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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยันีF มีวตัถุประสงค์  เพืKอศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ    
และระบบแสงสวา่ง  วิเคราะห์หาแนวทางในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและวิเคราะห์ความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของห้องสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  ในการศึกษาจะใช้เครืKองปรับอากาศขนาด 36,000 Btu จาํนวน      
1 เครืKองและหลอดไฟชนิด T8 จาํนวน 16 หลอด ห้องทีKใชศึ้กษามีขนาด 84 ตารางเมตร การศึกษา
จะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือการประหยดัพลงังานดว้ยการลดเวลาการทาํงานและการเพิKมประสิทธิภาพ
ของเครืKองใชไ้ฟฟ้า  (การลา้งเครืKองปรับอากาศและการเปลีKยนหลอดไฟ) 
 จากการศึกษาพบว่า  ลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่าง
ถือเป็นพลงังานทีKมีความสิFนเปลืองมากทีKสุดของอาคาร  โดยมีสัดส่วนพลงังาน 61%  ในระบบ  
ปรับอากาศและ 25%  ในระบบแสงสวา่ง  จากการวิเคราะห์ดา้นการลดเวลาทาํงานของระบบปรับอากาศ
และระบบแสงสว่างลง  1  ชัKวโมง  สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได ้ 2.38  kWh/วนั  และ    
0.9  kWh/วนั  ตามลาํดบั  สาํหรับการลา้งทาํความสะอาดเครืKองปรับอากาศและการเปลีKยนหลอดไฟ
จาก  T8  เป็น  T5  สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้ 4.45  kWh/วนั  และ  2.70  kWh/วนั  ตามลาํดบั  
ค่าใช้จ่ายในการวิจยัครัF งนีF ประกอบดว้ยเงินลงทุนในการลา้งเครืKองปรับอากาศราคา   600  บาท/เครืKอง  
โดยมีระยะเวลาคืนทุนต่อ  36,000  Btu  ประมาณ  0.11  ปี  และเงินลงทุนในการเปลีKยนหลอดไฟ
ราคา  260  บาท/หลอด   มีระยะเวลาคืนทุนต่อ  20  หลอด  ประมาณ  1.58  ปี 
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Abstract 

 

 The objectives of this research are to study the characteristics of the electrical power 

consumption of the air-conditioned and lighting systems and to analyse in order to find the 

approaches for energy saving as well as the economical engineering vakue of such systems that 

have been installed in the office of the Faculty of Industrial Technology and Gemological 

Sciences of Rambhai Barni Rajabhat University. The study was conducted on the subjects that 

consisted of a 36,000 BTU air-conditioning unit and 16 T-8 type light bulbs. The size of the room, 

that was used for this research, was 84 square meters (m
2
.). There was a two-tier test, one with the 

emphasis on the reduction of working hours whilst the other focused on the enhancement of the 

subjects' efficiency (e.g. cleaning the air-conditioning system and replacing the light bulbs). 

 The study has found that the energy consumption of the air-conditioning and the lighting 

systems can be classified as the highest energy consuming appliances as the air-conditioning and 

the light bulbs both consume energy of 61% and 25% respectively. The research shows that the 

reduction in working hours of both systems for 1 hour could reduce the level of energy consumption 

by 2.38KWH per day for the air-conditioning system whilst the energy consumption of lighting 

system can be reduced by 0.9 KWH per day. As for the cleaning of the air-conditioning system 

and replacing the light bulbs from T8-type to T5-type could reduce the energy consumption by 

4.45 KWH per day and 2.70 KWH per day respectively. The expenses of this research include the 

cost of cleaning the air-conditioning system which is  600 baht per unit and the rate of break-even 

is approximately 0.11 year, whilst the costs of light bulbs replacement is 260 baht per light bulb 

and it has the rate of break-even per 20 bulbs in approximately 1.58 years. 
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บทที�  1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ� งที�มีความสําคัญต่อความเป็นอยู ่            
ในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์นอกจากพลงังานในรูปแบบอื�นๆ เช่น พลงังานจากนํ. ามนัเชื.อเพลิง
ต่างๆ พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ เพราะเนื�องจากพลงังานไฟฟ้านั.นมีราคาถูกกวา่พลงังาน
จากนํ.ามนัเชื.อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ โดยนาํมาใชใ้นการประกอบกิจกรรมต่างๆ            
 ในอนาคตพลังงานไฟฟ้าจะมีความต้องการและมีบทบาทที� สูงขึ. นในทุกๆ ด้าน            
ของการดาํเนินชีวิตของมนุษย์ โดยดูได้จากในปัจจุบันทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ� มมี         
การพฒันารถยนต์ระบบไฟฟ้าแบบเต็มระบบมากขึ.น เพื�อใช้ทดแทนรถยนต์รุ่นเดิม ซึ� งตอ้งใช้
เครื�องยนต์เป็นตวัขบัเคลื�อน โดยรถยนต์ไฟฟ้าจะใชแ้บตเตอรี�และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตวัขบัเคลื�อน 
แทนเครื�องยนต์ ซึ� งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งมีจุดพกัรถเพื�อชาร์จไฟ
เพิ�มเติมในแต่ละเส้นทาง ซึ� งจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในดา้นพลงังานไฟฟ้าเพิ�มขึ.น และการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า เพื�อให้เพียงพอกบัความตอ้งการ ตอ้งมีการนาํทรัพยากรต่างๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าด้วย เช่น การใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ นํ.ามนัเชื.อเพลิง นิวเคลียร์ พลงังานนํ. า    
และอื�นๆ ซึ� งส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ดา้นพลงังานร่วมกนั แต่ละปีประเทศไทยตอ้งสูญเสียเงินตรา
ในต่างประเทศเป็นจาํนวนมากในการจดัหาเชื.อเพลิงและพลงังานต่างๆ เพื�อนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 
ซึ� งแม้ว่าได้พยายามลดสัดส่วนการพึ� งพาพลังงานจากต่างประเทศลงแล้ว แต่สัดส่วนดังกล่าว          
ยงัอยูใ่นอตัราที�ค่อนขา้งสูง “ดงันั.นการประหยดัพลงังานไฟฟ้ายงัคงเป็นสิ�งสําคญั” และจาํเป็นที�ทุกฝ่าย
ควรให้ความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั เพื�อช่วยกนัอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าให้คงอยู ่ไม่วา่จะเป็นกิจการ
ธุรกิจระดบัต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา ตลอดจน
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในบา้นเรือนทั�วไป 
 สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย 

 พลงังานที�นาํมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติ  
ถดัมาจะเป็นถ่านหินที�มีอยูใ่นประเทศและถ่านหินที�ไดจ้ากการนาํเขา้ รองลงมาจะเป็นนํ. ามนัเชื.อเพลิง
และสุดทา้ยจะเป็นพลงังานที�ไดจ้ากธรรมชาติที�นาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลงังานลม 
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานแสงอาทิตย ์นอกจากนี.ยงัมีการซื.อพลงังานไฟฟ้ามาจากประเทศ
เพื�อนบา้น คือ ประเทศลาวและมาเลเซีย โดยสัดส่วนในการผลิตพลงังานไฟฟ้าในประเทศจะใช้ 
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลงังานไฟฟ้ามากที�สุด ซึ� งสูงถึง 70% รองลงมาเป็น ถ่านหินประมาณ 25% 
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และจากเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ.าประมาณ 5% หากอนาคตก๊าซธรรมชาติหมดไป จาํเป็นตอ้งหนัไปพึ�งพา
พลงังานรูปแบบอื�นมากขึ.นเพื�อนาํมาผลิตไฟฟ้า และราคาของพลงังานนั.นตอ้งไม่มีความผนัผวนมากนกั 
เช่น ถ่านหิน พลงังานนิวเคลียร์และพลงังานหมุนเวยีนจากธรรมชาติ ซึ� งอนาคตตอ้งมีการลดพลงังาน
จากก๊าซธรรมชาติลงจาก 70% 
 ความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ. นทุกปี                                          
โดยมีความตอ้งการเทียบเท่าโรงไฟฟ้า 2 โรงต่อปี หรือยกตวัอยา่งวา่ตอ้งมีเขื�อนภูมิพลปีละ 2 เขื�อน       
ซึ� งจะขึ. นอยู่กับปัจจยัสาํคญั 2 ประการ คือ ความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ          
ที� เพิ�มสูงขึ. น และการจัดสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื�อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที�หมดอายุการใช้งาน          
โดยโรงไฟฟ้า 1 โรง จะมีอายกุารใชง้าน 25 ปี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ออนไลน์. 2554) 
 ลกัษณะโดยทั�วไปของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอญัมณศีาสตร์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีบทบาทหนา้ที�ในดา้นการเรียนการสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรม 
โดยมีหลกัสูตรที�เปิดสอนดงันี.  
     1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต ระดบั วท.บ. 4 ปี 
  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยก่ีอสร้าง)  
  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยกีารจดัการธุรกิจอุตสาหกรรม)  
  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยกีารจดัการผลิต)  
  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เครื�องกล)  
  ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 12 มี.ค. 2550 
 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต ระดบั วท.บ. 2 ปี 
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยก่ีอสร้าง)  
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม)  
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยกีารผลิต)  
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยเีครื�องกล) 
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 
 3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ระดบั วศ.บ. 4 ปี 
  1. สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการ 
   ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 30 มี.ค. 2552 
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  2. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
   ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 14 ก.ย. 2552 
  3. สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
   ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 30 ก.ย. 2552 
  4. สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการสื�อสาร 
   ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 14 ก.ย. 2552  
 4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 2 ปี 
  1. สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
   ไดรั้บความเห็นชอบจาก สกอ. เมื�อวนัที� 14 ก.ย. 2552 
 ในส่วนของขอ้ที� 1 และ 2 มีโครงการปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (ต่อเนื�อง) โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี             
จะประกอบดว้ย อาคารเรียนและอาคารสาํนกังาน เป็นลกัษณะของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั.น 
ภายในอาคารมีการติดตั.งระบบสาธารณูปโภคอยา่งครบครัน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์เป็นตน้ 
โดยลักษณะของกลุ่มพลังงานไฟฟ้าที�สิ.นเปลือง จะเป็นกลุ่มพลังงานหลักๆ ของอาคาร คือ          
กลุ่มของพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างและในระบบปรับอากาศ ซึ� งห้องที�จะทาํการวิจ ัย           
จะอยูใ่นส่วนของอาคาร 8 เป็นห้องสํานกังานคณะฯ โดยจะใช้เป็นห้องสําหรับทดลองและจดัเก็บ
ขอ้มูลในการทาํวิจยั ทั.งนี.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ เป็นหน่วยงานราชการสังกดัมหาวิทยาลยั               
ราชภฏัรําไพพรรณี และมหาวิทยาลยัฯ ก็มีนโยบายในดา้นการประหยดัพลงังานมาอย่างต่อเนื�อง 
ดงันั.นจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งที�ควรต้องเร่งศึกษาและช่วยกันหาแนวทางในการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าเพื�อสถาบนัการศึกษาของเรา ตลอดจนประเทศชาติ และเพื�อโลกใบนี.  
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ข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอญัมณศีาสตร์ ปี 2553 และปี 2554 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
ประจาํปี 2553 และปี 2554 

 
 จากกราฟแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคาร 8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ� งจะแสดงเป็นหน่วยหรือยูนิต (kWh)            
ในแต่ละเดือนของปีนั.นๆ โดยรายละเอียดค่าการใชพ้ลงังานทั.งหมดจะแสดงในภาคผนวก ก 
 ลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและลักษณะ     

การใช้งานของห้องต่างๆ ภายในอาคารคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอญัมณศีาสตร์ 

 จากการศึกษาสภาพทั�วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ พบว่า        
มีลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ตลอดจน
ลกัษณะการใชง้านของหอ้งต่างๆ ในปี 2553 และปี 2554 ดงัจะแสดงในตาราง 1 และ 2 โดยรายละเอียด
การใชง้านของหอ้งต่างๆ จะแสดงในแบบแปลนก่อสร้างและแบบแปลนไฟฟ้าในภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 

Unit ที�ใช้ 

เดอืน 
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ตาราง  1 แสดงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์ปรับอากาศ ปี 2553 และปี 2554 
 

ประเภท ปี 2553 ปี 2554 

ชั8นล่าง   

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 272 หลอด 272 หลอด 

ระบบเครื�องปรับอากาศ 12 เครื�อง 12 เครื�อง 

ชั8นบน   

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 396 หลอด 396 หลอด 

ระบบเครื�องปรับอากาศ 16 เครื�อง 16 เครื�อง 

 

ตาราง  2 แสดงลกัษณะการใชง้านของหอ้งต่างๆ ปี 2553 และ ปี 2554 
 

ประเภท ปี 2553 จาํนวน ปี 2554 จาํนวน 

ชั8นล่าง หอ้งสาํนกังาน 1 หอ้ง หอ้งสาํนกังาน 1 หอ้ง 

 หอ้งประชุม 1 หอ้ง หอ้งประชุม 1 หอ้ง 

 หอ้งเรียนภาคปฏิบติั 2 หอ้ง หอ้งเรียนภาคปฏิบติั 2 หอ้ง 

 หอ้งพกัอาจารย ์ 4 หอ้ง หอ้งพกัอาจารย ์ 3 หอ้ง 

 หอ้งสมุด 1 หอ้ง หอ้งสมุด 1 หอ้ง 

 หอ้งอื�นๆ 14 หอ้ง หอ้งอื�นๆ 15 หอ้ง 

ชั8นบน หอ้งพกัอาจารย ์ 3 หอ้ง หอ้งพกัอาจารย ์ 3 หอ้ง 

 หอ้งประชุม 2 หอ้ง หอ้งประชุม 1 หอ้ง 

 หอ้งเรียนภาคทฤษฎี 5 หอ้ง หอ้งเรียนภาคทฤษฎี 6 หอ้ง 

 หอ้งเรียนภาคปฏิบติั 3 หอ้ง หอ้งเรียนภาคปฏิบติั 3 หอ้ง 

 หอ้งอื�นๆ 8 หอ้ง หอ้งอื�นๆ 8 หอ้ง 

 
 ด้วยปัญหาทางด้านพลงังานไฟฟ้า และความสําคญัของการประหยดัพลงังานข้างต้น       
จึงได้มีแผนและโครงการต่างๆ มากมายที�เกิดขึ.น เช่น พรบ. อนุรักษ์พลงังาน กฎหมายพลงังาน      
ขอ้ปฏิบติัทางด้านพลงังาน เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ซึ� งสถาบนัการศึกษาก็ถือเป็น
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หน่วยงานหนึ� งทางภาครัฐที�มีการใช้พลงังานไฟฟ้าอยู่เป็นจาํนวนมาก เพราะดว้ยจาํนวนบุคลากร
และนกัศึกษาที�เพิ�มขึ.นทุกๆ ปี ทาํให้ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิ�มสูงขึ.น ดงันั.นจึงเป็นสาเหตุ        
ที�ทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจที�จะศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในสถาบนัการศึกษา ซึ� งเป็นองคก์ร
ที�ไม่แสวงหาผลกาํไร โดยจะทาํการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ซึ� งมีประวติัการก่อตั.งที�ยาวนานและเจริญเติบโตมาอยา่งต่อเนื�อง 
ทั.งดา้นอาคารเรียน หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ตลอดจนหลกัสูตรที�เปิดสอน จึงมีความสําคญัที�จะใช้
เป็นสถานที�ศึกษาวิจยัในดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และอาจขยายผลไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. ศึกษาสถานภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ภายในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์  
 2. วเิคราะห์หาแนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งภายในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์   
 3.  วเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 การจดัการพลงังานไฟฟ้าดงักล่าว จะดาํเนินการสํารวจและจดัทาํงานวิจยัภายในอาคาร 8
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยจะใช้
ห้องสาํนักงานคณะฯ เป็นห้องสาํหรับทดลองทาํการวิจัย เนื�องจากมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง          
และระบบปรับอากาศติดตั.งไวอ้ยา่งครบครัน โดยจะมีการใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอทุกวนั          
 1.  ทาํการสํารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอญัมณีศาสตร์ โดยอาศยัขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและการลงสํารวจพื.นที� โดยใช้
แบบฟอร์ม       การสํารวจสถานภาพการใช้พลังงาน ชนิด ขนาด จาํนวนของหลอดไฟและ
เครื�องปรับอากาศ  
 2.  ทาํการสํารวจสภาพการใช้พลงังานอย่างละเอียดในดา้นของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
และระบบปรับอากาศภายในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ โดยใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดั 
จดัเก็บขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าทั.งก่อนและหลงัการปรับปรุง จดัทาํบนัทึกประวติัของอุปกรณ์     
ที�สาํคญั      



 7

  3.  นาํผลของการศึกษาข้างต้นมาวิเคราะห์หาแนวทางการประหยดัพลังงานไฟฟ้า        
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน  
 4.  นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน การปรับปรุงเปลี�ยนแปลง
เพื�อการประหยดัพลงังานที�เหมาะสม โดยพิจารณาระยะเวลาคืนทุน 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ไดรั้บทราบขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอญัมณีศาสตร์ 
 2.  ได้มาตรการและแนวทางในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
 3.  ช่วยลดตน้ทุนดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
และในภาพรวมของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 4.  ใชเ้ป็นขอ้มูลหรือหน่วยงานตวัอยา่งในการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานอื�นๆ 
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 5.  ลดการนาํเขา้เชื.อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
 6.  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในดา้นการประหยดัพลงังานของประเทศ 
 

 

 

 

 



บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาหลกัทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า เพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจดัการพลงังานไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ให้ไดผ้ลครอบคลุม
และเกิดความชดัเจนของงานวจิยั จะมีทฤษฎีและหลกัการที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี2  
 1. แนวปฏิบติัตามมาตรการประหยดัพลงังานภาครัฐ  
 2. วธีิประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
 3. ระบบปรับอากาศ  
 4. การวเิคราะห์ระบบปรับอากาศ  
 5. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 6. การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 7. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยดัพลงังานภาครัฐ  
 ภายใตยุ้ทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลงังานภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี        
เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม 2548 เป้าหมายเพื�อลดการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 10 - 15 ทนัทีดว้ยมาตรการ
ดงัต่อไปนี2  
 1. กาํหนดใหผ้ลการประหยดัพลงังานเป็นตวัชี2 วดัผลงาน (Key Performance Index : KPI) 
ของทุกหน่วยงาน 
  ให้ผลของการประหยดัพลงังานเป็นตวัวดัประสิทธิภาพของปลดักระทรวง อธิบดี 
ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกหน่วยงาน และงบประมาณที�ประหยดัไดน้าํไปเป็นเงินรางวลั (Bonus)  
 2. ลดการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 10 - 15 ทนัที 
  2.1 ใหทุ้กหน่วยงานลดการใชพ้ลงังานลงอีกร้อยละ 10 โดยเทียบกบัปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
และนํ2ามนัเชื2อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 
  2.2 หากหน่วยงานใดมีผลการใช้พลงังานปี 2548 เพิ�มขึ2นจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
และนํ2ามนัเชื2อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หน่วยงานนั2นตอ้งลดการใช้
พลงังานลง 15% จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและนํ2ามนัเชื2อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 
  2.3 แนวทางดาํเนินการ คือ ดาํเนินการตามคู่มือประหยดัพลงังานในหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ที�สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน จดัทาํและส่งให้หน่วยงานแลว้ตั2งแต่เดือน
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สิงหาคม พ.ศ. 2547 การจดัซื2ออุปกรณ์/เครื�องใชไ้ฟฟ้าทั2งหมดตอ้งเป็นอุปกรณ์ที�ประหยดัพลงังาน 
และกาํหนดเวลาเปิด - ปิดเครื� องปรับอากาศ เช่น 08.30 - 16.30 น. และปรับอุณหภูมิให้อยู่ที�             
25 องศาเซลเซียส รวมถึงตั2งงบประมาณล้างเครื�องปรับอากาศเป็นประจาํทุก 6 เดือน โดยห้าม
ปรับเปลี�ยนงบประมาณ (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน. ออนไลน์. 2548) 
 
วธีิประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในบา้นเรือนที�อยูอ่าศยัและในสถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ จะใชเ้พื�อ
อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั ซึ� งเป็นส่วนที�สามารถลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลงได้
เป็นอย่างมาก เพราะเนื�องจากสาเหตุในปัจจุบนัมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างสิ2นเปลือง         
ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื�องจากขาดความรู้ความเขา้ใจในการเลือกซื2ออุปกรณ์ไฟฟ้าที�ประหยดั
พลงังาน ขาดความรู้ในการติดตั2งอุปกรณ์ไฟฟ้าที�เหมาะสม ตลอดจนขาดความรู้ในวิธีการใช้งาน    
ที�ถูกตอ้ง การประหยดัพลงังานไฟฟ้าควรเริ�มตั2งแต่การเลือกซื2ออุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า ควรพิจารณา
อย่างมีหลกัเกณฑ์ ซึ� งจะเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของอุปกรณ์เครื� องใช้ไฟฟ้าที�จะซื2อ    
โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดงันี2  
 1. ค่าใชจ่้ายในการใชง้าน 
  ค่าใชจ่้ายของเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ คือ ค่าไฟฟ้าที�นาํมาใชก้บัเครื�องใชน้ั2นๆ ซึ� งหมายถึง 
เครื�องใชเ้หล่านั2นกินไฟมากนอ้ยเพียงใดนั�นเอง ปกติเครื�องใชไ้ฟฟ้าจะมีแผน่ป้ายบอกไวที้�ตวัเครื�องวา่
กินไฟกี�วตัต ์หรือกี�กิโลวตัต ์ดงันั2นจึงควรทราบจาํนวนวตัตข์องเครื�องใชไ้ฟฟ้า อตัราค่ากระแสไฟฟ้า 
บาทต่อหน่วย โดยตอ้งประมาณการและคาํนวณออกมาวา่ ถา้เราใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้านั2นเดือนละกี�ชั�วโมง 
จะเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร หรืออีกนยัหนึ�งถา้เราใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าจาํนวนวตัตม์าก ก็จะเสียค่าไฟฟ้ามากขึ2น
นั�นเอง นอกจากนี2แลว้ก็ยงัขึ2นอยูก่บัระยะเวลาของการใชง้านในแต่ละเดือนดว้ย 
 2. ความปลอดภยัความไวว้างใจได ้
  ไฟฟ้านั2นมีอนัตรายมากถา้หากใชไ้ม่ถูกวิธี เราจึงควรเลือกซื2ออุปกรเครื�องใชไ้ฟฟ้า      
ที�มีการออกแบบถูกตอ้ง มีคู่มือการใชง้านและใบรับประกนัคุณภาพ และที�สําคญัคือตอ้งไดรั้บรอง
มาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐบาลที�รับผิดชอบในดา้นนี2  หากไม่มีความรู้เกี�ยวกบั
อุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าควรปรึกษาช่าง หรือผูช้าํนาญเกี�ยวกบัเครื�องใชไ้ฟฟ้านั2นๆ รวมทั2งสอบถาม
หาขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ  

