
 

 

 
 

PMP2-1 

ศักยภาพของการลดการใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากการส่งเสริมการใช้หลอดไฟแอลอดีีของบ้านอยู่อาศัย  
ในเขตความรับผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

Potential of Electricity Conservation by Promotion of LED in Residential in  
Metropolitan Electricity Authority’s Obligation Area 

 
อุมาพร สุภาวงศ ์(Umaporn Supawong)*  อภิชิต เทอดโยธิน (Apichit Therdyothin) ** 

  
บทคดัย่อ 

หลอดไฟแอลอีดีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีราคาลดลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารปรับเปล่ียน
จากหลอดไฟฟ้าแบบเดิม อนัไดแ้ก่หลอดอินแคนเดสเซนต ์และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตม์าเป็นหลอดไฟแอลอีดี 
มีความคุม้ค่าอยา่งรวดเร็ว ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาโดยการส ารวจขอ้มูลจริงจากผูท่ี้เคยใชง้านหลอดไฟแอลอีดี
มาแลว้จ านวน 400 หลงัคาเรือน ผลการส ารวจพบว่ามีบ้านอยู่อาศัยประมาณร้อยละ 86.4 ท่ีไม่เคยใช้งานหลอดไฟ
แอลอีดีมาก่อน และในส่วนท่ีเคยใชห้ลอดไฟแอลอีดีนั้นพบวา่ใชเ้พ่ือทดแทนหลอดอินแคนเดสเซนตป์ระมาณร้อยละ 
12.26 ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตป์ระมาณร้อยละ 87.74 จากการประเมินก าลงัไฟฟ้าของหลอดไฟแอลอีดี
และเวลาการเปิดใชง้านท่ีมาใชท้ดแทนนั้น พบวา่มีผลการประหยดัประมาณร้อยละ 66.12 และถา้สามารถรณรงคใ์ห้
บา้นอยูอ่าศยัทุกหลงัคาเรือนในเขตการไฟฟ้านครหลวงเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแอลอีดีทั้งหมดจะเกิดผลประหยดัรวม
45,184,110 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนจะอยูร่ะหวา่ง 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 
  

 

 

 

ค าหลกั: หลอดไฟแอลอีดี การไฟฟ้านครหลวง ก าลงัไฟฟ้า 
Keyword: LED, MEA, Electric Power 
* นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสด ุมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ  
** รองศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 
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PMP2-2 

บทน า 
ปัจจุบนั พลงังานหลกัท่ีมนุษยใ์ชใ้นกิจกรรม

ต่างๆ ล้วนมาจากน ้ ามันและแก๊สธรรมชาติ ซ่ึงแหล่ง
พลงังานดงักล่าวเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ใชแ้ลว้
หมดไป หรือตอ้งใชร้ะยะเวลานานนับลา้นลา้นปีจึงจะ
สามารถน ามาใชไ้ดอี้กคร้ัง และภายในอนาคต 50 – 60 
ปีขา้งหน้า จะมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนัสูงข้ึน ในขณะท่ี
ทรัพยากรน ้ ามนัลดลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโนม้จะส่งผล
ใหมี้ราคาสูงข้ึน ท าใหใ้นปัจจุบนัมีความพยายามจากทุก
ภาคส่วนท่ีจะพัฒนาพลังงานทดแทนนั้ นมาชดเชย 
รวมถึงการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธ์ิภาพสูงสุด 

สืบเน่ืองจากประเด็นการลดการใช้พลังงาน 
ในภาคส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้านั้ น มีหลาย
เทคโนโลยีท่ี มีการพัฒนาข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะ
เทคโนโลยหีลอดไฟแอลอีดีก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีทัว่
โลกให้ความสนใจและมีการพัฒนาอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมถึงการรณรงคใ์ห้มีการเปล่ียน
จากหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ หรือหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ มาเป็นหลอดไฟแอลอีดีก็มีความคุม้ค่า
ต่อการลงทุนมากข้ึนตามล าดบั  

