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บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ีศึกษาการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคาร 9 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน

ใหญ่แจง้วฒันะ ซ่ึงมีเวลาท าการตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. การศึกษามุ่งเนน้ท่ีระบบปรับ
อากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอ่ืน ๆ โดยรวบรวมขอ้มูลอาทิ ชนิด ขนาด และปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า และวิเคราะห์หามาตรการในการอนุรักษ์พลงังานเปรียบเทียบขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าจริงกบัขอ้มูลการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าลองก่อนท าการศึกษาและขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจ าลองหลงัการศึกษา นอกจากน้ียงั
ใชโ้ปรแกรม BEC เพื่อช่วยหาค่าพลงังานความร้อนรวมภายในอาคาร (OTTV และ RTTV)  
 ผลการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 มีค่า
พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 406,267 kWh/เดือน คิดเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 1,294,235.58 บาท/เดือน มีสัดส่วน
การใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศเท่ากบัร้อยละ 57 ระบบแสงสวา่งเท่ากบัร้อยละ 35 และระบบอ่ืนเท่ากบั
ร้อยละ 8 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร โดยแบ่งเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์การอนุรักษพ์ลงังาน
ออกเป็น 4 หัวขอ้ หัวขอ้ท่ีหน่ึงคือ การวิเคราะห์ค่าพลงังานรวมจากภาระการใช้อาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย 6 
มาตรการ ไดแ้ก่ 1. มาตรการลดระยะเวลาการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 2. มาตรการลดระยะเวลาการใชไ้ฟฟ้า
แสงสวา่ง 3. มาตรการลดการใชลิ้ฟต ์4. มาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Florescent 36 W เป็นหลอด 
LED 18 W 5. มาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Florescent 18 W เป็นหลอด LED 7 W และ 6. 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพค่า OTTV ผลการประหยดัพลงังานในมาตรการท่ี 1-5 สามารถหาค่าพลงังาน
ไฟฟ้าเฉล่ียเท่ากบั 133,444.57 kWh/เดือน คิดเป็นเงินเท่ากบั 421,651.83 บาท/เดือน ส่วนมาตรการท่ี 6 ไดใ้ช้
โปรแกรม BEC ปรับปรุงค่า OTTV ให้ผ่านเกณฑ์ หัวข้อท่ีสองคือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อลดค่า
พลงังานจ าเพาะ (SEC) ผลคือสามารถลดพลงังานลงได ้34.18 kWh/m2x year หวัขอ้ท่ีสามคือ การวเิคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อลดค่า CO2Emission ผลคือสามารถลดค่า CO2Emission ได้เท่ากับ 19.90 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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tCo2/ m2x year หัวขอ้ท่ีส่ีคือ การวิเคราะห์ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีผ่านกรอบอาคาร ( OTTV/RTTV) ซ่ึง
ประกอบด้วย 1 มาตรการคือ มาตรการปรับค่า OTTV/RTTV ผลของมาตรการคือช่วยลดพลงังานท่ีผ่าน
กรอบอาคารได ้2,287,216.14 kWh/year 

 

