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การเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใช
หลอดไฟชนิดเดิม T8 โดยการเปรียบเทียบตามลักษณะการใชงานแบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภท
สํานักงาน ประเภทผูปวยใน (IPD) พื้นท่ีสวนกลาง และประเภทผูปวยนอก (OPD) โดยวิเคราะห 
คาพลังงานไฟฟาท่ีระยะเวลาการใชงาน 20,000 ช่ัวโมง 

จากการวิเคราะหพบวา ทางเลือกกรณีท่ีไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดเดิม T8 มี
คาใชจายทางการเงินสูงกวา T5 อีกท้ังคาใชจายทางการเงินกรณีเปล่ียนเปนหลอดไฟฟาประหยัด
พลังงานเปนหลอดแบบ T5 ยังแสดงผลท่ีดีท้ัง 3 ประเภทการใชงานดังนี้ คือ ประเภทสํานักงานมี
ผลตางพลังงานไฟฟา กรณีมีการเปล่ียนหลอดไฟฟา T5 กับทางเลือกไมเปล่ียนหลอดคงใชหลอด 
T8 คาพลังงานไฟฟาลดลงทันทีปละ 115,412.38 บาท มีคาใชจายเปล่ียนชุดหลอดเทากับ 40,719.00 
บาท ผลตอบแทนจากสวนตางคาพลังงานไฟฟาลดลงปละ14,661.80 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 
2.77 ป ประเภทผูปวยใน พื้นท่ีสวนกลาง มีผลตางพลังงานคิดเปนคาพลังงานไฟฟาลดลงปละ 
2,497,854.48 บาท มีคาใชจายเปล่ียนชุดหลอดเทากับ 851,775.00 บาท ผลตอบแทนจากสวนตางคา
พลังงานไฟฟาลดลงปละ 239,200.56 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3.56 ป และประเภทผูปวยนอก  
มีผลตางพลังงานคิดเปนคาพลังงานไฟฟาลดลงปละ 589,758.48 บาท มีคาใชจายเปล่ียนชุดหลอด
เทากับ 162,322.00 บาท ผลตอบแทนจากสวนตางคาพลังงานไฟฟาลดลงปละ 59,802.31 บาท 
ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.71 ป 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is for analyzing the electrical supplied cost between the 
T5 energy saving light and T8 fluorescent lamp of the Auxiliary Health Building, Synphaet 
General Hospital. The consideration of this study is divided into two alternatives, which either 
replaces by using the T5 compact bulb or remains the T8 fluorescent tube by comparing with 
three categories of electrical usage; office supply, inpatient department (IPD) at the central area 
and outpatient department (OPD) based on the 20,000 hours of the electrical supplied time.   

The analysis briefly shows higher cost of expense of using the T8 fluorescent light 
than the replacement of T5; besides, the financial reviews of three categories show the decreased 
numbers as following. For the office supply, the different cost of voltage value per annum 
decreases at 115,412.38 baht, the changing cost is at 40,719.00 baht, the return of the decreased 
voltage benefit is at 14,661.80 baht, and the payback period (PBP) is at 2.77 years. Secondly, in 
case of the inpatient department at the central area demonstrates the different cost of voltage 
value per annum decreases at 2,497,854.48 baht, the changing cost is at 851,775.00 baht, the 
return of the decreased voltage benefit is at 239,200.56 baht, and the payback period is at 3.56 
years. For the outpatient department category presents the different cost of voltage value per 
annum decreases at 589,758.48 baht, the changing cost is at 162,322.00 baht, the return of the 
decreased voltage benefit is at 59,802.31 baht, and the payback period is at 2.71 years lastly. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาของปญหา 

จากอดีตถึงปจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนโครงสรางการใชพลังงานท่ีสําคัญหลาย
คร้ัง เชนเปล่ียนจากการใชน้ํามันเช้ือเพลิงเปนหลักกวารอยละ 80 ของพลังงานรวมมาเปนการใช
กาซธรรมชาติท้ังในภาคการผลิตกระแสไฟฟา และภาคอุตสาหกรรม หลังจากท่ีประเทศไทยขุดพบ
แหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยในป 2524 จนถึงขณะนี้มีการใชกาซธรรมชาติกวารอยละ 40  
ของพลังงานรวมโดยภาคการผลิตกระแสไฟฟามีการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงถึงรอยละ 70  
ซ่ึงการเปล่ียนโครงสรางพลังงานดังกลาวทําใหประเทศสามารถลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศไดมาก และมีตนทุนดานพลังงานท่ีถูกลง เปนผลดีตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลกและใชเช้ือเพลิงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จนถึงวิกฤตนํ้ามันแพง
ลาสุด ก็ไดเกิดการเปล่ียนแปลงการใชพลังงานโดยเฉพาะในภาคขนสงท่ีรัฐบาลสนับสนุนให
ผูประกอบการขนสงรถโดยสารรับจางและประชาชนท่ัวไปหันมาติดต้ังเคร่ืองยนตท่ีสามารถใชกาซ 
NGV (กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต) เพื่อบรรเทาภาระราคานํ้ามันแพง รวมท้ังสงเสริมใหมีการผลิต
และและการใชเช้ือเพลิงชีวภาพท้ังเอทานอลและไบโอดีเซลที่ผลิตไดเองในประเทศ เพื่อลดการ
สูญเสียเงินตราตางประเทศจากการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง สรางรายไดใหเกษตรกรและชวยบรรเทา
ปญหามลภาวะทางอากาศ ลดภาวะโลกรอน ซ่ึงถือวาประเทศไทยมีความกาวหนาเปนผูนําในการ
ผลิตและการใชเช้ือเพลิงชีวภาพของประเทศไทยในแถบเอเชีย โดยมีการผลิตและการนําเอทานอล
มาผสมกับน้ํามันเบนซินเปนพลังงานทดแทนหลายประเภท ท้ังน้ํามันแกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 
95 E20 และ E85 สวนไบโอดีเซลก็ไดมีการกําหนดใหคุณภาพน้ํามันดีเซลทั่วไปตองมีสวนผสม
ของไบโอดีเซลรอยละ 2 และมีน้ํามันดีเซล บี 5 ซ่ึงมีสวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 5 เปน
ทางเลือกของผูใชน้ํามันจนถึงป 2552 มีการใชกาซ NGV เอทานอล และไบโอดีเซลประมาณรอยละ 
10 ของการใชน้ํามันเบนซินและดีเซล 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) ของกระทรวงพลังงานท่ี
กําหนดเปาหมายเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20 ของการใชพลังงานท้ัง
ประเทศ และแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (Power Development Plan: PDP) ท่ีประเทศไทยจะมี
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จากขอมูลสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2554 มีกําลังการผลิตติดต้ังจํานวนท้ังส้ิน 31,447 เมกกะวัตต เปนการผลิตติดต้ังของ กฟผ. 14,998 
เมกกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 48 รับซ้ือจาก IPP จํานวน 12,082 เมกกะวัตต คิดเปนสัดสวน
รอยละ 7 ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีเทากับการนําเขาจาก สปป.ลาว และแลกเปล่ียนกับมาเลเซียจํานวน 2,185 
เมกกะวัตต โดยท่ีมีความตองการไฟฟาสูงสุด (Gross Peak Generation) ของปเกิดข้ึนเม่ือวันอังคาร
ท่ี 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. อยูท่ีระดับ 24,518 เมกกะวัตต โดยต่ํากวา Peak ของป 2553 
ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น. ท่ีระดับ 24,630 เมกกะวัตต อยูท่ี 112 
เมกกะวัตตหรือคิดเปนลดลงรอยละ 0.5 

จากสถานการณดานพลังงานในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตท่ีสงผลกระทบใหกับ
ทุกภาคสวน ตองหันมาใหความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงานป 2535 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2535 มีผลบังคับใชกฎหมายต้ังแตวันท่ี 3 เมษายน 2535 โดยมีเจตนารมณท่ีจะ
สงเสริมใหเกิดวินัยในการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน ใหเกิดมีการลงทุนท้ังในอาคารและ
โรงงาน โดยใชมาตรการบังคับควบคูไปกับการจูงใจ 

อาคารประเภทโรงพยาบาลเปนอาคารท่ีใหบริการทางการแพทย ทําการตรวจวินิจฉัย
และรักษาโรคแกผูท่ีเขามาใชบริการ มีการใชพลังงานในระดับท่ีสูง อีกท้ังยังมีแนวโนมการขยายตัว
ของความตองการการใชพลังงานท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากท่ีมีสภาพเปนอาคารขนาดใหญและมี
การเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ทําใหอาคารโรงพยาบาลมีศักยภาพท่ีจะชวยลดการใชพลังงานตาม
โครงการตางๆ มากมาย เชนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ โครงการปรับปรุง
หมอไอน้ํา โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร โครงการปรับปรุงหลอดไฟฟาแสงสวาง
ประสิทธิภาพสูง ฯลฯ 
  
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการลดพลังงานไฟฟาแสงสวางในการนําเอาหลอดไฟฟาประหยัด
พลังงานชนิด T5 มาทดแทนหลอดไฟฟาชนิด T8 ภายในอาคารสงเสริมสุขภาพ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการลงทุน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟา
เปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 
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1.2.3 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาน้ีเปนการศึกษาการลงทุนในการนําเอาหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 มา
ทดแทนหลอดไฟฟาชนิด T8 ภายในอาคารสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย เทานั้น 

2. ทําการศึกษาเปรียบเทียบการลงทุน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียนหลอด
ไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม 
T8 เทานั้น 

3. พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะตนทุนสวนท่ีเพ่ิมข้ึน ระหวางทางเลือก 2 ทางเลือก ทางเลือกท่ี 
1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟา
คงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 เทานั้น 

4. พิจารณาระยะเวลาการใชงานท่ี 8 ปเทาน้ัน 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
การวิเคราะหโครงการลงทุนในการนําเอาหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 มา

ทดแทนหลอดไฟฟาชนิด T8 ภายในอาคารสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย ใชวิธีการดังนี ้
1. ทําการศึกษาและรวบรวมเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
2. เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชขอมูลจากจํานวนหลอดไฟฟาเดิม T8 ท่ีติดตัง้อยูจริงภายใน

อาคารสงเสริมสุขภาพ และรายงานการใชไฟฟาของอาคารเพ่ือใชในการวิเคราะหผล 
3. การวิเคราะหขอมูล จะใชวิธีการวิเคราะหคาใชจายตํ่าท่ีสุด (Least Cost Analysis) 
4. สรุปผล และขอเสนอแนะ 
5. จัดทํารูปเลมสารนิพนธ 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัด
พลังงาน อาคารสงเสริมสุขภาพ วามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยเฉพาะการเปรียบเทียบดาน
ตนทุนระหวางการมีและไมมีโครงการปรับปรุง ซ่ึงผลท่ีไดจะนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมการ
นําเอาหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 มาทดแทนชนิด T8 และยังเปนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติตาม พรบ.สงเสริมการอนุรักษพลังงานป 2535 ดวย 
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บทท่ี  2 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis) 
(สุวรรณ  รุงเรืองนานา, 2541) 

การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและการเงิน จะชวยใหกรอบของงานท่ีขอเสนอ
โครงการทุกดาน ไดรับการประเมินแบบประสานกันอยางเปนระบบ ผลการวิเคราะหมีความสําคัญ
ตอผูกําหนดนโยบายและหนวยงานท่ีสนับสนุนทางการเงิน  เพราะเปนการบงช้ีถึงความ
สมเหตุสมผลสําหรับการตัดสินใจ ท่ีจะรับหรือปฏิเสธโครงการเพ่ือการลงทุน 

ในการวิเคราะหโครงการมีขอแตกตางสําคัญท่ีควรคํานึงถึงระหวางสองทรรศนะ
รวมกันของการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและการเงิน กลาวคือ การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจเปน
วิธีการกําหนดผลตอบแทนรวมหรือผลิตภาพ หรือความสามารถในการทํากําไรกับสังคมโดย
สวนรวม หรือระบบเศรษฐกิจท่ีทรัพยากรทั้งหมดไดทุมเทไปใหกับโครงการ วัตถุประสงคของการ
วิเคราะหเปนไปเพื่อท่ีจะกําหนดความเปนไปไดทางการเงินของโครงการมากกวาท่ีจะประมาณ
ผลตอบแทนตอเงินทุน 

