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บทคัดยอ 

รายงานการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาน้ี นำเสนอผลการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ณ บริษัท JLL 

จำกัด มีระยะเวลาฝกงานสหกิจศึกษา ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 รวม 15 

สัปดาห บริษัท JLL จำกัด เปนบริษัททางดานการดูแลระบบไฟฟา สุขาภิบาล แสงสวาง และเครื่องปรับอากาศ 

การฝกงานในครั้งนี้ ไดกำหนดหัวขอศึกษา เปนเรื่องการประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอรดวยอุปกรณ

ควบคุมความเร็วรอบมอเตอรและการทำงานเปนระบบของอาคาร นำเทคนิคการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร 

VSD มาประยุกตใชกับเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอรจำนวน 5 ตัว บนพื้นที่ ทำความเย็นขนาด 2,116 ตารางเมตร 

คาดัชนีชี้วัดการใชพลังงาน (kWh/m2) ไดทำการวัดกอนและหลังการใชมาตรการประหยัดพลังงาน ไดผลพบว

าสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวาการทำงานแบบ By-Pass ไดถึง 37.5 % 
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Abstract 

This cooperative education project report presented the learning and performance 

results at JLL Company Limited from 15 January 2020 until 25 April 2020, a total of 15 weeks. 

JLL Company Limited is a company that maintains electrical, sanitation, lighting and air 

conditioning systems. This internship defined the topic of study on energy saving, water-cooled 

chillers with variable speed control devices and building systems. The VSD motor speed 

control technique was applied to 5 water-cooled chillers with a cooling area of 2,116square 

meters. The specific energy consumption index (kWh/m2) was measured before and after the 

use of energy saving measures. The results showed that energy saving were 37.5% better than 

previous operations.   
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บทท่ี1 

บทนำ 

1.1 ที่มาของโครงงาน 

         การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งน้ีเกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม และสถานประกอบการบริษัท JLL จำกัด สงเสรมิใหผูเรียนไดรบั

ประสบการณจริงโดยนำความรูจากการเรียนในหองเรียนไปผสมผสานกับการปฏิบัติงานที่หนางานเสมือน

พนักงานจริง โดยนักศึกษามีโอกาสไดตอบรับเขาทำงานหรือมีความพรอมในการทำงานจริงมากขึ้นเมื่อจบ

การศึกษาไป 

1.2 วัตถุประสงคของงานสหกิจ 

         1.2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมทั้งความรูในดานสาขาที่ตนเรียน 

         1.2.2 เพ่ือให มีความอดทน และมคีวามรับผิดชอบและมีมนุษยสมัพันธที่ดี 

         1.2.3 เพ่ือเรียนรูการทำงานจริงและการใชชีวิตจริงในการทำงาน 

         1.2.4 เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู ทักษะ ความชำนาญในดานสาขาที่เรียน  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

         1.3.1 โครงการสหกิจศึกษาน้ีมีขอบเขตในการศึกษาการประหยัดพลังงานเครื่องทำความเย็น 

Chiller จำนวน 5 ตัวภายในอาคาร FYI CENTER โดยมีพ้ืนที่ทำความเย็นขนาด 2116 ตารางเมตร  ใช   

หลักการ VSD เปรียบเทียบกับ By-Pass                                                                                                        

1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

        1.4.1  สามารถทำใหเกิดผลประหยัดจากการใชมาตรการ VSD กับ Chiller  ไดประมาณ   245,765  

บาท/ป  

        1.4.2  นำความรูความสามารถจากการเรียนมาประยุกตใช กับงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี  

ประสิทธิภาพ           

        1.4.3  เขาใจถึงขบวนการทำงาน และเรียงลำดับความสำคัญของงาน 

        1.4.4  สรางความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นกับตนเองและมีความรับผดิชอบตอหนาที่การงาน 

 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ 

2.1 ทฤษฎีและหลักการของระบบปรับอากาศ 

 ระบบปรับอากาศในภาคอาคารธุรกิจซึ่งไดแกอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา ถือ

วามีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาสูงที่สุด ในแตละสถานประกอบการมีการใชพลังงานในระบบปรับ อากาศอาจ

สูงเกิน 50% ของการใชพลังงานทั้งหมดในอาคาร ดังนั้นการออกแบบอาคารที่ดีไมวาจะเปน การปรับภูมิทัศน

หรือเลือกวัสดุปองกันความรอนประเภทตางๆเขามาภายในอาคาร รวมทั้งการออกแบบ ระบบปรับอากาศและ

ระบบควบคุมที่ดีและถูกตองจะทําใหประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการใช พลังงานสูงขึ้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 วัฏจักรอัดไอ(http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Commercial(PDF)) 

1 – 2 การอัด (Compression) อัดสารทำความเย็นสถานะกาซความดันต่ำ ใหเปนกาซรอนความดันสูง 

2 – 3 การควบแนน (Condensing) สารทำความเย็นสถานะกาซควบแนนเปนของเหลว และคายความ 

รอนออก 

3 – 4 การขยายตัว (Expansion) จากสารทำความเย็นความดันสูงไปเปนความดันต่ำ พรอมทั้งลด 

อุณหภูมิลงและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของเหลวผสมกาซ 

4 – 1 การระเหย (Evaporation) ความรอนจากสารตัวกลาง (อากาศหรือน้ำ) จะถูกดูดเพ่ือใชในการ 

