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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร  
การบ ารุงรักษาและการออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงาน       
โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.1 สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
  2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย  

  2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการอนุรักษพ์ลังงาน 
    2.2.2 พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. 2538 
    2.2.3 มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2555 เรื่องมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ 

2.3 การใช้พลังงานในอาคารทั่วไป 
2.4 การจัดการพลังงานในอาคาร 

2.4.1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
2.4.3 การลดภาระท าความเย็น 
2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 

2.5 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1 สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
 จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม       
การคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้มีความต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงจะเห็นได้จากข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 ดังรูปที่  2.1 พบว่าประเทศไทย         
มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2553 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมขึ้นจาก           
ปีพ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 9.40 และ 8.59 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2.1 ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2553 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ในทุกสาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม ธุรกิจ      
บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม ขนส่งและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.94, 7.94, 8.90, 5.30, 16.22 และ 11.67 
ตามล าดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555)  
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หมายเหตุ: P คือ ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Data) 

รูปที่ 2.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2555) 

 
ตารางท่ี 2.1 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

ลักษณะพลังงาน 
(ล้านกิโลวัตต์

ชั่วโมง) 

ปี พ.ศ. อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2551 2552 2553 2554 2555P *2553 **2555P 

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 

135,449 135,209 149,320 148,700 162,668 9.40 8.59 

การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

147,427 148,390 159,518 155,986 168,471 6.98 7.40 

หมายเหตุ: P คือ ข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Data) 
* อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละของปี พ.ศ. 2553 เทียบกับปี พ.ศ. 2552 
** อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละของปี พ.ศ. 2555 เทียบกับปี พ.ศ. 2554 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555 
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รูปที่ 2.2 การใช้พลังงานไฟฟ้าจ าแนกตามเศรษฐกิจในแต่ละปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2555) 

 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 
 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรี 
ปี พ.ศ. 2555 ไว้เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 
 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2517 และปี พ.ศ. 2522-2523 เกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงานขึ้น ส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงท าให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีการน าเข้าและ
ใช้พลังงานเป็นจ านวนมาก ได้มีการปรับตัวให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดรวมทั้งภาคอาคาร 
 ส าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานดังกล่าวจึงให้ความสนใจ
ด้านพลังงานโดยเริ่มก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านพลังงานลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เริ่มทีแ่ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) โดยมีเป้าหมายจะ
ลดอัตราการขยายตัวการใช้พลังงานในประเทศให้ไม่เกินร้อยละ 4.8 ต่อปี  ซึ่งมุ่งเน้นในสาขา
อุตสาหกรรม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้ขยายขอบเขตการ
ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานของสาขาพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย โดยมีมาตรการหลักๆ สาม
มาตรการคือ มาตรการส่งเสริม มาตรการจูงใจ และมาตรการก ากับดูแล ในส่วนของมาตรการก ากับดูแล
มีการด าเนินการโดยออกพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน แต่การด าเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  6 ยังไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้ง ไว้จึงได้เลื่อนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานออกไปเป็นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535   
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมุ่งเน้นในการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ จึงมีการรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และด าเนินการในด้านพลังงาน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไม่มีการกล่าวถึงนโยบาย
หรือเป้าหมายในการพัฒนาด้านพลังงาน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ระบุให้มีการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยใช้มาตรการด้านราคา มาตรการ
บังคับ มาตรการจูงใจ และการสร้างจิตส านึก มีการออกส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ
เพ่ือลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ธนิต จินดาวณิค, 2546)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 8 และลดการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมทั้งลดการ
ใช้น้ ามันในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) หรือฉบับปัจจุบัน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีกลไกก ากับ
ดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่านโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ  
12 ปีหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และได้มีกฎหมายให้อนุรักษ์พลังงานในอาคารซึ่งบังคับใช้
เฉพาะอาคารขนาดใหญ่เท่านั้นเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2535 (พระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535) 
และต่อมานโยบายทางด้านพลังงานในอาคารก็ไม่ได้ถูกระบุในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยตรง 
มีแต่นโยบายจูงใจและสร้างจิตส านึกท่ัวไปเท่านั้น (ธนิต จินดาวณิค, 2546) 
 
 2.2.2 พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. 2538 
 ปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุมและกฎกระทรวง ซึ่งมี
ข้อก าหนดและรายละเอียดวิธีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมในกฎกระทรวงดังกล่าว และมีการ
ก าหนดให้อาคารควบคุมจัดส ารวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานในอาคารแต่ละแห่ง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานส าหรับกรอบอาคาร    
การส่องสว่างไฟฟ้า การปรับอากาศและระบบอื่นๆ ในอาคารด้วย (ชัยอนุชิต หาสูงเนิน, 2550) 

