
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      
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  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 
 

 

 

 

 