ระเหยของสารทำความเย็นเหลวใหเปนกาซ 

ระบบปรับอากาศมักจะถูกออกแบบเพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนอยูในชวงความสบายของ 

http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Commercial(PDF)


ผูที่อยูในอาคาร หรือที่เรียกวา Comfort Zone คืออุณหภูมิอยูระหวาง 22-27 องศาเซลเซียส และความช้ืน

สัมพัทธอยูระหวาง 20-75% โดยทั่วไประบบปรับอากาศที่มีการใชงานในภาคอาคารธุรกิจมีการออกแบบอยู

หลายประเภทดังน้ี 

 

2.2  ระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) 

เปนระบบปรับอากาศขนาดใหญบางครั้งเรียกวาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย เหมาะสำหรับพื้นทีท่ี่

ตองการปรับอากาศที่ขนาดใหญ มีจำนวนหองที่จำเปนตองปรับอากาศหลายหอง หลายโซน หรือหลายช้ัน โดย

สวนใหญจะใชน้ำเปนสารตัวกลางในการถายเทความรอนหรือความเย็น โดยมีสวนประกอบของระบบ

ดังตอไปน้ี 

 

2.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)  

ถือวาเปนหัวใจของระบบปรับอากาศประเภทนี ้ในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทำน้ำ

เย็นนี้ เครื่องทำน้ำเย็นจะทำหนาที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่เขาและออกจากเครื่องระเหย (Evaporator) ใหได 

12 องศาเซลเซียส และ7 องศาเซลเซียสโดยมีอัตราการไหลของน้ำเย็นตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิต

อยูที่ 2.4แกลลอนตอนาทีตอตันความเย็น ภายในประกอบไปดวยระบบทำน้ำเย็นโดยมีวัฏจักรการทำความเย็น 

ที ่ม ีส วนประกอบ 4 สวนคือ เครื ่องระเหย (Evaporator) เครื ่องอัดไอ(Compressor) เครื ่องควบแนน 

(Condenser) และวาลวลดความดัน (ExpansionValve) สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นที่ใชงานมีใหเลือกหลาย

ประเภทซึ่งมีขอดีและขอเสียของแตละประเภทแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน หากแบงตามลักษณะการ

ระบายความรอนที่เครื่องควบแนน (Condenser) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

 

2.2.2  ระบายความรอนดวยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)  

โดยปกติขนาดการทำความเย็นไมเกิน 500 ตัน เหมาะสำหรับพ้ืนที่ปรับอากาศที่มีขอจำกัดของ 

พื้นที่ติดตั้ง หรือระบบน้ำสำหรับระบายความรอน ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความรอน

ดวยอากาศจะอยูระหวาง 1.4-1.6 กิโลวัตตตอตัน 

 

2.2.3  ระบายความรอนดวยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) 

 ใชสำหรับระบบที่ตองการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิด

ระบายความรอนดวยน้ำดีกวาระบายความรอนดวยอากาศโดยจะอยูระหวาง0.62-0.75 กิโลวัตตตอตัน 

อยางไรก็ตามเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ำตองมีการลงทุนที่สูงกวาเนื่องจากตองมีการติดต้ัง

หอระบายความรอน(Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความรอน (Condenser Water Pump)และยัง

ตองปรับปรุงคุณภาพน้ำใหเหมาะสมเพื่อปองกันการสึกกรอนและตะกรันในระบบทอและเครื่องแลกเปลี่ยน

ความรอนอันเปนสาเหตุทำใหประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงในสวนของเครื่องระเหย (Evaporator) ที่ใช

งานกับเครื่องทำน้ำเย็นทั้ง 2 ประเภทนี้มีชนิดของเครื่องระเหย 3 ชนิดหลักๆBrazed Plate มักใชในเครื่องทำ



น้ำเย็นขนาดต่ำกวา 60 ตัน DX Shell and Tube โดยสารทำความเย็นไหลภายในทอ (Tube) และน้ำอยู

โดยรอบ (Shell) Flooded Shell and Tube โดยสารทำความเย็นทวมทอ สวนน้ำจะไหลอยูภายในทอและใน

สวนของเครื่องอัดไอที่ใชงานกับเครื่องทำน้ำเย็นทั้ง 2 ประเภทมีอยูหลายชนิดขึ้นอยูกับขนาดการทำความเย็น

และลักษณะการใชงานไดแก 

 เครื่องอัดไอชนิดลูกสูบ (Reciprocating type) 

 เครื่องอัดไอแบบสกรู (Screw type) 

 เครื่องอัดไอแบบอาศัยแรงเหว่ียง (Centrifugal type) 

 เครื่องอัดไอแบบสโครล (Scroll type) 

แตละชนิดมีสมรรถนะแตกตางกันโดยที่เครื่องอัดแบบแบบอาศัยแรงเหว่ียงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ

เปรียบเทียบภาระการทำความเย็นที่เทากัน 

2.2.4  เครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) 

 เปนอุปกรณที่ทำหนาที่สูบสารตัวกลางหรือน้ำจากเครื่องทำน้ำเย็นไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

เชนเครื่องสงลมเย็น(Air HandlingUnit) หรือคอลยเย็น (Fan Coil Unit) 

 

2.2.5  ระบบสงจายลมเย็น (Air Handling Unit) และทอสงลมเย็น (Air Duct System)  