 3. ราคา 
  ราคาของอุปกรณ์เครื� องใช้ไฟฟ้าก็เป็นเรื� องที�ต้องพิจารณาให้ดีเช่นกัน เพราะ         
การเลือกซื2อสินคา้ราคาถูกก็ไม่ใช่เป็นการประหยดัเสมอไป การไดข้องราคาถูกคุณภาพก็อาจลดลงไป
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ตามราคาดว้ยเช่นกนั บางชนิดก็กินไฟมาก วสัดุโครงสร้างภายนอกที�ใชก้็ไม่แข็งแรงทนทาน ดงันั2น
ควรปรึกษาผูมี้ความรู้และใช้การสังเกตดูรูปลักษณ์องค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับราคา           
และคุณภาพดว้ย 
 4. ค่าติดตั2งและบาํรุงรักษา 
  การเลือกซื2 ออุปกรณ์เครื� องใช้ไฟฟ้าต้องคาํนึงถึงค่าติดตั2 ง และค่าบาํรุงรักษา             
ของเครื�องดว้ย หากซื2อมาแลว้ตอ้งเดินสายไฟใหม่ ทุบหรือรื2อผนงัทิ2ง หรือตอ้งดดัแปลงตกแต่งใหม่
ค่าติดตั2งจะสูงมากซึ�ง บางครั2 งอาจแพงกวา่ค่าเครื�องใชไ้ฟฟ้านั2นๆ 
 

ระบบปรับอากาศ  
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ The Energy Conservation 
Center of Japan (2552 : 184) กล่าววา่ ระบบปรับอากาศที�ใชภ้ายในสาํนกังาน จะใชเ้พื�อทาํใหอุ้ณหภูมิ
พอเหมาะแก่การทาํงาน และมกัจะใชเ้ป็นระบบแบบแยกส่วน ซึ� งในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท 
มีการใช้งานในกระบวนการของการผลิต เพื�อรักษาอุณหภูมิและความชื2นให้เหมาะสม และ            
เพื�อระบายความร้อนให้กบัอุปกรณ์หรือเครื�องจกัรที�อยู่ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ สิ�งทอ พลาสติก อาหาร เป็นตน้ มกัใชร้ะบบที�มีขนาดใหญ่ เรียกวา่ ระบบรวมศูนย ์
(Central System) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ที�มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ The Energy Conservation Center 

of Japan. 2552 : 184 
 

 ระบบปรับอากาศทาํงานอย่างไร  
 ระบบปรับอากาศจะทาํงานโดยใชพ้ดัลมดูดหรือเป่าอากาศ ผา่นขดท่อความเยน็ (Evaporator) 
ทาํใหอุ้ณหภูมิและความชื2นของอากาศลดลงตามตอ้งการเพื�อจ่ายไปยงัจุดใชง้าน ส่วนระบบขนาดใหญ่ 
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จะใชน้ํ2ารับความเยน็จากสารทาํความเยน็แลว้ส่งนํ2าเยน็ไปยงัอุปกรณ์ส่งลมเยน็ (Air Handling Unit ; 
AHU) หรืออุปกรณ์จ่ายลมเยน็ (Fan Coil Unit ; FCU) หลงัจากนั2นอากาศจะถูกดูดหรือเป่าผา่นขดท่อ
ทาํความเยน็ของ AHU หรือ FCU เพื�อรับความเยน็จากนํ2 าเยน็ ทาํให้ไดอ้ากาศที�มีอุณหภูมิและความชื2น
ตามตอ้งการ เพื�อจ่ายไปยงัจุดใช้งานโดยผ่านระบบท่อลม (Air Duct) และหัวจ่ายลม (Supply Air 
Diffuser) 
 ภาระการปรับอากาศมีอะไรบ้าง  
 ภาระของการปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาระจากภายนอก ซึ� งส่วนใหญ่มาจาก
แสงอาทิตยที์�ผ่านผนงัและหลงัคา ดงันั2นผนงัและหลงัคาควรมีคุณสมบติัการเป็นฉนวนที�ดี และ
ความร้อนจากอากาศรั�วและอากาศระบายซึ� งควรลดลงให้มากที�สุด อีกส่วนหนึ�งคือ ภาระจากภายใน
ซึ� งมาจากคน แสงสวา่ง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดงันั2นจึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพสูง และ
นาํอุปกรณ์ที�ไม่จาํเป็นออกนอกหอ้งปรับอากาศ 
 

ความสามารถในการทาํความเยน็   =   ภาระการปรับอากาศของเครื�องปรับอากาศ       
                     =   พลงังานความร้อนภายนอก + พลงังานความร้อนภายใน 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  ภาระการปรับอากาศ 
ที�มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ The Energy Conservation Center 

of Japan. 2552 : 185 
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 องค์ประกอบในการปรับอากาศเพื�อความสุขสบายของมนุษย์  
 จะแบ่งตามลกัษณะการใชง้านคือ ใชเ้พื�อความสุขสบายของมนุษย ์และใชใ้นกระบวนการ
ของการผลิตสินคา้ ในการปรับจะตอ้งมีองค์ประกอบควบคุม คือ 1) อุณหภูมิโดยทั�วไปประมาณ   
24 - 25 ˚C 2) ความชื2นสัมพทัธ์ ประมาณ 50 - 60% RH ถา้ความชื2นตํ�ากวา่ 30% ผิวหนงัจะแห้งและ
ถา้สูงกวา่ 70% จะรู้สึกเหนียวตวัเพราะเหงื�อไม่ระเหยนั2นเอง 3) ความเร็วอากาศประมาณ 25 - 70 ft/min 
4) ปริมาณของเสียง และ 5) ความสะอาดของอากาศ ส่วนการปรับอากาศเพื�อกระบวนการผลิตนั2น
จะควบคุมเฉพาะอุณหภูมิและความชื2นใหเ้หมาะสมกบัการผลิตแต่ละชนิดของอุตสาหกรรม 
 วงจรการทาํงานของสารทาํความเยน็  
 จะประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการอดัสารทาํความเยน็ โดยสารทาํความเยน็
ในสถานะไอจะถูกเครื�องอดัอดัให้มีความดนัสูงขึ2นตามตอ้งการของสารทาํความเยน็แต่ละชนิด         
เมื�อความดนัสูงขึ2นอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ก็จะสูงขึ2นตามกฎของก๊าซ 2) กระบวนการควบแน่น 
สารทาํความเยน็ในสถานะไอ ที�มีอุณหภูมิและความดนัสูงจะถูกส่งผ่านท่อเขา้ไปยงัขดท่อระบาย
ความร้อน (Condenser) โดยจะใชน้ํ2าหรืออากาศระบายความร้อน ทาํให้สารทาํความเยน็ควบแน่น
เป็นของเหลว 3) กระบวนการขยาย สารทาํความเย็นที�ออกจากคอนเดนเซอร์จะอยู่ในสถานะ
ของเหลวอิ�มตัวหรือของเหลวเย็นเยือกประมาณ 10 ˚C ที�มีความดันสูงจะถูกลดความดันลง             
โดยอุปกรณ์ลดความดนั ทาํใหส้ารทาํความเยน็มีอุณหภูมิลดตํ�าลงตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ 4) กระบวนการ 
ระเหย สารทาํความเยน็ที�มีอุณหภูมิตํ�าจะผา่นเขา้ไปยงัขดท่อความเยน็ เมื�อรับความร้อนจากอากาศ
หรือนํ2า ทาํใหไ้ดอ้ากาศเยน็และนํ2าเยน็ ส่วนสารทาํความเยน็จะเกิดการระเหยตวักลายเป็นไอจนอยูใ่น
สถานะไออิ�มตวั หรือไอร้อนยิ�งยวดประมาณ 10˚C (Superheat Vapor) ก่อนที�จะถูกเครื�องอดัดูด     
แลว้เริ�มการทาํงานต่อไปอยา่งต่อเนื�อง 
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ภาพประกอบ 4  วงจรการทาํงานของสารทาํความเยน็ 
ที�มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ The Energy Conservation Center 

of Japan. 2552 : 186 
 

 วงจรการทาํงานของสารทาํความเยน็แต่ละชนิดจะแสดงในแผนภาพ P-h diagram ซึ� งเป็น
แผนภาพที�บอกถึงความสัมพนัธ์ของความดันและพลังงานความร้อน รวมทั2งสถานะของสาร        
ทาํความเยน็ที�อยูใ่นวงจร อธิบายการทาํงานไดด้งันี2  
 1.  สารทาํความเยน็ที�อยูภ่ายในโดมรูประฆงัคว ํ�า จะมีสถานะเป็นทั2งของเหลวและเป็นไอ        
สารทาํความเยน็ที�อยูบ่นเส้นดา้นซ้ายจะมีสถานะเป็นของเหลวอิ�มตวั (ของเหลว 100%) และอยูบ่น
เส้นดา้นขวาจะอยูใ่นสถานะไออิ�มตวั (ไอ100%) และออกนอกโดมดา้นซา้ยจะอยูใ่นสถานะของเหลว
เยน็เยอืก ถา้ออกนอกโดมดา้นขวาจะอยูใ่นสถานะไอร้อนยวดยิ�ง 
 2.  กระบวนการอดัแบบไอเซนทรอปิคจะอยู่ช่วง h1-h2 (4) กระบวนการควบแน่น    
แบบความดนัคงที�อยูช่่วง h2-h3 (1) กระบวนการลดความดนัแบบเอนธาลปีคงที�อยูช่่วง h3-h4 และ
กระบวนการระเหยแบบความดนัคงที�อยูช่่วง (2) h42-h1 
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ภาพประกอบ 5  แผนภาพ P-h diagram 
ที�มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย และ The Energy Conservation Center 

of Japan. 2552 : 187 
 
 สัมประสิทธิx สมรรถนะการทาํความเยน็ (Coefficient of Performance ; COP) คือ ความสามารถ
ในการทาํความเย็นของเครื�องปรับอากาศ วิเคราะห์จากการทาํงานของสารทาํความเย็น ดงันั2น              
ผูว้เิคราะห์จะตอ้ง 1) เก็บขอ้มูลความดนัดา้นตํ�า (Low Pressure) ของสารทาํความเยน็ (P1,4) แลว้ขีดเส้น
ตามแนวนอน 2) เก็บขอ้มูลความดนัดา้นสูง (High Pressure) ของสารทาํความเยน็ (P2,3) แลว้ขีดเส้น
ตามแนวนอน 3) วดัอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ก่อนเขา้เครื�องอดัแลว้จึงกาํหนดจุด (1) 4) ให้ขีด
เส้นเอียงตามกระบวนการไอเซนทรอปิคไปตดัเส้นบนจะได้จุดที� (2) 5) ให้วดัอุณหภูมิของสาร        
ทาํความเย็นที�ออกจากคอนเดนเซอร์ แล้วกาํหนดจุดที� (3) 6) ให้ลากเส้นตามแนวดิ�งจากจุด (3)         
ลงมาตดัเส้นดา้นล่างจะไดจุ้ดที� (4) 
 

 
 

 ค่า COP ของเครื�องปรับอากาศยิ�งสูงเท่าใดก็จะประหยดัพลงังานไดม้ากเท่านั2น ดงันั2น    
ควรตรวจสอบเครื�องปรับอากาศ และเครื�องทาํความเยน็อยา่งสมํ�าเสมอ การวิเคราะห์อาจหาไดจ้าก
สัมประสิทธิx สมรรถนะทาํความเยน็ในอุดมคติ โดยทั�วไป COP จริงจะมีค่าประมาณ 40% ของ COP 
อุดมคติ 
 

สัมประสิทธิ
 สมรรถนะทาํความเยน็ = 
ความเยน็ที�เครื�องสามารถทาํได ้

พลงังานที�ใชข้บัคอมเพรสเซอร์ 

h1 - h4 

h2 - h1 
= 
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 สัมประสิทธิx สมรรถนะทาํความเยน็ในอุดมคติ      =             Te 

                                                                                                       Tc  −  Te 
 

 เมื�อ  Te   =    อุณหภูมิระเหย, K (ที� Evaporator) 
        Tc   =    อุณหภูมิควบแน่น, K (ที� Condenser) 

 K    =    อุณหภูมิสมบูรณ์ เคลวนิ (273 + ºC) 
 

 จากสมการจะเห็นว่าค่า Te ยิ�งสูงเท่าใดค่า COP ก็จะสูงมากขึ2น ดงันั2นไม่ควรปรับตั2ง      
ความดนัระเหยที� Evaporator หรือ Cooler ตํ�าเกินไป และค่า Tc ยิ�งตํ�าเท่าใด ค่า COP จะสูงมากขึ2น 
ดงันั2นควรระบายความร้อนออกจาก Condenser ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
R 
การวเิคราะห์ระบบปรับอากาศ  
 EER (Energy Efficiency Ratio) หมายถึง อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังานของเครื�องปรับอากาศ 
คือ ค่าที�ใชว้ดัประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานของเครื�องปรับอากาศวา่ดีหรือไม่อยา่งไร มีหน่วยเป็น 
(Btu/hr.)/W คือ อตัราส่วนของความเย็นที�เครื� องปรับอากาศสามารถกระทาํได้จริง (Output)              
กบักาํลงัไฟฟ้าที�เครื�องปรับอากาศนั2นตอ้งใชใ้นการทาํความเยน็ (Input) เครื�องปรับอากาศที�มีค่า EER 
ยิ�งสูง ก็แสดงวา่เครื�องปรับอากาศเครื�องนั2นยิ�งมีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานมากขึ2น  

 
 ความเยน็ที�เครื�องปรับอากาศสามารถทาํได ้(Output)         =  บีทีย/ูชั�วโมง 
 กาํลงัไฟฟ้าที�เครื�องปรับอากาศตอ้งใชใ้นการทาํความเยน็  =  กาํลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวตัต ์
 

ตาราง  3 แสดงค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังานของเครื�องปรับอากาศ (EER) 
 

เบอร์ EER เกณฑก์ารประหยดั 
5 มากกวา่ 10.6 ดีมาก 
4 9.6 - 10.6 ดี 
3 8.6 - 9.6 ปานกลาง 
2 7.6 - 9.6 พอใช ้
1 ตํ�ากวา่ 7.6 ตํ�า 

 

EER = 
Output 
Input = 

Btu/hr 
P (w) 
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ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 ความส่องสว่าง (อิลูมิแนนซ์) หมายถึง ปริมาณแสงที�ตกกระทบลงบนพื2นผิวต่อพื2นที�     
ซึ� งอาจเรียกว่า ระดบัความสว่าง (Lighting Illuminance Level) เพื�อบอกว่าพื2นที�นั2นๆ ไดรั้บแสง     
มากนอ้ยเพียงใด จะมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร (lm/m2) หรือ ลกัซ์ (Lux) ถา้มีหน่วยเป็นลูเมน      
ต่อตารางฟุต ความส่องสวา่งก็จะมีหน่วยเป็น ฟุตแคนเดิล (Footcandle) ซึ� งมีค่าเท่ากบั 10.76 ลกัซ์  

 
  

A
F        E =  

 

 ความสว่าง (ลูมิแนนซ์) หมายถึง ปริมาณแสงที�สะทอ้นออกมาจากวตัถุต่อพื2นที�มีหน่วยเป็น 
แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) ปริมาณแสงที�เท่ากันเมื�อตกกระทบลงบนวตัถุที�มีสีต่างกัน             
จะมีปริมาณแสงสะทอ้นกลบัต่างกนั นั�นคือ ลูมิแนนซ์ ต่างกนั สาเหตุที�ต่างกนัเนื�องมาจากสัมประสิทธิx
การสะทอ้นแสงของวสัดุต่างกนั 
 องศาเคลวิน การบอกสีของแสงทางด้านการส่องสว่างมกัใช้อุณหภูมิสี ซึ� งหมายถึง             
สีที�เกิดจากการเผาไหมว้สัดุสีดาํ ซึ� งมีการดูดซับความร้อนไดส้มบูรณ์ดว้ยอุณหภูมิที�กาํหนด เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์คูลไวท์ มีอุณหภูมิสี 6,500 องศาเคลวิน หมายถึง เมื�อเผาวตัถุสีดาํให้ร้อน
จนถึงอุณหภูมิ 6,500 องศาเคลวิน วตัถุนั2นก็จะเปล่งแสงออกมาเป็นสีคูลไวท์หรือขาวปนนํ2 าเงิน 
เป็นตน้ ตวัอยา่งอุณหภูมิสีของหลอดต่างๆ เป็นดงันี2  
 

ตาราง  4 ตวัอยา่งอุณหภูมิสีและโทนสีของแสงที�ใชก้นัทั�วไป 
 

อุณหภูมิสีของแสง (K) โทนสีของแสง (Color Group) ตวัอยา่งแหล่งกาํเนิดแสง 
1900 สีขาวส้ม เทียนไข 
2700 สีขาวส้ม หลอดอินแคนเดสเซนต ์
3000 สีวอร์มไวต ์(ขาวเหลือง) หลอดฮาโลเจน 
3500 สีวอร์มไวต ์ หลอดไอปรอทความดนัสูง 
3500 สีวอร์มไวต ์ ฟลูออเรสเซนตสี์วอร์มไวต ์
4000 สีคูลไวต ์(ขาวเยน็) หลอดเมทลัฮาไลด์ 
4500 สีคูลไวต ์ ฟลูออเรสเซนตสี์คูลไวต ์

5000 - 6000 สีเดยไ์ลต ์(ขาว) แสงอาทิตยก์ลางวนั 
6500 สีคูลเดยไ์ลย ์(ขาวนํ2าเงินเยน็) ฟลูออเรสเซนตสี์เดยไ์ลต ์

อิลูมิแนนซ์   = 
ปริมาณแสง (ลูเมน) 

พื2นที� ( m2 ) 
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 ชนิดของหลอดไฟฟ้า ชนิดของหลอดไฟฟ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งันี2  

 
 

ภาพประกอบ 6  ไดอะแกรมแสดงประเภทของหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
 

 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วย ลกัซ์มิเตอร์ (Lux Meter)  
 ลักซ์มิเตอร์เป็นเครื� องมือที�ใช้วดัค่าความส่องสว่างภายในอาคาร หรือพื2นที�กิจกรรม          
ที�ตอ้งการวดั โดยจะมีหน่วยเรียกเป็น ลกัซ์ (Lux) วธีิใชโ้ดยการนาํไปวดัยงัพื2นที�ใชง้าน ให้ตวัเซ็นเซอร์ 
หรือตวัรับแสงหงายขึ2น เพื�อวดัปริมาณแสงสว่างที�กระจายมาจากหลอดไฟ และตอ้งระมดัระวงั
ไม่ใหเ้งา หรือแสงสะทอ้นรบกวนเครื�องมือวดัขณะใชง้านดว้ย แลว้นาํผลที�วดัไดม้าเปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานที�กาํหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 

GLS 

PAR, R 

ทงัสะเตนฮาโลเจน 

ฮาโลเจนแรงดนัตํ�า 

สตูดิโอ, หลอดถ่ายรูป 

 

ฟลูออเรสเซนต ์

คอมแพคท ์

โซเดียมความดนัไอตํ�า 
 

ปรอทความดนัไอสูง 

โซเดียมความดนัไอสูง 

เมทลัฮาไลด ์  

อินแคนเดสเซนต ์

ความดนัไอตํ�า 

ความดนัไอสูง 

ดีสชาร์จ 

หลอดไฟ 
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ตาราง  5 มาตรฐานระดบัความส่องสวา่งเฉลี�ยสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร 
 

ประเภทพื2นที�ของกิจกรรม ค่าความส่องสวา่ง (Lux) ความส่องสวา่งเฉลี�ย (IES) 
พื2นที�สาํหรับการเรียนทั�วๆ ไป 300 - 
พื2นที�สาํหรับเรียนภาคคํ�า 500 - 
หอ้งบรรยาย 500 - 
พื2นที�หนา้กระดานดาํ 500(750) (750) 
พื2นที�โตะ๊สาธิตงาน 500 - 
หอ้งเรียนดา้นศิลปะหตัถกรรม 500 - 
หอ้งแสดงศิลปะในโรงเรียน 750 - 
หอ้งเขียนแบบ 750(1000) (1000) 
หอ้งทดสอบและฝึกหดั 500(1000) (1000) 
หอ้งฝึกหดัทางคอมพิวเตอร์ 500 - 
หอ้งฝึกหดัทางดา้นภาษา 300 - 
หอ้งเตรียมงานฝึกหดัทั�วไป 500 - 
หอ้งพกันกัเรียนทั�วไป 200 - 
พื2นที�ออกกาํลงักายในร่ม 300  
หอ้งทาํงานครู อาจารย ์ 300(500) (500) 
 

