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บทคัดยอ 
 

จากสภาพปจจบัุนท่ีมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบจากหนังสือแจงคา
ไฟฟาเทียบกับปท่ีผานมา  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีเพิม่มากข้ึน รวมถึงจากหนวยงาน  และอาคาร
เรียนของสาขาตางๆ  ดวย  ท้ังนี้ไดมีการปรับปรุงอาคารอํานวยการ จงึทําใหหนวยงานตางๆ เดิมที่
ประจําในอาคารดังกลาวตองยายไปประจําในอาคารอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ทําใหขนาดของหอง
ทํางานเปล่ียนตามไปดวยซ่ึงเปนผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีไมเหมาะสม 
 จากการรายงานขอมูลการใชพลังงาน และขอมูลการติดตั้งอุปกรณเคร่ืองจักรท่ีใชพลังงาน
เพื่อใหเปนตามกฎกระทรวง ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติกาสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535 ท่ีจะตองกรอกตามแบบสงขอมูล (บพอ.1) และแบบบนัทึกขอมูล (บพอ.2) ดังนัน้การ
จัดเตรียมขอมูลสําหรับแบบสงขอมูล และแบบบันทึกขอมูล สงแบบสงขอมูล (แบบ บพอ.1) ท่ี
มหาวิทยาลัยตองสงรายงานตอ  พพ.ทุกๆ 6 เดือนดวย 
 จากขอมูลของการสํารวจขางตนเพื่อประกอบในการจดัทํารายงานท่ีทําสงตอ พพ. จะแสดง
รายการตางๆ รวมถึงตนทุนท่ีใชดําเนินการ, ระยะเวลาในการคืนทนุและรายจายท่ีลดลงตอปหาก
ดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จตอไป  
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ทฤษฎี 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ศาลายา  เปนอาคารควบคุมจึงตอง
ทําการสํารวจและเก็บขอมูลการใชกําลังงานไฟฟา ภายในหองทุกหองและทุกอาคาร เพื่อนํามา
ประเมินผลการใชพลังงาน  และสงตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ท้ังนี้ไดมี
ผูรับผิดชอบเร่ืองการอนุรักษพลังงานท่ีคอยควบคุมดู  และการบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การ
ติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ            และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบได และรับรองความถูกตองของบันทึกดังกลาว และกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานของอาคารควบคุมและสงใหแก พพ. ตามหลักเกณฑวิธีการ  และระยะเวลาท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  
 
2.2 ตัวอยางหลักการคํานวณ  

ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงานแหงหนึ่ง 

ปงบประมาณ   ปริมาณการใชไฟฟา   ปริมาณการใชน้ํามัน  

2546             3,619,840                157,920  

2547             3,414,992                164,792  

ลดได              -204,848                  6,872  

 %                   -5.7%                    4.4% 

เปาหมาย        ไฟฟา น้ํามัน 

    10% ของป 46               -361,984                 -15,792  

วัดปริมาณการใชนํ้ามันจริง รวมกับ วัดปริมาณการใชนํ้ามันจริง รวมกับ 90%  ของ
ปริมาณการใช ปริมาณการใช Gasohol  ไมรวม ไมรวม NG  ใหลดลง ใหลดลง 

15,792 ลิตร ลิตร  

90% ของวัดปริมาณการใชไฟฟาจริงต้ังเปาหมายใหวัดปริมาณการใชไฟฟาจริงต้ังเปาหมายให

ลดลง ลดลง 361,984 หนวย หนวย  Gasohol NG361,984
15,792
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2.3 วิธีการออกแบบมาตรการ ระบบไฟฟา 
          การประหยัดไฟฟาท่ีเกี่ยวกับระบบรวมดวยการปรับปรุงตัวประกอบโหลด (Load factor ) ใน
อาคารใหสูงข้ึน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นเอง ซ่ึงจะทําใหอาคารสามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงาน
ลงได นอกจากนี้ยังชวยใหการวางแผนผลิตพลังงานไฟฟามีประสิทธิดียิ่งข้ึน 
 
วิธีการดําเนินการศึกษาตัวประกอบโหลด ( Load factor ) แบงออกเปน 2 ข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. พิจารณาโครงสรางตัวประกอบโหลด 
2. วิเคราะหอัตราคาไฟฟากับตวัประกอบโหลด 
1.พิจารณาโครงสรางตัวประกอบโหลด 

ตัวประกอบโหลด ( Load factor ) = [จํานวนกิโลวัตต – ชั่วโมง] / [ กิโลวัตตสูงสุด x จํานวนชั่วโมง
ในเดือนนั้น ] x 100 % 
พิจารณาสมการตัวประกอบโหลดจะเห็นวาตัวแปรท่ีทําใหเปอรเซ็นตตวัประกอบโหลดสูงหรือตํ่า
จะมีอยูสองตัว คือจํานวนหนวยพลังงานไฟฟาท่ีใช ( กโิลวัตต – ช่ัวโมง ) และจํานวนกิโลวัตต
สูงสุดหรือความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด ( Peak demand) ดังนั้นเราสามารถท่ีจะเพิ่มคาตัว
ประกอบโหลดใหสูงข้ึนได 2 วิธีคือ 

1. ลดจํานวนกิโลวัตตสูงสุด ( peak demand ) ลง 
2. ลดการใชจํานวนกิโลวตัต – ช่ัวโมง ( Unit ) ลง เพื่อใหสมดุลกับจํานวน Peak demand ท่ี

ลดลง อันจะมีผลทําใหอัตราสวนของคาท้ังสองเพ่ิมข้ึน แตการลดจํานวนกิโลวัตต – ช่ัวโมง 
(Unit ) จะมีผลตอการเพิ่มคาตัวประกอบโหลดไมมากนกัแตจะสงผลโดยตรงตอคาไฟฟาท่ี
ลดลงซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

 
2. วิเคราะหอัตราคาไฟฟากับตัวประกอบโหลด 

การวิเคราะหอัตราคาไฟฟาท่ีนํามาเปนตัวอยางนี้จะใชอัตราคาไฟฟาประเภทท่ี 3.1 กิจการ

ขนาดกลาง ( 30 – 1,999 กิโลวัตต ) ซ่ึงมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือนสุดทายไมเกิน 

355,000 หนวยตอเดือน ท่ีระดับแรงดันไฟฟาระหวาง 12 – 24 กิโลโวลท เทานั้น ท้ังนี้เพ่ือเปน

ขอมูลในการพิจารณาถึงคาใชจายดานพลังงานไฟฟาวามีสาเหตุมาจากอะไรและสามารถลด
คาใชจายพลังงานไฟฟาไดอยางไร  จากการพิจารณาความสัมพันธของตัวประกอบโหลดตอราคาคา
ไฟฟาเฉล่ีย จะเห็นวาตัวประกอบโหลดมีอิทธิพลตอราคาคาไฟฟาสูงมาก เราลองมาพิจารณาจาก
ตารางขางลางนี้ 
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ราคาคาไฟฟาเฉล่ียกับคาตัวประกอบโหลด ( Load factor ) ของกิจการขนาดกลาง 
 
                             Load factor %                                   คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวย ( บาท) 
 
                                    10                                                                3.94671 
                                     20                                                                2.50835 
                                     30                                                                2.02890 
                                     40                                                                1.78917 
                                     60                                                                1.54945 

70                                                                 1.48095   
                                     80                                                                 1.42958 

90 1.38963 
              

จะเห็นวายิ่งคาตัวประกอบโหลดมีคาสูงข้ึนเทาไร คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวยยิ่งตํ่าลงเทานั้น 
ดังนั้นถาทุกอาคารสามารถปรับปรุงคาตัวประกอบโหลดใหสูงข้ึนได ก็จะสามารถลดคาใชจายคา
พลังงานลงได ซ่ึงจะทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าลงอีกดวย 
*วิธีนี้ไมเหมาะสมกับการปรับปรุงพลังงานของอาคาร EN04 แตเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
         
ระบบแสงสวาง 

            0สามารถแบงเปนประเภทของวิธีการประหยัดพลังงานไดดงันี ้

 แนวทางและวิธีการประหยดัจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
  1. มาตรการท่ีไมตองมีการลงทุน  

- สํารวจลักษณะการทํางานตลอดจนระดับความสองสวาง รวมท้ังการใชแสงสวางจาก
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
        -หม่ันทําความสะอาดหลอดไฟใหสะอาดอยูเสมอ เพราะฝุนละอองท่ีเกาะหลอดไฟจะทํา
ใหปริมาณแสงลดนอยลง และอาจจะตองเปดไฟหลายหลอดเพ่ือใหปริมาณแสงเทาเดิม ควรทํา
ความสะอาดทุกภาคการศกึษา 

-  ผนังและเฟอรนิเจอรควรใชสีนวลเพื่อชวยสะทอนแสงใหดูสวางข้ึน  
-  ปดไฟชวงเวลาระหวาง 12.00-13.00 น. ซ่ึงเปนเวลาหยุดพักเพื่อรับประทานอาหาร

กลางวันจะสามารถประหยัดคาใชจายดานไฟฟาลงได  
- ปดไฟทกุคร้ังเม่ือไมตองการใชแมวาจะเปนชวงท่ีไมตองการใชระยะเวลาส้ัน ๆ 
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         - ทําการลดปริมาณแสงสวางบริเวณท่ีไมจําเปนลงโดยการลดปริมาณวตัตของหลอดไฟ
อยางเชน การลดวัตตของหลอดไฟบริเวณระเบยีงทางเดินของตึก 