ทำหนาที่ลดอุณหภูมิอากาศภายนอก (Fresh Air) หรืออุณหภูมิอากาศไหลกลับ (ReturnAir) ใหอยูใน

ระดับที่ควบคุมโดยอากาศจะถูกเปาดวยพัดลม (Blower) ผานแผงคอลยน้ำเย็น (Cooling Coil) ซึ่งจะมีวาลว

ควบคุมปริมาณน้ำเย็นที่สงมาจากเครื่องทำน้ำเย็นดวยเครื่องสูบน้ำเย็นตามความตองการของภาระการทำ

ความเย็น ณ ขณะนั้น อากาศเย็นที่ไหลผานแผงคอลยเย็นจะไหลไปตามระบบทอสงลมเย็นไปยังพื้นที่ปรับ

อากาศ 

  

2.2.6  คอลยรอน (Condensing Unit) 

  สำหรับระบบระบายความรอนดวยอากาศ หรือหอระบายความรอน (Cooling Tower) สำหรับระบบ

ระบายความรอนดวยน้ำ ซึ่งทำหนาที่ระบายความรอนออกจากสารทำความเย็นเพ่ือเปลี่ยนสถานะสารทำความ

เย็นจากกาซไปเปนของเหลว สำหรับระบบระบายความรอนดวยน้ำโดยหอระบายความรอนน้ันอุณหภูมิของน้ํา

ที่ออกแบบไวเมื่อเขาและออกของเครื่องควบแนนจะอยูที่ 32 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส โดยมี

อัตราการไหลของน้ำระบายความรอนตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิตอยูที่ 3.0 แกลลอนตอนาทีตอตัน

ความเย็น เน่ืองจากน้ำที่ใชในระบบหลอเย็นตองใชเปนปริมาณมาก จึงจำเปนตองใชระบบน้ำหมุนเวียน และใช

หอระบายความรอนเพ่ือปรับอุณหภูมิของน้ำใหต่ำลง เพ่ือสามารถนำกลบัไปใชไดอีก ปริมาณจะสูญเสยีไป

ประมาณ 4-6 % ของปริมาณน้ำหมุนเวียน ซึ่งแบงเปนน้ำ 2-3 % กระเด็นสูญเสียไปโดยเปลาประโยชนน้ำอีก 

2-3 % จะระเหยหายไป การระเหยของน้ำจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศที่ใชใน



การถายเทความรอน อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศยิ่งต่ำเทาใดเราจะยิ่งไดน้ำหลอเย็นที่มีอุณหภูมต่ิำ

ย่ิงขึ้น 

 

2.3  การประยุกตใชงานเทคโนโลยี 

2.3.1  ภาระในระบบปรับอากาศ 

องคประกอบของความรอนที่หองไดรับน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ความรอนจากภายนอก

อาคารและความรอนจากภายในอาคารโดยความรอนจากภายนอก ประกอบดวย 

1. การนำความรอนผานจากผนัง หลังคา และกระจก ดานนอก 

2. การนำความรอนผาน ผนังเบา เพดาน และพ้ืน ดานใน 

3. การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยผานกระจกสำหรับความรอนจากภายใน ประกอบดวย 

4. ความรอนจาก แสงสวาง 

5. คน และสัตว 

6. อุปกรณตางๆ เชน อุปกรณไฟฟา มอเตอรของเครื่องเปาลม เปนตน 

7. การรั่วของอากาศ 

8. ที่อุณหภูมิสูงเขาสูหองหรืออาคารที่ปรับอากาศอาจจะจัดแยกอยูอีกประเภทหน่ึงก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 2.2 ภาระในระบบปรับอากาศ 

 

 

 



เมื่อพิจารณาถึงแหลงที่มาของความรอนของระบบปรับอากาศ จะพบวาประมาณ 60% เปนผลจาก

ความรอนที่ถายเทจากภายนอกอาคาร ผานผนังทึบและผนังโปรงแสงเขาสูภายในตัวอาคาร สวนที่เหลืออีก

40% เปนภาระความรอนที่เกิดขึ้นจากภายในตัวอาคารเอง เชน ความรอนจากหลอดไฟฟา อุปกรณสำนักงาน 

และความรอนจากผูอยูในอาคาร เพื่อใหผูที่อยูในหองปรับอากาศ มีความรูสึกสบายดังนั้น ในการออกแบบ

ระบบปรับอากาศจะตองคำนึงถึงตัวประกอบดังน้ี 

 อุณหภูมิของอากาศ 

 ความช้ืนของอากาศ 

 ความเร็วของอากาศ 

 คุณภาพของอากาศ 

 ปริมาณของอากาศหมุนเวียน 

 การควบคุมเสียง 

 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปลักษณะการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบตางๆ 



2.4 ประสิทธภิาพระบบปรับอากาศ 

ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศสามารถคำนวณและระบุได 2 รูปแบบคือ 

2.4.1  อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน ( Energy Efficient Ratio, EER) 

 เชนเดียวกับสัมประสิทธิ์ในการทำงาน เพียงแตพลังงานความเย็นใชมีหนวยเปน บีทียู / ชพลังงาน

ไฟฟาที่ใชมีหนวยเปนวัตต เพราะฉะน้ัน 

 

คาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)    =      อัตราการทำความเย็น (บีทียูตอช่ัวโมง) 