นอกจากน้ีการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจยังใหความสนใจกับผลทางออม (Indirect 
Effect) ซ่ึงจะไมสอดคลองสัมพันธกับการวิเคราะหทางดานการเงิน ผลทางออมนี้ คือ ตนทุน และ
ผลประโยชนที่เกิดข้ึนเพราะโครงการ แตมิไดเพ่ิมพูนใหกับโครงการ แตใหกับสาขาเศรษฐกิจหรือ
สวนวิสาหกิจอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ ตนทุนทางออม (Indirect Cost) เชน ผลของมลพิษทางน้ําและ/
หรือท่ีดินท่ีมีตอการประมล สวนผลประโยชนทางออม (Indirect Benefits) เชน การสรางเข่ือนมุงท่ี
จะปรับปรุงน้ําและการผลิตไฟฟา แตอาจกลับกลายวาเข่ือนนี้มีประโยชนตอการทองเท่ียว 

เงินเฟอ (Inflation) ก็เชนเดียวกันจะมีผลตอการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและการเงิน
ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะไมคํานึงถึงเงินเฟอ โดยสมมุติวาราคาสัมพันธ 
(Relative Prices) ไมเปล่ียนแปลงหรืออีกนัยหนึ่ง ราคาทุอยางจะเพิ่มข้ึนโดยประมาณในรอยละท่ี
เทากัน จึงทําใหเงินเฟอไมมีผลตอโครงการ สวนการวิเคราะหทางดานการเงินจะตองนําผลของเงิน
เฟอเขามาพิจารณาดวย เพื่อใหการพยากรณความตองการเงินสดมีความถูกตองเปนจริงมากท่ีสุด 
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อัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีใชในการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจและการเงินก็มี
ความแตกตางกันดวยในทางการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ ตนทุนของเงินลงทุนในโครงการใหมก็
คือ อัตราผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับ ถาหากใชเงินทุน (ทรัพยากร) ในการลงทุนอีกทางเลือกหน่ึง 
ซ่ึงใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด (Maximum Alternative Benefit Foregone) หรือคาเสียโอกาสของทุน 
(Opportunity Cost of Capital) นั่นเอง สวนอัตราคิดลดท่ีใชในการวิเคราะหทางดานการเงินเปน
อัตราดอกเบ้ียเงินกูหรืออัตราท่ีผูสนับสนุนทางการเงินคาดวาจะไดรับจากโครงการลงทุน 
 
2.2 การวิเคราะหตนทุนสัมฤทธิภาพ (Cost Effectiveness Analysis) 

โครงการหน่ึงๆ สามารถท่ีจะดําเนินการไดหลายทางเลือก (Alternative) ภายใต
สถานการณเดียวกัน โดยแตละทางเลือกมีขีดความสามารถในการทํางานไดเทาเทียมกัน แต
คาใชจายของแตละทางเลือกจะมีความแตกตางกันออกไป ถาหากวาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมี
คาใชจายตํ่าสุดไดรับการคัดเลือกแลวทางเลือกอ่ืนๆ ก็ไมจําเปนอีกตอไป ซ่ึงเปนไปตามลักษณะ
ของโครงการประเภท Mutually Exclusive Project ผลประโยชนของแตละทางเลือกไมสามารถไม
สามารถวัดหรือตีคาเปนตัวเลขเชิงปริมาณได จึงตองกําหนดใหประโยชนโครงการมีคาคงท่ีสําหรับ
ทุกทางเลือก ดังนั้นการวิเคราะหโครงการจะตองดําเนินการตามวิธีของตนทุนสัมฤทธิผล (Cost 
Effectiveness) 

ตนทุนหรือคาใชจายท่ีใชในการวิเคราะหเปนสวนท่ีเพิ่มพูนข้ึนตอแตละทางเลือก
โครงการ และตนทุนสวนเพ่ิมพูนนี้ควรรวมเฉพาะรายการทางดานเศรษฐกิจเทานั้น นั่นคือ 
คาใชจายท่ีสามารถวัดไดและตีคาไดอยางถูกตอง หรือก็ใชมูลคาทางเศรษฐกิจแทนท่ีจะเปนราคา
ทางการเงิน 

ในการวิเคราะหคาใชจายตํ่าสุด หลักเกณฑสําหรับการเปรียบเทียบในระหวางทางเลือก
ในโครงการคือ มูลคาปจจุบันของตนทุน (Present Value of Costs : PVC) ตามท่ีไดกลาวมาแลวใน 
Mutually Exclusive Project จะสมมุติใหผลประโยชนสําหรับทุกทางเลือกโครงการมีคาคงท่ีและ
เทากันท้ังหมด เม่ือเปนเชนนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการจะมีคาสูงสุดก็ตอเมื่อมูลคา
ปจจุบันของตนทุน (PVC) มีคาตํ่าสุด ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะพิจารณาอยางงายๆ ไดจากดานตนทุน
แตเพียงอยางเดียว สมการท่ีแสดงการคํานวณหามูลคาปจจุบันของตนทุน ไดแก 
   PVC = C / (1+r)  (1) 
 หรือ PVC = PVIF x C  (2) 
โดยท่ี  C  =   ขนาดของตนทุนในปท่ี t 
 t   =   ชวงเวลาของตนทุน 
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 r   =   อัตราคิดลด 
   PVIF = 1/ (1+r)   (3) 
 

ในสมการของ PVC มีตัวแปร 3 ตัวท่ีเกี่ยวของและมีอิทธิพลตอการคํานวณ 
1) อัตราคิดลด (Discount Rate, r) กําหนดตัวประกอบคิดลด (Discounting Factor) จะ

ทําหนาท่ีปรับลดมูลคาตนทุนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนในปตางๆ ใหมาเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดน้ี
ควรจะมีคาเทากับคาเสียโอกาสของตนทุนตอสังคม ซ่ึงโดยปกติวัดออกมาในรูปของผลตอบแทนท่ี
ควรจะไดจากการใชทรัพยากรไปในทางเลือกโครงการที่ดีท่ีสุด คาเสียโอกาสของทุนหรืออัตราคิด
ลดจะมีคาแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยคาเสียโอกาสของทุนในประเทศกําลังพัฒนาสวน
ใหญอยูระหวางรอยละ 8-15 ณ ราคาคงท่ี 

