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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
  

พลังงานไฟฟาเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอการดําเนนิชีวติของประชาชน และ
เปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิ ความตองการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
การกระจายรายได และการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิตทําใหประเทศไทย
มีความตองการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง นอกจากนีย้ังเปนผลมาจากการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศ ไดแก รายไดท่ีเพิ่มข้ึนของภาคครัวเรือน การสงออกสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน และการ
ลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง ขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2556) ยืนยันไดวา ประเทศไทยมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึน 
อยางตอเนื่องทุกป ดังแสดงไดในภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามแผนกําลังผลิตไฟฟา 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2556) 



2 

ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงจะเหน็ไดจาก ภาพท่ี 1 โดยเพิม่ข้ึน
ประมาณปละ 1,200  ลานหนวย การผลิตไฟฟาของประเทศมีการใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติสูงถึง
ประมาณรอยละ 60  รองลงมาไดแก ลิกไนท และถานหนิ ประมาณรอยละ 20  ท่ีเหลือเปนพลังงาน
หมุนเวียนและการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพือ่นบาน  

 
 กาซธรรมชาติ และนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชผลิตไฟฟาในปจจุบัน มีอยูอยางจาํกัดและมีราคา
แพง แตละปประเทศไทยมีการนําเขาเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาจํานวนมาก และเช้ือเพลิงเหลานี้ 
นับวันจะมีปริมาณนอยลงเร่ือยๆ ซ่ึงในอนาคตอาจจะหมดไปได ดังแสดงไดใน ภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  คาดการณปริมาณกาซธรรมชาติในประเทศไทย 
ท่ีมา: ปตท. (2011) พิจารณาจากปริมาณสํารอง (2P) 22.87 ลานลานลูกบาศกฟุต 
 

มีการคาดการณวากาซธรรมชาติในประเทศไทย จะมีเหลือใหใชถึงป 2575 หรืออีกเพียง  
18 ปเทานั้น นบัเปนความเส่ียงของแหลงพลังงานของประเทศเปนอยางยิ่ง เนื่องจากความตองการ
ใชไฟฟาท่ีมีมากข้ึน ในขณะที่ปริมาณผลิตไฟฟามีอยูอยางจํากัด รัฐบาลจึงมีแนวทางในการจัดการ
กับปญหาดังกลาว ดังนี ้

 
1. การจัดการดานการผลิตและจัดหาไฟฟา (Supply Side Management) คือการจัดหา

ไฟฟาใหแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และเพยีงพอตอความตองการใชไฟฟาของผูบริโภค 
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2. การจัดการดานการใชไฟฟา (Demand Side Management) คือการสงเสริมและสราง
แรงจูงใจ ใหผูบริโภคใชไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 

อยางไรก็ตาม การจัดการดานการผลิตและจัดหาไฟฟา เชน การสรางโรงไฟฟาใหม หรือ
เลือกใชพลังงานทดแทน เปนตน เปนมาตรการท่ีตองใชระยะเวลานานและอาศัยการลงทุนสูง ซ่ึง
ภาครัฐตองเปนผูผลักดันใหเกิดข้ึนโดยกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดการดานการใช
ไฟฟาจึงมีบทบาทสําคัญมากข้ึนและทําไดในระยะส้ัน โดยเปนมาตรการท่ีมุงสงเสริมใหเกดิการใช
ไฟฟาอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพเพือ่ลดพลังงาน และความตองการใชไฟฟาสูงสุด ซ่ึงการลด
การใชพลังงานในระบบแสงสวางและสงเสริมใหเกิดการใชอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
โดยวิธีการเปล่ียนหลอดไฟฟา  เปนหลอดประหยดัพลังงาน เปนการประหยดัพลังงานไฟฟาได
อยางหนึ่ง 

 
 ในปจจุบันอุปกรณไฟฟาใหแสงสวาง หรือหลอดไฟมีใหเราเลือกใชอยูมากมายหลายชนิด 
เชน หลอดไสรอนแบบธรรมดา (Traditional Incandescent) ,  หลอดฮาโลเจน (Halogen incandescent), 
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL) และหลอด LED (light-emitting diode  )         
 

 
 

ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบพลังงาน และอายุการใชงานของหลอดไฟ 4 ชนิด 
ท่ีมา: PEA ENCOM international (2554) 
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 จากรูปภาพท่ี 3 จะเห็นไดวา เม่ือเปรียบเทียบเร่ืองระยะเวลาการใชงาน หลอด LED มีอายุ
การใชงานสูงสุด เม่ือเทียบกบัหลอดไฟชนดิอ่ืน นับวาเปนการลงทุนท่ีคุมคา เพราะใชพลังงานนอย
มาก แตใหประสิทธิภาพในการสองสวางสูง ดานความสวาง ท่ีสามารถสองสวางไดทันทีโดยไม
ตองกระพริบกอน ท้ังยังไมปลอยรังสี UV ดานความคงทน โดยสามารถทํางานไดยาวนานท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัหลอดชนิดอ่ืนๆ และดานส่ิงแวดลอม ถือไดวาหลอดชนิดนี้เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เพราะนอกจากความประหยดัดานพลังงานและความคงทนท่ีสามารถใชไดอยางยาวนาน ทําให
ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลงดวย   
 

การรณรงคสงเสริมใหเปล่ียนมาใชอุปกรณประหยัดไฟประเภทตางๆ ถือเปนอีกวิธีการหนึ่ง 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน แคเปล่ียนมาใชหลอด LED ก็ชวยลดการใชพลังงานไดแลว 
  

การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดเล็งเห็นวา หลอด LED เปนนวตักรรมใหมท่ีเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการประหยัดพลังงานของประเทศ จงึไดจัดทําโครงการตนแบบ ติดต้ังหลอดไฟประหยัด
พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ โดยเปนโครงการ
นํารองหากโครงการนี้  ประสบความสําเร็จจะขยายผล ไปยังภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ตอไป  

 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการเปล่ียนมาใชหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED จะทําให
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดสูงสุด แตการเลือกใชหลอด LED ไมไดเปนทางเลือกท่ีตนทุน
ตํ่าสุด เพราะใชเงินลงทุนคอนขางสูง    ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัด
พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ วาเปนการลด 
การใชพลังงานของระบบแสงสวางหรือไม โดยการนําหลอดประหยดัพลังงานแบบ LED ขนาดไม
เกิน 23 วัตต มาใชงานแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 5,000 หลอด โดยทําการ
วิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเงิน วาคุมคาไหมท่ีเราจะตองลงทุนติดต้ัง
หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED หากเปรียบเทียบกบัหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเดิมท่ีมีอยูแลว 
เพื่อเปนแนวทางการตัดสินใจลงทุนในโครงการ โดยวิเคราะหถึงการลงทุนท่ีใหประโยชนสูงสุด 
และพิจารณาผลตอบแทนของโครงการในแงผลกําไรทางการเงิน  และผลท่ีไดจากการศึกษาอาจ
นํามาเปนประโยชนในการวางแผนหรือกําหนดแนวทางการลงทุนใหมีความเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษา ปริมาณการใชไฟฟา ปญหา ของการใชหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดเดิม ใน
อาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภมิูภาค สํานักงานใหญ  

 
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงาน

แบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภมิูภาค สํานักงานใหญ 
 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคุมคา ระหวางหลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดประหยดั

พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  

1. สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนใหกับผูท่ีสนใจเกีย่วกบัการอนุรักษ
พลังงาน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหประชาชนหันมาใหความสนใจในการใชหลอดไฟประหยดั
พลังงานแบบ LED  

 
2. สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเพือ่ทําการขยายผล

ไปยังสํานักงานอ่ืนๆ ท่ัวประเทศตอไป  
 

ขอบเขตการวจัิย 
  

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ 
LED จะศึกษาเฉพาะการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยดัพลังงานแบบ LED มาใชงานแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภมิูภาค สํานักงานใหญ โดย หลอด LED ท่ี
ใชจะมีขนาดไมเกิน 23 วัตต คาฮาโมนิค THDi ไมเกินรอยละ 15 มีอายกุารใชงานไมนอยกวา  
40,000 ช่ัวโมง จํานวน 5000 หลอด โดยยังคงความสวางไมนอยกวารอยละ 70 และมีคาความสวาง
ในแนวราบระดับตํ่าสุดไมนอยกวา 400 ลักซ  
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นิยามศัพท 
 
 หลอด LED หรือ ไดโอดเปลงแสง (light-emitting diode) หมายถึง   อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
ประเภทหน่ึง จัดอยูในจําพวกไดโอดท่ีสามารถเปลงแสงในชวงสเปกตรัมแคบ ในรูปของอิเล็กโตร 
ลูมิเนสเซนต (Electroluminescence) สีของแสงท่ีเปลงออกมานั้นข้ึนอยูกับองคประกอบทางเคมี
ของวัสดุกึ่งตัวนําท่ีใช และเปลงแสงไดใกลชวงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) ชวงแสงท่ีมองเห็น 
(Visible Light) และชวงอินฟราเรด (Infrared) (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2557) 
 

kW (Kilo Watt) หมายถึง หนวยวัดกําลังไฟฟา หนึ่งกิโลวัตตมีคาเทากบัหนึ่งพันวัตต,  
(1 กิโลวัตต = 1,000 วัตต = 1 × 10 3  วัตต) (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , 2557) 

 
 kWh (Kilo Watt Hour) หมายถึง หนวยวดัความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา หนึ่งกิโลวตัต – 
ช่ัวโมง เปนปริมาณพลังงานท่ีถูกใชในอัตรา 1,000 วัตต เปนเวลาหนึ่งช่ัวโมง ตัวอยาง : หลอดไฟ
หลอดละ 100 วัตต จํานวน 10 หลอด  รวม 100 x 10 = 1,000 วัตต , 1 กิโลวัตต × 1 ช่ัวโมง = 1000
วัตต × 3600วินาที = 3.6 ลานจูล หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา ใชไฟ 1 หนวย (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
2557) 
 

MW (Mega Watt) หมายถึง หนวยวัดกําลังไฟฟา หนึ่งเมกะวัตตมีคาเทากับหนึ่งลานวัตต 
(1 เมกะวัตต = 1,000,000 วัตต = 1 × 106 วัตต) (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2557) 



บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี
  

เนื่องจากการเปล่ียนมาใชหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED จะทําใหสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาไดสูงสุด แตการเลือกใชหลอด LED อาจไมไดเปนทางเลือกท่ีตนทุนตํ่าสุด เพราะใช
เงินลงทุนคอนขางสูงดังนั้นจงึตองทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ ซ่ึงเปน
การวิเคราะหตนทุนหรือคาใชจายของโครงการ และผลตอบแทนหรือผลกําไรทางการเงินของโครงการ 
เพื่อ นํามาประยุกตใชในการตัดสินใจลงทุนในโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED 
ในอาคารสํานกังานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ วามีความคุมคาในการดาํเนนิกจิกรรม 
จากตนทุนท่ีตองลงทุนในการดําเนินการกบัผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินการมากนอย
เพียงใด โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดการวจิัย ดังนี้    
 
1. ทฤษฎีท่ีใชในการวัดความคุมคาของโครงการ  
 

การตัดสินใจทีจ่ะเลือกโครงการใดโครงการหน่ึงเพื่อการลงทุน ข้ึนอยูกบัความคุมคาของ
โครงการนั้นๆ เอง (ชูชีพ พิพฒันศิถี, 2544) ความคุมคาของโครงการวัดไดจากการเปรียบเทียบกนั
ระหวางผลประโยชน (Benefit) หรือผลตอบแทน (Return) กับตนทุน (Cost) ของโครงการ แต
ประเด็นท่ีนาสนใจอยูท่ีวาจะวัดหรือจะนับผลประโยชน และตนทุนของโครงการเหลานั้นไดหรือไม
อยางไร ถาหากสามารถ ระบุและวดัผลประโยชน และตนทุนของโครงการเปนคาเชิงปริมาณได  
การวิเคราะหโครงการก็จะเปนไปตามวิธีการของการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit 
Analysis: CBA) แตถาหากเพียงตนทุนเทานั้นท่ีสามารถระบุและวัดเปนคาเชิงปริมาณได ในขณะท่ี
ผลประโยชนของโครงการ ไมอาจวัดหรือยากท่ีจะวัดเปนตัวเงินไดแลว การวิเคราะหโครงการจะตอง
อาศัยวิธีของตนทุนสัมฤทธ์ิภาพ (Cost Effectiveness) โดยการวิเคราะหคาใชจายตํ่าสุด (Least – Cost 
Analysis) 
 

1.1 ตนทุนทางตรงของโครงการ (Direct Costs) หมายถึง ตนทุนในการกอสรางและ
ดําเนินงานโครงการหนึ่งๆ จําเปนตองใชปจจัยการผลิตหลายประเภท แตความตองการปจจัยเหลานี้
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จะมากนอยแคไหน สามารถกําหนดไดดวยการศึกษาทางดานเทคนิค/วิชาการ (Technical Study) ซ่ึง
อาจแบงปจจัยการผลิตออกเปนชนิดท่ัวๆ ไปได 4 กลุม ไดแก 

 
1.1.1 วัตถุดิบ (Raw Materials) 

 
1.1.2 แรงงาน (Labor) 
 
1.1.3 ท่ีดินและทรัพยากร (Land And Natural Resource) 

 
1.1.4 ผูประกอบการ (Entrepreneur) 
 

 วัตถุท่ีใชในโครงการอยางเชน คอนกรีตสําหรับคลองชลประทาน ปุยและยาฆาแมลง 
สําหรับเพิ่มผลผลิต วัสดุสําหรับบานท่ีอยูอาศัย แรงงาน ไมวาจะเปนแรงงานมีฝมืออยางผูจัดการ
โครงการไปจนกระท่ังแรงงานไรฝมืออยางเกษตรกรผูดแูลสวนผลไม สวนท่ีดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ไดแก ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเพื่อกอใหเกิดโครงการซ่ึงสามารถวัดและตีคา
ไดจากการสูญเสียผลประโยชนท่ีพึงไดจากท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.2 ตนทุนทางออมของโครงการ (indirect costs) หมายถึง ความเสียหายท่ีกลุมคนไดรับ
จากการปราศจากโครงการโดยปราศจากการจายชดเชย (Compensation) เชน การสรางเข่ือนกั้น 
ลําแมน้ําจะสามารถชวยปองกันน้ําทวม ซ่ึงเคยเกดิกอนหนาท่ีจะมีโครงการและไดพัดพาเอาปุย
ธรรมชาติมาท่ีไรนาของเกษตรกร กลาวคือ เม่ือยังไมมีโครงการชลประทานหรือเข่ือนดังกลาวนี้
ชาวไรชาวนาไมตองซ้ือปุยเคมีแตอยางใด แตพวกเขาจําเปนตองซ้ือปุยเคมีภายหลังจากการสราง
เข่ือนแลว 