    กำลังไฟฟาปอนเขา (วัตต) 

 

สำหรับคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานจะใชบอกประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศขนาด 

เล็กเชนระบบปรับอากาศแบบแยกสวน และระบบปรับอากาศแบบแพ็คเกจขนาดเล็ก 

 

2.4.2 ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Performance, ChP)  

เปนคาที่แสดงประสิทธิภาพการทำความเย็น คือ อัตราสวนระหวางพลังงานที่เครื่องสามารถทำความ

เย็นไดตอพลังงานที่ตองใช ( พลังงานไฟฟา ) 

TON = ความสามารถในการทำความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (ตันความเย็น)หาไดจาก 

TON = (FxT) / 50.4 

F = ปริมาณน้ำเย็นที่ไหลผานสวนทำน้ำเย็น (ลิตรตอนาที) 

T = อุณหภูมิแตกตางของน้ำเย็นที่ไหลเขาและไหลออกจากสวนทำน้ำเย็น 

(องศาเซลเซียส) 

kW = กำลังไฟฟาที่ใชของสวนทำน้ำเย็น (กิโลวัตต) 

 

ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น (ChP)        =             กำลังไฟฟาปอนเขา (กิโลวัตต) 

        อัตราการทำความเย็น (ตัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  การควบคุมระบบปรับอากาศอยางมีประสทิธิภาพ 

ระบบปรับอากาศที่มีการใชงานโดยสวนใหญในอาคารธุรกิจน้ันมีทั้งประเภทระบบปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ระบบปรับอากาศแบบแพ็คเกจและระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทำน้ำเย็นขึ้นอยูกับลักษณะ

การใชงาน สำหรับอาคารธุรกิจขนาดใหญโดยทั่วไปจะเปนระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทำน้ำเย็นเปนหลักดัง

แสดงไวในไดอะแกรมดังน้ี 

รูปที่ 2.3 ไดอะแกรมระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทำน้ำเย็น 

 

สวนในเรื่องการใชระบบปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมจะทำการตรวจสอบความตองการของ

ภาระทำความเย็น (Load) ณ. ขณะใดขณะหน่ึงจากน้ันจะทำการควบคุมการเดินเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็น ให

เหมาะสมกับภาระจริง เนื่องจากโดยปกติเครื่องทำน้ำเย็นทุกประเภทจะถูกออกแบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเครื่องทำน้ำเย็นเดินที่พิกัดภาระสูงสุด (Full Load) หากภาระของเครื่องทำน้ำเย็นลดลงประสิทธิภาพจะ

ลดลงไปดวยหรือการใชพลังงานจะสูงขึ้น (Part Load) ดังนั้นเครื่องทำน้ำเย็นจึงควรเดินที่ภาระสูงที ่สุด

ตลอดเวลา 

 

 



2.6  การควบคุมระบบ  CHILLER  ภายในอาคาร FYI CENTER 

   รูปที่ 2.4 การควบคุมระบบ Chiller ภายในอาคาร 

 

แนวทางในการประหยัดพลงังานในระบบปรับอากาศ 

2.6.1 การออกแบบปรับปรุงอาคาร 

  ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบ 

จัดทิศทางการวางตัวอาคารใหเหมาะสม (สำหรับอาคารใหม) 

ใชวัสดุกอสรางที่เปนฉนวนกันความรอน 

  ปองกันการรั่วซึมของอากาศภายนอก 

ใชการบังเงาเพ่ือหลีกเลี่ยงแสงที่สองโดยตรงจากดวงอาทิตย 

2.6.2 การเลือกใชอุปกรณ 

 เลือกประเภทและขนาดของอุปกรณใหถูกตอง 

   เลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 

2.6.3 การใชงานและการควบคุม 

พื้นที่ปรับอากาศ ตั้งคาอุณหภูมิใหเหมาะสม ไมเย็นจนเกินไป โดยทั่วไปอุณหภูมิใชงานในหองทำงาน

ไมควรต่ำกวา 24 องศาเซลเซียส 

หลีกเลี่ยงการใชงานที่ไมจำเปนหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่มีความรอนสูงในพ้ืนที่ปรับอากาศ ใชอุปกรณตรวจวัด

และควบคุมที่มีความเที่ยงตรงและแมนยำเชน เทอรโมสตัท(Thermostat) 

 



2.7   การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ 

 

   เครื่องทำน้ำเย็น 

-ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น หรือคากิโลวัตตตอตันความเย็น (kW/ton) 

-ตรวจสอบความดันของสารทำความเย็นดานความดันต่ำและความดันสูง 

-อุณหภูมิของน้ำเย็นเขาและออกจากทำน้ำเย็น 

-ตรวจดูระดับน้ำมันของเครื่องอัดไอ 

-ทำความสะอาดเครื่องควบแนน (Condenser) ทุก 6 เดือนเพ่ือกำจัดตะกรันและสิ่งสกปรกที่ผิดานใน 

ของทอโดยใชน้ำยาหรือแปรงในการทำความสะอาดสำหรับเครื่องควบแนนที่ระบายความรอนดวยน้ำ  

และทำความสะอาดคอลยรอนโดยใชน้ำลางทำความสะอาดสำหรับเครื่องควบแนนที่ระบายความรอน

ดวยอากาศ 

-ทำความสะอาดเครื่องระเหย (Evaporator) ทุก 6 เดือนเพ่ือกำจัดตะกรันและสิ่งสกปรกที่ผิว 

