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บทคัดย่อ

แสงธรรมชาติช่วยลดปริ มาณการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง กอปรกับหลอดแอลอีดีใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยเมื่อ
เที ยบกับ หลอดฟลู ออเรสเซนต์แบบ T8 บทความนี้ น าเสนอระบบแสงสว่างหลอดแอลอี ดี ร่วมแสงธรรมชาติ เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะด้านพลังงาน การทดลองดาเนิ นขึ้นเพื่ออธิ บายลักษณะการกระจายแสงในห้องภายใต้สภาพภูมิอากาศจริ ง สู ตรที่
ได้จากการทดลองถูกนาเสนอสาหรับคานวณปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีในฟังก์ชนั ของแสง
ธรรมชาติและความสว่างบนระนาบทางานที่ตอ้ งการ สมรรถนะของระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีประเมินจากความสว่าง
บนระนาบทางาน และพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ผลการทดสอบพิสูจน์วา่ ระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ
สามารถรักษาความสว่างบนระนาบทางานให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการและลดปริ มาณการใช้พลังงาน
ABSTRACT
Daylighting reduces the energy consumption of lighting system. In addition, Light Emitting
Diode (LED) lamps require less energy consumption when compare with T8 fluorescent tubes. This
paper presents the LED lighting systems integrated daylighting for enhancing energy performance.
The experiments were conducted to characterize distribution of the interior illuminance under a real
climate. A empirical formula was proposed for determining the power consumption of the LED
lighting system as functions of daylight illuminance and desire illuminance. Performance of the LED
lighting systems was evaluated in terms of the work plane illuminance and energy saving. The results
proved that the LED lighting system was maintained the work plane illuminance at the desired level,
and reduced the energy consumption.
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1.

บทนา

น้ าหนักมาก (4) อายุการใช้งานนาน (25,000 ชัว่ โมง ถึง
มากกว่า 50,000 ชัว่ โมง) สาหรับหลอดที่ ออกแบบพิเศษ
อาจใช้ง านได้ ถึ ง 150,000 ชั่ว โมง นอกจากนี้ หลอด
ประกอบขึ้นจากแอลอีดีหลายดวง หากมีบางดวงเสี ย จะยัง
มีแอลอีดีดวงอื่นที่ ทางานได้ (5) ให้แสงทันท่วงที เมื่อเปิ ด
ใช้ ง าน และไม่ ต ้อ งใช้ เวลาคื น ตั ว ใหม่ (No re-strike
time) (6) ไร้ สารปรอท (7) ให้ค่าประสิ ท ธิ ภาพการส่ อ ง
สว่างสู ง (8) สามารถออกแบบโคมไฟฟ้ าแบบใหม่ ๆ ได้
(9) มีแสงสี ให้เลือกหลากหลาย (10) หรี่ แสงง่ายและ (11)
ไม่แผ่รังสี อลั ตราไวโอเล็ต และรังสี อินฟราเรด จึงให้แสง
สว่างที่ ปราศจากความร้อน นอกจากนี้ การที่หลอดแอลอีดี
มีอายุการใช้งานนานจึ งลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
ร้อยละ 41 ถึงร้อยละ 50[7]
หลอดแอลอีดีใช้ตวั ขับ (Driver) จ่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้หลอดสว่าง ผลวิจยั เปรี ยบเทียบตัวขับทั้ง 3 แบบในห้อง
ทดสอบที่ปรับอุณหภูมิจาก 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส พบว่า
ตัว ขับ แบบก าลัง คงที่ ท าให้ ก ารส่ อ งสว่ า งของหลอด
แอล อี ดี เป ลี่ ยน แป ลงเพี ยงเล็ ก น้ อ ย (-1.7% ) เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตัวขับกระแสคงที่ (-12%) และตัวขับแบบ
แรงดัน คงที่ (+50% ) [8] นอกจากนี้ การปรั ง ปรุ ง ตัว
ประกอบกาลังของตัวขับให้มีค่าสู งเป็ นประเด็นสาคัญอีก
ประการหนึ่ง ทาให้วงจรตัวขับต้องใช้เซ็นเซอร์กระแสและ
แรงดัน ส าหรั บ ค านวณค่ าตัวประกอบก าลัง ในปั จ จุ บัน
วงจรตัวขับดังกล่าวสามารถออกแบบโดยไม่ใช้เซ็ นเซอร์
แรงดันหรื อกระแสได้ [9,10]
หลอดแอลอี ดี ส ามารถใช้กับ ตัว ขับ ที่ ห รี่ แ สงด้ว ย
เทคนิ ค การควบคุ ม ความกว้างของพัล ส์ (Pulse Width
Modulation: PWM) ซึ่ งจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า คงที่ ใ ห้ แ ก่
หลอดแอลอีดี [11, 12, 13] ปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้
หลอดแอลอี ดี จ ะส่ งผลโดยตรงต่ อ ฟลัก ซ์ แ สงสว่างของ
หลอด [14] การจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ให้แก่หลอดแอลอีดี
ทาให้อุณหภูมิสีของหลอดไม่เปลี่ยน สัญญาณ PWM ที่ มี
ความถี่สูงในระดับกิโลเฮิรตซ์ ยังช่วยให้แสงหลอดแอลอีดี
ไม่กระพริ บและทาให้สามารถควบคุมความสว่างได้หลาย
ระดับ [12]