ที�มา : สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย. 2548 : 17 
 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 การตรวจสอบและวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ หรือกระบวนการ
ทาํงานต่างๆ เพื�อหาแนวทางในการประหยดัพลงังาน อาจตอ้งมีการลงทุนทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื�อการปรับปรุงให้มีการใช้พลงังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์      
ทางเศรษฐศาสตร์ เพื�อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน และผลตอบแทนที�ไดรั้บ (เกษร  เพช็ราช. 
2539 : 40) 
 วธีิการประเมินผลตอบแทนการลงทุน 
 การประเมินผลตอบแทนการลงทุนจะทาํให้เราทราบถึงขอ้มูล ซึ� งเป็นเกณฑ์ที�สําคญั       
ที�ใช้ในการตดัสินใจลงทุน เนื�องจากในการลงทุนจะมีเรื�องของระยะเวลาเขา้มาเกี�ยวขอ้ง วิธีที�ใช ้ 
ในการประเมินลงทุนทั�วไป มีดงันี2  
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 1. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) วธีินี2 ใชค้วามหมายของมูลค่าปัจจุบนัโดยตรง 
ซึ� งทาํไดโ้ดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนที�ไดรั้บในแต่ละปี คาํนวณมูลค่าปัจจุบนั
ของค่าใชจ่้ายในการลงทุน นาํมูลค่าปัจจุบนัทั2งสองมาเปรียบเทียบกนั โดยหาผลต่างระหวา่งค่าเงิน
ปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัเงินลงทุน ซึ� งจะเรียกค่านี2 วา่ค่าเงินปัจจุบนัสุทธิ เกณฑ์ในการตดัสินใจ
ลงทุนหรือไม่ลงทุนนั2น คือ ถา้ค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนย ์ก็อยูใ่นเกณฑ์ที�จะลงทุน แต่ถา้ค่าปัจจุบนั
สุทธิตํ�ากวา่ศูนยก์็ไม่ควรลงทุน 
 2. วธีิระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) คือ ระยะเวลาที�การลงทุนในโครงการหนึ�ง  ๆ
จะไดรั้บเงินลงทุนคืนมา ผลที�ไดจ้ากการประเมินการลงทุนนี2คือ ในการลงทุนหนึ�งๆ จะไดรั้บเงิน
คืนทุนชา้หรือเร็วเท่าไร วิธีนี2 จะไม่ไดแ้สดงถึงผลกาํไรที�ไดรั้บจากโครงการ และไม่ไดพ้ิจารณาถึง
ผลตอบแทนที�ไดรั้บหลงัระยะเวลาคืนทุน 
  ระยะเวลาคืนทุน  =  เงินลงทุน/รายไดสุ้ทธิต่อปี 
 3. วิธีการหาอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อตัราที�ทาํให้
มูลค่าปัจจุบนัของรายรับจากการลงทุนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายจากการลงทุน วิธีการหาอตัรา
ผลตอบแทนภายใน เป็นการหาอัตราดอกเบี2 ยเพื�อให้ได้อ ัตราดอกเบี2 ยที�ทาํให้มูลค่าปัจจุบัน           
ของรายรับเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่าย หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งคือ หาอตัราดอกเบี2ยที�ทาํให้มูลค่า
เงินปัจจุบนัสุทธิในการลงทุน (Net Present Value) เท่ากบัศูนย ์หรือเขา้ใกลศู้นยที์�สุด ถา้ค่า IRR     
ที�กาํหนดใหม้ากกวา่ค่าอตัราผลตอบแทนภายในตํ�าสุดที�ตอ้งการ โครงการนี2ก็สมควรแก่การลงทุน 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 เจียรนัย  มาสมาน (2529 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาการใช้พลงังานในโรงพยาบาล         
แบ่งการศึกษา เป็น 3 ส่วน คือ การสร้างอุปกรณ์วดักาํลงัไฟฟ้าชนิดคลอ้งสาย สามารถวดัครั2 งละ
หลายๆ จุด พร้อมๆ กนั ใช้ร่วมกบัไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนที�สองเป็นการศึกษาและวิเคราะห์        
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในโรงพยาบาล โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลของการใช้พลงังานไฟฟ้า      
ในกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร ในลักษณะการทาํบัญชีวิเคราะห์อย่างละเอียด ในส่วนสุดท้าย               
เป็นการประเมินภาระความร้อนที�เกิดจากรังสีอาทิตยแ์ละสภาพแวดลอ้มที�มีผลต่ออาคาร โดยเลือก
ห้องคนไขห้้องหนึ� งเป็นที�ศึกษาและใช้ขอ้มูลรังสีอาทิตยที์�วดัได้จากอุปกรณ์ติดตั2ง มาวิเคราะห์    
เพื�อประเมินค่าความร้อนเขา้สู่อาคาร ผลการศึกษาพบวา่ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 
54.4% ในระบบแสงสว่าง 28.4% และระบบอื�นๆ 17.1% ในส่วนของการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม      
ต่อหน่วยพื2นที�เท่ากบั 39.4 วตัต์ต่อตารางเมตร และ 37.75 กิโลวตัต์-ชั�วโมงต่อวนัต่อเตียงคนไข ้      
จากการศึกษาบิลค่าใชจ่้ายพลงังาน พบวา่มีค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยเดือนละ 348,110 บาท และ
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ค่าตวัประกอบกาํลัง 0.65 ซึ� งมีค่าตํ�า ในส่วนของปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร พบว่าอิทธิพล       
ของความร้อนที�เขา้มากระทบเกิดจากรังสีดวงอาทิตย ์มีค่าสูงกวา่อิทธิพลของสภาพบรรยากาศแวดลอ้ม 
ประมาณ 6 - 10 เท่า และอุปกรณ์วดักาํลงัไฟฟ้าที�สร้างขึ2นเพื�อใชป้ระกอบในการวิเคราะห์พลงังาน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณที�ศึกษานั2นสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 บุญยงค ์ ลิ2มชูพรวกิุล (2530 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในโรงงาน   
ผลิตสบู่ โดยศึกษาการใช้ไฟฟ้าในสายการผลิตย่อยที�มีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ไฟฟ้ารวม        
ของโรงงานและเสนอแนะแนวทางการจัดการที�ช่วยประหยดัพลังงาน ในกระบวนการผลิต           
แต่ละผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยสายการผลิตย่อย ซึ� งมีช่วงเวลาทาํงานต่างๆ โรงงานจดักะทาํงาน        
วนัละ 24 ชั�วโมง เครื�องจกัรไฟฟ้าในการผลิตประกอบดว้ยมอเตอร์ ซึ� งมีขนาดเฉลี�ยค่อนขา้งเล็ก 
จากการตรวจสอบโรงงานนี2 ใช้กาํลงัไฟฟ้าเฉลี�ย 434 กิโลวตัต์ มีค่าตวัประกอบภาระ 0.79 และ      
ตวัประกอบกาํลงั 0.75 จากการศึกษาพบวา่ สามารถจดัสลบัสายการผลิตยอ่ย โดยยา้ยสายการผลิต 
ที�ใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงบางสายไปทาํงานในกะกลางคืน และติดตั2งคาพาซิเตอร์ในสายการผลิตยอ่ยบางสาย 
และถา้หากดบัไฟฟ้า แสงสวา่งในโกดงัเก็บของโดยใชแ้สงอาทิตยแ์ทน ก็สามารถเพิ�มค่าตวัประกอบ
ภาระเป็น 0.86 ลดค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าไดเ้ดือนละ 12,800 บาท ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได้
เดือนละ 13,750 บาท รวมเท่ากบั 320,000 บาทต่อปี  
 ชยัยทุธ  ศรีเผด็จ (2533 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาสภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อน 
ในโรงงานผลิตกระดาษ วิเคราะห์แนวทางประหยดัพลงังาน พบว่าโรงงานมีการใช้พลงังานรวม 
8.83 GJ/Ton ใชไ้ฟฟ้าผา่นหมอ้แปลงขนาด 2,000 kVA 1 ลูก พลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยต่อเดือน 843 MWh 
ความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเฉลี�ยต่อเดือน 1,678 kW พลงังานความร้อนสําหรับอบแห้งกระดาษ
ซึ�งผลิตจากหมอ้ไอนํ2า 2 เครื�อง คือ ขนาด 8 ตนัต่อชั�วโมง ใชขี้2 เลื�อยเป็นเชื2อเพลิง ทาํงานตลอด 24 ชั�วโมง 
และขนาด 6 ตนัต่อชั�วโมง ใช้นํ2ามนัเตาเป็นเชื2อเพลิง ซึ� งเป็นเครื�องสาํรองทาํงาน 4 ชั�วโมงต่อวนั 
สัดส่วนการใชพ้ลงังาน คือ ไฟฟ้า ขี2 เลื�อย และนํ2ามนัเตา เฉลี�ยร้อยละ 27, 59 และ 14 ตามลาํดบั และ
สัดส่วนค่าใชจ่้ายแต่ละประเภทมีค่าร้อยละ 71, 23 และ 6 ตามลาํดบั แนวทางการลดค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั
พลงังานไฟฟ้า ทาํโดยการลดค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด และการปรับปรุงสภาพการส่องสวา่ง
ภายในบริเวณห้องทาํงาน ส่วนด้านพลงังานความร้อนใช้การลดความชื2นขี2 เลื�อยจากร้อยละ 21        
เป็นร้อยละ 15 ซึ� งประหยดัเชื2อเพลิงไดร้้อยละ 8 การนาํคอนเดนเสทกลบัมาใชใ้ห้ระยะเวลาคืนทุน
น้อยกว่า 1 ปี และการหุ้มฉนวนผิวถ่ายเทความร้อน รวมทั2งการปรับปรุงระบบการผลิตสามารถ     
เพิ�มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานได ้
 วิชัย  เทียมประชา (2536 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้า        
ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ� งแบ่งการสํารวจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
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และขนาดใหญ่ พบว่ามีค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยต่อโรงงานเท่ากบั 12,790 kWh, 66,116 kWh และ 
278,842 kWh ต่อเดือนตามลาํดบั ซึ� งคิดเป็นค่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยเท่ากบั 299.10 kWh, 
192.80 kWh และ 342.70 kWh ต่อเตียงต่อเดือน หรือ 9.20 kWh, 8.70 kWh และ 14.90 kWh            
ต่อคนไขใ้น (คน-วนั) ตามลาํดบั ในการศึกษาใชพ้ลงังานในโรงพยาบาล พบวา่มีสัดส่วนการใชพ้ลงังาน
แต่ละกลุ่มดงันี2  โรงพยาบาลขนาดเล็กใช้พลงังานไฟฟ้า และความร้อนร้อยละ 69.6 และ 30.1           
โดยปริมาณหรือร้อยละ 87.1 และ 12.9 โดยค่าใช้จ่ายพลงังานตามลาํดบั โรงพยาบาลขนาดกลาง       
ใช้พลงังานไฟฟ้าและความร้อนร้อยละ 32.9 และ 67.1 โดยปริมาณหรือร้อยละ 54.4 และ 45.6        
โดยค่าใชจ่้ายพลงังานตามลาํดบั โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนร้อยละ 47 
และ 53 โดยปริมาณหรือร้อยละ 69 และ 31 โดยค่าใชจ่้ายพลงังานตามลาํดบั และกลุ่มโรงพยาบาล  
ที�รักษาเฉพาะโรคใชพ้ลงังานไฟฟ้าและความร้อนร้อยละ 20 และ 80 โดยปริมาณ หรือร้อยละ 37.3
และ62.7โดยค่าใช้จ่ายพลังงานตามลาํดับ เมื�อศึกษาดัชนีการใช้พลังงานในโรงพยาบาลพบว่า          
มีค่าเท่ากบั 1,263 MJ, 1,945 MJ และ 1,798 MJ ต่อตารางเมตร (พื2นที�ใชส้อย) ต่อเดือนตามลาํดบั        
ซึ� งเมื�อคิดเป็นค่าดชันีการใชพ้ลงังานเฉลี�ยต่อคนไขใ้น (คน-วนั) หรือคนไขน้อก (ครั2 ง) มีค่าเท่ากบั
36, 23, 21 และ 16 MJ ต่อคนไข ้(คน-วนั) ตามลาํดบั หรือ 2.3 MJ, 1.7 MJ, 3 MJ และ 1.5 MJ          
ต่อคนไข้นอก ตามลาํดับ แนวทางประหยดัพลังงานไฟฟ้า ทาํได้โดยการเปลี�ยนหลอดไฟฟ้า       
เป็นหลอดชนิดประหยดัพลงังาน ประหยดัพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยไดร้้อยละ 2.2 ต่อโรงพยาบาลทุกขนาด
มีระยะคืนทุนเฉลี�ย 4 ปี การประหยดัพลงังานหมอ้ไอนํ2า ทาํไดโ้ดยเปลี�ยนนํ2ามนัเชื2อเพลิงจากนํ2 ามนัดีเซล
เป็นนํ2ามนัเตาเกรด A ประหยดัพลงังานเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 55.2 ของค่านํ2ามนัในโรงพยาบาลที�มี
หมอ้ไอนํ2า มีระยะคืนทุนเฉลี�ย 0.1 ปี การประหยดัพลงังานดว้ยการลดการสูญเสีย เนื�องจากปริมาณ
อากาศส่วนเกิน ทาํให้ประหยดัพลงังานไดร้้อยละ 3.5 ของค่านํ2ามนัในโรงพยาบาลที�มีหมอ้ไอนํ2า 
และการนาํคอนเดนเสทกลบัมาใช้โดยการผสมกบันํ2าป้อน ทาํให้ประหยดัพลงังานไดร้้อยละ 2.9 
ของค่านํ2ามนัในโรงพยาบาลที�มีหมอ้ไอนํ2า และการประหยดัพลงังานในอุปกรณ์หลกัของโรงพยาบาล 
ทาํได้ด้วยการลดความร้อนสูญเสียที�ผิวถ่ายเทความร้อนโดยการหุ้มฉนวนที�ผิวอุปกรณ์ ทาํให้
ประหยดัพลงังานไดร้้อยละ 53.6 ของหมอ้หุงขา้วร้อยละ 49.8 ของหมอ้ตม้แกง-อาหารร้อยละ 52 
ของเครื�องอบผา้แหง้ร้อยละ 73.3 ของเครื�องอบฆ่าเชื2อ ตามลาํดบั มีระยะคืนทุน 0.1 ปีของหมอ้หุงขา้ว 
0.1 ปีของหมอ้ตม้แกง-อาหาร 0.2 ปี ของเครื�องอบผา้แหง้ และ 0.1 ปีของเครื�องอบฆ่าเชื2อ ตามลาํดบั  
 กิตติศกัดิx   วรรณแกว้ (2542 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
แสงสว่าง โดยวิเคราะห์ความคุ้มทุนของหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์เทียบกับหลอดไส้         
ความคุม้ทุนของบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ และบาลลาสตแ์กนเหล็ก ความสูญเสียตํ�าเทียบกบับลัลาสต ์ 
แกนเหล็กธรรมดา และวิเคราะห์ความคุม้ทุนของโคมฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงเทียบกบั      
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โคมฟลูออเรสเซนตธ์รรดา โดยสร้างโปรแกรมสาํหรับวเิคราะห์การประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
จากการวิเคราะห์ความคุม้ทุน พบว่าหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์จะคุม้ทุนในระยะเวลาสั2 น        
ก็ต่อเมื�อมีการเปิดใชง้านนาน ในส่วนของบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ พบวา่ถา้มีราคามากกวา่ 300 บาท 
ในระยะเวลา 10 ปี จะไม่คุม้ทุน นอกจากนี2ยงัมีปัจจยัอื�นๆ ที�ตอ้งพิจาณาคือ 
 1.  การนาํหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์และบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 หรือ 36 วตัต์ ไปใช้งานในห้องที�มีอุปกรณ์ไว ้เช่น      
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยก์ารสื�อสาร ศูนยค์วบคุมการบิน ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล อาจจะทาํให้         
การทาํงานผดิพลาด 
 2.  เมื�อมีการใช้หลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และบลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 หรือ 36 วตัต์ เป็นจาํนวนมากจะตอ้งใช้หมอ้แปลง     
ชนิดพิเศษ คือ หมอ้แปลงชนิดแฟคเตอร์ K หรือใชว้ธีิลดพิกดัของหมอ้แปลง 
 3.  หลอดคอมแพกตฟ์ลูออเรสเซนตมี์อุณหภูมิสูงสุดอยูร่ะหวา่ง 70 - 90 องศาเซลเซียส          
ถา้นาํไปใชใ้นโคมที�มีการระบายความร้อนไม่ดี อาจจะทาํใหป้ริมาณแสงที�ออกจากโคมลดลงถึง 40% 
และอาจทาํใหห้ลอดมีอายกุารใชง้านสั2นลง 
 คงฤทธิx   พรชุติ (2548 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ภายในอาคารมูลนิธิพฒันาอีสาน ซึ� งเป็นอาคารธุรกิจขนาดใหญ่มีที�พกัจาํนวน 22 ห้อง แบ่งเป็น 
ห้องปรับอากาศ 12 ห้อง และห้องไม่ปรับอากาศ 10 ห้อง จากการสํารวจพบว่า มีการใช้ไฟฟ้า 
117,490 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 477,840 บาทต่อปี ค่าไฟฟ้าเฉลี�ย 4.062 บาทต่อหน่วย ไดเ้สนอแนวทาง 
การแกไ้ขปรับปรุงในมาตรการต่างๆ โดยประเมินความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์             
ผลการวเิคราะห์มาตรการที�ดาํเนินการได ้มี 4 มาตรการ ประหยดัได ้45,024 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน
ที�ประหยดัได้ 182,890 บาทต่อปี มาตรการที�สาํคัญได้แก่ 1) การเปลี�ยนเครื� องปรับอากาศ              
ในหอ้งประชุม 2 เป็นเครื�องที�มีประสิทธิภาพสูง ใชเ้งินลงทุน 266,400 บาท คิดเป็นเงินที�ประหยดัได ้
116,673 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.28 ปี 2) การเปลี�ยนเครื�องปรับอากาศในห้องพกั (จาํนวน 4 ห้อง) 
เป็นเครื�องประสิทธิภาพสูง ใช้เงินลงทุน 63,600 บาท คิดเป็นเงินที�ประหยดัได ้31,131 บาทต่อปี 
ระยะคืนทุน 2.04 ปี 3) ติดตั2งฉนวนเหนือฝ้าเพดานในห้องประชุม 1 ใช้เงินลงทุน 40,250 บาท         
คิดเป็นเงินที�ประหยดัได้ 19,435 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.07 ปี และ 4) การติดตั2งฉนวน         
เหนือฝ้าเพดานในหอ้งประชุม 2 ใชเ้งินลงทุน 34,650 บาท คิดเป็นเงินที�ประหยดัได ้14,767 บาทต่อปี 
ระยะเวลาคืนทุน 2.35 ปี ผูว้ิจยัเสนอวา่ควรมีการเก็บขอ้มูลที�สามารถนาํมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานได ้เป็นการเก็บขอ้มูล หอ้ง-วนั ของการใชห้อ้งพกั เป็นตน้  
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 ศกุนี  เครือวลัย ์(2548 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจยัการใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า      
ไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานของโรงงาน โดยเลือกโรงงานที�ไม่เขา้ข่ายโรงงานควบคุม 
สองประเภท ไดแ้ก่ โรงงานผลไมอ้บแห้ง และโรงงานสิ�งทอประเภทลูกไม ้มีมาตรการที�เหมาะสม                 
และดาํเนินการไดท้นัทีทั2งสิ2น 6 มาตรการ โรงงานผลไมอ้บแห้งมีมาตรการทางไฟฟ้า 3 มาตรการ 
ไดแ้ก่ 1) ลดอุณหภูมิอากาศก่อนเขา้เครื�องอดัอากาศ 10°C 2) ลดความดนัใชง้านของเครื�องอดัอากาศ
จากความดัน 8 bar เป็น 6 bar 3) จดัพนักงานให้เข้าทาํงานในเครื� องจกัรให้เต็มประสิทธิภาพ         
ซึ� งสามารถลดการใช้กาํลงัไฟฟ้าลงไดร้วม 38,232 kWh ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 107,050 บาทต่อปี 
ส่วนมาตรการทางความร้อนมีทั2 งสิ2น 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การลดปริมาณนํ2าล้นจากการต้ม               
2) การ Preheat นํ2าป้อนหมอ้ตม้ 3) เพิ�มอุณหภูมินํ2 าป้อน Boiler ซึ� งสามารถลดการใชเ้ชื2อเพลิงถ่านหิน
ลงได ้265,613 kg ต่อปี คิดเป็นเงิน 658,613 บาทต่อปี ของโรงงานสิ�งทอเป็นมาตรการทางไฟฟ้า
จาํนวน 3 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) ลดภาระมอเตอร์ 2) การใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติแทนแสงสวา่งจากไฟฟ้า 
3) การเพิ�ม Load Factor ของโรงงาน ซึ� งสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้11,157 kWh ต่อปี 
สาํหรับการเพิ�ม Load Factor คิดเป็นค่าไฟฟ้าที�ลดลง 343,203 บาทต่อปี 
 ชัชชัย  จนัทะสีลา (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษาการใช้พลงังานและค่าดชันีพลงังานไฟฟ้า      
ในอาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น เพื�อเสนอแนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้า เริ�มจาก
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คือ แบบแปลนไฟฟ้า แบบแปลนอาคาร ใบเสร็จค่าพลังงานไฟฟ้า         
เก็บข้อมูลโดยใช้เครื� องมือวดัทางไฟฟ้า โดยวดัปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคาร             
ในระบบปรับอากาศและระบบอื�นๆ จากการศึกษาพบวา่ อาคารมีลกัษณะคลา้ยกนั การใชพ้ลงังาน
ส่วนใหญ่ใช้ในระบบแสงสว่างและปรับอากาศ สาเหตุการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกิดจาก                
ขาดการบาํรุงรักษา การติดตั2งโคมไฟเกินความจาํเป็น ค่าความส่องสวา่งเกินมาตรฐาน การใชอุ้ปกรณ์
ที�ไม่มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์มีระยะเวลาทาํงานยาวนาน ไดเ้สนอมาตรการคือ การปลดหลอดไฟ 
สามารถประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้ 96,540.8 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 178,600.48 บาท/ปี การล้าง             
ทาํความสะอาดเครื� องปรับอากาศ ประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้ 38,525.10 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 
71,271.44 บาท/ปี การใช้บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ 88,280.3 kWh/ปี          
คิดเป็นเงิน 163,318.5 บาท/ปี ส่วนการใช้เทอร์โมสตทัอิเล็กทรอนิกส์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้
35,345 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 8,500.45บาท/ปี และเสนอแนะให้ใช ้Time Switch ควบคุมการทาํงาน
ของเครื�องปรับอากาศ จะสามารถประหยดัพลงังานได ้9,768.35 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 18,071.45 บาท/ปี 
 เสกสันต ์ พนัธ์บุญมี (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและแนวทาง 
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในโรงพยาบาลเลิศสิน ไดศึ้กษาอาคารตวัอยา่ง 2 อาคาร คือ อาคารอาํนวยการ
และอาคาร 33 ปี จากการวิเคราะห์พบว่า อาคารทั2งสองมีการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน มีการใช้
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พลงังานไฟฟ้า 3,891,000 กิโลวตัต-์ชั�วโมงต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 12,684,660 บาทต่อปี อาคาร
อาํนวยการมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานหลกัอยูที่�ระบบปรับอากาศคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต ์ระบบแสงสวา่ง 
13 เปอร์เซ็นต ์และระบบอื�นๆ 17 เปอร์เซ็นต ์อาคาร 33 ปี มีสัดส่วนการใชพ้ลงังานหลกัอยูที่�ระบบ
ปรับอากาศคิดเป็น 59 เปอร์เซ็นต์ ระบบแสงสว่าง 16 เปอร์เซ็นต์ และระบบอื�นๆ 25 เปอร์เซ็นต์ 
จากการประเมินศกัยภาพการประหยดัพลงังานของอาคารพบวา่ มาตรการในการประหยดัพลงังาน
ที�เหมาะสมสาํหรับอาคารตวัอย่างทั2ง 2 อาคาร ไดแ้ก่ การปรับแรงดนัดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลง 
ให้เหมาะสม การเปลี�ยนเครื�องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การลดจาํนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
การเปลี�ยนโคมไฟประสิทธิภาพสูง การเปลี�ยนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ การเปลี�ยนบลัลาสต์             
Low Watt Loss เป็นตน้ ซึ� งอาคารตวัอย่างทั2ง 2 อาคารมีศกัยภาพ ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า       
ไดป้ระมาณ 10.1 เปอร์เซ็นตข์องการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2548 
 อนุชิต  เผชิญสุขชนะโชค (2550 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้า            
ในโรงงานอุตสาหกรรมรองเทา้ ซึ� งในปี 2549 มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 111,600 kWh โดยคิดเป็นค่าเงิน          
204,000 บาท ในปีดงักล่าวมีการผลิต 144,000 คู่ คิดเป็นอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อรองเทา้ 1 คู่ 
0.5 kW ประมาณ 2% ของตน้ทุนทั2งหมด ซึ� งกระบวนการผลิตจะแบ่งออกได ้3 ขั2นตอน คือ การผสม 
การฉีด และการประกอบ เน้นการศึกษาแนวทางการลดใช้พลงังานไฟฟ้าทั2งหมดของโรงงาน           
จากการศึกษาพบวา่ สาเหตุการสิ2นเปลืองพลงังานมาก คือ 1) ระบบแสงสวา่ง 2) ระบบเครื�องจกัรกล 
และ 3) ค่าตวัประกอบกาํลงั (Power Factor) ตํ�ามีค่า 0.81 ไดเ้สนอมาตรการ คือ การปรับปรุงตวัประกอบ
กาํลงัไฟฟ้า สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 23,796 kWh คิดเป็นเงิน 47,592 บาท อตัราการใช ้
พลังงานไฟฟ้าลดลงเป็น 0.1 kW ต่อการผลิตรองเท้าแตะ 1 คู่ โดยใช้เงินลงทุน 18,000 บาท            
ถา้คิดอายโุครงการ 5 ปี จะมีจุดคุม้ทุน (BEP) 5 เดือน และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 21.8% 
 จากงานวิจัยที� เกี�ยวข้องข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีเทคนิคการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
หลากหลายวิธีที�สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการพลงังานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
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วธีิดําเนินการวจิัย 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  สามารถแสดงกระบวนการดาํเนินงานวจิยัไดด้งันี*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7  แสดง Flow Chart การวจิยัตั*งแต่เริ5มตน้จนสิ*นสุดกระบวนการ 