 ดานในของทอโดยใชน้ำยาหรือแปรงในการทำความสะอาด 

 

2.8  การจัดการพลังงาน 

1.เดินเครื่องทำน้ำเย็นใหเหมาะสมกับภาระทำความเย็นที่ตองการในอาคาร 

2.เดินเครื่องทำน้ำเย็นชุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกอนเสมอ 

3.ใชระบบการจัดการเครื ่องทำน้ำเย็นหรือ Chiller Manager กรณีที ่มีการใชเครื ่องทำน้ำเย็น   

หลายๆ ชุด 

4.ลดการใชงานระบบปรับอากาศในพ้ืนที่ปรับอากาศ 

5.การแบงโซนปรับอากาศเพ่ืองายตอการควบคุมอุณหภูมิ 

6.ลดการรั่วของอากาศภายนอกเขาสูอาคารตามกรอบอาคาร ประตู หนาตาง 

 

2.8.1  การใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

1. การติดต้ังฮีทไปปเพ่ือลดความช้ืนในระบบปรับอากาศ 

2. การใชวงลอแลกเปลี่ยนความรอนของลมเย็นทิ้งกับอากาศเติมภายนอกทำใหลดภาระ 

การใชงานของระบบปรับอากาศ 

2.8.2   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไมมีผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางตรงกันขาม อาศัยหลักของการปองกันความรอนและ 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาชวยใหการออกแบบทำใหลดการใชพลังงาน 

 

 

 



2.9  วิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยของเครื่องทำน้ำเย็นแตละเครื่องในอาคาร ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.2  ตาราง Part load เครื่องทำน้ำเย็นเครื่องที่ 1-2 (900 ton) = 0.691 kW/ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2.3  

 

 



ตารางที่ 2.3 ตาราง Past load เครื่องทำน้ำเย็นเครื่องที่ 3 (450 ton) = 0.623 kW/ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.4  ตาราง Past load  เครื่องทำน้ำเย็นเครื่องที่ 4 (220 ton) = 0.68 kW/ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่2.5  ตาราง Past load  เครื่องทำน้ำเย็นเครื่องที่ 5 (110 ton) = 0.70 kW/ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแสดงระดับการใชพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นตามขอกำหนดของกฎกระทรวง(พ.ศ2538) 

วาดวยกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑสำหรับอาคารควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 อุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drives : VSD ) 

      อุปกรณควบคุมความเร ็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drives : VSD) เป นอ ุปกรณท ี ่ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรในขบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ระบบปมน้ำ พัดลม 

และระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ อุปกรณ VSD ใชเทคโนโลยีแบบ Flux Current Control (FCC) ทํา

ใหประสิทธิภาพในการควบคุมไมใหมีการสูญเสียพลังงานความรอนภายในตัวมอเตอร (Derating) และมี

อุปกรณกําจัดสัญญาณรบกวน (Harmonic Filter) ที่เปน อุปกรณมาตรฐานของเครื่องปองกันการรบกวน

สัญญาณที่ควบคุม และยัง สงผลดีในการประหยัดพลังงานอีกดวย   

 

 

 



 2.10.1 ขอดีของการใช VSD  

        1. สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอรไดจากเดิมซึ่งคงที่ทั ้งมอเตอร,ปมน้ำ และพัดลมทําใหได

ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความตองการของการทํางานในแตละลักษณะและยังสามารถควบคุมแบบ Close 

Loop Control เพ่ือใหระบบมีเสถียรภาพคงที่อยูตลอดเวลา 

        2. เพ่ิมคุณภาพของช้ินงานใหถูกตองตามความตองการ 

        3. ชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักรและปองกันการสูญเสียของมอเตอร, พัดลมและปมน้ำ 

        4. ลดการกระชากไฟฟาตอนเริ่มตนทําใหลดคาดีมานชารจโดยเฉพาะมอเตอรที่มีขนาดใหญ 

        5. ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) โดยใชพลังานตามความจําเปนของโหลด 
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รายละเอียดภาคปฏิบตัิงาน 

 บริษัท JLL จำกัด จัดเปนบริษัทอันดับแรกๆ ที่เขามาดูแลอาคารสูงและคอนโดมิเนียมภายใน

กรุงเทพมหานครและขยายครอบคุมในพ้ืนที่ตางจังหวัดซึ่งทางบริษัทมีการทำงานที่เปนระบบและการจัดการ

ภายในองคกรที่ชัดเจน 

3.1 ชื่อและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่ อาคาร FYI CENTER 

 ชื่อบริษัท:                      JLL 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ            175 ช้ัน19 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร  ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 

                                   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 10120 

                                    โทร. : +662 624 6400 

                                    เบอรโทรสาร : +662 679 6519 

สถานทีท่ำงาน (site)          อาคาร  FYI CENTER   2525 ช้ัน G ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต           

                                   คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

                                    โทร  :  02-2602525 ตอ 0 , 114 

tel:+662%20624%206400


3.2 ลักษณะการใหบริการของสถานประกอบการ 

       บริษัท JLL จำกัดเปนบริษัทที่เขามาดูแลระบบภายในอาคารสูงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและดูแล

เกี่ยวกับดานอสังหาริมทรัพย ทั้งระบบ ปรับอากาศ ไฟฟา แสงสวาง และสุขาภิบาล ทั้งหมดภายในอาคาร