 
1.3 ผลประโยชนทางตรงของโครงการ (direct benefits) หมายถึง อะไรกไ็ดท่ีโครงการ

ต้ังใจท่ีจะใหบรรลุผล ถาหากโครงการประสงคจะเพิ่มผลผลิต (Increase Output) แลวผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากโครงการเม่ือเปรียบเทียบกับกรณท่ีีไมมีโครงการก็จะเปนผลประโยชน
ทางตรงของโครงการนั้น ถาหากโครงการประสงคจะลดหรือประหยดัตนทุน (Cost Saving) แลว
ตนทุนท่ีสามารถประหยัดไดก็จะจัดวาเปนผลประโยชนทางตรงของโครงการอีกเชนเดียวกนั 
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1.4 ผลประโยชนทางออมของโครงการ (Indirect Benefits) หมายถึง ผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนนอกเหนือไปจากกลุมเปาหมาย และผูไดรับผลประโยชนเหลานี้ไมจําเปนตองเขามามีสวน
ในการลงทุนกอสรางหรือดําเนินงานแตอยางใด ตัวอยางเชน โครงการปลูกสรางสวนปาของเอกชน
จะเปนประโยชนตอโครงการเข่ือนโดยชวยชะลอการตื้นเขินของอางเกบ็น้ํา เพราะดินจะพังทลายชา
ลง แตถาไมมีโครงการปลูกสรางสวนปา จะตองมีตนทุนเปนคาใชจายอยางมากสําหรับการขุดลอก
อางเกบ็น้ํา 
 
2. การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของโครงการ  
 
 ภายหลังจากทีต่นทุนและผลประโยชนไดถูกกาํหนดข้ึน และประเมินมูลคาแลวนกัวเิคราะห 
ก็สามารถท่ีจะกําหนดลงไปไดวาจะรับหรือปฏิเสธโครงการใดในระหวางโครงการตาง ๆ ท่ีมีอยู แต
อยางไรก็ตาม นักวเิคราะหยงัตองเผชิญกับปญหาในการตัดสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธโครงการ 
กลาวคือ จะตองทําการตัดสินใจในปจจบัุนเพื่อผลคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตเน่ืองจากโครงการ อาจ 
จะมีอายหุลายป (Last Several Years) และกระแสตนทุนและผลประโยชนท่ีแตกตางกันในอนาคต 
วิธีการที่ใชกนัอยูขณะน้ีก็โดยผานการคิดลด (Discounting) หรือแนวคิดมูลคาปจจุบัน (Concept Of 
Present Worth)  
 
3. ตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ (Indicators of Project Worth)  
  

3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 มูลคาปจจุบันสุทธิ คือ จํานวนผลประโยชนสุทธิท่ีไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ 
ซ่ึงอาจจะมีคาเปนลบ เปนบวก หรือเปนศูนยก็ได ข้ึนอยูกบัขนาด (Magnitude) ของมูลคาปจจุบัน
ของผลประโยชนรวม  หกัออกดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวมของโครงการนั้น  
 

 NPV = ∑ Bt-	Ct
(1+r)t

n
t=0  

 
โดยกําหนดให Bt = ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t 
 Ct = ตนทุนของโครงการในปท่ี t 
 r  = อัตราคิดลด (Discount Rate) 
 t = ระยะเวลาของโครงการ (0,1,2,..,n) 
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 หลักเกณฑการตัดสินใจของคา NPV ท่ีคํานวนได 
 

 NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก แสดงวาการลงทุนคุมคา 
 NPV =  0 แสดงวาการลงทุนยังพอมีความเปนไปได 
 NPV < 0 แสดงวาการลงทุนใหผลไมคุมคา  
 

3.2 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
  
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเปนเกณฑการวิเคราะหเพือ่หาอัตราผลตอบแทน ภายในของ
เงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดโดยคํานวณอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราสวนลดท่ี
ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเปนศูนยซ่ึงอัตราสวนลดดังกลาวทําใหผลประโยชน ตอบ
แทนและตนทุนท่ีจายไปของโครงการท่ีไดคิดลดเปนมูลคาปจจุบันแลวเทากนั สามารถคํานวณได
จากสมการ ดังนี้ 
 

 ∑ Bt-	Ct
(1+r)t

n
t=0  = 0 

 
โดยกําหนดให Bt = ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t 
 Ct = ตนทุนของโครงการในปท่ี t 
 r  = IRR 
 t = ระยะเวลาของโครงการ  (0,1,2,..,n) 

 
 หลักการตัดสินใจวาโครงการมีความคุมคานาลงทุน คือ เม่ือ IRR มีคาสูงและตองสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยเฉพาะหรือคาเสียโอกาสของทุน 
 

3.3 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) 
 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมหารดวย
มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ผลประโยชนจะเกิดข้ึนตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการถึงแมวา
เม่ือการลงทุนโครงการผานพนไปแลว ในขณะท่ีตนทุนในการกอสรางจะเกิดข้ึนเฉพาะในชวงการ
ลงทุนเทานั้น สวนตนทุนท่ีอยูในรูปของคาใชจายในการดําเนินงาน ซอมแซมบํารุงรักษาและลงทุน
ทดแทนอุปกรณท่ีเส่ือมสภาพจะเกิดข้ึนตลอดชวงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ (Economic Life 
or Useful Life of the Project)  
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 จากนั้น จึงนําเอาผลผลประโยชนรวมและตนทุนรวมของโครงการท่ีไดปรับคาไปตาม
เวลาหรือคิดเปนมูลคาปจจุบันแลว มาเปรียบเทียบกนัเพื่อหาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ดังนี ้
 ∑ Bt(1+r)-tn

t=0∑ Ct(1+r)-tn
t=0

 

 
โดยกําหนดให Bt = ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t 
 Ct = ตนทุนของโครงการในปท่ี t 
 r  = อัตราคิดลด (Discount Rate) 
 t = ระยะเวลาของโครงการ  (0,1,2,..,n) 

 
 ขนาด BCR อาจจะเทากับ 1 หรือมากกวาหนึ่ง หรือนอยกวาหนึ่งก็ได แตหลักเกณฑ
การตัดสินใจทีแ่สดงวาโครงการมีความเหมาะสมและคุมคาในทางเศรษฐกิจ คือ เม่ือ BCR = 1 หรือ
มีคามากกวาหนึ่ง 
 
4. ระยะเวลาคืนทุน (payback period) (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544) 
 

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ หมายถึง 
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการท่ีทําใหผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับคาใชจายใน
การลงทุนพอดี หรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ จํานวนปในการดําเนินงานซ่ึง
ทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลว มีคาเทากับเงินลงทุนเร่ิมแรก ระยะเวลาคืนทุน (จํานวน
ป) สามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี ้
 

 ระยะเวลาคืนทุน = 
คาใชจายในการลงทุน

ผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่ตอป
 

 
5. การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)  
 

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544) เปนการวิเคราะหดูวา
ปจจยัใดมีผลกระทบตอโครงการ ถาปจจัยนัน้ๆ มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เชน คาใชจายเพิ่มข้ึน หรือ 
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ยอดขายลดลงกวาท่ีคาดคะเนไว ผลการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นวาโครงการมีความทนทานตอ
ความเส่ียงมากนอยเพียงใด โดยมีวิธีการพืน้ฐานอยู 2 ประการท่ีจะใชในการวิเคราะหความออนไหว 
 

5.1 วิธีการของตัวแปร ซ่ึงจะปฏิบัติการแยกตัวแปรแตละตัวออกจากกัน ประกอบดวย 3 
ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 5.1.1 จัดทํารายช่ือตัวแปรท้ังหมดท่ีสําคัญสําหรับการวิเคราะห 
 
 5.1.2 ในแตละตัวแปร กําหนดชวงมูลคาท่ีเปนไปไดในกรณีฐานหรือกรณีปกติ
เนื่องจากเทาท่ีผานมาเราไดสมมติใหแตละตัวแปรมีคาท่ีเปนไปไดเพียงคาเดียว แตเม่ือเปนกรณี
ความออนไหวจะพิจารณาคาตางๆ ของแตละตัวแปรตามความเหมาะสม โดยท่ัวไปแลวมักจะทํา
การพจิารณา 3 ถึง 5 คาในแตละตัวแปร วิธีการทีใ่ชกนัมากท่ีสุด คือ การกําหนดมูลคาของตัวแปรเปน 
3 คา ไดแก คาในแงด ีคาท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดและคาในแงราย โดยท่ีคาท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดสามารถ 
กําหนดจากคาเฉล่ีย สวนคาในแงดแีละคาในแงรายนัน้นัน้อาจสูงกวาหรือตํ่ากวาคาเฉล่ียกไ็ด กลาวคือ 
คาในแงดีจะสูงกวาคาเฉล่ียสําหรับผลประโยชน แตจะตํ่ากวาคาเฉล่ียสําหรับตนทุนและเปนจริงไป
ในทางตรงกนัขามสําหรับคาในแงราย ท้ังนี้ ความสัมพันธในระหวางคาเฉล่ีย คาในแงดีและคาใน
แงรายไมจาํเปนวาจะตองเปนสัดสวนคงท่ี 
 
 5.1.3 คํานวณผลท่ีเกีย่วของใหม เชน NPV หรือ BCR โดยใชคาตางๆ ท่ีเปนไปไดของ
ตัวแปรนัน้ๆ ในขณะท่ีกําหนดใหตัวแปรอ่ืนๆ ท้ังหมดคงท่ี 
 

5.2 วิธีการของเรื่องราว ซ่ึงจะปฏิบัติการกับตัวแปรเปนกลุม ตามวิธีการของตัวแปรได
สมมติใหตัวแปรแตละตัวทําหนาท่ีเปนอิสระตอกันและกัน แตในโลกแหงความเปนจริงตัวแปร
ตางๆมักจะมีความสัมพันธข้ึนตอกันและกนั ดังนั้นแทนท่ีจะใชการผสมผสานกันระหวางตัวแปร
ตางๆดวยคาท่ีคาดหมายในแงดี และคาในแงรายแลว การผสมผสานของตัวแปรท่ีสอดคลองเปนไป
ไดในรูปแบบที่หลากหลายข้ึนเปนเร่ืองราวทางเลือกตางๆ ซ่ึงจะถูกนํามาใชในการวิเคราะหความ
ออนไหว วิธีการของเร่ืองราวจะมีข้ันตอนท่ีเกี่ยวของ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 5.2.1 กําหนดการผสมผสานของตวัแปรท่ีสอดคลองเปนไปไดในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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 5.2.2 คํานวณผลท่ีเกีย่วของใหม (เชน NPV) สําหรับแตละเร่ืองราวนักวิเคราะหจะ
พบวา มีท้ังเร่ืองราวท่ีจะกอใหเกิดผลการวิเคราะหท่ีนาช่ืนชอบและไมนาช่ืนชอบ ซ่ึงจะสามารถทํา
การตัดสินใจโครงการไดตอไป 
 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ 
LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ มีการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ
และเปนประโยชนในการศึกษาในคร้ังนี้มีดงัน้ี 
 
 ธนวัฒน ศิวะโสภณพงศ (2553) การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโรงไฟฟานิวเคลียร 
อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี มีวัตถุประสงคในการวจิัย เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป ศึกษาเทคโนโลยีและ
ศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงินในการลงทุนของโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร อําเภอศรีราชา 
จังหวดัชลบุรี เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต โดยใชหลักเกณฑการประเมินโครงการแบบ 
ปรับคาของเวลาในการวเิคราะหคือ การหามูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลว และอัตราสวน
ผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนในการลงทุน รวมถึงวิเคราะหความเส่ียงและความไมแนนอนในการ
ลงทุน ของโครงการโดยวิธีการทดสอบคาความแปรเปล่ียน 
 

ผลการศึกษาพบวาความตองการไฟฟาของประเทศมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงข้ึนสอดคลองกับ
ความจําเปนในการลงทุนโรงไฟฟานวิเคลียรในประเทศไทย โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมคือปฏิกรณ
นิวเคลียรแบบน้ําภายใตความดัน ณ ขนาดกําลังการผลิตท่ี 1,000 MW เพื่อจําหนายไฟฟาผาน 
การไฟฟาฝายผลิตตามสัญญาผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ และพ้ืนท่ีบริเวณอาวไผ อําเภอศรีราชา 
จังหวดัชลบุรี นั้นเปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางดานภมิูศาสตรสําหรับการดําเนนิโครงการ ใน
การศกึษาความเปนไปดานการเงินพบวามูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนเทากบั 81,223 ลานบาท 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 9.8 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมี
การปรับแลวเทากับรอยละ 6.4 และอัตราสวนผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนในการลงทุนเทากับ 1.82 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑในการตัดสินใจแลว พบวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน
ทางดานการเงิน เม่ือวิเคราะหความแปรเปลี่ยนของโครงการพบวาโครงการสามารถมีตนทุน 
การดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนไดเทากับรอยละ 85 สามารถมีตนทุนการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนไดเทากับรอยละ 82 
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และสามารถมีรายรับท่ีลดลงไดเทากับ รอยละ 29 กอนท่ีจะทําใหโครงการขาดทุน ดังนั้นความเส่ียง
ของโครงการจึงคอนขางตํ่า 

 
วรธนพลฐ ศิริสังวรณ (2553) เปนการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย ในอําเภอพัฒนานิคม จังหวดัลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเปน 
ไปไดทางการเงินในการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  
 
