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ศักยภาพของการลดการใช้ ไฟฟ้ า เนื่องจากการส่ งเสริมการใช้ หลอดไฟแอลอีดีของบ้ านอยู่อาศัย
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บทคัดย่ อ
หลอดไฟแอลอีดีเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิ ทธิภาพสูงและมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้การปรับเปลี่ยน
จากหลอดไฟฟ้าแบบเดิม อันได้แก่หลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มาเป็ นหลอดไฟแอลอีดี
มีความคุม้ ค่าอย่างรวดเร็ ว ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาโดยการสารวจข้อมูลจริ งจากผูท้ ี่เคยใช้งานหลอดไฟแอลอีดี
มาแล้วจานวน 400 หลังคาเรื อน ผลการสารวจพบว่ามี บ้านอยู่อาศัยประมาณร้ อยละ 86.4 ที่ ไม่เคยใช้งานหลอดไฟ
แอลอีดีมาก่อน และในส่ วนที่เคยใช้หลอดไฟแอลอีดีน้ นั พบว่าใช้เพื่อทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนต์ประมาณร้อยละ
12.26 ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ประมาณร้อยละ 87.74 จากการประเมินกาลังไฟฟ้าของหลอดไฟแอลอีดี
และเวลาการเปิ ดใช้งานที่ มาใช้ทดแทนนั้น พบว่ามีผลการประหยัดประมาณร้อยละ 66.12 และถ้าสามารถรณรงค์ให้
บ้านอยูอ่ าศัยทุกหลังคาเรื อนในเขตการไฟฟ้ านครหลวงเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีท้ งั หมดจะเกิ ดผลประหยัดรวม
45,184,110 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนจะอยูร่ ะหว่าง 0.7 ถึง 1.7 ปี
ABSTRACT
LED bulb is a new technology that is highly effective and has declined sharply. Making the transition from traditional
light bulb. Including incandescent bulbs. Compact-fluorescent lamps to LED. Are worth a glance in this research
study was conducted by surveying actual data from people who use LED bulbs already 400 households. The survey
found that 86.4 percents of homes that do not use LED bulbs before. And the most used light bulbs, LED bulbs that
were used to replace incandescent replacement bulbs 12.26 percents of St. compact-fluorescent approximately 87.74
percents. Evaluation of electric power LED bulbs and time to enable them to replace. Found that a saving percentage
of 66.12 and if it can encourage residential houses every house in the MEA change the bulb, LED will result in total
savings 45,184,110 Baht/year payback period would be. Between 0.7 to 1.7 years
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PMP2-2
บทนา
ปั จจุบนั พลังงานหลักที่ มนุ ษย์ใช้ในกิ จกรรม
ต่ างๆ ล้ว นมาจากน้ ามัน และแก๊ ส ธรรมชาติ ซึ่ งแหล่ ง
พลังงานดังกล่าวเป็ นทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ใช้แล้ว
หมดไป หรื อต้องใช้ระยะเวลานานนับล้านล้านปี จึงจะ
สามารถนามาใช้ได้อีกครั้ง และภายในอนาคต 50 – 60
ปี ข้างหน้า จะมีความต้องการใช้น้ ามันสู งขึ้น ในขณะที่
ทรัพยากรน้ ามันลดลงอย่างรวดเร็ ว มีแนวโน้มจะส่ งผล
ให้มีราคาสูงขึ้น ทาให้ในปั จจุบนั มีความพยายามจากทุก
ภาคส่ ว นที่ จ ะพัฒ นาพลัง งานทดแทนนั้ นมาชดเชย
รวมถึงการใช้พลังงานที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ์ภาพสูงสุด
สื บ เนื่ องจากประเด็น การลดการใช้พ ลังงาน
ในภาคส่ วนของการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า นั้ นมี ห ลาย
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ นอย่ า งมากโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ทวั่
โลกให้ ค วามสนใจและมี ก ารพัฒ นาอย่างจริ ง จัง และ
ต่อเนื่ องมาโดยตลอด รวมถึงการรณรงค์ให้มีการเปลี่ยน