เริ�มดาํเนินการ 

ศึกษาสภาพทั�วไปของคณะฯ 

ศึกษาแบบแปลนก่อสร้าง แบบแปลนไฟฟ้า สถานที�ตั'ง 
จาํนวน ขนาด ของเครื�องปรับอากาศและหลอดไฟ 

ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 

การลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ การลดเวลาการทาํงาน 

ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง 

การเปลี5ยนหลอดไฟ T8 เป็น T5 การลดเวลาการทาํงาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 

สรุปผลการดาํเนินงานวจิยัและเผยแพร่งานวจิยั 

 แปรผลในระบบปรับอากาศ 
และแสงสวา่ง 

 

No 

Yes 
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 1.  ศึกษาสภาพโดยทั5วไปและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
และอญัมณีศาสตร์ เช่น ที5ตั*งของเครื5องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้า แบบแปลนของอาคาร แบบแปลน
ของวงจรไฟฟ้า ลกัษณะการติดตั*ง จาํนวนและขนาดของเครื5องปรับอากาศ จาํนวน และขนาด      
ของหลอดไฟฟ้า 
 2.  ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและวเิคราะห์หาแนวทางในการประหยดัพลงังาน 
  2.1 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ (ดา้นการลดเวลาทาํงาน) 
   2.1.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเพื5อวดั     
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.1.2 ตั*งการเปิด - ปิดระบบเครื5องปรับอากาศเป็น 2 ลกัษณะ คือ ช่วงแรกเปิดใชง้าน
เครื5องปรับอากาศเวลา 08.00น. ถึง เวลาปิด 17.00 น. เปิดเครื5องปรับอากาศแบบต่อเนื5องเป็นเวลา       
9 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั ช่วงที5สองเปิดใชง้านเครื5องปรับอากาศเวลา 
08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. ปิดพกักลางวนัรวมเป็นเวลา 8 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใช้
พลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั 
   2.1.3 จัดเก็บข้อมูลหรือปัจจัยที5 เกี5ยวข้องในระบบปรับอากาศ เช่น ขนาด
เครื5องปรับอากาศ  เวลาใชง้านต่อวนั อุณหภูมิที5ใชง้าน (เทอร์โมสตรัท) ความชื*นสัมพทัธ์ทั*งภายใน
และภายนอกอาคาร ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั บนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บพลงังาน 
   2.1.4 นาํขอ้มูลที5ไดท้ั*ง 2 ลกัษณะ มาแปลผลเป็นค่าการประหยดัพลงังานและ
ระยะเวลาใชง้านที5เหมาะสมในระบบปรับอากาศ 
  2.2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ (ดา้นการลา้งทาํความสะอาด) 
   2.2.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเพื5อวดั       
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.2.2 ตั*งเวลาเปิด – ปิดเครื5องปรับอากาศตามระยะเวลาการใช้งานที5เหมาะสม 
ทั*งก่อนและหลงัการลา้งทาํความสะอาดเครื5องปรับอากาศ อ่านค่าการใชพ้ลงังานในแต่ละวนั 
   2.2.3 ทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ โดยวิธีการลา้งทาํความสะอาด 
เครื5องปรับอากาศแบบลา้งใหญ่ ทั*ง Condensing Unit และ Fan Coil Unit  
   2.2.4 เก็บข้อมูลการใช้งานเครื5 องปรับอากาศทั*งก่อนและหลังปรับปรุง เช่น 
ขนาดเครื5องปรับอากาศ เวลาใช้งานต่อวนั อุณหภูมิที5ใช้งาน (เทอร์โมสตรัท) ความชื*นสัมพทัธ์              
ทั*งภายในและภายนอกอาคาร ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั บนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บ
พลงังาน 
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   2.2.5 วิเคราะห์ผลในระบบปรับอากาศ ทั* งทางด้านการลดเวลาทาํงานและ
ทางดา้นการลา้งทาํความสะอาด ที5ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 
  2.3 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง (ดา้นการลดเวลาทาํงาน) 
   2.3.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter ในวงจรของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื5อวดั          
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งโดยอตัโนมติั 
   2.3.2 ตั*งการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ช่วงแรกเปิดใชง้าน
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเวลา 08.00 น. ถึง เวลาปิด 17.00 น. เปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งแบบต่อเนื5อง 
เป็นเวลา 9 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั ช่วงที5สองเปิดใชง้านเครื5องปรับอากาศ 
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. รวมเป็นเวลา 8 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละวนั  
   2.3.3 จดัเก็บขอ้มูลและปัจจยัที5เกี5ยวขอ้งในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง เช่น ชนิดของโคม 
ชนิดของหลอด ค่าความส่องสวา่ง เวลาใชง้านต่อวนั ลกัษณะของการติดตั*งโคม ตลอดจนค่าการใช้
พลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั และบนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บพลงังาน 
   2.3.4 นาํขอ้มูลที5ไดท้ั*ง 2 ลกัษณะ มาวิเคราะห์ผล เป็นค่าการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าและระยะเวลาใชง้านที5เหมาะสมในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
  2.4 การวจิยัทางดา้นการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า 
   2.4.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง        
เพื5อวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.4.2 ตั* งเวลาการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามระยะเวลาการใช้งาน                                   
ที5เหมาะสม ทั*งก่อนและหลงัการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า และอ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั 
   2.4.3 ดาํเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า  
จากชนิด T8 เป็นชนิด T5 
   2.4.4 เก็บขอ้มูลการใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทั*งก่อนและหลงัที5มีการเปลี5ยน
หลอดไฟ เช่น ชนิดของโคม ชนิดของหลอด ค่าความส่องสว่าง เวลาใช้งานต่อวนั ลักษณะ            
ของการติดตั*งโคม ตลอดจนค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั  
   2.4.5 วเิคราะห์ผลขอ้มูลในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทั*งทางดา้นการลดเวลาทาํงาน         
และทางดา้นการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า ที5ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับปรุงเปลี5ยนแปลง การลดเวลาทาํงาน   
เพื5อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
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 4.  สรุปผลการศึกษาวจิยัและขอ้เสนอแนะ เพื5อใชเ้ป็นแนวทางในการเผยแพร่ไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ ทั*งภายในและภายนอกต่อไป 
  
อุปกรณ์ที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการดาํเนินการวจิยัจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื5องมือในการเก็บขอ้มูลดงันี*   
 1.  เครื5องวดักระแสไฟฟ้าชนิดคลอ้งสาย (Digital clamp meter Kyoritsu kew snap 200)  
 2.  เครื5องวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux meter Prokit mt-4017) 
 3.  เครื5องวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (Kilowatt-hour meter Mitsubishi mf-63e) 
 4.  เครื5องวดัอุณหภูมิและความชื*นสัมพทัธ์ (Thermometer and relative humidity meter 
Prokit mt-40) 
 5.  ตลบัเมตร (Measuring tape Defa df-8009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที�  4 

ผลและการวจิารณ์ 
 

 หลงัจากที�ได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั�งด้วยวิธีการสํารวจจากแบบแปลนก่อสร้าง   
แบบแปลนระบบไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ (อาคาร 8) จนกระทั�ง
ถึงการเก็บขอ้มูลดว้ยการใชเ้ครื�องมือวดั วดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบ
แสงสวา่งในแต่ละวนั ก็สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปนี�  
 
ลกัษณะสภาพทั�วไปของอาคารตัวอย่างที�ใช้ทาํการวจัิย 

 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ หรืออาคาร 8 เป็นอาคารที�ตั�งอยู่
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ตั�งอยู่เลขที� 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จนัทบุรี เปิดสอน       
ในระดบัอุดมศึกษา ในการเก็บขอ้มูลและการศึกษาวิจยัในอาคารดงักล่าวนี�  จะเก็บขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบแสงสวา่งเท่านั�น โดยจะมีการศึกษาจากแบบแปลน
ก่อสร้างของอาคารและแบบแปลนระบบไฟฟ้า มีการสาํรวจทางด้านเอกสารและการลงพื�นที�          
โดยสังเกตจากการติดตั�งใชง้านจริงในปัจจุบนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  
 ตําแหน่งที�ตั'งอาคารตัวอย่าง อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
(อาคาร 8) มีลกัษณะที�ตั�งอยูบ่นเนินสูงพอประมาณ ดา้นหนา้และดา้นขา้งแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมสู้ง 
มีร่มเงาปกคลุมกระจายเป็นบริเวณกว้าง เป็นบริเวณที�แสงแดดส่องมากระทบได้น้อยมาก              
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปรับอากาศมากนัก แต่จะมีผลต่อระบบแสงสว่างภายในอาคาร     
คือ ไม่สามารถที�จะนาํแสงสว่างจากธรรมชาติมาช่วยในการส่องสว่างภายในห้องบริเวณนี� ได้         
ต้องใช้แสงสว่างจากหลอดไฟเท่านั�น ส่วนบริเวณด้านหลังของอาคารจะติดกับถนนสายย่อย                   
ที�อยูภ่ายในมหาวทิยาลยั มีตน้ไมค่้อนขา้งนอ้ย ทาํใหบ้ริเวณนี� ไดรั้บแสงแดดส่องกระทบพอสมควร 
ซึ� งอาจนาํแสงสวา่งจากธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไดบ้างเฉพาะหอ้งเท่านั�น 
 ลักษณะโครงสร้างและทิศทางของอาคารตัวอย่าง อาคารตวัอย่างที�ไดท้าํการศึกษาวิจยั  
จะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั�น พื�นจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั�งหมด ส่วนผนังจะมี           
ทั�งคอนกรีตและเป็นกระจกกั�น ซึ� งจะใช้เป็นห้องเรียน ห้องประชุมและห้องทาํงานของคณะฯ          
วสัดุที�ใช้เป็นหน้าต่างจะเป็นกระจกบานเกล็ดและบานเลื�อนเป็นส่วนใหญ่ ชั�นล่างจะมีฝ้าเพดาน 
เป็นคอนกรีตส่วนชั�นบนฝ้าเพดานจะเป็นยปิซั�ม ส่วนหลงัคาจะบุฉนวนกนัความร้อน ในดา้นลกัษณะ
ทิศทางของอาคาร ทิศเหนือจะเป็นดา้นหนา้ของอาคาร ทิศใตจ้ะเป็นดา้นหลงั ส่วนทิศตะวนัตกและ
ทิศตะวนัออกจะเป็นดา้นขา้งของอาคาร 
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ภาพประกอบ 8 แผนที�แสดงตาํแหน่งที�ตั�งของอาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 2554 : 1 
 

   

   
 

ภาพประกอบ 9  แสดงลกัษณะพื�นที�อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
ที�มา : มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 2554 : 2 
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 พื'นที�ใช้สอยและลักษณะการใช้งานภายในอาคาร อาคารตวัอย่างดังกล่าว (อาคาร 8)          
มีการใช้งานในลกัษณะเพื�อการเรียนการสอนทั�งในภาคทฤษฎีและปฏิบติั ตลอดจนใช้เป็นห้อง
สํานักงานคณะฯ จึงมีการติดตั�งเครื� องปรับอากาศเพื�อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้เหมาะสม      
กบัการทาํงาน และติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพื�อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
 
ตาราง  6 พื�นที�ใชส้อย ทางเดินของอาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ (อาคาร 8) 
 

พื�นที�ทั�งหมด 
(ตรม.) 

พื�นที�ใชส้อย 
(ตรม.) 

ทางเดินและอื�นๆ 
(ตรม.) 

% พื�นที�ใชส้อย 
(%) 

      ชั�นล่าง  1,439                1,116  323 39.24      
      ชั�นบน  1,405 1,177 228 41.38 
        รวม  2,844 2,293 551   80.62 

 

 พื�นที�ใชส้อยของอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จะมีค่าอยูที่�ประมาณ 
80 % ซึ� งเมื�อไดเ้ปรียบเทียบกบัพื�นที�ทั�งหมด นบัวา่มีพื�นที�สําหรับใชป้ระโยชน์อยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
ส่วนที�เหลือก็จะเป็นพื�นที�ทางเดินต่างๆ ภายในอาคาร 
 อุปกรณ์และวสัดุที�ใช้ในการบังแสงแดด อาคารตวัอยา่งดงักล่าวนี� จะเป็นอาคารชนิดสองชั�น
ทาํใหบ้ริเวณชั�นล่างบางส่วน และบริเวณชั�นสองบางส่วนของอาคารมีแสงแดดส่องกระทบ จึงจาํเป็น 
ตอ้งมีการติดตั�งอุปกรณ์บงัแสงแดด เพื�อลดปริมาณแสงแดดที�ผา่นเขา้มายงัห้องต่างๆ เพราะเนื�องจาก
มีผลต่อประสิทธิภาพในการแลกเปลี�ยนอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการบงัแสงแดด
ภายในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นผา้ม่านและมู่ลี� 
 ชนิด จํานวน ลักษณะการติดตั'งโคมไฟฟ้าภายในอาคารตัวอย่าง โคมไฟฟ้าถือได้ว่า          
เป็นอุปกรณ์ที�มีความสาํคญั เนื�องจากเป็นแหล่งให้แสงสว่างภายในอาคาร ถึงแมว้่าการใช้งาน          
ส่วนใหญ่จะเป็นการทาํงานในเวลากลางวนั แต่ดว้ยลกัษณะโครงสร้างของอาคารตวัอยา่งที�มีลกัษณะ
การต่อเติมเป็นห้องทาํงาน ซึ� งมีจาํนวนมาก และสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ คณะฯ ก็แวดล้อม         
ไปดว้ยตน้ไมสู้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทาํใหพ้ื�นที�การใชง้านภายในอาคารไม่สามารถนาํแสงสวา่งจาก
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้มากนัก หลอดไฟฟ้าส่วนใหญ่ที�ใช้ภายในอาคารตวัอย่างนี�  จะเป็น
หลอดฟลูออเรสเซ็นต ์และโคมไฟที�ใชใ้นการติดตั�งส่วนใหญ่จะเป็นโคมอกไก่ ชนิดหลอดคู่ขาสปริง
และไม่มีแผน่สะทอ้นแสงขนาด 2x36 วตัต ์ชนิด T8 นอกจากนี�ก็ยงัมีโคมชนิดกล่องเหล็กธรรมดา
ทั�งขนาด 1x36 วตัต ์และ 1x18 วตัต ์ชนิด T8 ดว้ย  
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 จากการลงพื�นที�สาํรวจค่าความส่องสว่างภายในอาคาร วตัต์/ตรม. พบว่าพื�นที�ใช้งาน    
บางตาํแหน่งมีค่าความส่องสว่างน้อยกว่าค่ามาตรฐานที�กาํหนด อาจสืบเนื�องมาจากตาํแหน่ง              
การติดตั�งและระยะห่างของโคมไฟไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพของหลอดและชนิดของ Reflector    
ที�ใช้งานเริ�มเสื�อมสภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบไฟฟ้าแสงสว่างกบัพื�นที�ของอาคารตวัอย่าง         
จะแสดงไวใ้นตาราง 7 
 
ตาราง  7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งกบัพื�นที�ของอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอญัมณีศาสตร์ (อาคาร 8) 
 

พื�นที�ติดตั�งระบบแสงสวา่ง 
(ตรม.) 

เปอร์เซ็นตพ์ื�นที�แสงสวา่ง/พื�นที�ทั�งหมด 
(%) 

                    ชั�นล่าง  1,439   51 
                    ชั�นบน  1,405   49 

รวม  2,844 100 

 
 ชนิด จํานวน ขนาดและลักษณะการติดตั'งเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอาคารตวัอย่าง
ตั�งอยูใ่นภูมิภาคที�มีอากาศร้อนชื�นสภาพอากาศค่อนขา้งร้อน ดงันั�นอาคารส่วนใหญ่จึงนิยมที�จะติดตั�ง
เครื�องปรับอากาศเพื�อการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทาํงานต่างๆ เพื�อให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ� งการติดตั� งเครื� องปรับอากาศภายในอาคารตัวอย่างก็จะติดตั� งในส่วน                
ของหอ้งสาํนกังาน หอ้งพกัอาจารย ์หอ้งประชุม และหอ้งเรียนต่างๆ ซึ� งการเลือกใชเ้ครื�องปรับอากาศ 
เพื�อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัพื�นที�ของการใชง้าน จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงชนิดของเครื�องปรับอากาศ
ที�จะทาํการติดตั�ง ขนาดของเครื�องปรับอากาศตอ้งมีความเหมาะสม (Btu/m2) ตลอดจนลกัษณะ     
ของห้องปรับอากาศ เช่น การถ่ายเทความร้อน วสัดุ ผนงัของห้อง เพื�อให้เกิดการสูญเสียความเยน็
นอ้ยที�สุด การติดตั�งระบบปรับอากาศภายในอาคารตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงันี�  
 เครื� องปรับอากาศที� ติดตั� งภายในอาคารตัวอย่าง จะเป็นชนิดแบบแยกส่วน คือ                  
มีตวัชุดแผงคอลย์เยน็ (Fan Coil Unit) ติดตั�งอยูภ่ายในหอ้งปฏิบติังาน ทาํหนา้ที�จ่ายลมเยน็ให้อุณหภูมิ
ที�เหมาะสม ครอบคลุมพื�นที�ทั�งหมดของห้องปรับอากาศ ส่วนที�สองจะเรียกว่า ชุดแผงคอล์ยร้อน 
(Condensing Unit) จะทาํหนา้ที�แลกเปลี�ยนอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ หรือกระบวนการการควบแน่น 
ทาํหนา้ที�ระบายความร้อนในระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ทั�งสองชนิดจะทาํงานสัมพนัธ์กนัเป็นวฏัจกัร
ของการปรับอากาศ หากอุปกรณ์ทั�งสองชนิดเกิดสกปรก ก็จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
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ของเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากการถ่ายเทของอุณหภูมิไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทาํใหเ้ครื�องปรับอากาศ
ทาํงานหนกัและใชพ้ลงังานมากขึ�น ส่งผลทาํให้สิ�นเปลืองพลงังานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ และ 
ทาํให้อายุการใชง้านของเครื�องปรับอากาศสั�นลงความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบปรับอากาศกบัพื�นที�
ของอาคารตวัอยา่ง จะแสดงไวใ้นตาราง 8 
 
ตาราง  8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบปรับอากาศกบัพื�นที�ของอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอญัมณีศาสตร์ 
 

พื�นที�ติดตั�งระบบปรับอากาศ 
(ตรม.) 

