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วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

3.2 ค่าไฟฟ้าจากการใช้งาน นอกจากงบประมาณในการ
ซือ้เครือ่งปรบัอากาศและค่าตดิตัง้แล้ว งบประมาณค่า

ไฟฟ้าจากการใช้งานกน็บัเป็นงบประมาณทีค่วรจะพจิารณาประกอบ
ด้วยเพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว เรียกได้ว่าบางคนที่
ต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศมีงบประมาณพอที่จะซื้อเครื่องปรับ
อากาศมาติดตั้ง แต่ติดปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าท่ีต้องพบในแต่ละเดือน
จนตดัสนิใจไม่ตดิตัง้เลยกเ็ป็นได้ หรอืหากไม่ได้พจิารณาถงึค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ีก่อนจะตดัสนิใจซือ้เครือ่งปรบัอากาศก็จะท�าให้ไม่กล้าใช้งาน
เครื่องปรับอากาศเพราะพะวงเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น ผมเห็นว่า
เป็นการดไีม่น้อยหากจะค�านึงถึงค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีไว้ประกอบกบัการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศด้วย

ก่อนจะเข้าเร่ืองการประมาณการค่าไฟฟ้านั้น ขอท�าความ
เข้าใจในหลกัการเลก็ๆ น้อยๆ ครบั ตามท่ีผมเคยบอกความหมายของ
ค�าว่า BTU ซึ่งมักจะเป็นหน่วยที่เรานิยมใช้แทนการระบุขนาดเครื่อง
ปรับอากาศไปแล้วว่า แท้จริงมันเป็นหน่วยพลังงานความร้อนชนิด
หนึ่งนั่นเองและหน่วยพลังงานความร้อนที่นิยมใช้วัดขนาดเครื่องใช้
ไฟฟ้าทั่วไปก็คือหน่วยวัตต์ จะเห็นว่าเนื่องจากหน่วย BTU และวัตต์
เป็นหน่วยวัดพลังงานความร้อนเหมือนกัน ฉะน้ัน เราสามารถที่จะ
แปลงหน่วยกันไป-มาได้ ซึ่งก็มีตัวคูณแปลงค่าหน่วยดังกล่าวคือ 1W 
= 3.412 BTU/hr มีหลายท่านครับที่เข้าใจตามที่ผมได้อธิบายมา จึง
ได้น�ามาแปลงค่า BTU ของเครื่องปรับอากาศมาหารด้วย 3.412 เพื่อ
แปลงหน่วยเป็นวัตต์และน�ามาประมาณการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น
วิธีการที่ ผิด เนื่องจากเครื่องปรับอากาศนั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับ

จากฉบับที่แล้วต่อ

ฉบับชาวบ้าน  

เคล่ือนตัวคอมเพรสเซอร์เพื่อน�าพาความร้อนจากภายในห้องระบาย
ออกมาภายนอกห้อง ไม่ได้เป็นการแปลงค่าพลังงานความร้อนกัน
โดยตรงจึงไม่สามารถแปลงค่าได้ตามที่อธิบายข้างต้น การแปลงค่า 
BTU มาเป็นค่าวัตต์นั้น จึงต้องใช้ค่าสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า 
“EER” มาช่วยครับ

จากนิยาม EER (Energy Efficiency Ratio) คือ ค่า
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Output/Input) นั่นคือ

EER = ภาระการท�าความเยน็ (BTU/hr) / ก�าลงัไฟฟ้าทีใ่ช้ (W)

ส�าหรับค่า EER ส�าหรับเครื่องปรับอากาศฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 นั้น เท่ากับ 11.0 ผมขอยกตัวอย่างการประมาณการค่า
ไฟฟ้าต่อจากตัวอย่างที่ยกมา ดังนี้

เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU หากเราเลือกซื้อเครื่อง
ปรับอากาศเบอร์ 5 ขนาดจะมีค่า EER = 11.0

จาก  EER = ภาระการท�าความเย็น (BTU/hr) / ก�าลังไฟฟ้า
ที่ใช้ (W)

