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บทคัดยอ 
  

             การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร เปนอาคาร
สํานักงานและรานคา เปดใชงานต้ังแตป พ.ศ. 2535 ซ่ึงวัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือตองการลด
คาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณ นอกจากน้ียังพบวาเครื่องทําน้ําเย็นของอาคารมีการเส่ือมสภาพ 
อีกท้ังในอนาคตสารซีเอฟซี (CFCs) ท่ีใชเปนสารทําความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็นบางชนิดจะเลิก
ผลิตและบางชนิดมีการควบคุมไมใหมีการใชแลว โดยโครงการใชงบประมาณในการดําเนินการ
ท้ังส้ิน 18,000,000 บาท รวมงานติดต้ังและอุปกรณประกอบและรับประกันผลงานการติดต้ังและ
อะไหลเปนระยะเวลา 5 ปเขาบริการบํารุงรักษา 2 เดือนคร้ัง 
          การวิจัยนี้จึงทําการศึกษาพิจารณาเปล่ียนแปลงระบบประกอบอาคารเปนการเปล่ียน
ทดแทนระบบท่ีมีอยูเดิม โดยเลือกใชเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) กับระบบปรับอากาศของอาคาร โดย
ทําการสํารวจ และรวบรวมขอมูล และศึกษาถึงมาตรฐาน ขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบปรับ
อากาศในอาคาร เพื่อใหไดขอมูลนําเสนอเจาของโครงการเพื่อการตัดสินใจเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น 
 ผลจากการศึกษาพบวา การประเมินความเปนไปไดของโครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ํา
เย็นขนาด 500 ตันจํานวน 3 เคร่ือง โดยการวิเคราะหทางการเงินและใชอัตราคิดลด 2 อัตรา คือ 5% 
และ 8% อายุโครงการ 20 ป เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทน 
ภายในโครงการ ซ่ึงจากการศึกษาจะมีระยะเวลาคืนทุน 4 ป 6 เดือนและ 4 ป 11 เดือนตามลําดับ 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เทากับ 28,306, 852 บาทและ19,235,673 บาท ตามลําดับ 
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return ) เทากับ 22.40%  ดังนั้นถึงแมวาจะ
ใชอัตราคิดลดท้ัง 2 อัตราขางตนเปรียบเทียบ  โครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารจีพีเอฟ 
วิทยุ ทาวเวอร ยังคงมีผลตอบแทนท่ีดีและมีความคุมคาในการลงทุนเปนอยางยิ่ง 
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ABSTRACT 
 
 The case study of this research is the GPF Witthayu Towers in Bangkok, where has 
been built since 1990 for renting offices and retails businesses. The purpose of this research aims 
to save the maintenance cost due to the over time limit of the equipments of the air conditioning 
system. Moreover, some of the CFC substances, which have been used as the significant 
refrigerants of the centrifugal chiller, will not be further produced in the future following to the 
Govertment forbidden regulation launched. The replacement cost of this project shall be 
approximately at 18,000,000 baht, which the cost has been included the service fee for 
installation, equipments and 5 years service warranty by checking the air conditioning systems 
twice a month.  
 The research has considered changing the old processing by replacing the centrifugal 
chiller of the air conditioning systems which has been done with the investigation, the data 
collection and to study the limitation and the air conditioning standard systems of the building in 
order to summarize and present to the managerial team for further decision.  
 The analyzed result of this research shows the possibility of the project of replacing 
three centrifugal chillers, size 500 metric ton, based on the financial analysis with two discount 
rates at 5% and 8% for 20 years project cycle, respectively. For the 5% discount rate, the break-
even point is at 4 years 6 months, and the net present value is at 28,306,852 baht. While the 
break-even point of the 8% discount rate is at 4 years 11 months, and the net present value is at 
19,235,673 baht. The result of the internal rate of return is at 22.40%. Therefore, the replacement 
of the centrifugal chiller of the air conditioning systems in the GPF Witthayu Towers is 
considered to be as good investment after comparison with both discount rates.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เปนอาคารสํานักงานและรานคา (Office & Retail) บนพ้ืนท่ีขนาด 
7 ไร 1 งาน 87 ตารางวา มีความสูง 18 ช้ัน และ 16 ช้ัน จํานวน 2 อาคาร พื้นท่ีอาคารโดยรวม
ประมาณ 74,000 ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี 93/1 ติดถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กอสรางในป 
พ.ศ. 2533 และเปดใชงานต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน เจาของโครงการคือ “กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ” ถือวาเปนอาคารควบคุมภาครัฐสังกัดกระทรวงการคลัง บริหารจัดการโดย
บริษัทโจนส แลงลาซาลล แมเนจเมนท จํากัด ตั้งแตป พ.ศ 2549 จนถึงปจจุบัน 
 อาคารมีอายุการใชงานมานานกวา 20 ป อุปกรณระบบประกอบอาคารสวนใหญมีอายุ
เกินกวาประมาณการเวลาใชงาน มีสภาพชํารุดทรุดโทรม มีประสิทธิภาพต่ํา และขาดเสถียรภาพจน
บางคร้ังทําใหเคร่ืองจักรอุปกรณมีปญหาหยุดชะงักไมสามารถทํางานไดตามปกติ (Machinery 
Breakdown) ตามมาดวยคาใชจายในการบํารุงรักษาท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้นการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน
อุปกรณระบบประกอบอาคาร จึงเปนกระบวนการหน่ึง ท่ีมีความจําเปนเม่ือถึงเวลาอันควร 
 เคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ถือเปนอุปกรณท่ีเปนหัวใจของระบบปรับอากาศในอาคารท่ีมี
ความสําคัญและมีผลกระทบตอผูใชอาคาร เปนอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาสูงสุดของอาคาร คิดเปน
ประมาณรอยละ 60 ของคาพลังงานไฟฟาท้ังอาคาร อีกท้ังเปนอุปกรณท่ีมีราคาสูง และมีอายุการใช
งานหลายสิบป สําหรับเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร ท่ีใชงานอยูนี้ ติดต้ังมาต้ังแต
กอสรางอาคาร เปนเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีผานการใชงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 20 ป  
ซ่ึงปจจุบันประสิทธิภาพของเคร่ืองลดลง ขาดเสถียรภาพ สงผลใหคาพลังงานการใชไฟฟาของ
อาคารมีแนวโนมสูงข้ึน อีกทั้งคาใชจายในการซอมบํารุงก็มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน 
 ปจจุบันเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศ มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปมาก 
จนผูผลิตหลายรายสามารถผลิตเครื่องทําน้ําเย็นไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบกับมีการออก
กฎหมายกําหนดคาประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ กับอาคารและโรงงานควบคุม ท้ังนี้เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายในการลดเลิกการใชสารซีเอฟซี (CFC) ท่ีใชเปนสารทํา
ความเย็นท่ีมีผลตอการทําลายช้ันโอโซนในบรรยากาศ ตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในพิธีสารมอนทรี
ออล (ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

DPU



2 

 
 

 

ภาพท่ี 1.1  สภาพเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) เคร่ืองปจจุบันขนาด 500 ตันความเย็นของอาคาร  

 
 เคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารเปนเครื่องทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศท่ียังคงใชสาร CFC 
(R 11) เปนสารทําความเย็น ซ่ึงในอนาคตสารทําความเย็นชนิดนี้จะหาไดยากข้ึน และมีราคาสูงข้ึน 
หรืออาจไมสามารถหาไดอีกเลย สงผลใหระบบปรับอากาศไมสามารถใชงานได มีผลตอธุรกิจการ
ใหบริการของอาคารอาจตองหยุดชะงักลง ทําใหการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารเปนส่ิงจําเปน 
ท่ีควรจะพิจารณาดําเนินการโดยเรงดวน 
 ท้ังนี้ ผูทําการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการศึกษาความ
จําเปนในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอรวามีความจําเปนตองเปล่ียน
เพราะสาเหตุใด เปล่ียนแลวจะสงผลดีในดานใดเพื่อนําเสนอตอเจาของอาคาร 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1. เพื่อตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ณ ปจจุบัน ของระบบ
ปรับอากาศของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร 
 2. เพื่อศึกษาขอกําหนดทางกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบปรับอากาศในอาคาร 
 3. เพื่อนําเสนอแนวทางในการตัดสินใจในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศ 
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาอุปกรณระบบประกอบอาคาร ของระบบปรับอากาศ 
คือเคร่ืองทําน้ําเย็นอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ซ่ึงประกอบดวยเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 500 ตันความเย็น 
จํานวน 3 เคร่ือง เคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารเปนชนิดท่ีใชสารเคมี CFC (R11) เปนสารทําความเย็น
ท้ังหมด การวิเคราะหขอมูลทางเศรษศาสตรประกอบดวย 
 จุดคุมทุนในเชิงการเงิน (Payback Period) 
 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน (Net Pesent Value, NPV) 
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการศึกษานี้ ทําใหผูทําการศึกษาทราบถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นสวนกลาง 
ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ และปจจัยท่ีสําคัญอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการพิจารณาเปล่ียนเคร่ือง
ทําน้ําเย็นระบบปรับอากาศของอาคาร 
 ความสําคัญของการศึกษา 
 การศึกษานี้ ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นในปจจุบัน และการใช
พลังงานไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการใชงานของ
เคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีใชอยูในปจจุบัน ท่ีจะมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรอาคาร และธุรกิจการ
ดําเนินงานของอาคาร โดยผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนในการใชขอมูลเพื่อนําเสนอตอเจาของ
อาคาร เพื่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีเปนอุปกรณสําคัญของระบบปรับอากาศ ให
เปนเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและเปนไปตามขอกําหนดทางกฏหมายท่ี
เกี่ยวของของระบบปรับอากาศในอาคาร 
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 กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 อาคารนับเปนส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญ และมีระบบประกอบอาคารท่ีมีเทคโนโลยี่
ซับซอน มีคาใชจายในการใชงานมาก อีกท้ังมีอายุการใชงานยาวนานกวาทรัพยสินอ่ืน อาคาร
สถานที่จึงเปนส่ิงท่ีมีมูลคาและตนทุนสูง ดังนั้นการครอบครองและการใชอาคารสถานท่ี จึงนํามา
ซ่ึงความตองการและจําเปนหลายดาน อาทิเชน ความตองการการปรับปรุง ปรับเปล่ียนลักษณะ 
การใชงานและระบบของอาคารเมื่อถึงเวลาอันควร เนื่องจากประสิทธิภาพการใชงานตํ่าลง และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณระบบประกอบอาคารท่ีกาวหนา
สามารถผลิตเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประหยัดพลังงานไดมากข้ึน หรือหากมีขอกําหนด 
ทางกฎหมายท่ีเปล่ียนไป ทําใหอาคารและระบบประกอบอาคารจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนให
สอดคลองตามไปดวย ท้ังนี้เพ่ือหลีกเล่ืยงการเลิกใชอาคาร รวมท้ังเพื่อใหอายุการใชงานไดยาวนาน
ท่ีสุด หรือถึงตามระยะเวลาเปาหมายการลงทุนท่ีกําหนดไว 
 ประสิทธิภาพ เสถียรภาพการทํางานของเคร่ืองทําน้ําเย็นคาพลังงานการใชไฟฟาท่ีสูง 
อีกท้ังขอกําหนดทางกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหตองศึกษา 
เพื่อใหทราบถึงความจําเปนในการเปล่ียนอุปกรณประกอบอาคารเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคาร ซ่ึงเปน
หนาท่ีหนึ่งของการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 
และสามารถเพ่ิมมูลคาใหแกตัวอาคาร ดังแผนภาพท่ีแสดงถัดไป 
 นิยามศัพท 

 “อาคารสูง” คือ อาคารที่คนสามารถอยู หรือใชสอยได และมีความสูงต้ังแต 23 เมตรข้ึน
ไป จากระดับพื้นดิน เวลาจะวัดก็วัดถึงพื้นช้ันดาดฟาในกรณีท่ีเปนหลังคาแบน แตถาเปนหลังคาจั่ว 
ใหวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 “อาคารขนาดใหญ” คือ อาคารท่ีสูงจากระดับถนน 15 เมตรข้ึนไป และพ้ืนท่ีรวมทุกช้ัน
เกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน 2,000 ตารางเมตร ไมวาจะสูงเทาไรก็ตาม 