หลอดไฟแอลอีดี  เป็นอุปกรณ์เซมิคอนดัก
เตอร์แบบหน่ึงท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจะ
ปล่อยแสงสวา่งออกมา หลอดไฟแอลอีดีไม่ใช่เร่ืองใหม่
แต่อยา่งใด นกัวทิยาศาสตร์ไดส้งัเกตมาตั้งแต่ปี 2450 วา่
เซมิคอนดกัเตอร์จะเปล่งแสงออกมาเม่ือกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่าน แต่แสงท่ีเปล่งออกมามีปริมาณนอ้ยมาก จึงท า
ให้เทคโนโลยีน้ีไม่ได้รับความสนใจ และไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในรูปให้แสงสว่างแต่อย่างใด ส่วน
ใหญ่น าไปใช้เป็นปุ่มสัญญาณแสงสีต่างๆ ในอุปกรณ์
ไฟฟ้า ติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สัญญาณ
วา่เคร่ืองก าลงัเปิดหรือปิด (ยทุธศกัด์ิ, 2558) 

ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ท าให้ เทคโนโลยีของ
หลอดไฟแอลอีดีซ่ึงเป็นหลอดไฟประหยดัพลงังานนั้น
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย มีการน าหลอดไฟ

แอลอีดีมาใชป้ระโยชน์แพร่หลายมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น ใน
เคร่ืองคิดเลข สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้าย
สัญญาณต่างๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญญาณของประภาคาร 
จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้ น หน้าจอ LCD 
ของโทรศพัทมื์อถือท่ีเราใชก้นัทัว่ไปเกือบทั้งหมดจะให้
แสงสวา่งดว้ยหลอดไฟแอลอีดี ส าหรับในอนาคต จะน า
แสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี ไปใชใ้นเคร่ืองบิน ของ
สายการบิน Qantas Airways ประเทศออสเตรเลีย 

แสงสว่างของหลอดไฟแอลอีดีเกิดข้ึนจาก
พลงังานท่ีปลดปล่อยจากอะตอม แสงเป็นโฟตรอนท่ีมี
พลงังานและโมเมนตมั  ดงันั้นจึงเป็นอนุภาคชนิดหน่ึงมี
อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส  ขณะท่ีอิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีผ่านรอยต่อไปท่ีโฮลของสาร P อิเล็กตรอนจะ
ตกจากวงโคจรสูง หรือแถบน าไฟฟ้าไปสู่วงโคจรต ่า
หรือแถบวาเลนซ์มนัจะปลดปล่อยพลงังานออกมาในรูป
ของโฟตรอน   ปรากฎการณ์น้ีเกิดข้ึนกับไดโอดทุก
ชนิด  แต่จะสามารถเห็นแสงได้ก็ต่อเม่ือความถ่ีของ
พลงังานอยูใ่นช่วงความถ่ีท่ีตามองเห็นได ้(จรัส, 2556) 

เทคโนโลยีของหลอดไฟแอลอีดีมีทั้งขอ้ดีและ
ข้อเสีย เช่น ในปัจจุบันย ังไม่ เป็น ท่ีนิยมใช้มากนัก 
เน่ืองจากบางรูปทรงยงัมีราคาแพงอยู ่เช่นหลอดยาว แต่
จะส่งผลดีมากกว่า ในท่ีน้ีจึงมีการประมวลข้อดีของ
เทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีโดยสังเขป คือ มีอายใุชง้าน
ไดถึ้ง 50,000 ชัว่โมง, มีอตัราการกระพริบท่ีสูงมากและ
การกระจายแสงต ่า, ทนต่อแรงกระแทก สั่นสะเทือน 
และทนการกัดกร่อนได้ดี, มีความประหยดัในการใช้
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า, ติดตั้งไดใ้นพ้ืนท่ีจ ากดั และใชง้าน
ในสภาพแวดลอ้มท่ีติดไฟได้, ใชง้านในท่ีเยน็จดัไดถึ้ง -
40 องศาเซลเซียส, ไม่มีสารปรอท หรือสารพิษในการ
บรรจุ  ดังนั้ น จึงไม่ เป็นอันตรายทั้ งต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม, ไม่มี รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และ
สามารถลดการใชพ้ลงังาน ลดแก๊สเรือนกระจกและแก๊ส
พิษ ลดภาวะโลกร้อนเป็นเทคโนโลยีแสงสว่างท่ีช่วย
รักษโ์ลกไดอี้กทางหน่ึง (พรรณชลทั, 2554) 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตามการเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ
แอลอีดีแทนการใชห้ลอดไฟแบบเดิม ก็ยงัไม่เป็นท่ีนิยม
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PMP2-3 