(1) ลักษณะการเป็นอาคารควบคุมต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนครบถ้วน คือ 
(1.1) เป็นอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน 
(1.2) การอนุมัติติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงรวมกันตามขนาดที่พระราชกฤษฎีกา

ก าหนด หรือใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองรวมกันในรอบปีที่ผ่านมาคิด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าในปริมาณตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด 
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 โดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. 2538 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2538) มาตรา 3 ก าหนดให้บังคับใช้กับอาคารที่มีขนาด 

- เครื่องวัด: 1,000 kW ขึ้นไป 
- หม้อแปลง: 1,175 kVA ขึ้นไป 
- การใช้รวม: 20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป 

 
(2) อาคารที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นอาคารควบคุม 

(2.1) อาคารที่เป็นพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง 
(2.2) อาคารที่ท าการสถานทูต สถานกงสุลต่างประเทศ 
(2.3) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ 
(2.4) โบราณสถาน วัดวาอาราม อาคารที่ใช้เพื่อการศาสนา 

 โดยทั่วไปอาคารควบคุมแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
  1. ส านักงาน 
  2. ศูนย์การค้า 
  3. สถานศึกษา 
  4. โรงแรม 
  5. โรงพยาบาล 
  6. อ่ืนๆ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอยู่ในประเภทอาคารควบคุม ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ใช้สอย
รวม 128,001.14 ตารางเมตร โดยพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ปรับอากาศและพ้ืนที่ไม่ปรับ
อากาศ โดยพ้ืนที่ปรับอากาศมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 89,286.04 ตารางเมตร และพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศมีพ้ืนที่
ใช้สอยรวม 38,715.10 ตารางเมตร โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 10,236,949 
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี 
 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอาคารหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีปริมาณพ้ืนที่ใช้สอยรวมคิดเป็นร้อยละ 7 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
พ้ืนที่ปรับอากาศและพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ โดยพ้ืนที่ปรับอากาศมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 6,216 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ไม่ปรับอากาศมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 3,822 ตารางเมตร โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมใน          
ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 77,818 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี 

 
 2.2.3 มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2555 เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ 
 กระทรวงพลังงานได้จัดท าแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

ราชการด าเนินการด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้
(ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555) 

(1) ก าหนดเป้าหมาย: มาตรการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% 
(2) ด าเนินมาตรการระยะสั้น ดังต่อไปนี้ 

 (2.1) ให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) "ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน" เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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(2.1.1) ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ผลการ
ประหยัดพลังงานเป็นตัววัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน 
รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานรัฐสภา และโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(2.1.2) ให้ส านักงาน ก.พ.ร.และส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการประเมินผล 

(2.1.3) ให้ สนพ. เป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรี 
 (2.2) ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10 

(2.2.1) ให้ทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลงร้อย
ละ 10 โดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(2.2.2) ถ้าหน่วยงานใดมีผลการใช้ไฟฟ้าและหรือน้ ามันเชื้อเพลิงในปี งบประมาณ 
พ.ศ.2554 เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไม่มี
เหตุผลสมควร หน่วยงานนั้นต้องลดการใช้พลังงานลง 15% จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและหรือน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

(2.2.3) แนวทางด าเนินการ 
 - ด าเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
(2.2.4) มาตรการลดใช้ไฟฟ้า 

- จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต้องเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
- ก าหนดเวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น 08.30-16.30 น. และปรับ

อุณหภูมิให้อยู่ที่ 25-26 °C รวมถึงตั้งงบประมาณล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยห้าม
ปรับเปลี่ยนงบประมาณไปใช้ในเรื่องอ่ืน 

- ก าหนดการใช้ลิฟต์ให้หยุดเฉพาะชั้น เช่น การหยุดเฉพาะชั้นคู่หรืออาจจะ
สลับให้มีการหยุดเฉพาะชั้นคี่ และปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย และรณรงค์ขึ้น/ลงชั้น
เดียวให้ใช้ลิฟต์ 

(2.2.5) มาตรการลดใช้น้ ามัน 
- ให้มีระบบ Car Pool: หน่วยราชการระดับกรมที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันให้

จัดระบบการใช้รถแบบรวมศูนย์ เพ่ือให้มีการใช้รถอย่างประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด 
- ก าชับพนักงานขับรถยนต์ ให้ขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะที่