 “อาคารขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ” มีส่ิงที่คลายกัน คือ คนตองเขาไปใชสอย เปน
ท่ีอยู หรือประกอบกิจการได ซ่ึงคําวาประกอบกิจการก็คือ สถานท่ีจดทะเบียนการคา หรือเปน
สถานท่ีท่ีจดทะเบียนการคา หรือเปนสถานท่ี ทําการคาขาย หรือท่ีคาขายท่ีประชาชนทั่วไปเขาไป
ติดตอได 
 “อาคารควบคุม” คือ อาคารท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเคร่ืองวัดไฟฟา หรือให
ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันขนาดต้ังแตหนึ่งพันกิโลวัตตหรือหน่ึงพันหนึ่ง
รอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป หรืออาคารที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายความ
รอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายหรือของตนเอง อยางหน่ึง
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อยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินท่ีผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลข้ึนไป ให
เปนอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538  
 “อาคารเกา” คือ อาคารท่ีไดกอสรางแลวเสร็จ หรือกําลังกอสราง หรือยังไมไดกอสราง
แตไดยื่นขออนุญาตกอสรางไวแลว กอนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช (หรือาคารท่ียื่นขออนุญาตกอน
วันท่ี 12 ธันวาคม 2538) 
 “อาคารใหม” คือ อาคารที่ไดยื่นขออนุญาตกอสราง หลังวันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช
บังคับ (หรืออาคารท่ียื่นขออนุญาตกอสรางหลังวันท่ี 12 ธันวาคม 2538) 
 “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) คือทรัพยากรที่คาดวาจะใชหรือทรัพยากรที่มีการใชจริง 
ซ่ึงประสิทธิภาพ” จะมุงถึงความประหยัดและตนทุนคาใชจายท่ีต่ําเปนหลัก อันหมายถึงส่ิงท่ี
ปอนเขาไปหลายๆ อยางนั้นประกอบเขากันไดดีเพียงใด หรืองานท่ีทําสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพียงใด 
ซ่ึงก็คือ “ความสามารถในการทําใหเกิดผลผลิตมากข้ึนจากการใชส่ิงท่ีปอนเขาไปนอยท่ีสุด” นั่น
หมายถึง การรักษาระดับการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยใชเวลานอยลงหรือมีการสูญเสียเกิดข้ึนนอย 
(Tangen, 2005) 
 “ระบบประกอบอาคาร” คือ ระบบตางๆ ท่ีสําคัญโดยเฉพาะดานสาธารณูปโภคท่ีมีอยู
ในอาคาร เชน ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบปองกันอัคคีภัยและดับเพลิง 
ระบบส่ือสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ท่ีมีไวเพ่ือใหอาคารพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
“ระบบปรับอากาศ” หมายความรวมถึง สวนประกอบอ่ืนๆ ของระบบปรับอากาศดวย 
 “เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก” หมายความวา เคร่ืองปรับอากาศสําหรับหองแบบแยก
สวนท่ีระบายความรอนดวยอากาศ หรือระบายความรอนดวยน้ํา โดยออกแบบแยกเปนสองชุด
ทํางานรวมกัน ซ่ึงไดแก ชุดคอนเดนซิง (Condensing unit) และชุดแฟนคอยล (Fan – coil unit) ท่ีใช
ไฟฟากระแสสลับท่ีความถ่ี 50 เฮิรตซ สําหรับใชเพื่อลดอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศท่ีไหลผาน
ชุดแฟนคอยส ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงนี้ 
 “เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ” หมายความวา อุปกรณท่ีทําใหน้ําท่ีไหล
ผานมีอุณหภูมิต่ําลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฎจักรการทําความเย็นโดย
การอัดไอ หรือการดูดกลืน 
 “คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ” หมายถึง อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนวัตต กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปนวัตต 
 “คาประสิทธิภาพการใหความเย็น” หมายความวา คาประสิทธิภาพการใหความเย็นของ
ระบบปรับอากาศโดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 
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 “อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน” หมายถึง อัตราสวนระหวางขีดความสามารถทํา
ความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ หนวยเปนบีทียูตอช่ัวโมง กับพิกัดกําลังไฟฟา หนวยเปน
วัตต 
 “คาพลังงานไฟฟาตอตันความเย็น” หมายถึง อัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟา หนวย
เปนกิโลวัตต กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองทําน้ําเย็น หนวยเปนตันความเย็น 
 “TOU” (Time of use Rate: TOU) หมายถึงอัตราคาไฟฟฟาท่ีกําหนดตามชวงเวลา 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 กรณีศึกษาการพิจารณาเปล่ียนเครื่องทําน้ําเย็น 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดแนวความคิดในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของอาคารมี
หลายปจจัย โดยปจจัยหลักนั้นเปนเร่ืองของประสิทธิภาพการใชพลังงาน เสถียรภาพของเคร่ืองทํา
น้ําเย็น และสารทําความเย็นท่ีใชกับเคร่ืองทําน้ําเย็น เปนตน ผูวิจัยจึงไดคนควาและศึกษาการเปล่ียน
เคร่ืองทําน้ําเย็นของโครงการอื่นๆ เพื่อวิเคราะหถึงความเหมาะสมในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของ
อาคาร 
 2.1.1 โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร 
 สถานท่ี : สยามแควร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ความเปนมา และขอมูลพ้ืนฐาน : โรงแรมโนโวเทล เปนโรงแรมขนาด 492 หองพัก มี
ความสูง 18 ช้ัน เวลาทาการ 24 ช่ัวโมงตอวัน 365 วันตอป พื้นท่ีปรับอากาศ 27,440 ตารางเมตร 
สัดสวนการใชพลังงานสําหรับระบบปรับอากาศ 45.57%  
 สาเหตุท่ีเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น 
  1. ทางโรงแรมมีนโยบายลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ จึงไดศึกษาและทํา
การเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นชนิดแรงเหวี่ยง (Centrifugal Type) ขนาด 450 ตันความเย็น เปนเคร่ืองทํา
น้ําเย็นชนิดแรงเหวี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อทดแทนเคร่ืองทําน้ําเย็นเดิมท่ีใชงานมานาน และ
เพื่อปรับปรุงคาสมรรถนะการทําความเย็นของเคร่ืองใหดีข้ึน ทําใหสามารถประหยัดพลังงานใน
ระบบปรับอากาศไดประมาณ 15%  
 วางแผนประหยัดพลังงานเปนข้ันตอนมาตรการบางสวนของโรงแรมที่ไดดําเนินการ
ไปแลว และมีการลงทุนในบางมาตรการ เชน การติดต้ังระบบ Ozone System เพ่ือนําโอโซนมาใช
กับระบบเคร่ืองซักผา ลดการใชน้ํารอน ตอมามีการเปล่ียน Chiller ขนาด 450 ตัน จํานวน 3 เคร่ือง
เปนขนาด 500 ตัน 2 เคร่ือง โดยยังเก็บขนาด 450 ตันไว 1 เคร่ือง 
2.มีการแกไขระบบน้ํายามาใชแบบท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ผลสามารถประหยัดไดถึง 770 MW/ป 
เปนเงินกวาสองลานบาท 
 และตอมามีการติดต้ัง VSD เพ่ือควบคุมการทํางานของ Chiller ใหเหมาะสม สามารถ
ประหยัดพลังงานได 140,000 Kwh/ป และยังไดติดต้ัง Voltage Decorator ขนาด 1,000 kw. เขากับ
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หมอแปลงขนาด 2,000 KVA จํานวน 2 ชุด ทําใหสามารถประหยัดพลังงานได 5% ลดอัตราการ
เปล่ียนหลอดไฟได 60,000 บาท/ปนอกจากนี้ยังมีการติดต้ังอุปกรณรักษาความสะอาด Cooling 
Towers  และ Chiller โดยบริษัท Synergy และติดต้ังระบบ Automatic สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
เปนตน 
 ลดการใช Cooling Towers ประหยัดไฟ 166,356 บาท/ป โรงแรมมี Chiller จํานวน 3 
ตัว บริษัทท่ีปรึกษาไดแนะนําใหเดินเคร่ือง Chiller ตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนหลัก โดยควบคุม
การเปด-ปดดวยคอมพิวเตอร ทําใหสามารถเลือกไดวาจะเดินเคร่ือง Chiller ตัวไหน ระยะเวลาใด
โดยเลือกตัวท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเดินเคร่ือง ผลจากการดําเนินมาตรการสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟา 16,858 Kwh/ป คิดเปนเงิน 482,143 บาท/ป รวมท้ังมีการปรับลดอากาศสวนเกินของ 
Thermal Oil No.2 โดยทําการปรับลด Damper อากาศท่ีเขาหองเผาไหม โดยท่ีอากาศนี้จะตองไมทํา
ใหเกิดเขมาควันท่ีปลองไอเสีย สามารถประหยัดพลังงานไฟฟา 24,556 Kwh/ปคิดเปนเงิน 436,325 
บาท/ป 
 นอกจากนี้ยังลดการเดิน Cooling Towers หรือหอผ่ึงน้ําเย็นจากเดิมจาํนวน 3 ชุด โดยไม
ทําใหความเย็นลดลง ผลจากการดําเนินมาตรการสามารถลดพลังงานไฟฟาได 58,166 Kwh/ป เปน
เงิน 166,356 บาท/ป 
 กรณีศึกษาดังกลาวขางตนทําใหทราบถึงมูลเหตุในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) 
อันเนื่องมาจากเหตผลดังนี้.      
             1. เคร่ืองทําน้ําเย็นผานการใชงานมานานจนเส่ือมสภาพ 
             2. มีคาประสิทธิภาพการทํางานตํ่า   
             3. ใชพลังงานไฟฟาสูงสงผลใหส้ินเปลืองพลังงาน   
             4. คาใชจายในการบํารุงรักษามีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
             5. ภาครัฐสงเสริมการใชเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง 
 2.1.2 โครงการสาธิตการปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ในระบบปรับอากาศ ท่ีใชสาร 
ซีเอฟซี (CFC) เปนสารทําความเย็น 
 ประเทศไทยเปนประเทศแรกของประเทศภาคีภายใตพิธีสารมอลทรีออล ท่ีไดรับเงิน
ชวยเหลือในรูปแบบเงินกูปลอดดอกเบ้ีย (Concessional Loan) จํานวน 4,975 ลานเหรียญสหรัฐ จาก
กองทุนพหุภาคีและกองทุนส่ิงแวดลอมโลกเพ่ือนํามาใชในการนํารองเพื่อปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ํา
เย็นท่ีใชในระบบปรับอากาศขนาดใหญท่ีใชสารซีเอฟซีเปนสารทําความเย็น หรือท่ีเรียกวา CFC 
Chiller ภายใตโครงการสาธิตการปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศท่ีใชสาร 
ซีเอฟซีเปนสารทําความเย็น (The Pilot Project of Building Chiller Replacement Program) ระยะท่ี 

DPU



9 

1 จํานวน 24 เคร่ือง เนื่องจากการปรับเปล่ียน CFC Chiller จะชวยใหประเทศไทยสามารถลด
ปริมาณความตองการใชสารซีเอฟซีในการซอมบํารุง CFC Chiller ซ่ึงจะสอดคลองกับคํารับรอง
ของรัฐบาลไทยในการลดการใชสารซีเอฟซีตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในพิธีสารมอนทรีออล และ
ในขณะเดียวกันสารซีเอฟซีท่ีเก็บไดจาก CFC Chiller ท่ีถูกปรับเปลี่ยนและรื้อถอนจะถูกทําให
สะอาด และนํากลับมาใชในการซอมบํารุง CFC Chiller ท่ียังมีอายุการใชงานท่ีเหลืออยูในประเทศ
ไทย เพื่อรองรับสภาพการขาดแคลนสารดังกลาวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล 
 จากขอมูลการสํารวจโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2542 พบวามีเคร่ืองทําน้ํา
เย็นในระบบปรับอากาศท่ีใชสารซีเอฟซีเปนสารทําความเย็น (CFC Chiller) ซ่ึงไดรับการติดต้ังกอน
ป พ.ศ. 2536 ประมาณ 1,400 เคร่ืองโดยใช CFC-11 และ CFC-12 เปนสารทําความเย็น CFC Chiller 
มีความสามารถในการทําความเย็น (Cooling Capacity) เฉล่ียประมาณ 400-500 ตันความเย็น มีอายุ
การใชงานเฉล่ียประมาณ 8 ป และยังสามารถใชงานตอไปไดอีกประมาณ 17 ป กอนท่ีจะหมดอายุ
การใชงาน CFC Chiller เหลานี้มีอัตราเฉล่ียในการร่ัว (Leakage Rate) ของสาร CFC ประมาณ 10% 
ตอป และมีอัตราการใชกระแสไฟฟา (Power Consumption) อยูในชวงระหวาง 0.8-1.0 กิโลวัตต/
ตันความเย็น แตปจจุบัน Chiller ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อัตราการใชกระแสไฟฟา
ไดลดลงเหลือประมาณ 0.5-0.6 กิโลวัตต/ตัน ความเย็นและใชสารทําความเย็นชนิดอ่ืนทดแทนการ
ใชสารซีเอฟซี 
 ในโครงการสาธิตไดกําหนดเง่ือนไขใหผูเขารวมโครงการสามารถนําสวนตางของคา
กระแสไฟฟาท่ีลดลงจากการปรับเปล่ียน CFC Chiller มาชําระเงินคืนกองทุนไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ท้ังนี้หากเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศท่ีนํามาทดแทนไมมีประสิทธิภาพตามท่ี
กําหนด อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีไมเหมาะสมกับสภาวะการปฏิบัติงานในภูมิอากาศของประเทศ
ไทย จํานวนเงินกูท่ีจะตองนําสงคืนจะถูกลดไปตามสัดสวนของประสิทธิภาพท่ีแทจริงของเคร่ือง
นํามาทดแทน (Technology Risk) 
 หลังดําเนินโครงการระยะท่ี 1 เสร็จส้ิน มีเจาของ CFC Chiller จํานวน 7 ราย เขารวม
โครงการเพ่ือเปล่ียน NonCFC Chiller ท้ังส้ิน 17 เคร่ือง ดังแสดงในตารางดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.1  รายช่ือโครงการท่ีมีการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Non CFC Chiller) จํานวน 7 ราย 

 

ท่ีมา : รายงานฉบับกลางป ระหวางเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2547 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย) 
 

ตารางท่ี 2.1  จํานวนผูเขารวมโครงการเพ่ือเปล่ียน Non CFC Chiller 
 

รายการ ดัชนีช้ีวดัผลการ
ดําเนินโครงการ 

ผลหลังการดําเนิน
โครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ   20-24       17 
ลดปริมาณการใชกระแสไฟฟา (เมกะวัตต ช่ัวโมง/ป) 14,400 12,653 
ลดปริมาณการใชสารซีเอฟซี (โอดีพีตัน/17ป) 20.40 38.59 

         
ท่ีมา:  http://www/cjo;;erre[;ace/dow/go.th/ 
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ภาพท่ี 2.2  การเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ท่ีใชสาร ซีเอฟซี  
 