2. มาตราการท่ีมีการลงทุน  
-  ใชหลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงคือใหประมาณแสงสวาง ( Lumens ) มากแตใช

กําลังไฟฟา   ( Watts ) ต่ํา เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ( Fluorescent ) ชนิดประหยัดพลังงาน 18 
วัตต และ 36 วัตต หลอดไอโซเดียมความดันสูง ( High Pressure Sodium Lamp ) หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนตน  ( ซ่ึงทางตึก  EN04 ก็ไดทําการติดอยูแลว ) 

- ติดต้ังวงจรควบคุมแสงสวางเพิ่มข้ึน คือจะสามารถทําใหปด-เปดวงจรแสงสวางในพ้ืนท่ีท่ี
ไมตองการใชงานไดโดยสะดวก ในการออกแบบวงจรจะตองออกแบบใหมีสวิตซปด-เปดโคม
ไฟหรือสามารถเลือกปด-เปดโคมไฟในตําแหนงตาง ๆ ภายในหองใหอิสระตอกันมากข้ึน 
เพื่อใหผูใชสามารถปดโคมไฟในบริเวณท่ีไมไดใชงาน หรืออาจจะปดโคมไฟบางโคมท่ีไม
ตองการออกไป เพื่อท่ีจะลดพลังงานสูญเสียไปเฉย ๆ ในสวนท่ีไมไดใชงานซ่ึงจะเปนการให
เห็นทํางานท่ีมีทางเขาออกถึง 3 ประตู สําหรับสวิตซที่ใช ประกอบดวยสวิตซ 3 ทาง 2 ตัว และ
สวิตซ 4 ทาง 1 ตัว สําหรับปด-เปดใหไดท้ัง 3 แหงอยางเชนทําการติดต้ังบริเวณบันไดทางข้ึน
ลง 

ตัวอยาง การตดิต้ังสวิตซบริเวณทางข้ึนลงของภาคไฟและภาคคอม  ทําการติด 8 ชุด 
              ราคาสวิตซปด-เปด 2 ทาง ราคา                           50   บาท 
              ราคาในการติดต้ัง ชุดละ                                       10   บาท 
               ทําการติดตั้งท้ังหมด                                              8   ชุด 
               ราคาติดต้ังท้ังหมด              (50+10)*8     =        480 บาท 
  ลดพลังงานได   5 % ของพลังงานท่ีใชบริเวณทางข้ึนและลง 
  พลังงานไฟฟาท่ีใชบริเวณทางข้ึนและลงของตึก                 =         w 
  คาคุมทุน                                                                        =         ป 
- ลดปริมาณการเปดสปอรทไลทหนาภาคแลวหันมาใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแทน  
 
- ติดต้ังสวิตซตั้งเวลา ( Timer ) หรือ Time Delay Switch ทํางานเปด-ปดไฟฟา ณ บริเวณท่ีใช

ไฟบางเวลา หองท่ีใชงานในชวงเวลาส้ัน ๆ คนมักลืมเปดไฟไวเม่ือเลิกใชงาน เชน หองเก็บ
เอกสารอางอิง หองเก็บของเก็บหนังสือ หองน้ําสวนตัว การทํางานของสวิตซจะมีอยูสองแบบ แบบ
แรกจะทํางานตามเวลาที่ไดตั้งเอาไว และแบบท่ีสองจะเปดสวิตซโดยใชมือและใชเวลาท่ีตั้งไวเปน
ตัวปด แบบแรกนั้นนิยมใชกับหองท่ีรูระยะเวลาการทํางานตลอดท้ังวันเปนเวลาที่คอนขางแนนอน 
แบบท่ีสองนั้นสวิตซจะเร่ิมทํางานต้ังแตเราเปดสวิตซ และถึงเวลาท่ีตั้งไวก็จะปดเองโดยอัตโนมัติ 
สวิตซตั้งเวลาแบบนี้มีท้ังใชระบบอิเล็กทรอนิกส ( Electronics ) และใชลาน การใชระบบ
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การติดตั้งแผนสะทอนแสง(reflector) 
โคมทุกชนิดควรมีแผนสะทองแสง ( Reflector ) ท่ีดีมีผิวสะอาด มันเปนเงา และตองมีมุม

สะทอนท่ีถูกตอง ทําใหแสงสวางมารวมกันในบริเวณท่ีตองการ ผลท่ีตามมาก็คือไมตองใชหลอด
ไฟฟาท่ีมีวัตตสูงหรือใชหลอดนอยลงจากเดิมไดเพราะมีแสงสวางเพียงพอ 

ทําการติดแผนสะทอนแสงโคมไฟทุกชุดจํานวน                       949            ชุด 
ราคาวัสดุและคาการติดต้ัง/ชุด                                                   100             บาท 
ราคาท่ีใชจาย                                                                            94900         บาท 
คามสามารถในการประหยัดคิดเปน       5% ของพลังงานแสงสวาง 
พลังงานท่ีสามารถลดได    (5/100)*86938   =    4346                                บาท 
คาคุมทุน                                                            =                                xu 

              
- ใชระบบไมโครคอมพิวเตอรควบคุมระบบแสงสวางในอาคารจะสามารถประหยัดพลังงานได 

ผลการศึกษาทดลองออกแบบประยุกตระบบไมโครคอมพิวเตอรควบคุมการใชพลังงานไฟฟาสอง
สวางในอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยอาศัยหลักการใชประโยชนจากแสงธรรมชาติใหมาก
ท่ีสุด จากการศึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการกระจายของความสองสวางของแสง
ธรรมชาติภายในหองตัวอยาง พบวาสามารถหาแนวทางประหยัดพลังงานไดประมาณรอยละ 20 ถึง 
50 ระบบควบคุมอัตโนมัติดวยไมโครคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาข้ึนเพื่อควบคุมการปด-เปดไฟใน
หองตัวอยางใหเหมาะสมกับความตองการตามสภาพของแสงธรรมชาติจากการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร  ระยะ เวลา คืนทุน ซ่ึง ข้ึนอยู กับประสิทธิภาพการใช ง านระบบควบคุม
ไมโครคอมพิวเตอรและสภาพแสงธรรมชาติมีคาระหวาง 3 เดือน ถึงไมเกิน 2 ป  

- คํานวณและเลือกขนาดสายไฟใหมีความสูญเสีย ( Loss ) ต่ํา ทําไดโดยการเพิ่มขนาดสายให
โตข้ึน เนื่องจากสายมีความตานทานตํ่ากวา จึงทําใหสามารถลดความสูญเสีย เนื่องจากแรงดันไฟฟา
ตกและลดคาไฟฟาลงได อยางไรก็ตามหากมีการศึกษาเปรียบเทียบวาจะคุมหรือไม เพ่ือหาจํานวน
สายปอนและขนาดของสายปอนใหเหมาะสม ก็จะมีสวนชวยในการประหยัดไฟฟา 

- ติดต้ังหลอดไฟวัตตต่ํา  เพือ่ไวเตือนใหรูวาภายในหองยังไมไดปดไฟ ควรติดทุกหองท่ีมักจะ
ลืมเปดท้ิงไวบอยๆ 
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  -การเปล่ียนบัลลาสตท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
            บัลลาสตนั้นเปนอุปกรณท่ีจําเปนตองใช  ตองมีอยูในระบบไฟฟาแสงสวางท่ีใชหลอด
ฟลูออเรสเซนต และประเภทหลอดคายประจุความดันสูง ทําหนาท่ีควบคุมกระแสไฟฟาท่ีผานเขา
ไปท่ีหลอดไฟใหมีคาเหมาะสม สมํ่าเสมอตามแตประเภทหลอดแตละชนิด แตละรุน โดยขณะที่
หลอดไฟผานขบวนการจดุติดเปนท่ีเรียบรอยแลว คาความตานทานการไหลของหลอดไฟฟาของ
หลอดนั้นจะมีคาติดลบ นั่นหมายถึงกระแสจะไหลผานตัวหลอดในปริมาณท่ีมากเกนิไปซ่ึงผลก็คือ
กําลังงานท่ีไดรับจะมีคามากเกินไปทําใหหลอดไฟเสียหาย และสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน 
ลักษณะของบัลลาสตท่ีใชสวนมากในตึก จะเปนบัลลาสตแกนเหล็ก(Magnetic Ballast) ซ่ึงบัลลาสต
ชนิดนี้จะมีการสูญเสียพลังงานในตัวมันเองสูงถึง 20% เม่ือเทียบกบัพลังงานท่ีจายออกไปซ่ึงจะ
สูญเสียออกมาในรูปความรอนและจะสูญเสียพลังงานประมาณ 9-13 วัตตดังน้ันจึงควรทําการ
เปล่ียนเปนบัลลาสตชนิดโลลอสและบัลลาสตอิเล็กทรอนิก 
 
ทําการเปล่ียนบัลลาสตชนิดโลลอส(Low loss Ballast)หรือบัลลาสตประหยัดไฟ 

คุณสมบัติ เปนบัลลาสตแกนเหล็ก แตไดรับการผลิตโดยเลือกใชวัสดคุุณภาพดีบัลลาสต
ชนิดนี้มีคาพลังงานท่ีสูญเสียประมาณ 6-8 วัตต 

