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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการรานคาที่
มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร  โดยจํากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะอาคาร
ศูนย การคา เพนนินซูล า  พลาซา  ซึ ่งประโยชนที ่จะไดร ับค ือทํา ใหทราบถึงปญหาของ
ผูประกอบการรานคาที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร  และเปนขอมูลพื้นฐาน
การนําเสนอแกผูบริหารอาคาร  อีกทั้งยังเปนแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร  ตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) ป 2550  

ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษ
พลังงานในอาคารประเภทศูนยการคาโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมาก ทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยมีดังนี้คือ ดานการประชาสัมพันธและ
รณรงค ( X =4.55) ดานการบํารุงรักษา ( X =4.52) ดานความรูเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 
( X =3.65) และดานพฤติกรรมการใชสอย ( X = 3.44)   

นอกจากนี้ยังพบวาแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารประเภทศูนยการคาผูใช
อาคาร สวนใหญมีพฤติกรรมการใชพลังงานที่สิ้นเปลืองซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจหรือ ไมเอาใจใส ความเคยชินและนิสัยรักความสะดวกสบายไมเห็นถึงความสําคัญของ
การอนุรักษพลังงาน  อยางแทจริง  เพราะไมมีสวนไดเสียในการอนุรักษพลังงานในอาคาร
ดังกลาว 
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ABSTRACT 

 
 This study aims to study. The entrepreneur stores the way of energy conservation in 
buildings. By limiting the scope of the study. Peninsula Plaza shopping center building, 
which will receive the benefits. Keeping in mind the problems of the shop with the 
guidelines for energy conservation in buildings. And as the basis for the proposed 
building. As well as energy conservation in buildings. Promoting Energy Conservation 
Act (No. 2) Year 2007. 
 The results showed that Level of the building on the approach to energy 
conservation in building a shopping center. Overall high level. Considering that one 
side. In every aspect. Sorted from highest to lowest is as follows. The publicity and 
campaigning ( X =4.55) and maintenance ( X =4.52), knowledge about the equipment 
used ( X =3.65) and the behavior of the living ( X = 3.44). 
 It was found that the energy conservation in building a shopping center. Most 
users have a habit of building energy consumption. This may be caused by not 
understanding or caring habits, and habits of comfort. Do not see the importance of 
energy conservation experience. They have not interest in energy conservation in 
building it. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พลังงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในขณะเดียวกัน
พลังงานถือเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน เดียวกัน
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูระหวางกําลังพัฒนา ที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมอยางตอเนื่องมากขึ้นเปนลําดับ แมวาประเทศไทยจะเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพและปจจัย
ความพรอมในการพัฒนาประเทศหลายดาน ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในกลุมอาเซียนที่มีความ
ตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน โดยมีการจัดทําพระราชบัญญัติเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในป พ.ศ.  2535  และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงฉบับปรับปรุงลาสุดป พ.ศ. 2550  ดังนั้นเห็นไดชัด
ถึงการทํางานดานพลังงานของประเทศไทย มีการทํางานในดานนี้ยาวนานกวา 10 ป โดยที่รัฐบาล
ซึ่งเปนฝายบริหารมีหนาที่ดูและวางแผนการใชพลังงานของชาติ จึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด ถึงแมวารัฐบาลพยายามจะรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการใชพลังงานใหเกิดขึ้นกับคนในประเทศ รวมถึงการหาวิธีนําพลังงานทดแทนตางๆ มาใช
งานแทน พรอมกับหาวิธีนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใชเพื่อเพิ่มกําลังในการผลิตพลังงานไฟฟา ให
เพียงพอตอความตองการ อยางไรก็ตามความตองการในการใชงานพลังงานไฟฟาก็ยังคงมีความ
ตองการเพิ่มสูงขึ้นทุกป จากรายงานประจําป  2550  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  2549  พบวา การใชพลังงานของประเทศมีคาความตองการการใชไฟฟารวมสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1  ปริมาณการใชไฟฟาของประเทศไทยประจาํป 2550 
 

ปริมาณการใชไฟฟา 
Power Demand 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง Unit : GWh 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

Growth (%) 
 2546 

2003 
2547 
2004 

2548 
2005 

2549 
2006 

2546 
2003 

2547 
2004 

2548 
2005 

2549 
2006 

นครหลวง 
MEA Areas 

37,266 39,120 40,111 41,482 4.1 5.1 2.5 3.4 

ภูมิภาค 
PEA Areas 

67,033 73,078 78,118 83,268 8.6 9.0 6.9 6.6 

ลูกคาตรง  
EGAT 
Direct 

Customers 

1,949 2,128 2,408 2,487 0.3 9.2 13.2 3.2 

รวม Total 106,208 114,326 120,637 127,237 6.8 7.6 5.5 5.5 
 
ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

เมื่อพิจารณาการใชพลังงานของประเทศไทยแบงตามสาขาการใชพลังงานใหญๆ 
ไดแก บานและที่อยู อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  และอื่นๆ  พบวา ทุกสาขามีการ
ขยายตัวของการใชพลังงานตามการเติบโต  พบวา  ในกลุ มอุตสาหกรรมและกลุ มธุรกิจใช
พลังงานสูงที่สุด และกลุมเกษตรกรรมมีการขยายตัวนอยที่สุด ดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2  การใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย โดยแบงตามรายสาขา 
 

ปริมาณการใชไฟฟารายสาขา 
Power Demand by Sector 

หนวย : กิกะวัตตชั่วโมง Unit : GWh 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

Growth (%) 
 2546 

2003 
2547 
2004 

2548 
2005 

2549 
2006 

2548 
2005 

2549 
2006 

บานที่อยูอาศยั 
Household/ 
Residential 

23,330 24,538 25,514 26,915 4.0 5.5 

ธุรกิจ 
Commercial 

25,337 28,687 30,164 31,702 5.2 5.1 

อุตสาหกรรม 
Industrial  

48,294 50,811 53,894 56,995 6.1 5.8 

เกษตรกรรม 
Agricultural 

228 245 250 240 1.7 -3.7 

อ่ืนๆ 
Others 

9,019 10,045 10,815 11,385 6.2 5.8 

รวม Total 106,208 114,326 120,637 127,237 5.5 5.5 
 
ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

ปญหาพลังงานของชาติสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
ขณะที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยธุรกิจการคา  การสงออก  และการ
บริการ ตางๆ  ทําใหมีความตองการในการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น รายไดโดยรวมถูกใชไปกับ
การจัดหาจัดซื้อพลังงานเพื่อกระบวนการผลิต รวมถึงการใชในครัวเรือนและการขนสงจะเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย  หากประเทศไทยสามารถลดรายจายดานพลังงานลงได จะทําใหเพิ ่มขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําใหกระแสแนวคิดในการ
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พัฒนาประเทศอยางยั ่งย ืน  และตามแนวคิดของพระบาทสมเด ็จพระเจ าอยู ห ัว  ซึ ่ง เนนให
ประชาชนใหความสําคัญกับการพึ ่งพาตนเองมากยิ ่งขึ ้น  ตามกระแสพระราชดํารัสแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั ้งการที ่รัฐบาลไดนําแนวคิดมาใชเพื ่อใหเกิดการพึ ่งพาตัวเองของ
ประเทศในดานพลังงานโดยมียุทธศาสตรสําคัญ ไดแก การใชพลังงานที่มีอยูอยางประหยัด การ
ใชประโยชนจากพลังงานที ่มีในประเทศ  คือ  กาซธรรมชาติ เพิ ่มมากขึ ้น  และการหาแหลง
พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากผลผลิตการเกษตร  ฯลฯ  มาใชในการ
ผลิตพลังงานไฟฟา  

ในภาวการณปจจุบัน  รูปแบบการใชพลังงานไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งมีผลทํา
ใหอัตราความตองการใชพลังงานตางๆ ภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปนภาระหนักตอฐานะ
ทางการเงินและกองทุนของประเทศ ที่จะตองจัดหาพลังงานมาใชใหพอเพียงเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรม และสถานประกอบการตางๆ  

จากพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม  และพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงาน
ควบคุมนี้ มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม  2538 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม  2540 และฉบับ
ปรับปรุงป 2550 ตามลําดับ  ดังนั้นอาคารหรือโรงงานที่มีการใชพลังงานดังกลาวขางตน ตอง
เริ ่มดําเนินการอนุรักษพลังงานตามที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับโรงงานหรืออาคารใดๆ  ที่มี
ลักษณะการใชพลังงานตามเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ หลังวันที่มีผลใชบังคับแลว 
ลักษณะของอาคารควบคุมวาผูที่อยูภายใตกฎหมายฉบับนี้และมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 2535 นั้นจะถูกเรียกวา 

“อาคารควบคุม” ตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายไฟฟาใหติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตต ขึ้น

ไปหรือถาหากติดตั้งหมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั ้งแต 1,175 กิโลโวลท
แอมแปรขึ้นไป   

2. มีการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ําหรือพลังงานสิ้นเปลืองอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงาน เทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจูล ขึ้นไป 

ผลจากการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงทําใหอาคารขนาดใหญทุกรูปแบบ
จะถ ูก จ ัด เป นอ าค ารควบค ุม  ซึ ่ง ศ ูน ย ก า รค าหร ือห า งสรรพส ินค า ขนาดใหญ ใน เขต
กร ุง เทพมหานคร  โดยส วนใหญจะ เป นอาคารควบค ุม  ซึ ่งจะต องอน ุร ักษ พล ังงานตาม 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน อีกทั้งการดําเนินการการอนุรักษพลังงานจะ
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ชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ซึ่งเปนการลดตนทุนคาใชจายในกิจการแลวยังจะชวยลดปญหา
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากแหลงที่ใชและผลิตพลังงานดวย 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการรานคาที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร ประเภทศูนยการคา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร ประเภทศูนยการคา 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาครั ้งนี ้ไดทําการศึกษาขอมูลของผู ประกอบการรานคาที ่มีตอแนวทาง  การ
อนุรักษพลังงานในอาคาร เฉพาะศูนยการคาเพนนินซูลา พลาซา  
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงปญหาของผูประกอบการรานคา ที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานการนําเสนอแกผูบริหารอาคารตอไป 

2. เพื่อเปนแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร  ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) ป 2550  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศ ึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถ ุประสงค  เ พื ่อศ ึกษาการอนุร ักษ พล ังงานในอาคาร
ศูนยการคา : กรณีศึกษาศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆที่เกี่ยวของกับตอแนวทางการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี
และความรับผิดชอบแกผูใชพลังงานในอาคาร ตลอดจนสรางวินัยเมื่อตองการใชพลังงานให
เกิดประโยชนอยางสูงสุด มีรายละเอียดประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

2.1 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
2.1.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
2.1.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
2.1.3 การอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  
2.2 แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

2.2.1 ขั้นตอนการจดัการพลังงาน 
2.2.2 องคประกอบสําคัญของการใชพลังงานในอาคาร 
2.2.3 แนวคิดการประหยัดพลังงานที่ใชในอาคาร 
2.2.4 ทฤษฎีการประหยัดพลังงานที่ใชในอาคาร 

2.3 การศึกษาที่เกี่ยวของ 
 
2.1 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

2.1.1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
นโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศได เ ร่ิมตนเมื่อป  2516 ซ่ึงอยู ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (2516-2519) โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดกําหนดมาตรการปองกันการขาด
แคลนน้ํามัน และประหยัดการใชนํ้ามันและไฟฟาหลายประการ ซึ่งบางมาตรการมีลักษณะ
ช่ัวคราว เชน ลดการใชไฟฟาแสงสวางในทางสาธารณะลงรอยละ 50 จํากัดขนาดเครื่องยนตของ
สวนราชการที่จัดซื้อใหมไมเกิน 1,300 ซีซี เปนตน  ซึ่งมาตรการเหลานี้ยกเลิกไปหมดแลวเมื่อ
สถานการณผอนคลายลงสําหรับมาตรการดานการอนุรักษพลังงาน  หรือการประหยัดการใช
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พลังงานที่ใชในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2525)  ก็ยังคงมีอยางตอเนื่องเนื่องจากการใชนํ้ามันยัง
มีอัตราท่ีสูงมาก อีกท้ังการผลิตไฟฟายังพ่ึงพาน้ํามันปโตรเลียมจากตางประเทศในอัตราที่สูงมาก 
มาตรการประหยัดพลังงานในขณะนั้นครอบคลุมท้ังการคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม ภาคสวน
ราชการ ซ่ึงสวนใหญเปนมาตรการชั่วคราวท่ีเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้น เชน จํากัด
ความเร็วรถยนตน่ัง และรถบรรทุก กําหนดบัสเลนหามจอดรถในถนนสายหลัก หามไมใหโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญใชไฟฟาในชวง Peak Load สาธิตการประหยัดพลังงาน กําหนดเวลาปดเปด
ของสถานบริการเริงรมย ลดเวลาออกอากาศทางโทรทัศนในชวงเย็น เปนตน 

จากมาตรการตางๆ  ที่รัฐบาลไดใชเพื่อเปนการลดการใชนํ้ามันและไฟฟาในชวงท่ี
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีราคาแพงและขาดแคลนนั้น ยังไมสามารถลดการใชนํ้ามัน และ
ลดการพึ่งพาน้ํามันปโตรเลียมจากตางประเทศลงไดอยางบังเกิดประสิทธิภาพจวบจนกระทั่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) จึงไดมีการกําหนดนโยบาย
ทางดานพลังงานไวเ พื ่อใชเปนหลักในการพัฒนาดานพลังงานของประเทศที ่ก อใหเก ิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศโดยรวมถึงการปรับโครงสรางการผลิต และการใช
พลังงานใหลดลง  มาตรการประหยัดพลังงานที ่นํามาใชเพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงานในสาขาอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสงตามแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 5 นั้นกําหนดให
เนนถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานตอหนวยการผลิตใหเกิดการประหยัด  และลดการใช
พลังงานลง โดยใหมีการดําเนินงานในรูปโครงการประหยัดพลังงานของประเทศ 