การควบคุมระบบแสงสว่างอัตโนมัติช่วยลดปริ มาณ
การใช้พลังงาน เช่น การใช้สวิตช์แสงควบคุมการเปิ ด/ปิ ด
ไฟอัตโนมัติ การใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติชนิดปรับ
ความสว่างตามแสงธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์ รักษาระดับ
แรงดันให้คงที่ การใช้ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว และ
การใช้ระบบบัต รกุ ญ แจสาหรั บ โรงแรม เป็ นต้น ระบบ
อัตโนมัติต่าง ๆ ทาให้สมรรถนะด้านพลังงานของระบบ
แสงสว่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การควบคุมความสว่าง
หลอดไฟฟ้ าร่ วมแสงธรรมชาติ [1] ช่วยลดปริ มาณการใช้
พลังงาน แต่ส าหรับ ห้องที่ ตอ้ งการแสงสว่างที่ มีคุ ณภาพ
จ าเป็ นต้อ งใช้เซ็ น เซอร์ ว ดั แสงแบบไร้ ส ายจ านวนมาก
สาหรับวัดความสว่างบนระนาบทางาน แต่อย่างไรก็ตาม
สามารถลดจ านวนเซ็ น เซอร์ ด้ว ยเจเนติ ก ส์ อ ัล กอริ ทึ ม
(Genetic Algorithm) โดยที่ ยงั คงความแม่นยาของการ
วัดให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้[2] นอกจากนี้ การหรี่ แสง
หลอดแอลอีดีจากการตรวจรู ้ตาแหน่งของบุคคลในห้อง[3]
ช่วยลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบแสงสว่าง
ได้อีกทางหนึ่ง
การทดสอบเปรี ย บเที ย บปริ ม าณการใช้ พ ลัง งาน
ไฟฟ้าของระบบแสงสว่างด้วยการควบคุม 3 แบบ คือ (1)
เปิ ดหลอดไฟฟ้ า ตลอดเวลา (2) เปิ ด/ปิ ดหลอดไฟฟ้ า
อัตโนมัติ เมื่ อความสว่างในห้องสู งเกิ น กว่าที่ ต้ งั ไว้ และ
(3) หรี่ แ สงจากหลอดไฟฟ้ าอัต โนมัติ โดยควบคุ มความ
สว่างให้คงที่อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ ผลการวิจยั พบว่าการหรี่
แสงจะช่ วยลดการพลังงานไฟฟ้ าได้มากกว่าการควบคุ ม
แบบอื่ น ในขณะที่ ย งั ให้ คุ ณ ภาพของการมองเห็ น ดี ก ว่า
และผูอ้ ยูอ่ าศัยไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง
[4]

ปั จจุ บัน หลอดแอลอี ดี ถูกพัฒ นาขึ้ น เพื่ อใช้ท ดแทน
หลอดไฟฟ้าชนิ ดอื่น ด้วยข้อดีหลายประการ [5, 6] ได้แก่
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สิ้ น เปลื อ งพลัง งานไฟฟ้ า ต่ า และ
ท างานด้ ว ยแรงดั น ไฟฟ้ า ต่ า (2) ขนาดกะทั ด รั ด และ
แข็งแรงทนทาน (3) น้ าหนักเบา แต่สาหรับหลอดแอลอีดี
กาลังไฟฟ้ าสู งอาจมีแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่และ
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การหรี่ แสงด้วยสัญญาณ P WM จึงเป็ นวิธีที่สามารถ
ลดความสว่างได้อย่างต่อเนื่ องทาให้ผูอ้ ยู่อาศัยไม่รู้สึกถึ ง
การเปลี่ยนแปลงระดับความสว่าง ช่ วยยืดอายุการใช้งาน
และลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริ มาณกระแสไฟฟ้า
ที่ จ่ายให้แก่ ห ลอดแอลอี ดี มีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน
การจ่ายกระแสต่ าจะช่ วยยืดอายุการใช้งาน และลดความ
เสื่ อมของหลอด ท าให้ ฟ ลัก ซ์ แ สงสว่ า งลดลงไม่ ม าก
นอกจากนี้ อายุก ารใช้ง านของหลอดแอลอี ดี ข้ ึ นอยู่กับ
อุณหภูมิของหลอดแอลอีดี ถ้าอุณหภูมิของหลอดแอลอีดี
ขณะท างานสู งจะท าให้อ ายุก ารใช้งานสั้น ลง และส่ งผล
ให้ฟ ลักซ์ แสงสว่างลดลง ดังนั้น ระบบระบายความร้ อ น
ให้แก่หลอดแอลอีดีจึงมีสาคัญด้วยเช่นกัน [13]
บทความนี้ น าเสนอระบบสว่างหลอดแอลอี ดี ร่ ว ม
แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงาน สมรรถนะ
ด้ า น พ ลั ง งาน (Energy performance) คื อ ป ริ ม าณ
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน) หรื อ
ร้ อ ยละของปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ ล ดลง โดย
เปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบแสง
สว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติที่วดั ได้หรื อคานวณ
ได้กับ ปริ ม าณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบแสงสว่าง
หลอดแอลอีดีที่เปิ ดใช้งานปกติ (ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ควบคุม
ความสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ)
การด าเนิ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาปริ มาณการใช้
พลังงานของระบบแสงสว่าง การสร้างสูตรคานวณปริ มาณ
การใช้ก าลัง ไฟฟ้ าของระบบแสงสว่า งและศึ ก ษาความ
สว่างบนระนาบทางานในห้องทดลองที่ มีหน้าต่างกระจก
อยู่บ นผนั งทิ ศ เหนื อ โดยไม่ มี อุ ป กรณ์ บังแดด เนื่ อ งจาก
ต้อ งการศึ ก ษาระบบแสงสว่า งหลอดแอลอี ดี ร่ ว มแสง
ธรรมชาติกรณี ที่แสงธรรมชาติสามารถส่ องสว่างเข้ามาใน
ห้องต้นแบบได้อย่างเต็มที่ และไม่มีการประเมินดัชนี แสง
แยงตา (Glare index) ตลอดจนความร้อนถ่ายโอนที่ เกิ ด
จากแสงธรรมชาติซ่ ึงเป็ นภาระของระบบปรับอากาศ

2.

อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย

2.1 ระบบแสงสว่ างหลอดแอลอีดรี ่ วมแสงธรรมชาติ

ระบบแสงสว่า งหลอดแอลอี ดี ร่ ว มแสงธรรมชาติ
(S-LED) เป็ นระบบควบคุ ม แสงหลอดแอลอี ดีอตั โนมัติ
ปริ มาณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าของหลอดแอลอี ดี จ ะ
แปรผกผัน กับ แสงธรรมชาติ จึ ง ช่ ว ยลดปริ ม าณการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า ของระบบแสงสว่าง และสามารถรั ก ษา
ความสว่างบนระนาบทางานให้มีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่ต้ งั ไว้
ระบบแสงสว่างนี้ ใช้อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความสว่างหลอด
แอลอี ดี ที่ ป ระกอบด้ว ยโมดู ล ส่ ง และโมดู ล รั บ ที่ สื่ อ สาร
ข้อ มู ลแบบไร้ สาย สามารถเลื อ กการท างานได้ท้ ังโหมด
อั ต โ น มั ติ ( Automatic) แ ล ะ โ ห ม ด ป รั บ ด้ ว ย มื อ
(Manual) น อกจากนี้ ยั ง มี เซ็ น เซอร์ ตรวจจั บ ความ
เคลื่อนไหวเพื่อเปิ ด/ปิ ดไฟ ทาให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น
หลอดแอลอีดีถูกควบคุมความสว่างด้วยเทคนิคการควบคุม
ความกว้างของพัลส์ที่มีความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์
รู ป ที่ 1 แสดงส่ ว นประกอบของระบบแสงสว่า ง
หลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ

ก. โมดูลส่ง

ข. โมดูลรับ
รู ปที่ 1 ระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ
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โฟโตไดโอดที่ ใช้เป็ นเบอร์ BS520E0F มีผลตอบสนอง
ความยาวคลื่ น แสงครอบคลุ มในช่ วงความยาวคลื่ น แสง
350 ถึง 820 นาโนเมตร อยูใ่ นช่วงที่ ดวงตามนุษย์มองเห็ น
วงจรโฟโตไดโอดที่ใช้ต่อใช้งานในโหมดโฟโตโวลตาอิค
มีสัญญาณรบกวนต่ า จึ ง สามารถวัดสัญญาณขนาดเล็กได้
ทาให้เหมาะที่ ประยุกต์ใช้ในการวัด [15] ไม่มีกระแสมื ด
(No dark current) [16] จึ งช่ วยขจัด ค่ าความผิ ด พลาด
จากเทอมของกระแสมืด และสัญญาณเอาต์เป็ นเชิงเส้น ทา
ให้ ค านวณแปลงแรงดัน ไฟฟ้ าเป็ นปริ ม าณแห่ งการส่ อ ง
สว่างได้ง่าย
ตั ว ต รวจจั บ ค วาม เค ลื่ อ น ไห ว เป็ น แบ บ PIR
(Passive infrad) ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวจากรั ง สี
อิ น ฟ ราเรด ห รื อ ไพ โรอิ เล็ ก ต ริ ก (Pyro-electric)
[17, 18] รั ง สี อิ น ฟราเรดแผ่อ อกมาในรู ป ของความร้ อ น
จากมนุษย์หรื อสัตว์เลือดอุ่นขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่ ตัวตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวทาหน้าตรวจจับสิ่ งมีชีวิตเพื่อเปิ ดหรื อปิ ด
ไฟอัตโนมัติจึงช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
ภาครั บ และส่ งสั ญ ญ าณไร้ ส ายที่ เลื อ กใช้ ว งจร
XBee-Pro สื่ อ สารข้อ มู ล แบบอนุ ก รมในย่านความถี่ สู ง
2.4 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์ รั บ ส่ ง สั ญ ญาณในร่ ม ได้สู ง สุ ด ประมาณ
100 เมตร และกลางแจ้ง แบบ Line of sight ได้สู ง สุ ด
ประมาณ 1,500 เมตร กาลังส่ ง 60 มิลลิวตั ต์ ทางานได้ท้ งั
เป็ นอุ ป กรณ์ ม าสเตอร์ (Mater) และสเลฟ (Slave) ด้ว ย
โครงข่ายได้ 3 แบบ คื อ แบบจุด ต่อจุด (Point to point)
แบบจุ ดต่ อหลายจุ ด (Point to multipoint) และเข้ากัน
ได้กบั อุปกรณ์ตามมาตรฐานรหัส 802.15.4 [19] ในการ
พัฒ นาระบบแสงสว่างนี้ เลื อกใช้โครงข่ายแบบจุ ดต่ อจุ ด
และอัตราการถ่ายทอดข้อมูล 115,200 บิตต่อวินาที
อุป กรณ์ สวิต ช์แปลงผัน พลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง
เป็ นกระแสตรงให้ แ ก่ ห ลอดแอลอี ดี เป็ นมอสเฟตก าลัง
(Power MOSFET) เบอร์ 12N60 ทนกระแสไฟฟ้ าได้
12 แอมป์ แรงดัน 600 โวลต์ ซึ่ งมี คุ ณสมบัติท างไฟฟ้ าที่
เพียงพอสาหรับจ่ายกาลังไฟฟ้าให้แก่หลอดแอลอีดีจานวน
6 หลอด ที่มีปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้าเพียง 120 วัตต์

การทางานของระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีโหมด
อัตโนมัติ ผูใ้ ช้สามารถตั้งค่าความสว่างที่ ตอ้ งการที่ โมดู ล
ส่ ง ความสว่างที่ ต้ งั ค่าไว้จะถูกนามาเปรี ยบเที ยบกับระดับ
ความสว่างที่ วดั ได้จากเซ็นเซอร์ วดั ความสว่าง หากระดับ
ความสว่างที่ วดั ได้ต่ ากว่า โมดู ลส่ งจะส่ งคาสั่งเพิ่ มระดับ
ความสว่างไปที่โมดูลรับ ในทางกลับกันถ้าความสว่างที่วดั
ได้สูงกว่า โมดูลส่ งจะส่ งคาสั่งลดความสว่าง ดังนั้นความ
สว่างบนระนาบทางานจะมีค่าไม่นอ้ ยกว่าค่าที่ผใู ้ ช้ต้ งั ค่าไว้
โดยผูใ้ ช้สามารถตั้งความสว่างได้สูงสุ ด 1,000 ลักซ์ แต่
โมดู ลส่ งสามารถวัดและแสดงระดับความสว่างได้สูงสุ ด
1,500 ลักซ์
การท างานของระบบแสงสว่างหลอดแอลอี ดี ใ น
โหมดปรับด้วยมือ ผูใ้ ช้สามารถตั้งความสว่างด้วยการปรับ
รอบการท างานของสัญ ญาณ PWM ตั้งแต่ร้อ ยละ 0 ถึ ง
ร้ อ ยละ 100 โมดู ล ส่ งจะไม่ น าความสว่ า งที่ ว ัด ได้ ม า
เปรี ยบเทียบและควบคุมความสว่างบนระนาบทางาน
โมดู ล ส่ งประกอบด้ ว ย (1) สวิ ต ช์ เ ลื อ กโห มด
อัตโนมัติ/โหมดปรับด้วยมือ (2) ตัวปรับความสว่างโหมด
อัต โนมั ติ (3) ตั ว ปรั บ ความสว่ า งโหมดปรั บ ด้ ว ยมื อ
(4 ) เซ็ น เซอร์ วั ด ความสว่ า ง (5 ) ตั ว ตรวจจั บ ความ
เคลื่ อ นไหว (6) ภาคส่ ง สัญ ญาณควบคุ ม ไร้ สาย (7) จอ
แอลซี ดี และ (8) บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์
PIC18F4550

โมดูลรับประกอบด้วย (9) ภาครับสัญญาณควบคุ ม
ไร้ ส าย (10) บ อ ร์ ด ไม โค รค อ น โท รล เลอ ร์ เบ อ ร์
PIC18F4550 (11) อุ ป กรณ์ ส วิ ต ช์ และ (12) หลอด
แอลอีดี
เซ็นเซอร์ วดั ความสว่างออกแบบโดยใช้โฟโตไดโอด
ทาหน้าที่ แปลงผัน แสงที่ ตกกระทบให้เป็ นกระแสไฟฟ้ า
แล้ ว ป้ อน เข้ า วงจร Transresistance amplifier เพื่ อ
แปลงผัน กระแสเป็ นแรงดัน (I-V converter) และช่ ว ย
ขจัดผลกระทบจากภาวะโหลด (Loading effect) ทั้งด้าน
อินพุตและเอาต์พตุ [15]
โฟโตไดโอดเป็ นเซ็น เซอร์ โซลิดสเตตที่ ตรวจวัดได้
แม่นยา ราคาไม่แพง ขนาดเล็ก และใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อย
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หลอดแอลอีดีที่ใช้เป็ นแบบ T8 ขนาด 18 วัตต์ผลิต
จากชิ ป แอลอี ดี SMD3258 ฝาครอบสี ข าวขุ่น (Milky
cover) ให้ ฟ ลั ก ซ์ แ สงสว่ า งป ระมาณ 1 ,80 0 ลู เ มน
อุ ณ หภู มิ สี 6,000-6,500 เคลวิ น (Cool white) ดัช นี
ความถูกต้องสี มากกว่า 85 หลอดไฟฟ้ าใช้แรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรง 40 โวลต์ กระแสประมาณ 0.5 แอมป์

ห้องทดลองเป็ นห้องเรี ยน ผนังสี ชมพูอ่อน เพดานสี
ขาว พื้ นสี ขาว ขนาดกว้าง 7.8 เมตร ยาว 8 เมตร สู ง 2.6
เมตร อยู่บนชั้นที่ 2 อาคารปฏิ บัติการสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
( บางคล้ า ) หน้ า ต่ า งและประตู เ ป็ นกระจกใสหนา 5
มิลลิเมตร ขอบประตูและหน้าต่างทาจากอะลูมิเนี ยม ผนัง
ด้านทิ ศเหนื อมีหน้าต่างแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนบนมี ขนาด
กว้าง 0.75 เมตร สู ง 0.33 เมตร ส่ ว นล่ างมี ข นาดกว้า ง
0.75 เมตร สู ง 0.95 เมตร จานวน 8 บาน ซึ่ งเป็ นด้านที่ มี
แสงธรรมชาติ ส่องผ่านเข้ามาในห้อง ดังรู ปที่ 3 หน้าต่าง
ผนังด้านนี้ มี ลูกกรงเหล็กดัดติ ดตั้งไว้ ส่ วนผนังด้านตรง
ข้ามอยู่ในแนวกึ่ งกลางอาคาร ประกอบด้วยประตูขนาด
กว้าง 0.9 เมตร สู ง 1.8 เมตร จานวน 2 บาน และหน้าต่าง
แบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นบนกว้า ง 0.9 เมตร สู ง 0.2 เมตร
จ านวน 8 บาน ส่ ว นล่ า งกว้า ง 0.9 เมตร สู ง 1.0 เมตร
จ านวน 6 บานด้านทิ ศ เหนื อ ของห้ อ งต้น แบบมี อ าคาร
ปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลยานยนต์ต้ งั อยูห่ ่ าง
ออกไปประมาณ 6 เมตร และอาคารมีความสูงเท่า ๆ กัน