 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะท่ีต้ังของโครงการมีพลังงานแสงอาทิตยเหมาะสมในการทํา
โครงการเพ่ือตอบสนองความตองการใชไฟฟาท่ีเพิ่มข้ึน เทคโนโลยท่ีีควรนํามาใชไดแก ระบบ 
การรวมแสงแบบรางผิวโคงคูขนานอยางเชนท่ีใชอยูในประเทศสเปน ใหกําลังการผลิตท่ี 10 เมกะวตัต 
ท่ีระยะเวลาการรับแสงวนัละ 6 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลาโครงการ 26 ป ผลการวิเคราะหทางดานการเงิน 
ปรากฏวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 454,928,610.84 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เทากับรอยละ 19.86 ตอป เม่ือทําการปรับคาแลวไดเทากับรอยละ 10.98 ตอป และอัตราสวนผลตอบแทน 
สุทธิตอการลงทุนเทากับ 1.5 เทา สวนการทดสอบคาความแปรเปล่ียนปรากฏผลวา ผลตอบแทน
ของโครงการสามารถลดลงไดรอยละ 27.10 หรือตนทุนรวมของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดรอยละ 
37.17 กอนท่ีจะทําใหโครงการขาดทุน ดังนั้นจึงสรุปไดวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน 
และความเส่ียงของโครงการคอนขางตํ่า 
 

พิสิษฐ ล่ิวธนกุล (2553) ศึกษาการพัฒนาชุดวงจรขับหลอด LED สําหรับงานสองสวาง
นอกตัวอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวงจรขับหลอด LED กําลังสูง 
และศึกษาผลกระทบท้ังดานบวกและลบ ในเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อวิเคราะหความคุมทุนสําหรับ 
การลงทุนระยะยาว 

ผลการศึกษาพบวา ระบบสองสวางดวยหลอด LED สามารถลดอัตราการบริโภคไฟฟาลง
ไดถึงเกือบ 30 W  เม่ือเปรียบเทียบกับระบบสองสวางดวยหลอดไฟปรอทความดนัสูง  และมีระยะ 

เวลาคืนทุน เพยีง 21
2
  ป – 6 ป   

 
จากการตรวจเอกสารงานวิจยัท่ีเกีย่วของทําใหทราบถึงสภาพท่ัวไปของหลอด LED  วงจร

ระบบแสงสวาง และเร่ืองท่ีนาํมาตรวจเอกสารบางสวน เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเลือกดัชนีตัวช้ีวดัความเปนไปไดของโครงการ เชน มูลคา
ปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ระยะเวลาคืนทุน 
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ซ่ึงแตละโครงการมีผลการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไปใน
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แตละโครงการ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางระบุรายการและประเมินมูลคาทางดานตนทุนและ
ผลประโยชนและวเิคราะหความคุมคา ในการศึกษาการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED
ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
 

วิธีการศึกษา 
 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  
 เปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูแทนจาํหนายและติดต้ังผลิตภณัฑท่ีเกีย่วกบัหลอดไฟ 
ประหยดัพลังงานแบบ LED, หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดเดิม  และจากการสอบถามเจาหนาท่ีและ 
ผูมีสวนเกีย่วของในหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

1.2  ขอมูลทุติยภมิู (Secondary Data) 
  
 เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัย รายงานสถิติ 
บทความ วารสาร จากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
 
 1.2.1 การไฟฟาสวนภูมิภาค  
  
 1.2.2 การไฟฟาฝายผลิต 
 
 1.2.3 สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
 1.2.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 1.2.5 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดลอม 
 
 1.2.6 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
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2. การวิเคราะหขอมูล 
 

2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงออกเปน 
  
 2.1.1 อธิบายหลักการโดยท่ัวไปของระบบแสงสวางและหลอดไฟชนิดตางๆ โดย
มุงเนน หลอดไฟประเภท หลอดประหยดัพลังงาน LED และหลอดฟลูออเรสเซนต 
 
 2.1.2 ศึกษาวเิคราะห เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย อุปสงค อุปทาน ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และคุณสมบัติตางๆ ของหลอดไฟท้ังสองประเภท เชน พลังงานท่ีใช ประสิทธิภาพ และ
อายุการใชงาน เปนตน 
 
 ขอมูลในสวนนี้จะนําไปใชเพื่อประกอบและสนับสนุนการวิเคราะหเชิงปริมาณตอไป 
เพื่อใชในการเปรียบเทียบ และพิจารณาความคุมคาของการใชหลอดไฟท้ังสองประเภท 
 

2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  
 เปนการวเิคราะหถึงตนทุนและผลประโยชน (Cost- Benefit Analysis : CBA) ทาง

การเงินของการเปล่ียนจากการใชงานหลอดฟลูออเรสเซนต มาเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED 
 

 2.2.1 ข้ันตอนท่ี 1 ต้ังขอสมมติในการวิเคราะหทางการเงิน  
 
 2.2.2 ข้ันตอนท่ี 2 การประมาณการตนทุนและคาใชจายของโครงการ เปล่ียนจาก 
การใชงานหลอดฟลูออเรสเซนต มาเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED ของแตละปตลอดอายุโครงการ 
 
 ก. คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) เปนคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก
ของโครงการ ประกอบดวย 
 
 1) คาหลอดไฟประหยดัพลังงาน LED  
 
 2) การติดต้ังอุปกรณตางๆ  เชน  บัลลาด  สตารทเตอร 
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 3) คาใชจายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟา การตรวจสอบอุปกรณ และคาใชจาย 
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ข. คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) เปนคาใชจายท่ีเกดิข้ึนเม่ือ
โครงการเร่ิมใชไฟจากหลอดประหยัดพลังงาน LED  ประกอบดวย 
 
 1) คาใชจายในการตรวจวดัคาความสองสวางหลังการติดต้ังหลอด LED 
โดยใชเคร่ือง Lux meter 
 
 2) คาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณ 
 
 2.2.3 ข้ันตอนท่ี 3 การประมาณการผลตอบแทนรวมของแตละปตลอดอายุโครงการ  
การประหยัดคาไฟฟาท่ีเกดิจากการใชไฟจากหลอดประหยัดพลังงาน LED เม่ือเปรียบเทียบกับ
หลอดเดิมคือหลอดฟลูออเรสเซนต  
  
 
  2.2.4 ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
 
 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการในงานวิจยันีจ้ะใชเคร่ืองมือ 
ทางเศรษฐศาสตร และการเงิน ไดแก ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ของการลงทุน อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และการวิเคราะหความออนไหว 
 
 ก. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เปนเกณฑการตดัสินใจแบบไมปรับ 
คาเวลา ในทีนีจ้ะหมายถึง ระยะเวลาท่ีคาไฟฟาท่ีประหยดัไดจากการเปล่ียนมาใชหลอด LED แทน 
หลอดฟลูออเรสเซนต มีคาเทากับสวนตางของราคาหลอดไฟท้ังสองประเภท หลักเกณฑการเลือก
โครงการคือ ระยะเวลาคืนทุนยิ่งนอยยิ่งดี แสดงวาโครงการนี้มีความคุมคานาลงทุน 
 
 ข. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลรวมของผลตางระหวาง
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีไดรับกับมูลคาปจจุบันของตนทุนท่ีจายแตละปของโครงการวา
คุมคาตอการลงทุนหรือไม หลักเกณฑการเลือกโครงการคือ NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก แสดงวา
โครงการนี้มีความคุมคานาลงทุน 



18 

 ค. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
โครงการ ซ่ึงจะเปนอัตราผลตอบแทนท่ีทําใหคุมทุนพอด ีหลักเกณฑการเลือกโครงการคือ เม่ือ IRR 
มีคาสูงและตองสูงกวาอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู 
 
 ง. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) คือ อัตราสวน 
ระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอมูลคาปจจุบันของตนทุนตลอดอายุของโครงการ ซ่ึงมี
หลักเกณฑการเลือกโครงการ คือ จะเลือกโครงการท่ี BCR มีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวา โครงการ
นี้ไดผลตอบแทนมากกวาตนทุนท่ีลงไป 
 
 จ. การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เปน 
การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน 
ภายใตขอสมมุติตางๆ เพื่อใหทราบความเส่ียงในการลงทุนโครงการ การวิเคราะหนี้จะไดคาอัตรา
ผลตอบแทนโครงการในแตละกรณี เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรจะลงทุนหรือไม หาก
ขอสมมุติตางๆ เปล่ียนไป 
 
  ในการเปล่ียนแปลงขอสมมุติในการวิเคราะหความออนไหว ไมจําเปนตอง
เปล่ียนแปลงขอสมมุติทุกขอ ควรทําเฉพาะขอสมมุติท่ีมีความสําคัญตอการวิเคราะหหรือขอสมมุตท่ี
มีเหตุผลเช่ือถือไดวา ความไมแนนอนอาจเกิดข้ึนเพราะการวิเคราะหความออนไหวโดยเปล่ียนขอ
สมมุติหลายขอหรือใชหลายคาสําหรับขอสมมุติแตละขอ จะทําใหการตีความหรือสรุปผลการวิเคราะห 
เพื่อการตัดสินใจลงทุนไมชัดเจนเทาท่ีควร 
 
  สําหรับการวิเคราะหความออนไหวในเร่ืองการเปล่ียนจากหลอดฟลูออเรสเซนต 
มาใชหลอดประหยดัไฟ LED ไดทําการเปล่ียนแปลงตัวแปรท่ีนาจะมีโอกาสเปล่ียนแปลงสูง และ
นํามาคํานวณเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของการเปล่ียนประเภทหลอดไฟ ในกรณีตางๆ 
ซ่ึงตัวแปรท่ีมีโอกาสเปล่ียนแปลงสูงไดแก 
 
 1) ราคาขายของหลอด LED : ในปจจุบันมีการผลิตหลอด LED ออกมา 
จําหนายในรูปแบบและขนาดตางๆ ซ่ึงมีราคาแตกตางกนัออกไป 
 
 2) ผลประหยัดจากการเปล่ียนเปนหลอด LED 



บทท่ี 3 
 

ความเปนมาของหลอดไฟ 
  

ป พ.ศ. 2443 มีการคิดคน หลอดไฟแบบไส คร้ังแรกข้ึนในโลกโดย เซอร โจเซฟ สวอน  
ไดนําแนวคิด จากนกัวิทยาศาสตร มาพัฒนาตอ จนสรางหลอดไฟไดสําเร็จ แตไมไดพัฒนา ระบบ
ไฟฟาข้ึนทําใหคนท่ีซ้ือหลอดไฟ ของ สวอน ตองหาซ้ือเครื่องปนไฟ กอใหเกดิความยุงยากในการใช
งานมาก ตอมา โทมัส เอดิสัน ไดสามารถสรางหลอดไฟแบบไสข้ึนมาได และนอกจากน้ัน ยังได
พัฒนาระบบไฟฟา ข้ึนมา ควบคูกับหลอดไฟและแจกจายไฟ ไปยังบานเรือนตางๆ ทําให หลอดไฟ
ของเขาไดรับความนิยม มากกวา หลอดของ ทางสวอน จนในท่ีสุด คนท่ัวไป เกิดความเขาใจกันวา 
เอดิสัน คือผูคิดคน หลอดไฟ เปนคนแรกของโลก  

 
ป พ.ศ. 2453 ไดมีการ คิดคนไสหลอดท่ีทําจากทังสเตน ข้ึนคร้ังแรกในโลกเนื่องจาก หลอดไฟ 

ของ เอดิสัน ทําจาก คารบอน จึงมีอายุการใชส้ัน เพียง 13 ช.ม และจากปญหานี้ ตอมา วิลเล่ียม เดวิส 
ไดคิดคน ไสหลอด ท่ีทํามาจาก ทังสเตน ซ่ึงสามารถ ทนความรอนไดสูงถึง 3,419 องศา ในขณะท่ี
ไสหลอด มีอุณหภูมิสูง 2,456 องศา ทําใหปญหาไสหลอด ขาดงายหมดไป แตปญหาท่ีตามมาอีกก็
คือเม่ือไสทังสเตนรอน จะมีอานุภาคบางสวนหลุดไป เกาะกับผิวหลอดไฟ ทําใหหลังจากใชงานไป
ไดระยะหน่ึง หลอดไฟจะมีแสงลดลง จนในท่ีสุด แสงไฟก็จะมัวจนใชงานตอไมได จากปญหาเร่ือง
แสงไฟท่ีลดลง ทําใหบรรดานักวิทยาศาสตร ตางก็พยายามคนควาหาแนวทางการพฒันาหลอดไฟ
กันตอไป 

 
ป พ.ศ. 2477 ไดมีการ คิดคน หลอดนีออนข้ึนโดย จอรจ คลอสิค หลักการทํางาน คือบรรจุ 

ไอปรอทเขาไปในหลอดและฉาบผิวหลอดแกวดานใน ดวยฟอสฟอรัส หรือสารเรืองแสงเม่ือปลอย
กระแสไฟฟาเขาไป ไอปรอทจะถูกกระตุนและแผพลังงานออกมาในรูปของรังสีท่ีมีความยาวคล่ืน 
254 nm ออกมา ซ่ึงเปนความยาวคล่ืน ท่ีสายตามองไมเหน็และเปนอันตราย รังสีท่ีไอปรอทแผ
ออกมาจะกระทบกับสารเร่ืองแสงท่ีผนังหลอด สารเรืองแรงจะดดูซับรังสีท่ีเปนอันตราย เอาไวและตัว
มันเองจะแผพลังงานในรูป ของคล่ืนท่ีมีความถ่ี ท่ีสายตาคนมองเห็นไดออกมาแทนท่ีเรียกวาแสง
ขาวอุน เรียกหลอดพวกนี้วา หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) แตเรามัก เรียกวาหลอดนีออนกนั
จนชิน ซ่ึงในการใชงานจริงๆ ตองมีอุปกรณอ่ืนๆ ชวยคือ สตารทเตอร (Starter) และบาลาสท (Ballast) 
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ป พ.ศ. 2503 ไดมีการคิดคน หลอดเมทัลฮาไลด ข้ึนมาได ชวงนี้เทคโนโลยีไดแบงสาย  
การพัฒนาหลอดไฟ ออกเปน 2 สาย 

 
1. ใชหลักการทําใหเกิดความรอนจนเปลงแสงไดแก หลอดไส เอดิสัน หลอดไสทังสเตน 

หลอดฮาโลเจน 
 
2. ใชหลักการปลอยประจุในกาซหลอดความดนัสูง HID, หลอดเมทัลฮาไลด, หลอดโซเดียม 

ความดันสูงหลอดความดันตํ่า หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดโซเดียมความดันตํ่าหลอดเมทัลฮาไลด 
เปนหลอดไฟที่ประสิทธิภาพ การใหแสงสวางสูงแตก็ใชพลังงานสูงมากเปนเงาตามตัว ต้ังแต 100 
W – 3,500 W อายุ การใชงานปานกลาง คือ 8,000 – 10,000 hrs เหมาะกับงานติดต้ังหลอดในท่ีสูง 
ต้ังแต 6 เมตร ข้ึนไป การจุดติดหลอดไฟ จะตองรอเวลาการ สตารท ประมาณ 3 – 5 นาที แสงสวาง
สูงสุดรอ 15 นาที ท่ีผานมา หลอดเมทัล ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรม 
แตในปจจุบัน เกิดวิกฤตพลังงาน คาไฟฟาแพงขึ้นเร่ือยๆทําใหหลายๆโรงงาน พยายามจะหาวิธี 
เปล่ียนระบบไฟ เมทัลฮาไลด ซ่ึงกินไฟ มากเปนระบบไฟ แบบอ่ืนๆ 
 