ในเบื ้องตนโครงการประหยัดพลังงานของประเทศได กําหนดให กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุร ักษ พลังงาน  ดํา เน ินมาตรการสง เสร ิมการใชพลังงานอย างมี
ประสิทธิภาพ  และประหยัดในภาคอุตสาหกรรม อาทิ การใหบริการตรวจวิเคราะหการใช
พลังงาน และเสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมการจัดฝกอบรมเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน  ตั ้งแตระดับผูบริหารวิศวกร  และชางเทคนิคของ
โรงงานการ ใหสิ่งจูงใจดวยการลดอากรศุลกากรขาเขาของเครื ่องจักรอุปกรณที่ชวยในการ
ประหยัดพลังงาน และการใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกโรงงานเพื่อการสาธิตการประหยัดพลังงาน 
รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารประหยัดพลังงานดวยวารสารขาวเอกสารวิชาการ โปสเตอร 
และแผนพับ เปนตน 

โครงการดังกลาวไดดําเนินมาอยางตอเนื ่องและขยายขอบเขตกวางขวางเพิ่มขึ้น 
จนถึงในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534) จึงไดกําหนดเปาหมายเพิ่มขึ้นใหมีการ
อนุรักษพลังงานในอาคารพาณิชย และท่ีอยูอาศัยดวย 
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ในป พ.ศ. 2529 ภายหลังจากที่ไดดําเนินมาตรการสงเสริมการประหยัดพลังงาน จน
ไดผลมาในระดับหนึ่ง แตจากการที่เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะในดานการสงออกการลงทุน และการทองเที่ยว ทําใหความตองการใชพลังงานเชิง
พาณิชยขยายตัวขึ้นสูงตามไปดวยจึงเปนภาระของทั้งภาครัฐ  และเอกชนในการจัดหาพลังงาน
มาสนองตอบความตองการใชใหเพียงพอ ดังนั้นนอกเหนือจากการพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ 
แลวการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิผล และยั่งยืนจะเปนมาตรการอีกอยางหนึ่งที่จะชวย
รักษาเสถียรภาพทางดานพลังงานของประเทศได และจากการเห็นผลสําเร็จของตางประเทศใน
การอนุรักษพลังงาน อาทิ ญี่ปุน เยอรมัน แคนาดา  ซึ่งประเทศเหลานี้มีกฎหมายอนุรักษพลังงาน
เปนเครื ่องมือสําคัญในการใหการสงเสริมการอนุรักษพลังงานแกภาคเอกชน  กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดยกรางกฎหมายสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา 
และไดผานการพิจารณาจากสภานิติบ ัญญัติแหงชาติ และไดมีพระบรมราชโองการฯ  ให
ประกาศใชในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน  พ.ศ. 2535 ทําใหพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 เปนตนมา
และไดมีการปรับปรุง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวในป พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 

2.1.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
กฎหมายอนุรักษพลังงานมีชื ่อเต็มวา  "พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  พ.ศ.  2535" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที่ 2 เมษายน  2535 และมีผลใหใช
บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  คือ  วันที่ 3 เมษายน  2535 
หลักการของกฎหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

2.1.2.1 กํากับดูแลสงเสริม และสนับสนุนใหผูที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย (อาคาร
ควบคุม  และโรงงานควบคุม) มีการอนุรักษพลังงานดวยการผลิต  และการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัด 

2.1.2.2 สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และ
วัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ และมีการใชอยางแพรหลาย 

2.1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหการอนุรักษพลังงานเปนรูปธรรม  ดวยการจัดตั้ง 
"กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน" เพื่อใชเปนกลไกในการใหการอุดหนุนชวยเหลือทางการ
เงินในการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 

DPU



 
 9

2.1.3 การอนุรักษพลังงานในอาคารตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ในปจจุบันแนวทางในการอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงานนั้น จะเห็นไดวาการอนุรักษพลังงานในอาคารไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

2.1.3.1 การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
2.1.3.2 การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให

อยูในระดับที่เหมาะสม 
2.1.3.3 การใชวัสดกุอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพ

ของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
2.1.3.4 การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
2.1.3.5 การใชและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณและวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
2.1.3.6 การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
2.1.3.7 การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
สรุปไดวา  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  เปนความตองการใช

พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ที่ไดเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุน เพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใช 
ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการ
ใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

เปาหมาย  และแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน  วิธี
ปฏ ิบ ัต ิการอน ุร ักษ พล ังงานตลอดจนส ง เสร ิมการใช ว ัสด ุเพื ่อการอน ุร ักษ พล ังงานที ่มี
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
 
2.2 แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

2.2.1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
  แนวทางการจัดการพลังงานนั้นตองมีการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งมีการวาง

แผนการดํา เน ินการทีด ีและเหมาะสมกับองคกร  เพื ่อใหบรรลุตามเป าหมายของการจ ัด
การพลังงาน การดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1.1 ตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
2.2.1.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
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2.2.1.3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
2.2.1.4 การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษพลังงาน 
2.2.1.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและ 

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
2.2.1.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการ

ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน 
2.2.1.7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจัดการพลังงาน 
2.2.1.8 การทบทวน วเิคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
สรุปไดวาจากการปฏิบัติตามขอกําหนดทั้ง 8 ขั้นตอน จะนําไปสูการพัฒนาวิธีการจัด

จัดการพลังงานใหเกิดขึ ้นภายในองคกร  อยางไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานที่ดีนั ้นจําเปน
จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการอนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน ส่ิงสําคัญ
ในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความรูและความ
เขาใจและจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งองคกรจําเปนตองระบบการจัดเอกสารและ
ฐานขอมูลที ่ด ี เพื ่อใชเปนขอมูลอางอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ของการดํา เนินการจัด
การพลังงาน 

2.2.2 องคประกอบสําคัญของการใชพลังงานในอาคาร 
ปริมาณพลังงานที่ตองใชภายในอาคารขึ้นอยูกับตัวแปรตางๆ มากมาย แตสามารถ

จําแนกออกเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม ที่เปนองคประกอบสําคัญของการใชพลังงานในอาคารซึ่ง
ในที่นี้เรียกวา Energy Factors แตละกลุมมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในลักษณะที่คอนขางซับซอน
และยากที่จะชี้เฉพาะไดวา ตัวแปรใดมีอิทธิพลมากหรือนอยกวากัน กลุมตัวแปรดังกลาวไดแก 

2.2.2.1 Site and Climate หมายถึง กลุมตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ตัวแปรในกลุมนี ้ไดแก สภาพดินฟาอากาศของถิ่นนั้น ๆ ผนวกกับสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งอาคาร 
จําเปนตองหาแนวทางในการปรับปรุงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ตั้งอาคารใหมีสภาพที่เอ้ืออํานวยตอการ
นําเอาอิทธิพลของสภาพแวดลอมดังกลาวมาเปนปจจัยที่ใชในการออกแบบอาคาร เพื่อประหยัด
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.2.2 Building and Systems หมายถึง กลุมตัวแปรที่เกี่ยวกับอาคารและระบบตางๆ 
ของอาคาร ตัวแปรในกลุมนี้ ไดแก ระบบเปลือกอาคาร  ระบบโครงสราง  ระบบเครื่องกล ฯลฯ 
ในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานนั้น ผูออกแบบตองแสวงหารูปแบบของอาคารและ 
งานระบบตางๆ  ที่สอดคลองกัน เพื่อใหไดมาซึ่งอาคารที่ใชพลังงานนอยในทุกๆ  สภาพการณ 
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2.2.2.3 Users and Operation หมายถึง กลุมตัวแปรที่เกี่ยวกับผูใชอาคาร ตัวแปรในกลุม
นี้ไดแก ประเภทของผูใชอาคาร รูปแบบการใชงานหรือลักษณะของกิจกรรมตางๆ  ตลอดจนตาราง
การใชงานและการควบคุมระบบตางๆ ในอาคาร 

2.2.3 แนวคิดการประหยัดพลังงานที่ใชในอาคาร 
ในสภาพการณปจจุบันที ่ปญหาพลังงานและปญหาสิ ่งแวดลอมทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้นทุกขณะ  และเปนปญหาหลักที่ทั ่วโลกตางใหความสนใจและรวมมือกันในการแกไข
ปญหาโดยมีวัตถุประสงค คือ 

2.2.3.1 ดําเนินการใหผูใชมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 
2.2.3.2 จูงใจผูผลิตและผูนําเขาสินคาใหผลิตและนาํเขาอุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพ 
2.2.3.3 สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน และบริหารการใช

พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใช 
2.2.3.4 เสริมสรางขีดความสามารถใหองคกรและภาคเอกชนที่เกี่ยวของทางดาน

พลังงานสามารถดําเนินการใหบริการดานพลังงานอยางมีประสิทธิผล 
อยางไรก็ตามพลังงานที่ใชอยูในโลกสวนใหญ (ไมต่ํากวา 80%) ไดมาจากพวกถาน

หิน น้ํามัน  และกาซธรรมชาติ นอกนั้นไดมาจากพลังงานนิวเคลียร พลังงานน้ํา  พลังงานลม 
แสงแดด ไม และจากแหลงความรอนใตพื้น  

1) การประหยัดพลังงานระบบแสงสวาง 
ความสวาง เปนคาที่กําหนดคุณภาพของระบบไฟฟาแสงสวาง  ซึ่งความสามารถใน

การมองเห็นขึ้นกับความสวางโดยตรง ชนิดของงานที่ตองใชสายตาจะเปนสิ่งกําหนดความสวาง 
ในแงการประหยัดพลังงานหลอดไฟฟาที ่ม ีประสิทธิภาพสูง  (ลูเมน /วัตต)  จะ

เหมาะสมกับการใชงาน แตถาพิจารณาเรื่องสีของแสงและความสวยงามก็ตองนําคุณสมบัติของ
หลอดไฟฟาและลักษณะของโคมไฟฟามาเปนองคประกอบในการพิจารณาเลือกหลอดไฟดวย 
จะเห็นวาหลอดฟลูออเรสเซนต มีคาลูเมนตอวัตตสูงกวาหลอดไสและหลอดฮาโลเจนอยู
ประมาณ 3 เทา ดังนั้นหลอดฟลูออเรสเซนต จึงนิยมใชกันมากในการใหแสงสวางแกอาคาร 

นอกจากเลือกชนิดของหลอดไฟฟาแลว การเลือกใชดวงโคมก็เปนเรื่องหนึ่งจะทําให
เกิดการประหยัดพลังงาน เชน ใชดวงโคมที่มีการสะทอนแสง ก็จะทําใหความสวางมากขึ้น บน
พื้นที่ทํางานจึงสามารถลดจํานวนหลอดไฟฟาหรือจํานวนดวงโคมลงไดบาง  (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 
2541) ซ่ึงสามารถคํานวณหาการประหยัดไดจากสมการ 
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  Es  =  n * P * UF * UT    (2.1) 
เมื่อ 

Es  คือ พลังงานไฟฟาที่ลดลง 
n  คือ จํานวนหลอด 
P  คือ จํานวนวัตต 
UF  คือ เปอรเซ็นตการประหยัดพลังงาน 
UT  คือ จํานวนชั่วโมงตอป 

นอกจากการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานแลว ยังสามารถทําการ
ประหยัดพลังงานดานระบบแสงสวาง โดยใชบัลลาสตชนิด  Low Watt Loss  และโคมไฟฟาชนิด 

Reflector  ไดอีกดวย ซ่ึงการประหยัดพลังงานจากมาตรการดังกลาวสามารถคํานวณไดจาก 
  Es  =  PP * UT     (2.2) 

เมื่อ 
Es  คือ พลังงานไฟฟาที่ลดลง 
PP  คือ จํานวนวัตตที่ลดลง 
UT  คือ จํานวนชั่วโมงใชงานตอป 
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ตารางที่ 2.1  ประสิทธิภาพของหลอดไฟประเภทตางๆ และแสงธรรมชาติ 
 

ชนิดของหลอด Lumen/watt รายละเอียดและการใชงาน 
1. หลอดไส (Incandescen) 8-20 ราคาถูก ประหยัด หร่ีแสงไดงาย 
2. หลอดฮาโลเจน 17-20 ใชเพื่อการเนนแสง-สี  และเนนบรรยากาศ

เฉพาะจุด 
3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 40-50 ใชเปนโคมแบบ Down Light ทดแทนหลอด

ไส เพราะมีประสิทธิภาพสูงกวา 
4. หลอดอวน (T-12) 70-75 ใชงานทั่วไปและในพื้นที่สํานักงาน 
5. หลอดผอม (T-8) 75-80 ใชงานทั่วไปและในพื้นที่เหมือนหลอดอวน 

แตมีประสิทธิภาพสูงกวาเล็กนอย 
6. หลอด T-5* 96-104 ใชงานทั่วไปและในพื้นที่สํานักงาน จัดเปน

หลอดไฟในตระกูลฟลูออเรสเซนต  ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก 

7. แสงจากดวงอาทิตยโดยตรง 
(Direct Sun) 

110 แสงชนิดนี้ควบคุมยาก  และมีความเขมของ
การสองสวางสูง  จึงควรหลีกเล่ียงไมใชใน
พื้นที่ที่ตองใชงานอยางจริงจัง ไมแนะนําให
ใชกับภายในอาคาร แตสามารถนํามาใชเนน
ในบางสวนของอาคารได 

8. แสงเหนือ หรือแสงกระจาย 

ทองฟา (Indirect Light) 
140 เปนแสงที่เหมาะอยางยิ่งกับการใชงานใน

อาคารเพราะจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เนื่องจากใหทั้งการประหยัดพลังงานและ
คุณภาพของแสงที่ดีกวา 