รู ปที่ 2 อุปกรณ์ควบคุมความสว่างหลอดแอลอีดี
รู ปที่ 2 แสดงโมดูลส่ ง (ซ้าย) โมดู ลรับ (ขวา) และ
หลอดแอลอีดี (บน)
2.2 การทดสอบเพื่อหาปริมาณการใช้ กาลังไฟฟ้ า
ปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่างหลอด
แอลอีดีทดสอบจากความสัมพันธ์ของกาลังไฟฟ้ ากับแสง
ธรรมชาติ หรื อ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸) เพื่ อ ใช้ใ นการสร้ างสู ต ร
ค านวณปริ ม าณการใช้ก าลังไฟฟ้ าในฟั ง ก์ชัน ของความ
สว่างบนระนาบทางานที่ตอ้ งการ (Eset) กับแสงธรรมชาติ
(Eday) หรื อ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 )
การทดสอบนี้ ตอ้ งใช้ระบบแสงสว่างหลอดแอลอี ดี
จานวน 2 ชุด ชุดหนึ่ งเป็ นการจาลองแสงธรรมชาติและอีก
ชุดหนึ่ งเป็ นระบบแสงสว่างทดสอบ โคมหลอดแอลอีดีจะ
ถูกติดตั้งไว้บนเพดานในตาแหน่งใกล้กนั
ระบบแสงสว่างจ าลองแสงธรรมชาติ จ ะถู ก ตั้ง ให้
ทางานในโหมดปรับด้วยมือ ส่ วนระบบแสงสว่างทดสอบ
จะถู ก ตั้งการท างานไว้ใ นโหมดอัต โนมัติ โมดู ล ส่ งของ
ระบบแสงสว่างนี้ จะถูกวางไว้ใต้โคมหลอดแอลอีดีและตั้ง
ความสว่างบนระนาบท างานไว้ที่ 100, 150, 200, 250
และ 300 ลักซ์

รู ปที่ 3 ห้องทดลอง
รู ปที่ 4 แสดงตาแหน่งโคมไฟฟ้าและโฟโตเซ็นเซอร์
โคมไฟที่ ติ ด ตั้ง เป็ นแบบหลอดเปลื อ ยติ ด เพดานขนาด
2×18 วัต ต์ จ านวน 9 โคม แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ๆ ละ 3 โคม
คื อ กลุ่ ม ชิ ด หน้ า ต่ า งทิ ศ เหนื อ (S-LED#1) กลุ่ ม แนว
กึ่ งกลางห้ อง (S-LED#2 ) แล ะกลุ่ ม ชิ ดป ระตู (SLED#3) ซึ่ งโคมไฟแต่ละกลุ่มถูกควบคุมความสว่างด้วย
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จะดับ แต่ระบบแสงสว่างจะใช้กาลังไฟฟ้ าสาหรับจ่ายให้
วงจรเพื่อควบคุมการทางาน 6.29 วัตต์ ดังตารางที่ 1

อุปกรณ์ควบคุมความสว่างหลอดแอลอีดี ซึ่ งเป็ นอิสระต่อ
กัน

รู ปที่ 5 คุณลักษณะทางกาลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง
การสร้างสู ตรคานวณปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าใน
ฟั ง ก์ ชั น ของความสว่ า งบนระนาบที่ ต ้อ งการกั บ แสง
ธรรมชาติ ดว้ ยการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
linear regression) จากรู ปแบบสมการทัว่ ไป คือ

รู ปที่ 4 ตาแหน่งโคมไฟฟ้าและโฟโตเซ็นเซอร์
2.4 ระบบวัดและบันทึกข้ อมูล

การเก็ บ ข้อ มู ล ความสว่ า งบนระนาบท างานและ
กาลังไฟฟ้ าของระบบแสงสว่างนี้ ใช้ต ัว ลงบัน ทึ ก ข้อ มู ล
(Data logger) บัน ทึ กข้อ มูลทุ ก ๆ 1 วิน าที ในช่ วงเวลา
ตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ความสว่างบนระนาบท างานในห้อ งทดลองถูกวัด
ด้วยโฟโตเซ็นเซอร์ จานวน 3 ตัว วางบนโต๊ะที่ สูงจากพื้น
0.75 เมตร บริ เวณใต้โคมไฟฟ้ าทั้ง 3 กลุ่มในแนวกึ่ งกลาง
ห้องดังรู ปที่ 4

(1)

𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒂𝒂𝟎𝟎 + 𝒂𝒂𝟏𝟏 𝑬𝑬𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 + 𝒂𝒂𝟐𝟐 𝑬𝑬𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ดว้ ยเมตริ กซ์จึงแทน
𝑬𝑬𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 แ ล ะ 𝑬𝑬𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ด้ ว ย 𝒙𝒙𝟏𝟏𝒊𝒊 แ ล ะ 𝒙𝒙𝟐𝟐𝒊𝒊 ต า ม ล า ดั บ
สั ม ประสิ ทธิ์ 𝒂𝒂𝟎𝟎, 𝒂𝒂𝟏𝟏และ 𝒂𝒂𝟐𝟐 หาค่ า ด้ ว ยการแก้ ส มการ
เมตริ ก ซ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นด้ว ยวิ ธี ก าลัง สองน้ อ ยที่ สุ ด (Least
squares estimation) โดยสมการความผิ ด พลาด (E)
ของข้อ มู ล จ านวนทั้ งหมด n ข้อ มู ล ที่ เบี่ ย งเบนไปจาก
ฟังก์ชนั ของกาลังไฟฟ้าในสมการที่ (1) คือ