จากหลอดไฟอิ น แคนเดสเซนต์ หรื อ หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ มาเป็ นหลอดไฟแอลอีดี ก็มีความคุม้ ค่า
ต่อการลงทุนมากขึ้นตามลาดับ
หลอดไฟแอลอี ดี เป็ นอุ ป กรณ์ เซมิ ค อนดัก
เตอร์ แบบหนึ่ งที่ ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน และจะ
ปล่อยแสงสว่างออกมา หลอดไฟแอลอีดีไม่ใช่เรื่ องใหม่
แต่อย่างใด นักวิทยาศาสตร์ ได้สงั เกตมาตั้งแต่ปี 2450 ว่า
เซมิคอนดักเตอร์ จะเปล่งแสงออกมาเมื่ อกระแสไฟฟ้ า
ไหลผ่าน แต่แสงที่เปล่งออกมามีปริ มาณน้อยมาก จึงทา
ให้เทคโนโลยีน้ ี ไม่ ได้รับ ความสนใจ และไม่ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในรู ปให้แสงสว่างแต่อย่างใด ส่ วน
ใหญ่ นาไปใช้เป็ นปุ่ มสัญ ญาณแสงสี ต่างๆ ในอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ติดตั้งในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อให้สัญญาณ
ว่าเครื่ องกาลังเปิ ดหรื อปิ ด (ยุทธศักดิ์, 2558)
ปั จจุ บัน จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยี เซมิ ค อนดั ก เตอร์ ท าให้ เทคโนโลยี ข อง
หลอดไฟแอลอีดีซ่ ึ งเป็ นหลอดไฟประหยัดพลังงานนั้น
ก้า วหน้าอย่า งรวดเร็ ว ตามไปด้ว ย มี ก ารน าหลอดไฟ
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แอลอีดีมาใช้ประโยชน์แพร่ หลายมากขึ้นเรื่ อยๆ เช่น ใน
เครื่ องคิ ด เลข สั ญ ญาณจราจร ไฟท้ า ยรถยนต์ ป้ าย
สัญ ญาณต่ างๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญ ญาณของประภาคาร
จอภาพยนตร์ ข นาดใหญ่ ยิ่ง ไปกว่านั้น หน้าจอ LCD
ของโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กนั ทัว่ ไปเกือบทั้งหมดจะให้
แสงสว่างด้วยหลอดไฟแอลอีดี สาหรับในอนาคต จะนา
แสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี ไปใช้ในเครื่ องบิน ของ
สายการบิน Qantas Airways ประเทศออสเตรเลีย
แสงสว่างของหลอดไฟแอลอี ดี เกิ ด ขึ้ น จาก
พลังงานที่ ปลดปล่อยจากอะตอม แสงเป็ นโฟตรอนที่ มี
พลังงานและโมเมนตัม ดังนั้นจึงเป็ นอนุภาคชนิดหนึ่งมี
อิ เล็ ก ตรอนโคจรรอบนิ ว เคลี ย ส ขณะที่ อิ เล็ ก ตรอน
เคลื่อนที่ ผ่านรอยต่อไปที่ โฮลของสาร P อิเล็กตรอนจะ
ตกจากวงโคจรสู ง หรื อแถบน าไฟฟ้ าไปสู่ ว งโคจรต่ า
หรื อแถบวาเลนซ์มนั จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรู ป
ของโฟตรอน ปรากฎการณ์ น้ ี เกิ ด ขึ้ น กับ ไดโอดทุ ก
ชนิ ด แต่ จ ะสามารถเห็ น แสงได้ก็ ต่ อ เมื่ อ ความถี่ ข อง
พลังงานอยูใ่ นช่วงความถี่ที่ตามองเห็นได้ (จรัส, 2556)
เทคโนโลยีของหลอดไฟแอลอีดีมีท้ งั ข้อดีและ
ข้อ เสี ย เช่ น ในปั จจุ บั น ยัง ไม่ เป็ นที่ นิ ยมใช้ ม ากนั ก
เนื่ องจากบางรู ปทรงยังมีราคาแพงอยู่ เช่นหลอดยาว แต่
จะส่ ง ผลดี ม ากกว่า ในที่ น้ ี จึ ง มี ก ารประมวลข้อ ดี ข อง
เทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีโดยสังเขป คือ มีอายุใช้งาน
ได้ถึง 50,000 ชัว่ โมง, มีอตั ราการกระพริ บที่สูงมากและ
การกระจายแสงต่ า, ทนต่อ แรงกระแทก สั่น สะเทื อ น
และทนการกัด กร่ อ นได้ดี , มี ค วามประหยัด ในการใช้
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า, ติดตั้งได้ในพื้นที่จากัด และใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟได้, ใช้งานในที่เย็นจัดได้ถึง 40 องศาเซลเซี ยส, ไม่มีสารปรอท หรื อสารพิษในการ
บรรจุ ดั ง นั้ นจึ ง ไม่ เ ป็ นอั น ตรายทั้ งต่ อ มนุ ษย์ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม, ไม่ มี รั ง สี อั ล ตราไวโอเลต (UV) และ
สามารถลดการใช้พลังงาน ลดแก๊สเรื อนกระจกและแก๊ส
พิ ษ ลดภาวะโลกร้ อนเป็ นเทคโนโลยีแสงสว่างที่ ช่ว ย
รักษ์โลกได้อีกทางหนึ่ง (พรรณชลัท, 2554)
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ
แอลอีดีแทนการใช้หลอดไฟแบบเดิม ก็ยงั ไม่เป็ นที่นิยม