 
หมายเหตุ:   T-5  เปนหลอดไฟรุนใหม 
 

ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางของหลอดมีคานอย และมีอุณหภูมิผิวหลอดสูงเหมาะสม 
กับการใชงานในประเทศไทย สามารถใหประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส  

(ใชในอาคารอนุรักษพลังงานฯ ที่มา:  สุนทร บุญญาธิการ, 2537) 
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(1) มาตรการการใชหลอดประหยัดพลังงาน 
(ก) ความสวาง (luminance) เปนคาที่กําหนดคุณภาพของระบบไฟฟาแสงสวาง 

ซึ่งความสามารถในการมองเห็นขึ้นกับความสวางโดยตรง ชนิดของงานที่ตองใชสายตาจะเปนสิ่ง
กําหนดความสวางการประหยัดพลังงานไฟฟาจึงพิจารณาจากความสวางนี้เอง หลอดไฟฟาที่ใชกัน
ในปจจุบัน มีคุณสมบัติทางไฟฟาและความสวางดังแสดงในตารางที่ 2.2 ในแงการประหยัดพลังงาน 

หลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง จะเหมาะสมกับการใชงาน เมื่อพิจารณาในตารางที่ 2.2 จะเห็นวา 

หลอดฟลูออเรสเซนต มีคาลูเมนตอวัตต สูงกวาหลอดไสและหลอดฮาโลเจนอยูประมาณ 3 เทา ดงันัน้
หลอดฟลูออเรสเซนต จึงนิยมใชกันมากในการใหแสงสวางแกอาคาร นอกจากนั้นราคาของหลอด
ฟลูออเรสเซนตและอุปกรณประกอบ มีราคาถูกเมื ่อเปรียบเทียบกับหลอดเมอคิวร่ี หรือหลอด
โซเดียมความดันสูง (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 
 
ตารางที่ 2.2  คุณสมบัติและแสงสวางของหลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ 
 

ชนิดหลอด กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

ฟลักซของแสง 
(ลูเมน) 

ประสิทธิภาพ 
(ลูเมน/วัตต) 

บัลลาสต 

หลอดไส 
หลอดฮาโลเจน 
หลอดฟลูออเรสเซนต 
หลอดเมอคิวร่ี 
หลอดเมอคิวร่ีฮาไลด 
หลอดโซเดียมความดันต่ํา 
หลอดโซเดียมความดันสูง 

25-2000 
500-2000 

4-65 
50-2000 
250-2000 
35-200 

210-2000 

250-40000 
15000-45000 

150-5200 
2000-13000 

20000-19000 
45000-32000 

17000-130000 

สูงถึง 20 
สูงถึง 22 
สูงถึง 67 
สูงถึง 63 
สูงถึง 92 
สูงถึง 44 
สูงถึง 199 

ไมใช 
ไมใช 
ใช 
ใช 
ใช 
ใช 
ใช 

 
(2) ชนิดของหลอดไฟฟา 

(ก) หลอดไส  (Incandescent Lamp)  เปนหลอดที่เปนกระเปาะแกว มีไสทําดวยลวด
ทังสเตน ภายในกระเปาะแกวบรรจุกาซเฉื่อย หลอดไสใชไดสะดวกและราคาถูก แตมีขอเสียที่อายุ
ของหลอดสั้นประมาณ 1,000 ช่ัวโมง (โดยเฉพาะเมื่อแรงดันไฟฟาเกิน 220 โวลตมาก) พลังงาน
ไฟฟาประมาณ 90 เปอรเซ็นต สูญเสียในรูปความรอนอีก 10 เปอรเซ็นต เทานั้นที่เปลี่ยนเปน
พลังงานแสง 
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(ข) หลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp) เปนหลอดไสที่บรรจุสารจําพวกฮาโล
เจน  ไสหลอดอยูในกระเปาะที่เล็กกวา หลอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูง และอายุการใชงาน
นานกวาหลอดไส 

(ค) หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) เปนหลอดกาซดีชชารจ ไอสาร
ปรอทในความดันต่ําและกาซเฉื่อย เปนหลอดแกวยาว มีอิเลคโทรดที่ขั้วทั้งสองขาง ภายในหลอด
ฉาบดวย สารฟอสเฟอร สีของแสงขึ้นอยูกับสารที่ฉาบไวบนผิวหลอดดานใน หลอดที่ใชทั่วไปมี
แสงสีขาว  เนื่องจากเปนหลอดดีชชารจ  จึงจําเปนตองใชตัวควบคุมกระแส  คือบัลลาสตและใช
สตารทเตอรเปนตัวจุดหลอดดวย  (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 

แสงที่ไดจากหลอดนี้จัดไดวาดีและมีประสิทธิผลการสองสวางคอนขางสูง แตเนื่องจาก
กําลังของหลอดไมสูงมากนัก กําลังยิ่งมากหลอดจะยิ่งยาวขึ้น จึงไมนิยมใชในแสงสวางของถนน 
เพราะทําใหโคมราคาแพง เมื่อเทียบกับหลอดกาซดีชชารจชนิดอ่ืน หลอดฟลูออเรสเซนตแบบมีขั้ว
ขางเดียวซ่ึงใชใสแทนหลอดไสได ปจจุบันนิยมใชกันมากในการสองสวางภายในอาคาร 

(ง) หลอดแสงจันทร (High Pressure Mercury Lamp) เปนหลอดกาซดีชชารจ 

ประกอบดวยหลอดแกว 2 ช้ัน ภายในซึ่งเปนตัวกําเนิดแสง ทําดวยแกวควอทซบรรจุไอปรอทความดนั
สูง มีหลอดแกวครอบภายนอกอีกชั้นหนึ่งผิวในของหลดแกวช้ันนอก อาบดวยสารฟอสเฟอรเพื่อ
เปลี่ยนรังสีอุลตราไวโอเลต ใหเปนแสงที่ตามองเห็น 

เมื่อเร่ิมจุดหลอดจะมีแสงออกเปนสีมวง เกิดจากกาซนีออนที่เติมไวเพื่อชวยในการจุด
หลอด เวลาที่ใชในการจุดประมาณ 3-5 นาที เมื่อหลอดสวางเต็มที่จะมีแสงสีขาวในขณะที่หลอด
ทํางานอยู ถาปดสวิตชหรือไฟดับแลวเปดใหมหลอดไฟจะไมติดทันที ตองรอใหเย็นกอนจึงจุด
หลอดได สีของแสงที่ไดจากหลอดนี้ปานกลาง  อายุการใชงานที่กําหนดทั่วไปประมาณ  10,000 
ช่ัวโมง การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟามีผลตออายุของหลอดนอยมาก ตองใชอุปกรณควบคุม
กระแสคือบัลลาสต 

(จ) หลอดเมทัลฮาไลด  (Metal Halide Lamp) หลอดชนิดนี้พัฒนามาจากหลอดแสง
จันทร โดยเติมสารพวกไอโอไดดของโลหะ เชน โซเดียมไอโอไดด เขาไปเพื่อใหไดสีของแสงและ
ประสิทธิผลของการสองสวางดีขึ้น หลอดชนิดนี้ไมจําเปนตองใชสารฟอสเฟอรเคลือบที่ผิวของ
หลอดชั้นนอก 

ถามีแรงดันเปลี่ยนแปลงมากจะทําใหสีของแสงเปลี่ยน อายุการใชงานของหลอดสั้น
กวาหลอดแสงจันทร หลอดชนิดนี้ตองใชอิกนิเตอรชวยจุดและใชบัลลาสตตลอดเวลาที่ใชในการจุด 
3-5 นาที ถาปดสวิตซหรือไฟดับแลวเปดใหมหลอดไฟจะไมติดทันที ตองรอใหเย็นกอนจึงจุดใหม
ได แสงของหลอดชนิดนี้เมื่อสวางเต็มที่จะไดสีขาว 
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(ฉ) หลอดแสงผสม (Blend Light lamp) หลอดชนิดนี้มีกาซดีชชารจหลอดแสงจันทร
และไสหลอดอยูในครอบแกวช้ันนอก ไสหลอดตออนุกรมกับหลอดีชชารจ และใชบัลลาสต (ไมตอง
ใชบัลลาสตภายนอกตอกับวงจร) ขณะเริ่มจุดหลอดแสงที่ไดมาจากไสหลอด ซึ่งทํางานที่อุณหภูมิ
ประมาณ 2-3 นาที หลอดีชชารจจะใหแสงสวางเต็มที่ สีของแสงเปนสีขาว และคุณสมบัติทาง
สี ดีพอประมาณ  แตประสิทธิผลการสองสวางต่ํา  อายุของหลอดประมาณ  5,000 ชั่วโมง  ขึ้นอยู
กับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาที่จายในหลอดและจํานวนครั้งที่ปด-เปด มีผลตออายุหลอด
ดวย ขณะหลอดทํางานถาปดและเปดสวิตซใหมทันที หลอดจะไมติด  ตองรอใหหลอดเย็นกอน 
(ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 

(ช) หลอดโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) หลอดชนิดนี้มีรูปราง
เปนทอ หลอดภายนอกใส  และหลอดที่มีรูปรางเปนรูปไข มีขั้วเกลียว ผิวหลอดดานในฉาบดวย
ฟอสเฟอร ถาเปนหลอดชีวิตใสจะเห็นหลอดขางใน ซึ่งเปนตัวกําเนิดแสง มีลักษณะยาวเปนทอเล็ก 

สีขาวขุน ทําดวยซิลเวอรอลูมินัมออกไซด ตองรอใหเย็นกอนจึงจะจุดใหมได 
สีของแสงที่ไดจากหลอดชนิดนี้ เปนสีเหลืองออนหรือเหลืองขาว ประสิทธิผลการสอง

สวางสูง อายุการใชงานโดยเฉลี่ยมากกวา 20,000 ช่ัวโมง การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟามีผลตออายุ
หลอดนอยมาก คุณสมบัติของสีดีพอประมาณ เวลาที่ใชในการจุดหลอดประมาณ 3-5 นาที ตองใช
อิกนิเตอรชวยในการจุดหลอด และใชบัลลาสต นิยมใชเปนไฟแสงสวางถนนในโรงงานและโกดัง
ขนาดใหญ 

(ซ) หลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) เปนกาซดีชชารจใน
ไอโซเดียม ตัวหลอดดีชชารจ จะมีหลอดแกวครอบอีกชั้นหนึ่ง ที่ผิวในของหลอดชั้นนอก เคลือบดวย
สารสะทอนแสงอินฟราเรด เนื่องจากเปนหลอดความดันต่ํา ความยาวหลอด ดีชชารจ จึงยาวมากจึงทําให
หลอดโคงเปนรูปตัวย ูหรือขดไปมา เพื่อใหขนาดหลอดสั้นลง 

ขณะเริ ่มจุดหลอดจะมีสีแดง  ซึ่งเปนสีดีชชารจในกาซที่ใสเขาไปเพื่อชวยในการจุด
หลอด เวลาที่ใชในการจุดหลอดจนไดแสงเต็มที่ประมาณ  10-20 นาที แสงที่ไดจากหลอดนี้เกือบ
ทั้งหมดมีความยาวคลื่นเดียวกัน คือสีเหลือง ซ่ึงตามีความไวตอแสงสูงตอแสงสีนี้ จึงไดประสิทธิผล
การสองสวางสูงสุด  เมื ่อเทียบกับหลอดทุกชนิด  แสงที ่ไดจากหลอดชนิดนี ้ม ีสีเหลืองสีเดียว
คุณสมบัติในการเห็นสีไมด ีนิยมติดเปนแสงสวางถนน ทางเขาและรอบโรงงานที่ไมตองการสีที่ดีนัก 

(3) หลอดไฟที่ชวยในการประหยัดหลังงาน 
จากตารางที่ 2.2 จะเห็นวาเมื่อเทียบประสิทธิภาพซึ่งมีคาลูเมนตอวัตตของหลอดไส

และหลอดฟลูออเรสเซนตแลว ปรากฏวาหลอดฟลูออเรสเซนตใหประสิทธิภาพมากกวา 3-4 เทา
ผูผลิตหลอดไฟฟาจึงไดพัฒนาหลอดฟลูออเรสเซนต เพื่อจะนํามาใชแทนหลอดไส แลวเรียกชื่อวา
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หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  (Compact Fluorescent Lamp)  หลอดชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัดและมี
กําลังสองสวางสูง หลอดชนิดนี้เหมาะสมในการใหแสงสวางทั่วไป มีแสงใหเลือกทั้งแสงเหมือนกับ
หลอดไส  และแสงขาวนวลเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต มีอายุการใชงานนานกวาหลอดไส
ประมาณ   8  เทา และการใชพลังงานของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต จะนอยกวาหลอดไส
ประมาณ  4  เทา  ปจจุบันหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต  มี  2  ชนิด  คือ 

หลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน หลอดชนิดนี้ก็คือ หลอดฟลูออเรสเซนตที่ไดรวมเอา
บัลลาสตและสตารทเตอรอยูภายใน  หลอดประเภทนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อใชทดแทนหลอดไสสามารถ
นําไปสวมกับขั ้วหลอดไสชนิดเกลียวทุกดวงไดทันที โดยไมตองเปลี ่ยนอุปกรณใดๆ  เลย 

ลักษณะของหลอด  ภายในเป นหลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็กเป นร ูปต ัวย ู มีเปลือกโคม
ทรงกระบอก ชุดบัลลาสตและสตารทเตอรของหลอดชนิดนี้ปดผนึกรวมกันอยูในชิ้นเดียวกับตัว
หลอด  ขอเสียของหลอดหากเกิดการชํารุดเสียหายที่สวนใดสวนหนึ่ง  ก็จะใชไมไดอีกตอไป 
(ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 