ท่ีมา:  ขอมูลภาพจากอาคารอัมรินทร พลาซาและโซโก ราชประสงค 
 
 เพื่อแสดงใหเห็นวาการปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศ (Chiller) ท่ีมี
อยู ดวยเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไมใชสาร CFCs เปนสารทําความ
เย็นสามารถลดอัตราการใชกระแสไฟฟาลงได และสามารถนําคาใชจายท่ีประหยัดจากการลดอัตรา
การใชกระแสไฟฟาลงได และสามารถนําคาใชจายท่ีประหยัดจากการลดอัตราการใชกระแสไฟฟา
ท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศ (CFC Chiller) มาใชคืนกองทุนใน
การลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศในระยะเวลาท่ีกําหนดไว และเพ่ือให
ลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศภายในระยะเวลาที่กําหนดไว และเพ่ือให
ม่ันใจวาประเทศไทยจะมีสาร CFCs เพียงพอตอการซอมบํารุงเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศ 
ท่ียังมีอายุการใชงานอยูโดยการนําสาร CFCs ท่ีเก็บไดจากเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับอากาศท่ี
ไดรับการปรับเปล่ียนกลับมาใชในการซอมบํารุงใหมตอไป 
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 2.1.3 ข้ันตอนการบริหารการใชพลังงานภายในอาคาร 
   นับตั้งแตวิกฤติการณพลังงานคร้ังแรกของโลกในทศวรรษท่ี  1970’s ประเทศ
อุตสาหกรรมตางๆ ไดมองเห็นความสําคัญของพลังงานมากข้ึน โดยทุกภาพการใชพลังงานหลักๆ 
อันไดแก ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม ขนสง และภาคอาคารบานเรือน ไดมีการตื่นตัวอยางมาก
ในการหาทางประหยัดพลังงานซ่ึงภาคดังกลาวตางก็มีนโยบายท่ีประกอบไปดวยท้ังการงดใช และ
การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานสําหรับภาคอาคารบานเรือนก็ไดมีการคิดคนหลักวิธีการ
ออกแบบอาคารท่ีตอบสนองตอสภาพแวดลอม และใชประโยชนจากแหงพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) มากข้ึน ดังจะเห็นไดวา ไดมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางดาน Passive Cooling 
และ Passive Solar Heating อยางมากในชวงเวลาหลัววิกฤต (Cook et al. 1989) แตอยางไรก็ดีตอมา
ในทศวรรษท่ี 1980 ผลกระทบจากการเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะข้ัวอํานาจท่ีออนลงของกลุม
โอเปคทําราคาน้ํามันถูกลง และสงผลใหท่ัวโลกมองขามความสําคัญของการประหยัดพลังงานดวย
อัตราท่ีสูงอยางปจจุบันนี้ จะกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมสารพัด ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงเกิดกระแส
ความคิดท่ีจะทําการลดการใชพลังงานในทุกๆ ภาค 
 สําหรับภาคอาคารบานเรือน ก็ไดมีนโยบายสงเสริมการประหยัดพลังงานท้ังในรูปการ
บริหารปรับลดการใช (Demand Side Management-DSM) และมาตรการลงโทษอาคารท่ีใชพลังงาน
สูง เชน การใช Peak Load Penalty ในการคิดคาไฟฟาในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยก็ไดมี
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารป พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดคา OTTV และ 
RTTV สําหรรับอาคารใหม และสําหรับอาคารเกาก็จะตองมีการจัดหาผูจัดการพลังงาน (Energy 
Manager) เขามาจัดทํารายงานแผนขอมูลและการใชและแผนการปรับลดการใชพลังงานอยาง
ตอเนื่อง (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2535) แตอยางไรก็ดี จนถึงบัดนี้ยังไมมีการสรุปผลออก 
มาอยางเปนรูปธรรมวาควรจะใชวิธีการ และข้ันตอนอะไรในการวิเคราะหรูปแบบการใชพลังงาน 
และคํานวณหาคาการประหยัดพลังงาน (Saving) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายหลัง
จากท่ีอาคารไดรับการปรับปรุง (Reprofit) ยิ่งไปกวานั้นยังไมมีการประเมินผลเพ่ือเผยแพรออกมา
วา กฎหมายพลังงานฉบับดังกลาวไดประสบผลสําเร็จถึงข้ันใด จุดประสงคของบทความน้ีก็เพ่ือท่ี 
จะเสนอแนะตัวอยางข้ันตอนการบริหารการใชพลังงานในอาคารอยางพอสังเขป โดยส่ิงท่ีจะนํามา
เสนอนี้ สวนหนึ่งจะมาจากประสบการณสวนตัวของผูเขียนท่ีเคยไดเขาไปมีสวนรวมในการศึกษา
วิจัยปฏิบัติและปฏิบัติงานในองคกรท่ีทําหนาท่ีนี้โดยตรง 
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 คําวา “ประสิทธิภาพ” ในความหมายของ BEM 
 การบริหารจัดการการใชพลังงานภายในอาคาร (Building Energy Management-BEM) 
คือ  กระบวนการ วางแผนการใชพลังงานในอาคารอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะรวมถึงการงดใช 
และการใชนอยท่ีสุดเทาๆ ท่ีจะไมทําใหประสิทธิภาพการทํากิจกรรมอ่ืนๆ (Productivity) ในอาคาร
ตองเสียหายลง หรือกอใหเกิดผลเสียทางสุขภาพใดๆ กับผูใชอาคาร จะเห็นวาคําวา “ประสิทธิภาพ” 
(Efficiency) เปนคําท่ีสําคัญมากท่ีสุดของ BEM ดังนั้นการประหยัดพลังงานโดยไมใชพลังานเลย
แมแตนอย ถึงแมจะดีท่ีสุดในแงการประหยัดทรัพยากร แตจะไมถือวาเปนการบริหารการใชพลังงาน 
ท่ีเหมาะสม ถาหากการประหยัดท่ีไดมาจะตองแลกมาดวยประสิทธิภาพการทํางานท่ีดอยลง 
ของผูใชอาคาร คําวาประสิทธิภาพในความหมายของ BEM จะประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ 1) 
Efficient Purchasing 2) Efficient Equipment และ 3) Effcient Operation (Herzog 1997) 
 Efficient Purchasing หมายถึงการจัดซ้ือพลังงานไดถูกท่ีสุด ซ่ึงก็คือการใชพลังงานใน
ชวงเวลาท่ีพลังงานมีราคาถูกท่ีสุดนั่นเอง สําหรับอาคารพาณิชยพลังงานจะราคาถูกท่ีสุดในชวงท่ีมี
คนใชรวมกันนอยท่ีสุด ซ่ึงมักจะเปนชวงเวลากลางคืน ท้ังนี้เพราะกําลังผลิตของโรงไฟฟาแตละโรง
มีจํากัด การท่ีทุกอาคารใชพลังงานพรอมกันมากๆ จะสงผลใหตองกอสรางโรงไฟฟาเพ่ิม ทําให
สูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาล นั่นคือเหตุผลวาทําไมอัตราคาไฟฟาจึงตองแตกตางกันในแตละ
ชวงเวลา ตัวอยางของการหลีกเล่ียงการใชไฟฟาในชวงเวลาท่ีแพง ก็เชนการใชคลังน้ําแข็ง (Ice 
Storage) ในอาคารสํานักงานใหญธนาคารไทยพาณิชย (SCB) ทางดาน Efficient ในอาคารสํานักงาน
ใหญธนาคารไทยพาณิชย (SCB) ทางดาน Efficient Equipment ก็หมายถึงการเลือกใชอุปกรณ (ซ่ึง
รวมถึงตัวสถาปตยกรรมเองดวย) ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงสุด รวมท้ังการปรับปรุง 
Upgrade & Replace อุปกรณเหลานี้เม่ือมีอุปกรณประสิทธิภาพสูงกวาเขามา ตัวอยางเชนการเลือก
เคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 หลอดผอมหรือการใชวัสดุกันความรอนท่ีเหมาะสม เปนตน สําหรับขอ
สุดทาย Efficient Operation จัดเปนสวนท่ีมักจะถูกมองขามอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะผูดูแลอาคารจํานวน
มากขาดความรูท่ีจะบริหารอาคารอยางเหมาะสม เพียงแคการปดไฟในเวลาท่ีไมใชงานอาจจะไม
เพียงพอสําหรับการบริหารอาคารสมัยใหมท่ีซับซอนในปจจุบันนี้ 
 ข้ันตอนโดยสังเขปของ BEM 
 หนึ่งในองคกรท่ีทํางานดาน BEM ในสหรัฐอเมริกาไดแก Energy Systems Laboratory 
(ESL) Texas A&M University ไดกําหนดวิธีดําเนินการของ BEM ไววา BEM จะประกอบไปดวย
สวนสําคัญๆ 5 สวน คือ 2A และ 3C ซ่ึง 2A ก็คือ Audit และ Analyzer สวน 3C ก็คือ Conservation, 
Calculation และ Commissioning ซ่ึงจะขยายความไดดังตอไปนี้ 
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 1. Audits (Energy and Indoor Condition Audits) 
 2. Analysis (Analysis of Building Energy Consumption) 
 3. Conservation (Energy Conservation Measures) 
 4. Calculation (Calculations of Energy and money Savings) 
 5. Commissioning (Continuous Commissioning) 
 1.  Audits (Energy and Indoor Condition Audits)  
 Audits คือการตรวจสภาพของอาคารซ่ึงเปนข้ันตอนเริ่มแรกสุดของ BEM การที่
ผูจัดการพลังงานจะเร่ิมทําการใดๆ ไดมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูสภาพการใชพลังงานและ
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับการทํางานระบบตางๆ ของอาคารกอนซ่ึง
ยังรวมถึงสภาพการใชพลังงานของอุปกรณอาคารแตละช้ินการทํา Energy Audit ในอาคารอาจจะ
เร่ิมต้ังแตการเดินสํารวจอาคารการใชอุปกรณวัดแบบพกพา (Handheld Equipment) ไปจนกระท่ัง
การติดต้ังเคร่ืองมือวัดเก็บขอมูล (Data Logger) ของสวนตางๆ โดยละเอียดเปนระยะเวลาเปนป 
  1.1 Walk-Through Audit  
 การตรวจสอบแบบน้ีจะประกอบดวยการตรวจอาคารในระยะส้ันๆเพ่ือหาวาสวนใดใน
อาคารท่ีมีปญหาชัดเจนและสามารถทําการปรับปรุงแบบงายๆ และประหยัดไดในทันทีการ Audit 
แบบนี้ในหมูวิศวกรจะหมายถึง Operating and Maintenance (O&M) (Krarti 2000) ซ่ึงจะไดแกการ
วัดอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารเพื่อหาทางปรับหาจุดทํางานท่ีเหมาะสมของ Thermostat การ
วัดปริมาณคารบอนไดออกไซคเพื่อปรับเพิ่ม-ลดอัตราการระบายอากาศรวมท้ังการตรวจหาจุดเสีย
หายในอาคารท่ีอาจกอใหเกิดการสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปนการ Audit แบบนี้อาจจะทําใหพบ
ปญหาและหาทางแกไขไดทันทีโดยอาจจะไมจําเปนตองทําการ Audit แบบอ่ืนๆ ท่ีจะใชเวลาและ
งบประมาณลงทุนท่ีสูงกวา 
 ในกรณีท่ีผูจัดการพลังงานตองการแยกแยะการใชพลังงานของสวนตางๆ ของอาคาร
(Disaggregation) อยางรวดเร็วภายในวันเดียวการทํา Blink Test (Soebarto and Degelman 1996) ก็
จะชวยทํานายไดถูกตองพอสมควรโดย Blink Test ก็คือการท่ีทีมงานพรอมอุปกรณวัดกระแสไฟฟา
แอมปมิเตอรแบบ Clamp-on เขาไปในอาคารในวันหยุดเพื่อเปด-ปดไฟฟาแสงสวางและอุปกรณ
ปรับอากาศในสวนตางๆ ของอาคารพรอมกับทําการอานคากระแสไฟฟาท่ีกําลังถูกใชเม่ือเปดปด
อุปกรณดังกลาวผลจากการทํา Blink Test จะทําใหทราบสัดสวนการใชพลังงานของอุปกรณแตละ
ประเภทงานระบบแตละระบบรวมทั้งปริมาณการใชกําลังไฟฟาของพื้นท่ีอาคารแตละช้ันแตละ
แผนกอีกทางเลือกหน่ึงแทนท่ีการทํา Blink Test ก็คือการเขาไปนับจํานวนหลอดไฟและจํานวน
อุปกรณไฟฟาท้ังหมดในแตละพื้นท่ีของอาคารโดยอาจจะทําการเปรียบเทียบกับแบบ As-Built 
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Drawings ของงานระบบไฟฟาแตอยางไรก็ดีการแยกแยะการใชดวยวิธีนับหลอดไฟและอุปกรณ
ไฟฟามักจะใหผลท่ีผิดพลาดจากความเปนจริงเพราะเคร่ืองใชไฟฟามักจะกินไฟไมเทากับท่ีฉลาก
เขียนติดไวทําใหวิธีนี้ไมเปนท่ีนิยมใชเทาไรนัก 
   1.2 Utility Cost Analysis  
 หลังจากท่ีทําการประเมินโดยการเดินสํารวจ (Walk-Through Audit) แลวหากไมพบจุด
เสียหายใดๆในอาคาร ผูจัดการพลังงานจะเก็บรวบ รวมบิลลคาพลังงานรายเดือนทุกเดือนถอยหลัง
ไปเปนระยะเวลาหลายๆป เพื่อวิเคราะหรูปแบบการใช พลังงาน Peak Demand อิทธิพลของสภาพ
อากาศภายนอก รวมท้ังความเปนไปไดท่ีจะลดการใชพลังงาน การวิเคราะหบิลลคาไฟ ยังสามารถ
ทําไดดวยการหาปริมาณการใชไฟฟาตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีใชสอย (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอตารางเมตรตอ
ป -- kWh/m2.yr) เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับอาคารอ่ืนๆ หรืออาจจะนําไปจัดทําฐานขอ มูลดัชนีการ
ใชพลังงาน (Energy Use Indices) ตัวอยางเชนการจัดทํา BEPS (Building Energy Performance 
Standards) ของอาคารแตละประเภทในสหรัฐ อเมริกา อยางไรก็ดี ถาจะวิเคราะหในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ตัวเงินคาพลังงาน ผูจัดการพลังงานจําเปนท่ีจะตองเขาใจอยางดี เกี่ยวกับโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ี
อาคารถูกเรียกเก็บ ท้ังนี้เพราะอัตราคาไฟฟาสําหรับอาคารพาณิชยและอุตสาหกรรมจะมีวิธีเรียกเก็บ
ท่ีซับซอนกวากวาอาคารบานพักอาศัยเนื่องมาจากการใช Demand Charge ในอาคารประเภทดังกลาว 
นอกจากนี้ประโยชนของการตรวจวิเคราะหบิลลคาไฟฟาก็คือการท่ีจะทําใหผูจัดการพลังงาน
สามารถตัดสินใจเปล่ียนรูปแบบการเลือกซ้ือพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาไดเชนการเปล่ียนการคิด
คาไฟจากแบบปกติไปเปนแบบ TOU (Time of Use) หรือ TOD (Time of day Rate) ของการไฟฟา
นครหลวง (โครงสรางคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 2554-2558) ใชกับผูใชไฟฟาหนวยราชการ 
สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีอาคารนั้นๆ มีปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือนกอนหนาไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือนสําหรับมิเตอรเดียวเปน
อัตราคาไฟฟาท่ีกําหนดใหราคาแตกตางกันตามชวงเวลาเหมือนกันแตรายละเอียดของชวงเวลาและ 
ราคาท่ีแตกตางกันตามคาความตองการพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต) และคาพลังงานไฟฟา (หนวย)
แตกตางกันออกไปซ่ึงอาคารจีพีเอฟวิทยุ ก็เปนผูใชไฟฟาประเภท TOU (Time of Use Rate) ตนทุน
เฉล่ียตอหนวย 4.05 บาท 
    1.3  Standard Energy Audit  
 จุดประสงคของการทํา Standard Energy Audit ก็เพื่อหา Baseline การใชพลังงานของ
แตละอาคารเพื่อท่ีจะคาดคะเนคาการประหยัดพลังงาน (Saving) ถาหากอาคารจะทําการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเพื่อใหประหยัดพลังงานเนื่องจากการคํานวณ Saving เปนเร่ืองท่ีซับซอนถาหาก
ตองการทําใหถูกตองท้ังนี้เพราะเม่ืออาคารไดรับการปรับปรุงไปแลวจะไมสามารถรูไดเลยวาคา
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ไฟฟานาจะเปนเทาใดถาหากอาคารไมไดรับการปรับปรุงเปรียบเสมือนการเอาคาไฟฟาหลังการ
ปรับปรุงไปเปรียบเทียบกับคาไฟฟาของอาคารท่ีไมมีอยูจริงอีกแลวสวนการเอาคาไฟฟาหลังการ
ปรับปรุงไปหักออกจากคาไฟฟาของปกอนหนาการปรับปรุงอาจจะไมถูกตองนักเพราะสภาพ
อากาศของแตละปอาจจะไมเหมือนกนัถาอากาศของปกอนการปรับปรุงรอนกวาปหลังการปรับปรุง
คา Saving ท่ีไดก็จะสูงเกินจริงถาอากาศของปกอนปรับปรุงเย็นกวาปหลังการปรับปรุงคา Saving ก็
จะตํ่าเกินไปซ่ึงคา Saving นี้จะมีผลตอการเรียกเก็บคาบริการของผูจัดการพลังงานในกรณีท่ีผูจัดการ
พลังงานคิดคาจางเปนสัดสวนของคา Saving ท่ีไดหลังจากอาคารไดรับการปรับปรุงไปแลวดวย
เหตุผลขางตนการหา Baseline การใชพลังงานจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองหามาตรฐานปฏิบัติอัน
เดียวกันถาหากได Baseline การใชพลังงานมาแลวการคํานวณคาการประหยัดพลังงานก็จะทําได 
 ทางดานการคิด Baseline การใชพลังงานของอาคารกอนปรับปรุง ไดมีนักวิจัยท่ี
มหาวิทยาลัย Princeton ในสหรัฐอเมริกา พยายามพัฒนาวิธีหา Baseline ดวยการใชวิธีทางสถิติใน
รูปของสมการถดถอยเชิงเสน (Simple Linear Regression) และพัฒนาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เรียกวา “PRISM” หรือ PRInceton Scorekeeping Method (Fels 1986) ในแนวทางนี้ Baseline การ
ใชพลังงานไฟฟาตอวัน (kWh/day) สามารถหาไดโดยใชขอมูลจากบิลลคา ไฟฟารายเดือนและ
อุณหภูมิอากาศภายนอกมาหาความสัมพันธเชิงเสน ตามภาพที่ 1 ซ่ึงยังสามารถอธิบายไดดวย 
สมการตอไปนี้ 
 Energy Use (kWh/day) = (a x CDD) + Base Energy Use (kWh/day)  
 สมการขางบนคือสมการเสนตรงในรูป y = ax + b นั่นเองซ่ึง a ก็คือคา Slope ของ
สมการเสนตรงท่ี PRISM จะคํานวณให CDD คือ Cooling Degree-Days/day ซ่ึงก็คืออุณหภูมิ
อากาศท่ีสูงกวา Balance-Point Temperature (อุณหภูมิอากาศภายนอกสูงสุดท่ีอาคารยังไมตองเปด
แอร) สวน Base Energy Use ก็คือคาพลังงานท่ีอาคารใชโดยปราศจากระบบปรับอากาศ (แสงสวาง, 
เคร่ืองใชไฟฟาเปนตน) จากภาพท่ี 1 จะเห็นวาถา CDD เทากับ 0 อาคารจะไมตองเปดแอรและคา
การใชพลังงานในวันนั้นจะเทากับ Base Energy Use ซ่ึงจะเทากับ 17 kWh ถาอากาศยิ่งรอน CDD 
จะยิ่งมากคาไฟก็จะยิ่งสูงตาม 
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ภาพท่ี 2.3  ตัวอยางผลการคํานวณหา Baseline การใชพลังงานในอาคารดวยวิธี Scorekeeping โดย
ใชโปรแกรม PRISM  
 

