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บทคัดยอ 

          การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและศึกษาหลักการ
อนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคาร การดําเนินงานวิจัย
ไดสํารวจการใชอุปกรณไฟฟา การใชพลังงานไฟฟา
ในอาคารเรียน และอาคารสํานักงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึงแนวทางท่ีนําเสนอ
อยูบนพื้นฐานของการอนุรักษพลังงานไฟฟา โดย
สํารวจการใชพลังงานไฟฟา  ดวยการตรวจวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไฟฟาและ
บันทึกการใชพลังงานของแตละอาคาร เพื่อนําขอมูล
ไปประเมินมาตรการประหยัดพลังงาน และเสนอ
แนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารจากการ
สํารวจเก็บขอมูล ซ่ึงมี 2 แบบคือ การตรวจสอบ
เบ้ืองตนโดยใชระยะเวลา 3 วันตอหนึ่งคร้ัง และ
ตรวจสอบโดยละเอียดใชระยะเวลา 2 เดือน ผล

ตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาทําใหไดแนว
ทางการอนุรักษพลังงานไฟฟา ซ่ึงประกอบดวย การ
ใชพลังงานไฟฟาอยางเหมาะสม การใชงานอุปกรณ
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ การใชพื้นท่ีตอการใช
งานอุปกรณไฟฟา  และไดขอมูลปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา เพื่อนํามาปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟา
ใหเหมาะสมกับแผนอนุรักษพลังงานไฟฟา 
 
คําสําคัญ: อนุรักษพลังงานไฟฟา  การตรวจสอบการ
ใชพลังงาน  ระบบไฟฟา 
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บทนํา 
พลังงานท่ีใชในอาคารจะพบวาอาคารบาง

ประเภทมีการใชพลังงานท้ังทางดานไฟฟา และ
ทางดานความรอนเชน อาคารประเภทโรงแรม  และ
โรงพยาบาล เปนตน เปนสัดสวนการใชพลังงานแต
ละชนิดข้ึนกับประเภทของอาคาร อาคารบาง
ประเภทจะใชพลังงานไฟฟามากกวาพลังงานความ
รอน โดยใชในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสง
สวาง  ระบบปมน้ํ า  ลิฟต  บันไดเ ล่ือน  อุปกรณ

สํานักงาน และอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ  ดัง
แสดงในตารางท่ี 1    
 สัดสวนการใชพลังงานข้ึนอยูกับประเภท
ของอาคาร ระบบแสงสวางและระบบปรับอากาศมี
สัดสวนการใชไฟฟามาก โดยสัดสวนรวมกันสูงถึง
รอยละ 80 % ของการใชไฟฟาท้ังหมดของอาคาร 
สวนท่ีเหลือรอยละ 20 % จะถูกใชในระบบอื่น ๆ 
ไดแก  ระบบปมน้ํ า  ลิฟต  บันไดเล่ือน  อุปกรณ
สํานักงาน และตูแชเย็น ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1. สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและความรอนในอาคารประเภทตางๆ 
 

ประเภทของอาคาร ไฟฟา (%) ความรอน (%) 
สํานักงาน 100 - 

ศูนยการคา 100 - 

สถานศึกษา 100 - 

โรงแรม 75 25 

โรงพยาบาล 80 20 

  
  

ตารางท่ี 2. สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ียในอาคารประเภทตางๆ 
  

ประเภทของอาคาร ระบบปรับอากาศ (%) ระบบแสงสวาง (%) ระบบอ่ืนๆ (%) 
สํานักงาน 55 30 15 

ศูนยการคา 62 23 15 

สถานศึกษา 38 40 22 

โรงแรม 65 18 17 

โรงพยาบาล 55 25 20 
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จากขอมูลการสํารวจการใชพลังงานไฟฟาโดย
ภาพรวมจะเห็นวาในสถานศึกษามีการใชพลังงาน
ไฟฟามากอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการเสนองานวิจัยแนวทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
เพื่อใหเกิดในการใชพลังงานอยางคุมคา และลด
คาใชจายไฟฟา   
 
กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงาน 

การตรวจสอบการใชพลังงานเปนกระบวนการเกบ็
ข อ มู ลและวิ เคราะห ระบบไฟฟ า  โครงสร าง
สถ าป ต ยก ร รม  พฤ ติ ก ร รมก า ร ใช พ ลั ง ง าน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการ
บริหารงานท่ีจะมีผลกระทบตอการใชพลังงานของ
อาคาร   การตรวจสอบการใชพลังงานเปนกระบวนการ
ท่ีตองการทําอยางตอเนื่องเปนประจํา ท้ังนี้เนื่องจาก
ขอมูลตางๆ เปล่ียนแปลงตามเวลาเชน อัตราคา
พลังงานสูงข้ึน ประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณ
เปล่ียนแปลงตามสภาพการใชงานและตามอายุการใช

