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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
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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 



 75

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 
 
  