ท่ีมา: Sreshthaputra, A., Haberl, J., and Claridge, D. 2001. Detailed Test Results: Development of 
a toolkit for calculating linear, change-point linear, and multiple-linear inverse building energy 
analysis models. Technical Report. ESL-TR-01/05-01.Energy Systems Laboratory, Texas A&M 
University). 
  1.4  Detailed Energy Audit  
 ในกรณีท่ีมีงบประมาณสูงข้ึนและตองการความถูกตองแมนยํามากข้ึนผูจัดการพลังงาน
อาจเลือกใช Detailed Energy Audit ซ่ึงก็จะมีข้ันตอนคลายกับ Standard Energy Audit เพียงแต 
จะประกอบไปดวยการติดต้ังอุปกรณวัดการใชพลังงานรายช่ัวโมงหรือราย 15 นาทีเปนระยะเวลา
หลายๆ เดือนหรืออาจจะเปนปขึ้นอยูกับสัญญาท่ีทํารวมกันอุปกรณท่ีใชวัดมักจะแบงแยกการวัด
เปนสวนๆ ตามประเภทของการใชพลังงานเชนไฟฟาแสงสวาง (Lightings) อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 
(Receptacles) เคร่ือง Chiller แตละตัวและอุปกรณปมปน้ําและพัดลมเปาอากาศ (Pumps and Fans) 
ในกรณีของอาคารขนาดใหญอาจจะตองการติดต้ังเคร่ืองวัดแยกๆ เปนช้ันๆ เพื่อแยกแยะปริมาณ
การใชพลังงานของแตละแผนกทางดานอุปกรณตรวจวัดกระแสไฟฟาอาจจะแยกไดเปนสอง
ประเภทคือ 1) ประเภท Clamp-on คือทําการคลองแอมปมิเตอรเขากับสายไฟฟาท่ีตอเขาสูมิเตอร
ยอยๆ (Sub-Meter) ของอาคารในสวนของ End Users (Herzog 1997) และ 2) ประเภท Non-Intrusive 
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Load Monitoring (NILM) ท่ีจะเช่ือมตอเขากับสายไฟเมนเขาอาคารในจุดๆ เดียวดวยอุปกรณ
ประเภท Circuit Transducer (Haberl et al. 1992) การใช NILM จะประหยัดและดูแลรักษางายกวา
เพราะเปนการติดต้ังจุดเดียวณภายนอกอาคารแตผลเสียก็คือการท่ีไมสามารถแยกแยะปริมาณการ 
ใชเปนโซนๆ ไดซ่ึงถาหากตองการทําอยางนั้นจะตองทํา Blink Test ในวันหยุดเปนระยะๆ ดังท่ีได
กลาวถึงไปแลว 
 สําหรับอุปกรณวัดภาระการทําความเย็นของเคร่ือ Chiller ทาง Energy Systems Lab 
(ESL), Texas A&M University แนะนําใหแยกวัดเปนสองสวนเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน โดยสวน
แรกจะวัดกําลังไฟฟาท่ีเคร่ือง Chiller ใชเปนหนวยกิโลวัตต (kW) อีกสวนจะเปนการวัดปริมาณการ
ไหลของน้ําเย็นดวย Flow Meter ควบคูไปกับอุณหภูมิ น้ําเย็นเขา-ออกของเคร่ือง Chiller (Haberl et 
al. 1992) คาอุณหภูมิของนํ้าเย็นกับปริมาณการไหลจะสามารถนํามา คํานวณหาคา Load การทํา
ความเย็นเปน Btu/hr (หรือตัน) ของเคร่ือง Chiller และเม่ือนํามา เปรียบเทียบกับปริมาณ การใช
ไฟฟาของเคร่ือง Chiller ก็จะสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของเคร่ือง Chiller ใน
หนวย kW/Ton ได คาประสิทธิภาพของ Chiller เปนสวนหนึ่งท่ีกฎหมายพลังงานป 2535 บังคับใช
ใหผูจัดการพลังงานตอง ทําการตรวจสอบและรายงานอยูเสมอ การตรวจประสิทธิภาพของเคร่ือง 
Chiller เปนระยะๆ เปนส่ิงสําคัญมาก สําหรับผูจัดการพลังงาน เพราะ Chiller เปนอุปกรณท่ีใช
พลังงานสูงสุดในอาคาร และยังเปนอุปกรณท่ีมีราคาสูงและมีอายุการใชงานหลายสิบป การ
ตัดสินใจเปล่ียนเคร่ือง Chiller จะตองแนใจวาเคร่ืองเกามีสภาพการทํางานท่ีไมมี ประสิทธิภาพ และ
ถาหากนําเงินคาพลังงานท่ีเสียไปมาซ้ือเคร่ืองใหมมาเปล่ียน ระยะเวลาคุมทุน (Payback Period) 
ควรจะอยูระหวาง 5-10 ป ซ่ึงไมควรเกินคร่ึงหนึ่งของอายุใชงานของ Chiller (Kreider and Rabl 
1994)  
 ในอาคารที่มีฝายบริหารพลังงานของตนเอง อุปกรณวัดการใชพลังงานเหลานี้มักจะ 
ตอตรงเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนกลางเพื่อแสดงผลแบบ Real Time หรือเก็บ Record ไวเปน
ฐานขอมูลของอาคาร หรืออาจจะตอเขากับระบบควบคุมการบริหารพลังงาน (Energy Management 
Control Systems -- EMCS) ท่ีมักจะพบในอาคารอัจฉริยะ (Intelligent Buildings) สําหรับอาคารท่ี
ทําสัญญากับบริษัทผูจัดการพลังงานภายนอก การเก็บขอมูลการใชพลังงาน ของอุปกรณดังกลาว 
อาจจะตองอาศัยระบบ Data Acquisition Systems (DAS) โดยจะตองมีอุปกรณ Data Logger เก็บ 
ขอมูลการวัดช่ัวคราว แลวผูจัดการพลังงานทําการตอเขาอุปกรณ Data Logger นี้ดวยการโทรศัพท
เขา On-Board Modem ทําการถายโอนขอมูลผานสายโทรศัพทสัปดาหละคร้ัง (Haberl et al. 1992) 
ใน Detailed Audit ก็ตองทําการหา Baseline การใชพลังงานเชนเดียวกับการทํา Standard Audit 
เพียงแตการ ท่ี Detailed Audit ทําการวัดขอมูลอยางละเอียดกวา และอาจเปนระยะเวลาที่ตอเนื่อง
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นานกวา ทําให Detailed Audit มีโอกาสที่จะทํานาย Baseline การใชพลังงานไดอยางถูกตองแมนยํา
กวามาก วิธีในการหา Baseline การใชพลังงาน โดยมีขอมูล Audit ท่ีละเอียดขนาดเปนรายช่ัวโมง 
ไดรับการพัฒนาโดย Energy Systems Lab, Texas A&M University และเขียนออกมาเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรช่ือ EModel (Kissock et al. 1996) ซ่ึง EModelจะหาสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิอากาศภายนอก และการใชพลังงานของอาคาร ดวยการใช “สมการถดถอยแบบมี
จุดเปล่ียน” (Change-Point Regression) ตามท่ีแสดงในภาพที่ 2 โดยจุดเปล่ียนในสมการนี้ก็คือ 
Balance-Point Temperature แบบเดียวกับในโปรแกรม PRISM นั่นเอง เพื่อความถูกตองแมนยํามาก
ข้ึน EModel ยังสามารถแยกแยะ การใชออกเปนการใชในวันธรรมดาและการใชในวันหยุด รวมท้ัง
ยังสามารถคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) คา Regression Coefficient 
หรือ R2 และคา RMSE (Root Mean Square Error) ของการคาดเดา Baseline นี้อีกดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  ตัวอยางผลการคํานวณหา Baseline การใชพลังงานรายวันดวยวิธี Change-Point Regression  
โดยใชโปรแกรมEModelแกนนอนแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอกแกนต้ังแสดงการใชพลังงานใน
การทําความเย็นใหอาคาร  
 

ท่ีมา: Haberl, J., Sreshthaputra, A., Claridge, D., and Turner, D. 2002. Baseline report for the 
87000 block complex at Ft. Hood, Texas.A Research Project for the U.S. Army C.E.R.L. and the 
Ft. Hood Energy Office.TechnicalReport. Energy Systems Laboratory, Texas A&M University. 
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 2.  Analysis (Building Energy Analysis)  
 การวิเคราะหรูปแบบและปริมาณการใชพลังงานในเบื้องตนสามารถกระทําไดดวยการ
ทํา Audit ตามท่ีไดกลาวมาเบ้ืองตนแตอยางไรก็ดีหากผูจัดการพลังงานตองการที่จะนําผลการ Audit 
ท่ีไดไปเปรียบเทียบกับอาคารอ่ืนๆ หรือตองการจะวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงอาคารใน
ลําดับตอไปการวิเคราะหการใชพลังงานอยางละเอียดก็สามารถทําไดดวยการจําลองการใชพลังงาน
ในอาคารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป Krarti (2000) ไดจําแนก
ข้ันตอนของการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารเปน 3 ข้ันตอนหลักเรียงลําดับตามความยากงาย
และเวลาที่ผูจัดการพลังงานจะตองใชในการวิเคราะหดังนี้ 
  2.1  Ratio-Based Methods  
 Ratio-Based Methods เปนการวิเคราะหการใชพลังงานอยางงายท่ีสุดคือการหาสัดสวน
การใชพลังงานตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีใชสอยของอาคาร ตอจํานวนผูใชอาคาร ตอเงินคากอสรางและ
บริหารอาคาร ตออุณหภูมิอากาศเฉล่ียภายนอกหรือตอหนึ่งหนวยการผลิต (ในกรณีท่ีอาคารใชเปน
โรงงานอุตสาหกรรม) สวนคาการใชพลังงานท่ีจะนํามาคิดสัดสวนก็อาจจะเปนคาการใชพลังงาน
รวมท้ังอาคารเปน kWh หรือเปน Btu หรืออาจจะเปนการใชพลังงานในสวนยอยๆ (End-Use) เชน
ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อการปรับเย็นการทําน้ํารอนการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางการใชพลังงาน
โดยอุปกรณอาคารเปนตนนอกจากนี้การใชคาความตองการพลังงาน (Energy Demand) ในหนวย 
Kilowatt (kW) ก็ยังเปนท่ีนิยมเพราะสามารถชวยใหเห็นภาพความตองการพลังงานสูงสุดของ
อาคารท่ีการไฟฟาจะตองจัดเตรียมใหการทําสัดสวนการใชพลังงานดังกลาวนี้อาจจะทําเปนดัชนี
การใชท้ังหมดตอปตอฤดูตอเดือนตอวันหรือแมแตตอช่ัวโมงข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ีจะนํามา
เปรียบเทียบดวย 
 ตารางท่ี 2.1 แสดงตัวอยางของการวิเคราะหสัดสวนการใชพลังงานในอาคารประเภท
ตางๆของสหรัฐอเมริกา (EIA 1996) และฝร่ังเศส (CEREN 1997) สําหรับประเทศไทยนั้นเทาท่ี
ผูเขียนศึกษามายังไมมีการจัดทําดัชนีการใชพลังงานของอาคารแตละประเภทอยางเปนจริงเปนจัง
นักเปนเพียงแคการเก็บขอมูลการใชพลังงานเฉล่ียของอาคารบางประเภทเทานั้นและยิ่งกวานั้นยัง
ไมมีการจัดทําดัชนีการใชพลังงานท่ีสามารถนํามาเปนมาตรฐานช้ีวัดสภาพการใชพลังงานของ
อาคารประเภทตางๆอีกดวยถาหากจะมีการจัดทําดัชนีดังกลาวควรจะตองมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
แยกแยะเปนดัชนีสําหรับภาคตางๆซ่ึงในประเทศที่มีพื้นท่ีกวางใหญเชนสหรัฐอเมริกาสภาพอากาศ
ก็จะแตกตางกันมากต้ังแตเขตอากาศหนาวทางตอนเหนือจนถึงเขตอากาศรอนช้ืนทางตอนใตการ
กําหนดดัชนีการใชพลังงานของอาคารแตละประเภทจึงตองทําแตกตางกันสําหรับแตละสภาพ
ภูมิอากาศ 
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ตารางท่ี 2.1  คาเฉล่ียสัดสวนการใชพลังงานในอาคารประเภทหลักๆ ในหนวยกิโลวัตต-ช่ัวโมง 
 

ตอพ้ืนท่ีอาคาร 1 ตารางเมตร (kWh/m
2
) ของ

ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาประเภท
อาคาร 

ฝร่ังเศส 

(kWh/m
2
) 

สหรัฐอเมริกา

(kWh/m
2
) 

สํานักงาน 395 300 
สถานศึกษา 185 250 
สถานพยาบาล 360 750 
โรงแรม 305 395 
ภัตตาคาร 590 770 
ศูนยการคา 365 240 

 

  
2.2 กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 ท้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาความเหมาะสมในการเปล่ียน Chiller ของอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ ทาวเวอร สมควรทําการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) หรือไมและหากเปล่ียนควร
เปล่ียนท้ังหมดหรือไม ผูทําการศึกษาจึงไดทําการคนควา และรวบรวมกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ ประกอบดวยพระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 สําหรับอาคารควบคุม อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารมอลทรีออลและประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองกําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่า
คาประสิทธิภาพการใหความเย็นและคาพลังงานไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศท่ีติดต้ัง
ใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2538 ขอ 5 มาตรฐานการปรับอากาศภายในอาคาร 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
3.1 กฏหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบประยุกต (Applied) เพื่อนําผลวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการวัดประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น ประวัติการดูแล และซอมบํารุง คาการใชพลังงาน
ไฟฟาของเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารมาสรุปและนําขอกําหนดเกี่ยวกับเคร่ืองทําน้ําเย็นประสิทธิภาพ
สูง และเร่ืองการใชสารทําความเย็นมาประกอบเปนขอมูล เพื่อศึกษาความจําเปนในการเปล่ียน
เคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง การกําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันต่ํา คาประสิทธิภาพ 
การใหความเย็นและคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังใชงานในอาคาร 
พ.ศ. 2552  
  ขอ 2 ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาดตางๆ ท่ีติดต้ังใชงานในอาคารจะตองมีคา 
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนของประสิทธิภาพ 
พลังงาน และคาพลังไฟฟ าตอตันความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็นดังตอไปนี้ 
  (2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเคร่ืองทํา 
น้ําเย็นและสวนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  คาพลังงานไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศ 
 

ประเภทของเคร่ืองทําน้ําเยน็สําหรับระบบ 
ปรับอากาศ 

ขนาดความสามารถใน
การทําความเยน็ท่ีภาระ
พิกัดของเคร่ืองทําน้ํา
เย็น (ตันความเย็น) 

คาพลังไฟฟาตอตัน
ความเยน็ 

(กิโลวัตตตอตัน 
ความเยน็) 

ชนิดการระบาย 
ความรอน 

แบบของเคร่ืองอัด 

ระบายความรอน 
ดวยอากาศ 

ทุกชนิด นอยกวา 300 1.33 
มากกวา 300 1.31 

ระบายความรอนดวยน้ํา แบบลูกสูบ ทุกขนาด 1.25 
แบบโรตาร่ี แบบสกรู
หรือแบบสครอลล 

นอยกวา 150 0.89 
มากกวา 500 0.76 

แบบแรงเหวี่ยง นอยกวา 500 0.76 
มากกวา 500 0.62 

 
 3.1.2  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี ซ่ึง
เปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และสารดังกลาวเปนสาร
ควบคุมตามพิธีสารมอนทรีออลท่ีประเทศไทยใหสัตยาบันไว  
 เพื่อใหประเทศไทยสามารถควบคุมปริมาณการใชสารดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนด  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกําหนดปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี ตั้ งแตป พ.ศ. 
2546 ถึง พ.ศ. 2553 ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 ปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี ตั้งแตป 2546-2553 ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

ป พ.ศ. ปริมาณสาร ซี เอฟ ซี ท่ีอนุญาตใหนําเขาไมเกิน (เมตริกตัน) 
2546 2,560 
2547 2,291 
2548 1,364 
2549 1,121 
2550 912 
2551 704 
2552 496 
2553    0  

 
3.2 วิธีการรวบรวมขอมูล  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษากฎหมาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ และจัดทําเคร่ืองมือ 
การวิจัย และรวบรวมขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับกฎหมายวาเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารผานตาม
เกณฑท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม ซ่ึงรายละเอียดการประเมินสามารถดูไดในบทที่ 4 ขอ 4.2 
 2. รวบรวมขอมูลโดยสํารวจในพื้นท่ีหองเคร่ืองของระบบปรับอากาศของอาคาร โดย
ใชการสังเกต 
 3. รวบรวมขอมูลจากรายงานประวัติเคร่ืองจักร (History Card) การซอมบํารุงรักษา
เปนระยะเวลา 3 ป  
 4. รวบรวมขอมูลจากการวัดประสิทธิภาพเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีทําการวัดประสิทธิภาพ
โดยบริษัทดูแลและบํารุงรักษาประจําป 
  5. รวบรวมขอมูลจากวิศวกรประจําอาคาร โดยการสัมภาษณตามเคร่ืองมือการวิจัย  
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล  
 การบันทึกขอมูลในเคร่ืองมือการวิจัย ท่ีไดทําการตรวจสอบ (Audits) โดยการตรวจ
สภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร ซ่ึงเปนข้ันตอนเร่ิมแรกสุด การตรวจสอบ
อุปกรณสภาพการใชงานเครื่องทําน้ําเย็นในระยะส้ันๆ เพ่ือหาวาสวนใดของเคร่ืองทําน้ําเย็นของ
อาคารมีปญหาชัดเจน และทําการตรวจวัดประสิทธิภาพเคร่ืองทําน้ําเย็น และรวมรวมขอมูลจาก
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ประวัติเคร่ืองจักร รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ืนในระหวางการทํางานของอุปกรณเคร่ืองจักรดังกลาว 
รวมท้ังประวัติในการซอมบํารุงรักษา และผลกระทบตางๆ เกิดข้ึนในอดีตท่ีผานมามารวบรวมและ
วิเคราะหและนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
 