การถือกําเนิดของหลอด LED 
 

นักวิทยาศาสตรไดคนพบปรากฏการณ Incandescence คือการท่ีวัตถุปลอยแสงเม่ือถูกทําให
รอนมาก ปรากฏการณ Electroluminescence คือการท่ีวัตถุปลอยแสงเม่ือถูกกระตุนดวยไฟฟาโดย
ไมเกี่ยวกับความรอน ผูท่ีคนพบปรากฏการณ Electroluminescence เปนคนแรกในปค.ศ. 1907 คือ 
นักวิทยาศาสตร ชาวอังกฤษช่ือ H. J. Round โดยสารประกอบท่ีเปนตัวทําใหเกิดแสงคือซิลิกอน 
คารบายด (SiC) ในป ค.ศ. 1927 นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซียช่ือ Oleg Vladimirovich Losev ไดนํา
ปรากฏการณนี้มาพัฒนา เปน LED ไดเปนคร้ังแรก (แตตอนนั้นยังไมไดเรียกวา LED) Losev ได
ตีพิมพเผยแพรผลงานการวิจยัเกีย่วกับการเปลงแสงของไดโอดท่ีทําจาก SiC (ในสมัยนั้นเรียกวา 
Carborundum) โดยลําพังตัวคนเดียวท้ังในวารสารวิชาการของรัสเซียและของยุโรปถึง 16 เร่ืองใน
ระหวางปค.ศ. 1924 – 1930 แตผลงานเหลานี้ไมไดรับการสานตอ อาจเพราะเกิดข้ึนมาในชวงรอยตอ 
ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 กับ 2 การบูรณะบานเมืองกับการสรางอาวุธยอมไดรับความสนใจมากกวา 
อีกท้ัง Losev เองก็มีอายุส้ันคือเสียชีวิตเม่ือปค.ศ. 1942 ดวยอายุเพยีง 39 ปจากการขาดอาหารเพราะ
กรุงเลนินกราด (หรือกรุงเซนตปเตอรเบอรกในปจจุบัน) ถูกปดลอมโดยกองทัพนาซี หลังสงคราม 
โลกคร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1955 Rubin Braunstein นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันคนพบวาสารประกอบ
แกลเล่ียมอาเซนายด (GaAs) เม่ือทําใหเปนไดโอด แลวใหมีกระแสไฟฟาไหลผานจะปลอยแสงใน
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ยานอินฟราเรด (ท่ีตามองไมเห็น) ท่ีอุณหภมิูหอง ตอมา Robert Biard กับ Gary Pittman นักวจิัยของ
บริษัท Texas Instruments ระหวางท่ีคนควาวิจัยสารประกอบตางๆ เพื่อตองการจะพัฒนาเปน
ไดโอดเลเซอร ไดจดสิทธิบัตรไดโอด GaAs เปน LED ท่ีสามารถผลิตไดจริงในทางปฏิบัติเปนคณะ
แรกในปค.ศ. 1961 

 
แตผูท่ีใหกําเนดิ LED ท่ีปลอยแสงท่ีตามองเห็นไดเปนคนแรกในปค.ศ. 1962 คือ Nick 

Holonyak โดยเปน LED ใหแสงสีแดง สารประกอบตนตอแสงคือ แกลเล่ียม อาเซนายด ฟอสฟายด 
(GaAsP) ดวยเหตุท่ี LED ของ Holonyak ปลอยแสงท่ีตามองเห็นจริงๆ Holonyak จึงไดรับการยกยอง 
วาเปน “บิดาของ LED” Holonyak เปนลูกศิษยปริญญาเอกคนแรกของ John Bardeen นักฟสิกส
ทฤษฎี เจาของรางวัลโนเบลประจําปค.ศ. 1956 จากผลงานการพัฒนาทรานซิสเตอร ตอมาในป 
ค.ศ. 1972 ลูกศิษยคนหน่ึงของ Holonyak ช่ือ M. George Craford ซ่ึงเปนนักวิจยัของบริษทั Monsanto 
ไดประสบความสําเร็จในการประดิษฐ LED สีเหลือง บริษัท Monsanto นี่เองท่ีผลิต LED ในเชิง
อุตสาหกรรมเปนเจาแรก แลวตามมาดวยบริษัท Fairchild ท่ีสามารถทําใหมันมีราคาถูกลงไดในป
ค.ศ. 1976 Thomas P. Pearsall ไดประดิษฐ LED ประสิทธิภาพและความเขมสูงสําเร็จ วัตถุประสงค
ในตอนนั้นก็เพื่อนําไปใชในงานดานไฟเบอรออฟติคส และ การส่ือสารผานเสนใยนําแสง 
 

 
 

ภาพท่ี 4  หลอดไฟ LED 
 

ในปค.ศ. 1993 Shuji Nakamura นักวิทยาศาสตรชาวญ่ีปุนไดประสบความสําเร็จในการสราง 
LED สีน้ําเงินความเขมสูงจากสารกึ่งตัวนําชนิดอินเดียม แกลเล่ียม ไนตรายด (InGaN) ซ่ึงทําใหแม
สีแสงคือแดง เขียว น้ําเงิน มีสมาชิกครบสมบูรณ ชวยให LED มีประโยชนเชิงประยกุตกวางขวาง
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มากยิ่งข้ึน เชนสามารถทํา LED ท่ีใหแสงสีขาว (white light) ไดคือโดยการหุมสารกึง่ตัวนําดวยสาร
เรืองแสง แสงสีน้ําเงินจากสารกึ่งตัวนําจะไปกระตุนใหสารเรืองแสงผลิตแสงสีเหลือง แลวเม่ือแสง
สีเหลืองผสมกับแสงสีน้ําเงินจะไดแสงสีขาว เชนพวก LED ท่ีใชทําหลอดไฟดังแสดงในรูปท่ี 3 (ใน
กรณีของจอโทรทัศน แสงสีขาวเกดิจากการผสมกันของแสงสีแดง เขียวและนํ้าเงินจาก LED สามชนิด) 
 

อนาคตของหลอด LED 
 

การที ่LED ไดรับความนยิมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะ LED มีขอดีเหนอืหลอดไฟท้ังแบบธรรมดา 
และแบบฟลูออเรสเซนตหลายประการเชน ในจํานวนวัตตท่ีเทากัน LED ผลิตแสงมากกวาหลอดไฟ
ธรรมดาไดมากกวา 5 เทา และมากกวา หลอดตะเกียบ (Compact Fluorescent Lamp หรือ CFL) ไม
ตํ่ากวา 2 เทา จงึประหยดัพลังงานมากกวา ซ่ึงหมายถึงคาไฟท่ีตํ่ากวา LED สรางแสงสีตางๆ ไดดวย
ตัวเองโดยไมตองอาศัยฟลเตอรชวย ทําใหมีตนทุนถูกกวา ส้ินเปลืองการบํารุงรักษานอยกวาเชน
บริษัท Philips โฆษณาวา LED ของตนมีอายุการใชงานนาน 50,000 ช่ัวโมง ในขณะที่หลอดไฟ
ธรรมดากับหลอดฟลูออเรสเซนต มีอายุการใชงาน 1,000 – 2,000 ช่ัวโมง และ 30,000 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ มีการตอบสนองเร็ว สวางเต็มท่ีไดภายในเวลาในเรือนไมโครวินาที มีขนาดเล็กและน้าํหนกั 
เบามาก ดังจะเห็นไดวาสามารถทําเปนเม็ดแมสีแสงเล็กๆบนจอโทรทัศน (LED TV) หรือจอแสดง
ภาพ (LED Display) ได และไมใชสารปรอทจึงเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม เปนตน 

 
ปจจุบันการแขงขันกันพัฒนา LED ท่ีมีความเขมสูงข้ึนๆ แตมีราคาถูกลงๆกําลังดําเนินไป

อยางเขมขน ท้ังนี้เพราะมีแรงจูงใจจากขอมูลท่ีวาตลาด LED มีแนวโนมท่ีจะเติบโตขึ้นอยางตอเนือ่ง 
เชน มีผูประเมินวาใน ป ค.ศ. 2013 ตลาด LED ท่ัวโลกจะมีมูลคาสูงถึง 7.6 แสนลานบาท โดยสูง
กวาป ค.ศ. 2012 ถึง รอยละ 54 ตลาดในอนาคตของ LED จึงมีแนวโนมท่ีดี 
 
แนวคิดโครงการ/ท่ีมาของโครงการตดิตัง้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงาน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
 
 เปนท่ีทราบกนัดีวาวิกฤตการณดานพลังงานของประเทศไทยไดยกระดบัความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึนจากจํานวนผูใชท้ังในสวนภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึนตาม
เศรษฐกิจในภมิูภาคอาเซียนท่ีขยายตัวตอเนื่อง ทําใหพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศมาก
ข้ึนเร่ือยๆ รัฐบาลไดใหความสนใจในการกําหนดแนวทางและมาตรการตางๆ เพื่อชะลอผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนจากปญหา การขาดแคลนพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
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ของประเทศใหเกิดประโยชน สูงสุด การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบใน
การจําหนายพลังงานไฟฟาไปยังพืน้ท่ีรอยละ 99 ของประเทศ ในขณะเดียวกัน การไฟฟาสวนภมิูภาค 
ก็มีอาคารสํานักงานมากกวา 900 แหงกระจายอยูท่ัวประเทศซ่ึงมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากข้ึน
ทุกๆ ป หากพจิารณาเฉพาะอาคารสํานักงานใหญใน กทม. มีการใชพลังงานมากถึง 12.3 ลานหนวย
คิดเปน 45.6 ลานบาท โดยคิดเปนคาพลังงานไฟฟาสวนใหญจากระบบปรับอากาศ (แบบสวนกลาง) 
ประมาณรอยละ 58 ระบบไฟแสงสวางสํานักงานรอยละ 17 และอุปกรณสํานักงานและไฟสวนกลาง
รอยละ 25 ซ่ึงคาพลังงานไฟฟาท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งสามารถลดลงไดจากการลดการใชพลังงานในระบบ 
แสงสวางโดยการนําอุปกรณหรือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชงานแทนอุปกรณเดิม “โครงการนําหลอด 
ประหยดัพลังงานแบบ LED มาใชงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 5,000 หลอด” เปนโครงการ
นํารองท่ีจะนําหลอด แบบ LED ซ่ึงเปนหลอดชนิดใหมท่ีมีอายุการใชงานยาวนานและสามารถลด
การใชพลังงานไดมากกวารอยละ 50 มาใชแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเดิมขนาด 36 วตัต ซ่ึงหาก
ประสบความสําเร็จ การไฟฟาสวนภมิูภาคจะทําการขยายผลไปยังสํานักงานอ่ืนๆ ท่ัวประเทศตอไป 
 
ขอมูลท่ัวไปของอาคารสํานกังานใหญ การไฟฟาสวนภมิูภาค  
 

1. มีจํานวนท้ังส้ิน 24 ช้ัน 
 

2. อาคารประกอบดวยสวนการใชงานภายในแบงเปน 3 สวน 
 

2.1 สวนสํานักงาน (สํานักงานสวนใหญ) 
 

2.2 สวนเอนกประสงค (สํานักงานบางสวน, หองประชุม, โรงอาหาร) 
 

2.3 สวนลานจอดรถ 
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หองทํางาน 

 
หองประชุม 

 
หองประชุมใหญ 

 
ลานจอดรถ 

 
ภาพท่ี 5  สวนตางๆ ของอาคารสํานักงานใหญ 
 
แผนงานดําเนนิการ 
 

ในโครงการนี้ กฟภ. จะดาํเนนิการปรับปรุงระบบแสงสวางภายในอาคารการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสํานกังานใหญ โดยนําหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ขนาดไมเกิน 23 วัตต มาติดต้ัง
แทนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตตท่ีติดต้ังอยูในโคมเดิม จํานวน 5,000 หลอด มีข้ันตอน
เบ้ืองตนดงัตอไปนี ้

 
1. จัดเตรียมขอมูลของหลอดประหยดัพลังงานแบบ LED 

 
2. ประมาณการตนทุนและคาใชจายของโครงการ 

 
3. ดําเนินการตรวจวัดคากําลังไฟฟาของวงจรระบบแสงสวางและคาความสวางภายใน

หองทํางานกอนการปรับปรุง 
 

4. ชางดําเนินการติดต้ังหลอดประหยดัพลังงานแบบ LED ตามแผนงาน
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5. ชางดําเนินการตรวจวดัคากําลังไฟฟาของวงจรระบบแสงสวางและคาความสวางภายใน
หองทํางานหลังการปรับปรุง  

 
6. เปรียบเทียบผลกําลังไฟฟาและคาความสวางกอนและหลังการปรับปรุง  

 
7. สรุปผล  

 
หลักการทํางานหรือการใชงาน  
 

1. หลักการทํางานของหลอด LED 
 
 หลอด LED มีช่ือจริงวา Light Emitting Diode เปนตัวไดโอดท่ีสามารถเปลงแสงสวาง
ได โครงสรางประกอบไปดวยสารกึ่งตัวนาํสองชนิด (สารกึ่งตัวนําชนิด N และสารกึ่งตัวนําชนดิ P) 
ประกบเขาดวยกัน มีผิวขางหน่ึงเรียบคลายกระจกเม่ือจายไฟฟากระแสตรงผานตัว LED โดยจายไฟ
บวกใหขาแอโนต (A) จายไฟลบใหขาแคโทด (K) ทําใหอิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนาํชนดิ N มีพลังงาน 
สูงข้ึน จนสามารถวิ่งขามรอยตอจากสารชนิด N ไปรวมกับโฮลในสารชนิด P การที่อิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีผานรอยตอ PN ทําใหเกิดกระแสไหล เปนผลใหระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเปล่ียนไป
และคายพลังงานออกมาในรูปคล่ืนแสง 
 
 