รวมทั้งงานบริการลูกคา 

3.3 ตำแหนงและลักษณะงานทีน่ักศึกษาไดรับมอบหมายใหรบัผิดชอบ 

        ตำแหนง  ชางเทคนิค ( Technician  ) 

เชน       งาน Operate 

               - ตรวจเช็คตารางการเปดปด Chiller  

               - ตรวจเช็คอุณหภูมิของหมอแปลงและแรงดันของ MDB 

               - ตรวจเช็คการทำงานของระบบ BAS  

               - ตรวจเช็คการทำงานของ AHU 

               - ตรวจเช็คการของทำงานของ Chiller  

               - ตรวจเช็คระบบ Fire alarm / CCTV / MDF 

               - ต้ัง Schedule การเปด-ปด เครื่องปรับอากาศและแสงสวาง    

 

3.4 ชื่อและตำแหนงงานของพนักงานที่ปรกึษา 

        1. คุณ เวนิช            เพ่ิมสวัสด์ิ      ตำแหนง   วิศวกรอาคาร ( Building Service Engineer) 

        2. คุณ สมพร          บุญเที่ยงตรง    ตำแหนง   หวัหนาชาง ( Senior Technician ) 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 แผนผังองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รูปที่ 3.2  แผนผังฝายบริหารอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 ผังการดำเนนิงาน 

      ระยะเวลา  4 เดือน ต้ังแตวัน ที่  15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

3.7 อุปกรณและเครื่องมือทีใ่ช 

           - ดิจติอลมัลติมิเตอร ( Digital Multimeter ) 

           - คลปิแอมป  ( Clamp Meter) 

           - ไขควงลองไฟ ไขควงแบน แฉก ( Electic Screwdriver) 

           - คมีตัด คีมจับ คีมปอกสายไฟฟา 

           - เทปพันสายไฟ และอ่ืนๆ 

ที่ หัวของาน สัปดาหที ่  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ศึกษารายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 

               

2 เ ริ่ ม ค  น ห า ข  อ มู ล

ม าตรการประห ยัด

พลังงาน 

               

3 ตรวจเช ็คค ากระแส

และการทำงานของ 

VSD 

                

4 รวบรวมข อม ู ลการ

ปฏิบัติงาน 

               

5 เขียนโครงงาน                



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 การใชมาตราการประหยัดพลังงานเพื่อเปนการจัดการทำงานที่เปนระบบมากยิ่งขึ้นและทำใหเห็นความ

แตกตางของระบบที่ใชในการควบคุมที่สำคัญลดการสูญเสียพลังงานกับลดรายจายภายในอาคารไดอยาง

ชัดเจน 

4.1 วิธีและมาตรการ การประหยัดพลังงาน  

 

 

 

 

 

 

รูป 4.1 วิธีการต้ังเวลาเปดปด chiller 01-03 

  รูปนี้เปนการตั้งเวลาใหกับ Chiller01-03 ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเปดปดไดแบบรายวัน รายสัปดาห 

รายเดือนและรายป ในภาพแสดงเวลา 07.30-18.00 น. 

 

 

 

 

 

 



4.2  การปรับขนาดท่ีเหมาะสม 

 กอนเริ่มมาตรการ 

Chiller 900 Tons จำนวน 2 ตัว   Chiller 450 Tons จำนวน 1 ตัว 

Chiller 220 Tons จำนวน 1 ตัว   Chiller 110 Tons จำนวน 1 ตัว 

อุณหภูมิน้ำเย็นที่ต้ังไวเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)   43.7  องศาฟาเรนไฮต 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 4.2 ตารางการเปดปดระบบ Chiller กอนเริ่มมาตราการ 

เริ่มมาตรการ 

 เน ื ่องจากเปนอาคารสำนักงานขนาดใหญพิเศษ จึงม ีการใชงาน Chiller01-02 ไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพในชวงเวลา 07.00 น – 13.00 น เปนเวลาที่ Chiller จะทำอุณหภูมิน้ำภายในระบบไดอยาง

เต็มที่ตามที่ตั้งไวที่ 43.7 องศาฟาเรนไฮต  จากนั้น จึงมีการปรับการใชงานของเครื่องทำน้ำเย็น เปน Chiller 

03 แทน Chiller 01 หรือ 02 ก็ไดเพื่อใหเครื่องทำน้ำเย็นอยูในระดับที่เหมาะสม ตั้งแตเวลา 13.00 – 18.00 

น. 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 4.3  ตารางหลังจากการปรับเปลื่ยนเวลาการทำงานของ Chiller  



ตารางที่ 4.1  ตารางคำนวนการใชพลังงานและคาไฟฟากอนเริ่มาตราการ  

 

 

 

  

ตารางที่ 4.2  ตารางคำนวณการใชพลังงานและคาไฟฟาหลังเริ่มมาตรการ 

 

 

 

จากตารางที่  6  และ 7   เปนตารางแสดงการทำงานระหวางกอนเริ่มมาตรการ การประหยัดพลังงาน

และชวงเริ่มมาตราการ เนื่องจากปรับขนาดของ Chiller ใหเหมาะสมกับชวงเวลาจึงทำการปรับขนาดของ 

Chiller ลงและยังสามารถทำอุณหภูมิน้ำภายในอาคารไดปกติเพ่ือลดพลังงานและคำควณคาไฟฟาเปรียบเทียบ