3.4 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
 เปนการวิเคราะหทางการเงิน เปนการวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของเงินท่ีลงทุน 
และผลตอบแทนหรือผลกําไรทางการเงินของโครงการ เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีทําการศึกษามี
ความเปนไปไดในการลงทุนหรือไม โดยโครงการจะตองไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินลงทุน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุนท่ีเสียโอกาสไป ซ่ึงจะวิเคราะหดานตางๆ 
ดังนี้ 
 1.  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 3. การหาจุดคุมทุน (Payback Period)  
 1. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประหยัดตนทุนพลังงานในรูปตัวเงินท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุของโครงการกับ
มูลคาปจจุบันของเงินท่ีจายออกไป ภายใตโครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดคา (Discount rate) 
หรือคาของทุน (Cost of Capital) ท่ีกําหนดสามารถหาไดจากสมการทางคณิตศาสตร 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายถึง อัตราผลการตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบัน 
ของผลตอบแทนเทากับมูลคาปจจุบันของตนทุน โดยการหาคา Discount Rate : r ท่ีสงผลใหมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทนและตนทุนเทากัน หรือหักลางกันมีคาเทากับศูนย 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูทําการศึกษานําขอมูลท้ังหมดมาทําการวิเคราะหเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
เปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น Chiller วาสมควรเปล่ียนหรือไม เพราะเหตุใด และหากสรุปใหมีการเปล่ียน
เคร่ืองทําน้ําเย็น จะสงผลอยางไรตออาคารบาง ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูแนวทางในการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
ระบบประกอบอาคารอื่นๆ ท่ีจําเปนตอไป 
 
4.1 ปญหาของเคร่ืองทําน้ําเย็น ของระบบปรับอากาศของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ  
 ปญหาของเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ไดขอมูลจาก 
 1. การสํารวจตรวจสอบสภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็น โดยผูทําการศึกษาไดเก็บขอมูล
รวมกับฝายวิศวกรรมของอาคาร ท่ีทําหนาท่ีดูแลและส่ังการงานปรับอากาศโดยตรง 
 2. การสรุปขอมูลจากประวัติการบํารุงรักษาของเคร่ืองจักร และคาใชจายในการซอม
บํารุง เพื่อใหเคร่ืองจักรสามารถทํางานได 
 3. การรับแจงปญหาจากผูใชอาคารเกี่ยวกับระบบปรับอากาศของอาคารไมมีเสถียรภาพ 
อุณหภูมิไมเหมาะสม และไมคงท่ีจากระบบ CMMS 
 4. การวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็น โดยบริษัท อีโคเทค จํากัด และสอบถาม
ขอมูลจากบริษัทผูดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศจากเจาของผลิตภัณฑของ
เคร่ืองทําน้ําเย็น 
 4.1.1 การสํารวจและตรวจสอบสภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นโดยการเดินสํารวจถายรูป และ
สัมภาษณจากผูทําหนาท่ีดูแลงานระบบของอาคารและวิศวกรอาคาร รวมถึงการประเมินการใช
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองเดิมและเครื่องรุนใหมท่ีจะนํามาติดต้ังทดแทน รายละเอียดตาม Diagram 
แสดงดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1  P&I Diagram ระบบปรับอากาศอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตําแหนงเคร่ืองทํานํ้าเย็นท่ีตองการเปล่ียน 
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ภาพท่ี 4.2  Chiller Plant & Piping Diagram  
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ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดขอมูลเคร่ืองทําความเยน็ (Chiller) เคร่ืองเดิมของ อาคารจีพีเอฟ วิทย ุ

 
Location Equipment No. Equipment List Brand Type/Model Specification 

Chiler Room CH-1 WATER COOLED 
CHILLER 

CARRIER 19DM78506CQ SER.NO.44032 
CAP.500.TON 

Chiler Room CH-2 WATER COOLED 
CHILLER 

CARRIER 19DM78506CQ SER.NO.44033 
CAP.500.TON 

Chiler Room CH-3 WATER COOLED 
CHILLER 

CARRIER 19DM78506CQ SER.NO.44034 
CAP.500.TON 
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ตารางท่ี 4.2  สถิติในการแจงปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศของผูเชาอาคารประจําเดือนพฤษภาคม 2555 
  

จากระบบ (CMMS SYSTEM)  
 

ลําดับ วันที่ 
รับแจง 

รายละเอียด พ้ืนที่แกไข ผลการปฏิบัติงาน 

1 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1,AHU-2  
ช้ัน 17/A 

National ITMX Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 25 องศา เปน 23.5 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

2 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป เฉพาะหองประชุม  
ช้ัน 12/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 23.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

3 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1,AHU-2  
ช้ัน 14/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 22 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

4 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป ช้ัน 12/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 22 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

5 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป AHU-1 ช้ัน 8/A 

Radix Advertising Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

6 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1 ช้ัน 12/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

7 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1 ช้ัน 15/A 

Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

8 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-2 ช้ัน 12/A 

Taiwan Trade Center, Bangkok. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

9 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1, AHU-2  
ช้ัน 5/A 

USDA- APHIS US EMBASSY US 
Govermment Agency 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 21 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

10 02/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1,AHU-2  
ช้ัน 16/A 

Vickery & Worachai Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

11 03/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป ท้ังช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

12 03/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-1,AHU-2  
ช้ัน 8/B 

BJ Service International (Thailand) Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 22 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

13 04/05/2012 ขอชางตรวจวัดอุณหภูมิ
ภายในพื้นท่ี ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ลําดับ วันที่ 
รับแจง 

รายละเอียด พ้ืนที่แกไข ผลการปฏิบัติงาน 

14 04/05/2012 ลมแอรไมออก 1 จุด ช้ัน 6/A Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับ Manual Valve Supply and Return จากเดิม 
80% เปน 100% เรียบรอย 

15 10/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป เฉพาะยูนิต 1101-2 
(AHU-1) ช้ัน 11/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 18 องศา เปน 20 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

16 10/05/2012 ระบบปรับอากาศ ไมมีลม
แอรออก ช้ัน 8/A 

US Embassy (TCAS) ปรับ Manual Valve Supply and Return จากเดิม  
50% เปน 100% เรียบรอย 

17 11/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป ยูนิต 1204 (AHU-2) 
ช้ัน 12/B 

DAI (Thailand) Limited-Respond ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 25 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

18 11/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เหินไป ยูนิต 601-4 (AHU-
1,AHU-2) ช้ัน 6A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 26 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

19 14/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี  
รอน เกินไป ช้ัน 14/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 20 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

20 14/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป เฉพาะยูนิต 1101-2 
ช้ัน 14/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 22.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

21 14/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี  
รอน เกินไป ช้ัน 3/A 

USDA- APHIS US EMBASSY US 
Govermment Agency 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 22.5 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

22 15/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน  
ช้ัน 17,18/A 

National ITMX Co.,Ltd. ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นท่ี 24.2 องศา (หลังจาก 
ท่ีระบบทําความเย็นของอาคารขัดของ) 
ตรวจสอบลมแอรทํางานปกติ 

23 15/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป AHU-1, AHU-2  
ช้ัน 14/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

24 15/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน, 
ลมแอรไมออก เฉพาะยูนิต 
301-2 ช้ัน 3/A 

Embassy of The United States of 
America  
(Commercial Section) 

ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นท่ี 24.2 องศา (หลังจาก 
ท่ีระบบทําความเย็นของอาคารขัดของ) 
ตรวจสอบลมแอรทํางานปกติ 

25 15/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน, 
ลมแอรไมออก ช้ัน 11/B 

Internation SOS Services  (Thailand) 
Limited. 

ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นท่ี 24 องศา (หลังจาก 
ท่ีระบบทําความเย็นของอาคารขัดของ) 
ตรวจสอบลมแอรทํางานปกติ 

26 16/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป AHU-1 ช้ัน 11/B 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.5 องศา เปน 23.3 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

27 16/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีรอน
เกินไป AHU-2 ช้ัน 11/B 

Internation SOS Services  (Thailand) 
Limited. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 24 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

28 17/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.5 องศา เปน 24 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ลําดับ วันที่ 
รับแจง 

รายละเอียด พ้ืนที่แกไข ผลการปฏิบัติงาน 

29 17/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป AHU-1 ช้ัน 8/A 

Radix Advertising Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.9 องศา เปน 23.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

30 17/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-1,AHU-2)  
ช้ัน 11/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

31 17/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป ช้ัน 16/A 

Vickery & Worachai Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 24 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

32 17/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 11/B 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

33 18/05/2012 อุณหภุมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-2) ช้ัน 12/B 

DAI (Thailand) Limited-Respond ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.5 องศา เปน 23.1 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

34 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป เฉพาะยูนิต 601-2 
(AHU-1) ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.5 องศา เปน 22.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

35 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป เฉพาะหองประชุม 
ช้ัน 12/A 

LS Horizon Limited ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 22.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

36 18/05/2012 ระบบปรับอากาศ ทํางาน
เสียงดังผิดปกติ ช้ัน 14/A 

LS Horizon Limited ตรวจสอบเบองตนพบวาทํางานปกติ 

37 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป ช้ัน 11/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.5 องศา เปน 22.5 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

38 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (ท้ังช้ัน) ช้ัน 11/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) 
Co.,Ltd. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 24 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

39 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 11/B 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.7 องศา เปน 23.1 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

40 18/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป เฉพาะยูนิต 1503-4 
(AHU-2) หองนํ้าชาย  
ช้ัน 15/B 

สวนกลาง ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

41 21/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.3 องศา เปน 23 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

42 21/05/2012 อุณหภูมิภายใพน้ืนท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 11/B 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 23.5 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

43 21/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี "หอง
ประชุม" รอนเกินไป ช้ัน 
11/B 

Internation SOS Services  (Thailand) 
Limited. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 22 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

44 22/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-2) ช้ัน 12/B 

DAI (Thailand) Limited-Respond ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 25 องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ลําดับ วันที่ 
รับแจง 

รายละเอียด พ้ืนที่แกไข ผลการปฏิบัติงาน 

45 22/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป เฉพาะยูนิต 603-4 
(AHU-2) ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 23.5 
องศา  
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

46 22/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป เฉพาะยูนิต 603-4 
(AHU-2) ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.2 องศา เปน 23.3 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

47 22/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 8/A 

Radix Advertising Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 24 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

48 23/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป เฉพาะยูนิต 601-2 
(AHU-1) ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 23 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

49 23/05/2012 ขอชางตรวจวัดอุณหภูมิภายใน
พื้นท่ี ยูนิต 1101-2 (AHU-1)  
ช้ัน 11/B 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 23.3 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

50 23/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป ยูนิต 105/1 (AHU-2)  
ช้ัน 1/A 

Herbalife International  (Thailand) 
Limited. 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 25 องศา เปน 24 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

51 23/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป เฉพาะยูนิต 1603-4 
(AHU-2) ช้ัน 16/B 

Office Of The  Securities and 
ExchangeCommission of Thailand (กลต) 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.1 องศา เปน 23.4 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

52 24/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป เฉพาะยูนิต 603-4 
(AHU-2) ช้ัน 6/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.9 องศา เปน 24.1 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

53 25/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป ช้ัน 16/A 

Vickery & Worachai Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24 องศา เปน 25 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

54 28/05/2012 ระบบปรับอากาศ ภายในหอง 
Server รอน ช้ัน 2/B 

Herbalife International  (Thailand) 
Limited. 

ดําเนินการเรปรับอุณหภูมิเรียบรอย 

55 29/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป (AHU-1,AHU-2)  
ช้ัน 6/A อุณหภูมิภายในพื้นท่ี
หนาวเกินไป (AHU-1) ช้ัน7/A 

Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22 องศา เปน 23.5 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

56 29/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 18/A 

National ITMX Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 24 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

57 29/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป (AHU-1) ช้ัน 8/A 

Radix Advertising Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 20 องศา เปน 22 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

58 29/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ีหนาว
เกินไป ช้ัน 10, 13-16 อาคารบี 

Office Of The  Securities and 
ExchangeCommission of Thailand (กลต) 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.5 องศา เปน 24 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

ลําดับ วันที่ 
รับแจง 

รายละเอียด พ้ืนที่แกไข ผลการปฏิบัติงาน 

59 30/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป เฉพาะยูนิต 1101-2 
(AHU-1) ช้ัน 11/A 

Rohm Semiconductor (Thailand) Co.,Ltd. ปรับอุณหภูมิจากเดิม 22.1 องศา เปน 23.5 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

60 30/05/2012 ลมแอรออกเบาเกินไป เฉพาะ 
ยูนิต 1302,1303-4 ช้ัน 13/B 

Office Of The  Securities and 
ExchangeCommission of Thailand (กลต) 

ปรับ Manual Valve Supply and Return จาก
เดิม 60-70% เปน 100% เรียบรอย 

61 30/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี รอน 
เกินไป เฉพาะยูนิต 1403-4 
(AHU-2) ช้ัน 14/B 

Office Of The  Securities and 
ExchangeCommission of Thailand (กลต) 

ปรับอุณหภูมิจากเดิม 24.5 องศา เปน 23.1 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

62 31/05/2012 อุณหภูมิภายในพื้นท่ี หนาว 
เกินไป (AHU-2) ช้ัน 12/B 

DAI (Thailand) Limited-Respond ปรับอุณหภูมิจากเดิม 23 องศา เปน 24 องศา 
พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

63 31/05/2012 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นท่ี 
(AHU-1) ช้ัน 11/A 

Delphys Hakuhodo (Thailand) Co.,Ltd ปรับอุณหภูมิจากเดิม 21.5 องศา เปน 23.5 
องศา พรอมตรวจเช็คภายในพื้นท่ีเรียบรอย 

 

 

ภาพท่ี 4.3  กราฟแสดงปริมาณความถ่ีในการแจงใหปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
ในรอบ 12 เดอืนของ พ.ศ. 2555 ท่ีอยูในเกณฑท่ีสูงมาก 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงประวัติคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองทําเย็นอาคารต้ังแต พ.ศ. 2553-2556 

GPF Witthayu Towers 
 

Equipment No. 

Brand Type /Model Specification Date Maintenance History Cost 

CH-1 CARRIER 19DM78506CQ 
SER.NO.44032 
CAP.500 TON 

7-May-10 Overhaul 74,799.42    
6-Jul-10 Replace R-11 59,152.27    

27-May-11 Overhaul 597,060.00    
18-Dec-12 Repairs 67,786.28    

CH-2 CARRIER 19DM78506CQ 
SER0.NO.44033 
CAP.500 TON 

7-May-10 Overhaul 74,799.42 
  

6-Jul-10 Replace R-11 59,152.27 
  

27-May-11 Overhaul 597,060.00 
  

18-Dec-12 Repairs 67,786.28 
  

5-Feb-13 Yearly Maintennance 63,638.25 
  

CH-3 CARRIER 19DM78506CQ 
SER.NO.40334 
CAP.500 TON 

7-May-10 Overhaul 74,799.42 
  

  
6-Jul-10 Repair 59,152.27 

  
  

26-Oct-10 Replace Drier 119,951.28 
  

  
26-Oct-10 Refill  R-11 16,900.00 

  
  

27-May-11 Overhaul 796,080.00 
  

  
10-Apr-12 Replace Temp sensor  Chiller 11,556.00 

  
  

18-Dec-12 Rewinding Moter 819,941.00 
  

  
18-Dec-12 trplca Gaskets 67,786.28 

  
  

5-Feb-13 Yearly Maintennance 63,638.25 
  

  

Total Maintence Cost 3,691,038.69 1,230,346.23  บาท/ป  สัญญา  64,906.20 บาท/ป 
 
Lสั 
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4.2 การเปรียบเทียบเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของอาคารกับขอกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวของ 
 1. มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร: ระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังในอาคารจะตองมีคา
พลังไฟฟาตอตันความเย็น ท่ีภาระเต็มพิกัด (Full load) หรือท่ีภาระใชงานจริง (Actual load) ไมเกิน
กวาคาท่ีกําหนด เคร่ืองทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ําสวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง 
(Centrifugal Chiller) ขนาดเกินกวา 500 ตันความเย็น คาพลังงานไฟฟาท่ีใชตองมีคาไมเกิน 0.84 
kW/ton สําหรับอาคารเกา 
 ผลการประเมิน: ไมผาน จากการตรวจวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นชนิดเดียวกัน 
ของเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ขนาด 500 ตันความเย็น ไดคาพลังงานไฟฟา 0.85 
kW/ton ซ่ึงเกินกวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผลกระทบ: เคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารมีคาพลังงานไฟฟาสูง ทําใหมีการใชพลังงาน
ส้ินเปลืองเปนผลและมีภาระคาใชไฟฟาสูงตามไปดวย อีกท้ังยังไมเปนไปตามมาตรฐานการปรับ
อากาศในอาคาร ขอกําหนดกฎหมาย : ระบบปรับอากาศและขนาดตางๆ ท่ีติดต้ังใชงานในอาคาร
ตองมีคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงานของเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศชนิดระบายความรอยดวยน้ํา แบบแรงเหวี่ยง
สําหรับขนาดความ สามารถในการทําความเย็นท่ีภาระพิกัดของเคร่ืองทําน้ําเย็น (ตันความเย็น) มาก 
กวา 500 ตันความเย็น ตองมีคาพลังงานไฟฟาตอตันความเย็น (กิโลวัตตตอตันความเย็น) ไมเกินกวา 
0.62 kW/ton 
 ผลการการประเมิน: ไมผาน จากการตรวจวัดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ คาประสิทธ์ิ
ภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานชนิดเดียวกันของอาคารขนาด 500 
ตันความเย็นของเคร่ืองทําความเย็น (Chiller) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ไดคาพลังงานไฟฟา 0.68 
kW/ton ซ่ึงเกินกวาคาท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผลกระทบ เคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารประสิทธิภาพต่ํา คือมีคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
คาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานต่ํากวาท่ีกฎหมาย
กําหนดถือวาขัดตอกฎหมาย มีผลความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม: กําหนดปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี ในป พ.ศ. 
2553 วา ปริมาณสารซี เอฟ ซีท่ีอนุญาตใหนําเขาไมเกิน 0 เมตริกตัน 
 ผลการประเมิน: ไมผาน  เคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุใชสารเคมีใน
การทําความเย็นเปนสาร CFC(R11) 
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 ผลกระทบ: เคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีใชสาร CFC เปนสารทําความเย็น จะหาสารทําความเย็น 
ท่ีใชกับเคร่ืองทําน้ําเย็นนี้ไดยากข้ึน อีกท้ังยังมีผลทําใหสารทําความเย็นดังกลาวมีราคาสูงข้ึน และ
อาจหาไมไดอีกในอนาคต มีผลใหเคร่ืองจักรไมสามารถใชงานได สงผลใหธุรกิจหยุดชะงักได 
 