  11.0 = 18,000 / W
ก�าลงัไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศ = 18,000 / 11.0 = 1,636 W
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ใช้ในการ

ท�างานของคอมเพรสเซอร์ ฉะนั้น จึงต้ังสมมติฐานว่าคอมเพรสเซอร์
จะท�างานประมาณ 70% ของเวลาท�างานของเครื่องปรับอากาศ 
(สภาพจริงที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น อุณหภูมิที่
ตั้งไว้ที่เครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิภายนอก ประสิทธิภาพของเครื่อง
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วิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ปรับอากาศ ฯลฯ)
หากเปิดเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลา 1 ช.ม. คิดเป็นปริมาณ

ไฟฟ้า = 1,636 × 1 × 70% = 1,145.2W-hr หรือ 1.15 kW-hr (หารด้วย 
1,000 เพื่อเปลี่ยนหน่วยจาก W-hr เป็น kW-hr หรือเรียกว่า “ยูนิต” ซึ่ง
เป็นหน่วยที่การไฟฟ้าฯ ใช้วัดและคิดค่าใช้จ่าย)

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากเรานั้นจะเป็นอัตราก้าวหน้า
คล้ายกบัอัตราภาษ ีคอื ย่ิงใช้ไฟฟ้าจ�านวนยูนติมากๆ อตัราค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ส�าหรับผมนั้น เพื่อการค�านวณประมาณ
การค่าใช้ไฟฟ้าไม่ให้เป็นเรื่องขี่ช้างจับตั๊กแตนแนะน�าให้ประมาณการ
ค่าไฟฟ้าท่ีใชง้านตามบ้านทัว่ไปประมาณยนูติละ 3 บาทกพ็อแล้วครบั 
จะได้ไม่ยุ่งยากจนเกินไป

ฉะนั้น ค่าไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ขนาด 
18,000 BTU เป็นเวลา 1 ช.ม. = 1.15 × 3 = 3.45 บาท หากเราต้องการ
เปิดเครื่องปรับอากาศวันละประมาณ 8 ช.ม. ต่อวันใน 1 เดือนต้องเสีย
ค่าไฟฟ้า = 3.45 × 8 × 30 = 828 บาท

ฉะนั้น หากเราต้องการจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้ต้องค�านึง
ถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จะเกิดขึ้นด้วย เดือนละ 828 บาท อาจจะดูยาว
ไปเสียหน่อยในการประมาณการค่าไฟฟ้าที่ผมยกตัวอย่างให้ดูในข้าง
ต้น แต่หากท�าความเข้าใจแล้วก็ไม่ยากเลยครบั ผมขอสรปุกระบวนการ
คิดให้ดูง่ายขึ้น ดังนี้

1) แปลงหน่วย BTU เป็นวัตต์ด้วยการหารด้วยค่า EER
2) เมื่อได้ขนาดก�าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแล้วคูณด้วย 

70% (สมมุติเวลาท�างานคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 70% ของเวลาเปิด
เครื่องปรับอากาศทั้งหมด) และหารด้วย 1,000 เพื่อแปลงหน่วยจาก 
W-hr เป็น kW-hr

3) คูณด้วยจ�านวน ช.ม. ที่ใช้งานเครื่องปรับอากาศใน 1 เดือน
และคณูด้วย 3 (ประมาณค่าไฟฟ้ายนูติละ 3บาท) เพยีงเท่านีก้ส็ามารถ
ประมาณการค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นระยะ
เวลา 1 เดือนได้แล้ว

เมื่อเราทราบงบประมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งค่าเครื่องปรับ
อากาศและค่าไฟฟ้าจากการใช้งานแล้วจะท�าให้เราสามารถวางแผน
ในการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศได้ดีขึ้นและใช้งานได้อย่างสบายใจ 
ดีกว่าซื้อเคร่ืองปรับอากาศมาติดแล้ว ไม่กล้าใช้งานเพราะกลัวภาระ
ค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น