2) ชวงเวลาของตนทุน (Timing of Cost, t=0,…n) หรือคาใชจายจะเกิดข้ึนเม่ือไหร นั้น
กลาวไดคือ ระยะเวลาที่เหมาะสมของตนทุนท่ียาวนานท่ีสุดตราบเทาท่ีจะเปนไปไดท่ีโครงการยังคง
ตอบสนองตออุปสงคได โดยปราศจากการปนสวน การกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมของตนทุน
จะตองคํานึงถึงองคประกอบหลัก 2 ประการดวยกันคือ 

2.1) สวนประกอบสวนไหนของระบบที่มีอยูควรที่จะไดรับการขยาย 
2.2) การขยายจะตองกระทําเม่ือใด ท้ังนี้จะเร่ิมตนดวยการวิเคราะหองคประกอบ

ของระบบท่ีมีอยูพรอมกับเปรียบเทียบความสามารถของแตละองคประกอบกับอุปสงคประมาณการ
เพื่อพิจารณาวาจะขยายสวนประกอบไหน และจะขยายเม่ือใดแตยังคงไมสามารถบอกไดวาจะขยาย
มากนอยเทาใด 

3) ขนาดของตนทุนท่ีเกิดข้ึนในปตางๆ ของโครงการ (Scale of Costs, C) การตัดสินใจ
วาควรจะขยายระบบปจจุบันมากนอยเทาไหร หรือจะสรางเคร่ืองมืออุปกรณอํานวยความสะดวก
ใหมจํานวนเทาใดเปนเร่ืองสําคัญเพราะการตัดสินใจสวนนี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุน 
 
2.3 หลักเกณฑการประเมินโครงการ 

หลักเกณฑท่ีสามารถนํามาใชเพื่อชวยตัดสินความคุมคาของโครงการคือ หลักเกณฑ
การประเมิน (Appraisal criteria) จะมี 2 ประเภทไดแก หลักเกณฑการประเมินแบบไมปรับคาของ
เวลา (non-discounting criteria) และแบบปรับคาของเวลา (discounting criteria) 

2.3.1 หลักเกณฑการประเมินโครงการแบบไมปรับคาของเวลา 
หลักเกณฑการประเมินโครงการแบบไมปรับคาของเวลาจะมีอยู 5 หลักเกณฑดังนี้ 

1) ความจําเปนแบบเรงดวน (Urgency) 
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ตามหลักเกณฑนี้ โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนมาก ก็จะมีลําดับความสําคัญสูงกวา
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนนอยกวา ความจําเปนเรงดวนดังกลาวเปนความจําเปนเรงดวนท่ีถา
ไมรีบดําเนินการแลว อาจกอใหเกิดความเสียหายตอกิจการได หรือเปนความจําเปนเรงดวนเพ่ือ
ความอยูรอดของหนวยงาน ถาไมรีบดําเนินการอาจมีผลทําใหไมสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่น
ได ปญหาของหลักเกณฑนี้ก็คือ จะกําหนดขนาด (Degree) ของความจําเปนเรงดวนไดอยางไร ดวย
ขอจํากัดดังกลาว จึงไมควรใชหลักเกณฑนี้ในการตัดสินใจเร่ืองการลงทุน ยกเวนมีความจําเปน
เรงดวนจริงๆ เกิดข้ึน และมีคาลงทุนไมมากนัก 

2) การตรวจสอบอยางงายๆ (Ranking by Inspection) 
หลักเกณฑการประเมินชนิดนี้เปนชนิดท่ีงายและชวยการตัดสินใจไดในบางกรณี  

ผูวิเคราะหโครงการเพียงแตทราบปริมาณการลงทุนและผลตอบแทนก็สามารถตอบไดทันทีวา
โครงการใดจะดีกวากัน อยางไรก็ดีถึงแมวาหลักเกณฑนี้จะสามารถตรวจสอบและคัดเลือกโครงการ
ไดในบางกรณีก็ตาม แตโดยท่ัวไปแลวหลักเกณฑนี้ไมสามารถนํามาใชในการคัดเลือกโครงการ 
โดยเฉพาะเม่ือโครงการตางๆ มีกระแสตนทุนและผลตอบแทนแตกตางกัน อาจเกิดขอโตแยงและ
ไมสามารถเลือกโครงการไดเพราะมูลคาของเงินในปจจุบันและในอนาคตไมเทากัน 

3) ระยะคืนทุน (Playback Period) 
ระยะคืนทุนไดแก ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานมีคาเทากับคาลงทุน

ของโครงการ หลักเกณฑนี้พิจารณาจํานวนปท่ีจะไดรับผลตอบแทนคุมกับเงินลงทุนและใชกันมาก
ในวงธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีลงทุนมีความเส่ียงสูง ฉะนั้นเพื่อความไมประมาทนักลงทุนจึงตอง
พิจารณาเลือกโครงการท่ีใหผลตอบแทนคืนเร็วในระยะส้ันๆ เชน ระหวาง 3-5 ป 

4) อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return) 
อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (ARR) อาจเรียกโดยท่ัวไปวาอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (return on investment) หรือ อัตราผลตอบแทนจากทุนท่ีลงไป (return on capital employed) 
อัตรานี้สามารถคํานวณไดหลายทาง ท้ังนี้เพราะกําไรและทุนในทางบัญชีหลายตัวเชน กําไรกอนหัก
ภาษี กําไรหลังหักภาษี เปนตน สวนทุนท่ีใชก็มีท้ังจากสวนของผูประกอบการและจากทุนท้ังหมด 
ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงินทุนท้ังหมดหรือเงินทุนเฉล่ีย เปนตน 

5) การใหคะแนน (Scoring) 
ตามหลักเกณฑนี้จะมีการกําหนดเง่ือนไขหรือปจจัยข้ึนมาจํานวนหน่ึง เพื่อใชในการ