งาน นอกจากนี้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ยังผลใหมีมาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟาใหมๆ อยูเสมอ สวนมาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟาเดิมท่ีไมคุมคาตอการลงทุนในการ
ประเมินคร้ังกอนๆ  ก็จะถูกนํามาพิจารณาใหมอีกคร้ัง  
กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาท่ีเปน
ระบบ จะชวยใหผูตรวจสอบการใชพลังงานสามารถ
เก็บขอมูลท่ีมีประโยชน และชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการสอบ กระบวนการตรวจสอบการใช
พลังงานไฟฟา ดังแสดงในภาพท่ี 3  
 จากภาพท่ี 3 การเตรียมตรวจสอบเปนการ
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ระบบท่ีตองการตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา ทํา
ใหการตรวจสอบในภาคสนาม มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน การตรวจสอบแบงออกเปนการตรวจสอบ
เบ้ืองตนและการตรวจสอบการใชพลังงานโดย
ละเอียด  การวิเคราะหผลเปนการวิเคราะหมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา 

 
 
 
 

เตรียมตรวจสอบ  การตรวจสอบ วิเคราะหผล  
 

ภาพท่ี 3. กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา 
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การตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาเบื้องตน 
 การตรวจสอบการใช พ ลั ง ง าน เ บ้ื อ งต น 
(Preliminary Energy Audit) มีข้ันตอนดังนี้  

1. เตรียมตรวจสอบ   โดยเตรียมขอมูลการใช
พลังงานไฟฟาและอุปกรณไฟฟาพรอมท้ังเตรียมแบบ
ของระบบไฟฟาภายในอาคาร    ติดตอประสานงานกับ
ผูเกี่ยวของ   เตรียมเคร่ืองมือทดสอบและแบบบันทึก
การตรวจสอบ  

2. ตรวจสอบ   เดินตรวจสอบระบบไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟา รวมถึงการตรวจวัดคาตางๆในระบบ
ไฟฟา  ใชเวลาประมาณ 1-2 วัน  

3. วิเคราะหผล   วิเคราะหสภาพการใชพลังงาน
ไฟฟาเบ้ืองตนของระบบตางๆ    กําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานเบ้ืองตน    กําหนดแผนขอบเขตงาน
ตรวจการใชพลังงานไฟฟา 
 

การตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยละเอียด 
 การตรวจสอบการใชพลังงานโดยละเอียด (Detailed 
Energy Audit) มีข้ันตอนดังนี้  

1.  เตรียมตรวจสอบ   เตรียมขอมูลการใช
พลังงานไฟฟาและอุปกรณไฟฟ าท่ีไดจากการ

ตรวจสอบเบ้ืองตน พรอมท้ังเตรียมแบบของระบบ
ไฟฟาภายในอาคาร   ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของ   
เตรียมเคร่ืองมือทดสอบและแบบบันทึกการตรวจสอบ 
อยางละเอียด 

2. ตรวจสอบ   เดินตรวจสอบระบบไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟา รวมถึงการตรวจวัดคาตางๆ    ระบบ
ไฟฟา  ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห - 6 เดือน   

3. วิเคราะหผล    กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานโดยละเอียด  
 การตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาเบ้ืองตน
อาศัยหลักการสํารวจและตรวจช่ัวขณะเปนขอมูล ใน
การประเมินพลังงานท่ีคาดวาจะประหยัดไดตอป แต
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีมีความซับซอน 
โหลดผันแปรไมคงท่ีและเวลาการใชงานไมแนนอน  
จําเปนตองทําการตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาโดย
ละเอียด เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองเพียงพอสําหรับแนว
ทางการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมถึงการกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน  ลักษณะระบบไฟฟาและ
การตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา   ดังแสดงในภาพ
ท่ี 4 - 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4. ระบบไฟฟาในอาคาร 
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ภาพท่ี 5. การตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6. การตรวจสอบการระดับแสงสวางในหองเรียน 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
การอนุรักษพลังงานไฟฟา  มีข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1.  ศึกษาทฤษฎีการประหยัดพลังงานในอาคาร 
รวมถึงหลักการและมาตรฐานการอนุรักษพลังงาน