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนด 
- รถเบนซินราชการและรัฐวิสาหกิจทุกคันในจังหวัดที่มีก๊าซโซฮอล์จ าหน่าย

ต้องใช้ก๊าซโซฮอล์ และหากมี NGV จ าหน่ายให้ติดตั้ง NGV ควบคู่ไปด้วย โดยเมื่ออยู่ในพื้นท่ีที่มี NGV ให้
เติม NGV และอยู่นอกพ้ืนที่ให้เติมก๊าซโซฮอล์ 

(3) ด าเนินมาตรการระยะยาว ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) ก าหนดให้ "อาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม" ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ประมาณ 800 แห่ง เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ให้เกิน "ค่ามาตรฐานการจัดการใช้
พลังงาน" ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นตัวอย่างในการจัดการอาคารของเอกชนที่เข้าข่าย
เป็นอาคารควบคุม 
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 (3.2) ให้ส านักงบประมาณจัดท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเพ่ือหน่วยงานราชการสามารถ
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่มาใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน 
เสื่อมสภาพ และสิ้นเปลืองพลังงานรวมถึงการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะเดิม  เพ่ือมิ
ให้มีการน าไปใช้ในที่อ่ืน โดยการจัดการนั้นต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  
 
2.3 การใช้พลังงานในอาคารทั่วไป 
 โดยทั่วไป อาคารที่จัดเป็นอาคารควบคุมแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
  1. ส านักงาน 
  2. ศูนย์การค้า 
  3. สถานศึกษา 
  4. โรงแรม 
  5. โรงพยาบาล 
  6. อ่ืนๆ 
 
 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคาร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ของอาคารทั้งหมด ดังแสดงในรูป 2.3 ถึงแม้ว่าจะไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเสื่อม
ราคา ค่าจ านอง ค่าภาษี และค่าบุคลากร แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้โดยการประหยัดพลังงาน 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมยาก นอกจากนี้การประหยัดพลังงานโดยการใช้
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณไ์ด้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของอาคาร (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2548) 

 นอกจากนี้ อาคารแต่ละประเภทจะใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าพลังงานความร้อน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2 โดยจะใช้ในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปั๊มน้ า ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
อุปกรณ์ส านักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.2 สัดส่วนการใช้พลังงานและความร้อนในอาคารประเภทต่างๆ 

สัดส่วนการใช้พลังงานและความร้อนในอาคารประเภทต่างๆ 
ประเภทของอาคาร ไฟฟ้า (%) ความร้อน (%) 

ส านักงาน 100 - 
ศูนย์การค้า 100 - 
สถานศึกษา 100 - 

โรงแรม 75 25 
โรงพยาบาล 80 20 

อ่ืนๆ - - 
ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2548 

 สัดส่วนการใช้พลังงานของระบบการใช้งานนั้นจะแตกต่างกันในแต่ละประเภทของอาคาร     
ดังตารางที่ 2.3 ระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างมีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก โดยมีสัดส่วน
รวมกันสูงถึงร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร ส่วนที่เหลือร้อยละ 15-20 จะถูกใช้
ในระบบอ่ืนๆ ได้แก่ ปั๊มน้ า ลิฟต์ บันไดเลื่อน ตู้แช่เย็นและอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 
2548) 

ตารางท่ี 2.3 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารประเภทต่างๆ แบ่งตามระบบการใช้งาน 

ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2548  
   

 ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพงษ์  โภชน์เกาะ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง   
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสถานศึกษาเอกชน อาคารที่ใช้ท าวิจัยคือ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการศึกษาและประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ด้านระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆ รวมทั้งวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
ตัวอย่างจากข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารเรียนรวม พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารเรียนรวมสามารถ
แบ่งได้ 3 ประเภทคือ พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างคิดเป็นร้อยละ 14 พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 
คิดเป็นร้อยละ 75 และพลังงานไฟฟ้าอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 11 โดยถ้าแบ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคารด้วยกิจกรรมจะพบว่า อาคารจะถูกใช้ในกิจกรรมสองลักษณะคือ กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน (ธุรการต่างๆ) 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารประเภทต่างๆ แบ่งตามระบบการใช้งาน 
ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (%) แสงสว่าง (%) อ่ืนๆ (%) 

ส านักงาน 55 30 15 
ศูนย์การค้า 62 23 15 
สถานศึกษา 38 40 22 

โรงแรม 65 18 17 
โรงพยาบาล 55 25 20 

อ่ืนๆ - - - 
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 จากข้อมูลข้างต้นการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมจะเห็นว่าสถานศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่อนข้างมาก  