 
ภาพท่ี 6  วงจร LED เบ้ืองตน 
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 LED ไดถูกพฒันาเร่ือยมาจากการใชงานในวงจรไฟฟา จนสามารถพัฒนาใหเกิดความ
สวางมากข้ึน และสามารถนํามาใชกับระบบแสงสวางตามท่ีพักหรืออาคารสํานักงานได ในการนํา
หลอด LED มาใชงานแทน หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต นั้น สามารถนํามาติดต้ังแทนชุดโคมเดิม
ไดเลยเนื่องจากตัวหลอดมีชุด Driver อยูในตัว แตท้ังนี้เนื่องจากเพื่อเปนการลด Loss จากบัลลาสต 
แกนเหล็กท่ีติดต้ังอยูในชุดโคมเดิม เลยจําเปนตองปลดบัลลาสตและคาปาซิเตอรออก ซ่ึงอุปกรณท่ี
ทําการปลดออกมานั้น สามารถนําไปเปนอะไหลกับชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชอยูในอาคาร
อ่ืนๆ ได 
 

 
 

ภาพท่ี 7  วงจรหลอด LED ท่ีมาใชแทนหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

2. ขอกําหนดเทคนิคเบื้องตนของหลอด LED 
  
 กฟภ. ไดจดัทําขอกําหนดดานเทคนิคของหลอด LED ท่ีจะนํามาติดต้ังแทนหลอดฟลูออ
เรสเซนต สรุปเบ้ืองตนไดดังนี้ 
 
 ชุดหลอด LED ใชกําลังไฟฟาไมเกนิ 23 วัตต สามารถรองรับแรงดันไฟฟาท่ี 220 โวลต 
±10% มีความถ่ี 50 เฮิรตซ โดยน้ําหนักของหลอดตองไมเกิน 400 กรัม มีคาฟลักซการสองสวางไม
นอยกวา 2,000 ลูเมน มีมุมกระจายแสงของหลอดไมนอยกวา 120 องศา คา Power Factor ไมนอย
กวา 0.90 คาความถูกตองของสีไมนอยกวา 80  อุณหภูมิสี 6,500 K ± 500 K มีคาฮาโมนิค THDi  
ไมเกิน 15% มีอายุการใชงานไมนอยกวา 40,000 ช่ัวโมง โดยยังคงความสวางไมนอยกวา 70% โดย
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มีเอกสารรองรับจากบริษัทผูผลิต โดยข้ัวหลอดเปนชนิด G13 ฝาครอบมีสีขาวขุนชุดขับ (LED 
Driver) ติดต้ังอยูภายในหลอด LED สามารถทํางานไดปกติ ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 45 องศาเซลเซียส 
และมีคาความสวางในแนวราบระดับตํ่าสุดไมนอยกวา 400 ลักซ โดยวัดตามท่ี กฟภ. กาํหนด 
 
วิธีการทดสอบ  
 

1. วิธีตรวจวัดคาความสวาง ทดสอบในหองท่ีมีความสูงหอง 2.75 เมตร โดยทดสอบคา
ความสวางของหลอดไฟ ณ ระดับความสูงของโตะทํางานคือ 0.75 เมตร ซ่ึงเดิมเปนหลอดฟลูออเรสเซนต 
ขนาด 2 x 36 W แผนสะทอนแสง รอยละ 85 ติดต้ังโคมหางกันในแนวขวาง 1.5 เมตร และระยะหาง
จากก่ึงกลางโคมถึงอีกโคมในแนวขนาด 2.1 เมตร และวดัคาความสวาง 4 จุดบนพืน้ท่ีใชงานจริงดังรูป 
 

 
 

ภาพท่ี 8  วิธีการตรวจวดัคาความสวาง 
 

2. การติดตั้งอุปกรณ ชางทําการติดต้ังโดยถอดหลอดฟลูออเรสเซนต T8 ขนาด 36 วัตตออก
จากโคมพรอมท้ังปลดสตาทเตอร, คาปาซิเตอรและบัลลาสตออกจากชุดโคม และนําหลอดประหยัด
พลังงานแบบ LED 23 วัตตมาใสแทนหลอด T8 เดิม
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ภาพท่ี 9  การติดต้ังหลอด LED 
 

3. เคร่ืองมือวัดความเขมของแสงสวาง ซ่ึงอานคาเปน ลักซ หรือ ฟุตแคนเดิล เคร่ืองมือวัด  
มีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือเซลรับแสง (Photo Cell) ทําดวยแกวหรือพลาสติกดานในเคลือบ
ดวยสารซิลิกอน (Silicon) หรือเซเลเนยีม (Selenium) ทําหนาท่ีเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 
ถาความเขมแสงสวางมาก พลังงานไฟฟาท่ีเกิดข้ึนจะมากตามไปเปนสัดสวน เซลรับแสงอาจถูก
ออกแบบใหโคงนูนเล็กนอยเพื่อใหแสงจากทิศทางตางๆ ตกกระทบในมุม 90º หรือใกลเคียงท่ีสุดได
รอบดาน 
 

 
 
ภาพท่ี 10  อุปกรณตรวจวดัคาความสวาง
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4. การตรวจวัดคาความสวาง ใช Lux meter ทําการวัดคาความสวางตามวิธีการตรวจวัด 
 

 
ภาพท่ี 11  การตรวจวดัคาความสวาง 
 

5. การตรวจวัดคาพลังงาน กฟภ. ทําการวัดคากําลังไฟฟาท่ีตู Main Circuit Breaker (MCB) 
ของระบบแสงสวางท้ังกอนและหลังการติดต้ังหลอด LED แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
  
 5.1 คากําลังไฟฟา (kW) 
 
 5.2 คากระแสไฟฟา (A) 
 
  

 
ภาพท่ี 12  การตรวจวดัคาช้ีวดัทางไฟฟา 
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6. การตรวจวัดและวิเคราะหพลังงาน 
  
 6.1 คาสองสวาง ชางทําการตรวจวัดคาความสองสวางกอนและหลังการติดต้ังหลอด 
LED ซ่ึงใชเคร่ือง Lux meter ในการตรวจวดัท้ังบนพ้ืนท่ีใชงานและบนพื้นราบ และคาสองสวาง
ดังกลาวกอนปรับปรุงสวนใหญจะมีคานอยกวามาตรฐาน แตเม่ือติดต้ังหลอด LED คาสองสวาง
สอดคลองตามหลักของชีวะอนามัยในการทํางาน 
 
 6.2 คากําลังไฟฟาและคุณภาพทางไฟฟา จากการตรวจวดัวงจรระบบแสงสวาง พบวา
เดมิมีคาคุณภาพทางไฟฟาไมดี (บัลลาสตเส่ือมอายุการใชงานและสรางกระแสฮารมอนิกสสูง) ซ่ึง
ภายหลังติดต้ังหลอด LED คาดังกลาวมีคาอยูในเกณฑ และคากําลังไฟฟาลดลง  โดยมีขอสังเกต
สําหรับบัลลาสแกนเหล็กท่ีเส่ือมอายุการใชงานงายๆ ไดวายิ่งมีเสียงดังฮ่ึงๆ มากเทาใดก็จะยิ่งเกิด
ความสูญเสียพลังงานและเส่ียงตอไฟฟาลัดวงจรมากข้ึนเทานั้น 
 

7. ผลท่ีไดรับ  
 
ตารางท่ี 1  คาความสวางกอนและหลังการติดต้ังหลอด LED 
 

รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ประเภทโคม หลอดฟลูออเรสเซนต 36 W หลอด LED 23 W 
อายุการใชงาน 15,000 ชม. 40,000 ชม. 
คาความสวางเฉล่ีย (Lux) 492 Lux 562 Lux 

คาความสวางเพิ่มข้ึน 14.20% 
ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 

จากตารางดังกลาว ชุดหลอด LED ท่ีติดต้ังใหมใหคาความสวางเพ่ิมจากเดิมประมาณรอยละ 
14 โดยใชกาํลังไฟฟาท่ีนอยกวา และมีอายกุารใชงานมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต 36 W ชนิดเดมิ 
แตอยางไรก็ตาม เราตองศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการดวย ซ่ึงดใูนสวนของตนทุน
และผลประหยัดวามีความคุมคาหรือไม อันจะศึกษาในบทตอไป 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 ในบทนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการศึกษาและวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนจากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ โครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัด
พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ ในสวนท่ีสองนั้น 
จะเปนการวเิคราะหความออนไหวของโครงการดังกลาว 
 

วิธีการและขอสมมุติท่ีใชในการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหความเหมาะสมดานการเงิน จะใชแนวทางวธีิการเปรียบเทียบตนทุน และ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับกลับคืนระหวางสถานการณท่ีมีโครงการและไมมีโครงการ เพื่อประเมินผล
ประโยชนสวนเพ่ิมท่ีจะเกดิจากการมีโครงการ โดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบกระแสคิดลดตนทุน 
และผลประโยชนท่ีแทจริงท่ีคาดวาจะเกดิข้ึนในอนาคตมาเปนมูลคาปจจุบันท้ังหมด (Discounted 
Measure) ตามระยะเวลาท่ีใชในการวเิคราะหโครงการเพือ่ขจัดความแตกตางของ คาเงินตามกาลเวลา 
ออกไป โดยใชสมมติฐานดงันี้ 

 
1. กําหนดอัตราคิดลดเทากับรอยละ 6.69 ตอป ซ่ึงเปนอัตราตนทุนเงินทุน (WACC) ของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค (ภาคผนวก ก) 
 
2. กําหนดอายุของโครงการลงทุนติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED เปนการคิด

เฉล่ียตลอดอายุการใชงาน คือ 8 ป คิดจากอายุการใชงานของหลอด LED 40,000 ชม. โดยคิดเฉล่ีย
การเปดใชงานหลอด ประมาณ 13 ชม./วัน จํานวน 365 วัน 

 
3. กําหนดคาไฟฟาหนวยละ 4.17 บาท ซ่ึงเปนอัตราคาไฟฟาเฉล่ีย ป พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 

ค ตารางผนวกที่ 2) 
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การศึกษาตนทุนและผลประโยชน 
 
1. ตนทุนของโครงการ 
  

ตนทุนและคาใชจาย ในโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในอาคาร
สํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ ซ่ึงตนทุนและคาใชจายท่ีสามารถคิดเปนมูลคา
หรือเปนตัวเงินได จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1)  คาใชจายในการลงทุน (Investment Costs) หรือ 
ตนทุนคงท่ีของโครงการ ซ่ึงหมายถึงคาใชจายท่ีใชไปเพือ่การลงทุนในสินทรัพยถาวรของโครงการ 
และ (2) คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Costs) หรือคาใชจายประจํา 

 
ดังนั้น คาใชจายของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคาร

สํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ จะประกอบดวย คาใชจายในการลงทุนและ
คาใชจายในการดําเนินงานท่ีไดกลาวไวขางตน สามารถจําแนกได ดังนี้ 

 
1.1 คาใชจายในการติดต้ังหลอด LED เปนคาใชจายในการลงทุนคร้ังแรกเพื่อใชในการซ้ือ

หลอด LED 
 
 1.1.1 หลอด LED ขนาด 23 วัตตพรอมอุปกรณประกอบราคาชุดละ 703 บาท  
 
 1.1.2 รวม 5,000 หลอด * 703 = 3,515,000 บาท  
  
 ราคาเปนราคาจากการประกวดราคาและทําสัญญาซ้ือขายของการไฟฟาสวนภูมิภาคกับ

บริษัท XXX 
 
1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Costs)   
 

 1.2.1 คาดําเนินการติดต้ังหลอด LED ราคาชุดละ 25 บาท 
 
 1.2.2 รวม 5,000 หลอด * 25 = 125,000 บาท  
  
 ราคาเปนราคาจากการประกวดราคาและทําสัญญาซ้ือขายของการไฟฟาสวนภูมิภาคกับ
บริษัท XXX 



33 

1.3 คาใชจายในการบํารุงรักษา (Maintenance Cost) เปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการบํารุง 
รักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 คาดูแลรักษาหลอดไฟ ทุก 1 ป  = 2,500 บาท ราคาจากการสอบถามบริษัททําความ
สะอาด 
 

ตารางท่ี 2 คาใชจายในการลงทุนติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงาน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 8 
 
รายการ/ป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. คาใชจายในการลงทุน 3,515,000         
รวมคาใชจายในการลงทุน 3,515,000         
2. คาใชจายในการดําเนินงาน          

2.1 คาแรงงานติดต้ัง 125,000         
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 125,000         
3. คาใชจายในการบํารุงรักษา          

3.1 เช็ดและดูแลหลอดไฟ  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รวมคาใชจายในการบํารุงรักษา  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รวมคาใชจายท้ังหมด 3,640,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบหลอดประหยัดพลังงาน LED เทียบกับ หลอดไฟเดิมชนดิฟลูออเรสเซนต 

36 วัตต 
 
ขอมูลเบื้องตน ฟลูออเรสเซนต 36 วัตต หลอด LED 23 วัตต 

อายุการใชงาน (ช่ัวโมง) 12,000 40,000 
ราคาหลอดไฟ (บาท) 65 703 
เมื่อเปด - ปด มีการกระพริบ ไมมีการกระพริบ 
กําลังไฟฟาที่ใช (W) 48.2 23.16 
บัลลาสต ใช ไมใช 
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีสารปรอทบรรจุในหลอด ไมมีสารปรอท 

ท่ีมา: จากการสํารวจและภาคผนวก ง ตารางผนวกท่ี 3 
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 จากตารางขางตน 
 
 1.3.1 หลอด LED มีอายุการใชงานมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต    
 
 1.3.2 หลอด LED มีราคาสูงกวาหลอดฟลูออเรสเซนต    
 
 1.3.3 หลอด LED ประหยดัพลังงานกวาหลอดฟลูออเรสเซนต เนื่องจากหลอด LED 
ใชกําลังไฟฟาท่ีนอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนต  นขณะท่ีใหความสวางเทากัน 
 
 1.3.4 หลอด LED สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนต เนื่องจาก 
ไมมีสารปรอทเปนองคประกอบ 
 
 จะเห็นไดวา ตนทุนของหลอด LED มีราคาสูงกวา หลอดไฟเดิมชนดิฟลูออเรสเซนต 
แตหากดูปจจัยอ่ืนๆ จะเหน็วาหลอด LED มีขอไดเปรียบหลอดฟลูออเรสเซนตอยูเชนกัน อยางไรก็
ตาม การเลือกใชหลอด LED อาจไมไดเปนทางเลือกท่ีตนทุนตํ่าสุด เพราะใชเงินลงทุนคอนขางสูง 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ วาเปนการลดการใชพลังงานของระบบแสงสวางหรือไม 
โดยทําการวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานการเงิน วาคุมคาไหมท่ีเราจะตองลงทุน
ติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED หากเปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเดิมท่ีมี
อยูแลว  
 