ไฟฟาในอาคาร  โดยเนื้อหาประกอบดวย การ
วิเคราะหคาใชจายพลังงาน การตรวจสอบการใช
พลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงานในอาคาร การ
วิเคราะหการเงินโครงการประหยัดพลังงาน เปนตน  
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2. ศึกษาและเตรียมขอมูลปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาในอาคารท่ีเปนกรณีศึกษา โดยขอมูล
ประกอบดวย คาใชจายพลังงานไฟฟา  ตําแหนงการ
ติดต้ังอุปกรณไฟฟา จํานวนอุปกรณไฟฟา พื้นท่ีตอ
การใชพลังงานไฟฟา 

3. จั ด ทํ า แ บ บฟ อ ร ม เ ก็ บ ข อ มู ล  โ ด ย มี
รายละเอียดตามขอ 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบการใช
พลังงานไฟฟาในอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 

4. การตรวจสอบการใชพลังงานในอาคาร
กรณีศึกษาโดยละเอียดในแบบฟอรมเก็บขอมูล เปน
การตรวจวัดและบันทึกการใชพลังงาน เพ่ือสามารถ
นําขอมูลไปประเมินมาตรการประหยัดพลังงาน โดย
การตรวจสอบใช เค ร่ืองมือวัดทางไฟฟา  เพื่ อ
ตรวจสอบปริมาณไฟฟ าภายในอาคาร  และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
ไฟฟา 

5. รวบรวบและบันทึกขอมูลแตละอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

6. วิเคราะหขอมูลระบบปรับอากาศ ระบบแสง
สวาง  และระบบไฟฟาอ่ืน ๆจากการประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหและ
จําลองการใชพลังงาน เพื่อใหไดผลท่ีถูกตองและมี
ความนาเช่ือถือ   

7.  เสนอแนวทางการประหยัดพลังงานใน
อาคารจากการเก็บขอมูล โดยแนวทางท่ีนําเสนอมี           
ดานการใชพลังงานไฟฟาอยางเหมาะสม ดานใชงาน
อุปกรณไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ดานการใชพื้นท่ี
ตอการใชงานอุปกรณไฟฟา และดานการลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟา 

    

8. สรุปผลและวิเคราะหแนวทางการประหยัด
พลังงานท่ีนําเสนอ 
 

ผลการวิจัย 
การตรวจสอบการใชพลังงานในอาคารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดเลือก
อาคารตัวอยางโดยแบงเปน 2 กลุม   ไดแก    

กลุมท่ี 1 เปนอาคารเดิม  ประกอบดวย  อาคาร 
2     อาคาร 3   อาคาร 4     

สวนกลุมท่ี 2 เปนอาคารใหม ประกอบดวย 
อาคาร 6 (อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ)   อาคาร 7 (อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ)    อาคาร 8 (อาคารบรรณราช
นครินทร)   อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษามหาวิชราลงกรณ) 

อาคารท้ังหมดมีรูปแบบการใชงานท่ัวไป   
เปนอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน  พลังงานท่ีใช
โดยสวนใหญจึงเปนพลังงานไฟฟาซ่ึงมาจากการใช
ง า น โ ค ม ไ ฟ ฟ า เ พื่ อ ใ ห แ ส ง ส ว า ง  ก า ร ใ ช
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อทําความเย็น และการใชงาน
อุปกรณไฟฟาตางๆ ดังนั้น การตรวจสอบจึงเนนใน
เร่ืองของพลังงานไฟฟา           

การแบงอาคารออกเปน 2 กลุม มีจุดประสงค
เพื่อใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงและการ
ดําเนินการซ่ึงกอใหเกิดการประหยัดและอนุรักษ
พ ลั ง ง านนั้ น  ครอบค ลุมและสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดกับทุกอาคาร เนื่องจากอาคารซ่ึงสราง
ข้ึนในชวงเวลาท่ีตางกันจะมีความแตกตางท้ังในแง
ของแนวคิดการออกแบบ  วิ ธีการกอสรางการ
เลือกใชวัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ      ผลการตรวจสอบ
ของอาคารท้ังสองกลุมสามารถสรุปไดดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3. สรุปผลการตรวจสอบอาคารท้ังสองกลุม 
 

อาคาร กลุมอาคารเกา กลุมอาคาราใหม 
• แสงสวาง คาความสวางเฉล่ียมีท้ังดกีวาและต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 
• ใชหลอดไฟท่ีประหยดัพลังงาน 
• 