PMP2-3
มากนักสาหรั บ ประชาชนคนไทย ท าให้ผูว้ ิจัยมี ค วาม
สนใจศึกษาเรื่ องการใช้หลอดไฟแอลอีดีแทนหลอดไฟ
แบ บ เดิ มตามบ้ า น อยู่ อ าศั ย โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มท า
แ บ บ ส อ บ ถ าม แ ล ะ ค าน วณ ห าค วาม คุ ้ ม ค่ าท าง
เศรษฐศาสตร์ จากการใช้หลอดไฟแอลอีดี พร้อมทั้งยัง
สารวจความรู ้ เกี่ ยวกับ หลอดไฟแอลอี ดีข องคนทั่วไป
และแนวโน้มของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีแทน
หลอดไฟแบบเดิมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น ศักยภาพในการประหยัด ไฟฟ้ า
ของการเปลี่ ย นมาใช้ ห ลอดแอลอี ดี ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

วิธีการวิจัย
ในการศึกษานี้ จะใช้ขอ้ มูลจานวนหลังคาเรื อน
ของบ้านอยูอ่ าศัยจากสานักบริ หารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง และข้อ มู ล การใช้ไ ฟฟ้ าจากการไฟฟ้ านคร
หลวง ซึ่ งครอบคลุ ม 3 จัง หวัด คื อ กรุ ง เทพมหานคร
สมุ ท รปราการ และนนทบุ รี โดยมี ข้ นั ตอนการศึ ก ษา
ดังนี้ รวบรวมข้อมูลจานวนหลังคาเรื อนในเขต 3 จังหวัด
ดังกล่าว และอ้างอิ งตามทฤษฎี ก ารคานวณการสารวจ
กลุ่มประชากรตัวอย่างเพื่อจัดทาสอบถามของ ทาโร่ ยา
มาเนะ เมื่อทราบจานวนแบบสอบถามที่ ตอ้ งใช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จึ ง ท าการจัด ตั้ง ข้อ ค าถามโดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านเป็ นผูป้ ระเมินความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ หลังจากนั้น
จึงเป็ นขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมอย่างทัว่ ถึงภายในเขตความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้ านครหลวง จานวน 400 ชุด โดยมุ่งเน้นเฉพาะ
กลุ่ ม ประชากรที่ ปั จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ยนมาใช้ห ลอดไฟ
แอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิ ม และนาผลที่ ได้จากการ
สารวจด้วยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ และวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ก ารเปลี่ ย นมาใช้
หลอดไฟแอลอีดี
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ข้ อมูลจานวนหลังคาเรื อนของบ้ านอยู่อาศัยใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวง
โด ย จ ะ ค รอ บ ค ลุ ม พื้ น ที่ 3 จั ง ห วั ด คื อ
กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี
ตารางที่ 1 แสดงจานวนหลังคาเรื อนแต่ละจังหวัดใน
เขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านคร
หลวง สถิติขอ้ มูลของเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 (สานักบริ หารการทะเบียน,
2558)
จังหวัด

บ้ าน (หลังคาเรื อน)