พิจารณาวาจะนับหรือปฏิเสธโครงการจากน้ันก็พิจารณาใหคะแนนแตละเง่ือนไขหรือปจจัย ในการ
ใหคะแนนก็อาจใหคะแนนแบบไมถวงน้ําหนักหรือถวงน้ําหนักตามความสําคัญ โดยเปรียบเทียบ
แตละเง่ือนไขหรือปจจัย ผลรวมของคะแนนท่ีไดก็นํามาใชในการพิจารณา และถามีหลายโครงการ
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2.3.2 หลักเกณฑการประเมินโครงการแบบปรับคาลวงเวลา 
มูลคาของเงินตามเวลา 
หลักเกณฑการประเมินโครงการแบบไมปรับคาของเวลาสวนใหญมีจุดออน คือ ไม

คํานึงถึงคาของเงินคามเวลา (Time value of money) เพราะตางใหความสําคัญกับเงินในอนาคต
เทากับเงินจํานวนเดียวกันในปจจุบัน 
 
2.4 การคํานวณผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร 

การลงทุนในโครงการสวนมาก จะมีการลงทุนจํานวนมากในชวงเร่ิมตนโครงการและมี
การลงทุนเพ่ิมเติมเปนระยะรายป โดยมีผลตอบแทนเปนกระแสเงินสดจากการลงทุนเปนระยะเวลา
หนึ่งในอนาคต อายุโครงการสวนใหญมีมากวา 1 ป และอาจถึง 30 ปในโครงการใหญๆ เคร่ืองมือท่ี
ใชในการประเมินโครงการจึงตองคํานึงถึง มูลคาการเงินตามระยะเวลาไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate of Return: IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน (Play Back Period: PBP) จึงสามารถประเมินไดวาโครงการน้ันจะให
ผลประโยชนคุมคาหรือไม 

2.4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลรวมของผลตอบแทน สุทธิท่ีได
ปรับคาของเวลาแลว ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังน้ี 

 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) =  ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดปรับคาของเวลาแลว 
        
 NPV   =    (4) ∑

= +
−n

1t
t

t
r)(1
CBt

 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) =  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน - มูลคาปจจุบันของคาใชจาย 
หรือ NPV  =     -    (5) ∑

= +

n

1t
tr)(1

Bt
∑
= +

n

1t
tr)(1

Ct

 
เม่ือ 
 B   =  ผลตอบแทนในปท่ี  t 
 Ct  =  ตนทุนในปท่ี  t 
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 R   =  อัตราคิดลด 
 T   =  ปของโครงการซ่ึงมีคาต้ังแต  1, 2, 3,…….n 
 n   =  จํานวนปท้ังส้ินของโครงการหรืออายุโครงการนั่นเอง 
เกณฑในการตัดสินใจ 
 NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก แสดงวาการลงทุนของโครงการใหผลท่ีคุมคา   
 NPV = 0 แสดงวาการลงทุนของโครงการพอมีความเปนไปได 
 NPV < 0 หรือมีคาเปนลบ แสดงวาการลงทุนของโครงการใหผลท่ีไมคุมคา 
ขอดี 
 -  เปนการคํานึงถึงมูลคาของเงินตามเวลาและบอกถึงความเส่ียง 
 -  ช้ีใหเห็นถึงมูลคาของกิจการท่ีเพิ่มข้ึน และกระแสเงินในอนาคต 
 -  ไดพิจารณาถึงตนทุนของทุนดวย เพราะอัตราสวนลดของการคํานวณ NPV จะ
เทากับทุน 
ขอจํากัด 
 -  สมมติวาอัตราสวนลดเทากันตลอดอายุโครงการ ซ่ึงเทากับสมมติวาโครงการมี
ตนทุนคงท่ี 
 -  ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีเงินลงทุนตางกัน  

2.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C Ratio)  
คือผลรวมของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตลอดอายุโครงการตอผลรวมของมูลคา

ปจจุบันของตนทุนรวม 
B/C  = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน (PVB)  
      มูลคาปจจุบันของคาใชจาย (PVC) 
  
   =     (6) 

∑
= +

n

1 r)
Bt

t
t(1

∑
= +

n

1t
tr)(1

Ct
  
 
B/C  >  1  สมควรลงทุน 

2.4.3 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
อัตราผลตอบแทนของโครงการคืออัตราคิดลด (r) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มี

คาเทากับศูนย 
NPV =  =     0   (7) 

∑
= +

−n

1t
tr)(1

CtBt
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IRR ก็คือคา r นั่นเอง หากอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีคามากกวาอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูสําหรับเงินทุนท่ีใชในโครงการแสดงวาโครงการนี้มีกําไรจึงเหมาะสมท่ีจะลงทุน 

การคํานวณหาอัตราคิดลด (r) ท่ีทําใหโครงการคุมทุนพอดี นั่นคือ NPV มีคาเปนศูนย
ตองใชการทดลองหาคาหลายๆ คร้ัง แลวใชวิธี Interpolation ในการหา IRR อัตราคิดลดท่ีสูงเกินไป 
จะให NPV เปนลบและอัตราคิดลดท่ีต่ําเกินไปจะให NPV เปนบวก 

ขอสังเกต 
1. ไมควรเทียบหาอัตราคิดลดระหวาง 2 คา ท่ีหางกันเกินกวา 5%  เพราะถาหางกัน

เกินไปแลว  อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย  เนื่องจากเสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราคิด
ลด กับ NPV ไมจําเปนตองเปนเสนตรงเสมอไป 

2. จะคํานวณหาคา IRR ไดกระแสผลตอบแทนสุทธิในปแรกๆจะตองติดลบ และป
หลังๆ เปนบวกแตจะหาคา IRR ไมไดเลย ถากระแสผลตอบแทนสุทธิของโครงการทุกปเปนบวก
ท้ังหมดหรือเปนลบท้ังหมด 

3. IRR อาจมีหลายคาได  ถาในชวงอายุโครงการมีการลงทุนเพิ่มเติม จนทําให
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการเปล่ียนจากบวกเปนลบ แลวหลังจากนั้นกลับมาเปนบวกอีก ทําให
เกิดปญหาวา IRR คาไหนเปนคาท่ีแทจริงของโครงการ 
 