ระหวางกอนและหลังเริ่มมาตราการ  

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การเปรียบเทียบการทำงานของ AHU โดยทำงานผาน VSD และทำงานไมผาน VSD 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ผัง AHU ช้ัน 5 อาคาร 1 

โดย       ขนาด AHU 1-5A-01 และ 1-5A-03 มีขนาดเทากัน 3.7 kW 

           ขนาด AHU 1-5A-02 และ 1-5A-04  มีขนาดเทากัน  5.5 kW 

เ น่ื อ ง จ ากทา งอ าค า ร  FYI CENTER ม ี ก า ร ใ ช  ร ะบบ ในก า รส ั ่ ง ง าน  AHU เ ป  นท ั ้ ง แบบ  

การ Start By-Pass หรือ Direct start และ การ Start แบบ VSD ซึ่งทางอาคารจะใชเปนแบบ VSD เปนหลัก

ซึ่งจะใหการประหยัดพลังงานที่มากกวาแบบ By-pass ในกรณีที่ใชระบบ By-pass เฉพาะเวลาที่ VSD มีปญหา 

หร ื อม ี ก า ร เ ข  า ต ร วจ เช ็ ค  P.M. และการ ใช  แบบ  VSD ลดกระ ไฟฟ  า ช  ว งก าร  Start มอ เตอร  

ไดดีกวาใชการ Start แบบ By-Pass จึงไดทำการเปรียบเทียบการใชงานระหวาง 2 ระบบเพื่อใหความแตกตาง

การใชพลังงานและคาไฟฟาระหวาง VSD กับ By-Pass 

 

 

 

 

VSD 

VSD 



4.4 ตรวจเชค็กระแสไฟฟาและการทำงาน 

4.4.1 แสดงการทำงานระหวาง AHU ที่ทำงานแบบ VSD และไมใช VSD ชวง เวลา 8.00 น. 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5   

ตรวจวัดกระแสไฟฟา AHU 1-5A-02  ขณะชวงเวลา 08.00 น เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ VSD 

 

 

 

 

 

รูปที่  4.6  ตรวจวัดกระแสไฟฟา  

AHU 1-5A-04  ขณะชวงเวลา 08.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ By-Pass 

 

 

 

 



4.4.2 แสดงการทำงานระหวาง AHU ที่ทำงานแบบVSD และไมใช VSD ชวง เวลา 11.00 น. 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 

ตรวจวัดกระแสไฟฟา AHU 1-5A-02  ขณะชวงเวลา 11.00 น เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ VSD 

 

 

 

 

รูปที่  4.8 ตรวจวัดกระแสไฟฟา  

AHU 1-5A-04  ขณะชวงเวลา 11.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ By-Pass 

4.4.3 แสดงการทำงานระหวาง AHU ที่ทำงานแบบVSD และไมใช VSD ชวง เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 

ตรวจวัดกระแสไฟฟา AHU 1-5A-02  ขณะชวงเวลา 13.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ VSD 



 

 

 

 

รูปที่ 4.10  ตรวจวัดกระแสไฟฟา  

AHU 1-5A-04  ขณะชวงเวลา 13.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ By-Pass 

4.4.4 แสดงการทำงานระหวาง AHU ที่ทำงานแบบVSD และไมใช VSD ชวง เวลา 15.00 น. 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11 

ตรวจวัดกระแสไฟฟา AHU 1-5A-02  ขณะชวงเวลา 15.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ VSD 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12  ตรวจวัดกระแสไฟฟา  

AHU 1-5A-04  ขณะชวงเวลา 15.00 น  เพ่ือทำการเก็บขอมูลการทำงานของ By-Pass 

 



4.5 แผนผังแสดงอุณหภูมิพื้นที่ ที่เปรียบเทียบ ระหวางใช VSD กับ By-Pass   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 แสดงอุณหภูมิช้ัน 5 อาคาร 1 ชวงเวลา 08.00 น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.14 แสดงอุณหภูมิช้ัน 5 อาคาร 1 ชวงเวลา 11.00 น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.15 แสดงอุณหภูมิช้ัน 5 อาคาร 1 ชวงเวลา 16.00 น 

 

ตารางที ่4.3  ตารางเปรียบเทียบการใชพลังงานและคาไฟฟา 

 

 

 

 

 

จากที่ไดเก็บขอมูลระหวางการใช VSD และ By-Pass ผาน AHU ซึ่งมีขนาดที่เทากันทำการเก็บขอมูลตาม

การใชงานจริงซึ่ง AHU 1-5A-02 ทำงานผาน VSD 1-5A-04 ทำงานแบบ By-Pass และทำการวัดกระแสไฟฟา

ตามชวงเวลา และซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนในการทดสอบเนื่องจากทำงานแบบ VSDไดประหยัดพลังงานและคา

ไฟฟาไดถึง 245,765 บาท/ป และสามารถปรับรอบอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ต้ังไว 



4.6  ผลการทดลองมอเตอรหรือปมน้ำขณะที่ใช VSD กับไมใช VSD 

ตารางที่ 4.4  ตารางการคำนวณคากำลังไฟฟาของมอเตอร 33.5 kW ทำงานแบบ VSD 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.5  ตารางการคำนวณคากำลังไฟฟาของมอเตอร 33.5 kW ทำงานแบบ By-Pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่4.6  ตารางการคำนวณคากำลังไฟฟาของมอเตอร 17.3 kW ทำงานแบบ By-Pass 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.7 ตารางการคำนวณคากำลังไฟฟาของมอเตอร 17.3 kW ทำงานแบบ VSD 