กรุ งเทพมหานคร

2,681,713

สมุทรปราการ

596,065

นนทบุรี
รวม

606,942
3,884,720

กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย
ซึ่ งมี จ าน วน ป ระชากรอยู่ อ าศั ย ม ากกว่ า จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ และจัง หวัด นนทบุ รี ท าให้ มี จ านวน
หลังคาเรื อนมากกว่าประมาณ 4 – 5 เท่ า ทั้งนี้ เนื่ องจาก
อยู่ในเขตความรับ ผิดชอบเดี ยวกัน ของการไฟฟ้ านคร
หลวง และอีกทั้งยังเป็ นลักษณะบ้านอยูอ่ าศัยเหมือนกัน
และวิเคราะห์ผลในภาพรวมในขั้นตอนต่างๆ ในการวิจยั
ครั้งนี้
นอกจากนั้ นหลอดไฟแอลอี ดี ที่ อ ยู่ใ นโครงการ
ส่ งเสริ ม ของการไฟฟ้ านครหลวงจะมี แ ต่ข้ วั หลอดไฟ
ประเภท E27 โดยไม่รวมหลอดยาวลักษณะฟลูออเรส
เซนต์ ดังนั้น การวิเคราะห์ จึงจะพิ จารณาเฉพาะหลอด
ชนิด E27 เท่านั้น
การคานวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
จากสมมติ ฐานที่ ว่าทั้ง 3 จังหวัด มีลกั ษณะบ้านเรื อนที่
คล้ายกัน ประกอบกับงานวิจยั นี้ ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ศึ กษาความแตกต่างระหว่างจังหวัดต่างๆ ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวง ดังนั้นจึ งรวมกลุ่ม
ประชากรเป็ นกลุ่มเดียว จานวน 3,884,720 หลังคาเรื อน

PMP2-4
โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ มีนัยยะสาคัญ 0.05 โดย
ทฤษฎี ข อง ทาโร่ ยามาเนะ (Yamane, 1967) ตามสู ต ร
การคานวณ ดังนี้
n = N / (1+Ne2)
โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนของประชากรที่ทราบค่าแน่ชดั
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการเลือก
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่าง (ในที่ น้ ี ใช้ค่ า
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95)
มีการคานวณผลได้ออกมา ดังนี้
กลุ่มประชากรทั้งหมดในเขตความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้ า นครหลวงมี บ้ า นอยู่ อ าศั ย จ านวน 3,884,720
หลังคาเรื อน
n = 3,884,720 / (1+3,884,720(0.05)2)
จะได้กลุ่มตัวอย่าง n = 399.959 หลังคาเรื อน
การค านวณประชากรกลุ่ม ตัวอย่างดังกล่ าวได้ผ ลการ
ค านวณออกมาทั้ งหมดประมาณ 400 หลัง คาเรื อน
เพื่ อ ที่ จะน าไปจั ด ท าแบบสอบถาม 400 ชุ ด อย่ า ง
ครอบคลุม
แบบสารวจข้ อมูล
ก าร จั ด ท าแ บ บ ส าร ว จ ข้ อ มู ล โ ด ย ก าร ใ ช้
แบบสอบถาม เพื่อเก็บผลจากการสารวจการเปลี่ยนมา
ใช้หลอดไฟแอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิ ม ได้มีการตั้ง
ข้อ ค าถามและให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงานจานวน 3 ท่าน ทาการประเมินข้อคาถาม เพื่อให้
การออกแบบสอบถามมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และได้รับ
ข้อมูลที่ดีที่สุดมาเพื่อวิเคราะห์ผลต่างๆ ที่ตอ้ งการต่อไป
ข้อมูลที่อยูใ่ นแบบสารวจเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
ที่มีความสาคัญต่อการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
และข้อ มู ล ที่ ท าให้ ท ราบแนวโน้ ม การเปลี่ ย นมาใช้
หลอดไฟแอลอีดีในอนาคตได้ ยกตัวอย่างคาถาม เช่ น
เพศ, อายุ, การศึ กษาสู งสุ ด, ใช้หลอดไฟแอลอี ดีเฉลี่ ยกี่
วัตต์, หลอดไฟแบบเดิ มที่ เคยใช้ก่อนที่ จะเปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟแอลอีดีน้ ันเป็ นชนิ ดใดและใช้กี่วตั ต์, อนาคต
จะใช้หลอดไฟแอลอีดีต่อไปหรื อไม่ เป็ นต้น
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ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
การสรุ ปและคานวณผลจากการใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel
ในการศึกษานี้ มุ่งไปยังผูท้ ี่เคยเปลี่ยนมาใช้งาน
หลอดไฟแอลอี ดีอยู่ก่อ นแล้ว โดยจะเน้น ให้ได้ข ้อมู ล
จากกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 400 ชุ ดข้อมูล ซึ่ งในการ
เก็บข้อมูลจะมีการสอบถามก่อนว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้เคยเปลี่ยนมาใช้งานหลอดไฟแอลอีดีแล้วหรื อไม่ ถ้า
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยก็จะ
ไม่ ท าการสอบถามต่ อ ซึ่ งจากการสอบถามลัก ษณะนี้
พบว่ามี ผูท้ ี่ เคยใช้ห ลอดไฟแอลอี ดี เป็ นจานวนร้ อยละ
13.61 จากผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตารางที่ 2 ข้อ มู ล การใช้ ง านหลอดไฟแอลอี ดี ข อง
ผู ้ ต อบแบบสอบถาม เฉพาะผู ้ ที่ เคยใช้
หลอดไฟแอลอีดีมาก่อนจานวน 400 ชุด
ข้อมูลการใช้งานหลอดไฟ จานวน
ร้อยละ
แอลอีดี
(หลัง)
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
1 - 3 วัตต์
73
18.25
4 – 6 วัตต์
220
55.00
7 – 9 วัตต์
54
13.50
กาลังไฟ
10 – 12
เฉลี่ยของ
32
8.00
วัตต์
หลอดไฟ
13 – 15
แอลอีดี
15
3.75
วัตต์
มากกว่า 15
6
1.50
วัตต์ ขึ้นไป
หลอดอิน
แคน
47
11.75
ประเภท
เดสเซนต์
ของ
หลอด
หลอดไฟ
คอมแพค
แบบเดิม
353
88.25
ฟลูออเรส
เซนต์