มากนักส าหรับประชาชนคนไทย ท าให้ผูว้ิจัยมีความ
สนใจศึกษาเร่ืองการใชห้ลอดไฟแอลอีดีแทนหลอดไฟ
แบบ เดิมตามบ้ านอยู่อ าศัย  โดยใช้วิ ธีก าร สุ่ มท า
แบบ สอบ ถามและค าน วณ ห าค วาม คุ้ม ค่ าท าง
เศรษฐศาสตร์จากการใช้หลอดไฟแอลอีดี พร้อมทั้ งยงั
ส ารวจความรู้เก่ียวกับหลอดไฟแอลอีดีของคนทั่วไป 
และแนวโนม้ของการเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแอลอีดีแทน
หลอดไฟแบบเดิมอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อประเมินศักยภาพในการประหยดัไฟฟ้า

ของการเป ล่ียนมาใช้หลอดแอลอี ดี ใน เขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 
 

วธีิการวจัิย 
ในการศึกษาน้ีจะใชข้อ้มูลจ านวนหลงัคาเรือน

ของบา้นอยูอ่าศยัจากส านกับริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านคร
หลวง ซ่ึงครอบคลุม 3 จังหวดั คือ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยมีขั้นตอนการศึกษา
ดงัน้ี รวบรวมขอ้มูลจ านวนหลงัคาเรือนในเขต 3 จงัหวดั
ดังกล่าว และอา้งอิงตามทฤษฎีการค านวณการส ารวจ
กลุ่มประชากรตวัอย่างเพ่ือจดัท าสอบถามของ ทาโร่ ยา
มาเนะ เม่ือทราบจ านวนแบบสอบถามท่ีตอ้งใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จึงท าการจัดตั้ งข้อค าถามโดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผูป้ระเมินความสอดคลอ้ง
ของขอ้ค าถาม ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หลงัจากนั้น
จึงเป็นขั้นตอนการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึงภายในเขตความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 400 ชุด โดยมุ่งเนน้เฉพาะ
กลุ่มประชากรท่ีปัจจุบันมีการเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ
แอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิม และน าผลท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจดว้ยแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ และวิเคราะห์สถิติการเปล่ียนมาใช้
หลอดไฟแอลอีดี  

ข้อมูลจ านวนหลงัคาเรือนของบ้านอยู่อาศัยใน
เขตความรับผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

โด ยจะค รอบ ค ลุ ม พ้ื น ท่ี  3  จั งห วัด  คื อ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี 

 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนหลงัคาเรือนแต่ละจงัหวดัใน 
                  เขตความรับผดิชอบของการไฟฟ้านคร 
                 หลวง สถิติขอ้มูลของเดือนกมุภาพนัธ์  
                  พ.ศ. 2558 (ส านกับริหารการทะเบียน,  
 2558) 

จงัหวดั บ้าน (หลงัคาเรือน) 

กรุงเทพมหานคร  2,681,713 

สมุทรปราการ  596,065 

นนทบุรี  606,942 
รวม 3,884,720 

 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ซ่ึ ง มี จ าน วนประชากรอยู่อ าศั ยม ากกว่าจังห วัด
สมุทรปราการ และจังหวดันนทบุรี ท าให้มีจ านวน
หลงัคาเรือนมากกว่าประมาณ 4 – 5 เท่า ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
อยู่ในเขตความรับผิดชอบเดียวกันของการไฟฟ้านคร
หลวง และอีกทั้งยงัเป็นลกัษณะบา้นอยูอ่าศยัเหมือนกนั 
และวเิคราะห์ผลในภาพรวมในขั้นตอนต่างๆ ในการวจิยั
คร้ังน้ี 