4.3 อัตราการคิดคาไฟฟาของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ จากการไฟฟานครหลวง 

 อัตราการคิดคาไฟฟาของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ เปนอัตราคาไฟฟาท่ีกําหนดราคาตาม
ชวงเวลาที่เรียกวา TOU (Time of Use Rate) 

 

ประเภทของแรงดัน 
คาความตองการพลังไฟฟา คาพลังงานไฟฟา 

(บาท/กิโลวัตต) (บาท/หนวย) 
Peak Service Off Peak  

1 แรงดันต้ังแต 69 กิโลโวลขึ้นไป 74.14 312.24 2.2507 3.6917 
2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท 132.93 312.24 2.2695 3.7731 
3 แรงดันตํ่ากวา 22 กิโลโวลท 210.00 312.24 2.3027 3.9189 
Peak เวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน     
Partial เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (คาความตองการพลังไฟฟา คิดเฉพาะสวนที่เกิน Peak) 
Off Peak เวลา 21.30 น. – 08.00 น. ของทุกวัน 

 
4.4 รายละเอียดการดําเนินการ 
 จากการตรวจวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นชนิดเดียวกันของเคร่ืองทําน้ําเย็น 
(Chiller) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ขนาด 500 ตันความเย็น ไดคาพลังงานไฟฟา 0.85 kW/ton ซ่ึงเกิน
กวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดและผลการการประเมิน: ไมผาน จากการตรวจวัดคาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ คาประสิทธ์ิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานชนิดเดียวกนั
ของอาคารขนาด 500 ตันความเย็นของเคร่ืองทําความเย็น (Chiller) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ไดคา
พลังงานไฟฟา 0.68 kW/ton ซ่ึงเกินกวาคาท่ีกฎหมายกําหนดรวมถึงผลกระทบ: เคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีใช
สาร CFC เปนสารทําความเย็น จะหาสารทําความเย็นท่ีใชกับเคร่ืองทําน้ําเย็นนี้ไดยากข้ึน อีกท้ังยังมี
ผลทําใหสารทําความเย็นดังกลาวมีราคาสูงข้ึน และอาจหาไมไดอีกในอนาคต มีผลใหเคร่ืองจักรไม
สามารถใชงานได สงผลใหธุรกิจหยุดชะงักได อาคารจึงไดทําการศึกษาการเปล่ียนเคร่ืองปรับ อากาศ  
(Chiller) ประสิทธิภาพสูงมาทดแทนเคร่ืองเดิม โดยเครื่องใหมประสิทธิภาพการใชพลังงานดีกวา
กฎหมายกําหนด โดยสามารถทําได 0.576 Kw/ตัน รายละเอียดตามใบเสนอราคา จากบริษัทแอรโค 
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จํากัด เลขท่ี ACQ/2/1302/0030 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 โดยมีราคาเปล่ียนพรอมติดต้ัง (เฉพาะ
การเปล่ียน Chiller ขนาด 500 ตัน พรอมชุดควบคุมจํานวน 3 ชุด) ในราคา 18,000,000 บาท   
 
4.5 การวิเคราะหทางการเงินของโครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น 
 การวิเคราะหทางการเงิน เปนการวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของเงินท่ีลงทุน และ
ผลตอบแทนหรือผลกําไรทางการเงินของโครงการ เพ่ือวิเคราะหวาโครงการท่ีทําการศึกษามีความ
เปนไปไดในการลงทุนหรือไม โดยโครงการจะตองไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินลงทุน หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุนท่ีเสียโอกาสไป ซ่ึงจะวิเคราะหดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 1. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ
ผลประหยัดตนทุนพลังงานในรูปตัวเงินท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุของโครงการกับ
มูลคาปจจุบันของเงินท่ีจายออกไป ภายใตโครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดคา (Discount rate) 
หรือคาของทุน (Cost of Capital) ท่ีกําหนดสามารถหาไดจากสมการทางคณิตศาสตรดังนี้ 
 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน – มูลคาปจจุบันของ
คาใชจาย 
 หรือ 

	

NPV =                                      -   

  

 โดย NPV = Net Present Value 
      = ผลตอบแทนในปท่ี t (t = 1, 2, 3,..., n) 
                = เงินจายเร่ิมตนโครงการ 
   i = อัตราดอกเบ้ีย หรืออัตราคิดลด (Discount rate)  

 
 2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายถึง อัตราผลการตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบัน 
ของผลตอบแทนเทากับมูลคาปจจุบันของตนทุน โดยการหาคา Discount Rate : r ท่ีสงผลใหมูลคา


 

n
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ปจจุบันของผลตอบแทนและตนทุนเทากัน หรือหักลางกันมีคาเทากับศูนย สามารถหาไดจาก
สมการทางคณิตศาสตรดังนี้ 

 

 IRR หรือ r = 0 
                    	
-   +                            = 0 

 

 โดย   IRR = อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
                = ผลตอบแทนในปท่ี t (t = 1, 2, 3,..., n) 
    = ตนทุนปเร่ิมแรก 
    r = อัตราดอกเบ้ีย หรืออัตราคิดลด (Discount rate) 
 
4.6  การตัดสินใจในการลงทุน (Investment Decision) 
 การตัดสินใจในการลงทุน หมายถึง การตัดสินใจเลือกโครงการการลงทุนในโครงการ
ใด จึงจะใหผลตอบแทนตามทีคาตองการ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจทางการลงทุนท่ีคํานึงถึงคา
เสียโอกาส (Opportunity Cost) ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน (NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  
 เกณฑตางๆ ท่ีใชในการตัดสินใจทางการลงทุน จะทําใหผูวิเคราะหโครงการลงทุน
ตัดสินใจไดวาควรลงทุนในโครงการนั้นหรือไม โดยโครงการท่ีควรลงทุนพิจารณาจาก 
 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน (NPV) มีคามากกวาศูนย หรือมีคาเปนบวก จะแสดงวา 
การลงทุนในโครงการน้ันๆ ไดผลตอบแทนคุมกับการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนแกเจาหนี้ระยะ
ยาว  หรือหุนกู คือ ดอกเบ้ียมี อัตราคงท่ี  NPV สวนท่ีปนบวกของโครงการจึงตกเปนผลตอบแทน 
ของเจาของ ดังนั้น เม่ือลงทุนโครงการท่ี NPV = 0 สวนของเจาของจะไมเพ่ิมข้ึน แตการท่ีธุรกิจมี
โครงการลงทุนเพิ่ม จะมีผลใหขนาดของธุรกิจขยายตัวข้ึน 
 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การตัดสินใจโดยใชวิธี IRR เนื่องจาก IRR 
ของโครงการ คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการน้ันๆ ถาอัตราผลตอบแทนของ
โครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ หรือตนทุนของเงินทุน (r>i) ก็ควรลงทุน แตถามีคา
นอยกวา (r<i) ก็ควรปฏิเสธการลงทุน 
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ตารางท่ี 4.4  ตารางแสดงผลการประหยัดคาไฟฟาตอปในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นเคร่ืองใหม      
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ตารางท่ี 4.5 ผลการหาจุดคุมทุน มูลคาปจจบัุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ โดยนํา
คาบริการบํารุงรักษามาคํานวณดวย และใชอัตราคิดลด 5% (Discount Rate 5%) 
  
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     64,906         64,906         64,906         64,906         64,906         
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  1,230,346     1,230,346     1,230,346     1,230,346     1,230,346     
รวมคาใชจาย 209,088,626              -               11,425,852   11,425,852   11,425,852   11,425,852   11,425,852   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              -               11,425,852   11,425,852   11,425,852   11,425,852   11,425,852   

Chiller เครื่องใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                -               6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 4,561,052     4,561,052     4,561,052     4,561,052     4,561,052     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531 64,906         64,906         64,906         64,906         64,906         
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731 1,230,346     1,230,346     1,230,346     1,230,346     1,230,346     
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 0 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052
งบประมาณที่ใชในการลงทุน 18,000,000 18,000,000   
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 -18,000,000 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052
NPV 28,306,852
Discount rate 5.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.5 4,561,052 8,480,868 12,420,877 16,173,266 19,746,970

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 46,306,852 4,343,859 4,137,009 3,940,009 3,752,389 3,573,704
NPV 28,306,852

0 1

4 50 1 2 3

4 52 3
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เครื่องใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณที่ใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 28,306,852
Discount rate 5.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.5 22,183,960

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 46,306,852 2,436,990 2,320,943 2,210,422 2,105,164 2,004,918
NPV 28,306,852
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เครื่องใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณที่ใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 28,306,852
Discount rate 5.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.5

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 46,306,852 1,909,446 1,818,520 1,731,923 1,649,451 1,570,906
NPV 28,306,852
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เครื่องใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณท่ีใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 28,306,852
Discount rate 5.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.5

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 46,306,852 1,496,101 1,424,858 1,357,007 1,292,388 1,230,846
NPV 28,306,852
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 NPV ยอมาจาก "Net Present Value" หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิ 
 คือ สวนเกินของมูลคาปจจุบัน (Present Value) ในกระแสเงินสดสุทธิกับ เงินลงทุน
เร่ิมแรก ดังนั้นถากําหนดให  
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 NPV  =  มูลคาปจจุบันสุทธิ     
      PV  =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน 
      I   =  เงินลงทุนเร่ิมแรก 
     สูตร    NPV  =  PV – I 
 
ตารางท่ี 4.6  ผลการหาจุดคุมทุน มูลคาปจจบัุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ โดยนํา
คาบริการบํารุงรักษาและอะไหลมาคํานวณดวย และใชอัตราคิดลด 8% (Discount Rate 8%)  
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000             10,130,600     10,130,600     10,130,600     10,130,600     10,130,600     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                    64,906.20       64,906.20       64,906.20       64,906.20       64,906.20       
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                 1,230,346.23  1,230,346.23  1,230,346.23  1,230,346.23  1,230,346.23  
รวมคาใชจาย 209,088,626             -               11,425,852     11,425,852     11,425,852     11,425,852     11,425,852     
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                           
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262             -               11,425,852     11,425,852     11,425,852     11,425,852     11,425,852     

Chiller เครื่องใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000             6,864,800       6,864,800       6,864,800       6,864,800       6,864,800       
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                           -                  -                  -                  -                  -                  
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                           -                  -                  -                  -                  -                  
รวมคาใชจาย 68,648,000               -               6,864,800       6,864,800       6,864,800       6,864,800       6,864,800       
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 4,561,052       4,561,052       4,561,052       4,561,052       4,561,052       

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800       3,265,800       3,265,800       3,265,800       3,265,800       
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531 64,906            64,906            64,906            64,906            64,906            
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731 1,230,346       1,230,346       1,230,346       1,230,346       1,230,346       
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -                  -                  -                  -                  -                  
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 0 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052
งบประมาณท่ีใชในการลงทุน 18,000,000 18,000,000   
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 -18,000,000 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052 4,561,052
NPV 19,235,673
Discount rate 8.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.9 4,223,197 8,133,564 11,754,274 15,106,784 18,210,960

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 37,235,673 4,223,197 3,910,367 3,620,710 3,352,510 3,104,176
NPV 19,235,673
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เคร่ืองใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณท่ีใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 19,235,673
Discount rate 8.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.9 20,268,968

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 37,235,673 2,058,008 1,905,563 1,764,410 1,633,713 1,512,697
NPV 19,235,673
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เคร่ืองใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณท่ีใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 19,235,673
Discount rate 8.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.9

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 37,235,679 1,400,646 1,296,894 1,200,828 1,111,878 1,029,516
NPV 19,235,679
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 
 Chiller เครื่องเดิม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 202,612,000              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
2) คาบริการตรวจสอบรายป 324,531                     
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,151,731                  
รวมคาใชจาย 209,088,626              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   
คาใชจาย ( การซอมใหญ) -                            
รวมคาใชจายท้ังหมด 209,088,262              10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   10,130,600   

Chiller เคร่ืองใหม (500 ton 2 sets) รวม
ป ปท่ี 1-20
คาใชจาย ( บาท)
1)  คาไฟฟา 137,296,000              6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป -                            -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา -                            -               -               -               -               
รวมคาใชจาย 68,648,000                6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     6,864,800     
รับประกันผลงาน 5 ป ( รวมอะไหล ) 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     

แสดงกระแสเงินสด รวม
ปท่ี 1-20

ผลสามารถประหยัดคาใชจายได 
1)  คาไฟฟา 65,316,000 3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     3,265,800     
2) คาบริการตรวจสอบรายป 0 -               -               -               -               -               
3) คาซอมแซมและบํารุงรักษา 0 -               -               -               -               -               
4) คาใชจาย ( การซอมใหญ ) 0 -               -               -               -               -               
รวมผลท่ีประหยัดได 71,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
งบประมาณท่ีใชในการลงทุน 18,000,000
รวม ( Cash Flow ) 53,792,262 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800 3,265,800
NPV 19,235,673
Discount rate 8.0%
IRR 22.4%
Pay back (year) 4.9

1) Adj electricity saving (take into accout the higher cost of electricity)
2) Fill in maintenance, other repairs and overhaul

ตรวจสอบ

PV 37,235,679 953,256 882,644 817,263 756,725 700,672
NPV 19,235,679
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 NPV ยอมาจาก "Net Present Value" หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิ 
 คือ สวนเกินของมูลคาปจจุบัน (Present Value) ในกระแสเงินสดสุทธิกับ เงินลงทุน
เร่ิมแรก ดังนั้นถากําหนดให  
 NPV  =  มูลคาปจจุบันสุทธิ     
      PV  =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน 
      I  =  เงินลงทุนเร่ิมแรก 
สูตร    NPV =  PV – I 
 

 ตารางท่ี 4.2.1 และ 4.2.2 สรุปการวิเคราะหทางการเงิน โครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น     
(Chiller) ขนาด 500 ตันความเย็นจํานวน 3 เคร่ือง โดยเปดใชงานจํานวน 2 เคร่ืองและสํารองจํานวน 
1 เคร่ือง เคร่ืองใหมประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูง 0.576 Kw/Tons กับเคร่ืองเดิมท่ีประสิทธิภาพ
การทําความเย็น 0.85 Kw/Tons    
 โดยสรุปขอมูลการศึกษาของโครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ได
ดังนี้ 
 1. เงินลงทุนตลอดโครงการ 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) รวมงานติดต้ัง 
อางอิงใบเสนอราคาจากบริษัทแอรโค จํากัด ประกอบดวย 
  1.1 ราคาเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 500 ตันจํานวน 3 เคร่ือง  14.4 ลานบาท  (เคร่ืองละ 
4.8 ลานบาท) 
  1.2 ราคางานติดต้ัง 3.6 ลานบาท (เคร่ืองละ 1.2 ลานบาท)  
  1.3 รับประกันผลงาน 5 ป รวมอะไหลและเขาบริการบํารุงรักษา 2 เดือนคร้ัง 
  
