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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอาคาร 9 บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงาน
ใหญ่แจ้งวัฒนะ ซึ่ งมีเวลาทาการตั้งแต่วนั จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. การศึกษามุ่งเน้นที่ระบบปรับ
อากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ โดยรวบรวมข้อมูลอาทิ ชนิ ด ขนาด และปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า และวิเคราะห์หามาตรการในการอนุ รักษ์พลังงานเปรี ยบเทียบข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าจริ งกับข้อมูลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าจาลองก่อนทาการศึกษาและข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าจาลองหลังการศึกษา นอกจากนี้ ยงั
ใช้โปรแกรม BEC เพื่อช่วยหาค่าพลังงานความร้อนรวมภายในอาคาร (OTTV และ RTTV)
ผลการศึ ก ษาตั้ง แต่ เดื อนมกราคมถึ ง เดื อ นธันวาคมในช่ วงปี พ.ศ. 2557 ถึ ง พ.ศ. 2560 มี ค่ า
พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 406,267 kWh/เดื อน คิดเป็ นจานวนเงิ นเท่ากับ 1,294,235.58 บาท/เดื อน มีสัดส่ วน
การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศเท่ากับร้อยละ 57 ระบบแสงสว่างเท่ากับร้อยละ 35 และระบบอื่นเท่ากับ
ร้อยละ 8 ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของอาคาร โดยแบ่งเกณฑ์สาหรับวิเคราะห์การอนุ รักษ์พลังงาน
ออกเป็ น 4 หัวข้อ หัวข้อที่หนึ่ งคือ การวิเคราะห์ค่าพลังงานรวมจากภาระการใช้อาคาร ซึ่ งประกอบด้วย 6
มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการลดระยะเวลาการใช้เครื่ องปรับอากาศ 2. มาตรการลดระยะเวลาการใช้ไฟฟ้า
แสงสว่าง 3. มาตรการลดการใช้ลิฟต์ 4. มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Florescent 36 W เป็ นหลอด
LED 18 W 5. มาตรการเปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า จากหลอด Florescent 18 W เป็ นหลอด LED 7 W และ 6.
มาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพค่า OTTV ผลการประหยัดพลังงานในมาตรการที่ 1-5 สามารถหาค่าพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 133,444.57 kWh/เดือน คิดเป็ นเงินเท่ากับ 421,651.83 บาท/เดือน ส่ วนมาตรการที่ 6 ได้ใช้
โปรแกรม BEC ปรั บ ปรุ ง ค่ า OTTV ให้ผ่า นเกณฑ์ หัวข้อที่ ส องคื อ การวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บเพื่ อลดค่ า
พลังงานจาเพาะ (SEC) ผลคือสามารถลดพลังงานลงได้ 34.18 kWh/m2 x year หัวข้อที่สามคือ การวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บเพื่ อลดค่ า CO2 Emission ผลคื อสามารถลดค่ า CO2 Emission ได้เท่ า กับ 19.90
1
2

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หลัก
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tCo2 / m2 x year หัวข้อที่ สี่คือ การวิเคราะห์ ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ผ่านกรอบอาคาร ( OTTV/RTTV) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1 มาตรการคื อ มาตรการปรั บค่า OTTV/RTTV ผลของมาตรการคื อช่ วยลดพลังงานที่ ผ่า น
กรอบอาคารได้ 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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บทนา
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวันต่างๆ ของมนุ ษย์จากอดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั และมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผลต่อทรัพยากรพลังงานจาพวกที่มีอยู่อย่างจากัด
อย่างเช่ น น้ ามันดิ บ ก๊าซ ถ่ านหิ น เป็ นต้น การอนุ รักษ์พลังงานอาคารเป็ นแนวทางที่ ช่วยควบคุ มการใช้
พลังงานภายในอาคารให้คุม้ ค่ากับพลังงานมากที่สุด สามารถป้ องกันความร้อนและภาวะที่มีผลเสี ยทาให้เกิด
การใช้พลังงานภายในอาคารที่มากขึ้น ลดการใช้พลังงานภายในอาคารลง เพื่อตระหนักถึงปั ญหาการขาด
แคลนพลังงานและวิกฤตการณ์ พลังงานที่ เกิ ดขึ้ น ความเสี่ ยงทางด้านพลังงานที่เกิ ดขึ้นจากความต้องการ
พลังงานที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี การอนุ รักษ์พลังงานเป็ นหนึ่ งวิธีที่ช่วยประหยัดเงิ น และยัง
ส่ งผลทาให้การไฟฟ้ามีพอใช้อย่างยัง่ ยืน
เนื่องจากอาคาร 9 บริ ษทั ทีโอที สานักงานใหญ่เป็ นอาคารขนาดใหญ่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ในปริ มาณมาก จึงมีแนวความคิดเพื่อจัดทาวิธีการควบคุม ลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และใช้พลังงาน
ให้คุม้ ค่า โดยการใช้ความรู ้ในการจัดการเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการใช้กบั อาคาร