3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล

𝑬𝑬 = ∑𝒏𝒏𝒊𝒊=𝟏𝟏[𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 − (𝒂𝒂𝟎𝟎 + 𝒂𝒂𝟏𝟏 𝒙𝒙𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝒂𝒂𝟐𝟐 𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐 +. . . +𝒂𝒂𝒌𝒌 𝒙𝒙𝒌𝒌𝒌𝒌 )]𝟐𝟐

3.1 ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบแสงสว่ าง

(2)

ค่ าต่ า สุ ด ของความผิ ด พลาดใช้วิธี ห าอนุ พ ัน ธ์ ย่อ ย
เที ยบกับสัมประสิ ทธิ์ ที่ ไม่ทราบค่า ทาให้ได้ระบบสมการ
ย่อยจานวน 3 สมการ คือ

รู ปที่ 5 แสดงคุณลักษณะของระบบแสงสว่างหลอด
แอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติในรู ปของความสัมพันธ์ระหว่าง
แสงธรรมชาติกบั ปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าสาหรับความ
สว่างบนระนาบท างาน 100, 150, 200, 250 และ 300
ลักซ์
กาลังไฟฟ้ าของระบบแสงสว่างมี ค่าแปรผกผัน กับ
แสงธรรมชาติดงั รู ปที่ 5 โดยมีความสัมพันธ์ที่เป็ นเชิงเส้น
เช่ น เมื่ อ ตั้งความสว่างบนระนาบท างานไว้ที่ 300 ลักซ์
ระบบแสงสว่างจะใช้กาลังไฟฟ้ า 139.49 วัตต์ ในกรณี ที่
ไม่ มี แ สงธรรมชาติ โดยก าลัง ไฟฟ้ า นี้ จะลดลงเมื่ อ แสง
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ มีค่า 300 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

𝝏𝝏𝝏𝝏

𝝏𝝏𝒂𝒂𝟎𝟎

= 𝟎𝟎,

𝝏𝝏𝝏𝝏

𝝏𝝏𝒂𝒂𝟏𝟏

= 𝟎𝟎, 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂

𝝏𝝏𝝏𝝏

𝝏𝝏𝒂𝒂𝟐𝟐

= 𝟎𝟎

(3)

เขียนระบบสมการที่ (3) ในรู ปสมการเมตริ กซ์จะได้
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นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณได้ในตาราง
ที่ 1 แทนค่าในระบบสมการที่ (4) แล้วแก้ระบบสมการ
เมตริ ก ซ์ จ ะได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ คื อ 𝒂𝒂𝟎𝟎 = 𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝒂𝒂𝟏𝟏 =
−𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 และ 𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
เมื่อแทนค่าสัมประสิ ทธิ์ ลงสมการที่ (1) จะได้สูตร
คานวณกาลังไฟฟ้ าในฟั งก์ชนั ของความสว่างบนระนาบ
ทางานที่ตอ้ งการและแสงธรรมชาติ คือ
𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝑬𝑬𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 + 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝑬𝑬𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

สมการที่ (5) เป็ นสู ต รค านวณส าหรั บ ระบบแสง
สว่ า งหลอดแอลอี ดี ร่ ว มแสงธรรมชาติ ที่ ติ ด ตั้ง หลอด
แอลอีดีขนาด 18 วัตต์จานวน 6 หลอด เมื่อทางานเต็มที่ใช้
กาลังไฟฟ้ า (𝑷𝑷𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ) 135 วัตต์ สู ตรคานวณกาลังไฟฟ้ าที่
ประหยัดได้ คือ
𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝑷𝑷𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊

(5)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกาลังไฟฟ้าของระบบแสงสว่างและข้อมูลสาหรับแทนค่าในสมการที่ (4)
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รู ป ที่ 6 แสดงผลการตรวจสอบความถู กต้อ งของ
สมการที่ (5) โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณกาลังไฟฟ้าที่วดั ได้
ด้วยโปรแกรมสเปรตชีตวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่าปริ มาณ
ก าลัง ไฟฟ้ า ทั้ง สองมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน แบบเชิ ง เส้ น ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (Coefficient of determination
หรื อ R square) เท่ากับ 0.99797 หรื อปริ มาณกาลังไฟฟ้า
ที่ ค าน วณ ได้ จ ากสู ตรมี ความใกล้ เ คี ยงกั บ ป ริ ม าณ
ก าลัง ไฟฟ้ า ที่ ว ัด ได้ ร้ อ ยละ 99.79 และค่ า Regression
มากกว่าค่า Residual (ค่าความคลาดเคลื่อน) ถึง 17,188.6
เท่ า ดั ง นั้ นสู ตรที่ พั ฒ นาขึ้ นสามารถค านวณปริ มาณ
กาลังไฟฟ้าได้อย่างแม่นยาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

2558 และกาหนดความสว่างบนระนาบทางานที่ ตอ้ งการ

ไว้ 3 ค่า คือ 200 ลักซ์ 250 ลักซ์ และ 300 ลักซ์
ก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ป ระหยัด ได้ จ ะถู ก ค านวณให้ เ ป็ น
พลังงานไฟฟ้ าที่ ป ระหยัด ได้ ในช่ ว งเวลา 08:00 น. ถึ ง
12:00 น. และ 13:00 น. ถึ ง 17:00 น. รวม 8 ชั่ว โมง
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้แสดงดัง รู ปที่ 7 ถ้ากาหนดให้
ความสว่างบนระนาบท างานที่ ต ้อ งการไว้ที่ 300 ลัก ซ์
ระบบแสงสว่ า งหลอดแอลอี ดี ร่ ว มแสงธรรมชาติ จ ะ
ประหยัด พลัง งานไฟฟ้ าได้ ป ระมาณ 2 ถึ ง 3 กิ โ ลวัต ต์ชัว่ โมงต่อวัน

