ง
ท าการลา้งฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ (Regenerate) ดว้ยน ้าเกลือ (NaCi) ดงัน้ี 
R----------Ca + Na+ CI       -------------------->       R----------Na           +             CaCI  
(Resin หมดสภาพ)+(น ้าเกลือ)                                                  (น ้าทิ้ง)  
R----------Mg + Na+ CI      -------------------->      R----------Na          +             MgCI  
(Resin หมดสภาพ)+(น ้าเกลือ)                                                  (น ้าทิ้ง) 

และเม่ือท าการ Regenerate แลว้สามารถใชง้าน Resinไดด้งัเดิม 
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รูปท่ี 2.9 เคร่ืองกรองความกระดา้ง (Solftener Filter) 
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2.3 อุปกรณ์เคร่ืองส่งลมเยน็ 
เคร่ืองส่งลมเยน็เป็นอุปกรณ์ทางดา้นปลายทางของระบบน ้ าเยน็ซ่ึงท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนความ

ร้อนระหวา่งน ้ าเยน็ท่ีมาจากเคร่ืองท าน ้ าเยน็กบัอากาศส่งผลให้อากาศท่ีผา่นออกไปมีอุณหภูมิต ่าลง
และน าไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไปเคร่ืองส่งลมเยน็เป็นเคร่ืองชุดคอยล์ท าลมเยน็ท่ีประกอบดว้ยพดั
ลมคอยล์ท าความเย็นแดมเปอร์และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตวัเคร่ืองเดียวกนัการติดตั้งเคร่ือง
มกัจะติดตั้งอยูภ่ายในอาคารโดยถา้เป็นเคร่ืองขนาดเล็กมกัจะติดตั้งโดยการแขวนใตฝ้้าเพดานยึดติด
กับผนังตั้ งพื้นหรือซ่อนในฝ้าเพดานส าหรับเคร่ืองขนาดใหญ่มักจะจดัให้มีห้องเคร่ืองและน า
เคร่ืองส่งลมเยน็ขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องน้ีหากมีการใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเยน็ก็จะต่อท่อ
ลมมาเขา้กบเคร่ืองท่อลมท่ีออกจากเคร่ืองเรียกวาท่อลมส่ง (Supply Air Duct) ท่อลมท่ีน าลมภายใน
หอ้งกลบัมาท่ีเคร่ืองเรียกวา่ท่อลมกลบั (Return Air Duct ) เคร่ืองส่งลมเยน็สามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภทไดแ้ก่ 

ก) ขนาดใหญ่มกัจะนิยมเรียกสั้นๆวา่ AHU (Air Handling Unit) 

 
รูปท่ี 2.10 AHU (Air Handling Unit) 
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ข) เคร่ืองขนาดเลก็จะเรียกวา่ FCU ( Fan Coil Unit) 

 
รูปท่ี 2.11 FCU ( Fan Coil Unit) 
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2.4 ประเภทของระบบปรับอากาศ 
ในระบบปรับอากาศถา้พิจารณาในดา้นของระบบความร้อนโดยทัว่ไปใชว้ิธีของการผลิตน ้ า

ร้อนแลว้ป้ัมไปใชง้านให้พอกบัสภาพท่ีตอ้งการให้ความร้อนซ่ึงบางคร้ังอาจใช้ระบบการท าความ
ร้อนดว้ยไฟฟ้าระบบปรับอากาศส าหรับในดา้นการท าความเยน็ท่ีพบกนัทัว่ไปคือระบบของตูเ้ยน็
และระบบการปรับอากาศระบบการท าความเยน็ของตูเ้ยน็ใช้คอมเพรสเซอร์หรือระบบการดูดซับ 
(ดูดกลืน) โดยมีการระเหยของสารท าความเยน็ภายในระบบตูเ้ยน็ผ่านตวัท าระเหยซ่ึงอาจเป็นการ
แลกเปล่ียนความร้อนระหว่างอากาศกับสารท า ความเย็น หรือน ้ ากับสารท าความเย็นใน
กระบวนการปรับอากาศเพื่อปรับอากาศดว้ยน ้ าเยน็จะป้อนน ้ าเยน็เขา้ไปในวงจรเพื่อควบคุมให้มี
การถ่ายโอนความเยน็ใหแ้ก่อากาศโดยผา่นคอยล์เยน็ฮีทป้ัมใชเ้ฉพาะที6หรือใชเ้ป็นระบบส่วนกลาง
ของโรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายปริมาณความร้อนและความเยน็นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์ช่วยอ่ืนๆ
ไดแ้ก่ป้ัมพดัลมและระบบควบคุมระบบปรับอากาศสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 3 ระบบคือ 
2.4.1 ระบบท่ีใชอ้ากาศทั้งหมด 
ระบบท่ีใชอ้ากาศทั้งหมดอาจจะแบ่งออกเป็นประเภทๆดงัต่อไปน้ี 

-ระบบอุณหภูมิเปล่ียนแปลงและปริมาตรคงท่ีประกอบดว้ยระบบโซนเด่ียว,ระบบหลายโซน
ซ่ึงจะมาผสมท่ีศูนยก์ลาง,ท่อคู่และการน าความร้อนกลบัมาใชใ้นแต่ละโซน 

-ระบบอุณหภูมิคงท่ีและปริมาตรเปล่ียนแปลงประกอบดว้ยระบบท่อคู่,ท่อเด่ียวซ่ึงการระบาย
อากาศจะเป็นไปตามธรรมชาติ 

-ระบบปริมาตรเปล่ียนแปลงและอุณหภูมิเปล่ียนแปลงประกอบดว้ยท่อคู่กบักล่องการผสม
กนัของระบบขา้งตน้สามารถท าได ้
2.4.2 ระบบท่ีใชน้ ้าทั้งหมด 

ระบบน้ีสามารถใชพ้ดัลมหรือเคร่ืองระบายอากาศอยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจเป็นชนิดท่ีติดตั้งใต้
หนา้ต่างหรือเพดานส าหรับระบบท าความร้อนจะมีเคร่ืองแผรั่งสีท่ีติดตั้งไวโ้ดยทัว่ไป 
2.4.3 ระบบท่ีใชน้ ้ากบัอากาศ 

ในระบบท่ีผสมผสานกันระหว่างอากาศกับน ้ าพลงังานท่ีส่งออกมาจากห้องในส่วนของ
ระบบน ้ าเช่นเคร่ืองแผ่รังสีเพื่อการส่องสว่างพดัลมระบบแผ่รังสี(ส าหรับพื้นเพดานหรือการน า
กระแสไฟฟ้าและระบบส่งลม)ระบบน ้ าสามารถให้ปริมาณความร้อนของห้องไดเ้พียงพอในขณะท่ี
หน้าท่ีส าคญัของระบบอากาศคือการน าอากาศกลบัมาใช้ใหม่และควบคุมคุณภาพและความช้ืนท่ี
ตอ้งการในระบบอินดกัชนั (Induction Unit) เป็นระบบอากาศส่วนกลางจะถูกส่งไปยงั Plenum Unit 
ท่ีความดนัสูงซ่ึงจะน าอากาศส่วนท่ีสองออกจากห้องไปยงัชุดคอยล์ตวัท่ีสอง(Secondary Coils) ซ่ึง
เป็นการท าใหร้้อนหรือเยน็ตามท่ีตอ้งการ 
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2.4.4 ระบบท่ีท างานเป็นชุดเดียว 
ระบบท างานแบบชุดส าหรับการระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) โดยทัว่ไปเป็นตวัท าให้

อากาศเยน็และไล่ความร้อนออกจากห้องชุดคอยล์เยน็โดยทัว่ไปแลว้จะติดตั้งไวใ้นชุดเดียวกนการ
ควบคุมจะควบคุมโดยอุณหภูมิเท่านั้น 
2.4.5 ระบบท่ีใชก้ารแผรั่งสีเพื่อท าความร้อน 

พลงังานจากรังสีสามารถท าให้เกิดความร้อนไดโ้ดยวิธีการใช้ชุดท่อแผ่รังสีซ่ึงของเหลวจะ
ร้อนหรือการไหลของก๊าซร้อนอุณหภูมิโดยประมาณของก๊าซร้อนอยู่ท่ี 300-400 °C การถ่ายโอน
จาก กระบวนการสามารถท าไดง่้ายระบบน้ีสามารถประหยดัไดถ้า้ความร้อนถูกจ ากดัอยูใ่นพื้นท่ีๆ
จดัไวภ้ายในอาคารวธีิน้ีหลีกเล่ียงการแยกชั้นของอากาศซ่ึงเกิดจากอาคารมีเพดานสูงการปฏิบติัของ
ระบบการแผ่รังสีก๊าซร้อนส าหรับการใช้ในโรงงาน คือ 0.02 Sm3/h ของก๊าซธรรมชาติต่อตาราง
เมตรของพื้นผวิตวัท าใหร้้อน (175 W/m2; 17.5 W/m3ถา้ตึกมีความสูงเท่ากบ 10 ม.) 
 
2.5 การค านวณภาระโหลดของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศท่ีตอ้งการจะตอ้งวิเคราะห์รายละเอียดของภาระในการท าความเยน็และ
ความร้อนการเลือกระบบท่ีแตกต่างกนัจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายปัจจยัเช่นการออกแบบสร้าง การ
ติดตั้ ง การกรอง การด าเนินการในประเด็นหลักๆและการจดัการค่าใช้จ่ายพลังงานและความ
ตอ้งการเพื่อการผลิตเป็นตน้ 

 
ขั้นตอนแรกในการออกแบบระบบปรับอากาศคือการค านวณปริมาณความร้อนและความเยน็

การค านวณภาระทางความร้อนท่ีส่งผา่นผนงัก าแพง กระจก เพดาน พื้นและส่วนอ่ืนๆจะตอ้งน ามา
พิจารณาเป็นผลรวมของภาระท่ีตอ้งท าความเยน็แหล่งความร้อนภายในอุณหภูมิท่ีเพิ่มและความ
ร้อนท่ีไดจ้ากคน เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรจะมีผลกระทบกบัขนาดของระบบความร้อนหรือความ
เยน็ซ่ึงตอ้งท าการควบคุมเช่นกนัการค านวณภาระความเยน็หรือความร้อนซ่ึงผา่นเขา้ไปในบริเวณ
ควบคุมหรือเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นโดยตรงใหค้  านวณภาระของความร้อนท่ีมีการแผรั่งสีออกไปดา้น
นอกและมีการระบายอากาศใหแ้ก่คนงานท่ีปฏิบติังานนั้นๆ 
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Q = (Cd+0.35*nv)*VB*Δt ± Ql (2.1) 