เปอร์เซ็นตพ์ื�นที�ปรับอากาศ/พื�นที�ใชส้อยทั�งหมด 
(%) 

                    ชั�นล่าง  747 32.57 
                    ชั�นบน  680 29.65 

รวม  1,427 62.23 

  
 สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ส่วนใหญ่จะอยูใ่นส่วนของระบบ
ปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเป็นหลกั เนื�องจากมีการติดตั�งใชง้านอยูเ่ป็นจาํนวนมากและ    
มีการเปิดใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ 
 

 
ภาพประกอบ 10 แสดงสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอญัมณีศาสตร์ 

ระบบปรับอากาศ ระบบอื�นๆ 
ระบบแสงสวา่ง 
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ศึกษาลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าและวเิคราะห์หาแนวทางในการประหยดัพลงังาน 

 การใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 
 การใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคารตวัอย่าง จะมีวตัถุประสงค์การใช้งานเพื�อประโยชน์      
ในดา้นของการเรียนการสอนเป็นหลกั โดยในระบบปรับอากาศนี�จะถือวา่เป็นระบบที�มีความสิ�นเปลือง
พลังงานมากที�สุด เนื�องจากมีอุปกรณ์ในการทาํงานหลายชนิดและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า            
ของอุปกรณ์มีค่าสูง เช่น คอมเพรสเซอร์ ซึ� งมีการติดตั�งใชง้านภายในอาคารตวัอยา่งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
การศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จะดาํเนินการวิจยัโดยใช้อาคาร 8 และใช้ห้องสาํนักงานคณะฯ     
เป็นหอ้งทดลองในการจดัเก็บขอ้มูลพลงังานไฟฟ้า               
 โดยรูปแบบวิธีการจดัเก็บขอ้มูลในระบบปรับอากาศจะแตกต่างจากงานวิจยัอื�นๆ คือ         
จะนาํเครื� องมือวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือที�เรียกว่า กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ (kWh) นาํมาต่อ 
วดัเฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเท่านั�น เพื�อทาํการศึกษาวิจยัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า         
ในระบบปรับอากาศในแต่ละวนั ซึ� งเป็นระบบที�มีการสิ�นเปลืองพลงังานมากที�สุด กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์
เป็นเครื�องมือวดัที�มีความเที�ยงตรงแม่นยาํ นิยมใช้กนัโดยทั�วไป สามารถแสดงค่าการใช้พลงังาน
ออกมาเป็นหน่วย หรือ (Unit) โดยนาํมาคิดเป็นจาํนวนเงินค่าการใช้พลงังานไดท้นัที ซึ� งต่างจาก
งานวจิยัอื�นๆ ที�ใชเ้ครื�องมือวดัชนิดคลอ้งสาย (Clamp Meter) เป็นเครื�องมือวดัสําหรับวดัค่ากระแสไฟฟ้า 
โดยนาํอุปกรณ์ไปคล้องกับสายไฟฟ้าเพียงเส้นเดียว ค่าที�วดัได้จะเป็นค่าของกระแสไฟฟ้า                
ในวงจรไฟฟ้านั�นๆ แลว้จึงนาํค่าของกระแสไฟฟ้าที�วดัไดม้าคาํนวณเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าที�ใชต่้อไป  
 1. การวจัิยทางด้านการลดเวลาทาํงานในระบบปรับอากาศ 

  การศึกษาวิจยัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ จะใช้กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์  
และไทม์เมอร์สวิตช์ ต่อวดัเฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเท่านั�น โดยจะตอ้งมีการศึกษา      
ถึงแบบแปลนระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ เพื�อให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าที�ต่อดังกล่าว                
เป็นของระบบปรับอากาศเท่านั�น ไม่ไดต่้อพว่งไปยงัระบบอื�นๆ แต่ประการใด โดยรูปแบบลกัษณะ
การต่อวงจรไฟฟ้าของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์และไทม์เมอร์สวิตช์ เพื�อวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้า       
ในระบบปรับอากาศ  ดงัภาพประกอบ 11 
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ภาพประกอบ 11  การใชกิ้โลวตัตฮ์าวมิเตอร์ต่อเขา้ในระบบปรับอากาศใหท้าํงานโดยอตัโนมติั  
 
 การศึกษาด้านการลดเวลาทาํงานจะแบ่งการเปิด - ปิดเครื� องปรับอากาศเป็น 2 แบบ         
คือ ในกรณีแรกเปิดเวลา 08.00 น. โดยเปิดต่อเนื�องทั�งวนัจนถึงเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 9 ชั�วโมง/วนั 
อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ในแต่ละวนั กรณีที�สองเปิดใชเ้ครื�องปรับอากาศ
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. ปิดช่วงพกักลางวนัรวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมง/วนั         
อ่านค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจากกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ในแต่ละวนั และจดัเก็บขอ้มูลอื�นๆ ที�สําคญั       
ลงแบบบนัทึก เช่น ขนาดของเครื�องปรับอากาศ อุณหภูมิใชง้านของเทอร์โมสตรัท ค่าความชื�นสัมพทัธ์
ทั� งภายในและภายนอกอาคาร ขนาดห้องที�ทาํการวิจัย นาํข้อมูลที�ได้ทั� ง 2 กรณี มาแปลผล              
พร้อมเปรียบเทียบการประหยดัพลงังานที�ไดใ้นระบบปรับอากาศ โดยขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ทั� ง 2 กรณีสามารถสรุปได้ในตาราง 9 และรายละเอียดการจดัเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า         
ในระบบปรับอากาศทางดา้นการลดเวลาทาํงานจะแสดงไวใ้นภาคผนวก ก 
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ตาราง  9 แสดงรายละเอียดขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของห้องสํานักงาน                    
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ขนาดห้อง 84 m2 เครื�องปรับอากาศ 36,000 Btu 
(ขอ้มูลก่อนมีการลา้งทาํความสะอาด)  

 

ระยะเวลาใชง้านเครื�องปรับอากาศ 
(ชม./วนั) 

เฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 
(kWh/Day) 

9 21.46 
8 19.08 

ค่าความแตกต่าง 2.38 

 
 จากขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ดา้นการลดเวลาทาํงานของตาราง 9 นั�น 
จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการใช้งานเครื� องปรับอากาศมีผลต่อการประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้       
อยา่งชดัเจน เนื�องจากระยะเวลาในการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ลดลง เพราะขณะคอมเพรสเซอร์
ทาํงานนั�น ค่าการใชก้ระแสไฟฟ้าจะอยูที่�ประมาณ 14.8 แอมแปร์ และกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์จะหมุน
ด้วยความเร็วตลอดเวลา จนกระทั�งคอมเพรสเซอร์หยุดทาํงาน ความเร็วของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์        
จะลดลง โดยวดัค่ากระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์หยุดทาํงาน ไดป้ระมาณ 0.93 แอมแปร์เท่านั�น 
ซึ� งจะเห็นไดว้า่พลงังานส่วนใหญ่ที�สูญเสียไป มาจากคอมเพรสเซอร์ของเครื�องปรับอากาศเป็นหลกั 
ตวัแปรที�สาํคญัอีกประการหนึ�ง ที�เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและส่งผลต่อการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 
ในระบบเครื�องปรับอากาศ นั�นก็คือการเปิด - ปิดประตูของห้องปรับอากาศบ่อยๆ ซึ� งเป็นผลทาํให้
อุณหภูมิภายนอกไหลเข้ามายงัห้องปรับอากาศ ทาํให้อุณหภูมิภายในห้องเปลี�ยนแปลงไปจาก            
ค่าที�เทอร์โมสตรัทตั�งไว ้เมื�อค่าอุณหภูมิภายในห้องมีค่าสูงกวา่ที�ตั�งไว ้ตวัเทอร์โมสตรัทก็จะสั�งให้
คอมเพรสเซอร์ทาํงานในทนัที เพื�อปรับสภาพอากาศภายในห้องให้กลบัมายงัค่าที�เทอร์โมสตรัทตั�งไว้
นั�นเอง จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่าคอมเพรสเซอร์ของเครื� องปรับอากาศจะทาํงานทุกครั� ง            
เมื�อมีการเปิด - ปิดประตูของหอ้งปรับอากาศ (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน. ออนไลน์. 2555) 
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ภาพประกอบ 12 การใชกิ้โลวตัตฮ์าวมิเตอร์และไทมเ์มอร์สวติช์ต่อเขา้ในระบบปรับอากาศให้ทาํงาน
โดยอตัโนมติั  

 

 
 

ภาพประกอบ 13 การใชเ้ครื�องมือวดักระแสไฟฟ้าชนิดคลอ้งสาย ตรวจวดัค่ากระแสไฟฟ้าในระบบ
ปรับอากาศ 
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 2. การวจัิยทางด้านการล้างทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ     
  การศึกษาการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศเพื�อผลในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้านั�น จะมีขั�นตอนการศึกษาคล้ายคลึงกันในเบื�องต้น แต่จะใช้ระยะเวลาในการเปิด - ปิด
เครื�องปรับอากาศเพียงกรณีเดียว คือ การเปิด - ปิดเครื�องปรับอากาศตั�งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.       
และ 13.00 - 17.00 น. รวมเวลา 8 ชั�วโมง/วนั ซึ� งจะเป็นระยะเวลาในการทาํงานในแต่ละวนั               
มีความเหมาะสมในการทดลองประหยดัพลังงาน โดยหลังจากที�ได้ทาํการศึกษาเก็บข้อมูล           
ด้านการลดเวลาทาํงานเป็นที� เ รียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั� นตอนของการล้างทาํความสะอาด
เครื�องปรับอากาศ เพื�อผลของการประหยดัพลงังานไฟฟ้าให้สูงขึ�น โดยจะมีขั�นตอนในการล้าง      
ทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศดงัต่อไปนี�  
  ขั'นตอนที� 1 ให้ตดัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื� องปรับอากาศให้เรียบร้อย 
เตรียมเครื�องมือและอุปกรณ์ใหพ้ร้อม แลว้เริ�มถอดแผน่กรองอากาศออกก่อน  
 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 แสดงลักษณะของแผ่นกรองอากาศ และควา ม ส ก ป รก ข อง ฝุ่ นล ะ ออง               

หลงัจากถอดออกมาจากเครื�องปรับอากาศภายในหอ้งที�ไดศึ้กษาวจิยั 
 

สภาพของฝุ่ นละออง         
ในแผน่กรองอากาศ 
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  ขั'นตอนที� 2 ถอดฝาครอบดา้นหนา้และดา้นขา้งของเครื�องปรับออกทั�งหมด แลว้นาํ
ผา้ใบมาคลุมปิดอุปกรณ์ต่างๆ ขณะทาํความสะอาดเพื�อป้องกนัความเสียหาย 
 

 
 
ภาพประกอบ 15  แสดงขั�นตอนการถอดฝาครอบต่างๆ ของเครื�องปรับอากาศ 
 

  ขั'นตอนที� 3 ถอดรางนํ�าทิ�งและชุดมอเตอร์คอล์ยเยน็จะทาํให้เห็นแผงของคอล์ยเยน็
อยา่งชดัเจน 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 16  แสดงการถอดรางนํ�าทิ�งและชุดมอเตอร์คอลย์เยน็ของเครื�องปรับอากาศออก 

ผา้ใบคลุมปิด 

แผงคอลย์เยน็ 
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  ขั'นตอนที� 4 นาํผา้ใบรองรับนํ�ามาติดตั�งบริเวณดา้นล่างของเครื�องปรับอากาศ โดยใช้
นํ�าเปล่าและนํ�ายาลา้งคอลย์ ฉีดทิ�งไวต้ามลาํดบัที�แผงคอลยเ์ยน็เป็นเวลาประมาณ 15 นาที  
 

 
 
 

ภาพประกอบ 17  แสดงการติดตั�งผา้ใบรับนํ�าและการฉีดนํ�ายาลา้งแผงคอลย์เยน็ 
 

  ขั'นตอนที� 5 นาํเครื�องฉีดนํ� าแรงดนัสูงฉีดนํ� าเปล่าชะลา้งทาํความสะอาดชุดคอล์ยเยน็
อีกครั� งหนึ�ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 18  การฉีดลา้งทาํความสะอาดแผงคอลย์เยน็ดว้ยเครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสูง 

ผา้ใบรับนํ&า 
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  ขั'นตอนที� 6 หลงัจากฉีดลา้งดว้ยนํ�าเปล่า ใหใ้ชเ้ครื�องเป่าลมเป่าแผงคอล์ยเยน็ให้แห้งสนิท
อีกครั� ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 19  แสดงการใชเ้ครื�องเป่าลมไฟฟ้าเป่าลา้งทาํความสะอาดแผงคอลย์เยน็ 
 

  ขั'นตอนที� 7 นาํชุดมอเตอร์คอลย์เยน็มาลา้งทาํความสะอาด โดยใชถุ้งพลาสติกห่อหุ้ม
ตวัมอเตอร์ ใหเ้รียบร้อยก่อนที�จะมีการฉีดลา้งต่อไป 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 20  แสดงการใชถุ้งพลาสติกห่อหุม้ชุดมอเตอร์คอลย์เยน็ก่อนลา้งทาํความสะอาด 
ใชถุ้งหุม้มอเตอร์ 
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  ขั'นตอนที� 8 ใช้เครื�องฉีดนํ� าแรงดนัสูงฉีดนํ� าเปล่าชะลา้งทาํความสะอาดชุดมอเตอร์
คอลย์เยน็ 
 

 
 

ภาพประกอบ 21  แสดงการใชเ้ครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสูงฉีดลา้งทาํความสะอาดชุดมอเตอร์คอลย์เยน็ 
 

  ขั'นตอนที� 9 หลงัจากฉีดลา้งดว้ยนํ� าเปล่าแลว้ นาํเครื�องเป่าลมไฟฟ้าเป่าให้แห้งสนิท
อีกครั� งหนึ�ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 22  แสดงการใชเ้ครื�องเป่าลมไฟฟ้าเป่าลา้งทาํความสะอาดชุดมอเตอร์คอลย์เยน็ 
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  ขั'นตอนที� 10 ประกอบยอ้นกลบัขั�นตอนเดิมและใชผ้า้แหง้เช็ดทาํความสะอาดอีกครั� งหนึ�ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 23  แสดงการประกอบชุดคอลย์เยน็ของเครื�องปรับอากาศหลงัลา้งทาํความสะอาด 
 

  ขั'นตอนที� 11 การล้างชุดคอล์ยร้อน หรือ Condensing Unit ของเครื�องปรับอากาศ       
เริ�มจากการถอดฝาครอบดา้นหนา้ออก จะทาํใหเ้ห็นแผงคอลย์ร้อนไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 24  แสดงลกัษณะชุดคอลย์ร้อนของเครื�องปรับอากาศ  

แผงคอลย์ร้อน 



 44

  ขั'นตอนที� 12 ใช้เครื� องฉีดแรงดันสูงฉีดล้างทาํความสะอาดชุดคอล์ยร้อนและ              
ใชเ้ครื�องเป่าลมไฟฟ้าเป่าใหแ้หง้สนิทตามลาํดบั เสร็จแลว้ประกอบกลบัตามขั�นตอนเดิม 
 

 
 

ภาพประกอบ 25  แสดงการฉีดลา้งทาํความสะอาดชุดคอลย์ร้อนของเครื�องปรับอากาศ 
 
 หลังจากดาํเนินการล้างทาํความสะอาดเครื� องปรับอากาศด้วยวิธีการล้างใหญ่                
เป็นที�เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทดสอบการใช้งานและเริ� มจดัเก็บขอ้มูลค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า           
ในแต่ละวัน โดยมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเหมือนกับการวิจัยทางด้านการลดเวลาทํางาน             
ซึ� งสามารถสรุปได้ดังในตาราง 10 และรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า              
ในระบบปรับอากาศ หลงัมีการลา้งทาํความสะอาด จะแสดงไวใ้นภาคผนวก ก 
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ตาราง  10 แสดงขอ้มูลของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของหอ้งสาํนกังานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ขนาดห้อง 84 m2 เครื� องปรับอากาศ 36,000 Btu (ข้อมูล           
หลงัมีการลา้งทาํความสะอาด)  

 

ระยะเวลาใชง้านเครื�องปรับอากาศ 
(ชม./วนั) 

เฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 
(kWh/Day) 

8 (ก่อนลา้ง) 19.08 
8 (หลงัลา้ง) 14.63 

ค่าความแตกต่าง   4.45 

 
 จากขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของตาราง 10 จะเห็นไดว้่า วิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องปรับอากาศดว้ยวธีิการลา้งทาํความสะอาดนั�น สามารถช่วยให้ประหยดั
พลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะอนัเนื�องมาจากไม่มีสิ�งสกปรกอุดตนับริเวณพื�นผวิของแผงคอล์ยเยน็
และแผงคอล์ยร้อน ทาํให้การแลกเปลี�ยนอุณหภูมิทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เทอร์โมสตรัททาํงาน
ไดแ้ม่นยาํขึ�น สามารถลดเวลาการตดั - ต่อของคอมเพรสเซอร์ลงได ้เนื�องจากอุณหภูมิภายในห้อง
เยน็เร็วขึ�นนั�นเอง เป็นผลทาํให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และหากมีการลา้งทาํความสะอาด
จาํนวนหลายๆ เครื�อง อย่างสมํ�าเสมอ ก็จะสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
(สมอลลเ์ฮา้ส์. ออนไลน์. 2555) 
 จากการสาํรวจประวติัของการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศครั� งล่าสุด ภายในห้อง
ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยั พบวา่ไดท้าํการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศภายในห้องที�ศึกษาวิจยั       
ครั� งล่าสุดเมื�อว ันที�  9 มกราคม 2554 ซึ� งเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี  และเริ� มล้างอีกครั� ง                    
เพื�อศึกษาวิจยัเมื�อวนัที� 1 ธันวาคม 2555 ซึ� งจะเห็นได้ว่าจากการล้างเครื� องปรับอากาศ ขณะที�
ทาํการศึกษาวจิยันั�น เครื�องปรับอากาศมีความสกปรกเป็นอยา่งมาก เนื�องจากไม่มีการลา้งทาํความสะอาด
เครื�องปรับอากาศเป็นเวลาถึง 2 ปี และห้องที�ไดด้าํเนินการศึกษาวิจยัก็เป็นห้องที�มีการเปิดใช้งาน 
อยูเ่ป็นประจาํทุกวนั จึงทาํใหมี้สิ�งสกปรกสะสมอยูใ่นเครื�องปรับอากาศเป็นจาํนวนมาก โดยระยะเวลา
ในการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศที�เหมาะสมควรอยูที่� 6 เดือนต่อครั� ง ทั�งนี� จะขึ�นอยูก่บั
สภาพการใช้งานเครื�องปรับอากาศเป็นหลกั เช่น หากมีเครื�องปรับอากาศที�อยู่ในห้องสาํนกังาน 
หรือห้องที�มีการเปิดใชง้านอยูเ่ป็นประจาํทุกวนั ก็มีโอกาสที�สิ�งสกปรกจะสะสมไดม้าก ซึ� งก็ควรมี
การล้างทาํความสะอาดทุก 6 เดือน และถ้าหากมีเครื�องปรับอากาศที�อยู่ในห้องที�ใช้งานไม่บ่อย        
สิ�งสกปรกก็มีโอกาสสะสมไดน้้อย ก็อาจจะมีการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศปีละครั� ง 
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โดยการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศแต่ละครั� ง ควรใชว้ธีิการลา้งใหญ่ คือ การใชเ้ครื�องฉีดนํ� า
แรงดนัสูงฉีดลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศตามระยะเวลาดงักล่าว ก็จะทาํใหเ้ครื�องปรับอากาศ
ทาํงานไดป้กติและเตม็ประสิทธิภาพ 
 3. การวจัิยทางด้านการลดเวลาทาํงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
  การศึกษาการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างจะใช้กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ต่อวดั
เฉพาะในวงจรของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเท่านั�น โดยจะตอ้งมีการศึกษาถึงแบบแปลนระบบไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหอ้งที�ทาํการศึกษาวจิยั เพื�อให้แน่ใจวา่วงจรไฟฟ้าที�เราต่อดงักล่าว
เป็นของระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเท่านั�น ไม่ไดต่้อพว่งไปยงัระบบอื�นๆ แต่ประการใด  
 

 
 

ภาพประกอบ 26  การใชกิ้โลวตัตฮ์าวมิเตอร์ต่อเขา้ในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งใหท้าํงานโดยอตัโนมติั 
 
 การศึกษาการลดเวลาทาํงานจะแบ่งการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็น 2 ลกัษณะ               
คือ เปิดใชง้านในกรณีแรกเวลา 08.00 น. โดยเปิดต่อเนื�องทั�งวนัจนถึงเวลาปิด คือ 17.00 น. เป็นเวลา               
9 ชั�วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ในแต่ละวนั กรณีที�สองเปิดใชง้าน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. ปิดช่วงพกักลางวนั            
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รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมง/วนั อ่านค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าจากกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ในแต่ละวนั และ     
มีการตรวจวดัค่าความส่องสว่างต่อพื�นที�ใช้งาน โดยจะใช้ ลกัซ์ มิเตอร์ (Lux Meter) และตอ้งมี       
การจดัเก็บขอ้มูลอื�นๆ ที�สาํคญัลงในแบบบนัทึกขอ้มูล เช่น ขนาดของหลอดไฟ ชนิดของโคมไฟ       
ที�ติดตั�ง ตาํแหน่งและลกัษณะการติดตั�งโคมไฟ ตลอดจนขนาดของหอ้งที�ทาํการวิจยั โดยนาํขอ้มูลที�ได้
ทั�ง 2 กรณี มาแปลผลพร้อมเปรียบเทียบการประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้าทั�ง 2 กรณี สามารถสรุปไดด้งัในตาราง 11 และรายละเอียดการจดัเก็บขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางดา้นการลดเวลาทาํงาน จะแสดงไวใ้นภาคผนวก ก 
 
ตาราง  11 แสดงขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของหอ้งสาํนกังานคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ขนาดหอ้ง 84 m2 (ขอ้มูลก่อนมีการเปลี�ยนหลอด) 
 

ระยะเวลาใชง้านในระบบแสงสวา่ง 
(ชม./วนั) 

เฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(kwh/Day) 

9 7.38 
8 6.48 

ค่าความแตกต่าง 0.9 

   
 จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของตาราง 11 จะเห็นได้ว่า      
การลดเวลาทาํงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน 
เนื�องจากมีระยะเวลาในการทาํงานสั�นลง จากการตรวจวดัค่ากระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
ก่อนมีการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟจากชนิดของ T8 เป็นชนิด T5 ภายในห้องที�ศึกษาวิจยัพบว่า       
มีค่าของกระแสไฟฟ้า ตลอดทั�งวงจรไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ที� 6.4 แอมแปร์ และมีค่ากระแสไฟฟ้า          
ต่อหลอดไฟอยูที่� 0.4 แอมแปร์ โดยมีจาํนวนของหลอดไฟฟ้าที�ทาํการศึกษาวิจยั จาํนวน 16 หลอด 
ซึ� งเป็นชนิด T8 และแบ่งชนิดของโคมเป็น 2x36 วตัต ์จาํนวน 7 โคม และ 1x36 วตัต ์จาํนวน 2 โคม 
ลักษณะของโคมที�ใช้ภายในห้องที� ศึกษาวิจัยเป็นแบบอกไก่ ใช้สตาร์ทเตอร์และบัลลาสต์        
ชนิดขดลวดแกนเหล็กเป็นอุปกรณ์ปรับแรงดนัในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พลงังานไฟฟ้าที�สูญเสีย 
ส่วนใหญ่มาจากบลัลาสต์และหลอดไฟ ซึ� งบลัลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็กจะส่งผลเสียทางดา้น 
การกระจายความร้อน ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อห้องที�ปรับอากาศ ทาํให้เครื�องปรับอากาศมีภาระ        
ในการแลกเปลี�ยนอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศมากขึ�น และส่งผลทาํให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์         
ในวงจรไฟฟ้าตํ�าลงดว้ย (สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน. ออนไลน์. 2555) 
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 หลังจากมีการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าเป็นที� เ รียบร้อยแล้ว ก็จะมีการตรวจเช็ค               
ค่าความส่องสวา่งของพื�นที�ใชง้านภายในหอ้งที�ไดท้าํการศึกษาวิจยั จากการตรวจวดัค่าความส่องสวา่ง
ในพื�นที�ใชง้านของหลอดไฟชนิด T8 โดยแบ่งการตรวจวดัออกเป็น 16 โซน พบวา่มีค่าความส่องสวา่ง
ในพื�นที�ใชง้านตํ�ามาก สาเหตุอาจเนื�องมาจากอายุการใชง้านของหลอดไฟที�ยาวนาน ทาํให้ค่าความสวา่ง
ของหลอดลดลง หลอดไฟขาดการบาํรุงรักษา มีฝุ่ นละอองสะสมเป็นจาํนวนมาก และตวัโคมไฟ 
(Reflector) สกปรกหรือเริ�มเสื�อมสภาพ ซึ� งปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
 