ราคาของบัลลาสตแบบแกนเหล็กมีราคาเทากับ  40 บาท 
                         จํานวนบัลลาสตท้ังหมดท่ีตองทําการติดต้ัง                  1772+126=1898        หลอด 
                          ราคาหลอด+ ราคาในการตดิต้ังหลอดละ                                     45     บาท 
                          ราคารวมท้ังหมด                                                                    8541       บาท 
                          ปริมาณการใชท้ังหมด                                                  83284+3654= 86938 w 
                         **ณ เวลานี้ท่ีตึกไดใชชนิดนี้ 
                   ท้ังบัลลาสตชนิดแกนเหล็กและแบบโลลอสนี้ 
            ขอดี  
                 - ราคาถูกในการติดต้ังคร้ังแรก 
                 - มีความคงทนตอสภาพแวดลอมท่ีใชงานสูง 
                 -หาซ้ือไดงาย 
                 -มีความสะดวกในการติดต้ังเพราะเปนท่ีใชกนัมาก 
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        ขอเสีย 
                -มีการสูญเสียพลังงานในตัวมันเอง 
                -เนือ่งจากพลังงานท่ีสูญเสียออกมานั้นจะออกมาในรูปความรอนทําใหระบบปรับอากาศ                                     
         ตองทํางานหนักข้ึน 
                -เกิดเสียงขณะทํางาน 
                -หากหลอดไฟฟาหรือบัลลาสตหรือสตารทเตอรในวงจรเส่ือม จะเกดิการกระพริบของ     
      หลอดเกิดข้ึนทําใหหลอดไมสามารถติดไดอยางสมบูรณ และยังทําใหเกิดการส้ินเปลืองพลังงาน 
     

ทําการเปล่ียนเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส(Electric Ballast) 
                หนาท่ีของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีเหมือนกับบัลลาสตท้ังสองประเภทท่ีกลาวมา 
แตแทนท่ีจะใชแผนแกนเหล็กพันขดลวดเพื่อใหเกิดผลทางสนามไฟฟา ก็เปล่ียนมาเปนวงจรทาง  
อิเล็กโทรนิกสแทน  

      1ขอด ี

          -กระตุนใหอิเล็กตรอนที่ข้ัวหลอดหนึง่วิ่งไปท่ีหลอดไฟอีกข้ัวหนึง่ดวยความถ่ีท่ีมากข้ึนสงผล
ใหแสงสวางมีคามากข้ึน 12% และไดแสงท่ีมีความนิ่งและเรียบ 
ลดเสียงท่ีเกิดข้ึนจากบัลลาสตชนิดแกนเหล็ก 
       -ลดความรอนลง 
         -เม่ือบัลลาสตเส่ือมเสีย จะไมทําใหอุปกรณชนิดอ่ืนเส่ือมหรือเสียไปดวย 
         -ลดพลังงานการสูญเสียลงมาอยูท่ี 2-4 วัตต 
        -ลดพลังงานความรอนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะมีผลกระทบตอระบบปรับอากาศ 
         -มีน้ําหนกัเบา 
         -ประหยดัคาไฟลง   20- 30% 
         -เนื่องจากทําใหเกิดแสงท่ีมีความสวางสมํ่าาเสมอจึงทําใหอายกุารใชงานของหลอดไฟเพิ่ม
มากข้ึน 
 
    ขอเสีย 
       -ราคาสูง 
       -มีขอจํากดัในการในสถานท่ี  และอุณหภูมิ เพราะเปนอุปกรณทางอิเล็กโทรนิกส 



 10

เม่ือทําการเปล่ียนเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 
           ราคาของบัลลาสตแบบอิเล็กทรอนิกสมีราคาเทากับ  300  บาท 
                         จํานวนบัลลาสตท้ังหมดท่ีตองทําการติดต้ัง                  1772+126=1898        หลอด 
                          ราคาหลอด+ ราคาในการตดิต้ังหลอดละ                                             300     บาท 
                          ราคารวมท้ังหมด                                                                        8541       บาท 
                          ปริมาณการใชท้ังหมด                                                  83284+3654= 86938 w 
                           เกิดลอสได 2-3 %ของพลังงาน            
                           คิดเปนพลังงาน   ท่ีลดได                                                      
                          คาคุมทุน = 
                                       
                      ลิฟต 

1. ถาเปนอาคารสูงท่ีจําเปนตองใชลิฟท ควรเลือกลิฟทท่ีมีขนาดความเร็วของลิฟทท่ี
เหมาะสมกับจาํนวนผูใชลิฟทในอาคารนัน้ ดังแสดงในตาราง  

2. ถามีลิฟทหลายตัว ควรต้ังใหลิฟททํางานหยุดตามช้ันตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในแตละ
ตัว เชน บางตัวหยุดเฉพาะช้ันคูและบางตัวหยุดเฉพาะช้ันค่ี หรือหยุดต้ังแตช้ัน
เทาใด เปนตนไป  

3. เม่ือเลยเวลารีบเรงแลว ควรเปดลิฟทใหเหลือจํานวนตัวท่ีใชงานใหนอยท่ีสุดตาม
ความเหมาะสม  
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ตาราง แสดงความสัมพันธระหวางความเร็วและพลังงานท่ีใชขับเคล่ือน 
 

จํานวนคน น้ําหนัก ( kg ) ความเร็ว ( m/min ) ขนาดของมอเตอร ( kW ) 

11 750 30 
45 
60 

3.7 
5.5 
7.5 

14 1,000 30 
45 
60 

5.5 
7.5 

11.0 

ท่ีมา : ขอแนะนําการประหยดัพลังงานในอาคาร, กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
 



บทที่ 3  
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
3.1 สํารวจปริมาณเครื่องใชไฟฟา หลอดไฟ แยกตามหองตางๆ ดงันี ้
 

อาคาร.................วิทยบริการ............................ 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ 

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 

หองน้ําชาย 8 36 90           

หองน้ําหญิง 8 36 90           

ทางเดิน 25+2=27 18,36 50            
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อาคาร.................วิทยบริการ............................ 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองพนังงาน 6 36 320  1 กลาง   คอมพิวเตอร 6   

              ปริ้นเตอร 1   

              กาน้ํารอน 1   

หองประชุมCEO 12 36 350  2 กลาง         

หองบริการ 8 36  320             

สํานักงานอธิการ 16+6+44=66 18,32,36  350 8 กลาง   คอมพิวเตอร 13   

              ปริ้นเตอร 9   

              เครื่องถายเอกสาร 2   

              โทรทัศน 2   

หองน้ําชาย 5+4=9 18,36  90             

หองน้ําหญิง 5+2=7 18,36  90             

ทางเดิน 346 36  50             
 
 
 



 14 

อาคาร.................วิทยบริการ............................ 

ชั้น............3................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

สํานักงาน 84 36 350 5 กลาง   คอมพิวเตอร 7   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              โทรทัศน 1   

              ตูน้ํา 1   

ทางเดิน 346 36 50              
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อาคาร.................1.สถาปตยกรรมศาสตร.......................... 
ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

1101 25 36 350 2 เล็ก 6 คอมพิวเตอร 3   

              ปริ้นเตอรตูเย็น 4   

              ไมโครเวฟ 1   

              กาน้ํารอน 1   

1102 8 36  350     2       

ตรวจสอบภายใน 12 36  350 1 ใหญ 2 คอมพิวเตอร 2   

              ปริ้นเตอร 1   

ประชุมการคลัง 22 36   350 1 ใหญ 4       

1104 36 36   350 1 ใหญ 7 คอมพิวเตอร 3   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              กาน้ํารอน 1   

1105 36 36  350      6       

หองน้ําชาย 2 32 90              

หองน้ําหญิง 2 32  90             

ทางเดิน 14 32 50              
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อาคาร.................1.สถาปตยกรรมศาสตร.......................... 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

1201 24 36  350 2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 3   

              ปริ้นเตอร 3   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              โทรทัศน 1   

              กาน้ํารอน 1   

              ตูน้ําเย็น 1   

1202 24 36  350  2 เล็ก 4       

1203 24 36  350  2 เล็ก 4       

1205 36 36 19 3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 10   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              ตูเย็น 1   

              ไมโครเวฟ 1   

              โทรทัศน 1   

              กาน้ํารอน 1   

หองน้ําชาย 2 32  90             
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อาคาร.................1.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............3................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

1301 26 36  350  2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 34   

              ปริ้นเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

1302 24 36  350  1 เล็ก 4 พัดลมระบาย 2   

              โปรเจ็กเตอร 1   

1303 24 36  350  1 ใหญ 4 พัดลมระบาย 2   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

1304 36 36  370     6       

1305 36 36   370 3 กลาง 6 พัดลมระบาย 3   

              คอมพิวเตอร 21   

              ปริ้นเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

              ดีวีดี 1   



 18 

อาคาร.................1.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............3..ตอ................. 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
 

หองน้ําชาย 2 32 90       

หองน้ําหญิง 2 32  90             

ทางเดิน 14 32 50              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

อาคาร.................1.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............4................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   

หอง จํานวน 
(หลอด) 

ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

1401 32 36   370 2 ใหญ 8 พัดลมระบาย 2   

1402 8 36 320      2       

1403 36 36  370      6       

1404 36 36  370      6       

1405 36 36  370      6       

ทางเดิน 14 32  50             
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อาคาร.................2.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

2101 16 36 320 2 เล็ก 4 คอมพิวเตอร 8   

              ปริ้นเตอร 4   

              เครื่องถายเอกสาร 2   

              ตูน้ําเยน็ 1   

2102 38 36  370 3 เล็ก 6 คอมพิวเตอร 21   

              ปริ้นเตอร 10   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              ไมโครเวฟ 1   

              โทรทัศน 1   

              ตูเย็น 1   
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อาคาร.................2.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............1...ตอ................ 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

2103 36 36  370  3 เล็ก 6 คอมพิวเตอร 16   

              ปริ้นเตอร 6   

              เครื่องถายเอกสาร 2   

              เครื่องสแกน 1   

              โทรทัศน 1   

              ตูเย็น 1   

              กระทะไฟฟา 1   
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อาคาร.................2...สถาปตยกรรมศาสตร......................... 