PMP2-5
จากตารางที่ 2 จะได้ ว่ า ก าลัง ไฟเฉลี่ ย ของ
หลอดไฟแอลอีดีที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดคือช่วง 4 – 6
วัตต์ กาลังไฟเฉลี่ยของหลอดอินแคนเดสเซนต์ที่นิยมใช้
งานกันมากที่ สุดคือช่วง ที่ 26 – 45 วัตต์ กาลังไฟเฉลี่ ย
ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ที่นิยมใช้งานกันมาก
ที่สุดคือช่วง 11 – 20 วัตต์ และจะมีระยะเวลาการใช้งาน
เฉลี่ยสูงสุด 4 – 6 ชัว่ โมงต่อวัน

ตารางที่ 2 ข้อมูลการใช้งานหลอดไฟแอลอีดีของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเฉพาะผูท้ ี่เคยใช้
หลอดไฟแอลอีดีมาก่อนจานวน 400 ชุด
(ต่อ)
ข้อมูลการใช้งาน
จานวน
หลอดไฟแอลอีดี
ร้อยละ
(หลัง)
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
5–25 วัตต์
2
0.50
กาลังไฟ
26-45 วัตต์
23
5.75
เฉลี่ยของ
46–65วัตต์
14
3.50
หลอด
66–85วัตต์
8
2.00
อินแคน
86–100วัตต์
0
0
เดสเซนต์
รวม
47
11.75
1–10 วัตต์
112
28.00
11 – 20
กาลังไฟ
191
47.75
วัตต์
เฉลี่ยของ
หลอด
21 – 30
39
9.75
คอมแพค
วัตต์
ฟลูออเรส มากกว่า30
11
2.75
เซนต์
วัตต์ข้ ึนไป
รวม
353
88.25
ต่ากว่า 2
3
0.75
ชัว่ โมง
2–4
44
11.00
ชัว่ โมง
4–6
ระยะเวลา
207
51.75
ชัว่ โมง
การใช้
งานเฉลี่ย
6–8
105
26.25
ต่อวัน
ชัว่ โมง
8 – 12
27
6.75
ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
14
3.50
ขึ้นไป
รวม
400
100.00