2. ผลประโยชนของโครงการ 
 

การวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ จะใชแนวทางวธีิการเปรียบเทียบผลประโยชนท่ี
จะไดรับกลับคืนระหวางสถานการณท่ีมีโครงการและไมมีโครงการ ซ่ึงคือ เปรียบเทียบระหวาง 
การติดต้ังหลอดประหยัดพลังงาน LED   เทียบกับ หลอดไฟเดิมชนิดฟลูออเรสเซนต  T8 36 วัตต 
และเพื่อประเมินผลประโยชนสวนเพิ่มท่ีจะเกิดจากการติดต้ังหลอด LED 
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โดยการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค สํานกังานใหญ สามารถแยกได เปน 4 จุด ดังนี ้
 

1. ในอาคารสํานักงาน จํานวน 3,884 หลอด  เปดใชงาน 240 วันตอป 10 ช.ม./วัน 
 
2. สํานักงาน SAP บริเวณลานจอดรถชั้น 6 และ 7 จํานวน 785 หลอด เปดใชงาน 240 วัน

ตอป 14 ช.ม./วัน 
 

3. บริเวณลานจอดรถชั้น 5B และ 6 จํานวน 190 หลอด เปดใชงาน 365 วันตอป 24 ช.ม./วัน 
 

4. บริเวณลานจอดรถชั้น 1 จํานวน 141 หลอด เปดใชงาน 365 วันตอป  24 ช.ม./วัน 
 
ตารางท่ี 4 ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนจากหลอด LED ท่ีติดต้ัง “สํานักงาน SAP บริเวณลานจอดรถช้ัน 6 

และ 7” (785 หลอด) 
 
รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลประหยัด 

ประเภทโคม 
หลอดฟลูออเรสเซนต  

36 W 
หลอด LED  

23 W 
- 

กําลังไฟฟา/โคม (W) 1 หลอด 48.2 23.16 25.04 

กําลังไฟฟา/โคม (kW) 3, 884 หลอด 37.83 18.18 19.65 

1 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 84.13  

หนวยตอป (25.04 W / 1,000 x 14 ชม. x 240 วัน) 

785 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 66,040.04  

หนวยตอป (25.04W / 1,000 x 14 ชม. x 240 วัน x 785 หลอด) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 5  ผลประหยดัท่ีเกดิข้ึนจากหลอด LED ท่ีติดต้ัง "ในอาคารสํานักงาน" (3,884 หลอด) 
 

รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลประหยัด 

ประเภทโคม 
หลอดฟลูออเรสเซนต 

36 W 
หลอด LED  

23 W 
- 

กําลังไฟฟา/โคม (kW) 1 หลอด 48.2 23.16 25.04 
กําลังไฟฟา/โคม (kW) 3,884 หลอด 187.19 89.95 97.25 

1 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 60.09  

หนวยตอป (25.04 W / 1,000 x 10 ชม. x 240 วัน) 

3,884 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 233,393.57 

หนวยตอป (25.04W / 1,000 x 10 ชม. x 240 วัน x 3,884 หลอด) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 6 ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนจากหลอด LED ท่ีติดต้ัง “บริเวณลานจอดรถชั้น 5B และ 6”  

(190 หลอด) 
 

รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลประหยัด 

ประเภทโคม 
หลอดฟลูออเรสเซนต 36 

W 
หลอด LED 23 W - 

กําลังไฟฟา/โคม (W) 1 หลอด 48.2 23.16 25.04 
กําลังไฟฟา/โคม (kW) 3,884 หลอด 9.16 4.40 4.76 

1 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 219.35  

หนวยตอป (25.04 W / 1,000 x 24 ชม. X 365 วัน) 

190 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 41,673.13  

หนวยตอป (25.04W / 1,000 x 24 ชม. x 365 วัน x 190 หลอด) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 7  ผลประหยดัท่ีเกดิข้ึนจากหลอด LED ท่ีติดต้ัง “บริเวณลานจอดรถชั้น 1” (141 หลอด) 
 

รายละเอียด กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลประหยัด 
ประเภทโคม หลอดฟลูออเรสเซนต 36 W หลอด LED 23 W - 
กําลังไฟฟา/โคม (W) 1 หลอด 48.2 23.16 25.04 
กําลังไฟฟา/โคม (kW) 3,884 หลอด 6.80 3.27 3.53 

1 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 219.35  

หนวยตอป (25.04 W / 1,000 x 24 ชม. X 365 วัน) 

141 หลอด 
สามารถลดคาพลังงานไฟฟาได 30,925.85  

หนวยตอป (25.04W / 1,000 x 24 ชม. x 365 วัน x 141 หลอด) 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 8  ผลประหยดัที่เกดิขึ้นจากการตดิตั้งหลอด LED 
 

บริเวณที่ปรับปรุง 
จํานวน
หลอด 

กําลังไฟฟา  
กอนปรับปรุง

(kW) 

กําลังไฟฟา
หลังปรับปรุง 

(kW) 

กําลังไฟฟาที่
ลดลง  
(kW) 

ชั่วโมงเปด
ใชงานตอ

วัน 

วันเปดใช
งานตอป 

พลังงานไฟฟา
กอนปรับปรุง

พลังงานไฟฟา
กอนปรับปรุง 

พลังงานไฟฟาที่
ประหยัดตอป

คาไฟฟาที่
ประหยัดได 

อาคารสํานักงาน 3,884 187.19 89.95 97.25 10 240 449,262.20 215,868.63 233,393.57 973,251.19 
สํานักงาน SAP บริเวณลาน
จอดรถชั้น 6,7   

785 37.83 18.18 19.65 14 240 127,121.31 61,081.26 66,040.04 275,386.99 

ลานจอดรถ ชั้น 5B , 6 190 9.16 4.40 4.76 24 365 80,217.13 38,544.00 41,673.13 173,776.96 
ลานจอดรถชั้น 1 141 6.80 3.27 3.53 24 365 59,529.56 28,603.71 30,925.85 128,960.79 

รวม 5,000 240.98 115.79 125.19 716,130.20 344,097.60 372,032.60 1,551,375.93 
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งานติดต้ังหลอดประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จํานวน 5000 หลอด 
 

1. หลอดไฟเดิมชนิดฟลูออเรสเซนต  T8 36 วัตต กําลังไฟฟาหลอดฟลูออเรสเซนตรวม
ความสูญเสียบัลลาสต เทากับ 48.20 วัตต/ หลอด  

 
2. หลอดใหมท่ีนาํไปเปล่ียนชนดิ LED กําลังไฟฟาตอหลอด รวมความสูญเสียในสายไฟ 

23.16 วัตต/หลอด  
 

3. ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึน สามารถประหยัดพลังงานตอหลอด เทากับ 25.04 วัตต/หลอด 
 

ภาพรวมการประหยดัพลังงานท้ัง 5,000  หลอด  
กําลังไฟฟากอนปรับปรุง 240.98  kW  คิดเปน  716,130  หนวย/ป  
กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง 115.79  kW  คิดเปน  344,098  หนวย/ป  
สามารถประหยัดพลังงานได 125.19  kW  คิดเปน  372,033  หนวย/ป 

 
ตารางท่ี 9 ผลประหยัดจากการติดต้ังหลอด LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภมิูภาค 

สํานักงานใหญ จํานวน 5,000 หลอด 
 
ปท่ี ผลประหยัดจากการติดตั้งหลอด LED 

1 1,551,375.93 
2 1,551,375.93 
3 1,551,375.93 
4 1,551,375.93 
5 
6   
7 
8 

1,551,375.93 
1,551,375.93 
1,551,375.93 
1,551,375.93 

รวม 12,411,007.44 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 



40 

การวัดความเปนไปไดทางการเงินของโครงการตดิตัง้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ใน
อาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
 

ในการวิเคราะหทางการเงินนี้ จะเร่ิมจากการศึกษาผลประโยชนและ คาใชจายของการลงทุน
ติดต้ังหลอด LED   จากนั้นจึงทําการวัดความคุมคาทางการเงินในการลงทุนติดต้ังหลอด LED  ดวย
วิธีการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอทุน ( BCR) อัตราผลตอบแทนของ
การลงทุน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน กําหนดอัตราคิดลดเทากับรอยละ 6.69 ตอป ซ่ึงเปนอัตราตนทุน 
เงินทุน (WACC) ของการไฟฟาสวนภูมิภาคและอายุการลงทุนโครงการเทากับ 8 ป โดยมีผลการวิเคราะห  
ดังนี้ 
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ตารางที่ 10  ผลประโยชนสุทธิจากการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ 
หนวย : บาท 

รายการ/ปที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ผลประหยัดที่เกิดจากการติดตั้ง 
LED 

0 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 

รวมผลประโยชนจากการติดตั้ง 
LED 

0 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 1,551,375.93 

คาใชจายของการลงทุนติดตั้ง
หลอด LED 

         

คาใชจายในการลงทุน 3,515,000.00         
คาใชจายในการดําเนินงาน 125,000.00         
คาใชจายในการบํารุงรักษา  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
รวมคาใชจายของการลงทุน

ติดตั้งหลอด LED 
3,640,000.00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมผลประโยชนสุทธิของการ
ลงทุนติดตั้งหลอด LED 

-3,640,000.00 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 1,548,875.93 
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ตารางที่ 11  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
หนวย : บาท 

ปี ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมค่า 
ใช้จ่าย 

ผลประหยัด 
รวม 

ผลประโยชน 
สุทธิ 

DF 
6.69% 

PVC PVB NPV การลงทุน การดําเนินงาน การบํารุงรักษา 

0 3,515,000.00 125,000.00 - 3,640,000 0 -2,088,624.07 1.00 3,640,000.00 0 -3,640,000.00
1 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.94 2,343.24 1,454,096.85 1,451,753.61
2 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.88 2,196.30 1,362,917.66 1,360,721.35
3 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.82 2,058.59 1,277,455.86 1,275,397.28
4 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.77 1,929.50 1,197,352.95 1,195,423.45
5 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.72 1,808.51 1,122,272.89 1,120,464.38
6 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.68 1,695.11 1,051,900.73 1,050,205.62
7 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.64 1,588.82 985,941.26 984,352.45 
8 - - 2,500.00 2,500 1,551,375.93 1,548,875.93 0.60 1,489.19 924,117.78 922,628.59 
รวม 3,515,000.00 125,000.00 20,000.00 3,660,000 12,411,007.44 8,751,007.44  3,655,109.26 9,376,056.00 5,720,946.74

NPV =  5,720,946.74  BCR =  2.57 IRR =  40% ระยะเวลาคืนทุน  2.35 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ
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การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 
 

การลงทุนในโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ ผูลงทุนอาจประสบกับความเส่ียงและความไมแนนอน โดย
อาจมีการเปล่ียนแปลงของสถานการณบางอยาง เชน ตนทุนเพิ่มข้ึนหรือลดลง จะมีผลทําใหตนทุน
และผลประโยชนจากโครงการท่ีลงทุนไปไดรับผลกระทบ ซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามไปดวย 
ดังนั้น เพื่อลดอัตราความเส่ียงของโครงการจึงตองทําการวิเคราะหความออนไหว ซ่ึงจะแสดงให
เห็นวาโครงการสามารถรองรับความเส่ียงไดมากนอยเพยีงใด โดยการศึกษาคร้ังนี้ตัวแปรหลักท่ีมี
ผลตอการดําเนินโครงการ ไดแก ราคาหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน LED และผลประหยัดจาก
หลอดไฟแบบประหยดัพลังงาน LED 

 
1. ราคาหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน LED  เพิ่มข้ึน รอยละ 10  

 
2. ราคาหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน LED  เพิ่มข้ึน รอยละ 20 

 
3. ผลประหยัดจากหลอดไฟแบบประหยดัพลังงาน LED  ลดลง รอยละ 10  

 
4. ผลประหยัดจากหลอดไฟแบบประหยดัพลังงาน LED  ลดลง รอยละ 20 

 

ผลการวิเคราะห NPV BCR IRR PB 

กรณีพื้นฐาน 5,720,946.74 2.57 40 2.35 

กรณีราคาหลอด LED สูงข้ึน รอยละ 10 5,369,446.74 2.34 35 2.57 

กรณีราคาหลอด LED สูงข้ึน รอยละ 20 5,017,946.74 2.15 32 2.80 

กรณีผลประหยัด ลดลง รอยละ 10 4,783,341.14 2.31 35 2.61 

กรณีผลประหยัด ลดลง รอยละ 20 3,845,733.54 2.05 30 2.93 
 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 12  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED กรณีราคาหลอด LED สูงขึ้น รอยละ 10 
หนวย : บาท 

ป 
คาใชจายของโครงการ 

รวมคาใชจาย 
ผลประหยัด 

รวม 
ผลประโยชน 

สุทธิ 
DF 

6.69% 
PVC PVB NPV 

การลงทุน 
การ

ดําเนินงาน 
การ

บํารุงรักษา 
0 3,866,500.00 125,000.00 - 3,991,500.00 - -3,991,500.00 1.00 3,991,500.00 - -3,991,500.00 
1 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.94 2,343.24  1,454,096.85   1,451,753.61 
2 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.88 케,196.30  1,362,917.66   1,360,721.35 
3 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.82 2,058.59  1,277,455.86   1,275,397.28 
4 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.77 1,929.50  1,197,352.95   1,195,423.45 
5 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.72 1,808.51  1,122,272.89   1,120,464.38 
6 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.68 1,695.11  1,051,900.73   1,050,205.62 
7 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.64 1,588.82  985,941.26   984,352.45 
8 - -  2,500.00  2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.60 1,489.19 924,117.78 922,628.59
รวม 3,866,500.00  125,000.00  20,000.00  4,011,500.00 12,411,007.44 12,411,007.44  4,006,609.26 9,376,056.00 5,369,446.74

NPV =  5,369,446.74 BCR =  2.34 IRR =  35% ระยะเวลาคืนทุน  2.57 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 13  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED กรณีราคาหลอด LED สูงขึ้น รอยละ 20 