 
2.4 การจัดการพลังงานในอาคาร 

 โดยทั่วไปการจัดการพลังงานในอาคารต้องค านึงถึงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง การลดภาระท าความเย็น การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 2.4.1 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานพิจารณาโดยการวิเคราะห์ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ และดัชนีชี้
วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) คือ การประเมิน
ระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการ 
สามารถหาได้จาก อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 
 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ส าหรับอาคารควบคุมมีหลายรูปแบบ กรณีโรงแรมปัจจัย
ที่มีผลกระทบคือ ห้องพักหรือผู้ใช้บริการ กรณีสถานพยาบาลปัจจัยที่มีผลกระทบคือ จ านวนเตียงผู้ป่วย 
ส าหรับสถานศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบคือ พ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร) เป็นต้น 
 การค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงานจ าเพาะ 
 ค่า SEC หาได้จากปริมาณการใช้พลังงานอาคารสถานศึกษาในช่วงเวลาที่สนใจ (มักเป็นราย
เดือน) หารด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน การค านวณ SEC ของพลังงานไฟฟ้า (SECE) หรือ 
SEC ของพลังงานความร้อน (SECH) หรือ SEC ของการใช้พลังงานรวม (SEC) ขึ้นอยู่กับประเภทของ
พลังงานที่เอามาคิดหรือที่เราสนใจ โดยทั่วไปเราจะสนใจ ค่า SEC ของการใช้พลังงานรวม 
ตัวอย่าง การคิดค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) เท่ากับ 

 
(2.1) 

 

เช่น อาคารแห่งหนึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน 1,000,000 หน่วย กิโลวัตต์ชั่วโมง ความร้อนที่ใช้
ปริมาณ 150,000 เมกะจูล และพ้ืนที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร 

 

= 37.5 เมกะจูล/ตารางเมตร 
 กรณีหาค่า SEC รวม ให้แปลงพลังงานไฟฟ้าในหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ให้เป็น (เมกะจูล) โดย
คูณด้วย 3.6 และน ามารวมกับ (เมกะจูล) ของพลังงานความร้อน (ชัยโชติ พิบูลย์ธนานนท์, 2549) 
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 ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชชัย จันทะสีลา (2549) ได้ท าการศึกษาการใช้
พลังงานไฟฟ้าและค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสิรินธรของโรงพยาบาลขอนแก่น ผลการวิจัย
เสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ แผนผัง
ของอาคารแบบแปลนระบบไฟฟ้า แบบแปลนอาคาร ใบเสร็จค่าพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลบางอย่างได้จาก
การส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า โดยวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของ
อาคารใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ เพ่ือหาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารและระบบ
ต่างๆ รวมทั้งยังมีการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้อีกด้วย การใช้พลังงานในอาคารส่วนใหญ่ใช้ใน
ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ สาเหตุการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขาดการบ ารุงรักษา การติดตั้งโคมไฟมากเกินความจ าเป็น ค่าความสว่างในบางพ้ืนที่มีค่าเกินมาตรฐานที่
ก าหนด การใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระยะเวลาในการ
ท างานมากเกินความจ าเป็น จึงมีการเสนอมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปลดหลอดไฟฟ้าที่ไม่
จ าเป็นออกท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศใช้บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์และเสนอแนะให้ใช้มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ Time Switch ซึ่งผล
การเสนอมาตรการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 268,459.55 kWh/ปี และคิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ประมาณ 439,762.32 บาท/ปี 
 
 (2) ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy Utilization Index: EUI) 

การก าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการโดยใช้วิธีประเมินจากผลการลดใช้
พลังงาน 10–15% จากการใช้มาตรการลดใช้พลังงานดังกล่าวสามารถวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานได้โดยใช้สูตรการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
ดังนี้ 

 
(2.2) 

 
โดยค่าดัชนีที่ได้ หมายถึง 
 - ดัชนีมีค่าเป็น “บวก” (+) หมายถึง ส่วนราชการที่มีการใช้พลังงาน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน

หรือแสดงว่ามีการใช้พลังงานที่ดีแล้ว 
 - ดัชนีมีค่าเป็น “ลบ” (-) หมายถึง ส่วนราชการที่มีการใช้พลังงาน “ไม่ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐาน

และต้องปรับปรุงการใช้พลังงานให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากยิ่งขึ้นจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส านักง าน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) 

จากสมการ (2.2) สามารถค านวณค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ได้ดังนี้ 

 ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (Standard Electricity Utilization: SEU) หมายถึง 
ปริมาณการใช้พลังงานรวม 12 เดือน ที่ควรจะเป็นของหน่วยงานที่ก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร จ านวนบุคลากร เวลาในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานจึงจะเป็นตัวที่สะท้อนถึงความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่แท้จริงของหน่วยงานค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานนั้นจะอยู่ในรูปของสมการที่แสดงถึง
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ปริมาณพลังงานที่ควรจะเป็นโดยที่จะเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลักการและแนวทางในการ
ก าหนดค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะเป็นดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สมการที่ใช้วิเคราะห์ค่า SEU 
กลุ่มหน่วยงาน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/คณะ 
ภาควิชา 

SEU = [2.251 x จ านวนบุคลากร + 0.042 x พ้ืนที่ใช้สอย + 4.038 x 
(จ านวนนักศึกษา x จ านวนวนัที่มีการเรียนการสอน/100)] x อุณหภูมิ 

วิทยาลัย 
(เทคโนโลยี) 

SEU = [3.390 x จ านวนบุคลากร + 0.001 x พ้ืนที่ใช้สอย + 1.645 x 
(จ านวนนักศึกษา x จ านวนวนัที่มีการเรียนการสอน/100)] x อุณหภูมิ 

วิทยาลัย 
(ทั่วไป) 

SEU = [0.355 x จ านวนบุคลากร + 0.011 x พ้ืนที่ใช้สอย + 4.669 x           
(จ านวนนักศึกษา x จ านวนวนัที่มีการเรียนการสอน/100)] x อุณหภูมิ 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556 
 

  90% ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตรฐานหมายถึง ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการ
ลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ดังนั้น SEU จึงต้องลดค่าประมาณการนั้นลง 10% หรือเท่ากับ 
90% 

  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (Actual Electricity Utilization: AEU) หมายถึง จ านวนหน่วยไฟฟ้า
ที่ใช้จริงรวม 12 เดือน จะใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน ซึ่งทฤษฎี
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้  
 สุชาดา คูประดิษฐพันธุ์  (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐเป็นจ านวน 10 โรงเรียนอยู่ในเขตภาคกลาง 4 แห่ง ภาคตะวันตก 4 แห่งและภาค
ตะวันออก 2 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 10 โรงเรียนเท่ากับ 
2,526,823 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 62.29% 
ระบบแสงสว่าง 16.58% และระบบอ่ืนๆ 21.13% โดยปริมาณการใช้พลังงานในส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปรับอากาศมากที่สุดเท่ากับ 324,713 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ปริมาณการใช้พลังงานในส่วนของพ้ืนที่ส่อง
สว่างมากที่สุดเท่ากับ 100,134 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และปริมาณการใช้พลังงานในพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืนๆ มาก
ที่สุดเท่ากับ 97,751 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี เมื่อหาค่ามาตรฐานการจัดการพลังงานและค่าดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (EUI) พบว่ามีเพียงโรงเรียนเดียวที่มีค่าปริมาณการใช้พลังงานจริงต่ า
กว่าค่ามาตรฐานและค่า EUI เป็นบวก ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้น าค่า EUI มาวิเคราะห์หา
แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดการพลังงาน โดยประเมินผล
ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบอ่ืนๆ 
สามารถประหยัดพลังงานได้ 1,167,447 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และเมื่อน าผลที่ได้มาท าการหาค่า EUI 
ใหม ่พบว่ามีโรงเรียนที่มีค่า EUI เป็นบวกเพ่ิมขึ้น 4 โรงเรียน นอกนั้นยังคงมีค่า EUI เป็นลบ แต่ค่าลบที่
มีเป็นสัดส่วนน้อยกว่าก่อนการจัดท ามาตรการการประหยัดพลังงาน 

 
  
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



14 

 