เมื่อเปรียบเทียบกําลังสองสวางของหลอดคอมแพคบัลลาสตภายในและหลอดไสจะ
แสดง ดังตารางที่ 2.3  
 
ตารางที่ 2.3  การเปรียบเทียบกําลังสองสวางของหลอดคอมแพคบัลลาสตภายในและหลอดไส 
 
ลําดับ ชนิด ขนาด 

(วัตต) 
กําลังสองสวาง 

(ลูเมน) 
1 หลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน 9 

13 
18 
25 

450 
650 
900 

1200 
2 หลอดไส 40 

60 
75 

100 

430 
730 
960 

1380 
 

กําลังสองสวางของหลอดไส  40  วัตต  (430 ลูเมน)  มีคา เทากับหลอดคอมแพค
บัลลาสต ภายใน  9 วัตต (450 ลูเมน) ดูในตารางที่ 2.3 ดังนั้นสามารถแทนหลอดไสดวยหลอด
คอมแพคบัลลาสตภายในได หลอดที่สามารถทดแทนกันไดแสดง  ในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4  ขนาดของหลอดไสและหลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน ที่ใชทดแทนกนัได 
 

หลอดคอมแพคบัลลาสตภายใน หลอดไส 
9 W 
13 W 
18 W 
25 W 

40 W 
60 W 
75 W 

100 W 
 

(ก) หลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอก หลักการใชเชนเดียวกับหลอดคอมแพคบัลลาสต
ภายใน แตตางกันที่หลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอก  สามารถเปลี่ยนหลอดไดเมื่อหลอดชํารุด 

หลอดมีลักษณะการใชงานงอโคงเปนรูปตัวยู มีขั้วหลอดภายในมีสตารทเตอร ในการติดตั้งใชงาน
จะตองมีขาเสียบเพื่อใหใชกับบัลลาสตที่แยกออก 

เมื่อเปรียบเทียบกําลังการสองสวางของหลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอกกับหลอด
ไสจะแสดง ในตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  การเปรียบเทียบกําลังสองสวางของหลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอกและหลอดไส 
 

ลําดับ ชนิด ขนาด 
(วัตต) 

กําลังสองสวาง 
(ลูเมน) 

1 หลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอก 5 
7 
9 

11 

230 
400 
600 
900 

2 หลอดไส 25 
40 
60 
75 

230 
430 
730 
960 

 
พิจารณากําลังสองสวางของหลอดไส 25  วัตต (230ลูเมน )  มีค า เท าก ับหลอด

คอมแพคบัลลาสตภายนอก  5 วัตต (230 ลูเมน) ดูในตารางที่ 2.5 ดังนั้น สามารถแทนหลอดไส
ดวยหลอดคอมแพคบัลลาสตภายในได หลอดท่ีสามารถทดแทนกันไดแสดง ในตารางที่ 2.6  
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ตารางที่ 2.6  ขนาดของหลอดไสและหลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอกที่ใชทดแทนกันได 
 

หลอดคอมแพคบัลลาสตภายนอก หลอดไส 
5 W 
7 W 
9 W 
11 W 

25 W 
40 W 
60 W 
75 W 

  
(ข) หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงมีความยาวเทากับหลอดฟลูออเรสเซนต 

ชนิดธรรมดา แตตัวหลอดเล็กกวา  
การ เปรียบ เทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออ เ รส เซนตประสิทธิภ าพสูงกับ

หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดาแสดง  ในตารางที่  2 .7 
 
ตารางที่ 2.7  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงกับ 
               หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
 

ขนาด 
ลําดับ ชนิด วัตต วัตตรวมบัล

ลาสต 
ลูเมน อายุ

ชั่วโมง 

1 
2 

หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง 

20 
18 

30 
28 

1030 
1030 

7500 
7500 

3 หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 32 42 1750  
4 
5 

หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง 

40 
36 

50 
46 

2600 
2600 

7500 
7500 

 
พบวา  อาคารใดมีการใชหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา จะแนะนําใหเปลี่ยนเปน

ฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง โดยจะแนะนําใหเปลี่ยน 2 ขนาด คือใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูง  36 วัตต แทน  40 วัตต และ  18 วัตต แทน  20 วัตต ซึ่งจะมีผลทําใหประหยัด
พลังงาน 10 เปอรเซ็นต (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 
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(4) มาตรการการใชโคมไฟฟาชนิด Reflector 
จากสภาพการใชงานและการตรวจวิเคราะห ถามีการใชโคมไฟฟาชนิดธรรมดาหรือเกา

มาก จะแนะนําใหเปลี่ยนมาใชโคมไฟฟาชนิด Reflector ซ่ึงไมทําใหความสวางลดลง แตสามารถลด
จํานวนหลอดไฟฟาตอโคมลงได โดยโคมชนิด 4 หลอดตอโคม จะสามารถลดลงได 2 หลอด และ
โคมชนิด 3 และ 2 หลอดตอโคม จะลดจํานวนหลอดลงได 1 หลอดตอโคม 

2) การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ 
เนื่องจากการใชไฟฟาในระบบปรับอากาศมีปริมาณที่สูงมาก ดังนั้นหากมีการประหยัด

การใชไฟฟาในระบบปรับอากาศ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศใหดีขึ้น หรือ
ใชเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ก็จะมีผลโดยตรงตอการประหยัดการใชไฟฟาในอาคาร
นั่นเอง ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่นิยมใชกัน มี 3 แบบ คือ 

(1) สัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ (Coefficient of Petformance, COP) 
สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ คือ อัตราสวนระหวางจํานวนพลังงานที่เครื่องปรับอากาศสามารถ

ผลิตได ตอจํานวนพลังงานไฟฟาที่เครื่องใช 
COP = RC    (2.3) 

    PC 
 เมื่อ  

RC คือ ปริมาณพลังงานที่เครื่องผลิตได, (kWR) 
  PC คือ ปริมาณไฟฟาที่ปอนแกเครื่องปรับอากาศ, (kW) 

(2) Energy Efficiency Ratio (EER) 
        EER เปนอัตราสวนระหวางจํานวนปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศผลิตได
ตอพลังงานไฟฟาที่ใช (Btuh/W) ดังนั้น 
  EER = RC    (2.4) 
     W 

เมื่อ  
RC คือ ขนาดความเย็นที่เครื่องปรับอากาศ 

  W คือ พลังงานไฟฟาที่ใช 
(3) สวนกลับของประสิทธิภาพ (kW/TR) 

สวนกลับของประสิทธิภาพคือ  จํานวนพลังงานที ่เครื ่องปรับอากาศตองใชเปน
กิโลวัตตตอความสามารถที่เครื่องปรับอากาศ ทําความเย็นได 1 ตันความเย็น 
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เครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณไฟฟาที่ใชพลังงานไฟฟามาก และมีราคาแพง เพื่อลด
การใชไฟฟาที่สูญเสียไปโดยไมจําเปน จึงขอแนะนําการเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศดังนี้ 

1) เลือกขนาด การเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับหองที่จะติดตั้ง
ควรวัดขนาดของหองเสียกอนเพื่อใหไดความเย็นที่เหมาะสม  แตถาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ขนาดใหญเกินไป  ความเย็นจะมากเกินไป  ราคาของเครื่อง  คาติดตั้ง  คาไฟฟา  ก็จะแพงขึ้นไป
ดวย ถาซื ้อเครื ่องปรับอากาศขนาดเล็กเกินไป  ความเย็นก็จะไมเพียงพอ  และเครื ่องตองเดิน
ตลอดเวลาจะทําใหเสียค าไฟฟาโดยไมจํา เปน  อายุการใชงานจะสั ้น  ดังนั ้นจ ึงควรเล ือก
เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นใหเหมาะสมกับพื้นที่หอง  ขนาดตาม
ความสูงของหองปกติ (ไมเกิน 3 เมตร) ควรเลือกขนาด ตามรายละเอียด ตารางที่ 2.8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.8  ขนาดพื้นที่หองกับขนาดเครื่องปรับอากาศ 
 

พื้นที่หองตามความสูงปกต ิ
(ตารางเมตร) 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ 
(บีทียู/ชั่วโมง) 

13-14 8,000 
16-17 10,000 

20 12,000 
23-24 14,000 

30 18,000 
40 24,000 

  
2) ชนิดของเครื่องการเลือกชนิดของเครื่องปรับอากาศ  ตองเลือกใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของหองที่จะติดตั้งดวย เครื่องปรับอากาศที่นิยมใชในบานอยูอาศัย ปจจุบันมีจําหนายอยู 3 ชนิด คือ 
 (ก) เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งหนาตาง จะเหมาะสมกับหองที่มีลักษณะที่ติดตั้ง 

วงกบหนาตาง ติดกระจกชองแสงติดตาย บานกระทุง บานเกล็ด เปนตน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนิดนี้ จะทําไดจายและสะดวกกวา 

 (ข) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนติดฝาผนัง คือ ชนิดแขวน จะเหมาะสมกับ
ห องที ่ม ีล ักษณะผน ังท ึบ  จะต ิดตั ้ง ได สวยงาม  แต จะม ีร าคาแพงกว า  เมื ่อ เปร ียบ เท ียบ
เครื่องปรับอากาศชนิดตางๆ  ที่มีขนาดเทากัน  (บีทียูตอชั่วโมง) เครื่องปรับอากาศชนิดนี้สวน
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ใหญจะมีประสิทธิภาพสูงกวา และจะมีเทอรโมสตัทแบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุมอุณหภูมิ
ความเย็นของหอง (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540) 

 (ค) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนตั้งพื้นจะเหมาะสมกับหองที่มีลักษณะหอง ที่
เปนกระจกทั้งหมด ผนังทึบ หรือติดผามานรอบหองไมอาจเจาะชองเพื่อติดตั้งได จึงควรติดตั้ง
เครื ่องปร ับอากาศชน ิดนี ้ เมื ่อ เปร ียบเท ียบเครื ่องปร ับอากาศชนิดต างๆ  ที ่ม ีขนาดเท าก ัน 
เครื่องปรับอากาศชนิดนี้สวนใหญจะมีประสิทธิภาพต่ํากวา 

 (ง) ราคาและอายุการใชงาน เมื่อทานตองการที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศ นอกจากจะ
คํานึงถึงราคาซื้อตอนแรกแลว  รายจายที่จะตองจายเปนคาไฟฟาทุกเดือนตอนใชเครื่อง ก็มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อดวย นอกจากนี้จะตองทราบอีกวา เครื่องปรับอากาศที่ตองใชมีอายุการ
ใชงานมากนอยเพียงใด โดยผูซื้อจะตองพิจารณาราคาของเครื่องใหดี เนื่องจากราคาไมแนนอน 
ขึ้นอยูกับยี่หอ บางยี่หอมีคาประสิทธิภาพตํ่ากลับมีราคาแพง บางยี่หอมีคาประสิทธิภาพสูงกลับมี
ราคาถูกกวาก็มี ดังนั้นผูซ้ือควรพิจารณาทั้งประสิทธิภาพและราคาดวย นอกจากนี้เครื่องปรับอากาศ
ชนิดเดียวกันอาจมีประสิทธิภาพแตกตางกัน ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพสูง
ที่สุดนั่นก็คือ ใชกระแสไฟฟานอยที่สุด แตใหความเย็นสูงสุด 
 
ตารางที่ 2.9 การเปรียบเทียบคาไฟฟาที่ใชตอเดือน เมื่อใชเครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน หรือ 25.32  

เมกะจูลตอช่ัวโมง (24,000 บีทียูตอช่ัวโมง) ตามมาตรฐานโดยแยกตามฉลากประหยัดไฟ 
 

คาไฟฟาตอเดือน มาตรฐาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 

คา 
EER 

คา
กําลังไฟฟา 
(กิโลวัตต) 

กิโลวัตต 
ตอตันความ

เย็น 
6 ช่ัวโมง/

วัน 
8 ช่ัวโมง/

วัน 
24 ช่ัวโมง/

วัน 
เบอร 1 6.6 3.64 1.82 1,466 1,955 5,865 
เบอร 2 7.6 3.16 1.58 1,273 1,698 5,093 
เบอร 3 8.6 2.79 1.40 1,125 1,500 4,501 
เบอร 4 9.6 2.50 1.25 1,008 1,344 4,032 
เบอร 5 10.6 2.26 1.13 913 1,217 3,652 

 
หมายเหต:ุ  กําหนดให 1 เดือนเทากับ 30 วนั 
 

 คาไฟฟา 2.8 บาทตอหนวย Load Factor เทากับ 80 เปอรเซ็นต 
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มาตรการการใชเคร่ืองปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง (High EER)  
จากสภาพการใชงานและการตรวจวิเคราะหเครื่องปรับอากาศ ถาเครื่องปรับอากาศ

เครื่องใดมีคาอัตราสวนระหวางปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศผลิตไดตอพลังงานไฟฟา
ที่ใช < 65 Btuh/W จะแนะนําใหอาคารเปลี่ยน และถาอาคารเปลี่ยนมาใชเครื่องปรับอากาศชนิด
ประสิทธิภาพสูง มีคา EER 9.6 Btuh/W โดยจะมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นอีกตันละ 10,000 บาท แต
จะทําใหอาคารเสียคาใชจายดานพลังงานไฟฟานอยลง (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 2541) 

2.2.4 ทฤษฎีการประหยัดพลังงานที่ใชในอาคาร ประกอบดวย 
2.2.4.1 พลังงานที่ใชในการดําเนินการใชอาคาร (Energy in Building Operation)  

คือ พลังงานที่ถูกบริโภคในระหวางการใชงานของอาคาร ไดแก พลังงานไฟฟาที่ใชในการทําแสง
สวางและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ และพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานในการดําเนินการใช
อาคารนี้ คิดเปนจํานวนมากที่สุดของพลังงานที่อาคารใชทั้งหมด เพราะเปนไปตามระยะเวลาการ
ใชงานของอาคารซึ่งมากกวา  10  ป  ขึ้นไป 