ชั้น............1..ตอ................ 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

2104 36 36  370  3 เล็ก 6 คอมพิวเตอร 16   

              ปริ้นเตอร 6   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              แฟกซ 1   

              ไมโครเวฟ 1   
              ตูเย็น 1   
              กาน้ํารอน 1   

หองน้ําชาย 2 32 90              

หองน้ําหญิง 2 32 90              

ทางเดิน 26 32  50             
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อาคาร.................2.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

2201 8 36  320 2 เล็ก 4 คอมพิวเตอร 1   

2202 48 36 380  4 เล็ก 8 คอมพิวเตอร 2   

              ปริ้นเตอร 1   

              โตะทดลอง 12   

2204 12 36  300 1 เล็ก 2 พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 1   

2205 48 36  370  4 เล็ก 8 พัดลมระบาย 4   

              เตาอบ 1   

              เครื่องดูดเคมี 2   

หองน้ําชาย 1 32  90             

ทางเดิน 26 32  50             
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อาคาร.................2.สถาปตยกรรมศาสตร........................... 

ชั้น............3................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

2301 16 36  320     4       

2302 24 36 350      4       

2303 48 36   370     8       

2305 48 36  370      5       

หองน้ําชาย 4 36  90             

หองน้ําหญิง 4 36  90             

ทางเดิน 26 32 50              
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อาคาร.................4.โรงงานวศิวกรรมโยธา.......................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

4101 8 36  300     2 พัดลมระบาย 2   

4102 20 36  320 2 ใหญ 4 พัดลมระบาย 4   

              เครื่องฉายสไลด 1   

4103 24 36 320  2 ใหญ 12 คอมพิวเตอร 1   

              ปริ้นเตอร 1   

              ชุดฝก 3   

              กาน้ํารอน 1   

4104 20 36  320 3 กลาง 15 โตะทดลอง 7   

              กาน้ํารอน 1   

การปฏิบัติการปฐพีฯ 24 36 320        พัดลมระบาย 8   

              เครื่องฉายสไลด 1   
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อาคาร.................4.โรงงานวศิวกรรมโยธา.......................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองน้ําชาย 4 36  90             

หองน้ําหญิง 4 36  90             

ทางเดิน 24    50             

          

อาคาร.................4..โรงงานวิศวกรรมโยธา.......................... 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

4201 18 36  320 1 กลาง 6       

หองวาง 18 36 320      3 ตูน้ําเยน็ 1   

4202 48 36   370     10       

ทางเดิน 6 18 50              
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อาคาร.................5.โรงงานไมวิศวกรรมโยธา........................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองน้ําชาย 4 36 90              

หองน้ําหญิง 4 36  90             

ทางเดิน 36    50       พัดลมระบาย 6   

              พัดลมตั้งพื้น 3   

              ตูเชื่อม 6   

              ชุดปฏิบัติงาน 10   

              ปมลม 1   
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อาคาร.................5 โรงงานไมวิศวกรรมโยธา............................ 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

5201 48 36   370     10       

5202 48 36  370      10       

ทางเดิน 6 18 50              
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ.......................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6101 40 36  370  2 ใหญ   พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 10   

              ปริ้นเตอร 5   

              เครื่องถายเอกสาร 2   

              โทรทัศน 1   

              ตูเย็น 1   

              กาน้ํารอน 1   

6102 48 36  370      4 สวาน 5   

              เครื่องเจีย 1   

              เครื่องตัดเหล็ก 1   

6103 6 36  320             

6104 4 36 320              

6105 40 36   370     12       
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ.......................... 

ชั้น............1..ตอ................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6106 40 36  370      4 พัดลมตั้งพื้น 6   

              โทรทัศน 2   

              ตูเย็น 1   

หองน้ําชาย 7 18 90              

หองน้ําหญิง 7 18 90              

ทางเดิน 18+60=76 18,32  50             
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองประชุมใหญ 42 18   370 8 ใหญ   เครื่องฉายสไลด 1   

              ลําโพง 2   

หองควบคุม 6 36 320  1 เล็ก   มิกเซอร 1   

6202 74 36  370  2 ใหญ   คอมพิวเตอร 13   

              ปริ้นเตอร 4   

              กาน้ํารอน 1   

              โทรทัศน 1   

6203 86 36  370  3 เล็ก   คอมพิวเตอร 7   

              ตูเย็น 1   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              กาน้ํารอน 1   

              ไมโครเวฟ 1   
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............2.ตอ.................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองประชุมเล็ก 19 18   320 4 ใหญ   ลําโพง 2   

              เครื่องฉายสไลด 1   

6204                   

6205                   

6206 80 36  370  2 เล็ก         

หองน้ําชาย 13 18  90             

หองน้ําหญิง 12 18 90              

ทางเดิน 2+35=37 18,32  50             
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............3................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6301 68 36  370  2 38700   พัดลมระบาย 1   

              โตะทดลอง 10   

6302 48 36   370 2 38700   คอมพิวเตอร 34   

              ปริ้นเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              พัดลมระบาย 1   

6303 80 36   370 3     คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              พัดลมระบาย 3   

              ชุดทดลอง 6   

6304 80 36   370 2 40000   พัดลมระบาย 1   

              โตะทดลอง 15   
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............3..ตอ................ 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6301 68 36  370  2 38700   พัดลมระบาย 1   

6305 60 36  370  2 40000   คอมพิวเตอร 20   

              พัดลมระบาย 1   

6306 60 36  370  2 40000   คอมพิวเตอร 14   

              พัดลมระบาย 1   

หองน้ําชาย 7 18 90              

หองน้ําหญิง 8 18 90              

ทางเดิน 30 32  50             
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อาคาร.................6..เฉลิมพระเกยีรติ.......................... 

ชั้น............4................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6401 24 36  320 1 ใหญ   โตะทดลอง 4   

              พัดลมระบาย 5   

6402                   

6403 46 36  350 2 ใหญ   คอมพิวเตอร 5   

              ปริ้นเตอร 4   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              กาน้ํารอน 1   

              ตูเย็น 1   

              เครื่องปงขนมปง 1   

6404                   
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อาคาร.................6..เฉลิมพระเกยีรติ.......................... 

ชั้น............4....ตอ............... 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6405 24 36 320  2 ใหญ 4 คอมพิวเตอร 1   

              โทรทัศน 1   

              สวาน 1   

6406 24 36  320 2 ใหญ   คอมพิวเตอร 8   

              โตะทดลอง 8   

6407 24 36  320 2 ใหญ   คอมพิวเตอร 2   

              ปริ้นเตอร 1   

              โตะทดลอง 4   

หองเก็บของ 4 36  120             

หองน้ําชาย 13 18  90             

หองน้ําหญิง 12 18  90             

ทางเดิน 2+32=34 18,32  60             

          



 37 

อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............5................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6501 26 36  320     4       

6502 26 36   320     4       

6503 26 36  320      4       

6504 26 36  320      4       

6505 26 36  320  1 ใหญ   พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 1   

              โทรทัศน 2   

              กาน้ํารอน 1   
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............5................... 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6506 26 36   320 1 ใหญ   พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 2   

              ปริ้นเตอร 1   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              ไมโครเวฟ 1   

              ตูเย็น 1   

6507 26 36  320  1 ใหญ   พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 2   

หองเก็บของ 4 36  120             

หองน้ําชาย 13 18 90              

หองน้ําหญิง 13 18  90             

ทางเดิน 2+32=34 18,32  60             

          



 39 

อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............6................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6601 26 36  320      4       

6602 26 36  320  2 38700 4       

6603 26 36  320  1 38700 4       

6604 26 36  320  2 38700 4       

6605 26 36  320      4       

6606 26 36  320      4       

6607 26 36  320      4 กาน้ํารอน 1   

หองเก็บของ  - -   -             

หองน้ําชาย 13 18  90             

หองน้ําหญิง 13 18  90             

ทางเดิน 2+32=34 18,32  60             
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อาคาร.................6..เฉลิมพระเกยีรติ.......................... 

ชั้น............7................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6701 26 36  320              

6702 26 36  320              

6703 26 36 320               

6704 26 36  320              

6705 26 36  320  2 เล็ก         

6706 26 36  320  2 เล็ก         

6707 26 36  320  2 เล็ก         

หองเก็บของ 4 36 120              

หองน้ําชาย 13 18  90             

หองน้ําหญิง 13 18 90              

ทางเดิน 2+32=34 18,32 60              
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อาคาร.................6.เฉลิมพระเกยีรติ........................... 

ชั้น............8................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6801 26 36  320             

6802 26 36  320             

6803 26 36  320              

6804 26 36  320              

6805 26 36  320              

6806 26 36  320              

6807 26 36  320              

หองเก็บของ 4 36  120             

หองน้ําชาย 13 18  90             

หองน้ําหญิง 13 18 90              

ทางเดิน 2+32=34 18,32  60             
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อาคาร.................8(บริหาร)........................... 