 
 
 
ภาพประกอบ 27 แสดงลกัษณะการติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรูปแบบเดิม ก่อนมีการปรับปรุง

เปลี�ยนหลอดไฟฟ้า 
 

หลอด T8 เดิม 
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ภาพประกอบ 28 แสดงลกัษณะแบบแปลนวงจรไฟฟ้าเดิม ตาํแหน่งโต๊ะทาํงาน และค่าความส่องสวา่ง

ของพื�นที�ภายในหอ้งที�ไดท้าํการศึกษาวจิยั  
 
 4. การวจัิยด้านการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
  การศึกษาการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟเพื�อผลในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า            
จะมีขั�นตอนการศึกษาคล้ายคลึงกนัในเบื�องตน้ แต่จะใช้ระยะเวลาในการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้า      
แสงสวา่งเพียงกรณีเดียว คือ การเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. 
รวมเวลา 8 ชั�วโมง/วนั ซึ� งเป็นระยะเวลาในการทาํงานในแต่ละวนั มีความเหมาะสมในการทดลอง
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยหลงัจากที�ได้ทาํการศึกษาเก็บขอ้มูลทางด้านการลดเวลาทาํงาน   
เป็นที�เรียบร้อย ก็มาถึงขั�นตอนของการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟเพื�อผลของการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ใหม้ากยิ�งขึ�น โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
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  ขั'นตอนที� 1 แบ่งโซนพื�นที�ภายในห้องวิจัยออกเป็น 16 จุด นาํเครื� องมือว ัดค่า         
ความส่องสวา่ง (Lux Meter) มาวดัค่าความส่องสวา่งในแต่ละโซนและบนัทึกลงในแบบแปลนไฟฟ้า
ที�สร้างขึ�น 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 แสดงการใช้ Lux Meter วดัค่าความส่องสว่างต่อพื�นที�ในโซนต่างๆ ภายในห้อง   
ที�ไดท้าํการศึกษาวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lux Meter 
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  ขั'นตอนที� 2 ออกแบบติดตั� งระบบไฟฟ้าใหม่ให้ค่าความส่องสว่างเพียงพอและ      
การเปลี�ยนหลอดไฟเพื�อการประหยดัพลงังาน 

 
 
ภาพประกอบ 30 แสดงแบบแปลนวงจรไฟฟ้าใหม่ ตาํแหน่งโต๊ะทาํงาน ค่าความส่องสว่างและ       

การเปลี�ยนหลอดไฟจาก T8 เป็น T5 ภายในหอ้งที�ไดท้าํการศึกษาวจิยั  
 

 
 
 

ภาพประกอบ 31  แสดงการติดตั�งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งใหม่และการใชง้านจริง 
 
 

หลอด T5 ชนิดใหม่ 
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ภาพประกอบ 32  แสดงลกัษณะอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดหลอดฟลูออเรสเซ็นต ์ชนิด T8 
 

 
 

ภาพประกอบ 33  แสดงลกัษณะอุปกรณ์ต่างๆ ของชุดหลอดฟลูออเรสเซ็นต ์ชนิด T5 
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ภาพประกอบ 34  ลกัษณะการติดตั�งโคมไฟฟ้าและลกัษณะการต่อวงจรไฟฟ้าในชุดหลอดไฟ T8 
 

 
 

ภาพประกอบ 35  ลกัษณะการติดตั�งโคมไฟฟ้าและลกัษณะการต่อวงจรไฟฟ้าในชุดหลอดไฟ T5 
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 หลังจากได้ดาํเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีการเปลี�ยนหลอดไฟ                      
เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ก็จะมีการเปิดใชง้านและเริ�มจดัเก็บขอ้มูลค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั 
โดยมีลักษณะการจดัเก็บข้อมูลเหมือนกับการวิจยัด้านการลดเวลาการทาํงาน และมีตรวจวดั            
ค่าความส่องสว่างหลังมีการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟ เพื�อให้ได้ค่าความส่องสว่างให้เป็นไป       
ตามมาตรฐานที�กาํหนด โดยบริเวณโต๊ะทาํงานควรมีค่าความส่องสว่างอยู่ที�  300 - 500 ลักซ์          
เป็นอยา่งตํ�า และพื�นที�โดยรอบทั�วไปควรมีค่าความส่องสวา่งอยูที่� 100 - 200 ลกัซ์ โดยขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง หลงัจากมีการเปลี�ยนหลอดไฟ สามารถสรุปไดด้งัตาราง 12 
และรายละเอียดการจดัเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งทางดา้นการปรับปรุง
เปลี�ยนหลอดไฟไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ก 
 
ตาราง  12 แสดงขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของหอ้งสาํนกังานคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ขนาดหอ้ง 84 m2 (ขอ้มูลหลงัมีการเปลี�ยนหลอด) 
 

ระยะเวลาใชง้านในระบบแสงสวา่ง 
(ชม./วนั) 

เฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
(kwh/Day) 

8 (ก่อนเปลี�ยนเป็น T5) 6.48 
8 (หลงัเปลี�ยนเป็น T5 ) 3.78 

ค่าความแตกต่าง 2.70 

  
 จากขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของตาราง 12 จะเห็นไดว้า่ วิธีการ
ปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟจากชนิด T8 เป็น T5 นั�น รวมทั�งการทาํความสะอาดโคมไฟ(Reflector)         
มีส่วนช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะเนื�องมาจาก
ชุดหลอดไฟของ T5 จะใช้บลัลาสต์ชนิดอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีสตาร์ทเตอร์ช่วยจุดไส้หลอด         
เมื�อเปิดใช้งานหลอดไฟจะติดสว่างขึ�นทนัที ไม่มีแสงกระพริบจากสตาร์ทเตอร์ และขั�วหลอด          
โดยบลัลาสตช์นิดอิเล็กทรอนิกส์ก็ยงัช่วยเพิ�มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบให้สูงขึ�น เป็นผลทาํให้
เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และหากมีการปรับปรุงเปลี�ยนหลอดไฟเป็นชนิด T5 จาํนวนหลายๆ หลอด 
ก็จะสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้เป็นอนัมาก (“การประหยดัพลงังานในการใช้หลอด
ฟลูออเรสเซ็นต”์ ออนไลน์. 2555) 
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ผลการวเิคราะห์และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 การวเิคราะห์ในระบบปรับอากาศ 
 เสนอวธีิการกาํหนดช่วงเวลาในการเปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศในแต่ละห้องให้เหมาะสม
กบัลกัษณะการใชง้าน และควรมีการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศแบบลา้งใหญ่อยา่งสมํ�าเสมอ 
 1. ด้านการลดเวลาทาํงานของระบบปรับอากาศ หอ้งสาํนกังานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอญัมณีศาสตร์ จะมีการเปิดใช้งานระบบปรับอากาศโดยทดลองเก็บขอ้มูล ด้านการลดเวลา
ทาํงานอยู ่2 กรณี ดงันี�  
  กรณทีี� 1 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศ เวลา 08.00 - 17.00 น. รวมเป็นเวลา 9 ชั�วโมงต่อวนั 
และ 348 วนัต่อปี (ไม่นบัวนันขตัฤกษ)์ 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั  =  21.46 kwh/วนั 
        = 21.46 x 348 
        = 7,468.08 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 7,468.08 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 9 ชั�วโมง 
        = 26,138.28บาท/ปี 
  กรณทีี� 2 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.      
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี (ไม่นบัวนันขตัฤกษ)์ 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั  =  19.08 kwh/วนั 
        = 19.08 x 348 
        = 6,639.84 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 6,639.84 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 23,239.44บาท/ปี 
      ดงันั�นค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัไดใ้นดา้นเวลา  = 26,138.28-23,239.44 
             = 2,898.84 บาท/ปี 
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 2. ด้านการล้างทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ ห้องสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จะมีการเปิดใช้งานระบบปรับอากาศก่อนและหลังมีการล้าง        
ทาํความสะอาด โดยทดลองเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัลา้งเครื�องปรับอากาศ ดงันี�  
      กรณทีี�  1 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.      
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี ซึ� งจะเป็นเวลาที�ใช้ปฏิบติังานในแต่ละวนัและ        
มีความเหมาะสมในการทดลองวจิยัการประหยดัพลงังาน (ก่อนลา้ง) 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั (ก่อนลา้ง) =  19.08 kwh/วนั 
        = 19.08 x 348 
        = 6,639.84 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 6,639.84 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 23,239.44 บาท/ปี 
      กรณทีี�  2 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.     
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี ซึ� งจะเป็นเวลาที�ใช้ปฏิบติังานในแต่ละวนัและ
มีความเหมาะสมในการทดลองวจิยัการประหยดัพลงังาน (หลงัลา้ง) 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั (หลงัลา้ง) = 14.63 kwh/วนั 
        = 14.63 x 348 
        = 5,091.24 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 5,091.24 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 17,819.34 บาท/ปี 
      ดงันั�นค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัไดใ้นดา้นการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 
        = 23,239.44 -17,819.34 
        = 5,420.10 บาท/ปี/36,000 Btu 
      เงินลงทุนในการลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ ราคา 600 บาท/เครื�อง 
        = 1x600 
        = 600 
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ระยะเวลาคืนทุนของการลา้งทาํความสะอาด =           เงินที�ลงทุนไปทั�งหมด 
                            ค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัได/้ปี 

        = 600/5,420.10 
        = 0.11 ปี  
 การวเิคราะห์ในระบบแสงสว่าง 

 เสนอวิธีการกําหนดช่วงเวลาในการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในแต่ละห้อง               
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน และการเปลี�ยนมาใชห้ลอดประหยดัพลงังานจาก T8 เป็น T5 
 1. ด้านการลดเวลาทํางานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จะมีการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยทดลองเก็บขอ้มูล  
ดา้นการลดเวลาทาํงานอยู ่2 กรณี ดงันี�  
      กรณทีี�  1 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศ เวลา 08.00 - 17.00 น. รวมเป็นเวลา 9 ชั�วโมงต่อวนั 
และ 348 วนัต่อปี (ไม่นบัวนันขตัฤกษ)์ 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั  = 7.38 kwh/วนั 
        = 7.38 x 348 
        = 2,568.24 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 2,568.24 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 9 ชั�วโมง 
        = 8,988.84 บาท/ปี 
      กรณทีี�  2 เปิดใชง้านเครื�องปรับอากาศเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.     
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี (ไม่นบัวนันขตัฤกษ)์ 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั  =  6.48 kwh/วนั 
        = 6.48 x 348 
        = 2,255.04 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 2,255.04 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 7,892.64 บาท/ปี 
      ดงันั�นค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัไดใ้นดา้นเวลา  = 8,988.84-7,892.64 
             = 1,096.20 บาท/ปี 
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 2. ด้านการปรับเปลี�ยนหลอดไฟฟ้าจาก T8 เป็น T5 ห้องสํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จะมีการเปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่งก่อนและหลงัเปลี�ยนหลอด 
โดยทดลองเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการเปลี�ยนหลอด ดงันี�  
      กรณทีี�  1 เปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.        
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี ซึ� งเป็นเวลาที�ใชป้ฏิบติังานในแต่ละวนั โดยมีหลอดไฟ
ในการวจิยัจาํนวน 16 หลอด (ก่อนเปลี�ยน) 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั   = 6.48 kwh/วนั 
        = 6.48 x 348 
        = 2,255.04 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 2,255.04 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 7,892.64 บาท/ปี 
      กรณทีี�  2 เปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.        
รวมเป็นเวลา 8 ชั�วโมงต่อวนั และ 348 วนัต่อปี ซึ� งเป็นเวลาที�ใชป้ฏิบติังานในแต่ละวนั โดยมีหลอดไฟ
ในการวจิยัจาํนวน 20 หลอด (หลงัเปลี�ยน) 
      ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยที�ใชไ้ปต่อวนั   = 3.78 kwh/วนั 
        = 3.78 x 348 
        = 1,315.44 kwh/ปี 
      หากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษา คิดยนิูตละ 3.50 บาท  
        = 1,315.44 x 3.50 
      รายจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศที�เปิดใชง้านวนัละ 8 ชั�วโมง 
        = 4,604.04 บาท/ปี 
      ดงันั�นค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัไดใ้นดา้นการเปลี�ยนหลอดจาก T8 เป็น T5 
        = 7,892.64 - 4,604.04 
        = 3,288.60 บาท/ปี/560 วตัต ์
      เงินลงทุนในการเปลี�ยนหลอดไฟจาก T8 เป็น T5 ราคา 260 บาท/หลอด 
        = (20x260)   
        = 5,200 
 



 59

     ระยะเวลาคืนทุนของการเปลี�ยนหลอด =          เงินที�ลงทุนไปทั�งหมด 
            ค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัได/้ปี 
        = 5,200/3,288.60 
        = 1.58 ปี  
 
ตาราง  13 สรุปค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ และเงินลงทุนการลา้งทาํความสะอาด

เครื�องปรับอากาศ ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์  
 

รายการ ระบบปรับอากาศ เงินลงทุนในระบบปรับอากาศ 
หอ้งเชิดชูเกียรติ     4,500 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งหลกัสูตรปริญญาโท   10,350 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งประชุมพวงโกเมน     7,500 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งประกนัคุณภาพ     2,700 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งปฏิบติัการชลศาสตร์     4,500 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งหลกัสูตรวทิยาศาสตร์     6,750 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์     9,750 บาท/หอ้ง/ปี   1,800 บาท 
หอ้งคณบดี     4,800 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งเรียนอุต 202     5,100 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์     7,500 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งประชุมเฟืองทอง     7,500 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งรับรอง     2,850 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งเพชรอุตสาหกรรม   14,550 บาท/หอ้ง/ปี   1,800 บาท 
หอ้งปฏิบติัการโยธาชั�นบน     2,550 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม     4,800 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า     5,400 บาท/หอ้ง/ปี   1,200 บาท 
หอ้งพกัอาจารย ์     5,400 บาท/หอ้ง/ปี     600 บาท 

รวม 106,500 บาท/หอ้ง/ปี 16,800 บาท 
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ตาราง  14 สรุปค่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเงินลงทุนการเปลี�ยน
หลอดไฟ จาก T8 เป็น T5 ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 

 

รายการ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง เงินลงทุนในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
หอ้งเชิดชูเกียรติ   2,536 บาท/หอ้ง/ปี    3,120 บาท 
หอ้งหลกัสูตรปริญญาโท   5,072 บาท/หอ้ง/ปี    6,240 บาท 
หอ้งประชุมพวงโกเมน   1,127 บาท/หอ้ง/ปี    1,560 บาท 
หอ้งประกนัคุณภาพ      951 บาท/หอ้ง/ปี    1,300 บาท 
หอ้งปฏิบติัการชลศาสตร์   5,917 บาท/หอ้ง/ปี    7,280 บาท 
หอ้งหลกัสูตรวทิยาศาสตร์   5,283 บาท/หอ้ง/ปี    6,500 บาท 
หอ้งหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์   5,072 บาท/หอ้ง/ปี    6,240 บาท 
หอ้งคณบดีและหอ้งรับรอง   2,535 บาท/หอ้ง/ปี    3,120 บาท 
หอ้งเรียนอุต 202   3,381 บาท/หอ้ง/ปี    4,160 บาท 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   7,185 บาท/หอ้ง/ปี    8,840 บาท 
หอ้งประชุมเฟืองทอง   3,381 บาท/หอ้ง/ปี    4,160 บาท 
หอ้งเพชรอุตสาหกรรม 10,988 บาท/หอ้ง/ปี  14,240 บาท 
หอ้งปฏิบติัการโยธาชั�นบน   3,804 บาท/หอ้ง/ปี    4,680 บาท 
หอ้งวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม   3,592 บาท/หอ้ง/ปี    4,420 บาท 
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า   4,860 บาท/หอ้ง/ปี    5,980 บาท 
หอ้งพกัอาจารย ์   2,536 บาท/หอ้ง/ปี    3,120 บาท 
หอ้งปฏิบติัการโยธา 1      845 บาท/หอ้ง/ปี    1,040 บาท 
หอ้งปฏิบติัการโยธา 2   1,268 บาท/หอ้ง/ปี    1,560 บาท 
หอ้งนอนเวรและลานกิจกรรม   2,535 บาท/หอ้ง/ปี    3,120 บาท 
หอ้งสมุดและหอ้งเซิฟเวอร์   7,608 บาท/หอ้ง/ปี    9,360 บาท 
หอ้งเก็บของชั�นล่าง      528 บาท/หอ้ง/ปี       650 บาท 
หอ้งเรียนโยธา 1 และ 2   7,184 บาท/หอ้ง/ปี    8,840 บาท 
หอ้ง 8214 และหอ้งเก็บของ   5,072 บาท/หอ้ง/ปี    6,240 บาท 

รวม 93,260 บาท/หอ้ง/ปี 115,770 บาท 
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 การคิดอัตราดอกเบี'ยค่าเสียโอกาสกับเงินที�ใช้ลงทุนในการจัดการพลังงานไฟฟ้าภายใน

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอญัมณศีาสตร์ 
 จากขอ้มูลในตาราง 13 และ 14 เงินที�ใชล้งทุนในการจดัการพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 132,570 บาท 
หรือประมาณ 130,000 บาทถว้น หากนาํเงินดงักล่าวไปปล่อยให้กูย้ืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ซึ� งจะคิดอตัราดอกเบี� ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรืออตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน           
โดยปล่อยใหกู้ย้มืเงินเป็นเวลา 2 ปี จะไดด้อกเบี�ยดงันี�  
 ใชว้ธีิคิดดอกเบี�ยแบบไม่ทบตน้ 
 เงินลงทุน      = 130,000 บาท 
 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ   = 15 ต่อปี 
        = 15x130,000 
                100 
        = 19,500 บาท/ปี 
 ปล่อยใหกู้ย้มืเงินเป็นเวลา 2 ปี   = 19,500x2 
        = 39,000 บาท 
 ค่าพลงังานที�ประหยดัไดจ้ากตาราง 13 และ 14 = 199,760 บาท 
 ค่าเสียโอกาส     = 39,000 บาท 
 ดงันั�นค่าพลงังานที�ประหยดัไดจ้ริง  = 199,760 - 39,000 บาท 
        = 160,760 บาท 
 รายละเอียดการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมของห้องต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จะแสดงไวใ้นภาคผนวก ค 
 การประเมิน Life Cycle Cost (LCC) ของหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที�มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 Life Cycle Cost คือ ค่าใชจ่้ายตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ จะเป็นค่าใชจ่้ายที�ประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซึ� งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและ
ค่าใชจ่้ายในการกาํจดัรื� อถอน ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ในการออกแบบหรือการเลือกซื�อ ในการเลือกซื�อ
อุปกรณ์เครื�องใชต่้างๆ เราควรคาํนึงถึงค่าใชจ้่ายตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ดว้ย ไม่ควรพิจารณา
เฉพาะอุปกรณ์ที�มีราคาถูกเพียงอยา่งเดียวเท่านั�น 
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ตาราง  15 การประเมิน Life Cycle Cost (LCC) ของหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที�มีใชใ้นปัจจุบนั 
 

รายการ หลอด T8 + CB หลอด T8 + EB หลอด T5 + EB หลอด LED 
กาํลงัไฟฟ้า (w) 49 33 24 22 
ค่าความสวา่ง (lux) 141 124 96 126 
อายกุารใชง้าน (hr.) 20,000 20,000 20,000 20,000 
ราคา/หลอด (bath) 170 220 260 1,500 
จาํนวนหลอดที�ใช ้ 20 20 20 20 
ค่าหลอดไฟ (bath) 3,400 4,400 5,200 30,000 
ใชไ้ฟ/วนั (Unit) 7.84 5.28 3.84 3.52 
ใชไ้ฟ/ปี (Unit) 2,728.3 1,837.4 1,336.3 1,225 
ใชไ้ฟ/7 ปี (Unit) 19,098.1 12,861.8 9,354.1 8,575 
ค่าไฟ 3.50/Unit 66,843.3 45,016.3 32,739.3 30,012.5 
ค่าใชจ่้ายทั�งหมด 70,243.3 49,416.3 37,939.3 60,012.5 
ระยะคืนทุน (ปี) 3.05 2.14 1.64 2.60 
 

หมายเหตุ : CB หมายถึง บลัลาสตข์ดลวดแกนเหล็ก 
    EB หมายถึง บลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ที�มา : “การเปรียบเทียบคุณสมบติัของหลอดไฟชนิดต่างๆ” ออนไลน์. 2556 
 

 จากการประเมิน Life Cycle Cost (LCC) โดยกาํหนดให้มีการเปิดใช้งานระบบไฟฟ้า   
แสงสว่างที� 8 ชั�วโมง/วนั และ348 วนัต่อปี (ไม่นับวนันขตัฤกษ์) จาํนวนของหลอดไฟที�ใช้งาน
เท่ากบั 20 หลอด ซึ� งมีอายุการใช้งานของหลอดไฟชนิดต่างๆ เฉลี�ยอยู่ที�ประมาณ 20,000 ชั�วโมง 
หรือประมาณ 7 ปี โดยอา้งอิงอายุการใชง้านของหลอด LED ของบริษทัพี.เอส.เจ.เอเนอร์จีเซฟ จาํกดั 
ใช้มาตรฐาน LM 90 ซึ� งจะมีอายุการใช้งาน เทียบเท่าหลอดไฟชนิด T8 และ T5 และคิดอตัรา             
ค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 3.50 บาท/หน่วย โดยคิดค่าใช้จ่ายทั� งหมดของหลอดไฟชนิดต่างๆ             
ภายในระยะเวลา 7 ปี หรือ 20,000 ชั�วโมง (อายกุารใชง้านของหลอดไฟ) จากตาราง 15 จะเห็นไดว้า่  
หลอดไฟชนิด LED มีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยที�สุด แต่จะมีราคาของหลอดที�แพงกวา่ชนิดอื�นๆ 
3 - 4 เท่า ซึ� งจะตอ้งติดตั�งเป็นจาํนวนมากและเหมาะสมสาํหรับการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั�วโมง       
จึงจะเกิดความคุม้ทุนมากที�สุด น่าจะมีความเหมาะสมกบัโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าสถานที�
ศึกษาวจิยั เนื�องจากสถานที�ศึกษาวจิยัจะเปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเพียงวนัละ 8 ชั�วโมงเท่านั�น 
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จากตาราง 15 หลอดไฟ ที�มีความเหมาะสมกบัสถานที�ศึกษาวิจยัควรเป็นหลอดไฟชนิด T5 เพราะ
ราคาของหลอด T5 นั�น ไม่แตกต่างจากหลอดชนิด T8 มากนกั อีกทั�งค่าความส่องสวา่งเฉพาะหลอด
ก็มีค่าใกลเ้คียงกนั แต่สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน เมื�อเปรียบเทียบกบัหลอดไฟ
ชนิด T8 การติดตั�งและการต่อวงจรไฟฟ้ามีความสะดวก สามารถใชโ้คมไฟเดิมไดท้นัที เงินลงทุน
ในการปรับปรุงไม่สูงมากและมีระยะเวลาการคืนทุนที�เร็ว ดงันั�นหลอดไฟชนิด T5 จึงมีความเหมาะสม
กบัสถานที�ศึกษาวจิยัมากที�สุด และจากการสอบถามร้านคา้ภายในพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรีถึงราคาจาํหน่าย
หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด LED ขณะทาํวิจยั ผลปรากฏวา่ ยงัไม่มีร้านคา้ใดนาํมาจาํหน่าย สาเหตุ
อาจจะเนื�องมาจากราคาของหลอด LED ที�ค่อนขา้งสูง และยงัไม่เป็นที�นิยมในภูมิภาคนี�นั�นเอง 
 การวิเคราะห์เมื�อมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงโคมไฟฟ้า (Reflector) จากโคมไฟขนาด 