2.2.4.2 การเปลี่ยนพลังงาน (Energy Conservation and Energy Conscious Design) การ
รวมปญหาเรื่องพลังงานเขามาเปนประเด็นหนึ่งในการออกแบบอยางแทจริง ซึ่งตางจากแนวการ
อนุรักษพลังงานที่อยูบนรากฐานของการออกแบบธรรมดา  Energy Conscious Design จะมอง
เรื่องพลังงานอยูในเนื้อแทของขบวนการออกแบบทั้งหมด จึงสะทอนถึงความตระหนักคํานึงถึง
เรื่องประสิทธิภาพพลังงานที่มีผลกระทบ  และถูกกระทบโดยลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจใน
ขบวนการออกแบบ  และยิ่งไปกวานั้น การออกแบบอาคารตองใชองคประกอบสภาพแวดลอม 
ดานภูมิอากาศ เขามาเปนสวนรวมในแนวทางแกไขการออกแบบ ทําใหเกิดการเขาสูเทคโนโลยี
ที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณที่มีคุณภาพสูงขึ้น และยังรวมถึง 

1) การผนวกการพิจารณา เร่ืองพลังงานเขากับการตัดสินใจในการออกแบบโดย
คํานึงถึงโปรแกรมสถานที่ตั้ง รูปทรง และ  climatic concern 

2) พึ่งพาแหลงพลังงานที่ไดมาฟร ีซ่ึงมาจากสภาพแวดลอมภายนอกและภายในอาคาร 
3) การผนวก และการออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนพื้นฐาน

ของ  Energy  Conscious  Design 
4) ลดพลังงานที่ใชในอาคาร 
5) เลือกใชแหลงพลังงานหมุนเวียน  (renewable  resources)  กอนอยางใชการไดด ี
6) ใชพลังงานที่มีอยูจํากัด (non-renewable  resources) ตามที่จําเปนอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สรุปไดวาแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร เปนความรูความเขาใจในหลักการที่
ไดมาของพลังงานแหลงตางๆ ทั้งที่เปนพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจากการอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเปนตัวจักรสําคัญในการผลิตจนเปนพลังงานไฟฟา ซ่ึงกวาจะไดมาตองสิ้นเปลือง
ทรัพยากร ทั้งนี้เปนลักษณะใชแลวหมดไป หรือทดแทนขึ้นมาใหมได การใชพลังงานใหมีประโยชน
สูงสุดและคุมคาจําเปนตองใหความสําคัญและรวมมือกันประหยัด โดยอาศัยหลักของอาคารประหยัด
พลังงาน  การปรับปรุง เปลี่ยนวัสดุอุปกรณประกอบอาคารที่เอ้ือตอประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงาน การวางผังการกอสรางตามทิศทางภูมิศาสตร และการใชภูมิทัศนเปนสวนประกอบไดจะเปน
ตัวแปรทําใหลดการใชและประหยัดพลังงานลงโดยไดนําเอาทฤษฎีนี้ไปใชกับงานวิจัย เปนหลักการ
แนวทางปฏิบัติที่จะทําใหลดการใช และประหยัดพลังงานลงเพื่อใหมีใชตลอดไปในอนาคต 
 
2.3 การศึกษาที่เก่ียวของ 

เทียนฉาย  กีระนันท และคณะ (2525) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการใชพลังงานใน
ครัวเรือน พบวา เขตชานเมืองและเขตติดเมืองมีจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องใชไฟฟาและแกสแตละ
ประเภทไมแตกตางกันนัก แตเขตชานเมืองมีจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องใชไฟฟาและแกสแตละ
ประเภทแตกตางกันจากเขตเมืองและเขตติดเมืองคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตูเย็นเตาหุงตม ใช
แกส หมอหุงขาวไฟฟา เตารีดไฟฟาและวิทยุ โทรทัศน ซึ่งตางกันประมาณรอยละ 22, 19, 15, 13 
และ 12 ตามลําดับ 

จุลลดา  ใชฮวดเจริญ  (2536) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟาในครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา แมบานมีพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาปานกลาง โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา
ในครัวเรือน ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา
แตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และเมื่อวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนจะ
พบวากลุมที่มีความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟามากจะมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในครัวเรือนมากกวากลุมยอยอ่ืนในเรื่องเดียวกัน 

อารัญญา  รักษิตานนท (2538) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการใชพลังงานไฟฟาของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาในระดับปานกลาง สวนผูใหญเปนผูมีอายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
และสูงกวา ปริญญาตรี และประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนอยูใน
ระดับสูง คือ มากกวา 30,000 บาทตอเดือน ตองเสียรายจายคาไฟฟาโดยเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
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400 บาท มีจํานวนสมาชิกอยูในครัวเรือนระหวาง 1-4  คนและมีเครื่องไฟฟาที่จําเปนในการดํารงชีวิต
มากกวา 7 รายการ 

จันทรัสม  แสงทอง  (2539) ไดศึกษาความคิดเห็นในการอนุรักษพลังงานไฟฟาใน
ชีวิตประจําวันของพนักงานในองคการเอกชน พบวา พนักงานในองคการเอกชน มีความคิดเห็น
ในทางเห็นดวยกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวันและ พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอความคิดเห็น คือลักษณะที่อยูอาศัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษา
ดังกลาว มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหมีส่ิงแวดลอมศึกษาในเรื่องการอนุรักษ
พลังงานไฟฟาตั้งแตเด็ก ขาราชการควรเปนตัวอยางที่ดีใหประชาชนเห็นในเรื่องนี้ และการโฆษณา
ประชาสัมพันธเกี ่ยวกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาผานสื่อตางๆ ควรมีหลากหลายรูปแบบ และ
ขอใหมีอยางสม่ําเสมอ 

ทิพยวรรณ  ขวัญศรีสุทธิ์ (2540) ไดศึกษาการยอมรับการใชอุปกรณประหยัดไฟฟา
ภายในบานของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีอุปกรณประหยัดไฟฟาโครงการประชา
รวมใจประหยัดไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครมี
การยอมรับการใชอุปกรณประหยัดไฟฟาภายในบานระดับปานกลาง  การรับรูคุณลักษณะของ
อุปกรณประหยัดไฟฟาโครงการประชารวมใจประหยัดไฟฟา มีผลตอการยอมรับการใชอุปกรณ
ประหยัดไฟฟาภายในบาน และความรูเกี่ยวกับอุปกรณประหยัดไฟฟาโครงการประชารวมใจ
ประหยัดไฟฟาภายในบาน 

วีระ  ธีระวงศสกุล (2540) ไดศึกษาความรูและพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาในที่อยู
อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําปาง พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําปาง มีความรู
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในที่อยูอาศัยระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน คือ การเลือกซื้อ
เครื่องใชไฟฟา วิธีใชเครื่องใชไฟฟา และการบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟา 

สุนทร  บุญญาธิการ (2540) ไดศึกษาการออกแบบอาคารอนุรักษและประหยัดพลังงาน 
พบวา การปรุงแตสภาพแวดลอม ที่ตั้งอาคาร ใหมีผลเอื้ออํานวยตอการประหยัดพลังงานในอาคาร
ใหไดมากที่สุดดวยวิธีการทางธรรมชาติ การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชงานและนําเอาปจจัย
ธรรมชาติจากที่ตั้งที่ไดปรับปรุงแลวนั้น มาประยุกตใชในการออกแบบ อยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
การนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร การนําเอาบทบาทของผูใชอาคาร การควบคุมอาคาร 
และการบํารุงรักษามาเปนสวนหนึ่งของตัวแปรสําคัญ เพื่อใชพิจารณาในการออกแบบ 

ณัฐวุฒิ  ดุษฎี (2541) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะห
พลังงานในอาคาร พบวา มาตรการการใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน และเครื่องใชไฟฟา (เบอร 5) 
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รวมทั้งคุณสมบัติของอุปกรณเครื่องไฟฟา ที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได
ดีกวาหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาชนิดธรรมดา 

ธนิต  จินดาวณิค (2541) ไดศึกษาหลักการในการออกแบบอาคารที่สํานึกเรื่องพลังงาน 
พบวา การออกแบบใหอาคารประยัดพลังงาน จะตองอาศัยการทํางานเปนทีม ระหวางสถาปนิคและ
วิศวกร โดยเฉพาะในขั้นตอนระหวาง schematic design และ design development ซ่ึงผลตอความ
เปนไปไดในการประหยัดพลังงานสูงกวาในขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการออกแบบและกอสราง 
ประเด็นของพลังงานจะตองเขามามีสวนในขบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห ตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการออกแบบเปนสิ่งจําเปน เพื ่อจะไดแนใจวา  อาคารที่ไดออกแบบไวนั ้นสัมฤทธิ์ผลอยาง
แทจริง และผูออกแบบอาคารมีสวนรวมบรรเทา ปญหาดังกลาวไดโดยการออกแบบอาคารอยางมี
จิตสํานึก เร่ืองพลังงานและออกแบบอาคารใหใชพลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ 

ปรีชา  ตั้งตฤษณะกุล (2541) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชไฟฟาในชีวิตประจําวันของแมบาน
ในเขตเทศบาลเมืองลําปาง พบวา พฤติกรรมการใชไฟฟาในชีวิตประจําวันของแมบาน ในเขตเทศบาล
เมืองลําปาง มีความเหมาะสมมาก และความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน และผลรวมระหวางความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรกับ
จํานวนเครื่องใชไฟฟาอํานวยความสะดวกของแมบานในเขตเทศบาลเมืองลําปาง ไมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชไฟฟาในชีวิตประจําวันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กฤชกนก  สุทัศน ณ อยุธยา (2544) ไดศึกษาอาคารอนุรักส่ิงแวดลอม Green Building 
พบวา การอนุรักษพลังงาน (Conserving enerhy) อาคารควรกอสรางขึ้นเพื่อใหใชพลังงานที่มีอยูอยาง
จําก ัด  (Non-Renewable Energy) ในการอยูอาศัยใหนอยที่สุด ใชทรัพยากรใหมใหนอยที่สุด 

(Minimizing new resources) อาคารควรออกแบบใหมีการใชทรัพยากรใหมใหนอยที่สุด และเมื่อ
หมดอายุการใชงานของอาคาร  ก็สามารถนําเอาทรัพยากรดังกลาวไปใชกับอาคารอื ่นไดอีก
สอดคลองกับภูมิอากาศ (Working with climate) อาคารควรออกแบบใหสอดคลองกับภูมิอากาศและ
แหลงพลังงานธรรมชาติ ใหความสําคัญกับผูใช (Respect for users) การออกแบบและกอสราง
อาคารควรคํานึ่งถึงและใหความสําคัญที่เกี่ยวของทุกฝาย เชน สุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัยและ
คนงานกอสรางการมีสวนรวมในการกระบวนการออกแบบ และวางผังของผูใชอาคารในชุมชน ให
ความสําคัญกับสถานที่กอสราง (Respect  For site) ตัวอาคารควรออกแบบใหมีผลกระทบตอพื้นดิน 
(ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม) นอยที่สุด เมื่อร้ือถอนอาคารออกไปธรรมชาติสามารถฟนฟูสูสภาพเดิมโดย
รวดเร็ว หลักการตางๆ ตองนํามาใชรวมกัน (Holism) เปนแนวความคิดรวบยอด (การออกแบบและ
กอสราง Green Building จะตองพิจารณาองคประกอบรวมทั้งหมด) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ  ทําใหผู ว ิจ ัยไดแนวคิดเกี ่ยวกับ
สถานการณในการผลิตกระแสไฟฟาการใชไฟฟาและการใชพลังงาน  ในปจจุบันมีแนวโนม
ความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น แตเนื่องจากพลังงานเชื้อเพลิงที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟามีอยูอยาง
จํากัด และสวนมากตองนําเขาจากตางประเทศเปนหลักซึ่งหากความตองการไฟฟา มีแนวโนม
เปนในลักษณะเชนนี ้ ยอมสงผลใหประเทศไทยตองนําเขาพลังงานประเภทเชื ้อเพลิงอยาง
ตอเนื่อง  ซึ่งจะทําใหประเทศเสียดุลการคากับตางประเทศเปนจํานวนมาก  ดังนั้นผูศึกษาจึง
สนใจศึกษาการแกปญหาดังกลาวดวยการศึกษาใชพลังงานใหถูกวิธี ความรู ในหลักการ
ประหยัดพลังงาน  แหลงที ่มาของการผลิตกระแสไฟฟาในประเทศ  สถานการณของการใช
กระแสไฟฟา การจัดการดานการใชพลังงาน จิตสํานึก ความพยายามมีสวนรวม บทบาทวิธีการ
ปฏิบัติในการอนุรักษ และประหยัดพลังงานพลังงานของบุคลากรในองคกร หากมีความรูใน
เรื ่องดังกลาวแลว  นาจะทําใหการอนุรักษและประหยัดพลังงานพลังงานเปนไปในทางที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกศึกษาการใชพลังงานของบุคลากรในศูนยการคา ซึ่งมี
การใชพลังงานมาก  ทําใหการควบคุมการใชพลังงานไมทั่วถึง ใหบุคลากรพยายามมีสวนรวม
การใช พล ังงานอย างถ ูกว ิธ ีแล ว  ย อมก อให เก ิดการอน ุร ักษ และประหย ัดพล ังงานให มี
ประสิทธิภาพ และมีบทบาทวิธีปฏิบัติจนเคยชินเปนนิสัย ก็นาจะสงผลใหเกิดเปนแบบอยางที่ดี
แกบุคลากรที่อยูองคกรตอไป  ชวยใหสังคมสามารถดํารงอยูไดในสภาวะที่ตองการใหมีการ
อดออมรูจักประหยัด และใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบันได 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา : กรณีศึกษา
ศูนยการคาศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงสํารวจมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 อาคารที่ศึกษา 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 แผนการดําเนนิการศึกษา 