ABSTRACT 

 This research studies the electrical consumption of Building 9, TOT PCL. Chaengwattana 
Headquarters, operating from Monday to Friday, at 8.00-17.00 hrs. The study focuses on air conditioning 
systems, lighting systems, and other systems. Data, such as type, size, and the amount of electrical 
consumption, are collected. Then, measures on energy conservation are analyzed by comparing the data of 
the actual electrical consumption with the data of the duplicate electrical consumption before and after the 
study. In addition, Building Energy Code Software (BEC) is applied to calculate Overall Thermal Transfer 
Value (OTTV) and Roof Thermal Transfer Value (RTTV). 
 The result of the study reveals that from January to December (2014-2017) the average electrical 
consumption was 406,267 kWh/month, calculated as 1,294,235.58 baht/ month. The proportion of energy 
consumption of air conditioning system was 57 percent of the total energy consumption of the building. 
Lighting system was 35 percent and other systems was 8 percent respectively. The criteria for the analysis 
of energy conservation is divided into 4 topics. The first topic is the analysis of the total energy consumption 
of building utilization which consisted of 6 measures: 1) Measure on the reduction of air conditioning usage 
2) Measure on the reduction of light usage 3) Measure on the reduction of elevator usage 4) Measure on the 
usage of LED 18W as replacement for Fluorescent 36W light bulbs 5) Measure on the usage of LED 7W as 
replacement for Fluorescent 18W light bulbs and 6) Measure on increasing the efficiency of OTTV. The 
result of energy saving after applying measures 1-5 shows that the average electrical consumption was 
133,444.57kWh/month, calculated as 421,651.83 baht/month. As for measure 6, BEC software is applied to 
adjust OTTV in order that it passes the criteria. The second topic is a comparative analysis on the reduction 
of Specific Energy Consumption (SEC). The result reveals that it is capable to reduce energy by 34.18 
kWh/m2 ×year. The third topic is the comparative analysis on the reduction of Co2Emission. The result 
shows that it is capable to reduce Co2Emission to 19.90 tCo2/m2×year. The fourth topic is the analysis of 
OTTV and RTTV which consisted of 1 measure: Measure on the adjustment of OTTV and RTTV. The 
result of energy saving after applying the measure shows that OTTV and RTTV was reduced by 
2,287,216.14 kWh/ year. 
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บทน า 
 พลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการใช้ชีวิตประจ าวนัต่างๆ ของมนุษยจ์ากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั และมีแนวโน้มความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลต่อทรัพยากรพลงังานจ าพวกท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 
อย่างเช่น น ้ ามนัดิบ ก๊าซ ถ่านหิน เป็นตน้ การอนุรักษ์พลงังานอาคารเป็นแนวทางท่ีช่วยควบคุมการใช้
พลงังานภายในอาคารใหคุ้ม้ค่ากบัพลงังานมากท่ีสุด สามารถป้องกนัความร้อนและภาวะท่ีมีผลเสียท าให้เกิด
การใช้พลงังานภายในอาคารท่ีมากข้ึน ลดการใช้พลงังานภายในอาคารลง เพื่อตระหนกัถึงปัญหาการขาด
แคลนพลงังานและวิกฤตการณ์พลงังานท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงทางด้านพลงังานท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการ
พลงังานท่ีมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มข้ึนทุกปีการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหน่ึงวิธีท่ีช่วยประหยดัเงิน และยงั
ส่งผลท าใหก้ารไฟฟ้ามีพอใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 

เน่ืองจากอาคาร 9 บริษทัทีโอที ส านกังานใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในปริมาณมาก จึงมีแนวความคิดเพื่อจดัท าวิธีการควบคุม ลดการใชพ้ลงังานภายในอาคาร และใชพ้ลงังาน
ใหคุ้ม้ค่า โดยการใชค้วามรู้ในการจดัการเชิงวศิวกรรมมาบูรณาการใชก้บัอาคาร 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อหาแนวทางน าเสนอและวิเคราะห์มาตรการการจดัการพลงังานในอาคาร 9 บริษทัทีโอที 
จ ากดัมหาชน ส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ  

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. เป็นการศึกษาหาค่าพลงังานไฟฟ้ารวมในอาคาร 9 ของบริษทัทีโอที จ ากดัมหาชน ส านกังาน
ใหญ่แจง้วฒันะเท่านั้น 

2. วเิคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนในแต่ละมาตรการท่ีไดก้ าหนดไว ้

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าไปใชใ้นการลดพลงังานไฟฟ้ารวมภายในองคก์รได ้
2. สามารถพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือนได ้
3. ลดรายจ่ายในองคก์ร 
4. เป็นตวัอยา่งอาคารเพื่ออนุรักษพ์ลงังานของอาคารอ่ืนๆ 
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ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ .2535 ซ่ึ งแก้ไขเพิ่ม เ ติมโดย