2.5 สวนประกอบของหลอดไฟฟา 

หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp) ทําดวยหลอดแกวท่ีสูบอากาศออกจน
หมดแลวบรรจุไอปรอทไวเล็กนอย มีไสท่ีปลายหลอดท้ังสองขาง หลอดเรืองแสงอาจทําเปนหลอด
ตรงหรือคร่ึงวงกลมก็ได สวนประกอบและการทํางานของหลอดมีดังนี้ 

1) ตัวหลอด ภายในสูบอากาศออกจนหมดแลวบรรจุไอปรอทและกาซอารกอนเล็กนอย 
ผิวดานในของหลอดเรืองแสงฉาบดวยสารเรืองแสงชนิดตางๆ แลวแตความตองการใหเรืองแสง
เปนสีใดเชน ถาตองการใหเรืองแสงสีเขียวตองฉาบดวยสารซิงคซิลิเคต แสงสีขาวแกมฟาฉาบดวย
แมกนีเซียม ทังสเตน แสงสีชมพูฉาบดวยแคดเมียมบอเรต เปนตน 

2) ไสหลอด ทําดวยทังสเตนหรือวุลแฟรมอยูท่ีปลายท้ังสองขาง เม่ือกระแสไฟฟาไหล
ผานไสหลอดจะทําใหหลอดรอนข้ึน ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะทําใหไอปรอทท่ีบรรจุไวในหลอด
กลายเปนไอมากข้ึน แตขณะน้ันกระแสไฟฟายังไมไหลผานไอปรอทไมสะดวกเพราะปรอทยังเปน
ไอนอยทําใหความตานทานของหลอดสูง 

3) สตารทเตอร ทําหนาท่ีเปนสวิตซไฟฟาอัตโนมัติของวงจรโดยตอขนานกับหลอด ทํา
ดวยหลอดแกวภายในบรรจุกาซนีออนและแผนโลหะคูท่ีงอตัวไดเม่ือไดรับความรอน เม่ือ
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4) บัลลาสต เปนขดลวดท่ีพันอยูบนแกนเหล็ก ขณะกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดการ
เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาทําใหเกิดแรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนําข้ึน เม่ือแผนโลหะคูในสตารทเตอร
แยกตัวออกจากกันจะเกิดวงจรเปดช่ัวขณะ แรงเคล่ือนไฟฟาเหน่ียวนําท่ีเกิดข้ึนในบัลลาสตจึงทําให
เกิดความตางศักยระหวางไสหลอดท้ังสองขางสูงข้ึนเพียงพอท่ีจะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไอ
ปรอทจากไสหลอดขางหนึ่งไปยังไสหลอดอีกขางหนึ่งได แรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนําท่ีเกิดจากบัล
ลาสต จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลสวนทางกับกระแสไฟฟา จากวงจรไฟฟาในบานทํา
ใหกระแสไฟฟาท่ีเขาสูวงจรของหลอดเรืองแสงลดลง 
 

 
 
รูปท่ี 2.1  แสดงลักษณะและโครงสรางของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

2.5.1 หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T5 
มาตรการในการลดการใชพลังงานในท่ีทํางานหรือท่ีพักอาศัยท่ีงายตอการปฏิบัติและ

ใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงท่ีสุดมาตรการหน่ึง คือการเปลี่ยนหลอดไฟฟาจากหลอดไฟฟาเปน
หลอดตะเกียบ (Compact Fluorescent: CFL) และเปล่ียนจากหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีเรียกวา หลอด
ผอม หรือ T8 มาเปนหลอดชนิดผอมมาก หรือท่ีเรียกวา T5 สาเหตุท่ีเรียกวาหลอดฟลูออเรสเซนต T 
นั้น เพราะวาลักษณะของหลอดท่ีเปนทรงคลายทอ (Tubular) สวนตัวเลขขางหลังนั้นจะหมายถึง 
ขนาดเสนผานศูนยกลางของหลอดเปนหุน ดังนั้นหลอด T5 ก็จะหมายถึงหลอดท่ีมีขนาด 
เสนผานศูนยกลาง 5 หุน (5/8 นิ้ว) สวนหลอด T8 และ T12 มีเสนผานศูนยกลาง 8 หุน (8/8 นิ้ว) 
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ปจจุบันผูผลิตหลอดไฟฟาสามารถผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดประสิทธิภาพสูง 
เรียกวา “หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T5” มีขนาดกําลังไฟฟาเทากับ 28 วัตตตอหลอด ซ่ึงประหยัด
ไฟฟามากข้ึน และมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กลงเหลือเพียง 16 มิลลิเมตร โดยตองใชงานรวมกับ
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสเทานั้น และหลอดมีขนาดเล็กกวาหลอด T8 ดังนั้นการท่ีจะทําการติดต้ัง 
หลอดเขาแทนท่ีหลอดเดิมนั้นจะตอใช Adapter G13-G5 เพื่อเพิ่มความยาวและปรับขนาดของ 
ข้ัวหลอดใหเขากับโคมชุดเดิม 
 

 
 
รูปท่ี 2.2  ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 
 

 
 
รูปท่ี 2.3  พื้นที่หนาตัดของหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T12, T8 และ T5 
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ตารางท่ี 2.1  คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 
 

Fluorescence Lamp 
Type 

Diameter 
(mm.) 