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อหาแนวทางนาเสนอและวิเคราะห์ มาตรการการจัดการพลังงานในอาคาร 9 บริ ษทั ทีโอที
จากัดมหาชน สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

ขอบเขตการศึกษา
1. เป็ นการศึกษาหาค่าพลังงานไฟฟ้ารวมในอาคาร 9 ของบริ ษทั ทีโอที จากัดมหาชน สานักงาน
ใหญ่แจ้งวัฒนะเท่านั้น
2. วิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนในแต่ละมาตรการที่ได้กาหนดไว้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนาไปใช้ในการลดพลังงานไฟฟ้ารวมภายในองค์กรได้
2. สามารถพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้
3. ลดรายจ่ายในองค์กร
4. เป็ นตัวอย่างอาคารเพื่ออนุ รักษ์พลังงานของอาคารอื่นๆ
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ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งเสริ มการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ.2535 ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535ได้กาหนดรู ปแบบและมาตรการ
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของโรงงานและอาคารที่ มี ผ ลต่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยรวมของประทศ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 จัดทาขึ้นเพื่อกากับ ดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น
การดาเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการอนุ รักษ์พลังงานเพื่อการผลิตและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อส่ งผลต่อการประหยัดพลังงาน
2.2 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 จะ
กล่าวถึง ลักษณะการควบคุมอาคาร และมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม ซึ่งจากกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้กาหนดค่ามาตรฐานการ
อนุ รั ก ษ์พ ลัง งานในอาคารควบคุ ม ไว้ 3 หัว ข้อ คื อ 1.มาตรฐานการถ่ า ยเทความร้ อ นรวมของอาคาร
2. มาตรฐานการใช้ไฟฟ้าส่ องสว่างในอาคาร และ 3. มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร
2.3 การถ่ายเทความร้อนของอาคาร
การออกแบบและปรั บ ปรุ ง อาคารเพื่ อ ลดความร้ อ นที่ เ ข้า สู่ ต ัว อาคาร ลดภาระการใช้
เครื่ องปรั บ อากาศ ซึ่ ง การออกแบบนี้ ค วรที่ จะรู ้ และเข้า ใจกระบวนการถ่ ายเทความร้ อนรวมที่ เข้ามาทั้ง
ทางด้านผนังอาคาร (OTTV) และหลังคาอาคาร (RTTV) การคานวณค่าการถ่ายเทความร้ อนโดยรวมของ
อาคาร และค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นของหลัง คา โดยอาคารที่ ท าการศึ ก ษาจะมี ค่ า OTTV อยู่ไ ม่ เ กิ น 50
𝑤⁄𝑚2 และค่า RTTV อยูไ่ ม่เกิน 15 𝑤⁄𝑚2
1) ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้าน (OTTV) ให้คานวณจาก
สมการดังนี้
𝑂𝑇𝑇𝑉 = (𝑈𝑤 × (1 − 𝑊𝑊𝑅) × 𝑇𝐷𝑒𝑞 ) + (𝑈𝑓 × 𝑊𝑊𝑅 × 𝛥𝑇)
+ (𝑊𝑊𝑅 × 𝑆𝐻𝐺𝐶 × 𝑆𝐶 × 𝐸𝑆𝑅)
𝑂𝑇𝑇𝑉