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2550 
    พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535ไดก้ าหนดรูปแบบและมาตรการ 

การอนุรักษ์พลังงานของโรงงานและอาคารท่ี มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมของประทศ 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 จดัท าข้ึนเพื่อก ากบั ดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุน
การด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอนุรักษพ์ลงังานเพื่อการผลิตและใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งผลต่อการประหยดัพลงังาน 

2.2 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535 จะ

กล่าวถึง ลกัษณะการควบคุมอาคาร และมาตรฐานการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม ซ่ึงจากกฎกระทรวง
ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ.2535 ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมไว้ 3 หัวข้อ คือ 1.มาตรฐานการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร                   
2. มาตรฐานการใชไ้ฟฟ้าส่องสวา่งในอาคาร และ 3. มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 

2.3 การถ่ายเทความร้อนของอาคาร 
การออกแบบและปรับปรุงอาคารเพื่อลดความร้อนท่ีเข้าสู่ตัวอาคาร ลดภาระการใช้

เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงการออกแบบน้ีควรท่ีจะรู้และเข้าใจกระบวนการถ่ายเทความร้อนรวมท่ีเข้ามาทั้ง
ทางดา้นผนงัอาคาร (OTTV) และหลงัคาอาคาร (RTTV) การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนโดยรวมของ
อาคาร และค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา โดยอาคารท่ีท าการศึกษาจะมีค่า OTTV อยู่ไม่เกิน 50 
𝑤 𝑚2⁄  และค่า RTTV อยูไ่ม่เกิน 15 𝑤 𝑚2⁄  

1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคารแต่ละดา้น (OTTV) ให้ค  านวณจาก
สมการดงัน้ี 

𝑂𝑇𝑇𝑉 = (𝑈𝑤 × (1 − 𝑊𝑊𝑅) × 𝑇𝐷𝑒𝑞) + (𝑈𝑓 × 𝑊𝑊𝑅 × 𝛥𝑇)

+ (𝑊𝑊𝑅 × 𝑆𝐻𝐺𝐶 × 𝑆𝐶 × 𝐸𝑆𝑅) 
 

𝑂𝑇𝑇𝑉  =   ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกดา้นท่ีพิจารณามีหน่วยเป็นวตัต์
ต่อตารางเมตร ( 𝑤 𝑚2⁄ ) 

𝑈𝑤 =   สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทึบ มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตาราง
เมตร - องศาเซลเซียส (𝑤 𝑚2°𝑐⁄ )  

𝑈𝑓 =   ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทึบ , 𝑤 𝑚2°𝑐⁄  
𝑊𝑊𝑅  =   อตัราส่วนพื้นท่ีของหน้าต่างโปร่งแสง และ/หรือของผนงัโปร่งแสงต่อพื้นท่ี

ทั้งหมดของผนงัดา้นท่ีพิจารณา 
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𝑇𝐷𝑒𝑞  =   ผลต่างของอุณหภูมินอกอาคารกบัภายในอาคาร (°𝑐) 
𝛥𝑇 =   ความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 
𝑆𝐻𝐺𝐶 =   ค่าสัมประสิทธิความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ท่ีส่งผ่านผนังโปร่งแสงหรือ

กระจก 
𝑆𝐶 =   สัมประสิทธ์ิการบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด 
𝐸𝑆𝑅 =   ปริมาณรังสีอาทิตยต์กกระทบท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังโปร่ง

แสง หรือผนงัทึบแสง ( 𝑤 𝑚2⁄ ) 
 

2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมทางด้านหลงัคาของอาคาร RTTV (Roof Thermal Transfer Value) 
สามารถหาไดจ้ากสมการดงัน้ี 