ชั้น............1................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8101 4 36  320  2 ใหญ   คอมพิวเตอร 3   

              ปริ้นเตอร 3   

              แฟกซ 1   

              โทรทัศน 1   

8102 18 36  320 3 กลาง 3 คอมพิวเตอร 8   

              ปริ้นเตอร 3   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              ไมโครเวฟ 1   

              กาน้ํารอน 1   

              เครื่องปงขนมปง 1   

              ตูน้ํา 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)........................... 

ชั้น............1.ตอ.................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8106 10 36 350 3 ใหญ 3 คอมพิวเตอร 9   

              ปริ้นเตอร 3   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              กาน้ํารอน 1   

              หมอขาว 1   

              ตูเย็น 1   

หองน้ําชาย 8 36 90              

หองน้ําหญิง 8 36 90              

ทางเดิน 84 36  60             
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............2................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8201 12 36   320 1 ใหญ 4 พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 5   

              ปริ้นเตอร 3   

              โทรทัศน 1   

              ไมโครเวฟ 1   

8202 1 36  320              

8203 8 36  320  1 ใหญ 1 คอมพิวเตอร 6   

              ปริ้นเตอร 2   

              โทรทัศน 1   

              ตูเย็น 1   

8204 32 36   320 2 กลาง 6 คอมพิวเตอร 41   

              โปรเจ็กเตอร 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............2..ตอ................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8205 14 36   320 2 ใหญ 6 พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 32   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              ปริ้นเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8207 22 36 350 2 ใหญ 8 คอมพิวเตอร 48   

              โปรเจ็กเตอร 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............2..ตอ................. 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8208 14 36 320 2 ใหญ 3 คอมพิวเตอร 44   

           โปรเจ็กเตอร 1   

8210 14 36 320 3 ใหญ 4 คอมพิวเตอร 29   

           โปรเจ็กเตอร 1   

           โทรทัศน 1   

8211 14 36 320 2 ใหญ 4 โปรเจ็กเตอร 1   

หองน้ําชาย 8 36 90             

หองน้ําหญิง 8 36 90             

หองคนพิการ 1 36 90             

ทางเดิน 18 36 60             
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............3................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8301 20 36  350 3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8302 20 36  350 3 ใหญ 6 พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 36   

8303 20 36  350 2 ใหญ 8 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

8304 1 36   320             
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............3....ตอ............... 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8305 20 36   320 2 เล็ก 5 คอมพิวเตอร 5   

              ปริ้นเตอร 4   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              โทรทัศน 1   

              ไมโครเวฟ 1   

              ตูเย็น 1   

8306 14 36  320  2 กลาง 3 คอมพิวเตอร 2   

              ปริ้นเตอร 3   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

8307 11 36  320  1 เล็ก 2 คอมพิวเตอร 1   

              ปริ้นเตอร 1   

              โทรทัศน 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............3..ตอ................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8308                   

8309 20 36   320 3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8310 20 36  320  3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8311 13 36   320 2 ใหญ 4 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

8312 20 36  320  3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............3..ตอ................... 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

หองเก็บของ 1 18  100             

หองน้ําชาย 5+5=10 18,36  90             

หองน้ําหญิง 5+5=10 18,36  90             

หองน้ําคนพกิาร 2 18,36 90              

ทางเดิน 14+25=39 18,36 60              
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............4................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8401 20 36  320  3 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8402 15 36 15 2 ใหญ 3 คอมพิวเตอร 3   

              ปริ้นเตอร 4   

              ไมโครเวฟ 1   

              โทรทัศน 1   

              ตูเย็น 1   

8405 12 36  320  2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............4.ตอ................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8406 12 36  320  2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8407 12 36   320 2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8408 18 36   320 2 ใหญ 3 คอมพิวเตอร 41   

              โปรเจ็กเตอร 1   
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............4.ตอ.................. 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8409 18 36  320  2 ใหญ 4 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

หองเก็บของ 1 18 120             

หองน้ําชาย 5+2=7 18,36 90              

หองน้ําหญิง 5+2=7 18,36  90             

หองน้ําคนพกิาร 1 36 90              

ทางเดิน 20+14=34 18,36 60              
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อาคาร.................8(บริการ)............................ 

ชั้น............5................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8501 12 36   320 1 ใหญ 8 โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8502 20 36  320  2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   

8503 20 36  320  2 ใหญ 6 คอมพิวเตอร 1   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              เครื่องฉายสไลด 1   
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อาคาร.................8(บริการ)............................ 

ชั้น............5.ตอ.................. 

หลอดไฟฟา แอร  พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ  
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

8504 9+20=29 18,36 350  2 ใหญ 5 พัดลมระบาย 1   

              คอมพิวเตอร 4   

              ปริ้นเตอร 2   

              เครื่องถายเอกสาร 1   

              โทรทัศน 1   

              ไมโครเวฟ 1   

8505 1 18   320             

หองน้ําชาย 2 36  90             

หองน้ําหญิง 2 36 90              

หองน้ําคนพกิาร 1 18 90             

ทางเดิน 14 18 60             
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อาคาร.................8(บริหาร)............................ 

ชั้น............6................... 

หลอดไฟฟา แอร พัดลม เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ   
หอง จํานวน 

(หลอด) 
ขนาด 
(วัตต) 

ความสวาง 
จํานวน 
(เครื่อง) 

ขนาด 
(BTU) 

จํานวน 
(เครื่อง) 

ชนิด จํานวน 
  

6801 82+48=130 18,36  350  1 เล็ก   พัดลมระบาย 4   

              โปรเจ็กเตอร 1   

              โทรทัศน 1   

หองควบคุม 7+4=11 18,36  120             

หองเก็บของ 6 36  120 3 เล็ก   โทรทัศน 1   

หองน้ําชาย 2 36  90             

หองน้ําหญิง 2 36  90             

หองน้ําคนพกิาร 1 18 90              

ทางเดิน 16+7=23 18,36  60             
 



บทที่ 4 
ผลและการวิเคราะห 

 
4.1   รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน  (กรณีมาตรการดานไฟฟา) 

๑) ช่ือมาตรการ  : การใชบัลลาสตการสูญเสียตํ่า        ลําดับท่ี   1 
   จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง      : 519 ชุด 
   สถานท่ีปรับปรุง                   : อาคารสถาปตยกรรม อาคาร 1 
          อาคารสถาปตยกรรมมีหลอดฟลูออเสเซ็นต ขนาด 36W จํานวน 519 ชุด ท่ีใชบัลลาสตชนิดขดลวด
ธรรมดา   เปดใชงานเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงตอวัน 250 วันตอป  อัตราคาไฟฟาเฉล่ีย 3.5 (บาท/Unit/)      
           จากการตรวจวดักําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสต  วัดได 48W  ตอหลอด 1 ชุด  ท่ีระดับ
แรงดันไฟฟาอางอิง  220V 50Hz 
บัลลาสตชนิดขดลวดธรรมดา    
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  8 (ช่ัวโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  2 (kh/ป) 
ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  519 ชุด x 48W x 2 (kh/ป) 
                                                  =  49,824 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                             =  49,824 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  174,384 (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  8 (ชั่วโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  2 (kh/ป) 
ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  519 ชุด x 36W x 2 (kh/ป) 
                                                  =  37,368 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                              =  37,368 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  130,788 (บาท/ป) 
คาไฟฟาตอปท่ีลดลง                  =     174,384 (บาท/ป) -130,788 (บาท/ป) = 43,596 (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสขนาด  36W ราคารวมคาติดต้ังตัวละ 500 บาท 
เงินลงทุน                                   = 519 (ชุด) x 500 (บาท/โคม) 
                                                   = 259,500 (บาท) 
 ระยะเวลาคืนทุน                        = เงินลงทุน / คาไฟฟาตอปท่ีลดลง    
                                                   = 259,500 (บาท)/ 43,596 = 5.95 ป 
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การดําเนินการปรับปรุง           
            ดําเนินการเปล่ียนบัลลาสตเปนชนิดการสูญเสียตํ่า  จํานวน 519 ชุด 
วิธีการตรวจสอบผลการประหยัด 
             ดําเนนิการวดัคากําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสตแบบธรรมดาและเปรียบเทียบกับแบบการ
สูญเสียตํ่า  ดูผลกอนเปล่ียนเทียบกับผลที่ยงัไมไดเปล่ียนบัลลาสต  และคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
 