 
3.1 ประชากร 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูประกอบการธุรกิจที่เชาพื้นที่ของศูนยการคาเพนนิน
ซูลา พลาซา จํานวน 200 รานคา ทุกรายโดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2 อาคารที่ศึกษา 

อาคารศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา สถานที่ตั้งเลขที่ 153 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10330 พื้นที่โครงการประมาณ 3 ไร โดยมีพื้นที่ใชสอยรวม 
21,170.05  ตารางเมตร พรอมลานจอดรถ 

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 4 ช้ัน ในสวนเครื่องจักรและอุปกรณประกอบ
อาคารมี 3 ระบบคือ งานระบบไฟฟาและแสงสวาง งานระบบเครื่องกลในอาคาร และงานระบบ
สุขาภิบาล ซ่ึงมีผลแกการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
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รูปที่ 3.1  อาคารศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา  
  
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องม ือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ แบบสอบความคิดเห็นการ
อนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา กรณีศึกษาศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา  ประกอบดวย 

3.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชอาคารทีมีตอแนวทางการอนุรักษพลังงาน กรณีศึกษา
อาคารศูนยการคา สามารถแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถาม จํานวน 25 ขอ 

ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความคดิเห็น   คาน้ําหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ 
นอยที่สุด    กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 
นอย     กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 
ปานกลาง    กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 
มาก     กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 
มากที่สุด    กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 
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เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความคิดเห็น กําหนดเปนชวง
คะแนน ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  1.00  -1.49 หมายถึง  มีความคิดเหน็นอยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  1.50  -2.49 หมายถึง  มีความคิดเหน็นอย 
คะแนนเฉลี่ย  2.50  -3.49 หมายถึง  มีความคิดเหน็ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  3.50  -4.49 หมายถึง  มีความคิดเหน็มาก 
คะแนนเฉลี่ย  4.50  -5.00 หมายถึง  มีความคิดเหน็มากที่สุด 
ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูใชอาคาร 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended) 
3.3.2  สรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตาม

วัตถุประสงคและความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิเปนผูตรวจสอบแบบสอบถาม 
3.3.3  นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองแลวไปใชเก็บรวบรวมขอมูล จากผูใหขอมูลทั้งส้ิน

จํานวน 200 คน ซึ่งผูใหขอมูลดังกลาว มาจากผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เชาพื้นที่ของอาคาร
ศูนยการคาเพนนินซูลา พลาซา  
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
3.4.1 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อขอความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถาม 
3.4.2 นําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยขอความอนุเคราะหจากผูใชอาคาร ในการกรอก

แบบสอบถามและไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการศึกษา โดยเนนใหเห็นผลประโยชนที่ผูใชอาคาร
จะไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้  

3.4.3 กําหนดเวลาการขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 2 สัปดาห โดยผูทําการศึกษาจะเปนผูไป
รับคืนดวยตนเอง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล แยกดําเนินการเปน 2 สวน 
3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณการสังเกต และเอกสารใชวิธีการ

วิเคราะหภาพรวม โดยแยกแยะ และสรุปประเด็นสําคัญ 
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3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Science for Windows) โดยการวิเคราะหสถิติที่ใชคือ  การแจกแจงความถี่ (Frequencies) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3.5.3 เมื่อไดผลการวิเคราะหขอมูลดานสถิติ และดานเนื้อหาเรียบรอยแลว จึงนํามาเสนอขอมูล
ในเชิงพรรณนา ตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่กําหนดไว 
 
3.6  แผนการดาํเนินการศึกษา 
 แผนการดําเนินการศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคาร ตองวางแผนเปนขั้นตอน ตอง
ทราบกฎหมายที่มีผลบังคับใช  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึกรับผิดชอบแกการใชพลังงาน 
จัดทําแบบสอบถามในประเด็นตางๆ และนําขอมูลที่ไดรับมาทําการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปญหาที่
จะตองทําการแกไขตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ดูในรูปที่ 3.2  
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รูปที่ 3.2  แผนการดําเนนิการศึกษา 

1.  หัวขอการศกึษา 
        การศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา  กรณีศึกษาศูนยการคา เพนนินซูลา พลาซา  

3.  แนวคิดในการศึกษา 
     1.  พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
     2.  เปนแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
     3.  สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ แกการใชพลังงาน 
     4.  เปนขอมูลการบริหารจดัการพลงังานในอาคาร 

2.  ความเปนมาและปญหา 
     เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชและ ถือปฏิบัติตาม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาในครั้งนี ้
                   1.  ทราบถึงปญหาของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร เพื่อเปน 
ขอมูลการนําเสนอแกผูบริหารอาคารตอไป 
                   2.  เพื่อเปนแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร ตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษ พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

4.  วิธีดําเนินการศึกษา 
     4. 1  ประชากร 
             ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจทีเ่ชาพื้นที่ของศูนยการคาและพนกังาน บริษัท นวิแอตติค จาํกดั 

4. 2  จัดทําแบบสอบถามแบบ Check List  
ในประเด็น 
        1.  ขอมูลสวนบุคคล 
        2.  ขอมูลความคิดเหน็การอนุรักษพลังงาน
ในอาคาร 
        3.  ขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะอื่นๆ ของ
ผูใชอาคาร 

4. 3  การวิเคราะหขอมูล 
        วิเคราะหขอมูลทางเชิงปริมาณโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  และนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research)  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา กรณีศึกษา
ศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา สามารถนําเสนอผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงาน  
 
4.1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ขอมูลที่ เกี่ ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปผล
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage)  มีจํานวน 6 ขอดังนี้ 

4.1.1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
เมื่อพิจารณาผลเบื้องตนของการศึกษา พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในการสอบถามจะถามผูประกอบการรานคาในศูนยการคาฯ ซึ่ง
พบวา เจาของกิจการโดยสวนมากไมอยู จะมีผูจัดการรานคาที่เปนผูหญิงมากกวาผูชาย คิดเปน
สวนตางที่ 9 % 

เพศชาย 46%

 เพศหญิง 54%

92  คน

108  คน

 
  

รูปที่ 4.1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ 
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เมื ่อพิจารณาในดานอายุ พบวา  สวนใหญของผู ตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ
ระหวาง  25-34 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ  52 รองลงมาจะอยูในชวงอายุระหวาง  35-44 ป คิด
เปนรอยละ  28 และอยูในชวงอายุระหวาง  45 ปขึ้นไปจะมีปริมาณที่รอยละ  11 อยางไรก็ตาม
พบวา ในศูนยการคาฯ ผูประกอบการสวนใหญนอยที่สุด คือชวงอายุต่ํากวา 24 ซึ่งมีเพียง 9 % 
ดังแสดง ในรูปที่ 4.2  

35-44 ป
28%

45 ปขึ้นไป
11% 1-24 ป

9%

25-34ป
52%

56 คน 22 คน
18 คน

104  คน
 

 
รูปที่ 4.2  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานอาย ุ
 

อีกปจจัยที่มีผลตอการศึกษาคือ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญจะมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ตอเนื่องยาวนานมากวา  88 %  แสดงใหเห็นวา ผูใชอาคารสวนใหญเปนผูที่
ประกอบการอยางตอเนื่องกับศูนยการคาฯ และไมไดมีความตองการยายสถานที่แตอยางใด อยางไร
ก็ตามปริมาณการยายปดรานในของศูนยการคาฯ มีอยูที่ปริมาณเพียง 12 %  ดังแสดง ในรูปที่ 4.3  

 

2-3 ป
55%

0-1 ป
12%

1-2 ป
33%

24  คน
66 คน

110  คน
 

รูปที่ 4.3  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

DPU



 
 35

เมื่อพิจารณาในดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญของผูตอบ
แบบสอบถามไดแก พนักงานของผูประกอบการ คิดเปนรอยละ 88 จะมีเจาของผูประกอบการคิด
เปนรอยละ 12 ดังแสดงในรูปที่ 4.4 แสดงใหเห็นถึงกิจการสวนใหญภายในศูนยการคาฯ 88 % เปน
กิจการที่อยูมาอยางตอเนื่องยาวนาน สอดคลองกับระยะเวลาในการประกอบการ จะเห็นไดชัดวา
สัดสวนของรานคา  12 % จะเทากับมีร านคาที ่ม ีอาย ุน อยกวา  1 ป เปนรานใหมที ่เพิ ่ง เข ามา
ประกอบการพอดี 
 

ผูประกอบการ
รานคา 12%

 พนักงาน
ของ

ผูประกอบการ
รานคา 88% 176 คน

24 คน

 
รูปที่ 4.4  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานสถานภาพ 
 

ในดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม  คือ ระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 65 แสดงใหเห็นชัดวาการจางพนักงานสวนใหญในรานตางๆ เปนเพียง
พนักงานดูแลรานที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดังนั้นการทํางานดานพลังงานจะเปนสิ่งที่
พนักงานเหลานี้จะไมใหความสําคัญ และไมใชส่ิงที่ตองใสใจแตอยางใด จากผลที่ไดมีผูมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ  30 ระดับสูงกวาปริญญาตรี 5 % เทานั้น  การใหความรวมมือ
กับการทํางานอนุรักษพลังงานของศูนย  จึง เปนการยากที่จะดํา เนินการหรือไดรับความ
รวมมือ ดังแสดง ในรูปที่ 4.5  
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ปริญญาตรี
30%

ตํ่ากวา
ปริญญาตรี

65%

สูงกวา
ปริญญาตรี

5%

130 คน

  10 คน
60 คน

 
 
รูปที่ 4.5  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานระดับการศึกษา 
 

ในดานรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญแสดงใหเห็นวาผูที่มีวุฒิ 
สูงกวาปริญญาตรีที่ทํางานในรานภายในศูนยการคาฯ  ซึ่งมี 5 % จะมีรายไดสูงที่สุดในชวงนั้น 
จากนั้น  ผูที ่มีวุฒิปริญญาตรีที ่มี 30 % จะมี 5 % ที่มีประสบการณสูงจนทําใหไดเงินเดือนทะลุ
เพดานขึ ้นไปได สวนที ่เหลือจะมีเงินเดือนในชวงที ่ใกลเคียงกันกับฐานเงินเดือนปริญญาตรี 
อยางไรก็ตาม ยังพบวา ฐานเงินเดือนของผูจบปริญญาตรีโดยกระจายลงไปตั้งแต 30,000 บาท
จนถึง 15,001 บาท โดยมีสัดสวนอยูที่ 5 , 12 และ 13 % ตามลําดับ และจากรูปที่ 4.5 ผูที่จบต่ํากวา
ปริญญาตรีซึ่งมีถึง 65 % นั้น จะมีฐานเงินเดือนอยูที่ต่ํากวา 15,000 บาท จนถึง 20,000 บาท ขึ้นกับ
ประสบการณ  ดังแสดงในรูปที่ 4.6  

15,001 - 
20,000
46%

30,001 - 
40,000
10%20,001 - 

30,000
12%

ตํ่ากวา 
15,000 บาท

32%

92 คน

64 คน

20 คน

24 คน

 
 

รูปที่ 4.6  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดานรายไดตอเดือน 
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4.2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอมูลที ่เกี ่ยวกับความคิดเห็นของผู ใชอาคารที ่มีตอแนวทางการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) ใช
วิธีการหาคา เฉลี่ย  (Mean : X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation S.D) 
ปรากฏผล ดังนี้ 

4.2.1 ความคิดเหน็ดานการประชาสัมพันธ/รณรงค   
1) การกําหนดเวลาการเปด-ปดไฟ ใหเหมาะสมกับชวงเวลาทีใ่ชงาน X = 3.56 , S.D  0.94 
2) การติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปด-ปดหลอดไฟ เพื่อเปดใชงานไดอยางถกูตอง 

X = 4.45 , S.D  1.14 
3) การจัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับพื้นที่ เชน ปรับ

เปนสวิตชเปด-ปดแบบ แยกแถว แยกดวง เปนตน X = 4.62 , S.D  1.11 
4) การรณรงคประชาสัมพันธ เร่ืองการอนุรักษพลังงานในอาคารและสรางจิตสํานึกใน

การใชพลังงาน เชน ติดสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือใหความรู
โดยการจดัฝกอบรม X = 4.64 , S.D  1.1 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

การรณรงคประชาสัมพันธ

การจัดระบบสวิตช

การติดสต๊ิกเกอรบอกตําแหนง

การกําหนดเวลาเปด-ปดไฟ

ภาพที่ 4.7  ความคิดเห็นดานการประชาสัมพันธ   
 
 

X   = 4.55        S.D  1.2 
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4.2.2 ความคิดเหน็ดานการบํารุงรักษา   
1) ตรวจสอบไมใหมีวัสดุปดขวางทางลมที่ใชระบาย ความรอนทั้งชุดคอยลเย็นและชุด

คอยลรอน X = 2.63 , S.D 1.10 
2) ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวที่ผนัง ฝาเพดาน ประตู ชองแสง เพื่อปองกันความเย็น

ร่ัวไหลจากหองปรับอากาศ X = 3.67 , S.D  1.23 
3) ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาตางๆ หากพบใหรีบปรับปรุง

หรือซอมแซมทันที X = 3.72 , S.D  1.10 
4) ตรวจสอบกอกน้ําและทอน้ํา ไมใหมีน้ําหยด X = 3.76 , S.D  1.11 
5) ทําความสะอาดแผนกรองอากาศอยูเสมอ อยางนอย เดือนละ  1  คร้ัง  X = 4.43 , S.D  1.17 
6) ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  X = 4.55 , S.D  1.1 
7) มีแผนการตรวจเช็คและซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด เพื่อดูแลรักษาใหใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ X = 4.69 , S.D  1.11 
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มีแผนการตรวจเช็ด