Q = ภาระโดยรวมท่ีตอ้งการเพื่อใชง้าน (kW) 
Cd = อตัราการเผยแพร่กระจายรวม (W/m3*K) 
nv = อตัราของการระบายอากาศของอาคารต่อชัว่โมง (h-1) 
VB = ปริมาตรของอาคาร (m3) 
Δt = อุณหภูมิเฉล่ียแตกต่างระหวา่งดา้นนอกกบัดา้นใน 
Ql = การจ่ายพลงังานจากแหล่งก าเนิดภายในลบดว้ยความร้อนท่ีใชใ้นฤดูหนาวและ

รวมเขา้กบัการใชค้วามเยน็ในฤดูร้อน (W) ในส่วนน้ีจะรวมพลงังานความร้อน
แสงสวา่งและคนท างาน 10-20% ของภาระโดยรวมค่าสูงกวา่น้ีหาไดใ้น
สถานการณ์จ าเพาะ 

2.6 ประเภทของการซ่อมบ ารุง 
ในระหวา่งการซ่อมบ ารุงระบบทีมงานท่ีรับผิดชอบอาจจะตอ้งด าเนินการหลายอย่างตลอด

ช่วงเวลาของการใช้งานระบบเช่นปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือเปล่ียนแปลงหน้าท่ีการท างาน
บางส่วนของระบบเป็นต้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนการ
ด าเนินการดงักล่าวไดถู้กน ามาจดักลุ่มเพื่อแบ่งประเภทของการซ่อมบ ารุงระบบซ่ึงมีทั้งหมด  
4 ประเภทดงัน้ี 
1) Corrective Maintenance 

เป็นประเภทท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการซ่อมบ ารุงเพื่อความถูกตอ้งของระบบทนัที
ท่ีมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้ถูกตอ้งนั้นเองการซ่อมบ ารุงระบบประเภทน้ีมกัจะ 
เกิดข้ึนทนัทีหลงัจากท่ีไดติ้ดตั้งระบบงานใหม่และตอ้งแกไ้ขทนัทีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนเน่ืองจากเป็น
การแก้ไขเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนทนัทีจากการใช้งานระบบใหม่จึงอาจท าให้เกิดความไม่คล่องตวัใน
ระหวา่งการท างานหรืออาจท าให้การด าเนินงานหยุดชะงกัซ่ึงเป็นขอ้เสียของการซ่อมบ ารุงระบบ
ประเภทน้ีแต่เป็นขอ้เสียท่ีองค์กรไม่อาจจะเล่ียงไดน้อกจากตอ้งการลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน
การพฒันาระบบใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2.) Adaptive Maintenance 

เป็นการซ่อมบ ารุงระบบเพื่อดัดแปลงขั้นตอนการท างานบางส่วนของระบบตามความ
ตอ้งการและตามเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนการซ่อมบ ารุงระบบประเภทน้ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการในทนัทีหลงัจากการติดตั้งระบบเหมือนกบัแบบแรกเน่ืองจากเง่ือนไขทางธุรกิจหรือ
เทคโนโลยต่ีางๆนั้นค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและสภาพการณ์ซ่ึงองคก์รสามารถเตรียมพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนแปลง ไดจ้ากการติดตามข่าวสารเทคโนโลยแีละวงการธุรกิจ 
 
3.) Perfective Maintenance 
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เป็นการซ่อมบ ารุงระบบเพื่อเพิ่มเติมลกัษณะของการท างานบางอยา่งเขา้ไปในระบบเพื่อให้ดู
แปลกใหม่และสามารถใช้งานได้ง่ายมากข้ึนเช่นเพิ่มลักษณะ Interface ของโปรแกรมใหม่ให้
สามารถใช้งานง่ายมากข้ึนยิ่งกวา่เดิมหรือลดขั้นตอนบางอยา่งในการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื่อให้
สามารถน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบไดเ้ร็วข้ึนเป็นตน้การซ่อมบ ารุงระบบประเภทน้ีเสมือนเป็นการเติมเต็ม
ประสิทธิภาพการท างานใหแ้ก่ระบบนั้นเอง 
4.) Preventive Maintenance  

เป็นการซ่อมบ ารุงระบบเพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนในระหว่างการ
ด าเนินงานในอนาคตเช่นการเพิ่มความสามารถในการเก็บขอ้มูลให้สามารถรองรับจ านวนลูกคา้ท่ี
เพิ่มมากข้ึนในอนาคตเป็นตน้การซ่อมบ ารุงระบบประเภทน้ีจะตอ้งมีการวางแผนไวล่้วงหน้าวา่จะ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบเป็นประจ าในช่วงเวลาใดบา้งเช่นเป็นประจ าทุกอาทิตยห์รือทุกเดือนเป็น
ตน้ 

จากประเภทของการซ่อมบ ารุงระบบทั้ ง 4 ประเภทจะเห็นว่าการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข
ปรับปรุง (Corrective Maintenance) เป็นประเภทท่ีมีความส าคญัต่อระบบมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็น
การซ่อมบ ารุงท่ีจะตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัแรกหลงัจากการติดตั้งระบบเพื่อแกไ้ขส่ิงท่ีผดิพลาดให้
ถูกตอ้งทนัทีท่ีพบเพื่อให้ระบบมีความถูกตอ้งอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุดจึงจะสามารถซ่อมบ ารุงระบบ
ในประเภทต่างๆไปไดโ้ดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัมาแกไ้ขอีกคร้ัง 
2.7 เทคนิคการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศเพ่ือประหยดัพลงังาน 

ถึงแมจ้ะออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้เกิดการประหยดัพลงังานแต่ถา้การใช้และ 
บ ารุงรักษาไม่ถูกตอ้งแลว้การประหยดัพลงังานจะไม่เกิดข้ึนเลยฉะนั้นเม่ือติดตั้งระบบปรับอากาศ
เรียบร้อยแล้ววิศวกรผูอ้อกแบบวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญด้านการประหยดัพลงังานและวิศวกรผูติ้ดตั้ ง
ระบบปรับอากาศควรท าคู่มือการใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศเพื่อให้เจา้ของกิจการและ
หวัหนา้ช่างควบคุมน าไปใชฝึ้กฝนอบรมช่างท่ีควบคุมการใช้และการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ
ใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงจะเกิดการประหยดัพลงังานตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
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ขอ้แนะน าในการใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศเพื่อใหป้ระหยดัพลงังานมีดงัน้ี 
1. ทดสอบการท างานและการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศทุกๆปีเพื่อให้ระบบปรับอากาศ
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา 

2. เดินเคร่ืองท าความเย็นเคร่ืองส่งลมเย็นป้ัมน ้ าหอระบายความร้อนให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีภาระการท าความเยน็ท่ีตอ้งการในกรณีท่ีใช้เคร่ืองท าความเยน็ป้ัมน ้ าและ
หอระบายความร้อนหลายชุดก็ให้เดินเคร่ืองพอดีกบัภาระความเยน็เม่ือไดค้วามเยน็ระดบัท่ี
ตอ้งการแลว้ใหห้ยดุเคร่ืองใหเ้หลือเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

3. ปรับตั้งการท างานของเคร่ืองท าความเย็นโดยให้น ้ าเย็นมีอุณหภูมิสูงและน ้ าหล่อเย็นมี
อุณหภูมิต ่าโดยเฉพาะเม่ือความร้อนจากภายนอกท่ีเขา้ไปในอาคารน้อยลงเช่นในช่วงท่ีมี
อากาศเยน็เป็นตน้ในการปรับตั้งน้ีตอ้งให้ค่าการท าความเยน็ท่ีตอ้งการพอดีกบัสมมรรถนะ
ของเคร่ือง 

4. ตั้งเทอร์โมสแตทใหค้วบคุมภาวะอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
5. ปิดม่านกันการแผ่รังสีของแสงแดดท่ีจะผ่านกระจกเข้าไปในอาคารเช่นท่ีด้านทิศ
ตะวนัออกในช่วงเวลาเชา้และทิศตะวนัตกในช่วงบ่าย 

6. ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งและเคร่ืองใชต่้างๆเม่ือไม่ใชง้านเพือ่ลดภาระความร้อนใหน้อ้ยลง 
7. ควบคุมความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) โดยการลดความต้องการ

ก าลังไฟฟ้าลงด้วยการตั้ งโปรแกรมการเดินเคร่ืองและหยุดเคร่ืองให้ความต้องการ
ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัการเดินเคร่ืองท าความเยน็เพื่อสะสมความเยน็ไวล่้วงหน้า
และสูบน ้ าไปเก็บไวใ้นช่วงท่ีมีความตอ้งการกาลงัไฟฟ้าต ่าจะช่วยลดค่าความตอ้งการ
ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดลงได ้

8. ควบคุมคุณภาพของน ้ าเย็นโดยเฉพาะของน ้ าหล่อเย็นให้เป็นน ้ าสะอาดปราศจากความ
กระดา้งเพื่อให้ผิวท่อน ้ าสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะจะช่วยให้การถ่ายเทความร้อนได้ดี
และมีความเสียดทานนอ้ย 

9. หมนัลา้งท่อน ้ าและแผงกรองอากาศให้สะอาดอยูเ่สมอเพื่อให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้
ดี 

10. หมนัลา้งผิวท่อท าความเยน็ให้สะอาดอยูเ่สมอเพื่อให้อากาศไหลผา่นไดส้ะดวกและการ
ถ่ายเทความร้อนดีข้ึน 

11. หมนัตรวจเช็คการท างานของวาล์วระบายอากาศเพื่อให้สามารถไล่อากาศภายในระบบ
ท่อน ้าไดดี้ 

12. หมนัตรวจและซ่อมแซมท่อลมท่ีช ารุดเพื่อแกไ้ขไม่ใหมี้ลมร่ัว 
13. หมนัตรวจเช็คปรับสายพานอดัจาระบีเคร่ืองจกัรต่างๆเพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ  
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2.8 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
ความรู้เบื้องต้นหม้อแปลงไฟฟ้า 

ในการออกแบบ การควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน ตรวจสอบ ทดสอบของระบบไฟฟ้า
ก าลงัไม่วา่จะเป็นส่วนของการผลิตการส่งและการจ าหน่าย อุปกรณ์ท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งก็คือ 
หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์หลกัท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนระดบัของแรงดนัไฟฟ้าใหล้ดลง
หรือให้สูงข้ึน ตามลักษณะของความต้องการท่ีความถ่ีเท่าเดิมซ่ึงอาศยัหลักการเหน่ียวน าของ
สนามแม่เหล็กผา่นขดลวด และแกนเหล็ก โดยอาศยัหลงังานไฟฟ้าจะถ่ายทอดพลงังานจากขดลวด
ดา้นปฐมภูมิและขดลวดดา้นทุติยภูมิ เพื่อเขา้หมอ้แปลง หมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าท่ีมีอยูห่ลาย
ชนิด  เช่น  หม้อแปลงไฟ ฟ้ าก าลัง  (Power Transformer) หม้อแปลงจ าห น่ าย  (Distribution 
Transformer) หมอ้แปลงส าหรับเคร่ืองมือวดั (Instrument Transformer) หมอ้แปลงส าหรับความถ่ี
สูง (High Frequency Transformer) 