 2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของ
ระบบแสงสว่างแล้ว ควรเลือกใช้อุปกรณ์เพ่ือรักษาคุณภาพแสงสว่างและประสิทธิภาพของระบบแสง
สว่างให้ดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นก่อนที่จะด าเนินการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง 
ควรเข้าใจพ้ืนฐานการส่องสว่างที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ (ชัยอนุชิต หาสูงเนิน, 2550) 
 ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) คือ ปริมาณแสงทั้งหมดที่มีการแผ่กระจายในทุก
ทิศทางจากแหล่งก าเนิดแสง หน่วยเป็น ลูเมน (Lumen: lm) 
 ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) คือ ความเข้มของแสงที่ส่องออกจาก
แหล่งก าเนิดแสงในทิศทางหนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดเป็นจ านวนเท่าของความเข้มการส่องสว่างที่ได้จากเทียน
ไข 1 เล่ม มีหน่วยเป็น แคนเดลา (Candela: cd) 
 ความส่องสว่าง (Illuminance) คือ ปริมาณแสงที่ตกกระทบบนวัตถุต่อพ้ืนที่ มีหน่วยเป็น      
ลูเมน/ต.ร.ม. หรือ ลักซ์ (lm/m2 หรือ Lux) หรือ ลูเมน/ตร.ฟุต หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle: fc) 
โดย 1 fc = 10.76 Lux 
 ความสว่าง (Luminance) คือ ปริมาณแสงสะท้อนออกจากวัตถุต่อพ้ืนที่  มีหน่วยเป็น       
แคนเดลา/ตร.ม (cd/m2)  หรือ ฟุตแลมเบิร์ต (Foot Lambert) โดย 1 cd/m2= 0.2919 Foot 
Lambert ปริมาณแสงที่เท่ากันเมื่อตกกระทบลงบนวัตถุท่ีมีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับต่างกัน 
หรือความสว่างต่างกัน 
 ประสิทธิภาพ (Luminous Efficacy) คือ ปริมาณแสงที่ออกมาต่อพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟใช้ 
มีหน่วยเป็น ลูเมน/วัตต์ (lm/W) 
 อุณหภูมิสี (Color Temperature) คือ สีของแสงสว่างเทียบกับสีที่เกิดจากการเผาไหม้วัตถุสีด า
ซึ่งมีคุณสมบัติการดูดซับความร้อนได้สมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิที่ก าหนด เช่น หลอดไส้มีอุณหภูมิ 2,800  
เคลวิน หมายถึง เมื่อเผาวัตถุสีด าให้ร้อนถึงอุณหภูมิ  2,800 เคลวิน วัตถุนั้นจะเปล่งแสงออกมาเป็นสี
เหลือง เช่นเดียวกับสีของแสงที่ เปล่งออกมาจากหลอดไส้ อุณหภูมิในแต่ละช่วงจะให้ผลกระทบต่อ
ความรู้สึกทางจิตวิทยา มักนิยมแบ่งอุณหภูมิเป็นเดย์ไลท์ คูลไวท์และวอร์มไวท์แทนองศาเคลวิน 
 บัลลาสต์แฟกเตอร์ (Ballast Factor) คือ อัตราส่วนปริมาณแสงสว่างที่ได้จากหลอดที่ใช้กับ 
บัลลาสต์ต้องพิจารณาต่อปริมาณแสงที่ได้จากหลอดไฟฟ้าที่ใช้บัลลาสต์อ้างอิง บัลลาสต์ที่ดีควรมีค่า   
บัลลาสต์ แฟกเตอร์ระหว่าง 0.9–1.10 
 แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างคือ “การใช้แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”   
ซึ่งหมายถึง จุดที่จ าเป็นต้องใช้แสงสว่างให้ใช้เต็มที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานแต่จุดที่ไม่จ าเป็น
ให้ตัดออกหรือยกเลิกการใช้ในจุดนั้นๆ 
 (1) แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (1.1) การออกแบบอาคารให้ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ได้เต็มที่ 
 ส าหรับอาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน ควรออกแบบให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ได้เต็มที่ 
และอาคารที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ควรออกแบบระบบแสงสว่างต้องมีหลอดไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลา
กลางคืนได้อย่างเต็มที่ โดยปกติการออกแบบระบบแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  ควรเป็นแบบอ้อม 
(Indirect Lighting) ซึ่งจะช่วยลดความร้อนภายในห้อง 
 (1.2) เลือกวิธีให้แสงสว่างที่ตรงกับความต้องการ 
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 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างมีวิธีให้แสงสว่างในอาคารจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะของ
งานที่ท า เช่น อาคารโดยทั่วไปมีวิธีให้แสงสว่าง 2 แบบ คือ 

 (1.2.1) วิธีให้แสงสว่างแบบเท่ากันตลอด หรือแบบทั่วไป (General Lighting) ดังรูป   
2.4 (a) 

 (1.2.2) วิธี ให้แสงสว่างแบบจ าเพาะต าแหน่ง หรือขึ้นอยู่กับงาน (Task-ambient 
Lighting) ดังรูป 2.4 (b) และ (c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
 

รูปที่ 2.4 การส่องสว่าง General Lighting กับการส่องสว่าง Task-ambient Lighting (ชัยอนุชิต หา
สูงเนิน, 2550) 