 
𝑅𝑇𝑇𝑉 = ((𝑈𝑟) × (1 − 𝑆𝑆𝑅) × 𝑇𝐷𝑒𝑞) + (𝑈𝑠 × 𝑆𝑆𝑅 × 𝛥𝑇) + (𝑆𝑆𝑅 × 𝑆𝐻𝐺𝐶 × 𝑆𝐶 × 𝐸𝑆𝑅) 

 

𝑅𝑇𝑇𝑉 = ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาส่วนท่ีพิจารณา (𝑤 𝑚2⁄ ) 
𝑈𝑟 = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคา มีหน่วยเป็นวตัต์ต่อตาราง

เมตร - องศาเซลเซียส (𝑤 𝑚2°𝑐⁄ ) 
𝑈𝑠 = ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาโปร่งแสง (𝑤 𝑚2°𝑐⁄  ) 
𝑆𝑆𝑅 = อัตราส่วนพื้นท่ีของหลังคาโปร่งแสงต่อพื้นท่ีทั้ งหมดของหลังคาส่วนท่ี

พิจารณา 
𝑇𝐷𝑒𝑞 = ผลต่างของอุณหภูมินอกอาคารกบัภายในอาคาร (°𝑐) 
𝛥𝑇 = ความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 
𝑆𝐻𝐺𝐶 = ค่าสัมประสิทธิความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ท่ีส่งผ่านผนังโปร่งแสงหรือ 

กระจก 
𝑆𝐶 = สัมประสิทธ์ิการบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด 
𝐸𝑆𝑅 = ปริมาณรังสีอาทิตยต์กกระทบท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผา่นผนงัโปร่งแสง 

หรือผนงัทึบแสง ( 𝑤 𝑚2⁄ ) 
 
2.4 Carbon Dioxide Emission 

 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง 
การใชไ้ฟฟ้า การจดัการของเสีย และการขนส่ง เป็นตน้ สามารถค านวณค่า 𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ไดจ้ากสมการ 
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𝐶𝑂2𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐴 × 𝐸𝐹 
𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛   = ปริมาณการปล่อยการคาร์บอนไดออกไซน์จากการท ากิจกรรม 
A   = ขอ้มูลกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก 
EF   = ค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

 
2.5 การวเิคราะห์แบบ Why Why Analysis 
 การวิเคราะห์ Why Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา โดย

หากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้ เม่ือก าจดัไดแ้ลว้ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้ า หากปัญหาเดิมเกิดซ ้ า แสดง
ว่าการวิเคราะห์ของเรานั้นมาผิดทาง หรือ อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะตอ้งมาท าการวิเคราะห์ใหม่
เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก หากผูว้ิเคราะห์ มีความเขา้ใจ และมีความช านาญในงานท่ี
ตนท าอยู ่ดงันั้นการน าหลกัการ Why Why Analysis มาใชจึ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยวเิคราะห์หาสาเหตุ
รากเหงา้และน ามาประยกุตห์ามาตรการเพื่อป้องกนัปัญหาของงานท่ีตอ้งการพิจารณาได ้โดยเร่ิมจากการตั้ง
ค  าถามวา่ “ท าไม” และถามไปเร่ือยๆ จนพบกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะไดห้าวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีถูกตอ้งนั้นเอง 

2.6 การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 การพิจารณาทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยในการตดัสินใจในการคิด 

วิเคราะห์เพื่อลดความเส่ียง เพิ่มความเช่ือมัน่ด้านการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าได้อย่างเหมาะสม 
เศรษฐศาสตร์จึงเป็นทางเลือกท่ีวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัให้สามรถท าให้เกิดประโยชน์
ไดม้ากท่ีสุด จากความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ความรู้ท่ีจะน ามาช่วยส าหรับวิเคราะห์ในการศึกษาน้ีจะเป็นการหา
ระยะคืนทุน  