นอกจากนั้ นหลอดไฟแอลอีดีท่ีอยู่ในโครงการ
ส่งเสริมของการไฟฟ้านครหลวงจะมีแต่ขั้ วหลอดไฟ
ประเภท E27 โดยไม่รวมหลอดยาวลกัษณะฟลูออเรส
เซนต์ ดังนั้ นการวิเคราะห์จึงจะพิจารณาเฉพาะหลอด
ชนิด E27 เท่านั้น  

การค านวณหาประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จากสมมติฐานท่ีว่าทั้ ง 3 จงัหวดั มีลกัษณะบ้านเรือนท่ี
คลา้ยกนั ประกอบกบังานวิจยัน้ีไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างจงัหวดัต่างๆ ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ดงันั้นจึงรวมกลุ่ม
ประชากรเป็นกลุ่มเดียว จ านวน 3,884,720 หลงัคาเรือน 
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PMP2-4 

โดยใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีนัยยะส าคญั 0.05 โดย
ทฤษฎีของ ทาโร่ ยามาเนะ (Yamane, 1967) ตามสูตร
การค านวณ ดงัน้ี  

n = N / (1+Ne2) 
   โดยท่ี    n   คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N   คือ จ านวนของประชากรท่ีทราบค่าแน่ชดั 
 e   คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของการเลือก 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (ในท่ีน้ีใช้ค่า
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 

มีการค านวณผลไดอ้อกมา ดงัน้ี 
กลุ่มประชากรทั้งหมดในเขตความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้านครหลวงมีบ้านอยู่อาศัยจ านวน 3,884,720 
หลงัคาเรือน 

n = 3,884,720 / (1+3,884,720(0.05)2) 
จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  n = 399.959 หลงัคาเรือน 
การค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ผลการ
ค านวณออกมาทั้ งหมดประมาณ 400 หลังคาเรือน 
เพื่ อ ท่ี จะน าไปจัดท าแบบสอบถาม 400 ชุด อย่าง
ครอบคลุม 

แบบส ารวจข้อมูล 
ก าร จัด ท าแ บ บ ส า ร ว จ ข้ อ มู ล โ ด ย ก าร ใช้

แบบสอบถาม เพ่ือเก็บผลจากการส ารวจการเปล่ียนมา
ใชห้ลอดไฟแอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิม ไดมี้การตั้ง
ข้อค าถามและให้ผู ้เช่ียวชาญทางด้านการอนุ รักษ์
พลงังานจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินขอ้ค าถาม เพื่อให้
การออกแบบสอบถามมีประสิทธิภาพสูงสุด และไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดมาเพ่ือวเิคราะห์ผลต่างๆ ท่ีตอ้งการต่อไป 

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นแบบส ารวจเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูล
ท่ีมีความส าคญัต่อการวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 
และข้อมูลท่ีท าให้ทราบแนวโน้มการเปล่ียนมาใช้
หลอดไฟแอลอีดีในอนาคตได้ ยกตวัอย่างค าถาม เช่น 
เพศ, อายุ, การศึกษาสูงสุด, ใชห้ลอดไฟแอลอีดีเฉล่ียก่ี
วตัต์, หลอดไฟแบบเดิมท่ีเคยใช้ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาใช้
หลอดไฟแอลอีดีนั้นเป็นชนิดใดและใชก่ี้วตัต์, อนาคต
จะใชห้ลอดไฟแอลอีดีต่อไปหรือไม่ เป็นตน้ 
 

ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
การสรุปและค านวณผลจากการใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel 
ในการศึกษาน้ีมุ่งไปยงัผูท่ี้เคยเปล่ียนมาใชง้าน

หลอดไฟแอลอีดีอยู่ก่อนแล้ว โดยจะเน้นให้ได้ข้อมูล
จากกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า 400 ชุดขอ้มูล ซ่ึงในการ
เก็บขอ้มูลจะมีการสอบถามก่อนวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ไดเ้คยเปล่ียนมาใชง้านหลอดไฟแอลอีดีแลว้หรือไม่ ถา้
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยใชง้านมาก่อนเลยก็จะ
ไม่ท าการสอบถามต่อ ซ่ึงจากการสอบถามลกัษณะน้ี
พบว่ามีผูท่ี้เคยใช้หลอดไฟแอลอีดีเป็นจ านวนร้อยละ 
13.61 จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
ตารางที่  2  ข้อมูลการใช้งานหลอดไฟแอลอีดีของ  
                    ผู ้ตอบแบบสอบถาม เฉพาะผู ้ ท่ี เคยใช ้
                    หลอดไฟแอลอีดีมาก่อนจ านวน 400 ชุด 
ขอ้มูลการใชง้านหลอดไฟ