หนวย : บาท 

ป 
คาใชจายของโครงการ รวม 

คาใชจาย 
ผลประหยัด 

รวม 
ผลประโยชน 

สุทธิ 
DF 

6.69% 
PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินงาน การบํารุงรักษา
0 4,218,000.00 125,000.00 - 4,343,000.00 - -4,343,000.00  1.00 4,343,000.00 - -4,343,000.00 
1 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.94  2,343.24 1,454,096.85 1,451,753.61 
2 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.88  2,196.30 1,362,917.66 1,360,721.35 
3 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.82  2,058.59 1,277,455.86 1,275,397.28 
4 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.77  1,929.50 1,197,352.95 1,195,423.45 
5 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.72  1,808.51 1,122,272.89 1,120,464.38 
6 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.68  1,695.11 1,051,900.73 1,050,205.62 
7 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93  1,548,875.93  0.64  1,588.82 985,941.26 984,352.45 
8 - - 2,500.00 2,500.00 1,551,375.93 1,548,875.93 0.60  1,489.19 924,117.78 922,628.59 

รวม 4,218,000.00 125,000.00 20,000.00 4,363,000.00 12,411,007.44 8,048,007.44  4,358,109.26 9,376,056.00  5,017,946.74 

NPV =  5,017,946.74 BCR =  2.15 IRR =  32% ระยะเวลาคืนทุน  2.80 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 14  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED กรณีผลประหยดั ลดลง รอยละ 10 
หนวย : บาท 

ป 
คาใชจายของโครงการ รวม 

คาใชจาย 
ผลประหยัด 

รวม 
ผลประโยชน 

สุทธิ 
DF 

6.69% 
PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินงาน การบํารุงรักษา
0 3,515,000.00 125,000.00  -  3,640,000.00 - -3,640,000.00 1.00 3,640,000.00 - -3,640,000.00 
1 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.94  2,343.24  1,308,687.17  1,306,343.93 
2 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.88   2,196.30  1,226,625.89  1,224,429.59 
3 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.82   2,058.59  1,149,710.28  1,147,651.69 
4 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.77   1,929.50  1,077,617.65  1,075,688.15 
5 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.72   1,808.51  1,010,045.60  1,008,237.09 
6 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.68   1,695.11  946,710.66  945,015.55 
7 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.64   1,588.82  887,347.14  885,758.32 
8 - - 2,500.00 2,500.00 1,396,238.34  1,393,738.34   0.60   1,489.19  831,706.01  830,216.81 

รวม 3,515,000.00 125,000.00 20,000.00 3,660,000.00 11,169,906.70 7,509,906.70  3,655,109.26   8,438,450.40  4,783,341.14 

NPV =  4,783,341.14 BCR =  2.31 IRR =  35% ระยะเวลาคืนทุน  2.61 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 15  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED กรณีผลประหยดั ลดลง รอยละ 20 
หนวย : บาท 

ป 
คาใชจายของโครงการ รวม 

คาใชจาย 
ผลประหยัด 

รวม 
ผลประโยชน 

สุทธิ 
DF 

6.69% 
PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินงาน การบํารุงรักษา
0 3,515,000.00  125,000.00  - 3,640,000.00 - -3,640,000.00  1.00  3,640,000.00  - -3,640,000.00 
1 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.94   2,343.24   1,163,277.48  1,160,934.24 
2 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.88   2,196.30   1,090,334.13  1,088,137.82 
3 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.82   2,058.59   1,021,964.69  1,019,906.10 
4 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.77   1,929.50   957,882.36  955,952.86 
5 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.72   1,808.51   897,818.31  896,009.80 
6 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.68   1,695.11   841,520.59  839,825.48 
7 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.64   1,588.82   788,753.01  787,164.19 
8 - - 2,500.00 2,500.00 1,241,100.74  1,238,600.74   0.60   1,489.19   739,294.23  737,805.04 

รวม 3,515,000.00 125,000.00 20,000.00 3,660,000.00 11,169,906.66  6,268,805.95  3,655,109.26   8,741,945.52  3,845,735.54 

NPV =  3,845,735.54 BCR =  2.05 IRR =  30% ระยะเวลาคืนทุน  2.93 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
 

ผลการศึกษา กรณีทดลองขยายผลไปบานอยูอาศัย 
 

ในบทนี้ไดจะเปนการศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนจากการศึกษาความเปน 
ไปไดทางการเงินของ โครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในบานอยูอาศัย เนื่องจาก 
ในบทท่ี 4 เราไดทําการศึกษาและวิเคราะหในกรณีขององคกรขนาดใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค
สํานักงานใหญ ในบทนี้ จงึทําการศึกษาและวเิคราะหโครงการติดต้ังหลอดไฟ ประหยัดพลังงานแบบ 
LED ในกรณบีานอยูบานอาศัย เพื่อจะไดมองในมุมของบุคคลท่ัวไปหากจะดําเนนิการติดต้ังหลอด 
LED ท่ีบานวาจะมีความคุมคาหรือไม 

 
วิธีการและขอสมมุติท่ีใชในการวิเคราะห 

 
การวิเคราะหความเหมาะสมดานการเงิน จะใชแนวทางวธีิการเปรียบเทียบตนทุน และ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับกลับคืนระหวางสถานการณท่ีมีโครงการและไมมีโครงการ เพื่อประเมิน 
ผลประโยชนสวนเพิ่มท่ีจะเกิดจากการมีโครงการ โดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบกระแสคิด 
ลดตนทุนและผลประโยชนท่ีแทจริงท่ีคาดวาจะเกดิข้ึนในอนาคตมาเปนมูลคาปจจุบันท้ังหมด 
(Discounted Measure) ตามระยะเวลาท่ีใชในการวิเคราะหโครงการเพ่ือขจัดความแตกตางของ 
คาเงินตามกาลเวลาออกไป โดยใชสมมติฐานดังนี ้

 
1. อัตราคิดลด จะใชคาเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินกู MRR ของ 8 ธนาคารพาณิชย  เทากับ  

7.95 % (ภาคผนวก ค ตารางผนวกท่ี 2) 
 
2. กําหนดอายุของโครงการลงทุนติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED เปนการคิด

เฉล่ียตลอดอายุการใชงาน คือ 8 ป 
 
3. หลอดไฟท่ีติดต้ังในบานอยูอาศัย ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน (เฉพาะกลางคืนและกอนนอน) 
 
4. กําหนดคาไฟฟาหนวยละ 4.17 บาท ซ่ึงเปนอัตราคาไฟฟาเฉล่ีย ป พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 

ค ตารางผนวกที่ 2)  
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5. จํานวนหลอดท่ีเปล่ียนท้ังส้ินจํานวน 5 หลอด 
 

การศึกษาตนทุนและผลประโยชน 
 
ตนทุนของโครงการ 
 

ตนทุนและคาใชจาย ในโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในบาน 
อยูอาศัย ซ่ึงตนทุนและคาใชจายท่ีสามารถคิดเปนมูลคาหรือเปนตัวเงินได จะแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ (1) คาใชจายในการลงทุน (Investment Costs) หรือตนทุนคงท่ีของโครงการ ซ่ึงหมายถึง
คาใชจายท่ีใชไปเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวรของโครงการ และ (2) คาใชจายในการดําเนนิงาน 
(Operating Costs) หรือคาใชจายประจํา 

 
ดังนั้น คาใชจายของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในบานอยูอาศัย 

จะประกอบดวย คาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท่ีไดกลาวไวขางตน สามารถ
จําแนกได ดังนี้ 
 

1. คาใชจายในการติดต้ังหลอด LED เปนคาใชจายในการลงทุนคร้ังแรกเพื่อใชในการซ้ือ
หลอด LED 

 
1.1 หลอด LED  ขนาด 23 วัตตพรอมอุปกรณประกอบราคาชุดละ 703 บาท  
 
1.2 รวม 5 หลอด * 703 = 3,515บาท  

 
2. คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Costs) 

 
2.1 คาดําเนินการติดต้ังหลอด LED ราคาชุดละ 25 บาท 

 
2.2 รวม 5 หลอด * 25 = 125 บาท  

 
3. คาใชจายในการบํารุงรักษา (Maintenance Cost) เนื่องจากเปนบานอยูอาศัย ผูอยูอาศัยจึง

สามารถบํารุงรักษาหลอดไฟ เช็ดทําความสะอาดไดเอง จึงไมมีตนทุนในการบํารุงรักษา 
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ตารางท่ี 16 คาใชจายในลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED ในบานอยูอาศัยตัง้แต 
ปท่ี 1 ถึงปท่ี 8 

 
รายการ/ป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. คาใชจายในการลงทุน 3,515         

รวมคาใชจายในการลงทุน 3,515         

2. คาใชจายในการดําเนนิงาน          

2.1 คาแรงงานติดต้ัง 125         

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 125         

3. คาใชจายในการบํารุงรักษา          

3.1 เช็ดและดแูลหลอดไฟ          

รวมคาใชจายในการบํารุงรักษา          

รวมคาใชจายท้ังหมด 3,640         

ท่ีมา: จากการสํารวจ 
 
ผลประโยชนของโครงการ 
 
 การวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ จะใชแนวทางวธีิการเปรียบเทียบผลประโยชน
ท่ีจะไดรับกลับคืนระหวางสถานการณท่ีมีโครงการและไมมีโครงการ ซ่ึงคือ เปรียบเทียบระหวาง
การติดต้ังหลอดประหยัดพลังงาน LED   เทียบกับ หลอดไฟเดิมชนิดฟลูออเรสเซนต และเพื่อ
ประเมินผลประโยชนสวนเพิม่ท่ีจะเกิดจากการติดต้ังหลอด LED 
 
ตารางท่ี 17  ผลประหยัดท่ีเกิดขึ้นจากการตดิตัง้หลอด LED 
 

บริเวณที่
ปรับปรุง 

จํานวน
หลอด

กําลังไฟฟา
กอน

ปรับปรุง
(kW) 

กําลังไฟฟา
หลัง

ปรับปรุง 
(kW) 

กําลังไฟฟา 
ที่ลดลง 
(kW) 

ชั่วโมงเปด 
ใชงาน 
ตอวัน 

วันเปด
ใชงาน
ตอป 

พลังงาน
ไฟฟากอน
ปรับปรุง 

พลังงาน
ไฟฟากอน
ปรับปรุง 

พลังงาน
ไฟฟาท่ี
ประหยัด 
ตอป 

คาไฟฟาท่ี
ประหยัด 

ได 
(บาท) 

บานอยู
อาศัย 

5 0.24 0.11 0.13 8 365 700.8 321.2 379.6 1,582.932

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 18  ผลประหยัดจากการติดต้ังหลอด LED ในบานอยูอาศัย จํานวน 5  หลอด 
 

ปีที ่ ผลประหยดัจากการติดตั้งหลอด LED 
1 1,582.93 
2 1,582.93 
3 1,582.93 
4 1,582.93 
5 
6   
7 
8 

1,582.93 
1,582.93 
1,582.93 
1,582.93 

รวม 12,663.44 
 

การวัดความเปนไปไดทางการเงินของโครงการตดิตัง้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED 
ในบานอยูอาศัย 

 
ในการวิเคราะหทางการเงินนี้ จะเร่ิมจากการศึกษาผลประโยชนและ คาใชจายของ 

การลงทุนติดต้ังหลอด LED จากนั้นจึงทําการวัดความคุมคาทางการเงินในการลงทุนติดต้ังหลอด 
LED  ดวยวิธีการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอทุน ( BCR) อัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน กําหนดอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7.95 ตอป 
ซ่ึงคาเฉล่ียของอัตราดอกเบ้ียเงินกู MRR ของ 8 ธนาคารพาณิชย และอายุการลงทุนโครงการเทากับ 
8 ป โดยมีผลการวิเคราะห ดงันี้
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ตารางที่ 19  ผลประโยชนสุทธิจากการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในบานอยูอาศัย 
 

รายการ/ปที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ผลประหยัดที่เกิดจากการติดตั้ง LED 0 1,582.9

3 
1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 

รวมผลประโยชนจากการติดตั้ง LED 0 1,582.9
3 

1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 

คาใชจายของการลงทุนติดตั้งหลอด LED          
คาใชจายในการลงทุน 3,515.00         
คาใชจายในการดําเนินงาน 125.00         
คาใชจายในการบํารุงรักษา          
รวมคาใชจายของการลงทุนติดตั้งหลอด LED 3,640.00         
รวมผลประโยชนสุทธิของการลงทุนตดิตัง้หลอด LED -3,640.00 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 1,582.93 
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ตารางที่ 20  การหามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนติดตั้งหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED ในบานอยูอาศัย 
หนวย : บาท 

ป 
คาใชจายของโครงการ รวม 

คาใชจาย 
ผลประหยัด 

รวม 
ผลประโยชน 

สุทธิ 
DF 

7.95% 
PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินงาน การบํารุงรักษา
0 3,515.00 125.00 - 3,640.00 0.00 -3,640.00   1.00  3,640.00 - -3,640.00 
1 - - -  1,582.93  1,582.93   0.93  -  1,466.35   1,466.35 
2 - - -  1,582.93  1,582.93   0.86  -  1,358.36   1,358.36 
3 - - -  1,582.93  1,582.93   0.79  -  1,258.33   1,258.33 
4 - - -  1,582.93  1,582.93   0.74  -  1,165.66   1,165.66 
5 - - -  1,582.93  1,582.93   0.68  -  1,079.81   1,079.81 
6 - - -  1,582.93  1,582.93   0.63  -  1,000.29   1,000.29 
7 - - -  1,582.93  1,582.93   0.59  -  926.62   926.62 
8 - - -  1,582.93  1,582.93   0.54  -  858.38   858.38 

รวม 3,515.00 125.00 - 3,640.00 12,663.44  9,023.44   3,640.00  9,113.81  5,473.81 

NPV =  5,473.81 BCR =  2.50 IRR =  41% ระยะเวลาคืนทุน  2.30 ป 
 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 



 