ส าหรับหมอ้แปลงจ าหน่ายท่ีใชง้านทัว่ไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ 
1. ระบบ 1 เฟส 3 สายมีใชง้าน 4 ขนาดคือ 10 kVA , 20 kVA , 30 kVA , 50 kVA 
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีหลายขนาดได้แก่ 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 
หมอ้แปลงท่ีติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทัว่ไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้ใช้ได้
ตั้งแต่ขนาด 10 kVA 1 เฟส จนถึง 250 kVA. 3 เฟส (ยกเวน้ 30 kVA. 3 เฟส) นอกเหนือจาก
น้ีเป็นหมอ้แปลงท่ีติดตั้งใหผู้ใ้ชไ้ฟเฉพาะราย 

 
รูปท่ี 2.13 การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี 2.1 ระบบแรงดนัและโหลดในการจ่ายไฟของการไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่าย กฟน.(MEA) กฟภ. (PEA) 

ระบบแรงสูง > 15MVA 69/115kV  3Ph 3W >10MVA 115kV 3 Ph 3W 
ระบบแรงกลาง ≥300-15MVa 12/24kV 3 Ph 3W ≥250-10MVA 22/33kV 3Ph 3W 
ระบบแรงต ่า <300kVA 240/416V <250kVA 230/400V 

 

มาตรฐานหมอ้แปลงไฟฟ้า  
- 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 ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า  

 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ าหน่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนัมี 2 แบบคือ  
- หมอ้แปลงแบบใชข้องเหลว (Liquid – Immersed  Transformers)  
- หมอ้แปลงแบบแหง้ (Dry - Type Transformers) 
2.8.1.1. หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว (Liquid - Immersed Transformers) หมอ้แปลงท่ีใช้

ของเหลวเป็นฉนวนและตวัระบายความร้อนแบ่งเป็น 
หมอ้แปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟได ้(Flammable Liquid-Insulated Transformer) หรือ

เรียกว่า หมอ้แปลงน ้ ามนั (Oil Type Transformer) เป็นหมอ้แปลงท่ีใช้น ้ ามนัหมอ้แปลงเป็นฉนวน
และเป็นตวัระบายความร้อนดว้ยซ่ึงน ้ ามนัหมอ้แปลงมีคุณสมบติัในการเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดีราคาถูก 
การบ ารุงรักษาไม่ยุง่ยากนิยมใชก้บังานภายนอกอาคาร ถา้จะน ามาใชใ้นการติดตั้งภายในอาคารตอ้ง
ติดตั้งในห้องหมอ้แปลงเน่ืองจากน ้ ามนัสามารถติดไฟไดโ้ดยมีจุดติดไฟ (Fire Point) ท่ี 165ºC หมอ้
แปลงน ้ามนัยงัแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 



22 

 

- แบบมีถงัพกั (Open Type with Conservator) เป็นหมอ้แปลงในระบบจ าหน่ายชนิดดั้งเดิม
ซ่ึงนิยมใชม้านาน ระบายความร้อนดว้ยน ้ ามนัและมีท่อใหอ้ากาศผา่นเขา้ออกได ้นอกจากน้ียงัมีสาร
ซิลิกา้เจล (Silica Gel) สีฟ้าใสเป็นตวัช่วยดูดความช้ืน และเป็นตวับ่งบอกความเป็นฉนวนของน ้ามนั
หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- แบบท่ีมีตวัถังปิดผนึก (Hermetically Sealed Tank) ในปัจจุบนัได้มีการใช้หม้อแปลงท่ีมี
ตัวถังปิดผนึกมากข้ึน เน่ืองจากหม้อแปลงแบบน้ีไม่มีถังพัก ไม่ต้องมีซิลิก้าเจลไม่ต้องมีการ
บ ารุงรักษา จึงสามารถ ป้องกนัความช้ืนไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเพื่อรองรับการขยายตวัของน ้ามนัขณะ
จ่ายโหลดหรือเกิดจากการลดัวงจร และหมอ้แปลงปิดผนึกมีการออกแบบเป็น 

ก) หมอ้แปลงปิดผนึกแบบใช้ก๊าซไนโตรเจน หมอ้แปลงแบบน้ีจะอดัก๊าซไนโตรเจนเขา้
เหนือน ้ามนัเพื่อใหมี้ท่ีวา่งท่ีใชใ้นการขยายตวัของน ้ามนั 

 
รูปท่ี 2.14 หมอ้แปลงปิดผนึกแบบใชก้๊าซไนโตรเจน 

ข) หม้อแปลงปิดผนึกแบบผนังเป็นลอนคล่ืน (Corrugated Tank) หม้อแปลงแบบน้ีจะ
ออกแบบให้ผนงัสามารถระบายความร้อนดว้ยลอนคล่ืนขณะเดียวกนัตวัถงัสามารถยืดหยุน่ไดเ้พื่อ
รอบรับการขยายตวัของน ้ ามนัหมอ้แปลงซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก
ราคาถูก การบ ารุงรักษานอ้ยลงและความช้ืนภายนอกไม่มีโอกาสเขา้สู่ภายในหมอ้แปลงได ้

 ค) หมอ้แปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟยาก ( Less Flammable liquid Transformer) เป็น
หม้อแปลงท่ีใช้ของเหลวท่ีสามารถติดไฟหรือประกายไฟยากเป็นฉนวนและระบายความร้อน 
โดยทัว่ไปมกัจะใช้สารซิลิโคน (Silicone) ซ่ึงมีจุดติดไฟท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 300 Co ไม่เป็นพิษต่อ
บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัมีใชน้อ้ยแต่มีความปลอดภยัสูงกวา่หมอ้แปลงน ้ ามนัและหมอ้แปลง
ชนิดน้ีอนุญาตใหติ้ดตั้งภายในอาคารไดต้ามขอ้ก าหนดท่ีก าหนดมาตรฐานไว ้

 ง) หมอ้แปลงชนิดฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ (Non-Flammable Fluid Insulated Transformer) 

เป็นหมอ้แปลงท่ีมีการใชง้านนอ้ยมากและมีราคาแพงเพราะตอ้งระมดัระวงัการน าฉนวนไม่ติด ไฟ

มาใชเ้น่ืองจากอาจเป็นพิษต่อบุคคลได ้
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2.8.1.2. หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry - type Transformer) เป็นหม้อแปลงท่ีใช้ฉนวนเป็น
ของแข็งนิยมใช้ติดตั้งภายในอาคาร มีความปลอดภยัจากการเกิดเพลิงไหมสู้งเน่ืองจากหากหมอ้
แปลงเกิดระเบิดข้ึนจะไม่มีส่วนท่ีติดไฟหมอ้แปลงชนิดน้ีมีทั้งชนิดท่ีเป็นฉนวนเรซินแหง้  
(Cast Resin) และฉนวนอากาศ (Air Cooled) แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากคือหมอ้แปลง Cast Resin ซ่ึงเป็น
หมอ้แปลงท่ีมีระหว่างขดลวดอดัดว้ย Cast Resin Reinforced Glass Fiber ซ่ึง Resin มีคุณสมบติัติด
ไฟไดท่ี้อุณหภูมิสูงถึง 350 องศา ท าให้หมอ้แปลงชนิดน้ีติดไฟยากฉนวน Resin ตอ้งไม่เป็นพิษต่อ
คนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงตอ้งอยูใ่นส่ิงห่อหุ้ม (Enclosure) ดว้ยหมอ้แปลงชนิดฉนวนของเหลวติด
ไฟยาก (Less Flammable Liquid Insulated) 

 
รูปท่ี 2.15 หมอ้แปลงชนิดแห้ง 
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2.8.2. ส่วนประกอบของหม้อแปลง 
ส่วนประกอบของหมอ้แปลงน ้ามนั มีดงัน้ี 

-แกนเหล็ก (Magnetic Core) เป็นแผน่เหล็กซิลิคอนบางๆวางเรียงซอ้นกนัยดึดว้ยแคลม้ 
บน-ล่าง ท าหน้าท่ีเป็นวงจรเส้นแรงแม่เหล็กขดลวดแรงสูง-แรงต ่า (High voltage - Low Voltage 
Winding) เป็นลวดทองแดงกลม/แบนเคลือบน ้ ายาหรือหุ้มกระดาษฉนวนพนัรอบแกนเหล็กขดลวด
รับแรงสูงสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเหน่ียวน าขดลวดแรงต ่า ท าหนา้ท่ีเป็นวงจรไฟฟ้า 

-แท็ปปรับแรงดนั (Tap Changer) เป็นชุดสวิตช์เปล่ียนเพิ่ม/ลด จ านวนขดลวดแรงสูงเพื่อ
ปรับแรงดนัไฟฟ้าด้านจ่ายหรือแรงต ่าให้เหมาะสมกบัการใช้งานสายไฟและบสับาร์ (Cable and 
Busbar) เป็นสายไฟและบสับาร์ทองแดงเช่ือมต่อเขา้กบัชุดแทป็ขดลวดแรงสูงเช่ือมต่อปลายขดลวด
แรงสูง-ต ่าระหวา่งเฟสและปลายขดลวดกบัแกนลูกถว้ยเพื่อเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าภายนอก 

-น ้ ามันหม้อแปลง (Transformer Oil) เป็นน ้ ามันแร่ผสมท าหน้าท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าและ
ระบายความร้อนของขดลวดและแกนเหล็ก  

-ถงัและครีบ (Tank and Fin) เป็นโลหะเช่ือมข้ึนรูปบรรจุส่วนประกอบภายในหมอ้แปลง
และน ้ ามนัหมอ้แปลง มีครีบหรือลอนลูกฟูกส าหรับระบายความร้อนหรือรองรับการขยายตวัของ
น ้ามนัหมอ้แปลงชนิดปิด 

-ลูกถ้วยแรงสูง-แรงต ่า (HV-LV Bushing) เป็นเซรามิคฉนวนมีแกนน าอยู่ภายในส าหรับ
เช่ือมต่อ สายวงจรไฟฟ้าภายในตวัหมอ้แปลงกบัภายนอก 

-ถงัพกัน ้ ามนั (Conservator Tank) อยู่เหนือถงัหมอ้แปลงมีหน้าท่ีส ารองในถงัลดหรือเพิ่ม
จากการขยายตวัของหมอ้แปลงท่ีมีถงัพกั(เฉพาะหมอ้แปลงแบบมีถงัพกั) 

-ระดบัน ้ ามนั (Oil Level Gauge) เป็นเกจช้ีแสดงระดบัน ้ ามนัซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นร่องเป็น
ท่อหรือเขม็หนา้ปัดหมอ้แปลงชนิดปิดจะมีลูกลอยช้ีบอกการมีอยูข่องน ้ามนั 

-อุปกรณ์ระบายความดนัหรือท่อกนัระเบิด (Pressure-Relief Device) เป็นกลไกสปริงเม่ือ
ความดนัภายในหมอ้แปลงสูงจนชนะแรงสปริงความดนัจะระบายออก 

