
-1- 
 

การประกาศเจตนารมณ์...เพ่ือน าองคก์รสู่อาคารประหยดัพลงังาน 

บริษทั  ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระสานงาน  นายชโย คุณาไทย 

โทรศพัท ์02-537-1437  อเีมล ์chayo.k@pttplc.com 

ผูร้บัผิดชอบ  นายสกลพงษ์  บรูณะวทิย ์

โทรศพัท ์02-537-2456 อเีมล ์sakonpong.b@pttplc.com 
 

อาคารท่ีเข้าร่วม อาคารส านกังานใหญ่ ปตท. 

ตัง้อยูท่ี:่  555 เขตจตุจกัร แขวงจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
รปูที ่1 แผนผงัพืน้ทีอ่าคาร ส านักงานใหญ่ ปตท. 

 
รปูที ่2 อาคาร ส านกังานใหญ่ ปตท. 



-2- 
 

Baseline (อา้งองิขอ้มูลการใชพ้ลงังานในปี พ.ศ. 2552)  

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2553 อาคาร ส านกังานใหญ่ ปตท. มกีารปรบัปรุง จงึมกีารปิดการใช้
งานในหลายพืน้ที ่ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจงึไมส่ามารถน ามาใชเ้ป็น Baseline ได ้ดงันัน้ การ
เทยีบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของปี 2554 จะเทยีบกบัปี 2552  และส าหรบัปีต่อไปจะใชข้อ้มลูการ
ใชไ้ฟฟ้าของปี 2554 เป็น Baseline 

 

เป้าหมายในการลดการใช้พลงังาน 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ส าหรบัอาคาร ส านกังานใหญ่ ปตท. เทยีบกบัปีก่อนหน้า
ประมาณ 3-5 %  

 
รปูที ่2ก กราฟเสน้แสดงค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า อาคาร ส านกังานใหญ่ ปตท. ระหว่างปี 2550 - 2554 

 

 
รปูที ่2ข แผนภูมแิสดงค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า อาคาร ส านักงานใหญ่ ปตท. ระหว่างปี 2550 – 2554 
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 ภาพรวมการใชพ้ลงังานในปี 2554 ตัง้แต่เดอืน มกราคม – สงิหาคม ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 
น้อยกว่า ปี2552 คดิเป็นรอ้ยละ =  14.8% ทัง้นี้เนื่องจากการปรบัปรุงอาคารส านกังาน
ใหญ่ และการเพิม่การดแูลพืน้ทีส่ านักงานอาคาร 2 (อาคาร ปตท. สผ. เดมิ) เขา้มา มกีาร
เปลีย่นเครือ่งจกัรทีม่นีัยส าคญัต่อการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก่ ระบบปรบัอากาศ, ระบบแสงสว่าง 
รวมถงึมกีารปรบัปรงุพืน้ทีท่ างานใหม่ทัง้หมด ท าใหม้กีารกระจายการท างานของพนักงาน 
จากอาคาร 1 เดมิ เขา้ไปในพืน้ทีอ่าคาร 2  ซึง่มผีลต่อภาพรวมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
ส านักงาน การน าขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าปี 2554 เทยีบกบั ปี 2552 จงึมเีหตุหลายปจัจยัทีท่ า
ใหก้ารใชไ้ฟฟ้าแตกต่างกนัมาก ดงันัน้จงึควรใชข้อ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ ปี 2554 
เป็นขอ้มลู Base Line ใหมส่ าหรบัอ้างองิ หรอืเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 จากกราฟจะเหน็ไดว้่า ช่วงเดอืน มถุินายน – สงิหาคม มกีารใชไ้ฟฟ้ามากกว่าปกติ
เนื่องจากมกีาร เดนิเครือ่งปรบัอากาศนอกเวลาท างาน มากกว่าปกต ิ ส าหรบั การประชุม 
และ จดังานนิทรรศการ 

แผนกลยทุธใ์นการด าเนินงาน  
1. ปรบัปรงุและตรวจสอบประสทิธเิครือ่งจกัรทีใ่ชง้านในส านักงานใหญ่ ทีม่นีัยส าคญั

ต่อการใชพ้ลงังานของอาคาร ส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ระบบปรบัอากาศ, ระบบแสงสว่าง, ระบบลฟิต ์
ฯลฯ  

2. ควบคุมเวลาการเปิด-ปิด ของอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องจกัรที่ มนีัยส าคญั ได้แก่ 
ระบบปรบัอากาศ โดยก าหนดเวลาเปิดเดนิเครื่องปรบัอากาศ อยู่ระหว่างเวลา 8:00 น. – 18:15 น. 
ฯลฯ 

 

ตวัอย่างโครงการท่ีได้ด าเนินการไป 

1. เปลีย่นเครือ่งท าน ้าเยน็ระบบปรบัอากาศ แบบรวมศูนย ์อาคาร 1 จ านวน 3 เครือ่ง 
 

           
        Chiller#01 450 Ton           Chiller#03 450 Ton             Chiller#04 250 Ton 

รปูก่อนปรบัปรงุ 

  



-4- 
 

 

           
 

รปูการตรวจวดัประสิทธิภาพเครือ่งท าน ้ าเยน็ใหม่ 

 

 

           
        Chiller#01 450 Ton              Chiller#03 450 Ton             Chiller#04 250 Ton 

รปูหลงัปรบัปรงุ 

ตารางแสดง ค่าการใชพ้ลงังาน kW/Ton ก่อนและหลงัเปลีย่นเครื่องท าน ้าเยน็ 

Chiller ก่อนด าเนินการ
เปลีย่น (kW/Ton) 

หลงัด าเนินการเปลีย่น 
(kW/Ton) 

kW/Ton 

ทีล่ดลง 

#1 450 Ton 0.974 0.623 0.351 

#3 450 Ton 0.970 0.650 0.32 

#4 250 Ton 0.820 0.658 0.162 

รวม kW ทีล่ดลง 342.45 

 ผลประหยดัเทยีบปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเทยีบปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ
ประมาณ3.86 % 

2. เปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด T5  อาคาร 1 และ อาคาร 2  โดยประมาณ 
จ านวน  9,915 หลอด 

 ผลประหยดัเทยีบปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเทยีบปี 2552 คดิเป็นรอ้ยละ
ประมาณ 1.4 % 

3. ควบคุมการเปิดการใชง้านลฟิตโ์ดยสาร อาคารส านกังานใหญ่ อาคาร 1 อาคาร 2 
และ อาคาร 6 (ลานจอดรถพนกังาน) 
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ตวัอย่างการด าเนินการในอนาคต 

1. การใชร้ะบบอตัโนมตั ิมาควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบ
ปรบัอากาศ 

2. การตดิตัง้ระบบตรวจวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า แยกตามพืน้ที ่เพื่อการวเิคราะหแ์ละ
ปรบัปรุงการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 

แนวทางการติดตามตรวจสอบ 
1. ตดิตามผ่านโครงการประหยดัพลงังาน ตาม ISO 14001 
2. ตดิตามผลการด าเนินการผ่าน การจดัการพลงังาน ตาม พรบ.ส่งเสรมิการอนุรกัษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550) และกฎกระทรวงก าหนด มาตรฐาน การจดั
การพลงังาน 2552 โดยมโีครงสรา้งคณะท างานดงัแสดง 
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รปูโครงสรา้งคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 
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รปูการประชุมทบทวนดา้นการจดัการพลงังาน และการตรวจตดิตาม 

 
____________________________ 