𝑈𝑤
𝑈𝑓
𝑊𝑊𝑅

= ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกด้านที่พิจารณามีหน่วยเป็ นวัตต์
ต่อตารางเมตร ( 𝑤⁄𝑚2 )
= สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังทึบ มีหน่วยเป็ นวัตต์ต่อตาราง
เมตร - องศาเซลเซียส (𝑤⁄𝑚2 °𝑐)
= ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังทึบ , 𝑤⁄𝑚2 °𝑐
= อัตราส่ วนพื้นที่ของหน้าต่างโปร่ งแสง และ/หรื อของผนังโปร่ งแสงต่อพื้นที่
ทั้งหมดของผนังด้านที่พิจารณา
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𝑇𝐷𝑒𝑞
𝛥𝑇
𝑆𝐻𝐺𝐶

𝑆𝐶
𝐸𝑆𝑅

= ผลต่างของอุณหภูมินอกอาคารกับภายในอาคาร (°𝑐)
= ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร
= ค่าสัมประสิ ทธิ ความร้ อนจากรั งสี ดวงอาทิ ตย์ที่ส่ง ผ่า นผนัง โปร่ ง แสงหรื อ
กระจก
= สัมประสิ ทธิ์ การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด
= ปริ มาณรั งสี อาทิตย์ตกกระทบที่ มีผลต่อการถ่ ายเทความร้ อนผ่านผนังโปร่ ง
แสง หรื อผนังทึบแสง ( 𝑤⁄𝑚2 )

2) ค่าการถ่ ายเทความร้ อนรวมทางด้านหลังคาของอาคาร RTTV (Roof Thermal Transfer Value)
สามารถหาได้จากสมการดังนี้
𝑅𝑇𝑇𝑉 = ((𝑈𝑟 ) × (1 − 𝑆𝑆𝑅) × 𝑇𝐷𝑒𝑞 ) + (𝑈𝑠 × 𝑆𝑆𝑅 × 𝛥𝑇) + (𝑆𝑆𝑅 × 𝑆𝐻𝐺𝐶 × 𝑆𝐶 × 𝐸𝑆𝑅)
𝑅𝑇𝑇𝑉
𝑈𝑟

𝑈𝑠
𝑆𝑆𝑅

𝑇𝐷𝑒𝑞
𝛥𝑇
𝑆𝐻𝐺𝐶

𝑆𝐶
𝐸𝑆𝑅

= ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาส่ วนที่พิจารณา (𝑤⁄𝑚2 )
= สัมประสิ ทธิ์ การถ่ ายเทความร้ อนรวมของหลังคา มี หน่ วยเป็ นวัตต์ต่อตาราง
เมตร - องศาเซลเซียส (𝑤⁄𝑚2 °𝑐)
= ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาโปร่ งแสง (𝑤⁄𝑚2 °𝑐 )
= อัต ราส่ ว นพื้ น ที่ ข องหลัง คาโปร่ ง แสงต่ อ พื้ น ที่ ท้ ัง หมดของหลัง คาส่ ว นที่
พิจารณา
= ผลต่างของอุณหภูมินอกอาคารกับภายในอาคาร (°𝑐)
= ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร
= ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ค วามร้ อนจากรั ง สี ดวงอาทิ ตย์ที่ ส่ ง ผ่า นผนัง โปร่ ง แสงหรื อ
กระจก
= สัมประสิ ทธิ์ การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด
= ปริ มาณรังสี อาทิตย์ตกกระทบที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังโปร่ งแสง
หรื อผนังทึบแสง ( 𝑤⁄𝑚2 )

2.4 Carbon Dioxide Emission
คือ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกมาจากการทากิ จกรรมต่างๆ เช่ น การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสี ย และการขนส่ ง เป็ นต้น สามารถคานวณค่า 𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ได้จากสมการ
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𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐴 × 𝐸𝐹

𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

A
EF

= ปริ มาณการปล่อยการคาร์ บอนไดออกไซน์จากการทากิจกรรม
= ข้อมูลกิจกรรมที่ทาให้เกิดก๊าซเรื อนกระจก
= ค่าสัมประสิ ทธิ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Emission Factor)