แอลอีดี 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(หลงั) 

ร้อยละ 

ก าลงัไฟ
เฉล่ียของ
หลอดไฟ
แอลอีดี 

1 - 3 วตัต ์ 73 18.25 
4 – 6 วตัต ์ 220 55.00 
7 – 9 วตัต ์ 54 13.50 
10 – 12 
วตัต ์

32 8.00 

13 – 15 
วตัต ์

15 3.75 

มากกวา่ 15
วตัต ์ข้ึนไป 

6 1.50 

ประเภท
ของ

หลอดไฟ
แบบเดิม 

หลอดอิน
แคน 

เดสเซนต ์
47 11.75 

หลอด
คอมแพค
ฟลูออเรส
เซนต ์

353 88.25 
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PMP2-5 

ตารางที ่2  ขอ้มูลการใชง้านหลอดไฟแอลอีดีของ  
                 ผูต้อบแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้เคยใช ้
                 หลอดไฟแอลอีดีมาก่อนจ านวน 400 ชุด  
 (ต่อ) 

ขอ้มูลการใชง้าน
หลอดไฟแอลอีดี 

ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(หลงั) 

ร้อยละ 

ก าลงัไฟ
เฉล่ียของ
หลอด 
อินแคน 
เดสเซนต ์

5–25 วตัต ์ 2 0.50 
26-45 วตัต ์ 23 5.75 
46–65วตัต ์ 14 3.50 
66–85วตัต ์ 8 2.00 

86–100วตัต ์ 0 0 
รวม 47 11.75 

ก าลงัไฟ
เฉล่ียของ
หลอด

คอมแพค
ฟลูออเรส
เซนต ์

1–10 วตัต ์ 112 28.00 
11 – 20 
วตัต ์

191 47.75 

21 – 30 
วตัต ์

39 9.75 

มากกวา่30
วตัตข้ึ์นไป 

11 2.75 

รวม 353 88.25 

ระยะเวลา
การใช้
งานเฉล่ีย
ต่อวนั 

ต ่ากวา่ 2 
ชัว่โมง 

3 0.75 

2 – 4 
ชัว่โมง 

44 11.00 

4 – 6 
ชัว่โมง 

207 51.75 

6 – 8 
ชัว่โมง 

105 26.25 

8 – 12 
ชัว่โมง 

27 6.75 

12 ชัว่โมง
ข้ึนไป 

14 3.50 

รวม  400 100.00 
 

จากตารางท่ี  2 จะได้ว่าก าลังไฟเฉล่ียของ
หลอดไฟแอลอีดีท่ีนิยมใชง้านกนัมากท่ีสุดคือช่วง 4 – 6 
วตัต ์ก าลงัไฟเฉล่ียของหลอดอินแคนเดสเซนตท่ี์นิยมใช้
งานกันมากท่ีสุดคือช่วง ท่ี 26 – 45 วตัต์ ก าลงัไฟเฉล่ีย
ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตท่ี์นิยมใชง้านกนัมาก
ท่ีสุดคือช่วง 11 – 20 วตัต ์และจะมีระยะเวลาการใชง้าน
เฉล่ียสูงสุด 4 – 6 ชัว่โมงต่อวนั 
 
ตารางที่ 3 จ านวนหลอดไฟทั้งหมดของครัวเรือนท่ีเคย 
                  เปล่ียนมาใช้งานหลอดไฟแอลอีดี จ านวน  
                  400 หลงัคาเรือน แบ่งตามประเภท 

ประเภท
หลอดไฟ 

จ านวน (หลอด) ร้อยละ 

หลอดอินแคน
เดสเซนต ์

275 12.26 

หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต ์

1,968 87.74 

หลอดไฟแอลอีดี 2,243 100.00 
รวม 4,486 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่หลอดไฟแบบเดิม

ท่ีใชง้าน คือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตซ่ึ์งมีจ านวน
มากกวา่หลอดอินแคนเดสเซนต ์