-บุคโฮลซ์รีเลย ์(Buchholz Relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัท าหน้าท่ีเตือนหรือตดัวงจรเม่ือเกิด
เหตุไม่ปกติภายในหมอ้แปลง(เฉพาะหมอ้แปลงแบบท่ีมีถงัพกั) 

-ขั้วต่อสายแรงสูง-แรงต ่า (HV-LV Terminal) เป็นท่ีต่อสายระหวา่งแกนลูกถว้ยหมอ้แปลง
กบัสาย แรงสูงเขา้และแรงต ่าออกไปใชง้าน 

-ล่อฟ้าหรืออาร์คซ่ิงฮอร์น (Arcing Horn) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัหมอ้แปลงมิให้ช ารุดเสียหาย
จากภาวะแรงดนัเกินท่ีเกิดจากฟ้าผา่ 

-เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Pocket) เป็นตวั วดัอุณหภูมิของน ้ามนัหมอ้แปลง 
-ท่ีต่อสายดิน (Earthing Terminal) เป็นจุดท่ีต่อสายจากตวัถงัลงสู่ดินเพื่อความปลอดภยัจาก

ไฟร่ัว ลดัวงจร ฟ้าผา่ 
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-วาล์วถ่ายน ้ ามนั (Oil Drain Valve) เป็นวาล์วเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัออกจากน ้ ามนัหรือแปลง
หรือเป็นวาลว์เปิดเก็บตวัอยา่งน ้ามนัทดสอบ 

-แผน่ป้ายเป็นป้ายท่ีบ่งบอกถึงขอ้มูลต่างๆของหมอ้แปลงประกอบดว้ย 
•Rate kVA :มีขนาดก าลังท่ีก าหนดของหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีสามารถจ่ายโหลดได้มี
หน่วยเป็น kVA 
•Phase  :แสดงจ านวนเฟสของหมอ้แปลงไฟฟ้า เช่น 1 เฟส 3 เฟส 
•Frequency:แสดงความถ่ีของไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีใช ้เช่น 50 Hz 
•H.V. Volt :ขนาดแรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนดของหมอ้แปลงดา้นแรงสูงหรือดา้นปฐมภูมิ
เช่น24,000 V  

•L.V. Volt : ขนาดแรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนดของหมอ้แปลงดา้นแรงต ่าหรือดา้นทุติยภูมิ
เช่น416/240 V  

•Type of Cooling : ระบบระบายความร้อนของหมอ้แปลงไฟฟ้าเช่น ONAN   
•H.V. Amp.  :กระแสไฟฟ้าท่ีก าหนดดา้นแรงสูง 
•L.V. Amp.  : กระแสไฟฟ้าท่ีก าหนดดา้นแรงต ่า 
•Ins. Oil  : ชนิดน ้ามนัท่ีใช ้เช่น Mineral Oil 
•% Imp: ค่าอิมพิแดนซ์เทียบร้อยละ  
•Ins. Class: ชนิดของฉนวนในการผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้า เช่น Class A   
•Oil Quantity: ปริมาณน ้ามนัท่ีอยูใ่นหมอ้แปลงทั้งหมดเป็นลิตร 
•Total Weight: น ้าหนกัรวมของหมอ้แปลงไฟฟ้า (kg) 
•Connection Diagram : แผนผงัแสดงต าแหน่งของขั้วต่าง ๆ ของขดลวดด้านแรงสูง
และแรงต ่า 
•Vector Diagram : แผนผงัแสดงความแตกต่างของมุมเฟสระหวา่งดา้นแรงสูงแรงต ่า 
•HV. Side (Pos, Connect, Voltage)  : ต าแหน่งแท็ปท่ีขดลวดสัมพนัธ์กบัแรงดนัของ
ขั้วต่อต่าง ๆ ดา้นแรงสูง 
• LV. Side (Terminal, Voltage)  : แรงดนัท่ีขั้วต่อดา้นแรงต ่า 
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รูปท่ี 2.16 แผน่ป้ายหมอ้แปลง 

2.8.3 การติดตั้งและการเลือกใช้หม้อแปลง 
หมอ้แปลงไฟฟ้า มีการติดตั้งเป็น 2 แบบ คือ การติดตั้งภายในอาคาร แบ่งเป็น  

-ติดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับการติดตั้งหมอ้แปลงโดยเฉพาะ  

-ติดตั้งในหอ้งหมอ้แปลง การติดตั้งภายนอกอาคาร แบ่งเป็น  

1.ขอ้ก าหนดเฉพาะการติดตั้งหมอ้แปลงชนิดต่างๆ 
หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงจะต้องอยู่ในสถานท่ีซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึง

เพื่อท่ีจะท าการตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไดโ้ดยสะดวกหมอ้แปลงท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี
อยูห่ลายชนิดทั้งท่ีติดตั้งภายในอาคารห้องหมอ้แปลงหรือภายนอกอาคารมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทยของ วสท. ไดมี้ขอ้ก าหนดเฉพาะส าหรับการติดตั้งหมอ้แปลงชนิดต่างไวด้งัน้ี 
 
2.8.3.1หมอ้แปลงชนิดแหง้ 

-ติดตั้งในอาคาร(In Door) 
แรงดนัไม่เกิน 33 kV ขนาดไม่เกิน 112.5 kVA ห่างจากวสัดุติดไฟไม่นอ้ยกวา่ 0.30 เมตรยกเว้น จะ
กั้นดว้ยแผน่กั้นความร้อนและอยูใ่นเคร่ืองห่อหุม้ท่ีปิดส่วนท่ีมีไฟฟ้าเอาไวอ้ยา่งมิดชิด 

-องคป์ระกอบของหมอ้แปลง 
แรงดันไม่ เกิน 33 kV ขนาดไม่ เกิน 112.5 kVAยกเว้นหม้อแปลงมีระบบทนอุณหภูมิฉนวน 
(Insulasion System Temperature) ไม่ต  ่ากวา่ 150 Co หรือสูงกวา่และกั้นดว้ยแผ่นกั้นความร้อน หรือ
ติดตั้งห่างจากวตัถุติดไฟไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เมตร ในแนวนอนและ 3.60 เมตร ในแนวด่ิง   
หมอ้แปลงมีระบบทนอุณหภูมิของฉนวนไม่ต ่ากวา่ 150 Co อยูใ่นเคร่ืองห่อหุม้ส่วนท่ีมีไฟฟ้าไวอ้ยา่ง
มิดชิด 
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-ติดตั้งภายนอกอาคาร(Out Door) 
ตอ้งมีเคร่ืองห่อหุ้มท่ีทนสภาพอากาศหมอ้แปลงท่ีมีขนาดเกิน 112.5 kVAตอ้งติดตั้งไวห่้างวสัดุติด
ไฟไม่นอ้ยกวา่ 0.30 เมตร 
2.8.3.2หมอ้แปลงฉนวนติดไฟได ้

-การติดตั้งภายในอาคาร 
ตอ้งติดตั้งในห้องหมอ้แปลงยกเว้นหมอ้แปลงใชก้บัเตาหลอมไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 75kVA หากไม่
อยูใ่นหอ้งหมอ้แปลงตอ้งมีร้ัวลอ้มรอบและระยะ ห่างระหวา่งหมอ้แปลงกบัร้ัวตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.00 
เมตร 

-การติดตั้งภายนอกอาคาร 
หากติดตั้งหมอ้แปลงใกลก้บัวสัดุหรืออาคารท่ีติดไฟไดห้รือติดตั้งใกลท้างหนีไฟประตูหรือหนา้ต่าง 
ตอ้งมีการปิดกั้นเพื่อป้องกนัไฟท่ีเกิดจากของเหลวของหมอ้แปลงลุกลามไปติดวสัดุหรือส่วนของ
อาคารท่ีติดไฟไดส่้วนท่ีมีไฟฟ้าดา้นแรงสูงตอ้งอยูห่่างจากโครงสร้างอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เมตร 
2.8.3.3หมอ้แปลงฉนวนของเหลงติดไฟยาก 

-การติดตั้งภายในอาคาร 
อาคารท่ีติดตั้งเป็นอาคารท่ีติดไฟไดห้รือมีวสัดุติดไฟไดใ้นพื้นท่ีท่ีติดตั้งหมอ้แปลง หมอ้แปลงตอ้ง
ติดตั้งใน ห้องหม้อแปลงหรือต้องมีระบบดับเพลิงอตัโนมติัและมี การกั้นเก็บของเหลวท่ีไหล
ออกมาโดยการท าบ่อพกั (SUMP) หรือท าท่ีกั้นอาคารท่ีติดตั้งเป็นอาคารไม่ติดไฟตาม TYPE I และ 
TYPE IIตาม NFPA 220-1985 หรือเทียบเท่าและไม่มีวสัดุท่ีติดไฟไดใ้นพื้นท่ีติดตั้งหมอ้แปลงไม่
ต้องมีระบบดังเพลิงอัตโนมัติแต่ต้องมีการกั้นของเหลวซ่ึงอาจไหลออกมาหม้อแปลงท่ีมีพิกัด
แรงดนัเกิน 33 KV ตอ้งติดตั้งในหอ้งหมอ้แปลงเท่านั้น 

-การติดตั้งภายนอกอาคาร 
หากติดตั้งหมอ้แปลงใกลก้บัวสัดุหรืออาคารท่ีติดไฟไดห้รือติดตั้งใกลท้างหนีไฟประตูหรือหนา้ต่าง 
ตอ้งมีการปิดกั้นเพื่อป้องกนัไฟท่ีเกิดจากของเหลวของหมอ้แปลงลุกลามไปติดวสัดุหรือส่วนของ
อาคารท่ีติดไฟไดส่้วนท่ีมีไฟฟ้าดา้นแรงสูงตอ้งอยูห่่างจากโครงสร้างอ่ืนไม่นอ้ยกวา่ 1.80 เมตร 
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2.8.4 การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 
 การเลือกใชห้มอ้แปลงไฟฟ้านั้น ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบโหลดหลายๆ อยา่ง ซ่ึงมีแนวทางใน

การพิจารณา เลือกใชห้มอ้แปลง ดงัน้ี 
-ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายใหห้มอ้แปลงและจ่ายให ้Load เช่น ระดบัแรงดนั ความถ่ี จ  านวนเฟส 
-มาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละการทดสอบ เช่น มอก. IEC , IEEE 
-ชนิดของหมอ้แปลงท่ีเลือกใช ้เช่น หมอ้แปลงน ้ามนัหรือหมอ้แปลงแหง้ 
-การระบายความร้อนของหมอ้แปลง เช่น ONAN, AN, AF 
-ค่าใชจ่้ายของราคาหมอ้แปลง เช่นการใชง้าน การบ ารุงรักษา 
-ค่าสูญเสียของหมอ้แปลง เช่น ค่าสูญเสียในแกนเหล็ก (No Load Loss) ค่าสูญเสียในขดลวด 
(Load Loss) 