รู ปที่ 7 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
พลัง งานไฟฟ้ าที่ ป ระหยัด ได้จ ากระบบแสงสว่า ง
หลอดแอลอี ดี ร่ ว มแสงธรรมชาติ ใ นช่ ว งเดื อ นธัน วาคม
2557 ถึ ง พฤษภาคม 2558 แบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ (1)
ฤดูหนาว ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ และ (2)
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม
ช่วงฤดูหนาว ดวงอาทิ ตย์ออ้ มโลกด้านทิ ศใต้ ทาให้
แสงธรรมชาติ สามารถสะท้อ นอาคารข้างเคี ย งแล้วส่ อ ง
สว่างผ่ านหน้า ต่ างด้านทิ ศ เหนื อ ของห้ อ งทดลองได้ลึ ก
ยังผลให้พลังงานไฟฟ้าที่ ประหยัดได้เมื่อตั้งความสว่างบน
ระนาบท างานที่ ต ้อ งการทั้ง 3 ค่ า (200 250 และ 300
ลักซ์) มีค่าใกล้เคียงกัน
ช่ ว งฤดู ร้ อ นดวงอาทิ ต ย์อ ้อ มโลกค่ อ นไปด้า นทิ ศ
เหนื อ ทาให้แสงอาทิตย์ตกกระทบกับผนังอาคารข้างเคียง
ด้วยมุม ที่ น้อย จึ งสะท้อนเข้าสู่ ห้องทดลองได้ระยะลึ ก ที่
น้อยกว่าช่วงฤดูหนาว จึงทาให้พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

ก. กราฟ

ข. ค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
รู ปที่ 6 กราฟและค่าทางสถิติของกาลังไฟฟ้าที่คานวณด้วย
สูตร(สมการที่ (5)) กับกาลังไฟฟ้าที่วดั ได้
3.2 ผลการคานวณกาลังไฟฟ้ าทีป
่ ระหยัดได้

กาลังไฟฟ้ าที่ ป ระหยัด ได้ค านวณจากสมการที่ (6)
โดยใช้ข ้อ มู ล แสงธรรมชาติ ในห้ อ งทดลองที่ ว ดั ได้แ ละ
บันทึ กไว้ทุก ๆ 1 วินาที ระหว่างเวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
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จากความสว่างบนระนาบทางานที่ ตอ้ งการทั้ง 3 ค่ามี ผล
แตกต่างกัน ดังเส้นกราฟในรู ปที่ 7
3.3 ผลทดสอบระบบแสงสว่ างหลอดแอลอีดี
การทดสอบอุปกรณ์ควบคุมความสว่างหลอดแอลอีดี
จานวน 6 หลอด เลื อกการทางานโหมดปรั บด้วยมือโดย
ปรั บ รอบการท างานตั้ง แต่ 0 ถึ ง 100 วัด ก าลัง ไฟฟ้ า ที่
ป้ อนเข้าอุปกรณ์ ได้ต้ งั แต่ 7 วัตต์ ถึง 154 วัตต์ ตามลาดับ
ดังรู ปที่ 8

ให้ เหลื อ ประมาณ 7 วัต ต์ นอกจากนี้ ในเวลา 10:30 น.
และ 13:20 น. โคมหลอดแอลอีดีกลุ่มแนวกึ่ งกลางห้อง
สามารถชดเชยความสว่างของแสงธรรมชาติให้ความสว่าง
บนระนาบทางานไม่นอ้ ยกว่า 300 ลักซ์
โคมหลอดแอลอีดีกลุ่มชิดประตู (S-LED #3) เป็ น
กลุ่ ม ที่ ให้ แสงสว่างหลอดแอลอี ดี ร่ วมกับ แสงธรรมชาติ
ตลอดทั้ง วัน และความสว่า งค่ อ นข้างคงที่ ที่ 300 ลัก ซ์
ดัง รู ป ที่ 12 ก าลัง ไฟฟ้ าของโคมหลอดแอลอี ดี ก ลุ่ ม ชิ ด
ประตูจะแปรผกผันกับแสงธรรมชาติ

รู ปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรอบการทางานกับกาลังไฟฟ้า

รู ปที่ 9 ความสว่างบนระนาบทางานใต้โคมไฟ
ทั้ง 3 ตาแหน่ง

การทดสอบระบบแสงสว่ า งหลอดแอลอี ดี ใน
ห้องทดลอง เลือกการทางานโหมดอัตโนมัติ และตั้งความ
สว่างบนระนาบทางานที่ โมดูลส่ งทั้ง 3 ตัวไว้ที่ 300 ลักซ์
ผลการทดลองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่าโคม
หลอดแอลอีดีกลุ่มชิ ดด้านหน้าต่างทิ ศเหนื อ (S-LED #1)
ไม่ทางานตลอดทั้งวัน เนื่ องจากแสงธรรมชาติที่ส่องสว่าง
เข้ามาถึงบริ เวณนี้ มีค่ามากกว่า 300 ลักซ์ ดังเส้นโค้งแสดง
ความสว่างบนระนาบทางาน (E21) ในรู ปที่ 9 และโคม
หลอดแอลอี ดี ก ลุ่ ม นี้ ใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ า (P_S-LED#1)
ประมาณ 7 วัตต์ ดังรู ปที่ 10
การทดสอบโคมหลอดแอลอีดีกลุ่มแนวกึ่งกลางห้อง
(S-LED #2) พบว่าในวัน ที่ ทดลองหลอดแอลอี ดีทางาน
ในช่วง 08:00 น. - 08:40 น. และ 15:45 น. - 17:00 น.
เพื่อชดเชยแสงธรรมชาติให้ความสว่างบนระนาบทางานมี
ค่าไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์ ดังเส้นโค้งแสดงความสว่างบน
ระนาบทางาน (E22) ในรู ปที่ 11 แต่ในช่วงเวลา 08:40 น.
- 15:45 น. เป็ นช่ วงที่ แ สงธรรมชาติ มี ค่ าที่ ม ากกว่า 300
ลักซ์ ทาให้หลอดแอลอีดีลดปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้ าลง