ทําความสะอาดหหอลดไฟ

ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

ตรวจสอบก็อกน้ํา

ตรวจสอบการร่ัวไหลของอุปกรณ

ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวท่ีผนัง

ตรวจสอบไมใหมีวัสดุขวางทางลม

 
 

ภาพที่ 4.8  ความคิดเห็นดานการบํารุงรักษา 
  

X   = 4.52        S.D  1.15 
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4.2.3 ความคิดเหน็ดานความรูเกีย่วกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  
1) การยายเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมน้ํารอนไฟฟา เครื่องถายเอกสาร 

เปนตน ออกไวนอกหองปรับอากาศ  X = 2.53 , S.D  1.00 
2) ติดเทอรโมมิเตอรในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเปนแนวทาง

ในการปรับเทอรโมสตัทแบบธรรมดา  X = 2.59 , S.D  0.97 
3) การเลือกใชเทอรโมสตัทที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เชน เทอรโมสตัท

อิเล็กทรอนิกสแบบตัวเลข  X = 2.74 , S.D  1.58 
4) การเลือกใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานที่ได รับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน หลอดตะเกียบ หรือเบอร 5  X = 3.63 , S.D  1.05 
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การเลือดใชอุปกรณเบอร 5

การเลือกใชเทอรโมสตัทอิเล็กทรอนิกส

ติดเทอรโมมิเตอรในหองเครื่องปรับอากาศ

ยายเครื่องใชไฟฟาออกหองปรับอากาศ

 

ภาพที่ 4.9  ความคิดเห็นดานความรูเกี่ยวกบัอุปกรณเครือ่งใชไฟฟา  
 
 
 
 
 

X   = 3.65        S.D  1.14 
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4.2.4 ความคิดเหน็ดานพฤติกรรมการใชสอย   
1) เปดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ช่ัวโมงและปด ทันทีเมื่อเลิกใชงาน ไมเปด

ตลอดเวลา  X = 3.12 , S.D  1.03 
2) ปดจอคอมพิวเตอรหรือหยุดการใชเปนเวลานานกวา 30 นาที  X = 3.49 , S.D  1.04 
3) ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกงาน 30 นาทีเนื่องจากยังคงมีความเย็น อยูจนถึง

เวลาเลิกงาน  X = 3.55 , S.D  1.10 
4) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 c° X = 3.61 , S.D  1.18 
5) ปดเครื่องใชไฟฟาและโคมไฟเมื่อเลิกการใชงาน  X = 4.51 , S.D  0.99 
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ปดเครื่องใชไฟฟาเมือเลิกใชงาน
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ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิก 30 นาที

ปดจอคอมพิวเตอร

เปดพัลลมระบายอากาศ

 

ภาพที่ 4.10  ความคิดเห็นดานพฤติกรรมการใชสอย   
 

ผูใชอาคารสวนใหญมีความสนใจในเรื่องการอนุรักษพลังงานในอาคารอยูในระดับมาก
ที่สุด แสดงใหเห็นวา จากเรื่องของฐานเงินเดือนที่สูงทําใหผูตอบแบบสอบถามที่เปนพนักงานในทุก
วุฒิมีความคิดที่เปนบวก และใสใจตอการทํางานและรักษาผลประโยชนใหกับเจาของกิจการเพื่อ
รักษาสถานภาพของตนเองไว จากพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงภาครัฐและเอกชนรวมกัน
รณรงคประชาสัมพันธของศูนย การจัดบอรดนิทรรศการ  การใหความรูโดยการจัดฝกอบรม 

X   = 3.44        S.D  1.06 
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การยายเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมน้ํารอน เครื่องถายเอกสาร ออกไวนอกหองปรับ
อากาศ เนื่องจากการกระทําดังกลาวตองชี้แจงตอเจาของกิจการ และผูตอบไมอยากชี้แจง เพราะ
อธิบายแลวอาจเกิดผลกระทบกับหนาที่การงาน และอีกสิ่งหนึ่ง คือ การกระทําดังกลาวจะทําให
ตัวเองลดความสะดวกสบายไป และยุงยากมากขึ้น 
 
4.3 ปญหาและขอเสนอแนะตอแนวทางการอนรัุกษพลังงานในอาคาร 

ลักษณะแบบสอบถามในตอนนี้จะมีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open Ended) โดยใชวิธี
วิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) เปนคาความถี่ (Frequency) ปรากฏผล ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่  4.1  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
ลําดับที่ ปญหาและขอเสนอแนะ ความถี่ 

1 ผูบริหารอาคารควรมีมาตรการชวยเหลือรานคาที่สามารถประหยดั
พลังงานได 

16 

2 ควรทําความสะอาดระบบทอลม และหัวจายลมเย็นในระบบปรับ
อากาศใหสะอาดอยูเสมอ 

11 

3 ควรจัดอบรม สัมมนา และประชาสัมพันธรวมกันระหวางผูบริหาร
อาคารและรานคา 

9 

4 บันไดเลื่อนควรติดตั้งระบบเซ็นเซอร เพื่อชวยลดการใชพลังงาน
ไฟฟา 

6 

 
เมื่อพิจารณาในดานขอเสนอแนะตอแนวทางการอนุรักษพลังงานผลที่ไดพบวา ผูใช

อาคารสวนใหญมีความตองการใหผู บริหารอาคาร  มีมาตรการชวยเหลือรานคาที ่สามารถ
ประหยัดพลังงานได ซึ่งสามารถใชวิธีการใหสวนลดคาใชจายพลังงานภายในรานคารายเดือน
ได ซึ่งจะทําใหกําไรตอเดือนในการประกอบการเพิ่มขึ้น อีกสิ่งคือทําความสะอาดระบบทอลม 

และหัวจายลมเย็นในระบบปรับอากาศใหสะอาดอยูเสมอ เปนขอเสนอแนะในลําดับรองลงมา 

ซึ ่งผู บริหารอาคารสามารถใชแผนงานบํารุงรักษาเชิงปองกันในการแกไขปญหา ในสวน
ขอเสนอแนะใหบันไดเลื่อนควรติดตั้งระบบเซ็นเซอร เพื่อชวยลดการใชไฟฟานั้น  ควรศึกษา
เร่ืองงบประมาณหรือจุดคุมทุนในการติดตั้งอีกครั้ง 
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เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามภายในสวนใหญเปนพนักงานไมใช เจาของกิจการ
ตัวจริง  ดังนั้น  จากผลที่ไดจากการศึกษา  จึงมีแนวโนมของการเสนอแนะ  ที่จะใหฝายชาง
ของอาคารที่เปนสวนกลาง เปนผูกระทําการปรับปรุงหรือทํางานการอนุรักษพลังงาน โดยท่ี
ทางรานไมทําการปรับปรุงใดๆ เพื่อพิทักษผลประโยชน และลดปญหาที่จะเกิดกับเจาของ
ก ิจการ  ในการลงท ุนปร ับปร ุงก ับ เ จ าของร านซึ ่ง เป นสิ ่งที ่ไม พึ ่งประสงค ของ ผู ตอบ
แบบสอบถามเพราะอาจสงผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามไดโดยตรง 
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บทที่  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารประเภทศูนยการคา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เปนแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารใหเกิดประโยชนแกผูใชอาคาร ไดทําการศึกษาอาคาร
ประเภทศูนยการคา และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แลวนํามาวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ
พนักงานของ บริษัท นิวแอตแลนติค จํากัด และผูประกอบการรานคาที่ประกอบธุรกิจที่เชาพื้นที่
ของศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา จํานวน 200 ชุด สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ระดับความคิดเห็นของผูใชอาคาร ที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารประเภท
ศูนยการคา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้คือ ดานการประชาสัมพันธ/รณรงค ดานการบํารุงรักษา ดานความรูเกี่ยวกับ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา และดานพฤติกรรมการใชสอย ดังแสดง ตามภาพที่ 5.1 

 

 
 

ภาพที่ 5.1  แสดงระดับความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
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นอกจากนี้ยัง พบวา แนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร ประเภทศูนยการคา 
ผูใชอาคารสวนใหญมีพฤติกรรมการใชพลังงานที่สิ้นเปลือง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู
ความเข าใจ  หรือไมเอาใจใส  ความเคยชินและนิสัยรักความสะดวกสบาย  ไมเห็นถึง
ความสําคัญของการอนุรักษพลังงานอยางแทจริง  เพราะไมมีสวนไดเสียในการอนุรักษ
พลังงานในอาคารดังกลาว 

 
5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการอนุรักษพลังงานในอาคารของอาคารศูนยการคา พบวา อาคารมีการ
ใชพลังงานหลายรูปแบบเชน ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบปมน้ํา การใชงานมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูใช ซ่ึงพนักงานและผูประกอบการรานคา รวมถึงผูใชทุกคนควร
รวมมือรวมใจกันประหยัดการใชพลังงาน โดยทุกฝายมีสวนสําคัญตอการใชพลังงาน เนื่องจาก
พฤติกรรมการใชสอยอาคารที่ไมเหมาะสมบางประการ ทําใหสามารถสงผลตอการใชพลังงานอยาง
ส้ินเปลืองโดยใชเหตุ และสวนใหญเกิดจากความไมรู หรือเปนพฤติกรรมที่ไมเอาใจใสดังนั้นทาง
ศูนยการคาควรปรับความคิด (Rethink) ของพนักงานและผูประกอบการรานคาใหชวยกันตระหนัก
ถึงคุณคาของพลังงาน คิดกอนใชใหคุมคามากที่สุด โดยสรางมาตรการที่ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูใชอาคารใหเกิดจิตสํานึก ตอการใชพลังงานไดอยางถูกตอง และสามารถชวยใหเกิด
การใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สําหรับการดําเนินการมาตรการปรับปรุงศูนยการคาเพื่อการอนุรักษพลังงานโดย
สามารถจําแนกระบบตาง ๆ ดังนี้ 

5.2.1  ระบบปรับอากาศ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
1) ติดตั้ง Electronics Thermostat แทนของเดิมที่มีอายุการใชงานนานแลว เพื่อ

สามารถตรวจวัดอุณหภูมิถึงคาที่ไดตั้งไวใหเที่ยงตรง 
2) ติดตั้งเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timer) เพื่อใหสามารถตั้งเวลา เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ 

ในหองควบคุมตางๆ 
3) ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลกิงานหรือลดจาํนวนชัว่โมงการใชงาน 
4) ปดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 -13.00 น. ที่หองผูบริหาร  
5) ลางแผนกรองอากาศเดือนละ 1 คร้ัง 
6) อุดรอยรั่วตามผนัง ฝาเพดาน เพื่อไมใหความเย็นร่ัวไหล 
7) ยายสิ่งของที่ปดขวางทางลมชุดคอนเดนซิง่ 
8) เปลี่ยนฉนวนหุมทอสารทําความเยน็ ที่ตรวจพบวาชํารุดเสียหาย 
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5.2.2  ระบบไฟฟา และแสงสวาง 
1) ติดตั้งโคมสะทอนแสงหลอดไฟแสงสวาง เพื่อสามารถควบคุมปริมาณแสงใหตกลง

บนพื้นที่ใชงานไดมากขึน้ และประหยัดหลอดไฟเพิ่ม 1 หลอด 
2) เปลี่ยนบัลลาสตชนิดขดลวดแกนเหล็ก เปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถลด

ความสูญเสียกาํลังไฟฟาได 
3) ปดจอคอมพิวเตอรเวลาพักเทีย่งหรือหยุดการใชงานเปนเวลานาน 30 นาที 
4) เปลี่ยนหลอดไส เปนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต บางพื้นที ่
5) ติดตั้งสวิทชเชอืกกระตกุเพื่อปดโคมไฟฟาที่ไมใชงาน 

5.2.3  ระบบประปา 
1) เปลี่ยนโถชักโครก กอกน้ําของเดิมที่ร่ัว เปนแบบประหยดัน้ําเพื่อลดความสิ้นเปลือง 
2) เปลี่ยนทอน้ําของเดิมจากทอเหล็กที่เกดิสนมิ เปนแบบ HDPE 
3) ติดตั้งอุปกรณเติมอากาศที่กอกน้ํา เพื่อจะใหไดปริมาณอากาศในน้ํามาก 
4) บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําโดยการเปลี่ยนซีลยาง และอัดจารบีที่เพลาทุก 6 เดือน 
ทั้งนี้การอนุรักษพลังงานในอาคาร ควรมีมาตรการหรือตามแนวทางการอนุรักษ

พลังงานในอาคารขนาดใหญ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน หรือวาดวย
กฎกระทรวงกําหนดเกณฑมาตรฐานการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคาร เชน การพิจารณาใน
ดานการลดภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ ควบคูกับการปองกันความรอนเขาสูตัว
อาคาร หรือการเลือกใชวัสดุอุปกรณงานระบบประกอบอาคารตางๆ สําหรับอาคารใหมหรือ
เกา นับวาเปนสิ่งสําคัญตอการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถชวยลดภาระการ
ทํางานของระบบเครื่องจักรและอุปกรณอาคารตางๆ ไดเปนอยางดี  

ในปจจุบันกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดมีการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก โดยมีวัตถุประสงคใหเจาของอาคาร
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย และสถาปนิกผูออกแบบ มีแนวทางในการประหยัดการใชพลังงาน 
(Energy Conservation) รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณประกอบอาคารที่เอื้อตอประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน และมีเปาหมายการติดฉลากอาคารสวนใหญเปนอาคารใหม เพราะอาคารเกา
ที่สรางเสร็จแลวมีขอจํากัดในการปรับปรุงอาคารใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใชแบบประเมิน
อาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใหคําปรึกษาแนะนําการปรับปรุงแกไข
หรือออกแบบอาคารใหมจะมีเปาหมายเพื่อใหอาคารนั้นๆ ไดรับฉลากอาคารประหยัดพลังงานใน
ระดับดี ดีมาก หรือดีเดน ใหได สวนอาคารเกาจะทําการตรวจสอบองคประกอบของอาคารตาม
เกณฑในแบบประเมิน เพื่อคํานวณหาคะแนนเพื่อประเมินวาเขาขายเปนอาคารประหยัดพลังงานได
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หรือไมเพื่อการรับรองและออกฉลาก หรือในกรณีที่เปนไปไดจะแนะนําการปรับปรุงที่เจาของ
อาคารสามารถทําได และไดคะแนนรวมผานเกณฑแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานเพื่อขอ
รับรองติดฉลาก องคประกอบของอาคารตามเกณฑประเมิน ไดแก สถานที่ตั้งอาคาร ผังบริเวณและ
งานภูมิสถาปตยกรรม เปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบธรรมชาติ/
พลังงานทดแทน และการจัดการพลังงาน ระบบสุขาภิบาล วัสดุและการกอสราง และเทคนิคการ
ออกแบบกลยุทธประหยัดพลังงาน 

 

 
 

ภาพที่ 5.2   การอนุรักษพลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก 
 

 อยางไรก็ตามการเสนอมาตรการตางๆ ดานการอนุรักษพลังงานที่เปนมาตรการลงทุน
สูงในอาคารเปนไปไดยาก เพราะจากการที่อาคารจะหมดสัญญากับสํานักพระราชวัง และตองคืน
พื้นที่ในอีก 2 ป ขางหนา ซ่ึงไมรูวาจะทําการประมูลสัญญาไดหรือไม ความไมแนนอนดังกลาว ทําให
เจาของผูประกอบการไมดําเนินการลงทุนใดๆ เพิ่มขึ้นในระยะเวลานี้ มาตรการที่ทําจึงเปนเพียง
มาตรการไมลงทุนหรือลงทุนนอยเทานั้น 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงานใน
อาคารประเภทศูนยการคา อยูในระดับมากในทุกๆ ดาน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการศึกษาและทํางาน
ดานพลังงานอยางตอเนื่องควรดําเนินการ  ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1) สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจในเรื ่องการอนุรักษพลังงานอยาง

ตอเนื่อง เชน การใหสวนลดคาไฟฟาในเดือนถัดไปสําหรับผูประกอบการรานคา ที่สามารถ
อนุรักษพลังงานไดตามที่กําหนด 
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2) จัดอบรมหรือใหความรูในเรื่องการอนุรักษพลังงานในอาคารอยางทั่วถึง โดย
ปลูกจิตสํานึกใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานในอาคาร เชน การเลือกใชอุปกรณ
ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและไดมาตรฐาน สามารถชวยเหลือในการประหยัดไฟฟา 

3) รณรงค ให ผู ป ระกอบการร านค าปร ับ เปลี ่ยนพฤต ิกรรม  ให ใช อ ุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาที่ติดฉลากเบอร 5 

4) การซื้ออุปกรณประสิทธิภาพสูงมาทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการใชงานเชน 
โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต เครื่องปรับอากาศ มอเตอร ฯลฯ 

5) จัดทํา เอกสารการสูญเสียพลังงาน  และผลกระทบจากโครงการอน ุร ักษ
พลังงานเพื่อนํามาปรับปรุงและวิธีการตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษา คร้ังตอไป 
1) การศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีตอแนวทางการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร ประเภท อาคารชุด อาคารสํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล เนื่องจากผูใช
อาคารมีความแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหไดประโยชนสมบูรณครบถวน 

2) การศึกษาพฤติกรรมผูใชอาคารที่มีตอผลการอนุรักษพลังงาน เพื่อที่จะไดทราบ
ถึงสภาพปญหา ผลกระทบจากการอนุรักษพลังงานในอาคารแบบตางๆ 

3) การศ ึกษาการลงทุนเพื ่อการอนุร ักษ พลังงานในผู ประกอบการในอาคาร
ศูนยการคา 

4) การศึกษาการสรางความใสใจดานพลังงานของเจาของกิจการที่จะลงทุนในอาคาร
ตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 49

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
กฤชกนก  สุทศัน ณ อยุธยา.  (2545).  อาคารอนุรักษสิ่งแวดลอม (Green Building)  

(รายงานการวจิัย).  กรุงเทพฯ:  คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  
เทียนฉาย  กีรนันท และ คณะ.  (2525).  พฤติกรรมในการใชพลังงานในครัวเรือน.  กรุงเทพฯ:   

สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
ธนิต  จินดาวณิค.  (2541).  ลักการในการออกแบบอาคารที่สํานึกเรื่องพลังงาน.  งานวิจัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุนทร  บุญญาธิการ.  (2537).  การวิจัยประยุกตเพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 

 Journal of Energy (วารสารพลังงาน).  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 
________.  (2539).  การจิจัยประยุกตเพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน (วารสาร

สถาปตยกรรม).  กรุงเทพฯ:  โปรดักอิมเมจพริ้นติ้งกรุป. 
 

วิทยานิพนธ 
 
จันทรัสม  แสงทอง.  (2539).  ความคิดเห็นในการอนุรักษพลังงานไฟฟาที่ใชในชีวิตประจาํวัน 

ของพนักงานในองคกรเอกชน.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาส่ิงแวดลอมศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

จุลลดา  ใชฮวดเจริญ.  (2533).  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาใน 
ครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ:   มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ณัฐวุฒิ  ดุษฎี.  (2541).  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับวิเคราะหพลังงานในอาคาร.  
วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย.  เชยีงใหม:  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
 
 

DPU



 
 50

ทิพยวรรณ  ขวัญศรีสุทธ์ิ.  (2540).  การยอมรับการใชอุปกรณไฟฟาภายในบานของประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาอุปกรณการประหยัดไฟฟา โครงการประชารวมใจ 
ประหยัดไฟฟา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย .   วิทยานิพนธปริญญา  
สังคมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสิ่งแวดลอม บณัฑิตวทิยาลัย.  กรุงเทพฯ:   
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อารัญญา  รักษิตานนท.  (2538).  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของประชาชนที่อาศัยอยูใน 
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธปริญญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
ส่ิงแวดลอมศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย.  กรุงเทพฯ:   มหาวทิยาลัยมหดิล. 

 
สารนิพนธ 

 
ปรีชา  ตั้งตฤษณะกุล.  (2541).  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมใชไฟฟาในชีวิตประจําวันของ 

แมบานในเขตเทศบาลเมืองลําปาง.  การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการมนุษยกบัส่ิงแวดลอม บัณฑติวทิยาลยั.  เชียงใหม:  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 

วีระ  ธีระวงศสกุล.  (2540).  ความรูและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของประชาชนที่ 
อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองลําปาง.  การคนควาแบบอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย.  เชยีงใหม:   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 
Chaplin, J.P. [and] T.S.Krawiec.  (1968).  Systems and theories of psychology.   

New York:  Holt, Rinehart and Winston. 
Solso, Robert L. (1995).  Cognitive psychology  (4th ed.).  Boston:  Allyn and Bacon. 
Zimbardo, Philip G. [and] Ruch, Floyd L.  (1971).  Psychology and life.   

Glenview, lll:  Scott,  Foresman. 
 
 

DPU



 
 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 53

แบบสอบถาม 
กรุณากรอกแบบสอบถามดานลางเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําสารนพินธ เรื่อง  การศึกษาการ

อนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา กรณศีึกษาศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา 
ของ นายศักดิสั์นต ศิริ นักศกึษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีในอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธในระดับปริญญาโท สาขาการ

จัดการเทคโนโลยีในอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการอนุรักษ
พลังงานในอาคารศูนยการคา กรณีศึกษาศูนยการคาเพนนินซูลาพลาซา ผลการศึกษาครั้งนี้ทําให
ทราบถึงความคิดเห็นของผูประกอบการรานคาที่มีตอแนวทางการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงคาดวาจะเปน
ประโยชนตอผูประกอบการรานคา และผูที่ใหความสนใจโดยทั่วไป คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม
จะนําไปใชวิเคราะหและสรุปผล โดยภาพรวมออกมาใหไดตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ดังนั้นจึง
ขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด และกรุณาตอบ
ใหครบถวนเพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนและมีความสมบูรณมากที่สุด ขอมูลที่ไดใชในการศึกษา
เพียงอยางเดียว ไมมีผลกระทบตอตัวผูตอบแบบสอบถามและหนวยงานแตอยางไร 

ตอนที่ 1  โปรดตอบคําถามขอมูลทั่วไป  โดยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
สวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการ
อนุรักษพลังงานในอาคาร โดยมีระดับความคิดเห็นตามเกณฑดังตอไปนี้ 

5  หมายถึง เห็นดวยมากทีสุ่ด 
4  หมายถึง เห็นดวยมาก 
3  หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นดวยนอย 
1  หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  โปรดเขียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตอนที่ 1   ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาคําตอบที่ตรงกับสภาพความเปนจริง และ
กรุณากรอกรายละเอียดลงในชองวางที่กําหนดถาเลือกตัวเลือกขอนั้นๆ    
1.  เพศ 
  1.   ชาย   2.   หญิง 
2. อายุ 

 1.  1- 25 ป  2.    25-35ป  
 2.   35-45 ป  4.   45 ปขึ้นไป   

3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  1.   0-1 ป  2.   1-2 ป  3.   2-3 ป 
4. สถานภาพ 
  1.   ผูประกอบการ  2.   พนักงานของผูประกอบการ 
5.  สถานภาพการศึกษา 
  1.   ต่ํากวาปรญิญาตรี   2.    ปริญญาตรี   

 3.   สูงกวาปริญญาตรี 
6.  รายไดตอเดือน 
  1.  ต่ํากวา 15,000 บาท   2.   15,001-20,000 บาท   
  3.   20,001-30,000 บาท   4.   30,001-40,000 บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 55

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา  
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาคําตอบที่ตรงกับสภาพความเปนจริง 

และกรุณากรอกรายละเอียดลงในชองวางที่กําหนดถาเลือกตัวเลือกขอนั้นๆ 
  

   ระดับความคิดเห็น  
ขอ การศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา  

กรณีศึกษาศูนยการคาเพนนนิซูลาพลาซา    

เห็น
ดวย
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น 
ดวย
นอย 

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
1 รณรงคประชาสัมพันธ เรื ่องการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

และสรางจ ิตสํานึกในการใชพลังงาน  เชน  ติดสติ ๊ก เกอร
ประชาสัมพันธ จัดบอรดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให
ความรูโดยการจัดฝกอบรม  

     

2 ปดเครื่องใชไฟฟาและโคมไฟเมื่อเลิกการใชงาน       

3 กําหนดชวงเวลาการเปด-ปดไฟใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่ใช
งาน  

     

4 จัดระบบสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ เชน ปรับเปนสวิตชเปดปดแบบ แยกแถว แยกดวง เปนตน 

     

5 ติดสติ๊กเกอรบอกตําแหนงไวที่สวิตชเปด-ปดหลอดไฟ เพื่อเปด
ใชงานไดอยางถูกตอง  

     

6 เลือกใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เชน  หลอด
ตะเกียบ หรือเบอร 5 

     

7 ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง      

8 ปดจอคอมพิวเตอรหรือหยุดการใชเปนเวลานานกวา 30 นาที      

9 ปรับอุณหภูมเิครื่องปรับอากาศที่ 25 c°      

10 ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเลิกงาน 30 นาทีเนื่องจากยังคงมี
ความเย็น อยูจนถึงเวลาเลิกงาน 

     

11 ทําความสะอาดแผนกรองอากาศอยูเสมอ อยางนอย เดือนละ 1 
คร้ัง    
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   ระดับความคิดเห็น  
ขอ การศึกษาการอนุรักษพลังงานในอาคารศูนยการคา 

กรณีศึกษาศูนยการคาเพนนนิซูลาพลาซา 
เห็น
ดวย
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น 
ดวย
นอย

เห็น
ดวย
นอย
ท่ีสุด

  5 4 3 2 1 
12 เปดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ช่ัวโมงและปด ทันที

เมื่อเลิกใชงาน ไมเปดตลอดเวลา  
     

13 ใชเทอรโมสตัทที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เชน 
เทอรโมสตัทอิเล็กทรอนิกสแบบตัวเลข  

     

14 ติดเทอรโมมิ เตอรในหองที่มี เครื่องปรับอากาศเพื่อบอก 
อุณหภูมิและเปนแนวทางในการปรับเทอรโมสตัทแบบธรรมดา 

     

15 ยายเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมน้ํารอนไฟฟา 
เครื่องถายเอกสาร เปนตน ออกไวนอกหองปรับอากาศ 

     

16 ตรวจสอบไมใหมีวัสดุปดขวางทางลมที่ใชระบาย ความรอนทั้ง
ชุดคอยลเย็นและชุดคอยลรอน 

     

17 ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวที่ผนัง ฝาเพดาน ประตู ชองแสง เพื่อ
ปองกันความเย็นร่ัวไหลจากหองปรับอากาศ  

     

18 ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาตางๆ หากพบ
ใหรีบปรับปรุงหรือซอมแซมทันที  

     

19 มีแผนการตรวจเช็คและซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด เพื่อ
ดูแลรักษาใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     

20 ตรวจสอบกอกน้ําและทอน้ํา ไมใหมีน้ําหยด      
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 58

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                                             ศักดิ์สันต  ศิริ 
ประวัติการศึกษา                                                       สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 
                                                                                  (วิทยาลัยชางกลปทุมวัน) 
                                                                                  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟา 
                                                                                  ป 2541 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน                         ฝายซอมบํารุงรักษาฯ 
                                                                                  ศูนยการคาเพนนินซลูา พลาซา 
                                                                                  บริษัท นิวแอตแลนตคิ จํากัด 
                                                                                  153 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี 
                                                                                  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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