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาผลงานวิจยัทางดา้นพลงังานอาคารของนกัวิจยัต่างๆ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับท าสารนิพนธ์ในท่ีน้ีได้เป็นอย่างมาก โดยสามารถสรุปผลงานวิจยั วตัถุประสงค์ วิธีวิจยั และ
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานของแต่ละผลงานวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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จากผลงานวจิยัต่างๆขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาถือไดว้า่เป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับการท าวจิยัเร่ือง

น้ี เพราะสามารถน ามาศึกษาและน าประยุกตใ์ชก้บัการอนุรักษพ์ลงังานท่ีจะท าการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึง
จากผลงานวิจยัท่ีไดน้ าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเล่มน้ี คือ 1) แนวทางส าหรับการอนุรักษพ์ลงังานใน
อาคารจากการหลอดไฟ T5 2) แนวทางการใช้วสัดุท่ีประหยดัพลังงาน 3) การลดเวลาการท างานของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยดัพลงังาน ส่วนในงานวิจยัน้ีส่ิงท่ีแตกต่างจากงานวิจยัในอดีต คือ 1) มาตรการ
ประหยดัพลงังานจากแสงสว่างท่ีใช้ใช้เป็นหลอด LED ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า 2) ค  านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ (𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) เป็นตน้ 

 
 

No. Author, Tilte, Journal Year Purpose

1 ชลวิทย ์เผือกผาสุข 2554 การจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคารแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาอาคารกรมการกงสุล

2 กาญจน์กรอง สุองัคะ 2557
ศึกษาการประเมินด้านการประหยดัพลงังานของการออกแบบและการใช้วสัดุ

ก่อสร้างเพ่ือประหยดัพลงังานของบา้นพกัอาศยั

3 โกวิทย ์รัตนากามิก 2556 มาตรการประหยดัพลงังานในระบบอดัอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม

4 เทอดไทย นาครักษ์ 2554 การจดัการและปรับปรุงการใช้พลงังานไฟฟ้าของมหาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต

5 สิรภพ ร่มศรี 2557
แนวทางการปรับปรุงเปลือกอาคาร เพ่ือลดค่าการถ่ายเทความร้อน 

กรณีศึกษา อาคารเรียนเดิมโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

6 ปรัชญา ปัตถาวงศ ์ 2557 การศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยดัพลงังาน

7 พรเทพ พินยันิติศาสตร์ 2555 การจดัการอาคารส านกังานเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน

8 พีรพฒัน์ วีระตะนนท์ 2550 อาคารส านกังานและท่ีพกัอาศยัประหยดัพลงังาน

9 ศกัด์ิสนัต์ ศิริ 2555 การอนุรักษ์พลงังานในอาคารศนูยก์ารคา้ กรณีศึกษาศนูยก์ารคา้เพนนินซูล่าพล่าซ่า

10 ทวิช เต่ียไพบูลย์ 2557
การศึกษามาตรการอนุรักษ์พลงังานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร

กรณีศึกษา มหาลยัแม่โจ-้ชุมพร

11 ณัฐรดา บุญถดั 2560
การค านวณค่าสมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดดด้วย

โปรแกรม Revit and dynamo

12 สุนิชญา รักธรรมมัน่ 2555 การบริหารการใช้พลงังานและมาตรการประหยดัพลงังานของอาคารประเภทพลงังาน