2.5 การวิเคราะห์แบบ Why Why Analysis
การวิเคราะห์ Why Why Analysis จะเป็ นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหา โดย
หากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้า เมื่อกาจัดได้แล้วปั ญหาเดิมจะไม่เกิดซ้ า หากปั ญหาเดิมเกิดซ้ า แสดง
ว่าการวิเคราะห์ของเรานั้นมาผิดทาง หรื อ อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาทาการวิเคราะห์ใหม่
เครื่ องมือนี้ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งมาก หากผูว้ ิเคราะห์ มีความเข้าใจ และมีความชานาญในงานที่
ตนทาอยู่ ดังนั้นการนาหลักการ Why Why Analysis มาใช้จึงเป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ
รากเหง้าและนามาประยุกต์หามาตรการเพื่อป้ องกันปั ญหาของงานที่ตอ้ งการพิจารณาได้ โดยเริ่ มจากการตั้ง
คาถามว่า “ทาไม” และถามไปเรื่ อยๆ จนพบกับสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ก็จะได้หาวิธีการแก้ไข
ปั ญหาที่ถูกต้องนั้นเอง
2.6 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การพิ จารณาทางด้า นวิช าเศรษฐศาสตร์ เป็ นวิธี ก ารหนึ่ ง ที่ ช่ วยในการตัดสิ นใจในการคิ ด
วิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ ยง เพิ่มความเชื่ อมัน่ ด้านการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่ คุม้ ค่าได้อย่างเหมาะสม
เศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นทางเลื อกที่วา่ ด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้สามรถทาให้เกิ ดประโยชน์
ได้มากที่สุด จากความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ความรู ้ที่จะนามาช่วยสาหรับวิเคราะห์ในการศึกษานี้ จะเป็ นการหา
ระยะคืนทุน

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาผลงานวิจยั ทางด้านพลังงานอาคารของนักวิจยั ต่างๆ สามารถนามาใช้เป็ นแนวทาง
ส าหรั บ ท าสารนิ พ นธ์ ใ นที่ น้ ี ไ ด้เป็ นอย่า งมาก โดยสามารถสรุ ป ผลงานวิ จยั วัตถุ ป ระสงค์ วิธี วิจยั และ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละผลงานวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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No.
Author, Tilte, Journal
1 ชลวิทย์ เผือกผาสุข
2

กาญจน์กรอง สุองั คะ

3
4

โกวิทย์ รัตนากามิก
เทอดไทย นาครักษ์

5

สิรภพ ร่ มศรี

6
7
8
9

ปรัชญา ปั ตถาวงศ์
พรเทพ พินยั นิติศาสตร์
พีรพัฒน์ วีระตะนนท์
ศักดิ์สนั ต์ ศิริ

10 ทวิช เตี่ยไพบูลย์
11 ณัฐรดา บุญถัด
12 สุนิชญา รักธรรมมัน่
13

เสฐียรพงศ์ บุบผาสุวรรณ

14 ธรรมรัตน์ มากทรัพย์

Year
Purpose
2554 การจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารแบบบูรณาการ : กรณี ศึกษาอาคารกรมการกงสุล
ศึกษาการประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบและการใช้วสั ดุ
2557
ก่อสร้างเพื่อประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย
2556 มาตรการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
2554 การจัดการและปรับปรุ งการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แนวทางการปรับปรุ งเปลื อกอาคาร เพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อน
2557
กรณี ศึกษา อาคารเรี ยนเดิ มโรงเรี ยนภูเวียงวิทยายน
2557 การศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยัดพลังงาน
2555 การจัดการอาคารสานักงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2550 อาคารสานักงานและที่พกั อาศัยประหยัดพลังงาน
2555 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารศูนย์การค้า กรณี ศึกษาศูนย์การค้าเพนนินซู ล่าพล่าซ่ า
การศึกษามาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร
2557
กรณี ศึกษา มหาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดดด้วย
2560
โปรแกรม Revit and dynamo
2555 การบริ หารการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารประเภทพลังงาน
การศึกษาการเปรี ยบเทียบการลงทุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน
2556
ทดแทนหลอดไฟฟ้าเดิ ม : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์
การศึกษาการปรับปรุ งกรอบอาคารตามพระราชบัญญัติเพื่อส่งเสริ ม
2555 การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 กรณี ศึกษาอาคารสานักงานภาคเหนือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชี ยงใหม่