  
๑) ช่ือมาตรการ  : การใชบัลลาสตการสูญเสียตํ่า        ลําดับท่ี   2 
   จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง      : 49 ชุด 
   สถานท่ีปรับปรุง                   : อาคารคณะวชิาชางโยธา, อาคารปฏิบัติงานชางโยธา 
          อาคารคณะวิชาชางโยธา มีหลอดฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 36 W  จํานวน 45 ชุด และ อาคารโรงฝก
ปฏิบัติงานชางกอสราง มีหลอดฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 36 W  จํานวน 4 ชุด รวม 49 ชุดที่ใชบัลลาสตชนิด
ขดลวดธรรมดา   เปดใชงานเฉล่ีย 10 ช่ัวโมงตอวัน 250 วนัตอป  อัตราคาไฟฟาเฉล่ีย 3.5 (บาท/Unit/)      
           จากการตรวจวดักําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสต  วัดได 46W  ตอหลอด 1 ชุด  ท่ีระดับ
แรงดันไฟฟาอางอิง  220V 50Hz 
บัลลาสตชนิดขดลวดธรรมดา    
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  10 (ช่ัวโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  2.5 (kh/ป) 
ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  49 ชุด x 46W x 2.5 (kh/ป) 
                                                  =  5,635 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                             =  5,635 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  19,722.50 (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  10 (ช่ัวโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  2.5 (kh/ป) 
ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  49 ชุด x 36W x 2.5 (kh/ป) 
                                                  =  4,410 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                              =  4,410 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  15,435 (บาท/ป) 
คาไฟฟาตอปท่ีลดลง                  =     19,722.50 (บาท/ป)- 15,435 (บาท/ป)= 4,287.50 (บาท/ป) 
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บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสขนาด  36W ราคารวมคาติดต้ังตัวละ 500 บาท 
เงินลงทุน                                   = 49 (ชุด) x 500 (บาท/โคม) 
                                                   = 24,500 (บาท) 
 ระยะเวลาคืนทุน                        = เงินลงทุน / คาไฟฟาตอปท่ีลดลง    
                                                   = 24,500 (บาท) / 4,287.50 (บาท/ป) = 5.71 ป 
การดําเนินการปรับปรุง      
            ดําเนินการเปล่ียนบัลลาสตเปนชนิดการสูญเสียตํ่า  จํานวน 49 ชุด 
วิธีการตรวจสอบผลการประหยัด 
             ดําเนนิการวดัคากําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสตแบบธรรมดาและเปรียบเทียบกับแบบการ
สูญเสียตํ่า  ดูผลกอนเปล่ียนเทียบกับผลที่ยงัไมไดเปล่ียนบัลลาสต  และคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
 

   
 

๑) ช่ือมาตรการ  : การใชบัลลาสตการสูญเสียตํ่า        ลําดับท่ี   3 
   จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง      : 1653 ชุด 
   สถานท่ีปรับปรุง                   : อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 8 ช้ัน 
         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ช้ัน มีหลอดฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 36 W  จํานวน 1653 ชุดที่ใชบัลลาสต
ชนิดขดลวดธรรมดา   เปดใชงานเฉล่ีย 6 ช่ัวโมงตอวัน 250 วันตอป  อัตราคาไฟฟาเฉล่ีย 3.5 (บาท/Unit/)      
           จากการตรวจวดักําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสต  วัดได 46W  ตอหลอด 1 ชุด  ท่ีระดับ
แรงดันไฟฟาอางอิง  220V 50Hz 
บัลลาสตชนิดขดลวดธรรมดา    
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  6 (ช่ัวโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  1.5 (kh/ป) 
ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  1,653ชุด x 46W x 1.5 (kh/ป) 
                                                  =  114,057 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                             =  114,057 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  399,199.50 (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
ช่ัวโมงเปดไฟตอป                    =  6 (ช่ัวโมง/วัน) x 250 (วัน/ป) 
                                                  =  1.5 (kh/ป) 
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ปริมาณการใชไฟฟาตอป          =  1,653ชุด x 36W x 1.5 (kh/ป) 
                                                  =  89,262 (Unit/ป)      
คาไฟฟาตอป                              =  89,262 (Unit/ป) x 3.5 (บาท/Unit/)      
                                                  =  312,417 (บาท/ป) 
คาไฟฟาตอปท่ีลดลง                  =     399,199.50 (บาท/ป)- 312,417 (บาท/ป)= 86,782.50 (บาท/ป) 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสขนาด  36W ราคารวมคาติดต้ังตัวละ 500 บาท 
เงินลงทุน                                   = 1653 (ชุด) x 500 (บาท/โคม) 
                                                   = 826,500 (บาท) 
 ระยะเวลาคืนทุน                        = เงินลงทุน / คาไฟฟาตอปท่ีลดลง    
                                                   = 826,500 (บาท) / 86,782.50 (บาท/ป) = 9.52 ป 
 
๙)  วิธีการตรวจสอบผลการประหยัด 
             ดําเนนิการวดัคากําลังไฟฟาของหลอดรวมบัลลาสตแบบธรรมดาและเปรียบเทียบกับแบบการ
สูญเสียตํ่า  ดูผลกอนเปล่ียนเทียบกับผลที่ยงัไมไดเปล่ียนบัลลาสต  และคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
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4.2  รายละเอียดมาตรการอนรัุกษพลังงาน  (กรณีมาตรการดานความรอน) 
 

๑) ช่ือมาตรการ                    : การติดฟลมกรองแสงท่ีกระจกใส                          ลําดับท่ี   1 
   จํานวนอุปกรณท่ีปรับปรุง      :  332  ตารางเมตร 
   สถานท่ีปรับปรุง        : อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
 
 หนวย(kW)/ป MJ/ป บาท/ป 
๒)  เปาหมายเชิงปริมาณ 71,092.1 255,931.56 199,057.9 
๓)  ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 293,236.2 1,055,650.32 821,061.36 
๔)  ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง  799,718.76 622,003.46 
๕)  เงินลงทุนท้ังหมด   212,992 บาท 
๖)  ระยะเวลาคืนทุน  24 ป 
๗)  สภาพท่ีเปนอยู 
                 อาคารเฉลิมพระเกียรติเปนอาคารสูง 8 ช้ัน   ระดับแสงอาทิตยท่ีสองดานขางอาคารสงผลใหเกิดคา
ปริมาณความรอนท่ีสูงข้ึน  จงึไดกําหนดมาตรการติดแผนฟลมกรองแสงท่ีกระจกใสเพ่ือลดการใช
เคร่ืองปรับอากาศ 
 
๘)  การดําเนนิการปรับปรุง       
                 ดําเนินการติดแผนฟลมกรองแสงท่ีกระจกใสตามบริเวณหองท่ีมีแสงเขาหองมาก 
 
๙)  วิธีการตรวจสอบผลการประหยัด 
                ตรวจสอบปริมาณการใชเคร่ืองปรับอากาศและตรวจสอบอุณหภูมิหองกอนติดฟลมและหลังติดฟลม 
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4.3 แนวทางการอนุรักษพลังงาน   
 4.3.1 การทําความสะอาดหลอดไฟฟา และโคมไฟฟา อยางนอยปละ 2 คร้ัง  มาตรการน้ี
สามารถท่ีจะกระทําไดเลยโดยอาจจะระบุลงไปในสัญญาการจางเหมาทําความสะอาด เพราะวาจาก
การวิจัยคร้ังนี้พบวาหลอดไฟฟา และโคมไฟฟามีความสกปรกอยางมาก อาจมีผลในการวัดปริมาณ
แสงผิดพลาดได 
 4.3.2 จากการวิจัยพบวาบุคลากรสวนใหญไมทําตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา ท่ีระบุตามเอกสารภาคผนวก ตัวอยางเชน 
การเปด – ปด เคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาท่ีกําหนด การเปดไฟเฉพาะพื้นท่ี ท่ีใชงานจริง สามารถ
แกไขไดโดยรณรงคเร่ืองมาตรการตามเอกสารภาคผนวก เปนตน 
 4.3.3 ในสวนของสํานักงานพื้นท่ี สวนใหญที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ  มีการนํากาตมน้ํารอน 
เคร่ืองถายเอกสาร  ตู เย็น  มาใชงานอยูภายในหองเดียวกัน  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้จะทําให
เคร่ืองปรับอากาศทํางานอยางหนัก พบวาเปนการส้ินเปรืองการใชไฟฟาอยางเห็นไดชัด แกไขโดย
แยกไปใชในพื้นท่ีท่ีไมมีการใชเคร่ืองปรับอากาศก็จะชวยลดปญหานี้สามารถดําเนินการไดเลย 
 4.3.4  ในสวนของหองเรียน พบวาในบางหองท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศ หลังจากเลิกใชงาน
แลวมีการเปดพัดลมดูดอากาศท้ิงไว สามารถแกไขไดโดยอบรม อาจารย นักเรียน แมบาน ให
ตระหนัก และเห็นความสําคัญของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 4.3.5  พื้นท่ีหองน้ําท้ังชาย และหญิง พบวาในบางหอง มีการร่ัวซึมของกอกน้ําตลอดเวลา 
ปญหาน้ีจะทําใหมอเตอรปมน้ําตองทํางานหนัก  ทําใหส้ินเปรืองพลังงานไฟฟา สามารถแกไขได
โดยมอบหมายใหแผนกอาคารสถานท่ีแรงสํารวจ และดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาวะปกติ 
  4.3.6 ในสวนของสํานักงานพื้นท่ี สวนใหญท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศ  พบวามีหนังสือเอกสาร 
ส่ิงพิมพ รวมถึงวัสดุสํานักงานเชน กระดาษท่ียังไมใชวางอยูเต็มหอง พฤติกรรมเหลานี้ก็เปนการทํา
ใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานอยางหนัก และเปนการส้ินเปรืองพลังงานไฟฟา เชนกัน สามารถแกไข
ไดโดย ดําเนินการยายไปเก็บในพื้นท่ี ท่ีไมมีการใชเคร่ืองปรับอากาศ 
 4.3.7 ในสวนของสํานักงานพ้ืนท่ี สวนใหญท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศ  พบวามีการนําอาหารท่ี
กําลังรอนมารับประทานในหอง เชน ชา กาแฟ  พฤติกรรมเหลานี้ก็เปนการทําใหเคร่ืองปรับอากาศ
ทํางานอยางหนัก และเปนการส้ินเปรืองพลังงานไฟฟา เชนกัน สามารถแกไขไดโดย รับประทาน
อาหารเหลานี้ ในพื้นท่ี ท่ีไมมีการใชเคร่ืองปรับอากาศ 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 - จากขอมูลท่ีไดทําการสํารวจและเก็บขอมูล พบวาหากดําเนินการตามบทท่ี 4 ระยะเวลาใน
การคืนทุนจะใชเวลานาน แตก็สามารถท่ีจะดําเนินการได แตตองทําการคํานวณอีกคร้ัง เนื่องจาก
ราคาอุปกรณ และคาดําเนินการมีการเปล่ียนแปลง และในหัวขอ 4.3 สามารถดําเนินการไดเลย 
 - ขอมูลท่ีทําการเก็บยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง และ
ในบางพื้นท่ีก็ไมสามารถเขาไปสํารวจ และตรวจวัดได 
  