2x36 วตัต์ ชนิด T8 มาเป็นขนาด 2x28 วตัต์ชนิด T5 ที�ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 โคมไฟขนาด 2x28 วตัต ์ชนิด T5 จะมีขนาดเล็กกวา่โคมไฟเดิมขนาด 2x36 วตัต ์เนื�องจาก
หลอดไฟชนิด T5 จะมีขนาดเล็กลง คือ มีขนาดเพียง 16 มิลลิเมตรเท่านั�น แต่มีขอ้ดีคือ มีการกระจาย
ของแสงสว่างดีกว่าชนิด T8 และเมื�อโคมไฟชนิด T5 มีขนาดเล็กลง ก็จะทาํให้สามารถประหยดั
วตัถุดิบในการผลิตโคมลงได ้
 

 
 

ภาพประกอบ 36  แสดงการเปรียบเทียบโคมไฟชนิด T5 และโคมไฟชนิด T8  
 
 นอกจากนี� เมื�อพิจารณา Polar Curve การกระจายของแสงของหลอดไฟชนิด T5 เทียบกบั
หลอดไฟ ชนิด T8 พบว่าการกระจายแสงของหลอดไฟชนิด T5 สามารถกระจายแสงไดไ้กลกว่า
หลอดไฟชนิด T8 ถึงประมาณ 33% ดงันั�นเมื�อเปลี�ยนโคมไฟชนิด T8 เดิมที�มีขนาด 2x36 วตัต์      

โคมไฟชนิด T5 โคมไฟชนิด T8 
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มาเป็นโคมไฟชนิด T5 ใหม่ ขนาด 2x28 วตัต ์แสงจากโคมไฟชนิด T5 ที�ไดน้ั�น จะไกลกวา่โคมไฟ
ชนิด T8 เดิม ดังนั�นจึงสามารถลดจาํนวนโคมไฟและหลอดไฟลงได้ ช่วยให้เกิดการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพประกอบ 37  ทิศทางการกระจายแสงของโคมหลอดฟลูออเรสเซนตช์นิด T5 และชนิด T8  
  

 จากคุณสมบติัของโคมไฟชนิด T5 เมื�อนาํมาออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาํหรับ
อาคารสาํนักงานที�มีขนาดพื�นที�  100 m2 สามารถเพิ�มระยะห่างระหว่างโคมจากชนิด T8 เดิม             
หรือเท่ากบัสามารถลดจาํนวนการใช้โคมไฟและหลอดไฟ เมื�อเปลี�ยนมาใช้โคมไฟชนิด T5 ได้    
โดยสามารถลดจาํนวนไดถึ้งประมาณ 25% ซึ� งการออกแบบโคมไฟชนิด T8 จะออกแบบให้มีระยะ
ครอบคลุม 5.76 m2/โคม และขณะที�โคมไฟชนิด T5 สามารถออกแบบให้มีระยะครอบคลุม 7.2 m2/โคม 

(Em-group. ออนไลน์. 2556) 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัการใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างของคณะ
เทคโนโลยอุีตสากรรมและอญัมณีศาสตร์ ภายในห้องสํานกังานที�ไดท้าํการศึกษาวิจยั ซึ� งมีขนาดห้อง 
84 m2 หากมีการเปลี�ยนโคมไฟ (Reflector) จากแบบอกไก่เดิมขนาด 2x36 วตัต์ มาเป็นชนิด T5 
ขนาด 2x28 วตัต ์ก็สามารถลดจาํนวนหลอดไฟชนิด T5 ลงไดป้ระมาณ 4 หลอดจากเดิม 20 หลอด   
ทาํใหเ้กิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากยิ�งขึ�น 

 T5  T8 



บทที�  5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
  
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาการจดัการพลงังานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จะมีลกัษณะในการจดัการพลงังานไฟฟ้าอยู ่2 ลกัษณะ คือ ลาํดบัแรก
จะเป็นการศึกษาการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ลาํดบัที1สอง จะเป็นการศึกษาการใช้
พลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง โดยจะทาํการศึกษาถึงปัจจยัที1มีผลต่อการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง คือ การลดเวลาการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การล้างทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศและการปรับปรุงเปลี1ยนแปลงหลอดไฟจากชนิด T8          
เป็น T5 
 สรุปการศึกษาวจัิยการจัดการพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 

 จากผลของการศึกษาวิจยัพบว่า หากมีการลดเวลาการทาํงานของระบบปรับอากาศลง       
1 ชั1วโมง ในช่วงเวลาพกักลางวนั สามารถช่วยให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างชดัเจน           
โดยมีค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้ในด้านของการลดเวลาทาํงานอยู่ที1ประมาณ 2.38 kwh/วนั     
ซึ1 งจะเปรียบเทียบจากเวลาในการเปิดใชง้านเครื1องปรับอากาศวนัละ 8 ชั1วโมง และวนัละ 9 ชั1วโมง    
โดยอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ (เทอร์โมสตรัท) จะตัCงไวที้1 25 C ◌ํ ตลอดทัCงวนัที1เปิด    
ใช้งาน ห้องที1ใชป้รับอากาศจะมีขนาด 84 m2 โดยนาํขอ้มูลค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั    
มาแปลผล  เปรียบเทียบเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้ การลดเวลาทาํงานในระบบปรับ
อากาศ ทาํให้เครื1 องปรับอากาศไม่ถูกใช้งานในเวลาดังกล่าว ชั1วโมงของการใช้งานต่อวนั
ลดลง ซึ1 งถ้าหาก มีการเปิดใช้งานเครื1องปรับอากาศให้ช้าที1สุด และปิดเครื1องปรับอากาศก่อน
เวลาเลิกงานเล็กน้อย ก็จะทาํให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในดา้นเวลาใช้งานไดสู้งสุด 
วิธีการใช้ ไทม์เมอร์สวิตช์  ต่อเข้าก ับระบบปรับอากาศของห้องนัCนๆ ให้ทาํงานเปิด - ปิด
เครื1 องปรับอากาศโดยอตัโนมตัิ  ช่วยให้เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน และส่งผลให้เกิดการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้ามากยิ1งขึC น ลาํดบัถดัมา เป็นการศึกษาวิจยัทางดา้นการลา้งทาํความสะอาด
เครื1 องปรับอากาศ จากการศึกษาพบว่า การล้างทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศ ช่วยให้เกิดการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างชดัเจนเช่นกนั โดยมีค่าพลงังานไฟฟ้าที1สามารถประหยดัได้ ใน
ด้านการล้างทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศ  อยูที่1ประมาณ 4.45 kwh/วนั ซึ1 งจะเปรียบเทียบจาก
กรณีก่อนลา้งและกรณีหลงัลา้งเครื1องปรับอากาศ โดยจะมีการเปิดใช้งานวนัละ 8 ชั1วโมง ซึ1 งเป็น
เวลาที1ใช้ในการปฏิบตัิงานในแต่ละวนั การล้าง  ทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศช่วยให้เกิดการ
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ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เนื1องจากขณะเครื1องปรับอากาศที1ใช้งานนัCน เกิดสกปรกจะส่งผลทาํให้
เครื1องปรับอากาศทํางานหนกัขึCน การแลกเปลี1ยนอุณหภูมิของระบบปรับอากาศไม่เต ็ม
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศเปลี1ยนแปลงบ่อยและเทอร์โมสตรัทจะสั 1งให้
คอมเพรสเซอร์ทาํงานบ่อยขึCน ทาํให้คอมเพรสเซอร์ของเครื1องปรับอากาศทาํงานหนกั และจะใช้
กระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ทสูงขึCน ทาํให้สิCนเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก การลา้งทาํความ
สะอาดเครื1องปรับอากาศจะช่วยให้เครื1องปรับอากาศสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติและเต็ม
ประสิทธิภาพ ช่วยยดือายกุารใชง้านของเครื1องปรับอากาศ ตลอดจนช่วยให้เกิดการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้ายิ1งขึCน  
 ในดา้นขององคป์ระกอบในการปรับอากาศที1มีผลต่อความเป็นอยูข่องผูอ้ยูอ่าศยั ควรมีค่า
ของอุณหภูมิโดยทั1วไปอยู่ที1ประมาณ 24 - 25 C ◌ํ และควรมีค่าความชืCนสัมพทัธ์อยู่ที1 50 - 60 
RH หากมีค่าความชืCนสัมพทัธ์ตํ1ากวา่ 30 RH จะรู้สึกวา่ผิวหนงัแห้ง และหากค่าความชืCนสัมพทัธ์สูง
กวา่ 70 RH จะรู้สึกเหนียวตวั เนื1องจากเหงื1อไม่ระเหย ความเร็วของอากาศควรอยูที่1ประมาณ 25 - 70 
ft/min น อ ก จ า ก นีC จ ะ ขึC น อ ยู ่ก ับ ป ริ ม า ณ ข อ ง เ สีย ง แ ล ะ ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง อ า ก า ศ ด ้ว ย 
(Chiangmaiaircare. ออนไลน์. 2556) 
 สรุปการศึกษาวจัิยการจัดการพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 จากผลของการศึกษาวิจยัพบวา่ หากมีการลดเวลาการทาํงานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งลง 
1 ชั1วโมง ในช่วงเวลาพกักลางวนั สามารถช่วยให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างชดัเจน    
โดยมีค่าพลังงานไฟฟ้าที1ประหยดัได้ในด้านของการลดเวลาทาํงานอยู่ที1ประมาณ 0.9 kwh/วนั      
ซึ1 งจะเปรียบเทียบจากเวลาในการเปิดใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่งวนัละ 8 ชั1วโมง และวนัละ 9 ชั1วโมง 
โดยมีหลอดไฟฟ้าจาํนวน 16 หลอด และเป็นชนิด T8 นาํขอ้มูลค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั
มาแปลผลเปรียบเทียบเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได ้การลดเวลาทาํงานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
ช่วยให้ชั1วโมงของการใชง้านต่อวนัลดลง จึงทาํให้ประหยดัพลงังาน แต่การใชง้านในระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งนัCน อาจไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการเปิดชา้และปิดเร็วเหมือนลกัษณะของระบบปรับอากาศ 
เนื1องจากแสงสว่างถือเป็นปัจจยัสําคญัต่อการปฏิบติังาน หากมีการปฏิบติังานล่วงเวลาเกิดขึCน          
การปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเร็วขึCนหรือตามเวลาปกติก็ไม่สามารถกระทาํได ้จะกระทาํไดก้็เฉพาะ
เวลาพกักลางวนัเท่านัCนจึงจะเหมาะสมที1สุด ลาํดบัถดัมาจะเป็นการศึกษาวิจยัทางดา้นการเปลี1ยน
หลอดไฟจากชนิด T8 เป็นชนิด T5 จากการศึกษาพบวา่ การเปลี1ยนหลอดไฟ ช่วยให้เกิดการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นกนั โดยมีค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นดา้นการเปลี1ยนหลอดไฟ
อยูที่1ประมาณ 2.70 kwh/วนั ซึ1 งจะเปรียบเทียบจากกรณีก่อนเปลี1ยนและกรณีหลงัเปลี1ยนหลอดไฟ 
โดยจะมีการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าใหม่และเปลี1ยนจากหลอดไฟ T8 เป็น T5 เพื1อให้ได้ค่า      
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ความส่องสวา่งที1เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ซึ1 งหลงัจากการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งใหม่ 
จะใชห้ลอดไฟชนิด T5 จาํนวน 20 หลอด ซึ1 งจะเห็นไดว้า่ มีจาํนวนหลอดไฟเพิ1มขึCนจากเดิม แต่ก็ยงัมี
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่เมื1อเทียบกบัหลอดไฟ ชนิด T8 จาํนวน 16 หลอด โดยมีการเปิดใชง้าน
วนัละ 8 ชั1วโมงเช่นกนั ซึ1 งเป็นเวลาที1ใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละวนั การเปลี1ยนหลอดไฟช่วยให้
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เนื1องจากหลอดไฟรุ่นใหม่ชนิด T5 จะไม่ใชส้ตาร์ทเตอร์และบลัลาสตแ์บบ
ขดลวดแกนเหล็ก แต่จะใชบ้ลัลาสตช์นิดอิเล็กทรอนิกส์แทน เมื1อเปิดใชง้านหลอดไฟจะติดสวา่งขึCน
ทนัที โดยมีค่ากาํลงัไฟฟ้าต่อหลอดตํ1ากวา่ชนิดเดิม คือมีค่ากาํลงัไฟฟ้า 28 วตัต/์หลอด (หลอดยาว) 
และ 14 วตัต์/หลอด (หลอดสัC น) ขอ้ดีของหลอด T5 อีกประการหนึ1 ง คือ เป็นหลอดที1ช่วยเพิ1ม             
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ในวงจรไฟฟ้าให้สูงขึCน ช่วยให้การทาํงานของระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ       
เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้ายิ1งขึCน ซึ1 งงานวจิยัดงักล่าวจะนาํไปขยายผลเพื1อใชป็้นแนวทางในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีต่อไป 
 สรุปผลทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 การศึกษาวิจยัการจดัการพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํเป็นตอ้ง
มีการศึกษาถึงผลทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม เพื1อเป็นการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน ศึกษาถึง
ระยะเวลาคืนทุน ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการพลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผล
ทางเศรษฐศาสตร์ คือ จากการศึกษาวจิยัในดา้นการลดเวลาการทาํงานในระบบปรับอากาศลง 1 ชั1วโมง 
ในช่วงเวลาพกักลางวนัและหากอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ 3.50 บาท 
สามารถคาํนวณค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้เท่ากบั 2,898.84 บาท/ปี และจากการศึกษาวิจยั
ทางดา้นการลา้งทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu โดยมีขนาดของห้องปรับอากาศ
อยูที่1 84 m2 ก็สามารถคาํนวณค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดเ้ท่ากบั 5,420.10 บาท/ปี /36,000 บีทีย ู
ในส่วนของค่าใชจ่้าย หรือเงินลงทุนในการลา้งทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศ จะเฉลี1ยราคาอยูที่1 
600 บาท/เครื1อง ซึ1 งสามารถคาํนวณระยะเวลาของการคืนทุน ในการลา้งทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศ
ได้เท่ากบั 0.11 ปี ในส่วนของการศึกษาวิจยัการจดัการพลงังานไฟฟ้า ในด้านของการลดเวลา         
การทาํงานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งลง 1 ชั1วโมง ในช่วงเวลาพกักลางวนั และหากอตัราค่าพลงังาน
ไฟฟ้าประเภทสถานศึกษาคิดยูนิตละ 3.50 บาท สามารถคาํนวณค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้
เท่ากบั 1,096.20 บาท/ปี และจากการศึกษาวจิยัทางดา้นการปรับปรุงเปลี1ยนหลอดไฟฟ้าจากชนิด T8 
จาํนวน 16 หลอด เป็นชนิด T5 จาํนวน 20 หลอด ก็สามารถคาํนวณค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้
เท่ากบั 3,288.60 บาท/ปี/560 วตัต์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนในการเปลี1ยนหลอดไฟฟ้า



 68

จากชนิด T8 เป็น T5 จะมีราคาอยูที่1 260 บาท/หลอด ซึ1 งสามารถคาํนวณระยะเวลาของการคืนทุน 
ในดา้นของการปรับปรุงเปลี1ยนหลอดไฟไดเ้ท่ากบั 1.58 ปี 
ตาราง  16 แสดงการสรุปผลการศึกษาวจิยัออกเป็น 3 ประเด็นหลกัที1มีความสาํคญั 
 

รายการสรุปผลการวจิยั สรุปประเด็นที1สาํคญั 
ระบบปรับอากาศ   ลดเวลาทาํงานลง 1 ชั1วโมง ค่าพลงังานที1ประหยดัได ้2.38 kWh/Day 
     ตัCงอุณหภูมิเทอร์โมสตรัทไวที้1 25 C ◌ํ และขนาดหอ้ง 84 m2 
     การเปิดชา้และปิดเร็วในระบบปรับอากาศ ช่วยใหป้ระหยดัพลงังาน 
     การใชไ้ทมเ์มอร์สวติช์ควบคุมการทาํงาน ช่วยใหป้ระหยดัพลงังาน 
     การลา้งเครื1องปรับอากาศ ค่าพลงังานที1ประหยดัได ้4.45 kWh/Day 
     การลา้งเครื1องปรับอากาศช่วยใหเ้ทอร์โมสตรัททาํงานไดแ้ม่นยาํ 
     การลา้งเครื1องปรับอากาศช่วยยดือายกุารใชง้านของคอมเพรสเซอร์ 
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ลดเวลาทาํงานลง 1 ชั1วโมง ค่าพลงังานที1ประหยดัได ้ 0.9 kWh/Day 
     หลอดไฟเดิมเป็นชนิด T8 จาํนวน 16 หลอด และขนาดหอ้ง 84 m2 
     การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งใหม่ ช่วยใหป้ระหยดัพลงังาน 
      การเปลี1ยนหลอดไฟเป็น T5 ค่าพลงังานประหยดัได ้2.70 kWh/Day 
     การเปิดชา้และปิดเร็วอาจไม่เหมาะสม หากมีการทาํงานล่วงเวลา 
     การเปลี1ยนหลอดไฟเป็น T5 ช่วยเพิ1มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ใหสู้งขึCน 
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม การลดเวลาในระบบปรับอากาศ ประหยดัได ้2,898.84 บาท/ปี 
     การลา้งเครื1องปรับอากาศ ประหยดัได ้5,420.10 บาท/ปี/36,000 บีทีย ู
     ระยะเวลาคืนทุนในการลา้งเครื1องปรับอากาศ เท่ากบั 0.11 ปี 
     การลดเวลาในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ประหยดัได ้1,096.20 บาท/ปี 
     การเปลี1ยนหลอดไฟเป็น T5 ประหยดัได ้3,288.60 บาท/ปี/560 วตัต ์
     ระยะเวลาคืนทุนในการเปลี1ยนหลอดไฟ เท่ากบั 1.58 ปี 

 

 การคํานวณทางเศรษฐศาสตร์ 

 การคาํนวณการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและแสงสว่างภายในห้อง
สาํนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ จากผลของการศึกษาสามารถสรุป       
ค่าพลังงานไฟฟ้าที1ประหยดัได้ในระบบปรับอากาศเท่ากับ 5,420.10 บาท/ปี/36,000 บีทียู            
และค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างเท่ากบั 3,288.60 บาท/ปี/560วตัต์        
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นาํค่าพลงังานที1ประหยดัได้ดงักล่าว มาคาํนวณหาค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดข้องห้องต่างๆ 
ภายในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ ไดด้งันีC  
 ในระบบปรับอากาศ 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได/้บีทีย ู  =  5,420.10 บาท 
             36,000 บีทีย ู 
        = 0.15/บีทีย ู
 ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัได/้วตัต ์  =  3,288.60 บาท 
                560 วตัต ์
        =  5.87/วตัต ์
 ห้องเชิดชูเกยีรติ ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 30,000 บีทีย ูจาํนวน 
1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 12 หลอด  
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  =  0.15x30,000 บีทีย ู
         = 4,500 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x12x36 
         = 2,536 บาท/หอ้ง/ปี  
 ห้องหลักสูตรปริญญาโท ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 44,000 บีทียู
และ 25,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 24 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x69,000 บีทีย ู

         = 10,350 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x24x36 
         = 5,072 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องประชุมพวงโกเมน ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 25,000 บีทียู
จาํนวน 2 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 32 วตัต ์จาํนวน 6 หลอด  
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x50,000 บีทีย ู
         = 7,500 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x6x32 
         = 1,127 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องประกันคุณภาพ ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู      
1 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 4 หลอด และขนาด 18 วตัต ์1 หลอด 
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 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x18,000 บีทีย ู
         = 2,700 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x(4x36)+(1x18) 
         = 951 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 30,000 บีทีย ู
จาํนวน 1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 28 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x30,000 บีทีย ู
         = 4,500 บาท/หอ้ง/ปี 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x28x36 
         = 5,917 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 
36,000 บีทียู และเครื1 องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จาํนวนอย่างละ 1 เครื1 อง         
หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 25 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x45,000 บีทีย ู
         = 6,750 บาท/หอ้ง/ปี 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x25x36 
         = 5,283 บาท/หอ้ง/ปี 

 ห้องหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ขนาด 25,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื1อง และขนาด 15,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นต์
ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 24 หลอด  
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x65,000 บีทีย ู

         = 9,750 บาท/หอ้ง/ปี 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x24x36 
         = 5,072 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องคณบดี ประกอบด้วยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 25,000 บีทียู จาํนวน         
2 เครื1อง และขนาด 32,000 บีทียู จาํนวน 1 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ 
จาํนวน 8 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x32,000 บีทีย ู
         = 4,800 บาท/หอ้ง/ปี 
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 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x8x36 
         = 1,690 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องเรียนอุต 202 ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 22,000 บีทีย ูและ
ขนาด 12,000 บีทีย ูจาํนวน 2 เครื1อง ฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 16 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x34,000 บีทีย ู
         = 5,100 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x16x36 
         = 3,381 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 25,000 บีทีย ู
จาํนวน 2 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 34 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x50,000 บีทีย ู
         = 7,500 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x34x36 
         = 7,185 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องประชุมเฟืองทอง ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 25,000 บีทีย ู
จาํนวน 2 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 16 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x50,000 บีทีย ู
         = 7,500 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x16x36 
         = 3,381 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องรับรอง ประกอบด้วยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 19,000 บีทียู จาํนวน        
1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 4 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x19,000 บีทีย ู
         = 2,850 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x4x36 
         = 845 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องเพชรอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 36,000 บีทีย ู
จาํนวน 2 เครื1อง และขนาด 25,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์
จาํนวน 48 หลอด และขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 8 หลอด  
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 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x97,000 บีทีย ู
         = 14,550 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x(48x36)+(8x18) 
         = 10,988 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องปฏิบัติการโยธาชั;นบน ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 17,000 บีทีย ู
จาํนวน 1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 18 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x17,000 บีทีย ู