-เวคเตอร์กรุ๊ปของหมอ้แปลง เช่น Dyn11 ,Dd0 
-อุณหภูมิแวดลอ้ม ความช้ืน ไอเกลือ ผงฝุ่ น 
-ขอ้จ ากดัทางดา้นขนาด น ้าหนกั 
-สถานท่ีติดตั้งการใชง้าน เช่นในพื้นท่ีอนัตราย โรงกลัน่น ้ามนั 
-แรงดนัไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ ขนาดกระแสลดัวงจร และแรงดนัตกท่ีปลายสาย 
-ลกัษณะของ Tap Changer ตามพื้นท่ีของแต่ละการไฟฟ้า 
-ลกัษณะและทิศ ทางของตวัน าดา้นจ่ายไฟและระบบไฟ 
-อายกุารใชง้านของหมอ้แปลง 
-การขนานหมอ้แปลง 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดภาคปฏบิัติงาน 
 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
เลขท่ี 60 ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวง คลองเตยเขต คลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 

 
รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้งสถำนประกอบกำร 
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3.2 สถานทีป่ฏิบัติงาน 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
เลขท่ี 60 ศูนยป์ระชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 

 
รูปท่ี 3.2 สถำนปฏิบติังำน 

3.3 ลกัษณะงาน 
-ดูแลระบบไฟฟ้ำและแสงสวำ่ง 
-ดูแลระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ 

3.4 รูปแบบการจัดการขององค์กรและการบริหารขององค์กร 
3.4.1 กำรบริหำรขององคก์รประกอบดว้ย 

-ต ำแหน่ง President 
-ต ำแหน่ง Operations 
-ต ำแหน่ง Executive Office 
-ต ำแหน่งCorporate Administration 

3.4.2 แผนกท่ีมีในฝ่ำยช่ำง (Facility Services Department /FSD) 
-ฝ่ำยแสงสีเสียงจดังำนประชุม (Audio Visual & Lighting Sound / AV&LS) 
-ฝ่ำยดูแลซ่อมบ ำรุงโครงสร้ำงอำคำร (Building Maintenance / BM) 
-ฝ่ำยดูแลงำนประปำ ระบบสุขำภิบำล งำนดำ้นควำมปลอดภยั 
(Environmental & Safety / E&S) 
-ฝ่ำยดูแลงำนระบบไฟฟ้ำและโทรศพัท ์(Electrical & Telecommunication / E&T) 
-ฝ่ำยดูแลงำนระบบปรับอำกำศ ระบำยอำกำศ (Repair & Maintenance / RM) 
-ฝ่ำยดูแลงำนระบบ Chiller Plant ระบบไฟ Alarm ระบบ BAS งำนระบบ Generator 
(Shift Operation / SO) 
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3.5 ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 
นำย ธนยั ปรินแคน สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัสยำม 
ท ำหนำ้ท่ีต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ 

3.6 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
ลกัษณะงำนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำจดบนัทึกค่ำกำรท ำงำนของตวัเคร่ืองปรับอำกำศขนำดใหญ่

หรือชิลเลอร์เช่นจดบนัทึกค่ำกำรท ำงำนของเคร่ืองชิลเลอร์ตั้งแต่ไดท้  ำกำรเร่ิมเดินเคร่ืองจนถึง Shut 
Down โดยจะท ำกำรจดบนัทึกทุกๆ 1ชัว่โมงเพื่อท ำกำรน ำมำหำขอ้มูลในกำรประหยดัพลงังำนของ
ศูนยป์ระชุมท่ีมีกำรเปิดใชเ้คร่ืองปรับอำกำศทั้งในช่วงท่ีมีกำรจดังำนและช่วงท่ีไม่มีกำรจดังำน 
 3.7 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ นำย เชำวลิต เสเกกุล 
 -ต ำแหน่ง Senior Technical 

 

3.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนในศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 14 เดือน

พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลำทั้งส้ิน 16สัปดำห์โดย
ระยะเวลำในกำรท ำงำนหน่ึงวนัท ำงำนทั้งหมด 8ชัว่โมงต่อวนัซ่ึงท ำงำนตำมตำรำงท่ีหัวหน้ำแผนก
จดัให้เป็นกำรท ำงำนตั้งแต่เวลำ 8.30-17.30น. โดยพนกังงำนจะตอ้งมำท ำงำนก่อนเวลำ 8.30น. เพื่อ
ท ำกำรประชุมเช็คช่ือและท ำกำรแรกเปล่ียนข้อมูลของแต่ละคนท่ีถูกส่งไปอบรมก่อนแยกยำ้ย
ปฏิบติังำนในช่วง 9.00น. ซ่ึงนกัศึกษำจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบของบริษทัเช่นเดียวกบัพนกังำน
ทุกคนซ่ึงจะมีเวลำพักคือ 12.00น.-13.00น.วนัหยุดส ำหรับนักศึกษำฝึกสหกิจ เสำร์-อำทิตย ์
สวสัดิกำรท่ีไดจ้ำกทำงบริษทัรับประทำนอำหำรกลำงวนัฟรี 1 ม้ือ 
3.9 ขอบเขตของงานทีด่ าเนินการ 

ซ่อมบ ำรุงเก่ียวกบัแสงสวำ่งท่ีอยูภ่ำยในอำคำรหลอดไฟ,ตูไ้ฟ,ห้องไฟ,ระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศงำน Chiller Plant เพื่อให้มีกำรประหยดัพลงังำนไดต้ำมท่ีองค์กรไดก้ ำหนดไว้
ในแต่ละช่วงใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดในดำ้นกำรประหยดัพลงังำนและรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
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3.10 รายการตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละวนัให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้งาน 
3.10.1 ระบบ Chiller 

-จดบนัทึกกำรท ำงำนของเคร่ืองทุกๆ 1ชัว่โมง 
-ตรวจสอบอตัรำกำรเขำ้ออกของน ้ำ 
-ตรวจสอบแรงดนัอีวำโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์จำกมำตรวดัแรงดนัเปรียบเทียบกบั
ค่ำท่ีอ่ำนไดจ้ำกหนำ้จอEvporatorจะประกอบดว้ย (อุณหภูมิน ้ ำเขำ้ – ออก ,อุณหภูมิน ้ ำยำ , 
แรงดันด้ำนต ่ ำ ,Approach Temp,สถำนกำรณ์ไหลของน ้ ำ,ระดับน ้ ำยำในเคร่ืองและ
เปอร์เซนต์กำรเปิดของ EXV)Condenser ประกอบด้วย - (อุณหภูมิน ้ ำเข้ำ – ออก , 
อุณหภูมิ) 

3.10.2 ระบบ FCU 
-ตรวจวดัควำมเร็วลมใหอ้ยูใ่นระดบัปกติโดยควำมเร็วลมตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 2.5m/s  
-ตรวจวดัอุณหภูมิคอยลเ์ยน็ใหอ้ยูใ่นระดบัปกติโดยอุณหภูมิตอ้งไม่สูงกวำ่ 8 °C –  
-ท ำควำมสะอำดแผงช่องส่งลมและช่องระบำยอำกำศ 

3.10.3 ระบบAHU 
-ตรวจสอบอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัปกติโดยอุณหภูมิตอ้งไม่สูงกวำ่ 25°C –  
-ตรวจสอบกำรร่ัวของท่อลมท่ีอำจเกิดข้ึนไดร้วมถึงกำรซ่อมแซมฉนวนท่อลมท่ีเสียหำย 

3.10.4 Cooling Tower 
-ท ำกำรเติมน ้ำยำป้องกนัครำบตะไคร่น ้ำ 1 คร้ัง / สัปดำห์ –  
-ตรวจสอบระดบัน ้ำใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีก ำหนด 

3.10.5 Chiller Water Pump / CHP 
-ตรวจสอบอุณหภูมิน ้ำใหอ้ยูใ่นระดบัปกติโดยอุณหภูมิตอ้งไม่สูงกวำ่สูงกวำ่8°C 
-ตรวจสอบและท ำควำมสะอำด Strainer ตรวจสอบสภำพฉนวนและกำรลงกรำวด์ของ
อุปกรณ์ 
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3.11 กราฟิกแสดงการท างานของเคร่ืองท าน า้เยน็ 
เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเคร่ืองท ำน ้ ำเยน็ตวัไหนท่ีก ำลงัมีกำรท ำงำนอยู่พร้อมดว้ยกำรแสดง

กำรท ำงำนของหอผึ่งน ้ำ (Cooling Tower)ท่ีท ำงำนอยูใ่นขณะนั้น 

 
รูปท่ี 3.3 กรำฟิกแสดงกำรท ำงำนของเคร่ืองท ำน ้ำเยน็ 
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3.12 กราฟิกแสดงต าแหน่งในการตั้งเคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU)ในแต่ละช้ัน 
เป็นภำพแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งห้องของเคร่ืองส่งลมเย็นภำยในอำคำรศูนยป์ระชุมแห่งชำติ
สิริกิต์ิตำมโซนต่ำงๆรวมถึงแสดงสถำนะกำรปิด-เปิดกำรท ำงำนของเคร่ืองดว้ยและสำมำรถ
ท ำกำรควบคุมกำรปิด-เปิดหรือปรับลดกำรเขำ้ของน ้ำเยน็ภำยในระบบ 
 

 
รูปท่ี 3.4 กรำฟิกแสดงต ำแหน่งหอ้ง AHU บริเวณชั้นท่ี 1 
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รูปท่ี 3.5 กรำฟิกแสดงต ำแหน่งหอ้ง AHU บริเวณชั้นท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 3.6 กรำฟิกแสดงต ำแหน่งหอ้ง AHU บริเวณชั้นท่ี 3  
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3.13 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 ตำรำง 3.1 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

พ.ค.61 มิ.ย.61  ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 

หวัขอ้ของโครงงำน       
รวบรวมขอ้มูลของ
โครงงำน 

      

เร่ิมเขียนโครงงำน       
ตรวจสอบโครงงำน       
น ำเสนอโครงงำน       
แกไ้ขและส่งเล่มท่ี
เสร็จสมบูรณ์ 

      

 
3.14 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.14.1 ศึกษำรำยละเอียดกำรปฏิบติังำนในสถำนท่ีฝึกงำน 
 3.14.2 ศึกษำวธีิกำรปฏิบติังำน 
 3.14.3 ศึกษำกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำและแสงสวำ่งในตวัอำคำร 
 3.14.4 ศึกษำกำรออกแบบระบบชิลเลอร์ในตวัอำคำร 
 3.14.5 จดบนัทึกค่ำกำรท ำงำนของเคร่ืองชิลเลอร์ 
 3.14.6 จดัท ำรำยงำน 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจ มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบระบบเคร่ืองชิลเลอร์ 

เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนออกแบบระบบของเคร่ืองชิลเลอร์ โดยการปรึกษาพนกังาน
ฝ่าย BAS ของแผนก FSD เพื่อศึกษาการวางระบบของเคร่ืองชิลเลอร์ในบริเวณต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.1 Floor Plan แผนผงัของหอ้ง Chiller 

1.ระบบป้ัมน ้าเยน็ (Chiller Water Pump / CHP) 
2.เคร่ืองท าน ้าเยน็ York ขนาด 1000 Ton จ านวน 4 เคร่ือง (Chiller) 
3.ระบบป้ัมสูบน ้าระบายความร้อน(Condenser Water Pump / COP) 
4.หอผึ่งน ้า (Cooling Tower) 
5.เคร่ืองกรองความกระดา้ง (Solftener Filter) 
6.เคร่ืองป่ันไฟ (Generator) 

  

1 

2 

4 
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4.2 ขั้นตอนการศึกษาเกีย่วกับการท างานชองเคร่ือง Chiller 

 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการเร่ิมเดินเคร่ืองการบ ารุงรักษาจนถึงการจดบนัทึกค่าการท างานของ
เคร่ืองChiller โดยพนงังานฝ่าย BAS ของแผนก FSD เพื่อเขา้ใจถึงการท างานและจดบนัทึก
ค่าการท างาน 

 

 รูปท่ี 4.2 เคร่ือง Chiller ขนาด 1000 TON  

4.3 ขั้นตอนการเร่ิมการท างานของระบบเคร่ือง Chiller 

เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการเร่ิมเปิดระบบการท างานเคร่ือง Chiller โดยจะเร่ิมจากการเปิด
Cooling Tower ,Chiller Water Pump ,Condenser Water Pump ,Chiller   

 

รูปท่ี 4.3 ตู ้Control CT,COP,CHP,CH 
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4.4 ขั้นตอนการ Start Chiller 
 เป็นการศึกษาขั้นตอนเร่ิมระบบการท างานควรตรวจเช็คระดบัน ้ า Cooling ตอ้งไม่ต ่ากว่า 
2.00 เมตร ตรวจเช็คต าแหน่งวาล์วตรวจเช็ค Circuit Breaker เปิดการท างานของ Cooling 
Tower ,Chiller Water Pump ,Condenser Water Pump ตามล าดบั เช็คการสั่นสะเทือนและ
เสียงของมอเตอร์ ก่อนเร่ิมStart เคร่ืองให้ดูท่ีจอ Display ตอ้งข้ึน   SYSTEM READY TO 
START และตอ้งไม่มี Alarm จึงกดเร่ิมเดินเคร่ืองได ้

รูปท่ี 4.4 หนา้จอ Display ของเคร่ือง Chiller 
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4.5 ขั้นตอนการศึกษาค าส่ังต่างๆบนหน้าจอ Display 
4.5.1 Home Screen 

1. Chiller Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีออกจากอีวาโปเรเตอร์ 
2. Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้าท่ีออกจากคอนเดนเซอร์ 
3. Motor Run(LED) จะอยูใ่นต าแหน่ง ON เม่ือระบบควบคุมตวัสตาร์ทมอเตอร์ ON 
4. Input Power(kW) แสดงก าลงังานทั้งหมดท่ีป้อนเขา้สู่ระบบ 
5. % Full Load Amps แสดงเปอร์เซ็นตข์องกระแสไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัภาระสูงสุด 
6. Operating Hours แสดงจ านวนชัว่โมงการท างานของเคร่ือง 

 

รูปท่ี 4.5.1 หนา้จอ Home Screen ของเคร่ือง Chiller 
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4.5.2 System Screen 
1. Discharge Temperature-Leaving แสดงอุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีทางออกอีวาโปเรเตอร์Chiller 
2. Liquid Temperature-Return แสดงอุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีทางเขา้อีวาโปเรเตอร์Chiller 
3. Liquid Temperature-Set Temperature แสดงอุณหภูมิของสารท าความเย็นท่ีทางออกจาก

คอมเพรสเซอร์Chiller Liquid point แสดงค่าท่ีตั้งไวปั้จจุบนัส าหรับอุณหภูมิน ้าเยน็ 
4. Evaporator Pressure แสดงความดนัของสารท าความเยน็ในอีวาโปเรเตอร์ 
5. Evaporator Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตวัในอีวาโปเรเตอร์ ณ ขณะนั้น 
6. Condenser Liquid Temperature-Leaving แสดงอุณหภูมิของน ้าท่ีทางออก 
7. Condenser Liquid Temperature-Return แสดงอุณหภูมิของน ้าท่ีทางเขา้ของคอนเดนเซอร์ 
8. Condenser Pressure แสดงความดนัของสารท าความเยน็ในคอนเดนเซอร์ 
9. Condenser Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตวัในคอนเดนเซอร์ 
10. Oil Sump Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้ามนัในถงัเก็บ 
11. Oil Pressure แสดงผลต่างของความดนัระหวา่งค่าท่ีวดัจากทรานซ์ดิวเซอร์ความดนัของป้ัม

น ้ามนัและค่าท่ีวดัจากทรานซ์ดิวเซอร์ความดนัของถงัน ้ามนั 
12. % Full Load Amps แสดงเปอร์เซ็นตข์องกระแสไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัภาระสูงสุด 
13. Current Limit แสดงค่าจ ากดัของกระแสไฟฟ้า 

 

รูปท่ี 4.5.2  หนา้จอ System Screen ของเคร่ือง Chiller  
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4.5.3 Evaporator Screen 
1. หนา้จอน้ีแสดงภาพอีวาโปเรเตอร์ค่าต่างๆท่ีตั้งส าหรับการท างานของอีวาโปเรเตอร์Chiller 

Liquid Flow Switch(Open/Close)แสดงให้รู้วา่มีการไหลของน ้ าเยน็ในอีวาโปเรเตอร์หรือไม่ 
Chiller Liquid Pump แสดงค าสั่งซ่ึงศูนยค์วบคุมภายในเคร่ืองส่งไปยงัป้ัมน ้ าเยน็ (RUN หรือ 
STOP) 

2. Evaporator Pressure แสดงความดนัของสารท าความเยน็ในอีวาโปเรเตอร์ 
3. Evaporator Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตวัในอีวาโปเรเตอร์ 
4. Leaving Chilled Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีทางออกอีวาโปเรเตอร์ 
5. Evaporator Refrigerant Temperature แสดงอุณหภูมิสารท าความเยน็ในอีวาโปเรเตอร์ถา้มี

การต่อ Sensorวดัอุณหภูมิ 
6. Small Temperature Difference แสดงผลต่างของอุณหภูมิระหวา่งของน ้ าเยน็ท่ีออกทางอีวา

โปเรเตอร์และอุณหภูมิสารท าความเยน็ในอีวาโปเรเตอร์ถ้ามีต่อ Sensor อุณหภูมิสารท า
ความเยน็น้ีจะเป็นค่าท่ีวดัจากSensor 

7. Leaving Chilled Liquid Temperature Set pointแสดงค่าท่ีตั้ งส าหรับอุณหภูมิการท างาน
ของเคร่ืองชิลเลอร์ค่าน้ีอาจตั้งท่ีตวัเคร่ืองหรือการควบคุมระยะไกล 

8. Leaving Chilled Liquid Temperature Set point-Shutdownแสดงค่าอุณหภูมิของน ้ าเย็น 
ทางออก ท่ีตั้ งไว้ให้ เค ร่ืองหยุดเดินเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต ่ าเกินไป ค่าท่ีตั้ งไว้
(default)คือ4°Fต ่ากวา่อุณหภูมิSet pointของน ้าเยน็ท่ีทางออก 

9. Leaving Chilled Liquid Temperature Set point-Restart แสดงค่าอุณหภู มิของน ้ า เย็น ท่ี
ทางออกท่ีตั้งไวใ้ห้เคร่ืองชิลเลอร์สตาร์ทใหม่ภายหลงัจากการหยุดเดินเน่ืองจากการป้องกนั
ไม่ให้อุณหภูมิต ่าเกินไปถ้าไม่มีการตั้ งค่าน้ีโดนผูใ้ช้เคร่ืองชิลเลอร์จะสตาร์ทใหม่เม่ือ
อุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีทางออกสูงข้ึนกบัค่า Leaving Chilled Liquid Temperature Set point 
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4.5.4 Condense Screen 

1. แสดงภาพของคอนเดนเซอร์ค่าต่างๆท่ีตั้ งไว ้(Set point)ส าหรับควบคุมการท างานของ
คอนเดนเซอร์ 

2. Leaving Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้าท่ีทางออกคอนเดนเซอร์ 
3. Return Condenser Liquid Temperature แสดงอุณหภูมิของน ้าท่ีทางเขา้คอนเดนเซอร์ 
4. Condenser Pressure Temperature แสดงความดนัของสารท าความเยน็ในคอนเดเซอร์ 
5. Condenser Saturation Temperature แสดงอุณหภูมิอ่ิมตวัในคอนเดนเซอร์ 
6. Small Temperature Difference แสดงผลของอุณหภูมิระหว่างของสารท าความเย็นใน

คอนเดนเซอร์และของน ้าท่ีออกดา้นคอนเดนเซอร์ 
7. Drop Leg Refrigeration Temperature แสดงผลต่างของอุณหภูมิระหว่างของสารท าความ
เยน็ใน drop leg ระหวา่งคอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์ 

8. Sub-Cooling Temperature แสดงผลต่างของอุณห ภู มิ ระหว่างส ารท าความ เย็น ใน
คอนเดนเซอร์ 

9. High Pressure Switch (Open/Closed) แสดงต าแหน่งของสวิตซ์ความดนัสูงซ่ึงจะเป็นตวั
แสดงวา่มีการท างานผดิพลาดเก่ียวกบัความดนั 

10. Condenser Liquid Flow Switch แ ส ด ง ใ ห้ รู้ ว่ า มี ข อ ง เห ล ว ใ น ค อ น เด น เซ อ ร์
หรือไม่Condenser Liquid Pump (Run/Stop)แสดงให้รู้วา่ป้ัมของเหลวเขา้คอนเดนเซอร์ก าลงั
ท างานอยูห่รือไม่ 
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รูปท่ี4.5.3 หนา้จอ Evaporator Screen ของเคร่ือง Chiller 

 

รูปท่ี 4.5.4 หนา้จอ Condenser Screen ของเคร่ือง Chiller 



45 

 

4.5.5 Compressor Screen 
ภาพของคอมเพรสเซอร์โดยให้เห็นภาพของ Impeller ตลอดจนสภาวะการท างานต่างๆ

ของคอมเพรสเซอร์ 
1. Oil Pressure แสดงผลต่างของความดนัระหวา่งดา้นความดนัสูงของน ้ามนัและดา้นต ่า 
2. Oil Sump Temperature แสดงอุณหภูมิน ้ามนัในถงั(Sump) 
3. Discharge Temperatureแสดงอุณหภูมิของน ้ ามนัท่ีท่อทางออก thrust bearing ความเร็ว