5.2 ขอเสนอแนะ 
 - ควรมีเคร่ืองมือวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ เพื่อทําการตรวจวัดพลังงานแอรท่ีเปน
ปจจุบัน เทียบกับ Spec แอรตัวนั้น ๆ 
 -  ควรมีการติดต้ังมิเตอร เพื่อทําการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟา แยกตามตึก หรือแยก
ตามแผนกงาน และควรเพ่ิมบุคลากรเพื่อมาทําหนาท่ีในการจดบันทึกการใชไฟฟาของแตละเดือน 
จะทําใหงายตอการวางแผนการอนุรักษพลังงานท่ีเปนมาตรฐาน และยั่งยืนตอไป  
 - ควรมีการออกแบบระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟาอัตโนมัติ เพื่อทําหนาท่ีในการจัดเก็บการ
ใชพลังงานไฟฟาแทนการเพ่ิมบุคลากร โดยทําการสงขอมูลแบบ Wireless Network มายังเคร่ืองแม
ขาย ตลอดเวลาท่ีเราตองการ เชน ทําการจัดเก็บ วัดคาการใชพลังงานไฟฟาทุกๆ 10 นาที จากทุกๆ 
ตึก และทุกแผนกงาน จากนั้นนําคาท่ีไดมาพล็อตกราฟ แสดงคาดัชนีการใชพลังงานของแตละเดือน 
หากมีการออกแบบระบบดังกลาว จะทําใหการประหยัดพลังงานสะดวกมากยิ่งข้ึน และงายตอการ
คํานวณเพื่อหามาตรการตอไป 
 - ควรมีการติดต้ังแสดงมาตรการประหยัดพลังงานท่ีชัดแจน เชน ออกแบบโปสเตอร และ
ปดไวในท่ีมองเห็นไดชัดแจน, การจดบันทึกบุคคลท่ีรับผิดชอบเปด – ปด การใชไฟฟาตาม
มาตรการแยกตามวัน 
 - ควรมีการสํารวจการติดต้ังระบบไฟฟา ปละคร้ัง แยกตามตึก และตามแผนกงาน เพื่อ
สะดวกในการหามาตรการประหยัดพลังงานตอไป ท้ังนี้ใหผูรับผิดชอบแตละตึก   หรือแผนกงาน
ตาง ๆ ระบุ วัน-เดือน-ป ของการติดตั้งเคร่ืองใชไฟฟาดังกลาวดวย 



 64

บรรณานุกรม 
 

1. สาระนารูเกีย่วกับพลังงานไฟฟา, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
    มหาวิทยาลัย, 2542. 
2. วัชระ ม่ังวิทิตกุล, ไฟฟาแสงสวาง (NP 01/06/20), สาระนารูเร่ืองการอนุรักษพลังงาน, พิมพคร้ังท่ี 
3, สํานักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, จัดทําโดย ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย,  
    2544. 
4. บัลลาสตประสิทธิภาพสูง (EE 01/04/12), เอกสารเผยแพร ชุด ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการใช 
    พลังงาน, กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน,จัดทําโดย ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
5. หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) (EE 01/03/12), เอกสารเผยแพร ชุด ความรูพื้นฐาน 
    เกี่ยวกับการใชพลังงาน, กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน, จัดทําโดย ศูนยอนุรักษพลังงานแหง  
    ประเทศไทย 
6. การลดคาใชจายดวยการประหยดัพลังงาน (17) , เอกสารเผยแพร, พิมพคร้ังท่ี 5 , สํานักกํากับและ 
    อนุรักษพลังงาน, กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
    ส่ิงแวดลอม, เมษายน 2543. 
7. ศิริพรรณ ธงชัย, การประหยัดพลังงาน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2535. 
8. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสกบัการอนุรักษพลังงาน, วารสารวิศวอุตสาหกรรม, ปท่ี 2 ฉบับท่ี 17,  
    ตุลาคม 2538. 
9. ขอแนะนําในการประหยดัไฟฟาภายในอาคาร, เอกสารเผยแพร, พิมพคร้ังท่ี 6, สํานักกํากับและ 
    อนุรักษพลังงาน, กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
    ส่ิงแวดลอม, สิงหาคม 2544. 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
มาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

มาตรการ กิจกรรมหลัก 

๑)  การประหยัดไฟฟา ๑)  เคร่ืองปรับอากาศ 

• กําหนดเปดเคร่ืองปรับอากาศ  เวลา ๐๙.00 น. และปดเครื่องปรับอากาศ        
เวลา๑๖.๐๐ น. ก็จะสามารถลดการใชงานเคร่ืองปรับอากาศไดวนัละ 1 ช่ัวโมง 

• กําหนดใหปรับต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศเปน  ๒๕ องศาเซลเซียสในบริเวณ
พื้นที่ทํางานท่ัวไป  และพ้ืนท่ีสวนกลาง 

• ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีออกจากหองเกิน ๓๐ นาที (สําหรับหองทํางาน
สวนตัว) 

•  ปดเคร่ืองปรับอากาศในชวงเวลาพักเท่ียง  เพื่อปองกันการทํางานของ
เคร่ืองปรับอากาศทํางานพรอมกันจํานวนมาก ๆ  เม่ือกลับเขามาทํางานในเวลา 
13.00 น.  ใหใชวิธีการลดการทํางานของคอมเพรสเซอร     โดยการปรับท่ีเทอร
โมสตัทใหอยูท่ีอุณหภูมิสูงสุด เพื่อใหคอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน ตัวอยาง  
เชน  ปรกติตั้งอุณหภูมิปรับอากาศไวท่ี 25  องศา เซลเซียส   เม่ือพักเท่ียง  ให
ปรับไปท่ีอุณหภูมิสูงสุด  คือประมาณ 30 องศาเซลเซียส  คอมเพรสเซอรก็จะ
หยุดทํางาน โดยอัตโนมัติ และเม่ือกลับเขาทํางาน ก็ใหปรับไปท่ีอุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียสตามปกติ   หรือในกรณีเปนเครื่องปรับอากาศรุนใหม   ให
ปรับเทอรโมสตัท ใหทํางานท่ี  Fan Mode เพื่อหยุดการทํางานของ
คอมเพรสเซอร และเม่ือกลับเขาทํางานก็ปรับใหทํางานท่ี Cool Mode ตามปกติ 

• เปดเคร่ืองระบายอากาศเทาท่ีจําเปน 

• ทําความสะอาดแผงกรองอากาศ  ท่ีอยูภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร 
อยางสมํ่าเสมอ  ทุก ๆ เดือน   

• ทําความสะอาดชุดระบายความรอน  ท่ีติดต้ังภายนอกอาคาร  ทุก ๆ  6  เดือน 

• ทําการสํารวจหองทํางานท่ีตดิต้ังเคร่ืองปรับอากาศ โดยการปดชองวางใหสนิท 
เชน บานประตู หนาตาง ชองลม ชองเปดบนฝาเพดาน  ชองพัดลมระบายอากาศ  

• ดูแลการเปด – ปด ประตู เขา – ออก  หองท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และ
ระมัดระวังไมใหประตูหองเปดคางไว 

 



 66 

มาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
มาตรการ กิจกรรมหลัก 

๑)  การประหยัดไฟฟา   
     (ตอ) 

• ทําการเปด-ปด มาน มูล่ี ตามจังหวะของแสงสวาง เล่ือนตูมาติดผนังในดานท่ีไม
ตองการแสงสวาง ยายส่ิงของหรือเอกสารที่ไมจําเปนออกจากหองท่ีติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ  เชน  ตูเย็น  กาตมน้ํา  เตาไมโครเวฟ  เคร่ืองถายเอกสาร  เปนตน  

• ปองกันความรอนเขาสูอาคาร  โดยการติดกันสาด  หรือปลูกตนไมเพือ่ใหเกดิ  
รมเงา บริเวณโดยรอบอาคาร  

๒)  ไฟฟาแสงสวาง 

• ใหปดไฟในหองทํางานชวงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  

• ใหมีการปดไฟฟาในหองเรียนทันที เม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

• ปรับลดชวงเวลาการเปด-ปด ไฟแสงสวางถนนสาธารณะ / ลานจอดรถ /
ทางเดิน / สวนและสนาม  

• ปรับลดจํานวนหลอดไฟแสงสวางภายในอาคาร โดยใชเคร่ืองวัดแสง (LUX 
METER) ตรวจวัด 

• ถอดหลอดไฟฟา  ในบริเวณที่มีความสวางมากเกินความจําเปน  เชนโถง
ทางเดิน  หรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติจากภายนอก  เพือ่ลดการใชหลอดไฟ  
โดยการเปดมาน  มูล่ีบริเวณหนาตาง เปนตน 

• กําหนดใหถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟา เชน เคร่ืองทําน้ําเยน็ กระติกน้ํารอน เคร่ือง
ถายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร ฯลฯ หลังเลิกงานและวันหยุดทําการ 

• แยกสวิตซควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวาง ท่ีสามารถเปด-ปดไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับความจําเปนในการใชงาน  แทนการใชหนึ่ง สวิตซควบคุมหลอดแสง
สวางจํานวนมาก  

• บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  โดยทําความ
สะอาด  ฝาครอบโคมไฟฟา  หลอดไฟ  แผนสะทอนแสง  เพื่อใหอุปกรณแสง
สวางมีความสะอาด  และใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ   ท้ังนี้ควรทําความ
สะอาดอยางสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน 
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มาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
มาตรการ กิจกรรมหลัก 

๑)  การประหยัดไฟฟา   
     (ตอ) 

๓)  อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร  

• ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียง  หรือเม่ือไมมีการใชงานเกนิ 15 นาที 

• ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ  เม่ือไมมีการใชงานเกิน  
15 นาที (Standby mode) 

• ปดคอมพิวเตอร   หลังเลิกการใชงานและถอดปล๊ักออกดวย 
๔)  อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองถายเอกสาร  

• กดปุมพัก (Standby mode)  เคร่ืองถายเอกสาร  เม่ือใชงานเสร็จ  และหากเคร่ือง
ถายเอกสารมีระบบปดเคร่ืองอัตโนมัติ  (Auto  power  off )  ควรตั้งเวลาหนวง  
30  นาที      กอนเขาสูระบบประหยัดพลังงาน   ท้ังนี้ เคร่ืองถายเอกสารจะตองใช
เวลาในการอุนเคร่ือง  1-2  นาที กอนจะเขาสูสภาวะทํางานปกติอีกคร้ัง  ซ่ึงหากมี
การตั้งเวลาหนวงส้ันไป เม่ือจะมีการใชเคร่ืองอีก จะตองเสียเวลาอุนเคร่ืองบอย  

• ควบคุมการถายเอกสารเฉพาะเทาท่ีจําเปน  

• ไมควรวางเคร่ืองถายเอกสารไวในหองทํางานปรับอากาศ 

• ปดเคร่ืองถายเอกสาร  หลังเลิกการใชงานและถอดปล๊ักออกดวย 
๕) การใชลิฟต   

• กําหนดใหลิฟตหยุดเฉพาะช้ัน  เชน การหยุดช้ันคูหรืออาจใหสลับใหมีการหยุด
เฉพาะช้ันค่ี   เพื่อชวยลดการใชพลังงานในการเดินทางและหยุดบอยคร้ังของ
ลิฟต  และยังชวยลดการสึกหรอ  การซอมบํารุงรักษาและอายุการใชงานไดดวย 

• ปดลิฟตบางตัวในชวงท่ีมีการใชงานนอย 

• ตั้งเวลาใหประตูลิฟต ปดเองในชวงเวลาอยางนอย 10 วินาที  จะชวยลดความ
จําเปนในการใชพลังงานไฟฟาของการขับเคล่ือนมอเตอร เปด-ปด ประตู  และ
ชวยยืดอายุการใชงานของมอเตอร เปด-ปด ประตูลิฟตไดดวย 

• สงเสริม รณรงคกิจกรรม  ใหมีการเดินข้ึน-ลง  แทนการใชลิฟต 

• แสดงแผนผัง  รายละเอียดช้ันท่ีตั้งของหนวยงานในอาคารนั้นๆ  พรอมเลขช้ัน   
ท่ีชัดเจน  สามารถมองเห็นไดงาย เชนหนาประตูกอนเขาลิฟต  และภายในลิฟต   
จะชวยลดการเดินทางหลงช้ันและลดการใชลิฟตท่ีไมจําเปน 
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๒)  การประหยัดน้ํา ๑)  สํารวจตรวจสอบและทําการเปล่ียนหรือซอมแซม  ปมน้ํา  ระบบการจายน้ํา  เชนทอ 
ประปา  วาวล  กอกน้ํา  ระบบสุขภัณฑ  เชนหัวฉีดชําระ  ขอบยางและลูกลอยชักโครก  
ท่ีชํารุดหรือเส่ือมสภาพ  และปลอยใหมีการร่ัวไหลของน้ํา เปนจํานวนมากอยาง
ตอเน่ือง 
๒)  ติดตามปริมาณการใชน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจหาการร่ัวไหล 
๓) เลือกใชอุปกรณประหยัดน้ํา  หรือชนิดมีประสิทธิภาพสูง  เชน กอกน้ํา
ประหยัดน้ํา     ชักโครกประหยัดน้ํา  หวัฉีดชําระประหยัดน้ํา  แทนอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพตํ่า   เม่ือเส่ือมสภาพหมดอายุการใชงาน 
๔) หม่ันตรวจสอบ ซอมแซมรอยร่ัวตางของอุปกรณท้ังหมด  อยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องท้ังภายในและภายนอกอาคาร  หากพบจุดท่ีมีการรั่วไหลใหลงมือซอมแซม
หรือแจงซอมทันที  เพื่อลดการสูญเสียของนํ้า 
 

๓ )  การประหยัดน้ํามัน 
        เช้ือเพลิง 

๑)  ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนตใหถูกตอง และขับรถท่ีความเร็วท่ีพอเหมาะ  ไมชา
หรือเร็วจนเกินไป   ควรขับดวยความเร็วท่ีไมเกินกฎหมายกําหนดไว  ท้ังนี้นอกจาก
ประหยัดพลังงานแลว  ยังปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  ความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด
ไว  คือ  
 - ทางธรรมดา  ความเร็วไมเกนิ  90  กม.ตอช่ัวโมง 
 - ทางดวน      ความเร็วไมเกนิ  110  กม.ตอช่ัวโมง 
 - มอเตอรเวย  ความเร็วไมเกนิ  120  กม.ตอช่ัวโมง 
        การขับข่ีท่ีความเร็ว  110  กม.ตอช่ัวโมง  จะส้ินเปลืองเช้ือเพลิงข้ึนอีกประมาณ 
รอยละ 29  เม่ือเทียบกับความเร็ว  80 กม.ตอช่ัวโมง  และจะส้ินเปลืองเช้ือเพลิงข้ึนอีก
ประมาณ รอยละ 25  เม่ือเทียบกับความเร็ว  90 กม.ตอช่ัวโมง   

• การติดเคร่ืองจอดเฉย ๆ ก็เปนส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะทุก ๆ   5  นาทีท่ีติด  
เคร่ืองยนตรอ  จะทําใหส้ินเปลืองน้ํามันถึง 500 ซีซี.   

• การบรรทุกหรือเก็บสัมภาระส่ิงของท่ีไมจําเปนมาก ๆ ไวในรถ ก็จะทําให
ส้ินเปลืองน้ํามันโดยไมจําเปน  เชนหากเก็บของท่ีไมจําเปนน้ําหนัก  10 กิโลกรัม 
ไวทายรถ  ทุก ๆ  25  กิโลเมตร    ท่ีขับข่ี  จะส้ินเปลืองน้ํามันโดยไมไดประโยชน
ถึง  40  ซีซี. 
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๓ )  การประหยัดน้ํามัน 
        เช้ือเพลิง   (ตอ) 

• สอบถามเสนทางท่ีจะไปใหแนชัด หรือศึกษาแผนท่ีใหดี จะไดไมหลงทาง ไม
เสียเวลา และไมส้ินเปลืองน้ํามัน และหม่ันตรวจสอบการร่ัวไหลของการใช
น้ํามันดวย 

๒) การบํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถยนต 

• ตรวจเช็คเคร่ืองยนตตามระยะเวลาหรือระยะทางท่ีกําหนด  ท้ังนี้การปรับปรุง
สมรรถนะของเคร่ืองยนต   ใหมีการเผาไหมอยางสมบรูณ  จะชวยใหประหยัด
น้ํามันไดประมาณ  รอยละ 3 - 9  

• เปล่ียนไสกรองตามระยะเวลาที่กําหนด  และควรหม่ันใชลมเปาทําความสะอาด
ไสกรองเพ่ือขจัดฝุนท่ีอุดตัน  หากไสกรองสะอาด จะชวยลดการส้ินเปลือง
น้ํามันไดประมาณ วันละ  65  ซีซี.  และควรทําความสะอาดไสกรองทุก 2,500 
กิโลเมตร  และควรเปล่ียน  ทุก  20,000  กิโลเมตร  

• หม่ันตรวจสอบความดันลมยาง  ไมควรใหลมยางออนเกินไปจาก มาตรฐานท่ี
กําหนดของรถยนต หากปลอยใหลมยางออนกวามาตรฐาน  1 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว  หากวิ่ง    วันละ 100    กิโลเมตร  ในหนึ่งเดือนจะส้ินเปลืองน้ํามัน
เพิ่มข้ึน ประมาณ 5 ลิตร  

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ือง  และนํ้ากล่ันในแบตเตอร่ีใหอยูในระดับท่ีกําหนด 
รวมถึงระดับน้าํในหมอน้ํา  สําหรับน้ํามันเคร่ือง ควรเปล่ียนถายตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  
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