13
เสฐียรพงศ ์บุบผาสุวรรณ

2556
การศึกษาการเปรียบเทียบการลงทุนหลอดไฟประหยดัพลงังาน 

ทดแทนหลอดไฟฟ้าเดิม : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

14 ธรรมรัตน์ มากทรัพย์ 2555

การศึกษาการปรับปรุงกรอบอาคารตามพระราชบญัญติัเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาอาคารส านกังานภาคเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่
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วธิีการด าเนินการศึกษา 
 ขั้นตอนการปฏิบติัโครงงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาน้ีจะเร่ิมท าการศึกษาจากเก็บขอ้มูลโครงสร้างอาคาร ค่าพลงังานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคาร อาทิเช่น หลอดไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ เพื่อใชป้ระกอบหาค่าพลงังาน จากนั้นท าการ
จ าลองค่าพลงังานอาคาร และน าขอ้มูลพลงังานท่ีไดจ้ากการจ าลองมาเปรียบเทียบกบัค่าจากการเก็บขอ้มูลค่า
พลงังานจริงท่ีใชง้าน เพื่อวเิคราะห์ค่าพลงังานท่ีจ าลองวา่มีความใกลเ้คียงกบัค่าพลงังานจริงมากนอ้ยเพียงได ้
เม่ือได้ค่าพลังงานท่ีมีความถูกต้องแล้วก็หามาตรการลดพลงังานไฟฟ้ารวมภายในอาคารประกอบด้วย
มาตรการ คือ 1. มาตรการลดพลงังานเคร่ืองปรับอากาศ 2. มาตรการลดพลงังานแสงสว่าง 3. มาตรการลด
พลงังานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน หลงัจากนั้นก็ท าการวเิคราะห์เพื่อหาจุดคุม้ทุนตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 อาคาร 9 บริษทัทีโอที ตั้ งอยู่เลขท่ี 89/2 หมู่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 เป็นอาคารประเภทส านกังาน ความสูง 14 ชั้น เปิดใชง้าน พ.ศ.2497 เวลาท าการของ
อาคาร ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. คิดเป็น 9 ชัว่โมงต่อวนั 241 วนัต่อปี มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 
48,729 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีปรับอากาศ 42,182.28 ตารางเมตร พื้นท่ีไม่ปรับอากาศ 6,546.96 ตาราง
เมตร 

 
ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของอาคารจริง หลงัจากนั้นจึงท าการ
ทดลองหาค่าพลงังานอาคารก่อนการหามาตรการ หลงัจากนั้นจึงท าการหามาตรการอนุรักษ ์และทดลองหา
ค่าพลงังานอาคารออกมา ส่วนการวิเคราะห์ไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1.วิเคราะห์
พลงังานรวมของอาคาร 2.วเิคราะห์ค่าพลงังานจ าเพาะ 3.วเิคราะห์ค่า CO2 Emission 4.วเิคราะห์ค่า OTTV 
และ RTTV ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์พลงังานรวมของอาคาร ก่อนการทดลองค่าพลงังานเท่ากบั 343, 965. 42 kWh/เดือน 
และหลงัการทดลองเท่ากบั 232,442. 73 kWh/เดือน 

2) วิเคราะห์ค่าพลงังานจ าเพาะ ก่อนการทดลองพลงังานจ าเพาะเท่ากบั 84.7 kWh / 𝑚2x year 
และหลงัการทดลองเท่ากบั 50.52 kWh / 𝑚2x year 

3) วิเคราะห์ค่า CO2 Emission ก่อนค่าการปลดปล่อยก๊าซ CO2 การทดลองเท่ากับ 49.31 
tCo2/ m^2x year และหลงัการทดลองเท่ากบั 19.9 tCo2/ m^2x year 

4) 4.วเิคราะห์ค่า OTTV และ RTTV ก่อนการทดลอง OTTVเท่ากบั 82.00 𝑊 𝑚2⁄  RTTVเท่ากบั 
14.15 𝑊 𝑚2⁄  และหลงัการทดลอง OTTV เท่ากบั 47.95 𝑊 𝑚2⁄  RTTV ผา่นเกณฑ์อยูแ่ลว้จึง
ไม่ไดป้รับปรุง 

 

สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาหามาตรการเพื่ออนุรักษ์พลงังานของอาคาร 9 บริษทัทีโอที ส านกังานใหญ่ ใน
การศึกษาน้ีไดท้  าการศึกษาและหาแนวทางเพื่อวเิคราะห์หามาตรการเพื่ออนุรักษพ์ลงังานดงัน้ี 