 

 

 

 

 

จากการทดลองเปรียบเทียบการทำงานของปมน้ำขนาดมอเตอร 33.5 kW และ 17.3 KW ซึ่งเปน

ทดสอบเปนเวลา 10 นาที เพื่อแสดงใหเห็นการทำงานระหวาง VSD กับ By-Pass และกำลังไฟฟาขณะที่

อุณหภูมิน้ำคงที่ จากที่ทดลองการทำงานของปมทำใหเห็นความแตกตางของกำลังไฟฟาและคาไฟฟา ความ

แตกตางของคาพลังงานไฟฟาระหวางการเลือกใช Inverter และกรณีไมใช  Inverter 

=   1,140,270.4   -   833,621.76 

 =   306,648 .64 บาท/ป 



บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลของการดำเนนิงาน 

5.1.1 การดำเนินงานโครงการ 

    การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท  JLL จำกัด ภายในอาคาร FYI CENTER เปนการ

ปฏิบัติงานตามแผนและระบบการจายงานที่วางไวทั้งดานการเปดปดเครื่องปรับอากาศ Chiller AHU และแสง

สวางภายในอาคารซึ่งควบคุมผานระบบควบคุมอัติโนมัติ ( Building Automation System) รวมถึงงานดาน

ซอมบำรุงเชิงปองกัน ( Preventive Maintenance) เปนการตรวจเช็คอุปกรณตามระยะหรือแผนที่วางไว การ

ปฏิบัติงานสามารถลุลวงไดเปนอยางดีจากการใหความชวยเหลือ และแนะนำจากพนักงานพี่เลี้ยงที่คอยกำกับ

ดูแล 

5.1.2 ขอจำกัดหรือปญหาของโครงการ 

- ขาดทักษะและความเขาใจในดานของการประหยัดพลังงาน 

- ขาดทักษะความชำนาญในการแกไขหนางานและแกไขเฉพาะหนา 

- ขาดขอมูลตาง ๆ ของการทำงานของ Chiller และ อุปกรณตางๆ ภายในอาคาร ทำใหตองใชเวลาศึกษา

เพ่ิมเติม 

5.1.3 ขอเสนอแนะ 

- สอบถามพ่ีเลีย้งหรือหัวหนางานที่มีทักษะ และความชำนาญดานการปฏิบัติและแกไขอุปกรณตางๆ 

- ใหหัวหนาที่มีความชำนาญทำการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

5.2 สรปุผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ขอดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- ไดเรียนรูถึงขัน้ตอนและแนวทางในการปฏิบัติการทำงาน 

- ไดเสริมสรางประสบการณในทำงานในดานดูแลอาคารสงู 

- ไดเรียนรูถึงขัน้ตอน การเตรียมความพรอมในการแกไขหนางาน 

- ไดรูจักการทำงานเปนทีมภายในองคกร 

 

 



5.2.2 ปญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- สถานที่การปฏิบัติงานภายในอาคารในบางสถานที่ไมมีความสะดวกในการดำเนินงาน เชน ในพ้ืนที่ลกูคา โดย

ถามีลูกคาเปนจำนวนมากจะไมสามารถดำเนินการแกไขงานได 

- การสื่อสารกบัทางลูกคาเพ่ือเขาดำเนินการแกไขงานภายในพ้ืนที่และบางสวนไมสามารถดำเนินการไดอยาง

ทันที ทำใหการแกไขงานลาชาได 

5.3 ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการเตรยีมเครื่องมือกับอุปกรณปองกันตาง ๆหรือควรทำความเขาใจกับทางลูกคาเพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติงานได และชางผูปฏิบัติงานควรคำนึงถึงความปลอดภัยในงานที่ปฏิบัติ เพ่ือที่จะใหงานที่ทำน้ัน

สำเร็จไปดวยดี 
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ภาคผนวก 

  



 

 
รูปที่ 1 Site office JLL  ณ อาคาร Fyi Center  

 
 

 

 

 

รูปที่ 2 หอง Control ระบบ Building Automation System 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 3 ตาราง Past load Chiller 01-02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   รูปที่ 4 ตาราง Past load Chiller 03 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ตาราง Past load Chiller 04 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 6 ตาราง Past load Chiller 05 



ประวตัิผูจัดทำ 

 

 

ช่ือ-นามสกุล       :     ทวีชัย  จันทรเอ่ียม 

รหัสนักศึกษา      :     6123200016 

ภาควิชา            :     วิศวกรรมไฟฟา 

คณะ            :      วิศวกรรมศาสตร 

ที่อยูปจจุบัน       :      8/189 ม. 4 ต.ทาตลาด  

                            อ.สามพราน  

                            จ. นครปฐม 73110 

ประวัติการศึกษา :      2554-2557  

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

                            (สาขาไฟฟากำลัง)  

                            วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีสยาม   

                            (สยามเทค) 

                            2559-ปจจุบัน  

                            กำลังศึกษาระดับปริญญาตร ี

                            คณะวิศวกรรมศาสตร  

                            สาขา วิศวกรรมไฟฟา(วศ.บ.) 

                            มหาวิทยาลัยสยาม 
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