ผลการค านวณต่อไปน้ีเป็นการน าค่าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสอบถามประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
ชุด มาค านวณโดยการน าก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียของหลอดไฟ
แบบเดิมมาหักลบกับก าลังไฟฟ้าเฉล่ียของหลอดไฟ
แอลอีดี และน าผลท่ีไดม้าค านวณต่อกบัระยะเวลาการ
ใชง้าน ก็จะทราบถึงผลของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้ งหมด
ในกลุ่มประชากร ซ่ึงบา้นแต่ละหลงัคาเรือนจะมีจ านวน
หลอดไฟเฉล่ียท่ีใช้หลังละประมาณ 10 หลอด จะได้
ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4 ต่อไปน้ี 
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PMP2-6 

ตารางที่ 4 พลงังานท่ีใชแ้ละค่าประหยดัพลงังานต่อวนั 
                  ต่อหลงัจากการเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแอลอีดี 
                  ของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

 
 

ชนิดของ
หลอดไฟ 

ก าลงั
ไฟท่ี
ใช ้
(kW) 

ชัว่ 
โมง 
ใช้
งาน 
(h) 

 
 

พลงังานท่ีใช ้
(kWh) 

 
 
 

หลอด 
ไฟ
แบบ 
เดิม 

หลอด
อิน
แคน
เดส
เซนต ์

 
13. 
87 

 
 
 
 
 
 

5. 
93 

 

 
82. 
19 

 
 
 

260 

หลอด
คอม 
แพค
ฟลูออ
เรส
เซนต ์

 
30 

 
178. 
385 

หลอด 
ไฟ
แบบ
ใหม่ 

หลอด 
ไฟ
แอล 
อีดี 

14. 
 

85. 
68 

85. 
68 

ประหยดัพลงังานไป (kWh) 174.89 
ปริมาณพลงังานลดลง (ร้อยละ) 66.12 

 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่หลอดไฟแบบเดิมจะใช้

พลงังาน 260 kWh ส่วนหลอดไฟแอลอีดีจะใชพ้ลงังาน 
85.68 kWh ซ่ึงจะต่างกนัถึง 3 เท่า โดยมีเวลาการใชง้าน
เฉล่ีย 5.93 ชั่วโมงต่อวัน  ดังนั้ นจะมีการประหยัด
พลงังานทั้งหมดในประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
หลงั คือ 174.89 kWh ปริมาณพลงังานท่ีใชล้ดลงร้อยละ 
66.12 
 
 

ผลการค านวณความประหยดัค่าไฟฟ้า 
ตารางที่  5  ผลประหยัดค่าไฟฟ้าต่อวันต่อหลังของ 
                   ป ระ ช าก รก ลุ่ ม ตัวอ ย่ า ง ใน เข ตค ว าม 
                   รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 
 ค่าตวัเลข หน่วย หมายเหต ุ
ค่าประหยดั
ของ
ก าลงัไฟฟ้า 

456.60 วตัต ์  

 
 
ระยะเวลาการ
ใชง้านเฉล่ีย 

5.93 ชัว่โมง/
วนั 

 

ค่าประหยดั
ของพลงังาน
ไฟฟ้า 

2.71 kWh/
วนั 

 

ผลประหยดัค่า
ไฟฟ้า 

13 บาท/
วนั 

พิจารณาท่ี
อตัราค่าไฟ
เฉล่ียเท่ากบั 
4.32 
บาท/kWh 
(รวม Ft และ 
vat 7% แลว้) 
ซ่ึงอตัราค่า
ไฟฟ้าผนัแปร
(Ft) ในรอบ
เดือนม.ค.2558 
– เม.ย.2558 = 
58.96 สตางค/์
kWh         
[การไฟฟ้า
นครหลวง]    
 
 
 
   

387  บาท/
เดือน 

4,652 บาท/ปี 
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PMP2-7 

ตารางที่  5  ผลประหยัดค่าไฟฟ้าต่อวันต่อหลังของ 
                   ป ระ ช าก รก ลุ่ ม ตัวอ ย่ า ง ใน เข ตค ว าม 
                   รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง (ต่อ) 
 ค่าตวัเลข หน่วย หมายเหต ุ
ค่าความคุม้
ทุน 

1.5 
  

ปี 
 
 

โดยท่ี
หลอดไฟ
แอลอีดีขนาด 
6W เป็นท่ีนิยม
ใชง้านมาก
ท่ีสุด มีราคา 
155 บาท/
หลอด 

ผลประหยดัค่า
ไฟฟ้าเฉล่ีย 
ในเขตความ
รับผิดชอบ
ของการไฟฟ้า
นครหลวง 

45,184,11
0 

บาท/ปี/
หลอด 
ในเขต
ของ 
กฟน. 