บทท่ี 6 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

ระบบเศรษฐกจิของไทยในปจจุบันท่ีมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักนัน้ ทําให
ความตองการพลังงานเปนเร่ืองท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อนําไปใชในระบบการผลิต
การขนสง และกิจกรรมตางๆ รวมถึงชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาชน และเปนตัวแปรสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การตองการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การกระจายรายได 
และการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิตทําใหประเทศไทยมีความตองการใช
ไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ภาครัฐจึงไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการพลังงานใหเกดิเสถียรภาพ 
มีเพียงพอตอความตองการใชของประเทศ แตในขณะท่ีปริมาณผลิตไฟฟามีอยูอยางจาํกัด ดังนั้นเรา
จึงควรใหความสําคัญกับการจัดการกับปญหาดานพลังงาน โดย มี 2 ดาน คือ 1) การจัดการดานการ
ผลิตและจัดหาไฟฟา (Supply Side Management)  2) การจัดการดานการใชไฟฟา (Demand Side 
Management) อยางไรก็ตาม การจัดการดานการผลิตและจัดหาไฟฟา เปนมาตรการท่ีตองใชระยะ
เวลานานและอาศัยการลงทุนสูง ดังนั้น การจัดการดานการใชไฟฟาจงึมีบทบาทสําคัญมากข้ึน  
การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดเล็งเห็นวา หลอด LED เปนนวตักรรมใหมท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ 
การประหยัดพลังงานของประเทศ โดยวิธีการเปล่ียนหลอดไฟฟา  เปนหลอดประหยดัพลังงาน จึง
ไดจัดทําโครงการตนแบบ ติดต้ังหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED   ในอาคารสํานักงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ โดยเปนโครงการนํารองหากโครงการนี้  ประสบความสําเร็จ
จะขยายผล ไปยังภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตอไป 

 
จากการศึกษาความคุมคาการเงินของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED 

ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญโดยทําการศึกษา มูลคาปจจุบันสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนตอตนทุน ระยะเวลาคืนทุน และการวิเคราะห 
ความออนไหวของโครงการกรณีการเปล่ียนแปลงตนทุนและผลตอบแทน ผลการวิเคราะหทางดาน
การเงิน ในระยะเวลาโครงการ 8 ป และอัตราคิดลดรอยละ 6.69 ซ่ึงคํานวณจากดัชนีช้ีวัดความคุมคา
นาลงทุนท้ัง 4 ตัว สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี ้

 
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 5,720,946.74 บาท  
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2. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคาเทากับ 2.57 
 
3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 40 
 
4. ระยะเวลาคืนทุน มีคาเทากบั 2.35 ป 

 
ผลจากดัชนีช้ีวัดความคุมคานาลงทุนท้ัง 4 ตัว แสดงใหเห็นวา โครงการนี้มีความคุมคานา

ลงทุน 
 

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) โดยในการศึกษาคร้ังนี้
แบงเปน 4 กรณี ดังนี้  

 
1. กรณีท่ีตนทุนราคาหลอด LED  เพิ่มข้ึน รอยละ 10 จากการวิเคราะหพบวา มูลคาปจจบัุน

สุทธิเทากับ 5,369,446.74  ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเทากบั รอยละ 35  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ มีคาเทากับ 2.34 และ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
เทากับ 2.57 ป 

 
2. กรณีท่ีตนทุนราคาหลอด LED  เพิ่มข้ึน รอยละ 20 จากการวิเคราะหพบวา มูลคาปจจบัุน

สุทธิเทากับ 5,017,946.74  ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเทากบั รอยละ 32  
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ มีคาเทากับ 2.15  และ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
เทากับ 2.80 ป 

 
3. กรณีท่ีผลประหยัด ลดลง รอยละ 10 จากการวิเคราะหพบวา มูลคาปจจบัุนสุทธิเทากับ 

4,783,341.14ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเทากับ รอยละ 35 อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ มีคาเทากับ 2.31  และ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 
2.61 ป 

 
4. กรณีท่ีผลประหยัด ลดลง รอยละ 20 จากการวิเคราะหพบวา มูลคาปจจบัุนสุทธิเทากับ 

3,845,735.54  ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเทากับ รอยละ 30  อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ มีคาเทากับ 2.05  และ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 
2.93 ป 
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ผลของการวิเคราะหความออนไหวของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ 
LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานกังานใหญ ท้ัง 4 กรณี มีความเหมาะสมใน
การลงทุนดานการเงินและผานเกณฑยอมรับได 

 
 และจากการศึกษาความคุมคาการเงินของโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานแบบ LED 
ในบานอยูอาศัยโดยทําการศึกษา มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนตอ
ตนทุน ระยะเวลาคืนทุน  ผลการวิเคราะหทางดานการเงิน ในระยะเวลาโครงการ 8 ป และอัตรา 
คิดลดรอยละ 7.95 ซ่ึงคํานวณจากดัชนีช้ีวดัความคุมคานาลงทุนท้ัง 4 ตัว สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดดังนี ้

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 5,473.81 บาท  
 

2. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคาเทากับ 2.50 
 

3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 41 
 

4.  ระยะเวลาคืนทุน มีคาเทากบั 2.30 ป 
 

ผลจากดัชนีช้ีวัดความคุมคานาลงทุนท้ัง 4 ตัว แสดงใหเห็นวา โครงการนี้มีความคุมคานา
ลงทุน 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา มีขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูสนใจ ดังตอไปนี ้

1. ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานไฟฟาเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง ในขณะท่ีปริมาณผลิต 
ไฟฟามีอยูอยางจํากัด จงึตองเรงหาแนวทางจัดการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพดังนัน้โครงการ
เปล่ียนหลอดไฟ เปนหลอดประหยดัพลังงานจึงเขามาเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน
และชวยรักษาส่ิงแวดลอม เนื่องจากในปจจุบัน ราคา หลอด LED ไดปรับตัวลดลง มีราคาใกลเคียง
หลอดไฟชนดิอ่ืน แตสามารถประหยัดพลังงานไดมากกวาและ การติดต้ังหลอด LED ยังชวยลดการ
สูญเสียเงินตราตางประเทศในการนําเขาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  ตลอดจนลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ไดอีกดวย ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการท่ีไมยุงยากซับซอน 
ประชาชนสามารถทําใชเองไดท้ังในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชน ดังนั้นหากมีการสงเสริม 
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และใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางจริงจัง นาจะชวยลดการใชพลังงานของประเทศได
อยางมาก 

 
2. หนวยงานภาคเอกชนและผูประกอบการตางๆ ท่ีสนใจเปล่ียนมาใชหลอด LED สามารถ

คํานวณคาไฟฟาท่ีประหยัดลงได เพื่อนํามาปรับปรุงตนทุนของธุรกิจใหลดลง และดังนั้นธุรกิจจะมี
ขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึนเพราะคาไฟฟาถือวาเปนตนทุนท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการ
ประกอบธุรกจิ 

 
3. ภาครัฐควรมีการสงเสริม และรณรงคใหมีการใชอุปกรณไฟฟา ประสิทธิภาพสูง เชน 

หลอดประหยดัพลังงาน LED พรอมกับพฒันาใหมีการผลิตในประเทศและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
รัฐบาลควรรณรงคใหประชาชน ท่ัวประเทศรวมใจกันประหยัดพลังงาน โดยอาจมีมาตรการอุดหนุน
คาหลอด LED สวนหนึ่ง เพื่อเปนการชักจูงใหประชาชนท่ัวไปใหความสนใจ เพราะหากไดรับ
แรงจูงใจ และไดรับแรงสนบัสนุนจากภาครัฐบาลแลว คนจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม หันมาใชหลอด 
LED สงผลให ชวยลดการใชไฟฟา ซ่ึงเปนคาใชจายดานพลังงานของประเทศไดมาก 
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ภาคผนวก



 

 ภาคผนวก ก
อัตราตนทุนเงินทุนเฉล่ียถวงน้ําหนกั (WACC)
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การคํานวณอัตราตนทุนเงินทุนเฉล่ียถวงน้าํหนัก  (WACC) ของการไฟฟาสวนภมิูภาค 
 
สัดสวนของหนี้สินตอเงนิทุนท้ังหมด (D:E)  

สวนของเงินกู 79,993.75 

สวนของเงินกูและทุน 200,908.78 

สัดสวนของหนี้สินตอเงินทุนท้ังหมด 39.82% 

ตนทุนเงินกู (Cost of Debt) 

ดอกเบ้ียจาย (PL+IDC+Fee) 3,454.45 

หนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย 79,689.51 

ตนทุนเงินกูของผูใหกูกอนหักภาษ ี(Kd-Pretax) 4.33% 

ตนทุนเงินกูของผูใหกูหลังหักภาษ ี(Kd-aftertax) 3.03% 

  

สัดสวนของเงนิทุนจากผูถือหุนตอเงินทุนท้ังหมด 

สวนของทุน (Invested Capital) 130,406.03 

สวนของเงินกูและทุน 200,908.78 

สัดสวนของเงินทุนจากผูถือหุนตอเงินทุนท้ังหมด 64.91% 
  

ตนทุนเงนิทุนของผูถือหุน (Cost of Equity) 

Risk  Free  Rate 4.00% 
Market  Risk Premium 7.00% 
Unlevered Beta  0.49 
Levered Beta 0.70 

ตนทุนเงินทุนของผูถือหุน (Ke) 8.90% 
  

การคํานวณ  WACC  

Kd*(D/D+E) 1.21% 
Ke*(E/D+E) 5.78% 

อัตราตนทุนเงินทุน (WACC) ประจํารอบ 12 เดือน 6.99% 

 



 

 ภาคผนวก ข

เปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียธนาคาร
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ตารางผนวกที่ 1  เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 
 

ธนาคารพาณิชย 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

ออมทรัพย ประจํา 3 เดือน ประจํา 6 เดือน ประจํา 12 เดือน ประจํา 24 เดือน ประจํา 36 เดือน MRR 
ธ. กรุงศรีอยุธยา จก.  0.4000 0.9000 1.1500 1.5000 1.7500 1.8000 7.95 
ธ. กรุงเทพ จก.  0.5000 1.0000 1.2500 1.5000 1.7500 1.7500 7.88 
ธ. ออมสิน  1.0000 2.2500 2.5000 2.9000 8.00 
ธ. กสิกรไทย จก.  0.5000 0.9000 1.1500 1.5000 1.7000 1.7000 7.87 
ธ. กรุงไทย จก.  0.5000 0.9000 1.3500 1.5000 1.7000 1.7000 7.88 
ธ. ไทยพาณิชย จก.  0.5000 0.9000 1.1500 1.5000 1.7000 1.7000 7.82 
ธ. ทหารไทย จก.  0.1250 0.7500 1.0000 1.1500 1.4000 1.6500 8.03 
ธ. ยูโอบี จก.  0.2500 0.8000 1.0500 1.3000 1.5500 1.6000 8.15 
ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2558 
 



 

 ภาคผนวก ค
ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2557 เพื่อคํานวณหาคาไฟฟาเฉล่ีย
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ตารางผนวกที่ 2  ตัวอยางขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2557 เพื่อคํานวณหาคาไฟฟาเฉลี่ย 
 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 

คาไฟฟารวม 
(บาท) 

คาตัว
ประกอบ
ภาระ 

(เปอรเซ็นต)

คาไฟฟา
เฉลี่ย    
(บาท/

กิโลวัตต-
ชั่วโมง) 

%
หนวย
การใช 

%
คาใช
จาย 

%
อัตรา
ตอ

หนวย 

P PP/OP1 OP/OP2 คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย 

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) 
(กิโลวัตต-
ชั่วโมง) 

(บาท) 

ม.ค. 1,048 3,628 1,999 450,642 939,000 2,524,032 3,777,188 34.79 4.02 -7.1% -5.0% 2.3% 
ก.พ. 1,072 4,065 2,059 481,800 932,000 2,505,216 3,786,156 34.12 4.06 -9.3% -8.1% 1.2% 
มี.ค. 1,389 4,378 2,733 571,926 1,110,000 2,983,680 4,513,946 34.08 4.07 8.1% 9.5% 1.3% 
เม.ย. 1,569 4,608 3,346 626,180 1,075,000 2,809,600 4,440,866 32.40 4.13 14.4% 17.2% 2.5% 
พ.ค. 1,149 4,419 3,285 520,060 1,067,000 2,868,096 4,413,427 32.45 4.14 4.1% 7.7% 3.5% 
มิ.ย. 1,159 4,371 3,115 519,496 1,134,000 3,048,192 4,654,992 36.03 4.10 14.2% 20.0% 5.1% 
ก.ค. 1,591 4,392 3,168 618,437 1,143,000 3,072,384 4,793,390 34.98 4.19 11.7% 18.6% 6.1% 
ส.ค. 1,212 4,313 3,028 528,067 1,070,000 2,876,160 4,446,011 33.35 4.16 0.9% 5.7% 4.7% 
ก.ย. 1,500 4,248 3,116 589,377.00 1,110,000 2,983,680.00 4,656,339.24 36.29 4.19 5.8% 9.7% 3.6% 
ต.ค. 1,303 4,015 2,897 531,102.71 1,070,000 2,876,160.00 4,444,645.27 35.82 4.15 -2.9% 0.4% 3.4% 
พ.ย. 1,385 3,989 2,909 548,117.77 999,000 2,685,312.00 4,204,927.85 34.78 4.21 -3.3% 2.8% 6.3% 
ธ.ค. 1,548 3,962 2,806 583,393.72 969,000 2,604,672.00 4,132,694.93 32.87 4.26 9.6% 13.7% 3.7% 

รวม 6,568,599.44 12,618,000 33,837,184.00 52,264,584.16 
เฉลี่ย 547,383.29 1,051,500 2,819,765.33 4,355,382.01 34.33 4.17 -91.4% -91.0% 4.4% 



 

 ภาคผนวก ง
ราคาหมวดวัสดุและอุปกรณสําหรับงานไฟฟา ป 2557 
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ตารางผนวกที่ 3  ราคาหมวดวัสดุและอุปกรณสําหรับงานไฟฟา กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไมรวมภาษมีูลคาเพิ่ม ไมรวมคาขนสง) ป 2557 
 

หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
แบบวงกลม เดยไลท ขนาด 32 วัตต 81.00 81.00 81.0 81.00 81.0 81.00 81.00 81.00 81.00 83.70 83.70 83.70 81.68 
ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต 42.06 42.06 42.0 42.06 42.06 42.0 42.0 42.0 42.0 42.06 42.0 42.06 42.06 
ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต 51.40 51.4 51.40 51.4 51.4 51.4 51.4 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 51.40 
แบบผอม ชนดิธรรมดา เดยไลท ขนาด 18 วัตต 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 46.50 46.50 46.50 55.88 
แบบผอม ชนิดธรรมดา เดยไลท ขนาด 36 วัตต 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 55.80 55.80 55.80 64.95 

 
 
 



 

ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
       

ชื่อ – นามสกุล นางสาววรรษมน  สารชุม 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 23  พฤศจิกายน  2530 
สถานท่ีเกิด จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน เศรษฐกร 5 
สถานท่ีทํางาน การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 