 2. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการหากใช Dicount Rate  5% และ 
Dicount Rate  8 %  จะได 28,306,852  บาทและ 19,235,673 บาทตามลําดับ 
 3. ระยะเวลาคืนทุนภายใน  4 ป 6 เดือน กรณีใชอัตราคิดลด 5% และ 4 ป 11 เดือนหาก
ใชอัตราคิดลด 8% 
 4. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR ) 22.40 % 
 5. คาไฟฟาคิดตามอัตรา TOU rate ตนทุนตอหนวย 4.01 บาท 
 6. การเปดใชงาน 12 ช่ัวโมงตอวันจํานวน 2 เคร่ืองในวันจันทร-ศุกร วันเสาร อาทิตย
หยุด 
 7. อัตราคิดลด  ( Discount Rate ) เม่ือคิดเทียบเปนคาเงินปจจุบันใชเกณฑ 5% และ 8% 
ตามลําดับ 
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4.7 ตารางสถิติการใชไฟฟาของสวนกลางอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ประจําป 2553 -2555   
 

 
 จากตารางแสดงถึงแนวโนมคาพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึนทุกปเฉล่ียปละ 10% ซ่ึงจากกวิจัย
พลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศประมาณ 60 – 65% ของการใชไฟฟาจํานวนเงินใชเฉล่ียหนวย
ละ 3.50 บาทปจจุบัน 4.01 บาท ( ขอมูลอางอิง ณ เดือนกุมภาพันธ 2556)  

แผนการดําเนินการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุท่ีกําหนดไวในปงบ 
ประมาณ 2557 โดยเร่ิมงานต้ังแตเดือนมกราคม เปนตนไป 

ป   จํานวนหนวย จํานวนเงิน    เพิ่มข้ึนจากปกอน 

2553  5,012,917.84  16,875,095.40  

2554  5,000,126.52  17,031,700..54  9.28% 

2555  5,171,717.31  19,210,102.57  12.79% 

รวม/ป  15,184,761.67  53,116,898.51  

เฉล่ียตอป  5,061,587.22  17,705,632.84  DPU
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 เคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอรได
ติดต้ัง มาพรอมกับการกอสรางอาคารตั้งแตป พ.ศ. 2533 และเปดใชงานในป 2535 ซ่ึงในสมัยนั้น
เคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับ อากาศ ยังเปนเคร่ืองท่ีใชสารซีเอฟซีเปนสารทําความเย็น (CFC 
Chiller) โดยใช CFC R11 เปนสารทําความเย็น เคร่ืองทําน้ําเย็น CFC Chiller มีอัตราการใชกระแส 
ไฟฟา (Power Consumption) อยูในชวงระหวาง 0.80-1.00 กิโลวัตต/ตันความเย็น  
 แตปจจุบันเคร่ืองทําน้ําเย็น Chiller ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อัตราการ
ใชกระแสไฟฟาไดลดลงเหลือประมาณ 0.5-0.6 กิโลวัตต/ตันความเย็น และใชสารทําความเย็นชนิด
อ่ืนทดแทนการใชสารซีเอฟซี เพื่อรองรับสภาพการขาดแคลนสารซีเอฟซีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอัน
ใกล ผูทําการศึกษาจึงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาเพ่ือนําเสนอแนวทางในการการตัดสินใจใน
การเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ สรุปไดวา
เบ้ืองตนเจาของอาคารมีนโยบายในการตัดสินใจเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น Chiller ดังกลาว โดยไมขัด
กับสมมติฐานของการศึกษา ซ่ึงจะไดใชสําหรับการจัดทํางบประมาณประจําป 2557 ตามเหตุผล
ดังนี้  
 1. เคร่ืองจักรเส่ือมสภาพ เนื่องจากอายุการใชงาน อะไหลหายากมากข้ึนเนื่องจากเปน 
เคร่ืองเกาท่ีลาสมัย คาใชจายในการบํารุงรักษาสูงข้ึน รวมถึงประสิทธิภาพในการใชงานตํ่า และ
สงผล ใหคาพลังงานไฟฟาสูงข้ึนตอเนื่อง 
 2. ในอนาคตสารซีเอฟซี ท่ีใชเปนสารทําความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ใน 
ระบบปรับอากาศ จะขาดแคลน และหมดอายุการใชงานตามท่ีระบุในพิธีสารมอนทรีออล ประกอบ
กับปจจุบันผูประกอบการ องคกร และหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญ และใหความใสใจตอ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน ดังนั้นการพิจารณาเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ใหม ท่ีไมใชสารซีเอฟซี 
เปนสารทําความเย็น จึงเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญในการพิจารณาเลือกใชเพื่อใหรองรับ หรือ
สอดคลองกับสภาพการในปจจุบัน และในอนาคต  
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 3. ภาครัฐโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานได
ใหการสงเสริม และสนับสนุนในการใชเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูงในหลาย  ๆ รูปแบบ  
เพื่อแสดงใหเห็นวาการปรับเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ในระบบปรับอากาศ 
 4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ตามท่ีไดมีกําคํานวณผล ประหยัดจากคาพลังงาน
การใชไฟฟา และคาบํารุงรักษาท่ีลดลงจากการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 500 ตันความเย็น 
จํานวน 3 เคร่ือง โดยสรุปขอมูลการศึกษาของโครงการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารจีพีเอฟ 
วิทยุ ไดดังนี้. 
  4.1 เงินลงทุนตลอดโครงการ 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) รวมงาน
ติดต้ัง อางอิงใบเสนอราคาบริษัทแอร โค  (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวย 
    4.1.1 ราคาเคร่ืองทําน้ําเย็นเคร่ืองใหมขนาด 500 ตันจํานวน 3 เคร่ือง 14.40 ลาน
บาท (เคร่ืองละ 4.8 ลานบาท) 
    4.1.2 ราคางานติดต้ัง 3.6 ลานบาท (เคร่ืองละ 1.2 ลานบาท) 
    4.1.3 รับประกันผลงาน 5 ป รวมอะไหลและเขาบริการบํารุงรักษา 2 เดือนคร้ัง 
  4.2 ผลตอบแทนสุทธิของโครงการหากใชอัตราคิดลดเทากับ  5% มูลคา
ผลตอบแทนสุทธิเทากับ  28,306,852  บาท และหากใชอัตราคิดลด  8% ผลตอบแทนสุทธิจะได 
เทากับ  19,235,673 บาท 
  4.3 ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period ) เทากับ  4 ป 6 เดือน เม่ือใชอัตราคิดลด 5% 
และ 4 ป 11 เดือน เม่ือใชอัตราคิดลด 8% โดยนําเอาคาใชจายในการบํารุงรักษามาคํานวนดวย 
  4.4 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR ) 22.40 % 
  4.5 คาไฟฟาคิดตามอัตรา TOU Rate ตนทุนตอหนวย 4.01 บาท 
  4.6 การเปดใชงาน 12 ช่ัวโมงตอวันจํานวน 2 เคร่ืองในวันจันทร-ศุกร วันเสาร 
อาทิตยหยุด 
  4.7 อัตราคิดลดของมูลคาเงิน ( Discount Rate ) เม่ือคิดเทียบเปนคาเงินปจจุบันไดใช
เกณฑ  5% และ 8%  ซ่ึงจากการที่ผูทําการศึกษาไดใชอัตราคิดลด 2 อัตรา  แตผลตอบแทนภายใน
โครงการยังคงมีผลตอบแทนคอนขางสูงระยะเวลาคืนทุนยังรวดเร็วและโครงการดังกลาวเหมาะสม
ท่ีจะลงทุนเปนอยางมาก 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
 จากกรณีศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ท่ีเกิดข้ึนใน
หลาย อาคาร สาเหตุท่ีทําใหเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น โดยสวนใหญมาจากสาเหตุดังนี้  
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 1. เคร่ืองทําน้ําเย็นผานการใชงานมานานจนเส่ือมสภาพ อุปกรณอะไหลหายาก 
 2.  มีคาประสิทธิภาพการทํางานตํ่าเกณฑท่ีกฏหมายกําหนด 
 3.  ใชพลังงานไฟฟาสูง ส้ินเปลืองพลังงาน 
 4.  คาบํารุงรักษาสูงข้ึนทุกป  
 5.  สารเคมีท่ีใชทําความเย็นเปนสารซีเอฟซี ท่ียกเลิกการนําเขาต้ังแตป 2553  
 6.  รัฐบาลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน
สงเสริมการใชเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง 
 7.  เคร่ืองจักรหยุดชะงักบอยคร้ัง (Machinery Break down)  
 จากกรณีศึกษาดังกลาว เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบ 
ปรับอากาศของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร จะเห็นไดวาสภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นในระบบปรับ
อากาศของอาคารนั้นมีสภาพ และปญหาตางๆ ท่ีคลายคลึงกัน จนเปนเหตุผลที่ตองทําการศึกษาเพื่อ
การตัดสินใจเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ ของอาคาร โดยเรงดวน เพื่อให
ผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจอนุมัติงบประมาดําเนินการในปถัดไป เพราะหากยังคงใชเคร่ือง
ทําน้ําเย็น (Chiller) เคร่ืองเดิมท่ีมี ประสิทธิภาพตํ่า แตใชพลังงานไฟฟาสูง คาบํารุงรักษาสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เส่ียงตอการหยุดชะงักและขาดความเสถียร ในอนาคเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตางๆ อาจเกิด
การหยุดชะงัก (Machinery Breakdown) ซ่ึงหากเปนเชนนั้น มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนยากท่ีจะ
คาดการและควบคุมในวงจํากัดได 
 ดังนั้นการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถลดกําลัง
การใชกระแสไฟฟา ประกอบกับการจัดการและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอยางถูกตองตาม คําแนะนํา 
ของเจาของผลิตภัณฑ รวมถึงการรับประกันผลงานการติดต้ังท่ียาวข้ึนจะสามารถทําใหเคร่ืองทําน้ํา
เย็นมีสมรรถนะการทํางานท่ีดีตลอดอายุการใชงาน ซ่ึงเกิดผลประหยัดพลังงานเปนอยางมากใน
ระบบปรับอากาศ ถึงแมวาเงิน ลงทุนสูงในเบ้ืองตน แตผลตอบแทนในระยะยาวก็คุมคาและท่ีสําคัญ
เคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง ใชสารทําความเย็นชนิดท่ีไมมีผลทําลายช้ันโอโซนใน
บรรยากาศ (HCFC) ซ่ึงตามขอกําหนดจากทางกรมโรงงานอุตสาหากรรมพบวาสามารถนําเขาน้ํา R-
123 ท่ีใชเปนสารทําความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) นี้ไดจนถึงป 2040 หรือ พ.ศ. 2583 ซ่ึงมี
ระยะเวลามากกวา 27 ป และโดยเฉล่ียเคร่ืองทําน้ําเย็นจะมีอายุการใชงานประมาณ 20 ป ซ่ึงมี
ระยะเวลามากกวาอายุการใชงานของเคร่ืองจักรถึง 12 ป อยางไรก็ตามเคร่ืองทําน้ําเย็นสามารถใช
งานได จากขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนํ้ายา R-123 ซ่ึงมีสวนชวย
รักษาสภาวะโลกรอน ซ่ึงกําลังอยูในความสนใจของคนท่ัวโลก อีกท้ังยังถือเปนการประชาสัมพันธ 
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และสรางภาพลักษณ ท่ีดีแกช่ือเสียงของอาคาร และองคกรธุรกิจ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความใสใจตอ
ส่ิงแวดลอม  
 ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบปรับ
อากาศของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ควรมีการศึกษาเพ่ือการตัดสินใจเปล่ียนในสวนของอุปกรณประกอบ
ในระบบทําความเย็น (Chiller) ดังนี้  
 1. หอผ่ึงน้ําเย็น (Cooling Tower) ปจจุบันเปนแบบ Counter flow ซ่ึงเปนหอผึ่งน้ําเย็น 
ประสิทธิภาพตํ่าควรใชชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อใหประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 2. ระบบปมน้ําควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของปมน้ําในปจจุบันเพื่อ
วางแผนปรับเปล่ียนเปนปมน้ําประสิทธิภาพสูง อีกท้ังมอเตอรท่ีใชในการขับเคล่ือนปมน้ําก็ควร
พิจารณาเปล่ียนเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูงเชนกันเชนการติดต้ังระบบ VSD หรือเคร่ืองควบคุม 
ความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน  
 3. ศึกษาและตรวจสอบอัตราการไหลเวียนของน้ําเย็นในระบบ และทําการปรับแตงให 
เหมาะสมกับการใชงานจริง  
 4. ตรวจสอบปริมาณลมของเคร่ืองกระจายลมเย็น (Air Handling Unit) และทําการ
ปรับแตงปริมาณลมใหเหมาะสมกับการใชงานหรือพิจารณาติดต้ังเคร่ืองควบคุมปริมาณการจาย ลม
เย็น (VAV) อีกท้ังพิจารณาเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง และพิจารณาติดต้ังเคร่ืองควบคุม 
ความเร็วรอบของมอเตอร ใหสอดคลองกับอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศ  
 ผูทําการศึกษา เห็นวาจากขอเสนอแนะดังกลาวขางตน จะมีผลตอการประหยัดพลังงาน 
โดยรวมของระบบปรับอากาศ อีกท้ังเปนแนวทางในการตัดสินใจใหกับอาคารอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบาย
ปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสงผลใหการนําเขาพลังงาน
จากตางประเทศลดลงในอนาคต 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
_______________________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 

ขอบเขตการบงัคับใช 

________________________ 

 

 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี ้ใหใชบังคับกับอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

อาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  

 "อาคารเกา" หมายความวา อาคารที่ไดกอสรางแลวเสร็จหรือกําลังกอสรางหรือยัง
ไมไดกอสรางแตไดยื่นขออนุญาตกอสรางไวกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหอาคารนั้นเปน
อาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘ มีผลใชบังคับ  
 "อาคารใหม" หมายความวา อาคารท่ียื่นขออนุญาตกอสรางหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหอาคารนั้นเปนอาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘ มีผลใชบังคับ 
 ขอ ๕ มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร  
ระบบปรับอากาศท่ีติดต้ังในอาคารจะตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น ท่ีภาระเต็มพิกัด (full load) 
หรือท่ีภาระใชงานจริง (actual load) ไมเกินกวาคาตามตารางดังตอไปนี้  

(1) เคร่ืองทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 
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ชนิดสวนทําความเย็น/เคร่ืองทําความเย็น 
อาคารใหม อาคารเกา 

(กิโลวัตตตอตนัความเย็น) 

ก. สวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (centrifugal chiller) 
ขนาดไมเกิน ๒๕๐ ตันความเย็น 

ขนาดเกนิกวา ๒๕๐ ตันความเย็น ถึง ๕๐๐ ตัน 

ความเยน็ 

ขนาดเกนิกวา ๕๐๐ ตันความเย็น 

ข. สวนทําเยน็แบบลูกสูบ (reciprocating chiller) 
ขนาดไมเกิน ๓๕ ตันความเย็น 

ขนาดเกนิกวา ๓๕ ตันความเย็น 

ค. เคร่ืองทําความเย็นแบบเปนชุด (package unit) 
ง. สวนทําน้ําเย็นแบบสกรู (screw chiller) 

 

๐.๗๕ 

๐.๗๐ 

๐.๖๗ 

 

๐.๙๘ 

๐.๙๑ 

๐.๘๘ 

๐.๗๐ 

 

๐.๙๐ 

๐.๘๔ 

๐.๘๐ 

 

๑.๑๘ 

๑.๑๐ 

๑.๐๖ 

๐.๘๔ 

 

 ขอ ๘  การประเมินคาการใชไฟฟาในอาคาร 

    (๒) มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร  

     ก. สําหรับอาคารใหม 

 เคร่ืองทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา และชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 

ใหคํานวณคาสมรรถนะของเคร่ืองทําความเย็นท่ีติดต้ังในอาคาร โดยวิธีดังตอไปนี้ 

 (ก. ๑) สวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (centrifugal chiller) สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ 

(reciprocating chiller) หรือ 

  

 ChP คือ  คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น โดยมีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น  

 KW คือ กําลังไฟฟาท่ีใชของสวนทําน้ําเย็นท่ีภาระเต็มพิกัด โดยมีหนวยเปนกิโลวัตตให

ใชคาจากการทดสอบหรือรับรอง โดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการ ทดสอบท่ีเช่ือถือได 
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 TON คือ ความสามารถในการทําความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดโดยมีหนวยเปนตันความเย็น 

ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการทดสอบท่ีเช่ือถือได  

  (ก. ๒) เคร่ืองทําความเย็นแบบเปนชุด (package unit) หรือเคร่ืองทําความเย็นแบบติด

หนาตาง/แยกสวน (window/split type) 

 

 ChP คือ คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น โดยมีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น  