โดยมีจ านวน
บา้นในเขต
การไฟฟ้านคร
หลวงทั้งหมด
3,878,720 
หลงัคาเรือน 

 
ขอ้มูลท่ีได้แสดงผลดงัตารางท่ี 5 ขา้งตน้จะมี

ค่าความประหยดัของก าลังไฟฟ้า 456.60 วตัต์ โดย
ระยะเวลาการใช้งานเฉล่ีย คือ 5.928 ชั่วโมง/วนั ค่า
ประหยดัของพลงังานไฟฟ้า 2.71 kWh/วนั และจะไดผ้ล
ประหยดัค่าไฟฟ้า โดยพิจารณาท่ีอตัราค่าไฟเฉล่ียเท่ากบั 
4.32 บาท/kWh จะได ้13 บาท/วนั หรือ 387 บาท/เดือน 
หรือ 4,652 บาท/ปี ซ่ึงจะมีความคุ้มทุน 1.5 ปี โดยท่ี
หลอดไฟแอลอีดีขนาด 6 วตัต์ เป็นท่ีนิยมใช้งานมาก
ท่ีสุด มีราคา 155 บาท/หลอด ดังนั้ นผลประหยดัค่า
ไฟฟ้าเฉล่ียในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านคร
หลวง โดยมีจ านวนบ้านในเขตการไฟฟ้านครหลวง
ทั้ งหมด3,878,720 หลงัคาเรือน จะเท่ากับ 45,184,110 
บาท/ปี/หลอดในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านคร
หลวง 
 
 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเพื่อประเมินศักยภาพ

ในการประหยดัไฟฟ้าของการเปล่ียนมาใชห้ลอดแอลอีดี
ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะ
ท าการค้นควา้ข้อมูลของเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดี 
จ านวนหลงัคาเรือนทั้งหมดในเขตความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้านครหลวงท่ีเป็นลกัษณะบา้นอยูอ่าศยัจ านวน 
3,884,720 หลังคาเรือน และจัดท าแบบส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม เพ่ือแจกให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจก
แบบสอบถามครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง และเพื่อมาวเิคราะห์
ผลในด้านต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้มีค่าความประหยดัค่า
ไฟฟ้าเฉล่ีย 45,184,110 บาท/ปี/หลอด ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะใชร้ะยะเวลา
คืนทุน 1.5 ปี ในการเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแอลอีดีขนาด 
6 วตัต์ โดยเฉล่ียแล้วประชากรทั่วไปในกลุ่มตัวอย่าง
ทัว่ไปส่วนมากจะนิยมเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟแอลอีดีท่ีมี
ก าลงัไฟฟ้าขนาด 6 วตัต ์แทนการใชห้ลอดไฟแบบเดิม 
ซ่ึงหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มีค่าก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย
สูงสุดขนาด 13 วตัต์ ร้อยละ 48.37 และหลอดอินแคน
เดสเซนต์ขนาด 40 วตัต ์ร้อยละ 51.63 เพราะฉะนั้น ค่า
ประหยดัของก าลงัไฟฟ้าโดยรวม คือ 456.60 วตัต ์โดย
จะมีชัว่โมงการเปิดใชง้านเฉล่ียสูงสุด 5.93 ชัว่โมงต่อวนั 
ซ่ึงผลน้ีจะน ามาค านวณหาค่าประหยดัของพลังงาน
ไฟฟ้า ได้ 974 kWh/ปี ทั้ งน้ี ผลประหยดัค่าไฟฟ้ามีค่า
เท่ากบั 4,652 บาท/ปี  
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