Wattage 
(W) 

Luminous Flux and Efficacy 
@ 100 burning hours 
(lm) (lm/w) 

TL Standard 38 40 2850 72 
TLD (T8) 26 36 2650 73.6 
TL 5 HE (T5) 16 28 2900 104 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาหลอดไฟฟา T5 มีประสิทธิภาพการใหแสงสวางตอพลังงาน 

ท่ีใชสูงสุดท่ี 104 ลูเมนตอวัตต โดยสรุปหลอด T5 มีขอแตกตางจากหลอด TLD แบบเดิมดังนี้ 
1) ขนาดหลอดเล็กลง 
2) หลอดส้ันลง 
3) การกระจายแสงแมนยํามากข้ึน 
4) ขนาดของโคมไฟเล็กลง และสามารถใชกับฝาทุกแบบ 

 

 
 
รูปท่ี 2.4  โคมไฟฟาท่ีใชกับหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T5 และ TLD 
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รูปท่ี 2.5  เปรียบเทียบรูปการจัดวางโคมหลอด T5 และโคมหลอด TLD ในพื้นท่ีสํานักงาน 
 

จากรูปท่ี 2.4 และรูปท่ี 2.5 แสดงลักษณะโคมไฟฟาท่ีใชสําหรับหลอด T5 เปรียบเทียบ
กับโคมไฟฟาสําหรับหลอด TLD ซ่ึงโคมไฟฟาสําหรับหลอด T5 จะมีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบกับ
หลอด TLD ทําใหสามารถประหยัดวัตถุดิบในการผลิตโคมลงได นอกจากนี้เม่ือพิจารณา Polar 
Curve ของหลอด T5 เทียบกับหลอด TLD แบบเดิมพบวาการกระจายแสงของหลอด T5 
สามารถกระจายแสงไดไกลกวาหลอด TLD ถึงประมาณ 33% ดังนั้นเม่ือเปล่ียนโคมไฟหลอด TLD 
เดิม ท่ีมีขนาดหลอด 2X36 วัตต มาเปนโคมไฟหลอด T5 ขนาดหลอด 2X28 วัตต 
แสงจากโคมหลอด T5 ท่ีไดจะไปไดไกลกวาโคมหลอด TLD แบบเดิม ดังนั้นจึงสามารถลดจํานวน
โคมไฟและหลอดไฟได 
 

 
 
รูปท่ี 2.6  ลักษณะและทิศทางการกระจายแสงของโคมฟลูออเรสเซนตชนิด TLD และ T5 
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รูปท่ี 2.7  ลักษณะการกระจายแสงของโคม 2X28 วัตต 
 
ตารางท่ี 2.2  ขอมูลการเปรียบเทียบระหวางหลอดไฟฟาชนิด T8 และชนิด T5 
 

รายการเปรียบเทียบ หลอดชนิด T8 หลอดชนิด T5 
ความยาวหลอด มม. 1199 มม. 1149 มม. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 มม. (8หุน) 16 มม. (5 หุน) 
ข้ัวหลอด G13 G5 
กําลังไฟฟาท่ีใช 36 วัตต 28 วัตต 
ชนิดบัลลาสตท่ีใช แกนเหล็ก, Low Lost, อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสเทานั้น 
อุณหภูมิใชงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

25 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส 

ประสิทธิภาพแสง 75-89 ลูเมน/วัตต 90-104 ลูเมน/วัตต 
อายุการใชงาน 8000-20000 ชม. 15000-20000 ชม. 
ปริมาณแสง 2600-3300 ลูเมน 2400-2900 ลูเมน 
คาดํารงลูเมนท่ี 2000 ชม. 88% 92% 
ความถูกตองของสี 70-80 82-85 

 
2.5.2 บัลลาสตแกนแมเหล็ก 

บัลลาสตเปนอุปกรณท่ีจําเปนและมีความสําคัญในวงจรแสงสวาง เพราะนอกจากจะ
ชวยในการทํางานของวงจรใหสมบูรณแลว ยังมีผลตอปริมาณแสงสวาง อายุการใชงานและ
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บัลลาสตแกนแมเหล็ก (Electromagnetic Ballast) เปนบัลลาสตท่ีใชขดลวดพันรอบ
แกนเหล็ก เพื่อทํางานเปน Reactor ตออนุกรมกับหลอดมี 4 แบบ 

1) บัลลาสตธรรมดา (Standard Electromagnetic Ballast) มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  คา P.F. ต่ํา ขนาด 18 วัตต มีคา 0.37 Lagging ขนาด 36 วัตต มีคา 0.50 Lagging 
-  กําลังศูนยเสียคอนขางสูง 

2) บัลลาสตกําลังสูญเสียตํ่า (Low Loss Ballast) มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  คา P.F. ต่ํา ขนาด 18 วัตต มีคา 0.30 Lagging ขนาด 36 วัตต มีคา 0.47 Lagging 
-  กําลังศูนยเสียจะนอยกวาแบบแรก คือ 5-6 วัตต 

3) บัลลาสตตัวประกอบกําลังสูง (High Power Factor Ballast) มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  บัลลาสตแบบนี้จะมีตัวเก็บประจุติดต้ังอยูภายใน 
-  คา P.F. สูง 0.85-0.95 Lagging 

4) บัลลาสตแบบจุดติดเร็ว (Rapid Start Ballast) มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  เปนบัลลาสตท่ีไมตองใชรวมกับสตารทเตอรจึงมีขดลวดเล็กๆ สําหรับจายไฟให

ความรอนกับข้ัวอิเล็กโทรด 
-  สามารถเปดติดไดทันทีไมมีการกระพริบ 
-  คา P.F. สูง 0.90-0.95 Lagging 

 

   
รูปท่ี 2.8  บัลลาสตแมเหล็กไฟฟา 
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2.5.3  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
บัลลาสตท่ีประหยัดพลังงานท่ีนิยมใชกันมาก คือบัลลาสตโลวลอส (Low Loss Ballast) 

และอิเล็กทรอนิกสบัลลาสต (Electronic Ballast) มีขอดีและขอเสียสรุปโดยส้ันๆ คืออิเล็กทรอนิกส
บัลลาสตสามารถลดความสูญเสียประมาณ 10-12 วัตตตอหลอด เม่ือเทียบกับบัลลาสตธรรมดา แต
จะมีราคาแพงกวา สําหรับระยะเวลาการคืนทุนและผลประหยัดท่ีไดรับนั้นจะมากหรือนอยข้ึนอยู
กับช่ัวโมงการเปดใชงานของหลอดไฟฟา บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีเชนเดียวกับบัลลา
สตแกนเหล็ก แตบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจะเปล่ียนไฟฟากระแสสลับความถ่ีปกติ 50 เฮิรตซ เปน
ไฟฟากระแสสลับความถ่ีสูง คาระหวาง 25-50 กิโลเฮิรตซ เพื่อปองใหกับหลอดฟลูออเรสเซนต 

2.5.3.1 วงจรการตอใชงานของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
กระแสไฟฟาสลับจากแหลงจายจะถูกเรียงกระแสและกรอง เพ่ือท่ีจะเปล่ียนเปนแหลง