 1) การหามาตรการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้ารวมของอาคาร 
- มาตรการลดเวลาการใช้เคร่ืองปรับอากาศลง ท าการลดเวลาการใช้งานในส่วนของ
อุปกรณ์ AUH , Water Chiller , Cooling Toer Pump , Primary Pump , Secondary Pump , 
Cooling Tower ลดจ านวนชั่วโมงลง 1.5 ชั่วโมง  สามารถลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 
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19,404.28 kWh/เดือน คิดเป็นเงินเท่ากบั 61,598.24 บาท/เดือน และไม่มีค่าใชจ่้ายจึงไม่มี
ระยะคืนทุน    

- มาตรการลดเวลาการใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่งลง จากปกติใชไ้ฟเป็นเวลา 9 ชัว่โมง ลดลงเหลือ 8 
ชั่วโมง ดังนั้นจึงท าให้สามารถประหยดัชั่วโมงการท างานลงได้ 1 ชั่วโมง และไม่มี
ค่าใชจ่้ายจึงไม่มีระยะคืนทุน 

- มาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Florescent 36 W เป็นหลอด LED 18 W ท าการ
เปล่ียนหลอดไฟฟ้าทั้งอาคารจ านวน 11,393 หลอด คิดเป็นจ านวนเงิน 2,962,180 บาท 
และมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 1.2 ปี 

- มาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Florescent 18 W เป็นหลอด LED 7 W ท าการ
เปล่ียนหลอดไฟฟ้าทั้งอาคารจ านวน 1,226 หลอด คิดเป็นจ านวนเงิน 220,680 บาท และมี
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 2.08 ปี 

- มาตรการลดการใชลิ้ฟต ์ลดจ านวนการใชลิ้ฟตล์งจากปกติใชว้นัละ 10 เคร่ือง เหลือวนัละ 
8 เคร่ือง พลงังานท่ีสามารถลดลงไดเ้ท่ากบั 212.13 kWh/วนั คิดเป็นเงินท่ีสามารถลดลง
ไดเ้ท่ากบั 1,009.70 บาท/เดือน และไม่มีค่าใชจ่้ายจึงไม่มีระยะคืนทุน 

 2) การอนุรักษพ์ลงังานโดยการปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนของอาคาร 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอาคาร ผลการทดลองท่ีได้คือ ค่า 

OTTV ท่ีได้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงท าการปรับปรุงโดยการเปล่ียนกระจกท่ีกรอบอาคารจากปกติเป็น
กระจก Ocean Green Float Glass 6 mm เป็นกระจก Solar Tag 6 mm จึงท าให้ได้ค่า OTTV เท่ากับ 47.959 
𝑊 𝑚2⁄  ซ่ึงผา่นเกณฑ์มาตรฐานของงกระทรวงพลงังาน (OTTV ตอ้งนอ้ยกวา่ 50 𝑊 𝑚2⁄ ) ส่วนค่า RTTV 
ท่ีไดคื้อ 14.153 𝑊 𝑚2⁄  ซ่ึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่แลว้ โดยมีค่าแรงรวมอุปกรณ์เป็นเงิน 300 บาท/ตาราง
เมตร รวมเป็นเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 15,371,025 บาท มีระยะคืนทุนเท่ากบั 54.3 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) สามารถน าแนวคิดการอนุรักษพ์ลงังานไปใชก้บัอาคารอ่ืนเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้าภายในองค์กร

ได ้
2) เน่ืองจากการใชไ้ฟฟ้าภายในอาคารมีผูใ้ชภ้ายในอาคารจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นพนกังานเก่าและ

พนกังานใหม่ ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานภายในอาคารและเกิดความตระหนกั
ใส่ใจกบัพลงังานท่ีดีควรท าการอบรมการใชไ้ฟฟ้าภายในอาคารท่ีเหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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