• คาความสวางเฉล่ียดีกวาเกณฑมาตรฐาน 
• ใชหลอดไฟท่ีประหยดัพลังงาน 
• 

การแยกสวทิชเพื่อเปดปดโคมไฟตาม
พื้นที่ใชงานทําไดดีในระดับหนึ่ง 

การแยกสวทิชเพื่อเปดปดโคมไฟตาม
พื้นที่ใชงานทําไดดีในระดับหนึ่ง 

• • เคร่ืองปรับอากาศ โดยสวนใหญเปนเคร่ืองปรับอากาศรุน
เกา  ซ่ึงไมมีสลากหมายเลข 5 

โดยสวนใหญเปนเคร่ืองปรับอากาศ
สลากหมายเลข 5 

• • ลิฟตโดยสาร ไมไดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางาน  
เพื่อหลีกเล่ียงการใชลิฟตข้ึนหรือลงเพียง
หนึ่งช้ัน 

ไมไดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางาน  
เพื่อหลีกเล่ียงการใชลิฟตข้ึนหรือลงเพียง
หนึ่งช้ัน 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ดานแสงสวาง 
 1.ปดสวิทชโคมไฟฟาทุกคร้ังเม่ือเลิกใชงาน   
 2. โคมไฟฟาหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ
ตะแกรงอลูมิเนียมที่ติดต้ังในบางหองเปนแบบ 
3×36 วัตต อาจถอดหลอดออกหน่ึงหลอด เพ่ือลด
การใชหลอดไฟฟา   
 3. ถามีงบประมาณ ควรติดต้ังสวิทชเชือก
เพ่ิมใหกับโคมไฟฟาแตละโคมเพื่อใหสามารถเลือก
เปดปดไดตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีใชงาน 
 4. 

5. บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาโคมไฟฟาทุก 3-
6 เดือน เชน ทําความสะอาดฝาครอบโคม  หลอดไฟ 
แผนสะทอนแสง 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ดานเครื่องปรับอากาศ 
 1. ตั้งอุณหภูมิใหเหมาะสมประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 
 2. ถาเปนไปไดควรลดช่ัวโมงการทํางาน
ของเคร่ืองปรับอากาศ เชน ปดเคร่ืองปรับอากาศ
ขณะพักเท่ียง หรือ เม่ือเขามาในหองแลว 15-20 นาที
แ ล ว จึ ง เ ป ด เ ค ร่ื อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  ร ว มทั้ ง ป ด
เคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกใชงาน 15 -30 นาที 

ถามีงบประมาณ ควรทําความสะอาดและ
ทาสีผนังในแตละหองของกลุมอาคารเกาดวยสีนวล 
เพื่อชวยสะทอนแสงใหหองสวางข้ึน  3. บํารุงรักษารักษาเคร่ืองปรับอากาศอยาง

สมํ่าเสมอ อาทิ ทําความสะอาดแผงกรองอากาศ 
ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร อยาง
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ดานวิศวกรรม 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ดานลิฟตโดยสาร 

1. ตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางาน เพื่อให
ลิฟตหยุดตามช้ันท่ีเหมาะสม เชน ตัวท่ีหนึ่งจอด
เฉพาะช้ันคู และตัวท่ีสองจอดเฉพาะช้ันค่ี 

2. เก็บขอมูลการใชงานลิฟต เวลาใชงาน
มากในชวงเวลาใด  เพื่อนํามาใชตั้ งโปรแกรม 
ควบคุม โดยเม่ือผานชวงเวลาใชงานมากแลว ใหเปด
ลิฟตใชงานใหนอยท่ีสุดตามความเหมาะสม 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ดานอื่นๆ 

สําหรับเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆ  เชน  อุปกรณ
สํานักงาน   เคร่ืองคอมพิวเตอร   เคร่ืองมือและ
อุปกรณตางๆในหองปฏิบัติการและหองประชุม 
ควรใชงานเ ม่ือจํา เปนปดสวิทช เ ม่ือเ ลิกใชงาน   
รวมท้ังถอดเตาเสียบออกจากเตารับไฟฟาเม่ือหยุดใช
งานเปนเวลานานๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา อาคารใดมี
การใชพลังงานไฟฟาเปนปริมาณเทาใด  จึงควร
ติดต้ังมิเตอรวัดพลังงานไฟฟา (Kilowatt hour 
meter) ในทุกอาคารเพื่อใชขอมูลในการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานใหเหมาะสม 
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