 KW คือ กําลังไฟฟาท่ีใชของสวนทําน้ําเย็นท่ีภาระเต็มพิกัด โดยมีหนวยเปนกิโลวัตตให

ใชคาจากการทดสอบหรือรับรอง โดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการ ทดสอบท่ีเช่ือถือได 

 TON คือ ความสามารถในการทําความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดโดยมีหนวยเปนตันความเย็น 

ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการทดสอบท่ีเช่ือถือได  

   ก. สําหรับอาคารเกา 
 สําหรับอาคารเกาใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประเมินหาคาสมรรถนะของ
อุปกรณปรับอากาศของเครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ําและชนิดระบายความรอน
ดวยอากาศเหมือนกับอาคารใหม เวนแตเม่ือไมมีผลการทดสอบหรือรับรองคากําลังไฟฟาท่ีใชของ
เคร่ืองทําความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดและความสามารถในการทําความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดโดยผูผลิต
อุปกรณหรือสถาบันการทดสอบท่ีเช่ือถือได ใหใชวิธีการคํานวณโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ข. ๑) สวนทําน้ําเย็นแบบหอยโขง (centrifugal chiller)  สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ 

(reciprocating chiller) หรือสวนทําน้ําเย็นแบบสกรู (screw chiller)  ใหคํานวณคาสมรรถนะของ

สวนทําน้ําเย็นท่ีติดตั้งในอาคารโดยวิธีดังตอไปนี้ 

 

 TON คือ ความสามารถในการทําความเย็นท่ีภาระเต็มพิกัดโดยมีหนวยเปนตันความเย็น 

ซ่ึงหาไดจาก TON = (F x T)/๕๐.๔๐  
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 F คือ ปริมาณนํ้าเย็นท่ีไหลผานสวนทําน้ําเย็น โดยมีหนวยเปนลิตรตอนาที ใหใชคาท่ี

อานจากมาตรวัดปริมาณการไหลของนํ้าเย็นท่ีติดต้ังไวในระบบทําน้ําเย็น  

 T  คือ อุณหภูมิแตกตางของน้ําเย็นท่ีไหลเขา และไหลออกจากสวนทําน้ําเย็นโดยมี

หนวยเปนองศาเซลเซียส  

 KW  คือ กําลังไฟฟาที่ใชของสวนทําน้ําเย็น โดยมีหนวยเปนกิโลวัตต ใหใชคาที่อาน

จากเคร่ืองวัดพลังไฟฟา  

 

      ใหไว ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ยิ่งพันธ  มนะสิการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๒ ตอน ๔๖ก ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยท่ีเจาของอาคารควบคุมตอง

อนุรักษพลังงานตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารของตน ใหเปนไปตามาตรฐาน

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๒๑แหงพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ืองการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต่าํคาประสิทธิภาพการใหความเย็นและคาพลังไฟฟา

ตอตันความเยน็ของระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ๕แหงกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา๒๙ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไว
ดังนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “ระบบปรับอากาศ” หมายความรวมถึงสวนประกอบอ่ืนๆ ของระบบปรับอากาศดวย
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก” หมายความวาเคร่ืองปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวนท่ีระบาย
ความรอนดวยอากาศหรือระบายความรอนดวยน้ําโดยออกแบบแยกเปนสองชุดทํางานรวมกันซ่ึง
ไดแกชุดคอนเดนซิง (Condensing unit) และชุดแฟนคอยล (Fan-coil unit) ท่ีใชไฟฟากระแสสลับท่ี
ความถ่ี ๕๐ เฮิรตซสําหรับใชเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศท่ีไหลผานชุดแฟนคอยลตามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงนี้ 
 “เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ” หมายความวาอุปกรณท่ีทําใหน้ําท่ีไหลผาน
มีอุณหภูมิต่ําลงเพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการทําความเย็นโดยการ
อัดไอหรือการดูดกลืน 
 “คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ” หมายถึงอัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็น
รวมสุทธิของระบบปรับอากาศหนวยเปนวัตตกับพิกัดกําลังไฟฟาหนวยเปนวัตต 
 “คาประสิทธิภาพการใหความเย็น” หมายความวาคาประสิทธิภาพการใหความเย็นของ
ระบบปรับอากาศโดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 
 “อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน” หมายถึงอัตราสวนระหวางขีดความสามารถทํา
ความเย็น 
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 รวมสุทธิของระบบปรับอากาศหนวยเปนบีทียูตอช่ัวโมงกับพิกัดกําลังไฟฟาหนวยเปน
วัตต 
 “คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น” หมายถึงอัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟาหนวยเปน
กิโลวัตตกับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองทําน้ําเย็นหนวยเปนตันความเย็น 
 ขอ ๒ ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดตางๆท่ีติดต้ังใชงานในอาคารตองมี 
 คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะคาประสิทธิภาพการใหความเย็นในรูปของอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน 
 และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเคร่ืองทําน้ําเย็นดังตอไปนี้ 
 (๑)  เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กตองมีคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรืออัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงานข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 
 
ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ 

(วัตต) 
คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  

(วัตตตอวัตต) 
อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 

(บีทียูตอช่ัวโมงตอวัตต) 
ไมเกิน ๑๒,๐๐๐ ๓.๒๒ ๑๑ 

 
 (๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเคร่ืองทํา 
น้ําเย็นและสวนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศดังตอไปนี้ 
    (ก) เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น
ไมเกินกวาท่ีกําหนดไวดังตอไปนี้ 
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ประเภทของเคร่ืองทําน้ําเยน็สําหรับระบบปรับ
อากาศ 

ขนาดความสามารถใน
การทําความเยน็ท่ีภาระ
พิกัดของเคร่ืองทําน้ํา

เย็น 
(ตันความเย็น) 

คาพลังไฟฟาตอตัน
ความเยน็ 

(กิโลวัตตตอตัน 
ความเยน็) 

ชนิดการระบาย 
ความรอน 

แบบของเคร่ืองอัด 

ระบายความรอน 
ดวยอากาศ 

ทุกชนิด นอยกวา ๓๐๐ ๑.๓๓ 
มากกวา ๓๐๐ ๑.๓๑ 

ระบายความรอน 
ดวยน้ํา 

แบบลูกสูบ ทุกขนาด ๑.๒๕ 
แบบโรตาร่ี แบบสกรู
หรือแบบสครอลล 

นอยกวา ๑๕๐ ๐.๘๙ 
มากกวา ๕๐๐ ๐.๗๖ 

แบบแรงเหวีย่ง นอยกวา ๕๐๐ ๐.๗๖ 
มากกวา ๕๐๐ ๐.๖๒ 

 
(ก)  (ข)สวนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศท่ีขับเคล่ือนดวยไฟฟาซ่ึงประกอบ 

ดวยระบบระบายความรอนระบบจายน้ําเย็นและระบบสงลมเย็นตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น
รวมกันไมเกิน ๐.๕ กิโลวัตตตอตันความเย็น 
 (๓) เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนตองมีคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ันตํ่าแลวแตกรณี
ดังตอไปนี้ท้ังนี้การคิดคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะใหคิดเฉพาะคาความรอนเทานั้นโดยไมรวม
กําลังไฟฟาในระบบ 
   (ก) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบายความรอน
เขาเคร่ืองควบแนนดังตอไปนี้ 
   (ข) กําหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ําระบายความรอนเขาและออกจากเคร่ือง
ควบแนนดังตอไปนี้ 
 ขอ ๓ คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานและคาพลังไฟฟาตอ

ตันความเย็นท่ีกําหนดไวในขอ ๒ ไมใชบังคับกับระบบปรับอากาศท่ีใชแหลงพลังงานจากแสง 

อาทิตย 

ประกาศณวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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1.3 อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารมอลทรีออล และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) 

 
 อนุสัญญาเวียนนาต้ังข้ึนเพื่อทําใหนานาประเทศรวมกันดําเนินการปองกันช้ันโอโซน
ในบรรยากาศมิใหถูกทําลาย และรวมกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเดจากรูโหวของช้ันโอโซน โดย
สนับสนุนใหเกิดการวิจัย และความรวมมือในการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางประเทศตางๆ 
นอกจากนี้อนุสัญญายังประกอบดวยขอตกลงระหวางประเทศท่ีจะลดและเลิกการใชสารเคมีท่ี
กอใหเกิดการทําลายช้ันโอโซนอีกดวย 
  หนวยงานรับผิดชอบ 
  1. United Nations Environment Programme :UNEP 
  2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  สภาพการดําเนินการ 
  อนุสัญญามีผลบังคับใชเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 ประเทศไทยใหสัตยาบันเขาเปน
ภาคยานุวัติเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 
 พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
 (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer) 
 คือสนธิสัญญาสากลท่ีถูกกําหนดขึ้นเพื่อควบคุม, ยับยั้ง, และรณรงคใหลดการผลิตและ
การใชสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน เพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนท่ีเร่ิมจะสูญสลายไปเนื่อง 
จากสารเหลานี้โดยพิธีสารไดเปดใหประเทศตางๆ ลงนามเปนประเทศภาคีสมาชิกในวันท่ี 16 
กันยายน 2530 (1987) และเร่ิมการบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2532 (1989) เปนตนมา 
ตั้งแตนั้นไดมีการแกไขปรับปรุงพิธีสาร 5 คร้ังดวยกัน 
  เนื่องจากการนําไปใชอยางกวางขวางและเสียงสนับสนุนและช่ืนชมจากนานาประเทศ

และหลายๆ องคกรทําใหพิธีสารมอนทรีอออลถูกยกยองใหเปนตัวอยางของการรวมมือกันระหวาง

ประเทศในการแกไขปญหาในระดับนานาชาติ 

  หลังการยอมรับอนุสัญญาเวียนนาเพียง 2 เดือน ไดมีการตีพิมพบทความรายงานการ
สํารวจทวีปแอนตารคติคของคณะสํารวจชาวอังกฤษท่ีมี ดร.โจฟารแมน เปนหัวหนาคณะใน
รายงานไดเปดเผยถึงปริมาณโอโซนท่ีลดลงอยางนาวิตกในฤดูใบไมผลิ จนเกิดลักษณะท่ีเรียกวา 
“หลุมโอโซน” (Ozone Hole) ข้ึนเหนือทวีปแอนตารคติคซ่ึงลักษณะการเกิดหลุมโอโซนดังกลาวนี้
ไดถูกตรวจพบ โดยดาวเทียมสํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2523 แตมิไดมี
การนําขอมูลมาพิจารณาเนื่องจากความเขาใจผิดวาขอมูลท่ีพบโดยบังเอิญนั้นเกิดจากความผิดพลาด
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ของเคร่ืองมือและอุปกรณ แมในขณะนั้นสาเหตุของการเกิดหลุมโอโซนยังไมเปนท่ีแนชัดแตก็ไดมี
การตั้งขอสงสัยวาสาร CFC อาจเปนตนเหตุของการเกิดหลุมโอโซน 
  ขอสัญญาและจุดประสงค 
 สนธิสัญญานี้มุงไปท่ีการจํากัดการใชกลุมสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน-ฮาโล
เจนซ่ึงพบวามีสวนสําคัญในการทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน โดยสารทําลายช้ันโอโซนท้ังหมดนี้มี
สวนผสมของคลอรีนหรือโบรมีนประกอบอยูดวย (ในขณะท่ีสารท่ีประกอบดวยฟลูออรีนเทานั้นจะ
ไมทําลายช้ันโอโซน) สนธิสัญญาไดจําแนกสารทําลายช้ันโอโซนออกเปนกลุมๆ โดยแบงเปน
ตารางเวลาท่ีระบุถึงจํานวนปท่ีการผลิตสารเหลานี้จะตองยุติลงและหมดส้ินลงไปในท่ีสุด 

 บรรดาประเทศท่ีลงนามในสัญญายังยินยอมท่ีจะดําเนินการจํากัดการผลิตและการใช
ผลิตภัณฑท่ีมีสารคลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFC) ประกอบอยูดวยรวมไปถึงควบคุมระดับการใช
และการผลิตสารท่ีอยูในประเภทท่ี 1 ของ Annex A จนกระท่ังยุติการใชในในป พ.ศ. 2539 

 สารประกอบท่ีอยูในกลุมสารประเภทท่ี 1 ของ Annex A ไดแก 
   CFCl3 (CFC-11) 
   CF2Cl2 (CFC-12) 
   C2F3Cl3 (CFC-113) 
   C2F4Cl2 (CFC-114) 
   C2F5Cl (CFC-115) 

 สวนในสารชนิดอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในกลุมสารประเภทท่ี 1 ของ Annex A (เชน สาร 
ฮาลอน 1211, 1301, 2402; สาร CFC 13, 111, 112 ฯลฯ) และสารเคมีบางชนิดท่ีตองการมาตรการ
เฉพาะในการจํากัดการใชและการผลิต (เชน คารบอนเตตระคลอไรด) และการใชสาร HCFC ท่ีมีผล
ตอสภาพแวดลอมคาดวาจะสามารถหยุดการใชและการผลิตสารน้ีไดอยางสมบูรณภายใน พ.ศ. 
2573 
 มีขอยกเวนใหกับการใชสารเหลานี้ในกรณีท่ีเปน "การใชท่ีสําคัญยิ่งยวด" และยังไม
สามารถหาตัวทดแทนได เชนยาแบบพนเพื่อรักษาอาการหอบหืดและความผิดปกติอ่ืนๆ ของระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน 
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ืองการกําหนดปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี 

______________________________ 

 ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาท่ีออกใบอนุญาตนําเขาสารซีเอฟซีซ่ึงเปนวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และสารดังกลาวเปนสารควบคุม
ตามพิธีสารมอนทรีออลที่ประเทศไทยใหสัตยาบันไวและตองดําเนินการควบคุมปริมาณการใช
อยางเขมงวด 
 ดังนั้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถควบคุมปริมาณการใชสารดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอกําหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกําหนดปริมาณการนําเขาสาร ซี เอฟ ซี ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวดังนี้ 
 

ป พ.ศ. ปริมาณสาร ซี เอฟ ซี ท่ีอนุญาตใหนําเขาไมเกิน (เมตริกตัน) 
๒๕๔๖ ๒,๕๖๐ 
๒๕๔๗ ๒,๒๙๑ 
๒๕๔๘ ๑,๓๖๔ 
๒๕๔๙ ๑,๑๒๑ 
๒๕๕๐ ๙๑๒ 
๒๕๕๑ ๗๐๔ 
๒๕๕๒ ๔๙๖ 
๒๕๕๓ ๐ 

 

 ท้ังนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงปริมาณการนําเขาสาร
ซีเอฟซี ไดตามความเหมาะสมท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงและขอผูกพันระหวางประเทศ 
 

ประกาศณวันท่ี ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

เรืองศักดิ์  งามสมภาค 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๙ง ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๔๗ 
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 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ทําใหทราบวามีความจําเปนในการศึกษาความเหมาะสม
และความเปนไปไดท่ีอาคารจีพีเอฟ วิทยุ จะดําเนินการเปล่ียนเคร่ืองทําน้ําเย็นโดยมีปจจัยดังนี้ 
  1. เคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคารมีอายุการใชงานของเคร่ืองจักรมานานกวา 20 ป ซ่ึงเกิน
กวาอายุการใชงานของเคร่ืองจักรโดยท่ัวไป มีสภาพเส่ือมโทรม ประสิทธิภาพตํ่า มีปญหาขัดของใน
การทํางาน ขาดเสถียรภาพ มีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง มีการใชพลังงานไฟฟาสูง 
  2. มีการกําหนดประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศใหมีคาพลง
ไฟฟาตอตันความเย็นไมเกินกวาท่ีกําหนด เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน 
  3. จากขอกําหนดของ Montreal Protocol (1996) มีการกําหนดใหงดการใชน้ํายาท่ี
กอใหเกิดการทําลายโอโซนบนช้ันบรรยากาศซ่ึงเนนท่ีสาร CFC (R11, R12) ท่ีเปนสารทําความเย็น
ในเคร่ืองทําน้ําเย็นของอาคาร 
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   ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-สกุล    นายวิเชียร  กอนศรี  อายุ 45 ป 
วัน เดือน ปเกิด  16  สิงหาคม 2510  
สถานท่ีเกิด    จังหวดัอุบลราชธานี 
สถานท่ีอยูปจจุบัน    บานเลขท่ี 113/6 หมู 2 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี    
   กรุงเทพมหานคร  10210 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจบัุน ผูจัดการอาคารอาวุโส ประจําอาคารจีพีเอฟ วิทย ุ
สถานท่ีทํางานปจจุบัน บริษัทโจนส แลง ลาซาลล  แมนเนจเมนท จํากัด  
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จาก                 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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