สูง  
4. High Speed Thrust Solenoid (มีหลอดLED)จะมีแสงไฟติดข้ึนเพื่อแสดงให้รู้วา่มีการส่ง

กระแสไฟฟ้าไปยงัท่ีโซลินอยด์ 
5. Vane Motor Switch (มีหลอดLED)แสดงใหรู้้วา่ใบพดัอยูใ่นต าแหน่งปิดสนิทอยูห่รือไม่ 
6. Oil Return Solenoid มีแสงไฟติดข้ึนเพื่อแสดงใหรู้้วา่มีกระแสไฟฟ้าส่งไปยงัโซลินอยด ์
7. Full Load Amp แสดงกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กบัค่า Full Load 

Amp Phase A,B,C Current แสดงค่ากระแสของมอเตอร์ 3 เฟส 

 

รูปท่ี 4.5.5 หนา้จอ   Compressor Screen ของเคร่ือง  Chiller 
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4.5.6 MOD “A” Solid Starter Screen 
1. ภาพน้ีแสดงขอ้มูลของระบบ Mod “A” Solid State Starter 
2. Motor Run(LED)เม่ือมีไฟติดแสดงวา่ระบบควบคุมสั่ง RUN ไปยงัมอเตอร์ 
3. Motor Current % Full Load Amps แสดงค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นตเ์ทียบกบัค่า  
4. Full Load Amps 
5. Current Limit Set point แสดงค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช ้
6. Pull down Demand Time Left แสดงเวลาท่ียงัเหลืออยูใ่นช่วง Pull down 
7. Voltage-Phase A,B,C แสดงค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส 
8. Current-Phase A,B,C แสดงค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสในมอเตอร์ 
9. Input Power แสดงก าลงังานเป็นกิโลวตัต ์
10. kW Hours แสดงก าลงังานสะสมเป็นกิโลวตัตใ์นช่วงเวลาท่ีเคร่ืองเดิน 

 

รูปท่ี 4.5.6 หนา้จอแสดง MOD “A” Solid Starter Screen ของเคร่ือง Chiller 
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4.5.7 Set point Screen 

ตั้งค่าต่างๆก่อนท่ีจะท าการ Start Chiller เช่น Set point , Pull down Demand Limit , Pull 
down Demand Time , Local Motor Current Limit  

 

รูปท่ี 4.5.7 หนา้จอแสดงการ Set-point Screen ของเคร่ือง Chiller 
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4.6 ขั้นตอนการจดบันทกึ Record ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Central Air-Condition Log 
 เป็นการจดบนัทึกของมูลของเคร่ืองChillerในขณะท่ีก าลงัท างานโดยท่ีจะน าค่าทางฝ่ังน ้ า
ร้อนและฝ่ังน ้ าเยน็ทั้งฝ่ัง Leaving และฝ่ัง Return ขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างานมาจดลงบนัทึก
ลงในแบบฟอร์มรวมถึงก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละชั่วโมงระดับน ้ ามนัอุณหภูมิภายนอก
อาคารและภายในอาคารมาท าการ Record จดบนัทึกในทุกๆ 1ชัว่โมงเพื่อน าไปเทียบการใช้
งานในแต่ละเดือนเพื่อดูว่าควรปรับลดปริมาณการใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกินตามท่ีระบบ
มาตรฐานไดร้ะบุไวใ้นการรักษาอนุรักษพ์ลงังาน 

 

รูปท่ี 4.6 แบบฟอร์ม Central Air-Condition Log 
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4.7 ขั้นตอนวธีิการสร้างถังเคร่ืองกรองความกระด้าง (Solftener Filter) 
ถงั Solftener Filter มีเพื่อท าหนา้ท่ีลดความเป็นกรด-เบสสกดัแร่ธาตุต่างๆท่ีเจือปนมากบั
น ้าประปาเพื่อน าไปใชต่้อในระบบ Cooling 

 
รูปท่ี 4.7 ถงั Solftener Filter   
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4.7.1 การลา้งถงัเร่ิมตน้ดว้ยการท า  
1. Back Wash คือการปล่อยใหน้ ้าเขา้จากทางดา้นล่างของตวัถงัเพื่อให้น ้าไปลา้งเศษท่ีมีการ
เกาะตวัอยูข่า้งในออกทางดา้นบนลา้งจนน ้าสีขุ่นเร่ิมใส 
2.การลา้งน ้าเกลือก่อนการท่ีจะลา้งน ้าเกลือตอ้งท าการเตรียมน ้าเกลือก่อนตอ้งเติมเกลือลงใน
ถงั 1,300ลิตร จะใชเ้กลือจ านวน 5ถุงจากนั้นท าการป้ันน ้ากบัเกลือใหเ้ขา้กนัประมาณ1ชัว่โมง 
จึงเปิดการเติมน ้าเกลือเขา้ไปในตวัถงัโดยจะให้น ้าเกลือเขา้ทางท่อดา้นบนแลว้ไหลออก
ทางดา้นล่างของตวัถงัรอจนน ้าเกลือหมดในถงั 1,300ลิตร 

 
รูปท่ี 4.8 ถงัเตรียมน ้าเกลือขนาด 1,300ลิตร 
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ทุกคร้ังท่ีมีการเติมน ้าเขา้ไปภายในถงัจะท าการเปิดป้ัมลมเพื่อช่วยเพิ่มแรงดนัภายในท่อเพื่อท า
ใหก้ารเติมน ้านั้นมีความเร็วข้ึน 

 
รูปท่ี 4.9 ป้ัมลม PUMA 

เม่ือลา้งน ้าเกลือเรียบร้อยเราจะเปิดเติมน ้าประปาเพื่อเขา้ไปลา้งน ้าเกลือต่ออีกประมาณ30-40
นาทีหลงัจากการลา้งน ้าประปารอบสุดทา้ยเสร็จแลว้จึงจะเติมน ้าเขา้ถงัตามปกติเพื่อน าไปใช้
ในระบบ Cooling Tower ต่อไป 
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4.8 เคร่ืองวดัคุณภาพน า้ 
มีหนา้ท่ีในการตรวจวดัคุณภาพน ้าท่ีเขา้มาในเคร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller)เพื่อตรวจสอบวา่น ้า
คุณภาพน ้าเป็นอยา่งไรคุณภาพน ้าท่ีเหมาะสมในการท างานคือหา้มเกิน 293mS/m ถา้คุณภาพ
น ้าเกินค่าท่ีก าหนดไวเ้คร่ืองจะท าการสั่งใหร้ะบบปล่อยน ้าออกจากหอผึ่งน ้า  
(Cooling Tower)

 
รูปท่ี 4.10 เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้า 

  



53 

 

4.9 การซ่อมบ ารุงห้องไฟ 
เน่ืองจากเกิดการท่ีมีงานแจง้เขา้มาวา่ระบบแสงสวา่งในส่วนของบริเวณชั้น 3 มีการดบั
เกิดข้ึนจึงไดท้  าการตรวจสอบท่ีตูไ้ฟของชั้น 3 พบวา่เกิดจากการท่ีเบรกเกอร์มีการช ารุดจึง
ไดด้ าเนินการเปล่ียนและเช็คสภาพอุปกรณ์ในส่วนต่างๆของหอ้งไฟให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
ใชง้าน 

 

 
รูปท่ี 4.11 ภาพขณะท่ีก าลงัซ่อมบ ารุงห้องไฟบริเวณชั้น 3 
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4.10 การบ ารุงรักษาห้องหม้อแปลงไฟฟ้า  
เน่ืองจากท่ีศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิรับไฟฟ้ามากจากการไฟฟ้าดว้ยก าลงัไฟฟ้าขนาด 
12kVA แต่เม่ือน ามาแปลงเพื่อใชง้านภายในศูนยจึ์งมีห้องหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อท าการลด
แรงดนัจากท่ีโรงไฟฟ้าส่งมาใหโ้ดยเป็นการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าชนิดแบบแหง้จ านวน 6 ลูกท่ี
ขนาด 2000kVA โดยไฟฟ้าท่ีไดรั้บมาจากโรงไฟฟ้าคลองเคยกบัโรงไฟฟ้าไผสิ่งโตโดยจะมี
การบ ารุงรักษาหอ้งหมอ้ทางดา้นแรงสูงปีละ 2 คร้ัง ดา้นแรงต ่าปีละ 3 คร้ังโดยช่วงท่ีไดอ้อก
ปฏิบติัสหกิจทางศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิไดมี้การซ่อมบ ารุงหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้าในดา้น
แรงต ่าจึงไดมี้การเห็นและลงมือปฏิบติัในการซ่อมบ ารุงหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 4.12 หมอ้แปลงท่ีมีการใชง้านในหอ้ง Substation 
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รูปท่ี 4.13 ภาพขณะก าลงัปฏิบติังาน 

 

 
รูปท่ี 4.14 ภาพของตูเ้มนเบรกเกอร์หลงัท่ีท าการจ่ายไฟฟ้าไปยงัหอ้งยอ่ย 

  



56 

 

4.11 อุปกรณ์จ าเป็นทีต้่องใช้ในขณะปฏิบัติงาน 
เพราะในการท่ีจะเขา้ไปจด Record ค่าการท างานของเคร่ืองนั้นเม่ือเคร่ืองมีการท างานจะ
เกิดเสียงดงัมากจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกนัเสียง 

4.11.1 Ear Muff 

 
รูปท่ี 4.15 Ear Muff 

 
4.11.2 Ear Plug 

 
 

รูปท่ี 4.16 Ear Plug 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลของการด าเนินงาน 

 

 5.1.1 การด าเนินงานโครงการ 
 การปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด ์

ดิเวลลอปเมน้ทจ์  ากดัในโครงการการศึกษาและตรวจสอบการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดใหญ่และระบบแสงสว่างท่ี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิ ริกิ ต์ิ เป็นการศึกษาการใช้
เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบแสงสวา่งรวมถึงการประหยดัพลงังานตามท่ีระบบ
มาตรฐานได้ก าหนดไวก้ารปฏิบัติงานสามารถลุล่วงได้เป็นอย่างดีจากการให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าจากพนกังานพี่เล้ียงท่ีคอยก ากบัดูแล 
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 

-ขาดทกัษะในการท างานของเคร่ืองChillerและการด าเนินงานในส่วนต่างๆ 
-ขาดทกัษะความช านาญในการดูแบบแปลนโครงสร้างการวางระบบ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
-สอบถามจากพนกังานท่ีมีทกัษะและความช านาญในการท างานมาก่อน 
-ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 - ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบติัการท างาน 
 - ไดเ้สริมสร้างประสบการณ์ในการท างานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร 
 - ได้เรียน รู้ถึงขั้ นตอน การเตรียมความพร้อมในการท างานให้บรรลุตาม

