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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี
มีผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเข่ือนภูมิพลและเพื่อเป็นการพฒันาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับประมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเข่ือนภูมิพล การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสามารถแบ่งการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเข่ือนภูมิพล ไดเ้ป็น 4 ระบบ ไดแ้ก่  ระบบการผลิต ระบบท าความเยน็ 
ระบบแสงสว่าง และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้พิจารณาถึงตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัซ่ึงคาดว่าจะมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเข่ือนภูมิพล ไดแ้ก่ (1) จ านวนคร้ังของ
การ Start-up เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  (2) ปริมาณน ้ าท่ีระบาย  (3) พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ของเคร่ืองท าความ
เยน็ (4) พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับส่องสว่างภายในโรงไฟฟ้า  จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมของตวัแปร
ขา้งตน้จะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรท่ีมีผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ภายในโรงไฟฟ้า โดยแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชห้ลกัการสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
และในส่วนของการประมวลผลขอ้มูลจะใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
(Statistics Package for Social Sciences หรือ SPSS) ช่วยในการวเิคราะห์ 

 ผลของการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ของตวัแปรปริมาณน ้ าท่ีระบาย พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ของ
เคร่ืองท าความเยน็  พลงังานไฟฟ้าท่ีใชส้ าหรับส่องสวา่งภายในโรงไฟฟ้า มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า โดยปริมาณน ้ าท่ีระบายมีความสัมพนัธ์ต่อ
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ของเคร่ืองท าความเย็น
และพลงังานไฟฟ้าท่ีใชส้ าหรับส่องสวา่งภายในโรงไฟฟ้า มีความสัมพนัธ์รองลงมาตามล าดบั ส่วน
จ านวนคร้ังของการ Start up มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มแต่มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย หรือ 
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ค่อนขา้งไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า และไดแ้บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ หรือ สมการถดถอยเชิงพหุ ดงัน้ี 

SSU = 0.012 - 0.00003414NUSTART + 0.00004148REL + 0.0000001914CHILL + 0.00001942 
LIGHT  

 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ จะพบวา่ ตวัแปรทั้ง 4 ตวัขา้งตน้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเข่ือนภูมิพลไดร้้อยละ 36.9 และ
อีกร้อยละ 63.1 เป็นอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืนๆ 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 4 กับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
โรงไฟฟ้าจะกล่าวไดว้่า เม่ือมีการระบายน ้ าในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และหากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองท าความเย็นภายใน
โรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึนก็จะส่งผลต่อปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มีปริมาณมากข้ึนตาม และในกรณีท่ีมี
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าส าหรับส่องสวา่งภายในโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึนก็จะส่งผลต่อปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าให้มีปริมาณมากข้ึนด้วยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติส่วนความสัมพนัธ์ของจ านวนคร้ังของการ 
Start-up เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were (1) to find out the factors and to analyze the relationship of 
factors which affect to electrical energy usage at Bhumibol Hydro Power Plant and (2) to develop 
the Mathematical Models for forecast the electrical energy usage at Bhumibol Hydro power Plant 
(EGAT). 

The data collection was used as the method of this study. The data were divided into 4  
systems: production system, cooling system, lighting system and other systems and had considered 
the variables which were the factors related with electrical energy usage included (1) the number 
each of start-up of the electricity generator, (2) quantity of water release, (3) electrical energy used 
of chiller and (4) electrical energy used for illumination at power plant. With reference to the data 
were collected via the above-mentioned variables, there were used for the relationship analysis of 
each variables which affect to electrical energy usage. The Inference Statistics Principles were used 
for data analysis. As for the evaluation was used by Statistics Package for Social Sciences (SPSS) 
as a tool to analyze.  

The result of this study was found that the relationship of variables as follows: quantity of 
water release, electrical energy used of chiller and electrical energy used for illumination at power 
plant were accordingly with the quantity of electrical energy usage at power plant. The most related 
with the quantity of water release is the quantity of electrical energy usage at power plant, the 
electrical energy used of chiller, and the electrical energy usage for illumination at power plant 
respectively. As for the number each of Start-up is inverse relationship which is a least or non-
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related with the quantity of electrical energy usage at power plant. Moreover, it was found the 
Mathematical Models or the equation of multiple regression as follows:  

SSU = 0.012 – 0.00003414 NUSTART + 0.00004148REL + 0.0000001914CHILL + 0.00001942 
LIGHT 

The analysis of the equation of multiple regression revealed that the four variables above-
mentioned could clarified the variability of the electrical energy usage at 36.9 % while other 63.1 % 
were influenced from other factors.  

With reference is made to the above-mentioned study, it was concluded that when water 
release had increased, the electrical energy usage would had increased. If there were increasing the 
electrical energy used of chiller, the electrical energy usage would had increased as well. In case of 
there were more electrical energy usage for illumination at power plant, there would had increased 
of electrical energy usage with a statistically significant. As for the number each of start-up of the 
electricity generator, it was inversely related but non-statistically significant. 

 