รู ปที่ 10 ความสว่างบนระนาบทางานและกาลังไฟฟ้าของ
โคมหลอดแอลอีดีกลุ่มชิดด้านหน้าต่างทิศเหนือ
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รู ปที่ 11 ความสว่างบนระนาบทางานและกาลังไฟฟ้าของ
โคมหลอดแอลอีดีกลุ่มแนวกึ่งกลางห้อง

รู ปที่ 13 ความสว่างบนระนาบทางานใต้โคมหลอดแอลอีดี
กลุ่มชิดประตู
ตารางที่ 2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

รู ปที่ 12 ความสว่างบนระนาบทางานและกาลังไฟฟ้าของ
โคมหลอดแอลอีดีกลุ่มชิดประตู
รู ปที่ 13 แสดงความสว่างบนระนาบทางานใต้โคม
หลอดแอลอี ดีกลุ่ มชิ ดประตูซ่ ึ งอยู่ห่ างหน้าต่ างมากที่ สุด
โคมหลอดแอลอี ดีกลุ่มนี้ สามารถรักษาความสว่างให้ไม่
น้ อ ยกว่า ค่ า ที่ ต้ ัง ไว้ คื อ 300, 400 และ 500 ลัก ซ์ โดย
ภาพรวมแล้วจะเห็ นว่าระบบแสงสว่างหลอดแอลอี ดีร่วม
แสงธรรมชาติ สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติ สามารถ
รักษาความสว่างบนระนาบทางานให้อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบในระหว่างเดื อ น
มิ ถุ น ายนถึ ง กรกฎาคม 2558 โดยตั้ง ค่ า ความสว่า งบน
ระนาบทางานไว้ที่ 500, 400 และ 300 ลักซ์ ตามลาดับ
พบว่าระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติลด
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ประมาณร้อยละ 60, 70
และ 80 ตามลาดับ เมื่ อเปรี ยบกับ หลอดแอลอี ดีแบบ T8
ขนาด 18 วัต ต์ จ านวน 18 หลอด ที่ เปิ ดตลอดเวลาใช้
กาลังไฟฟ้ า 360 วัตต์ (รวมกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย 2 วัตต์ต่อ
หลอด) เปิ ดใช้วนั ละ 8 ชัว่ โมง ระหว่าง 08:00 น.-12:00 น.
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ปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า จะช่ ว ยลดระยะเวลาใน
การศึกษาและประหยัดทรัพยากรในการศึกษาวิจยั การวิจยั
นี้ จดั ทาขึ้นเพื่อทดสอบอุปกรณ์ที่พฒ
ั นาขึ้นในกรณี ที่แสง
ธรรมชาติสามารถส่ องสว่างเข้ามาในห้องทดลองได้อย่าง
เต็มที่ จึงไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์บงั แดด และไม่มีการประเมิน
ดัช นี แ สงแยงตา ในอนาคตคาดว่าจะด าเนิ น วิจ ัยต่ อ ยอด
โดยพัฒนาระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีที่ทางานร่ วมกับ
อุปกรณ์บงั แดด ตลอดจนตรวจสอบและวิเคราะห์ ปริ มาณ
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ า ของห้ อ งทดลองที่ ติ ด ตั้งทั้งระบบ
ไฟฟ้ า แสงสว่ า งและระบบปรั บ อากาศ เนื่ อ งจากแสง
ธรรมชาติที่ส่องสว่างเข้ามาในอาคารจะนาภาระความร้อน
มาสู่ระบบปรับอากาศด้วย

และ 13:00 น. - 17:00 น. คิ ดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด
3.48 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
4. สรุ ป

สมรรถนะด้านพลังงานของระบบแสงสว่างหลอด
แอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติถูกประเมินด้วยการทดลองและ
การคานวณด้วยสู ตรที่ ได้จากการทดลอง ระบบแสงสว่าง
หลอดแอลอี ดีร่วมกับแสงธรรมชาติสามารถควบคุ ม และ
รักษาความสว่างบนระนาบทางานให้มีค่าไม่น้อยกว่าค่า
ที่ ต้ งั ไว้ การนาแสงธรรมชาติ มาใช้ส่องสว่างร่ วมกับแสง
หลอดแอลอี ดี ช่ ว ยเพิ่ ม สมรรถนะด้า นพลัง งาน ช่ ว ยลด
ปริ มาณ การใช้ พ ลั ง งาน ไฟฟ้ าของระบบแสงสว่ า ง
สูตรคานวณปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้าในฟังก์ชนั ของความ
สว่ า งบนระนาบท างานที่ ต ้อ งการกับ แสงธรรมชาติ ที่
นาเสนอในบทความนี้ ใช้สาหรั บ ประเมิ นปริ ม าณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าของระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสง
ธรรมชาติจากข้อมูลที่ ได้จากการวัด นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ประยุกต์ใช้สูตรนี้ กับโปรแกรมจาลองหรื อวิเคราะห์ แสง
ธรรม ช าติ ภ ายใน อ าค าร เช่ น Radiance, DOE-2,
Daysim และ Energy plus เป็ นต้น โดยน าข้อ มูลความ
สว่างแสงธรรมชาติ ที่ โ ปรแกรมค านวณได้ม าประเมิ น

5. กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้ เป็ นผลการวิ จ ัย ส่ ว นหนึ่ งของการวิ จัย
ระบบแสงสว่า งที่ ใ ช้ห ลอดแอลอี ดี ท างานร่ ว มกับ แสง
ธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในอาคาร
ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ าก งบ ป ร ะ ม าณ แ ผ่ น ดิ น
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
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