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการให้แสงสว่างทั้ง 2 วิธี ได้แก่ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
- ระดับความสว่างที่ต้องการ 
- ระดับการใช้สายตา 
- ความสะดวกในการซ่อมบ ารุง 
- ความสะดวกในการติดตั้ง 
- ความสบายตาและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
- ความสว่างที่บริเวณต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากกว่า 10 เท่าตัว 

ในการประหยัดพลังงานควรใช้วิธีให้แสงสว่างทั้ง 2 วิธีร่วมกัน ซึ่งจะท าให้สามารถใช้ก าลังไฟฟ้า
เท่ากันในการให้ความสว่างที่สูงกว่า และสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าได้ 

(1.3) การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ร่วมให้เหมาะสม มีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้ 
 (1.3.1) การเลือกหลอดไฟฟ้า 

 ควรเลือกหลอดที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงานและสถานที่ใช้ ซึ่งจัดให้ช่วงเวลาการเปิด
ไฟสั้นลงจะสามารถลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ลงได้ ส าหรับอาคารที่มีเพดานสูงจะใช้หลอดแสงจันทร์หรือ
หลอดโซเดียมความดันไอสูง นอกจากนี้ การใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงควรติดตั้งที่
ต าแหน่งที่จ าเป็นและเปิดใช้งานในเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงานเช่นกัน 
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 (1.3.2) การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
- การเลือกโคมที่มีประสิทธิภาพสูงที่เหมาะกับงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัด

พลังงานได้มาก 
- การเลือกใช้บัลลาสต์ที่มีค่าสูญเสียต่ าโดยพิจารณาจากสภาพการใช้งานให้

เหมาะกับประเภทบัลลาสต์ที่จะใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก 
(1.4) การเปิด/ปิดสวิทซ์ต้องเป็นวิธีที่สะดวก 

 (1.4.1) การเปิด/ปิดสวิทซ์ท าได้ 2 วิธีคือ 
- การปิดทั้งหมด ในเวลาหยุดพักกลางวันหรือหยุดการท างานทั้งหมดในอาคารให้

ท าการปิดไฟทั้งหมด 
- การปิดไฟบางส่วน ในกรณีต่อไปนี้ให้ปิดไฟสถานที่หรือเฉพาะที่ปฏิบัติงาน แต่

ละแห่งบริเวณท่ีแสงธรรมชาติเข้าถึงได้และบริเวณที่ไม่ใช้ในช่วงเวลาสั้นๆ 
(1.5) การจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะสม 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในคือ การเลือกวิธีการใช้สีฝาผนังและพ้ืนเพดานที่ให้ผลในการส่อง

สว่างสูงสุด ดังนั้นการท าฝาผนังให้เป็นสีสว่างจะช่วยในการใช้ก าลังไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่  
นอกจากนี้ ควรมีการท าความสะอาดฝาผนังและทาสีใหม่ จะให้ผลในการส่องสว่างเพ่ิมมากข้ึน 
 จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสันต์ พันธุ์บุญมี (2549) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการพลังงานไฟฟ้าและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาลเลิศสิน โดยศึกษา
อาคารตัวอย่าง 2 อาคารคือ อาคารอ านวยการและอาคาร 33 ปี ได้ท าการส ารวจโดยการตรวจวัดและ
วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของ 2 อาคาร พบว่าอาคารอ านวยการและอาคาร 33 ปี มีการใช้มิเตอร์
ไฟฟ้าร่วมกัน การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 3,891,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี อาคารอ านวยการมีสัดส่วนการ
ใช้พลังงานหลักที่ระบบปรับอากาศ 70% ระบบแสงสว่าง 13% และระบบอ่ืนๆ 17% ของการใช้งาน
ทั้งหมด ส่วนอาคาร 33 ปี มีสัดส่วนการใช้พลังงานหลักอยู่ที่ระบบปรับอากาศ 59% ระบบแสงสว่าง 
16% และระบบอ่ืนๆ 25% ของการใช้งานทั้งหมด การจากประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานของ
อาคารทั้ง 2 พบว่า มาตรการเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอาคารตัวอย่างสองอาคารนี้
ได้แก่ มาตรการการปรับแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงให้เหมาะสม มาตรการการเปลี่ยนบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการเปลี่ยนโคมไฟประสิทธิภาพสูงและมาตรการการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน เป็นต้น ซึ่งอาคารตัวอย่าง 2 อาคารนี้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 10.1% ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในปี พ.ศ. 2548  
  
