
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 



 42

  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 
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  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 
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     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 