4) สภาพตัวสินค้า เครื่องปรับอากาศที่จ�าหน่ายในบ้านเรามี
หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละรายก็มีแนวทางทางการตลาดแตกต่างกัน
ไป เช่น การท�าโฆษณาโดยการว่าจ้างดารานกัแสดง หรอืผูม้ช่ืีอเสยีงใน
บ้านเมืองมาเป็นผู้น�าเสนอสินค้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค
แน่นอนว่าก็มีทั้งจริงทั้งหมดและจริงไม่หมดบ้าง ฉะนั้น ก่อนตัดสินใจ
เลือกซื้อควรมีโอกาสได้สัมผัสตัวสินค้าจริงและคุยกับพนักงานขายถึง
รายละเอียดของสินค้าอย่างละเอียดเสียก่อน เพราะหากเปรียบเทียบ
โดย Spec อาจจะดูคล้ายกัน แต่หากได้ดูรายละเอียดถึงตัววัสดุก็จะ
เหน็รายละเอียดทีแ่ตกต่างเพือ่เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจซือ้ได้ เช่น ตวั 
Body ของคอนเดนซิ่งบางรุ่น บางยี่ห้อ ท�ามาจากพลาสติก ในขณะที่
ยี่ห้ออื่นๆ เป็นเหล็กพ่นสี หรือ Union cap (จุดต่อน�้ายาแอร์เข้าคอยล์
ร้อน) บางยี่ห้อท�ามาจากพลาสติก ในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆ เป็นทองแดง ซึ่ง
มีความทนทานมากกว่า หรือมอเตอร์พัดลมท่ีใช้ระบายความร้อนบาง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

รุ่นที่อาจจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งท�าให้เกิดเสียงรบกวน 
(Humming sound) ได้มากกว่าบางรุ่นที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแส
ตรง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ต้องสอบถามเชิงลึก หรือได้เห็น
ตัวสินค้าจริงจึงจะได้ข้อมูล

5) การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย ในฐานะ
ผู้จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศควรใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการรับ
ประกนัสนิค้าและศนูย์บรกิารเปรยีบเทยีบด้วย ผมเคยประสบปัญหา
นี้มาด้วยตัวเองครับ ตอนเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง 
พนักงานขายน�าเสนอสินค้ายี่ห้อหนึ่งอย่างออกหน้าออกตา อธิบาย
ถึงคุณสมบติัทีดี่กว่าสนิค้าตัวอืน่ๆ ของคู่แข่ง เมือ่ผมศึกษาข้อมลูและ
น�ามาเปรียบเทียบก็พบว่าตัวสินค้ามีคุณภาพดีและใช้พลังงานได้มี
ประสิทธิภาพกว่ายี่ห้ออื่นๆ จริง จึงตัดสินใจเลือกซื้อ แต่เมื่อใช้งาน
ได้ประมาณ 5 ปี เจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เกิดเสียขึ้นมาตามกาลเวลา 
โทรไปหาศูนย์บรกิารก็พบว่าปิดบรกิารและเลิกเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ไปแล้ว ความรูส้กึเหมอืนถกูลอยแพเลยครบั อย่าลมืครบัว่าสนิค้าจะ
เทพขนาดไหนก็มวัีนทีจ่ะเสียตามอายุการใช้งาน แต่หากสนิค้าตวันัน้
ไม่เป็นทีน่ยิมในท้องตลาดและตัวแทนจ�าหน่ายไม่แขง็แกร่งพอ กจ็ะ
ปิดบรกิารไปด้ือๆ ทิง้ลกูค้าเก่าให้หาทางออกเอาเองครบั ฉะนัน้ ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ควรพจิารณาเงือ่นไขการรบัประกนัและศนูย์บรกิารหลงั
การขายประกอบด้วย

หากค�านึงถึงหัวข้อต่างๆ ข้างต้นแล้ว หวังว่าทุกๆ ท่านจะ
สามารถเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศไว้ใช้งานได้อย่างสบายใจและ
ตรงตามความต้องการนะครับ