ตารางที่ 3 จานวนหลอดไฟทั้งหมดของครัวเรื อนที่ เคย
เปลี่ ย นมาใช้งานหลอดไฟแอลอี ดี จ านวน
400 หลังคาเรื อน แบ่งตามประเภท
ประเภท
จานวน (หลอด)
ร้ อยละ
หลอดไฟ
หลอดอินแคน
275
12.26
เดสเซนต์
หลอดคอมแพค
1,968
87.74
ฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟแอลอีดี
2,243
100.00
4,486
100.00
รวม
จากตารางที่ 3 จะเห็ นได้วา่ หลอดไฟแบบเดิ ม
ที่ใช้งาน คือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ซ่ ึ งมีจานวน
มากกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์
ผลการคานวณต่อไปนี้ เป็ นการนาค่าข้อมูลที่
ได้จากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
ชุด มาคานวณโดยการนากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดไฟ
แบบเดิ ม มาหั ก ลบกับ ก าลัง ไฟฟ้ าเฉลี่ ย ของหลอดไฟ
แอลอี ดี และนาผลที่ ได้มาคานวณต่อกับระยะเวลาการ
ใช้งาน ก็จะทราบถึงผลของพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ท้ งั หมด
ในกลุ่มประชากร ซึ่งบ้านแต่ละหลังคาเรื อนจะมีจานวน
หลอดไฟเฉลี่ ย ที่ ใช้ห ลังละประมาณ 10 หลอด จะได้
ข้อมูลดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้

- 195 -

PMP2-6
ตารางที่ 4 พลังงานที่ ใช้และค่าประหยัดพลังงานต่อวัน
ต่อหลังจากการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี
ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
กาลัง ชัว่
ไฟที่ โมง
ชนิดของ
ใช้
ใช้ พลังงานที่ใช้
หลอดไฟ
(kW) งาน
(kWh)
(h)
หลอด
อิน
13.
82.
แคน
87
19
หลอด เดส
260
ไฟ เซนต์
แบบ หลอด
เดิม คอม
5.
30
178.
93
แพค
385
ฟลูออ
เรส
เซนต์
หลอด หลอด 14.
85.
85.
ไฟ
ไฟ
68
68
แบบ แอล
ใหม่
อีดี
ประหยัดพลังงานไป (kWh)
174.89
ปริ มาณพลังงานลดลง (ร้อยละ)
66.12
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ หลอดไฟแบบเดิมจะใช้
พลังงาน 260 kWh ส่ วนหลอดไฟแอลอีดีจะใช้พลังงาน
85.68 kWh ซึ่ งจะต่างกันถึง 3 เท่า โดยมีเวลาการใช้งาน
เฉลี่ ย 5.93 ชั่ ว โมงต่ อ วัน ดั ง นั้ นจะมี ก ารประหยัด
พลังงานทั้งหมดในประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
หลัง คือ 174.89 kWh ปริ มาณพลังงานที่ใช้ลดลงร้อยละ
66.12
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ผลการคานวณความประหยัดค่ าไฟฟ้ า
ตารางที่ 5 ผลประหยัด ค่ า ไฟฟ้ า ต่ อ วัน ต่ อ หลัง ของ
ป ระ ช าก ร ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งใน เข ต ค วาม
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ค่าตัวเลข หน่วย
หมายเหตุ
ค่าประหยัด
456.60 วัตต์
ของ
กาลังไฟฟ้า
5.93 ชัว่ โมง/
วัน
ระยะเวลาการ
ใช้งานเฉลี่ย
ค่าประหยัด
2.71 kWh/
ของพลังงาน
วัน
ไฟฟ้า
ผลประหยัดค่า
13 บาท/ พิจารณาที่
ไฟฟ้า
วัน อัตราค่าไฟ
387 บาท/ เฉลี่ยเท่ากับ
เดือน 4.32
4,652 บาท/ปี บาท/kWh
(รวม Ft และ
vat 7% แล้ว)
ซึ่งอัตราค่า
ไฟฟ้าผันแปร
(Ft) ในรอบ
เดือนม.ค.2558
– เม.ย.2558 =
58.96 สตางค์/
kWh
[การไฟฟ้า
นครหลวง]