จุดประสงค ์
 - ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมภายในองคก์ร 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 - อุปกรณ์ Ear Muff และ Ear Plug ไม่พอต่อการปฏิบติังาน 
 - โปรแกรมกราฟิกท่ีสามารถดูค่าการท างานเกิดความไม่สมบูรณ์ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
- ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมส าหรับการใชง้าน 
- ควรแกไ้ขโปรแกรมกราฟิกใหมี้ความสมบูรณ์เพื่อดูการท างาน 
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ภาคผนวก ก 
(ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000 ISO 50001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

มาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกให้ความส าคญั เพื่อความเป็น
เลิศทางดา้นคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองคก์ร 
 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000 
 ISO ม าจ าก ค าว่ า  ( International Standardization and Organization)  มี ช่ื อ ว่ าอ งค์ ก าร
มาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1946 มีส านักงานอยู่ท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวตัถุประสงค์คลา้ย ๆ กบัองค์การการคา้อ่ืน ๆ ของโลก คือจดัระเบียบ
การคา้โลก ดว้ยการสร้างมาตรฐานข้ึนมา ใครเขา้ระบบกติกาน้ีถึงจะอยูไ่ด ้
 ช่วงท่ี ISO ก่อตั้งข้ึนเป็นช่วงสงครามโลกเพิ่งจะจบลงใหม่ ๆ ดงันั้นประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้
ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากนกั ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกนั จนกระทัง่
ในปี 2521 เยอรมนีเป็นตัวตั้ งตัวตีให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกัน ส่วนองค์กร
มาตรฐานโลกก็จดัตั้ งระบบ ISO/TC176 ข้ึนต่อมาอีก 1 ปี องักฤษพฒันาระบบคุณภาพท่ีเรียกว่า 
BS5750 ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ส าเร็จจากนั้ นในปี 2530 ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพื่อการ
ประกนัคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบไดผ้า่นระบบเอกสาร หรือท่ีเรียกวา่ ISO 9000 เป็นมาตรฐานท่ี
ก าหนดใชใ้นทุกประเทศทัว่โลก 
 ในปัจจุบนัมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จึงกลายเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดทางการคา้ใน
การติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การคา้ในระดบัสากล มาตรฐานท่ีใชไ้ด้
กบัทุกองคก์ร 
 ISO 9001: 2000 เน้นบทบาทของผู ้บริหารระดับสูงท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัของลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง องคก์รทุกประเภทไม่วา่จะเป็นภาคอุตสาหกรรม
การผลิตหรือภาคบริการ ทั้งรัฐและ เอกชน สามารถน าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ไปใชไ้ด ้
และไม่มีขีดจ ากดัวา่ตอ้งใชก้บัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีการลงทุนสูงและบุคลากรจ านวนมากเท่านั้น แต่
ยงัใชไ้ดก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
  



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายในองค์กร 
1. มีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบยิง่ข้ึน 
2. มีคุณภาพสินคา้ท่ีดีข้ึน 
3. ช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากของเสียไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
4. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานดีข้ึน 
5. มีระบบเอกสารท่ีดีข้ึน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายนอกองค์กร 
1. ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในสินคา้และบริการ 
2. กา้วสู่ตลาดต่างประเทศไดง่้าย 
3. เพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
4. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
5. เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
 

หลกัการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle-QMP) 
1. การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ (Customer Focus) 
2. ความเป็นผูน้ า (Leadership) 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
4. การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
5. การบริหารท่ีเป็นระบบ (System Approach) 
6. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 
7. การตดัสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making) 
8. ค ว ามสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้ข าย เพื่ อป ระโยช น์ ร่วม กัน  (Mutually Beneficial Supplier 
Relationship) 
 
 

เหตุผลส าคัญทีท่ัว่โลกยอมรับ ISO 9000 
1. เป็นมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่โลก 
2. คุณภาพเป็นส่ิงส าคญัในการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
3. มีความหลากหลายในการน าไปประยกุตใ์ช ้
4. การยอมรับของประเทศชั้นน ามากกวา่ 130 ประเทศ 
5. สามารถข้ึนทะเบียนใบรับรองไดท้ัว่โลก 



 

 

ธุรกจิทีป่ระยุกต์ใช้ ISO 9000  
1. น ้ามนั ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ 
2. ช้ินส่วนรถยนต ์
3. พลาสติก กระดาษ โลหะ 
4. อิเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า 
5. อาหาร และ Catering 
6. เคมี และยาเวชภณัฑ ์
7. บริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การประกนัภยั การขนส่ง 
8. ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

มาตรฐาน ISO 50001 นานาประเทศต่างให้ความส าคญักับวิกฤตพลังงานกันมากข้ึน เน่ืองจาก
ตน้ทุนพลงังานมีการปรับตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ และมีแนวโนม้วา่พลงังานจะหมดลง ทางองคก์รระหวา่ง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ตระหนักถึง
ความส าคญัของปัญหาด้านพลงังานและให้ความส าคญัในการจดัการพลงังาน จึงได้มีการจดัท า
มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน (Energy Management System) หรือ ISO 50001 ให้องคก์รต่าง 
ๆ ไดน้ าไปใช ้เพื่อท่ีจะช่วยควบคุมและลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน รองรับกบัวิกฤตดา้นพลงังาน และ
ลดการส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

ISO 50001 คือ ระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล หรือเรียกอย่างย่อวา่ EnMS 
ระบบแรกในโลกท่ีพฒันาข้ึนจากมาตรฐานระดบัชาติและภูมิภาคต่าง ๆ มีการประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 
15 มิ ถุน ายน  2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ  ว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization หรือเรียกอยา่งยอ่วา่ ISO) ซ่ึงมาตรฐาน ISO 50001 
มีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ลดตน้ทุนดา้นพลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ อ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
ใช้เป็นกรอบในการบริหารจดัการพลงังานส าหรับธุรกิจการคา้ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัในการลดการใชพ้ลงังานของโลกลงใหไ้ดป้ระมาณร้อยละ 60 
ประโยชน์ ISO 50001 ต่อองค์กร 

1. องค์กรมีการด าเนินการด้านการจดัการพลงังานท่ีเป็นรูปธรรม น าไปปฏิบติัไดจ้ริง ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

2. สนบัสนุนใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ดา้นประสิทธิภาพพลงังาน 

3. เกิดการยอมรับในระดบัสากล เป็นการเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รในดา้น CSR อีกทางหน่ึง 

4. องคก์รควบคุมผูส่้งมอบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการใชพ้ลงังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

5. องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เกิดการลดตน้ทุนดา้นพลงังานอย่างย ัง่ยืน ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด และเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตกบับริการ 

6. เกิดการตรวจวดัการใช้พลงังานหรือประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อท่ีจะเฝ้าติดตามหรือควบคุมใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม 

7. เกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษพ์ลงังานในงานทุกระดบั อนัเป็นผลมา
จากการมีก าหนดดชันีช้ีวดัสมรรถนะดา้นพลงังาน เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมี
การใชพ้ลงังานอยา่งเป็นระบบ 

https://www.chi.co.th/machine/


 

 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพลงังานขององค์กร โดยบูรณาการเขา้กบัระบบการจดัการ ISO 9001 
กบั ISO 14001 ท่ีองคก์รท าอยู ่

9. เป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน การวดั การจดัท าระบบเอกสารและการรายงานผล 
การปรับปรุงดา้นการพลงังานและการจดัการ โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

ประโยชน์ ISO 50001 ต่อพนักงาน 

1. เกิดการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบทั้งดา้นขอ้ก าหนด ดา้นเทคนิค และดา้นจิตส านึกอนุรักษพ์ลงังาน 

2. เพิ่มความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบจดัการพลงังานท่ีก าหนด
เอาไว ้
ประโยชน์ ISO 50001 ต่อประเทศไทยและต่อโลก 

1. เกิดกลไกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มเติมจากกลไกอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2. เกิดการควบคุมการลดใช้พลงังาน และการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานรูปแบบอ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบและ
ย ัง่ยืนขององคก์ร ส่งผลให้ประเทศลดการน าเขา้พลงังาน และเป็นการเพิ่มความมัน่คงทางพลงังาน
อีกทางหน่ึง 

ISO 50001:2011 กบัหลกัการ PCDA 

วตัถุประสงค์การจดัท า ISO 50001:2011 ในประเทศไทยก็คือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การพลังงาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ โดยระบบ ISO 50001:2011 สามารถน าไปใชไ้ดก้บัองคก์รทุกขนาด และ
สามารถบูรณาการใหเ้ขา้กบัระบบอ่ืน ๆ ได ้โดยตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัการ PCDA 

1. การวางแผนพลงังาน (PLAN) : องคก์รด าเนินการทบทวนการใชพ้ลงังาน จดัท าดชันีช้ีวดัสมรรถนะ
ขององค์กรในดา้นพลงังาน และก าหนดแผนปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อให้ไดผ้ลท่ีจะปรับปรุง
สมรรถนะดา้นพลงังานให้เป็นไปตามนโยบายพลงังานขององคก์ร โดยการวดัและวิเคราะห์ขอ้มูล
การใชพ้ลงังานและปริมาณการใชพ้ลงังาน 

2. การปฏิบติั (DO) : องค์กรน าแผนปฏิบติัการต่าง ไปปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมถึงการด าเนินการในดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้ระบบการจดัการพลังงานมีความย ัง่ยืนดังน้ี ด้านการออกแบบและการจดัซ้ือ 
ส าหรับกระบวนการ เคร่ืองจกัรท่ีมีนัยส าคญัและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลงังาน รวมถึงการ
บริการดา้นพลงังาน , ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา เฉพาะกระบวนการหรือ



 

 

เคร่ืองจกัรท่ีมีนัยส าคญัและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลังงาน , ด้านระบบเอกสาร ซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการจดัท าเอกสารให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและการควบคุมเอกสาร , ดา้นการส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร , ดา้นพลงังานของคนในองคก์ร , ดา้นความสามารถ การฝึกอบรมและ
ความตระหนกั 

3. การตรวจสอบ (CHECK) : องค์กรเฝ้าติดตามและตรวจสอบการด าเนินการรวมถึงแผนปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดแผนในการเฝ้าระวงัและการตรวจติดตามตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อ
สมรรถนะพลังงาน ซ่ึงในการตรวจสอบยงัรวมไปถึงการตรวจประเมินภายในระบบการจัด
การพลงังานท่ีจะตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี และหากพบขอ้บกพร่องหรือแนวโนม้ท่ีจะเกิดขอ้บกพร่อง 
จะตอ้งด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขและปฏิบติัการป้องกนัทนัที 

4. การทบทวน (ACT) : องคก์รด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะขององคก์ร
ดา้นพลงังาน ซ่ึงส่งผลให้ระบบมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยองคก์รจะตอ้งด าเนินการทบทวนโดย
ฝ่ายบริหารทุก ๆ ปี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าระบบการจดัการพลงังานยงัคงอยู่ และมีการปรับปรุงและ
พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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