จากผลงานวิจยั ต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวมาถือได้วา่ เป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับการทาวิจยั เรื่ อง
นี้ เพราะสามารถนามาศึกษาและนาประยุกต์ใช้กบั การอนุ รักษ์พลังงานที่จะทาการศึกษาได้เป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
จากผลงานวิจยั ที่ได้นาความรู ้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั เล่มนี้ คือ 1) แนวทางสาหรับการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารจากการหลอดไฟ T5 2) แนวทางการใช้วสั ดุ ที่ ประหยัดพลังงาน 3) การลดเวลาการท างานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อประหยัดพลังงาน ส่ วนในงานวิจยั นี้ สิ่งที่แตกต่างจากงานวิจยั ในอดี ต คือ 1) มาตรการ
ประหยัดพลังงานจากแสงสว่างที่ ใช้ใช้เป็ นหลอด LED ที่มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่า 2) คานวณการปล่ อยก๊าซ
เรื อนกระจกออกมาจากการทากิจกรรมต่างๆ (𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) เป็ นต้น
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วิธีการดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิโครงงาน

การศึกษานี้ จะเริ่ มทาการศึกษาจากเก็บข้อมูลโครงสร้ างอาคาร ค่าพลังงานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ภายในอาคาร อาทิเช่น หลอดไฟฟ้า เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น เพื่อใช้ประกอบหาค่าพลังงาน จากนั้นทาการ
จาลองค่าพลังงานอาคาร และนาข้อมูลพลังงานที่ได้จากการจาลองมาเปรี ยบเทียบกับค่าจากการเก็บข้อมูลค่า
พลังงานจริ งที่ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ค่าพลังงานที่จาลองว่ามีความใกล้เคียงกับค่าพลังงานจริ งมากน้อยเพียงได้
เมื่ อได้ค่ า พลัง งานที่ มีค วามถู ก ต้องแล้วก็หามาตรการลดพลัง งานไฟฟ้ ารวมภายในอาคารประกอบด้วย
มาตรการ คือ 1. มาตรการลดพลังงานเครื่ องปรับอากาศ 2. มาตรการลดพลังงานแสงสว่าง 3. มาตรการลด
พลังงานเครื่ องใช้ไฟฟ้าอื่น หลังจากนั้นก็ทาการวิเคราะห์เพื่อหาจุดคุม้ ทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์
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ข้ อมูลทัว่ ไป
อาคาร 9 บริ ษ ทั ที โอที ตั้ง อยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่ ง สองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร 10210 เป็ นอาคารประเภทสานักงาน ความสู ง 14 ชั้น เปิ ดใช้งาน พ.ศ.2497 เวลาทาการของ
อาคาร ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. คิดเป็ น 9 ชัว่ โมงต่อวัน 241 วันต่อปี มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม
48,729 ตารางเมตร แบ่งเป็ นพื้นที่ ปรั บอากาศ 42,182.28 ตารางเมตร พื้นที่ ไม่ปรั บอากาศ 6,546.96 ตาราง
เมตร