PMP2-7
ตารางที่ 5 ผลประหยัด ค่ า ไฟฟ้ า ต่ อ วัน ต่ อ หลัง ของ
ป ระ ช าก ร ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งใน เข ต ค วาม
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง (ต่อ)
ค่าตัวเลข หน่วย
หมายเหตุ
ค่าความคุม้
1.5
ปี
โดยที่
ทุน
หลอดไฟ
แอลอีดีขนาด
6W เป็ นที่นิยม
ใช้งานมาก
ที่สุด มีราคา
155 บาท/
หลอด
ผลประหยัดค่า 45,184,11 บาท/ปี / โดยมีจานวน
ไฟฟ้าเฉลี่ย
0 หลอด บ้านในเขต
ในเขตความ
ในเขต การไฟฟ้านคร
รับผิดชอบ
ของ หลวงทั้งหมด
ของการไฟฟ้า
กฟน. 3,878,720
นครหลวง
หลังคาเรื อน
ข้อมูลที่ ได้แสดงผลดังตารางที่ 5 ข้างต้นจะมี
ค่ า ความประหยัด ของก าลัง ไฟฟ้ า 456.60 วัต ต์ โดย
ระยะเวลาการใช้ง านเฉลี่ ย คื อ 5.928 ชั่ว โมง/วัน ค่ า
ประหยัดของพลังงานไฟฟ้า 2.71 kWh/วัน และจะได้ผล
ประหยัดค่าไฟฟ้า โดยพิจารณาที่อตั ราค่าไฟเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 บาท/kWh จะได้ 13 บาท/วัน หรื อ 387 บาท/เดื อน
หรื อ 4,652 บาท/ปี ซึ่ งจะมี ค วามคุ ้ม ทุ น 1.5 ปี โดยที่
หลอดไฟแอลอี ดี ข นาด 6 วัต ต์ เป็ นที่ นิ ยมใช้งานมาก
ที่ สุ ด มี ร าคา 155 บาท/หลอด ดัง นั้ นผลประหยัด ค่ า
ไฟฟ้ าเฉลี่ ยในเขตความรับ ผิดชอบของการไฟฟ้ านคร
หลวง โดยมี จ านวนบ้านในเขตการไฟฟ้ านครหลวง
ทั้งหมด3,878,720 หลังคาเรื อน จะเท่ ากับ 45,184,110
บาท/ปี /หลอดในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านคร
หลวง
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ เพื่อประเมิ น ศักยภาพ
ในการประหยัดไฟฟ้าของการเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดี
ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะ
ทาการค้น คว้าข้อมูล ของเทคโนโลยีห ลอดไฟแอลอี ดี
จานวนหลังคาเรื อนทั้งหมดในเขตความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้ านครหลวงที่ เป็ นลักษณะบ้านอยูอ่ าศัยจานวน
3,884,720 หลังคาเรื อน และจัดท าแบบสารวจโดยใช้
แบบสอบถาม เพื่ อ แจกให้ แ ก่ ป ระชากรกลุ่ ม ตัว อย่า ง
และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผลข้อมูลที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามครอบคลุ ม ทุ ก เขตพื้ น ที่ ใ นเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อมาวิเคราะห์
ผลในด้านต่ างๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้มีค่ าความประหยัดค่ า
ไฟฟ้ าเฉลี่ ย 45,184,110 บาท/ปี /หลอด ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะใช้ระยะเวลา
คืนทุน 1.5 ปี ในการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีขนาด
6 วัต ต์ โดยเฉลี่ ยแล้วประชากรทั่ว ไปในกลุ่ ม ตัวอย่าง
ทัว่ ไปส่ วนมากจะนิ ยมเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดีที่มี
กาลังไฟฟ้าขนาด 6 วัตต์ แทนการใช้หลอดไฟแบบเดิ ม
ซึ่ งหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีค่ากาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย
สู งสุ ด ขนาด 13 วัตต์ ร้อยละ 48.37 และหลอดอินแคน
เดสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ ร้อยละ 51.63 เพราะฉะนั้น ค่า
ประหยัดของกาลังไฟฟ้ าโดยรวม คือ 456.60 วัตต์ โดย
จะมีชว่ั โมงการเปิ ดใช้งานเฉลี่ยสูงสุด 5.93 ชัว่ โมงต่อวัน
ซึ่ งผลนี้ จะน ามาค านวณหาค่ า ประหยัด ของพลังงาน
ไฟฟ้ า ได้ 974 kWh/ปี ทั้งนี้ ผลประหยัด ค่าไฟฟ้ ามี ค่ า
เท่ากับ 4,652 บาท/ปี
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