 2.4.3 การลดภาระท าความเย็น 
 การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศต้องเข้าใจแหล่งที่มาของภาระท าความเย็น และควร
หาวิธีลดภาระท าความเย็นให้ได้มากที่สุด ภาระท าความเย็นของระบบปรับอากาศมาจากปัจจัยสอง
แหล่ง คือ ความร้อนจากภายนอกอาคาร ที่เป็นความร้อนจากดวงอาทิตย์และจากระบบระบายอากาศ
รวมถึงการรั่วซึมของอากาศภายนอก และความร้อนจากภายในอาคาร ประกอบด้วยความร้อนจาก
อุปกรณ์แสงสว่าง อุปกรณ์ส านักงาน ความร้อนจากร่างกายคนเรา 
 ดังนั้น ถ้าต้องการลดภาระท าความเย็นควรหาทางลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่ตัวอาคาร
และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงรวมทั้งปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เนื่องจากความร้อนจากแสงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อภาระท าความเย็นอย่างมาก ดังนั้น การลด
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่อาคาร จึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก 
 (1) การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท 

 (1.1) การน าความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนผ่านผนังทึบ จากนั้นความร้อนจากผนังทึบ
เคลื่อนตัวผ่านไปยังอากาศภายในอาคารโดยการพาความร้อน 

 (1.2) การแผ่รังสีความร้อนผ่านผนังกระจก 
 (1.3) การน าความร้อนผ่านผนังกระจก เนื่องจากอุณหภูมิแตกต่างระหว่างอากาศภายนอก

และภายในอาคาร 
 (1.4) การพาความร้อนเนื่องจากการรั่วซึมของอากาศภายนอกเข้าไปในอาคาร 

 
 2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28-30°C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 70-80 ส่วนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เรารู้สึกสบายอยู่ที่ 23-25°C ร้อยละ 20-60 
ตามล าดับ นอกจากนี้ระบบปรับอากาศยังใช้เพ่ือควบคุมการหมุนเวียนของอากาศและคุณภาพอากาศใน
พ้ืนที่ปรับอากาศ ดังนั้น ระบบปรับอากาศจึงถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย มีผลท าให้มีความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วย 

การท างานของระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ระบบปรับ
อากาศที่ใช้ในอาคารมีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 30-50% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด การ
อนุรักษ์พลังงานระบบท าความเย็นและปรับอากาศให้ได้ผลดีจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ท างาน ประเภทและส่วนประกอบส าคัญต่างๆ ของเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ตลอดจน
การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม 
 (1) แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ 

การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศสามารถแยกวิธีการได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ในอาคารหากมีวิธีใช้ที่เหมาะสมและค านึงถึงการ

ประหยัดพลังงาน จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้โดยไม่ต้องลงทุนเพ่ิมเติม โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 
 ควบคุมอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าเครื่องท าน้ าเย็นให้มีอุณหภูมิต่ าท่ีสุด 
 จัดระบบให้เครื่องปรับอากาศท างานเป็นช่วงๆ สลับกัน ต้องให้สัมพันธ์กับความต้องการ

ความเย็นในอาคาร 
 ปรับความเย็นให้เหมาะสม 
 เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งาน 
 ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เช่น การท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  

 ส่วนที่ 2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ 
 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศต้องมีการติดตามการใช้งานจริงของระบบปรับ

อากาศเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ าที่สุด ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจักรกฤษณ์ รักพาณิชย์ (2547) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารที่
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มีประสิทธิภาพโดยศึกษาอาคารตัวอย่างคือ อาคาร 15 ชั้น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จากการศึกษาการใช้
พลังงานในอาคาร 15 ชั้น สรุปได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวม 491,704.32 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี           
ค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งปี 1,203,987.19 บาทต่อปี พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 205 กิโลวัตต์ ขนาดหม้อแปลง 
2,000 กิโลวัตต์แอมแปร์ โดยผลจากการศึกษาพบว่าผู้วิจัยได้เสนอแนวทางให้มีการติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมการท างานของการใช้ไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในระบบปรับ
อากาศและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเข้าแทน ใช้เงินลงทุนทั้งหมด 1,565,482 
บาท ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้มีค่าประมาณ 99,746.44 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย 244,239.13 บาทต่อปี 
 
2.5 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าอาคารสถานศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก 
การศึกษาและเลือกเทคนิคและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การให้อาคารสถานศึกษาน ามาปรับใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและก่อให้เกิดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงเห็นความส าคัญในการศึกษาสถานภาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยจะพิจารณาภาพรวมของปริมาณการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์หาค่าดัชนีการ
ใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) และค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ (EUI) รวมถึงเทคนิค
การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างมาตรการและข้อเสนอแนะในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
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