         = 2,550 บาท/หอ้ง/ปี 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x18x36 
         = 3,804 บาท/หอ้ง/ปี 

 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วยเครื1 องปรับอากาศชนิดแยกส่วน       
ขนาด 32,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 17 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x32,000 บีทีย ู
         = 4,800 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x17x36 
         = 3,592 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื1องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 18,000 บีทียู
จาํนวน 2 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 23 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x36,000 บีทีย ู
         = 5,400 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x23x36 
         = 4,860 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องพกัอาจารย์ ประกอบดว้ยเครื1องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 36,000 บีทีย ูจาํนวน   
1 เครื1อง และหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 12 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบปรับอากาศ  = 0.15x36,000 บีทีย ู
         = 5,400 บาท/หอ้ง/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x12x36 
         = 2,536 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องปฏิบัติการโยธา 1 ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน        
4 หลอด 
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 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x4x.36 

         = 845 บาท/หอ้ง/ปี  

 ห้องปฏิบัติการโยธา 2 ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน        
6 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x6x36 
         = 1,268 บาท/หอ้ง/ปี 

 ห้องนอนเวร ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 4 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x4x36 
         = 845 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องสมุด ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 30 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x30x36 
         = 6,340 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องเกบ็ของชั;นล่าง หลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 18 วตัต ์จาํนวน 5 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x5x18 
         = 528 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องเซิฟเวอร์ ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นตช์นิด T8 ขนาด 36 วตัต ์จาํนวน 6 หลอด 

 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x6x36 
         = 1,268 บาท/หอ้ง/ปี 

 ห้องเรียนโยธา 1 ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ จาํนวน            
17 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x17x36 
         = 3,592 บาท/หอ้ง/ปี 

 ห้องเรียนโยธา 2 ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ จาํนวน            
17 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x17x36 
         = 3,592 บาท/หอ้ง/ปี 
 ห้องเรียน 8214 ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ จาํนวน            
12 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x12x36 
         = 2,536 บาท/หอ้ง/ปี 
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 ห้องเกบ็ของชั;นบน ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ จาํนวน            
12 หลอด 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x12x36 
         = 2,536 บาท/หอ้ง/ปี 
 ลานกจิกรรมชั;นบน ประกอบดว้ยหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ชนิด T8 ขนาด 36 วตัต์ จาํนวน            
8 หลอด  
 ค่าพลงังานไฟฟ้าที1ประหยดัไดใ้นระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง = 5.87x8x36 
         = 1,690 บาท/หอ้ง/ปี 

 สรุป ในระบบปรับอากาศค่าพลงังานที1ประหยดัได้เท่ากบั 106,500 บาท/ห้อง/ปี และ        
ใชเ้งินลงทุนในการลา้งทาํความสะอาดเครื1องปรับอากาศเท่ากบั 16,800 บาท 
 สรุป ในระบบไฟฟ้าแสงสวา่งค่าพลงังานที1ประหยดัไดเ้ท่ากบั 93,260 บาท/ห้อง/ปี และ
ใชเ้งินลงทุนในการปรับปรุงเปลี1ยนหลอดไฟเท่ากบั 115,770 บาท 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาวิจัยการจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ พบว่าขนาด         
ของเครื1องปรับอากาศ (Btu) ภายในหอ้งที1ทาํการศึกษาวจิยัมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกบัขนาดของห้อง   
ทาํให้เครื1องปรับอากาศทาํงานหนักตลอดเวลา หากติดตัCงเครื1องปรับอากาศที1มีขนาดเหมาะสม    
และพอดีกบัขนาดของห้องปรับอากาศ ก็จะทาํให้การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ    
มีประสิทธิภาพมากยิ1งขึCน 
 2. จากการศึกษาวิจยัการจดัการพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างพบว่า โคมไฟ         
ที1ใช้จะเป็นแบบไม่มีแผ่นสะท้อนแสง ส่งผลทาํให้แสงสว่างส่องลงพืCนที1ทาํงานได้ไม่เต็มที1               
หากทาํการเปลี1ยนโคมไฟใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึCน ก็จะช่วยให้ปริมาณการส่องสวา่งต่อพืCนที1ใชง้าน
ดีขึCน และสามารถลดจาํนวนของหลอดไฟใหน้อ้ยลง เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้ายิ1งขึCน 
 3.  งานวจิยัดงักล่าวสามารถนาํไปขยายผล เป็นการจดัการพลงังานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณีไดต่้อไป โดยจะตอ้งมีการขยายผลงานวิจยัที1เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน โดยในอนาคต
ผูว้ิจยัจะดาํเนินการจดัทาํโครงการการจดัการพลังงานไฟฟ้าเพื1อเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื1อผล         
ของการประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายในการลดค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 % 
ของค่าพลงังานไฟฟ้ารวมทัCงมหาวทิยาลยั 
 4.  งานวิจยัดงักล่าวเป็นงานวิจยัที1มุ่งเน้นทางด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้าภายใน
หน่วยงานเป็นหลกั โดยวธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้านัCนนอกจากการใชอุ้ปกรณ์และเครื1องมือต่างๆ 
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ทางวิศวกรรมแล้ว ยงัมีประเด็นสาํคญัที1ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอย่างย ั1งยืน นั1นคือ         
การส่งเสริมทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ คือ การสร้างจิตสํานึกที1ดีในการใช้อุปกรณ์เครื1องใช้ไฟฟ้า
และความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันประหยดัพลังงานไฟฟ้า โดยในอนาคตต้องเสนอให้มี
โครงการทางพฤติกรรมศาสตร์ในดา้นการประหยดัพลงังาน จดัอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการ
ประหยดัพลงังาน การประกวดประชันประหยดัพลงังานไฟฟ้าระหว่างหน่วยงาน โดยผลกัดนั       
ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รอยา่งย ั1งยนืต่อไป 
 5.  การต่อยอดงานวิจยัในอนาคต ควรมีการใช้เครื1 องมือ Data Logger เพื1อนาํมาใช้           
ในการเก็บขอ้มูลในดา้นการจดัการพลงังานไฟฟ้า เนื1องจากเป็นเครื1องมือที1ใช้งานไดส้ะดวกและ       
มีประสิทธิภาพสูง สามารถวดัและบนัทึกสัญญาณไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชืCนและสัญญาณจากเซ็นเซอร์
ต่างๆ ไดม้ากมาย ใชง้านร่วมกบัคอมพิวเตอร์ไดท้นัที และวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นยาํ 
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รายละเอยีดของข้อมูลต่างๆ ที�ได้จากการจัดเกบ็ในการทาํวจิัย 
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ตาราง  17 ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ปี 2553 

 

เดือน มิเตอร์จาก มิเตอร์ถึง ยนิูตที,ใช ้ ตวัคูณ ผลรวมยนิูต เป็นเงิน 

ม.ค. 6381 6589 208 30 6,240 24,960 

ก.พ. 6589 6800 211 30 6,330 25,320 

มี.ค. 6800        7000 200 30 6,000 24,000 

เม.ย. 7000 7219 219 30 6,570 26,280 

พ.ค. 7219 7429 210 30 6,300 25,200 

มิ.ย. 7429 7765 336 30 10,080 40,320 

ก.ค. 7765 7859 94 30 2,820 11,280 

ส.ค. 7859 8100 241 30 7,230 28,920 

ก.ย. 8100 8350 250 30 7,500 30,000 

ต.ค. 8350 8496 146 30 4,380 17,520 

พ.ย. 8496 8721 225 30 6,750 27,000 

ธ.ค. 8721 8872 151 30 4,530 18,120 

รวมยนิูต  74,730 298,920 
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ตาราง  18 ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ ปี 2554 

 

เดือน มิเตอร์จาก มิเตอร์ถึง ยนิูตที,ใช ้ ตวัคูณ ผลรวมยนิูต เป็นเงิน 

ม.ค. 8872 9032 160 30 4,800 18,000 

ก.พ. 9032 9197 165 30 4,950 18,562.5 

มี.ค. 9197 9371 174 30 5,220 19,575 

เม.ย. 9371 9515 144 30 4,320 16,200 

พ.ค. 9515 9689 174 30 5,220 19,575 

มิ.ย. 9689 9929 240 30 7,200 27,000 

ก.ค. 9929 10187 258 30 7,740 29,025 

ส.ค. 10187 10448 261 30 7,830 29,362.5 

ก.ย. 10448 10634 186 30 5,580 20,925 

ต.ค. 10634 10718 84 30 2,520 9,450 

พ.ย. 10718 10842 124 30 3,720 13,950 

ธ.ค. 10842 10923 81 30 2,430 9,112.5 

รวมยนิูต  61,530 230,737.5 

 



ตาราง  19 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศเมื�อเปิดใชง้าน 9 ชั�วโมง/วนั 

 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

ขนาด 
Btu/hr 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
      ภายนอก 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
ภายใน 

Unit ที�ใช ้
(kwh) 

หมายเหต ุ

12 พ.ย. 55 618.5 640.0 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 59.0 RH 78.7 RH 21.5  
 
 
 
 
 
 

     Icom = 14.8 A 
   Ifan = 0.93 A 

13 พ.ย. 55 640.0 663.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.2 RH 80.1 RH 23.7 
14 พ.ย. 55 663.7 686.6 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 62.5 RH 82.4 RH 22.9 
15 พ.ย. 55 686.6 709.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.4 RH 79.2 RH 22.8 
16 พ.ย. 55 709.4 730.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 55.8 RH 77.6 RH 21.1 
17 พ.ย. 55 730.5 750.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.9 RH 78.7 RH 20.2 
18 พ.ย. 55 750.7 770.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.9 RH 79.2 RH 20.0 
19 พ.ย. 55 770.7 791.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 81.1 RH 20.7 
20 พ.ย. 55 791.4 813.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 79.3 RH 22.0 
21 พ.ย. 55 813.4 834.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.8 RH 78.8 RH 20.8 
22 พ.ย. 55 834.2 855.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.7 RH 80.2 RH 21.5 
23 พ.ย. 55 855.7 876.8 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 54.8 RH 78.8 RH 21.1 
24 พ.ย. 55 876.8 897.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.5 RH 79.8 RH 20.4 
25 พ.ย. 55 897.2 917.6 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.7 RH 79.0 RH 20.4 
26 พ.ย. 55 917.6 940.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 80.0 RH 22.8 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 21.46 kwh/วนั 
         

 หมายเหตุ : Icom หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์ทาํงาน 
                   Ifan หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 
 



 

ตาราง  20 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

ขนาด 
Btu/hr 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
      ภายนอก 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
ภายใน 

Unit ที�ใช ้
(kwh) 

หมายเหต ุ

16 ต.ค. 55 127.0 143.1 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 59.0 RH 78.7 RH 16.1  
 
 
 
 
 
 

     Icom = 14.8 A 
   Ifan = 0.93 A 

17 ต.ค. 55 143.1 161.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.2 RH 80.1 RH 18.3 
18 ต.ค. 55 161.4 179.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 62.5 RH 82.4 RH 17.8 
19 ต.ค. 55 179.2 197.8 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.4 RH 79.2 RH 18.6 
20 ต.ค. 55 197.8 218.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 55.8 RH 77.6 RH 20.6 
21 ต.ค. 55 218.4 235.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.9 RH 78.7 RH 16.8 
22 ต.ค. 55 235.2 256.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.9 RH 79.2 RH 21.3 
23 ต.ค. 55 256.5 277.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 81.1 RH 20.7 
24 ต.ค. 55 277.2 296.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 79.3 RH 19.0 
25 ต.ค. 55 296.2 317.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.8 RH 78.8 RH 21.5 
26 ต.ค. 55 317.7 335.9 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.7 RH 80.2 RH 18.2 
27 ต.ค. 55 335.9 354.1 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 54.8 RH 78.8 RH 18.2 
28 ต.ค. 55 354.1 375.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.5 RH 79.8 RH 21.2 
29 ต.ค. 55 375.3 394.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.7 RH 79.0 RH 19.0 
30 ต.ค. 55 394.3 413.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 80.0 RH 19.0 

19 ต.ค. 55 19.08 kwh/วนั 
         

 

 หมายเหตุ : Icom หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์ทาํงาน 
                   Ifan หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 
 



 

ตาราง  21 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ก่อนมีการลา้งทาํความสะอาดเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

ขนาด 
Btu/hr 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
      ภายนอก 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
ภายใน 

Unit ที�ใช ้
(kwh) 

หมายเหต ุ

16 ต.ค. 55 127.0 143.1 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 59.0 RH 78.7 RH 16.1  
 
 
 
 
 
 

     Icom = 14.8 A 
   Ifan = 0.93 A 

17 ต.ค. 55 143.1 161.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.2 RH 80.1 RH 18.3 
18 ต.ค. 55 161.4 179.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 62.5 RH 82.4 RH 17.8 
19 ต.ค. 55 179.2 197.8 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.4 RH 79.2 RH 18.6 
20 ต.ค. 55 197.8 218.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 55.8 RH 77.6 RH 20.6 
21 ต.ค. 55 218.4 235.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.9 RH 78.7 RH 16.8 
22 ต.ค. 55 235.2 256.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.9 RH 79.2 RH 21.3 
23 ต.ค. 55 256.5 277.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 81.1 RH 20.7 
24 ต.ค. 55 277.2 296.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 79.3 RH 19.0 
25 ต.ค. 55 296.2 317.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.8 RH 78.8 RH 21.5 
26 ต.ค. 55 317.7 335.9 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.7 RH 80.2 RH 18.2 
27 ต.ค. 55 335.9 354.1 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 54.8 RH 78.8 RH 18.2 
28 ต.ค. 55 354.1 375.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.5 RH 79.8 RH 21.2 
29 ต.ค. 55 375.3 394.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.7 RH 79.0 RH 19.0 
30 ต.ค. 55 394.3 413.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.4 RH 80.0 RH 19.0 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 19.08 kwh/วนั 
         

 

 หมายเหตุ : Icom หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์ทาํงาน 
                   Ifan หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 
 



 

ตาราง  22 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ หลงัมีการลา้งทาํความสะอาดเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

ขนาด 
Btu/hr 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
      ภายนอก 

ความชื.นสมัพทัธ์ 
ภายใน 

Unit ที�ใช ้
(kwh) 

หมายเหต ุ

1 ธ.ค. 55 967.0 982.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.6 RH 81.2 RH 15.5  
 
 
 

หยดุวนัพอ่ 
 
 

     Icom = 14.8 A 
   Ifan = 0.93 A 

2 ธ.ค. 55 982.5 998.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 53.7 RH 76.5 RH 16.0 
3 ธ.ค. 55 998.5 1015.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 80.7 RH 16.7 
4 ธ.ค. 55 1015.2 1030.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 61.8 RH 75.2 RH 15.5 
5 ธ.ค. 55 1030.7 1042.4 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 63.0 RH 75.7 RH 11.7 
6 ธ.ค. 55 1042.4 1057.7 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 62.2 RH 77.4 RH 15.3 
7 ธ.ค. 55 1057.7 1072.9 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 63.4 RH 75.8 RH 15.2 
8 ธ.ค. 55 1072.9 1087.0 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.7 RH 72.0 RH 14.1 
9 ธ.ค. 55 1087.0 1101.2 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 62.4 RH 74.2 RH 14.2 
10 ธ.ค. 55 1101.2 1114.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 81.1 RH 13.1 
11 ธ.ค. 55 1114.3 1130.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 58.7 RH 79.2 RH 16.0 
12 ธ.ค. 55 1130.3 1144.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 56.4 RH 80.6 RH 14.2 
13 ธ.ค. 55 1144.5 1158.3 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 61.7 RH 76.7 RH 13.8 
14 ธ.ค. 55 1158.3 1172.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 57.3 RH 72.6 RH 14.2 
15 ธ.ค. 55 1172.5 1186.5 84 ตรม. 36,000 Btu/hr 60.0 RH 70.2 RH 14.0 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 14.63 kwh/วนั 
         

 

 หมายเหตุ : Icom หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์ทาํงาน 
                   Ifan หมายถึง กระแสไฟฟ้าขณะคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 
 



 

ตาราง  23 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่งเมื�อเปิดใชง้าน 9 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

จาํนวนหลอด ชนิดของหลอด 
จาํนวนพลงังานที�ใช ้

(kwh) 
หมายเหต ุ

12 พ.ย. 55 160.1 167.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.5  
 
 
 
 
 
 

     (ไฟกระชาก) 
   I = 6.4 A 

13 พ.ย. 55 167.6 174.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
14 พ.ย. 55 174.0 182.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 8.6 
15 พ.ย. 55 182.6 190.1 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.5 
16 พ.ย. 55 190.1 197.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.6 
17 พ.ย. 55 197.7 203.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 5.3 
18 พ.ย. 55 203.0 210.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.0 
19 พ.ย. 55 210.0 220.5 84 ตรม. 16 T8 36 W. 10.0 
20 พ.ย. 55 220.5 228.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.5 
21 พ.ย. 55 228.0 235.4 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.4 
22 พ.ย. 55 235.4 242.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.2 
23 พ.ย. 55 242.6 249.8 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.2 
24 พ.ย. 55 249.8 257.3 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.5 
25 พ.ย. 55 257.3 264.1 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.8 
26 พ.ย. 55 264.1 271.3 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.2 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 7.38 kwh/วนั   
        

 

 หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเท่ากบั 0.4 A 
                    
 



 

ตาราง  24 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่งเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

จาํนวนหลอด ชนิดของหลอด 
จาํนวนพลงังานที�ใช ้

(kwh) 
หมายเหต ุ

24 ต.ค. 55 38.3 45.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7  
 
 
 
 
 
 

     I = 6.4 A 
 

25 ต.ค. 55 45.0 51.5 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
26 ต.ค. 55 51.5 57.9 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
27 ต.ค. 55 57.9 63.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 5.1 
28 ต.ค. 55 63.0 70.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.7 
29 ต.ค. 55 70.7 77.4 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7 
30 ต.ค. 55 77.4 83.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.3 
31 ต.ค. 55 83.7 90.2 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
1 พ.ย. 55 90.2 96.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
2 พ.ย. 55 96.6 103.2 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.6 
3 พ.ย. 55 103.2 109.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
4 พ.ย. 55 109.7 116.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.3 
5 พ.ย. 55 116.0 122.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7 
6 พ.ย. 55 122.7 129.1 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
7 พ.ย. 55 129.1 135.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 6.48 kwh/วนั 
        

 

 หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเท่ากบั 0.4 A 
                    
 



 

ตาราง  25 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง ก่อนมีการปรับเปลี�ยนหลอดไฟเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

จาํนวนหลอด ชนิดของหลอด 
จาํนวนพลงังานที�ใช ้

(kwh) 
หมายเหต ุ

24 ต.ค. 55 38.3 45.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7  
 
 
 
 
 
 

         I = 6.4 A 
 

25 ต.ค. 55 45.0 51.5 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
26 ต.ค. 55 51.5 57.9 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
27 ต.ค. 55 57.9 63.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 5.1 
28 ต.ค. 55 63.0 70.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 7.7 
29 ต.ค. 55 70.7 77.4 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7 
30 ต.ค. 55 77.4 83.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.3 
31 ต.ค. 55 83.7 90.2 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
1 พ.ย. 55 90.2 96.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
2 พ.ย. 55 96.6 103.2 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.6 
3 พ.ย. 55 103.2 109.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 
4 พ.ย. 55 109.7 116.0 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.3 
5 พ.ย. 55 116.0 122.7 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.7 
6 พ.ย. 55 122.7 129.1 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.4 
7 พ.ย. 55 129.1 135.6 84 ตรม. 16 T8 36 W. 6.5 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 6.48 kwh/วนั 
        

 

 หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเท่ากบั 0.4 A 
                    
 



 

ตาราง  26 แบบฟอร์มการจดัเก็บการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง หลงัมีการปรับเปลี�ยนหลอดไฟเมื�อเปิดใชง้าน 8 ชั�วโมง/วนั 
 

วนั/เดือน/ปี 
ที�เก็บขอ้มูล 

เลขมิเตอร์ก่อน 
(kwh) 

เลขมิเตอร์หลงั 
(kwh) 

พื.นที�หอ้ง 
(ตรม.) 

จาํนวนหลอด ชนิดของหลอด 
จาํนวนพลงังานที�ใช ้

(kwh) 
หมายเหต ุ

6 ธ.ค. 55 335.1 338.7 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.6  
 
 
 
 
 
 

              I = 2.9 A 
 

7 ธ.ค. 55 338.7 342.4 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.7 
8 ธ.ค. 55 342.4 346.2 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
9 ธ.ค. 55 346.2 350.0 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 

10 ธ.ค. 55 350.0 353.8 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
11 ธ.ค. 55 353.8 357.6 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
12 ธ.ค. 55 357.6 361.4 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
13 ธ.ค. 55 361.4 365.2 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
14 ธ.ค. 55 365.2 369.0 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
15 ธ.ค. 55 369.0 372.5 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.5 
16 ธ.ค. 55 372.5 376.4 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.9 
17 ธ.ค. 55 376.4 380.4 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 4.0 
18 ธ.ค. 55 380.4 384.2 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
19 ธ.ค. 55 384.2 388.0 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 
20 ธ.ค. 55 388.0 391.8 84 ตรม. 20 Lekise Retrofit T5 28 W. 3.8 

รวมเฉลี�ยค่าการใชพ้ลงังาน 3.78 kwh/วนั  
        

 

 หมายเหตุ : ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเท่ากบั 0.145 A 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - นามสกุล นายกฤษณะ  จนัทสิทธิ�  
วนั เดือน ปีเกดิ 13  เมษายน  พ.ศ. 2521 
สถานที�เกดิ อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน 19/1  หมู่ 1  ตาํบลรําพนั   
  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  22170 
 

ตําแหน่งหน้าที�ปัจจุบัน พนกังานสายสนบัสนุน  
สถานที�ทาํงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
  41  หมู่ 5  ตาํบลท่าชา้ง   
  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2540 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช. (ช่างไฟฟ้ากาํลงั) 
  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2542 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั9นสูง ปวส. (ช่างไฟฟ้ากาํลงั) 
  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2548  วทิยาศาสตรบณัฑิต วท.บ.  
  (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2556 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศ.ม.  
  (การจดัการงานวศิวกรรม) 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 