ผลการศึกษา
จากผลการศึ กษาได้ท าการเก็บ ข้อมู ล รายละเอี ย ดต่างๆของอาคารจริ ง หลังจากนั้นจึ งท าการ
ทดลองหาค่าพลังงานอาคารก่อนการหามาตรการ หลังจากนั้นจึงทาการหามาตรการอนุ รักษ์ และทดลองหา
ค่าพลังงานอาคารออกมา ส่ วนการวิเคราะห์ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.วิเคราะห์
พลังงานรวมของอาคาร 2.วิเคราะห์ค่าพลังงานจาเพาะ 3.วิเคราะห์ค่า CO2 Emission 4.วิเคราะห์ค่า OTTV
และ RTTV ดังนี้
1) วิเคราะห์พลังงานรวมของอาคาร ก่อนการทดลองค่าพลังงานเท่ากับ 343, 965. 42 kWh/เดือน
และหลังการทดลองเท่ากับ 232,442. 73 kWh/เดือน
2) วิเคราะห์ ค่าพลังงานจาเพาะ ก่ อนการทดลองพลังงานจาเพาะเท่ากับ 84.7 kWh / 𝑚2x year
และหลังการทดลองเท่ากับ 50.52 kWh / 𝑚2x year
3) วิเคราะห์ ค่ า CO2 Emission ก่ อนค่ า การปลดปล่ อยก๊ า ซ CO2 การทดลองเท่ า กับ 49.31
tCo2/ m^2x year และหลังการทดลองเท่ากับ 19.9 tCo2/ m^2x year
4) 4.วิเคราะห์ค่า OTTV และ RTTV ก่อนการทดลอง OTTVเท่ากับ 82.00 𝑊⁄𝑚2 RTTVเท่ากับ
14.15 𝑊⁄𝑚2 และหลังการทดลอง OTTV เท่ากับ 47.95 𝑊⁄𝑚2 RTTV ผ่านเกณฑ์อยูแ่ ล้วจึง
ไม่ได้ปรับปรุ ง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาหามาตรการเพื่ออนุ รักษ์พลังงานของอาคาร 9 บริ ษทั ทีโอที สานักงานใหญ่ ใน
การศึกษานี้ได้ทาการศึกษาและหาแนวทางเพื่อวิเคราะห์หามาตรการเพื่ออนุรักษ์พลังงานดังนี้
1) การหามาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ารวมของอาคาร
- มาตรการลดเวลาการใช้เครื่ อ งปรั บ อากาศลง ท าการลดเวลาการใช้ง านในส่ ว นของ
อุปกรณ์ AUH , Water Chiller , Cooling Toer Pump , Primary Pump , Secondary Pump ,
Cooling Tower ลดจ านวนชั่ ว โมงลง 1.5 ชั่ ว โมง สามารถลดพลัง งานไฟฟ้ า ลงได้
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19,404.28 kWh/เดือน คิดเป็ นเงินเท่ากับ 61,598.24 บาท/เดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายจึงไม่มี
ระยะคืนทุน
- มาตรการลดเวลาการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างลง จากปกติใช้ไฟเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง ลดลงเหลือ 8
ชั่วโมง ดัง นั้นจึ ง ท าให้ส ามารถประหยัด ชั่ว โมงการท างานลงได้ 1 ชั่วโมง และไม่ มี
ค่าใช้จ่ายจึงไม่มีระยะคืนทุน
- มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าจากหลอด Florescent 36 W เป็ นหลอด LED 18 W ทาการ
เปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าทั้งอาคารจานวน 11,393 หลอด คิดเป็ นจานวนเงิ น 2,962,180 บาท
และมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 1.2 ปี
- มาตรการเปลี่ ยนหลอดไฟฟ้ าจากหลอด Florescent 18 W เป็ นหลอด LED 7 W ท าการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าทั้งอาคารจานวน 1,226 หลอด คิดเป็ นจานวนเงิน 220,680 บาท และมี
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 2.08 ปี
- มาตรการลดการใช้ลิฟต์ ลดจานวนการใช้ลิฟต์ลงจากปกติใช้วนั ละ 10 เครื่ อง เหลือวันละ
8 เครื่ อง พลังงานที่สามารถลดลงได้เท่ากับ 212.13 kWh/วัน คิดเป็ นเงินที่สามารถลดลง
ได้เท่ากับ 1,009.70 บาท/เดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายจึงไม่มีระยะคืนทุน
2) การอนุรักษ์พลังงานโดยการปรับปรุ งการถ่ายเทความร้อนของอาคาร
ในการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้ อนของอาคาร ผลการทดลองที่ ได้คือ ค่า
OTTV ที่ ได้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึ งทาการปรั บปรุ งโดยการเปลี่ ยนกระจกที่ กรอบอาคารจากปกติ เป็ น
กระจก Ocean Green Float Glass 6 mm เป็ นกระจก Solar Tag 6 mm จึ ง ท าให้ไ ด้ค่ า OTTV เท่ า กับ 47.959
𝑊 ⁄𝑚2 ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงกระทรวงพลังงาน (OTTV ต้องน้อยกว่า 50 𝑊 ⁄𝑚2 ) ส่ วนค่า RTTV
ที่ได้คือ 14.153 𝑊 ⁄𝑚2 ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว โดยมีค่าแรงรวมอุปกรณ์ เป็ นเงิน 300 บาท/ตาราง
เมตร รวมเป็ นเงินที่ใช้ในการลงทุน 15,371,025 บาท มีระยะคืนทุนเท่ากับ 54.3 ปี

ข้ อเสนอแนะ
1) สามารถนาแนวคิดการอนุ รักษ์พลัง งานไปใช้กบั อาคารอื่นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้ าภายในองค์กร
ได้
2) เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารมีผใู ้ ช้ภายในอาคารจานวนมาก ทั้งที่เป็ นพนักงานเก่าและ
พนักงานใหม่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องการอนุ รักษ์พลังงานภายในอาคารและเกิดความตระหนัก
ใส่ ใจกับพลังงานที่ดีควรทาการอบรมการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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