กระจายกระแสไฟฟาตรงสําหรับวงจรสวิตซอิเล็กทรอนิกส ตัวกําเนิดความถ่ีจะผลิตสัญญาณ
ความถ่ีสูง ซ่ึงจะขับตัวทรานซิสเตอรใหทํางานสลับกัน โดยมีตัวเหนี่ยวนําแกนเฟอรไรททําหนาท่ี
ควบคุมกระแสไฟฟา และตัวเก็บประจุครอมหลอดทําหนาท่ีกําหนดความถ่ีและการสตารท บัล
ลาสตอิเล็กทรอนิกสควรมีความถ่ีดานออกอยูในชวง 25-50 กิโลเฮิรตซ เพ่ือปองกันการรบรวนตอ
ความถ่ีเสียงและความถ่ีวิทยุ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสองสวางของหลอดฟลูออเรสเซนต 
โดยสามารถลดกําลังสูญเสียท่ีหลอดลงมาได 10 เปอรเซ็นต และยังคงความสวางเทากันเม่ือขับ
หลอดท่ีความถ่ีปกติ 50 เฮิรตซ เนื่องจากบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสประกอบกันเปนวงจรเพื่อทํางานใน
ยานความถ่ีสูง ซ่ึงส่ิงเหลานี้สามารถท่ีจะลดกําลังสูญเสียท่ีตัวบัลลาสต 60 เปอรเซ็นต โดย
เปรียบเทียบกับบัลลาสตแกนเหล็กธรรมดาท่ีแสงสวางออกมาเทากัน 
 

 
 
รูปท่ี 2.9  การตอวงจรของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
 

2.5.3.2 คุณสมบัติของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
1) ชวยประหลัดไฟฟาได 10 วัตตตอหลอด ไมวาจะใชกับหลอดขนาด 18 วัตต

36 วัตต จากเดิมท่ีกินไฟ 28 วัตต และ 46 วัตตตามลําดับ 
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2) ประหยัดไฟฟาของเคร่ืองปรับอากาศไดประมาณ  3.3 วัตตตอหลอด 
เนื่องจากเกิดการสูญเสียท่ีนอยกวา อุณหภูมิขณะทํางานของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสต่ํากวาบัลลา
สตแกนเหล็ก 

3) ชวยประหยัดคาสตารทเตอรได เพราะบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสไมตองใช
สตารทเตอรจึงทําใหประหยัดและคาใชจายในการเปล่ียน 

4) ประหยัดหลอดไฟฟาไดเพราะบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีการควบคุมการจุด
หลอมท่ีแนนอนกวาบัลลาสตแกนเหล็ก จึงทําใหหลอดฟลูออเรสเซนตมีอายุยาวนานกวาเดิม 20-50 
เปอรเซ็นต 

5) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีคาเพาเวอรแฟกซเตอรมากกวา 0.95 ลดการใช
กระแสไฟฟามากกวา 80 เปอรเซ็นต ทําใหสายไฟและข้ัวหลอดมีความรอนสะสมขณะใชงานลดลง 
จึงทําใหมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน 

6) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสเม่ือเปดสวิตซหลอดไฟจะติดทันทีไมมีปญหาของ
การกระพริบ เนื่องจากสตารทหรือเส่ือมคุณภาพโดยใชไดกับหลอดท่ัวไป 

7) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใหแสงท่ีนุมนวล ไมมีการกระพริบท่ีข้ัวหลอด 
(Stroboscopic Effect) ซ่ึงจะชวยถนอมสายตา 

2.5.3.3 ขอดีของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
1) มีการสูญเสียพลังงานในตัวตํ่าประมาณ 2-3 วัตต และมีคาตัวประกอบกําลัง

ท่ีดี 
2) ไมตองใชสตารทเตอรภายนอกมาตอเติม และบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 1 ตัว 

สามารถใชกับหลอดไฟฟาได 1, 2, 3 หรือ 4 หลอด ทําใหสามารถเลือกใชไดหลากหลายตอไป 
3) ไดระบบไฟฟาและแสงสวางท่ีมีคุณภาพดีข้ึน เนื่องจากไมมีการกระพริบ

และไดแสงท่ีมีความสม่ําเสมอ ซ่ึงจะมีผลตอสายตาในระยะยาว 
4) ทําใหหลอดไฟมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน 30-50 เปอรเซ็นต 
5) บัลลาสตท่ีออกแบบพิเศษสามารถหร่ีไฟในหลอดฟลูออเรสเซนตได 

2.5.3.4 ขอเสียของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
1) มีราคาแพงกวาบัลลาสตธรรมดา 
2) มีขอจํากัดในการใชงานในสถานท่ีหรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง มีละออง 

ไอนํ้าสูง ไอนํ้ามันหรือฝุนผงสูงเปนพิเศษมักจะทําใหบัลลาสตมีอายุการใชงานท่ีส้ันลง 
3) อาจกอใหเกิดผลกระทบเพิ่มเติมในระบบไฟฟา หรือบัลลาสตอาจมีระบบ

คล่ืนความถี่แทรกซอนได บัลลาสตอาจมีอายุการใชงานส้ัน ไมทนทาน ถาเปนบัลลาสตท่ีไมไดรับ

DPU



20 

4) ชางไฟฟาท่ัวไปไมคุนเคยกับการใชงานและการติดต้ัง 
2.5.3.5 การเลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกสมีการนํามาใชงานกันมากข้ึน เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาแสง

สวาง แตการเลือกบัลลาสตมาใชงานเปนเร่ืองไมงายสําหรับผูใชท่ัวไป การเลือกใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสท่ีจะทําใหผูใชงานเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑนั้นๆ อาจพิจารณาไดดังนี้ 

1)  คาตัวประกอบกําลังไฟฟาของวงจรมากกวา 0.90 
2) คาตัวประกอบยอดคล่ืน (Crest factor) นอยกวา 1.7 
3) Ballast lumen factor มากกวา 0.90 เพื่อดูประสิทธิภาพในการใหแสงของ

หลอดเทียบกับบัลลาสตอางอิง 
4) ความถ่ีบัลลาสตอยูระหวาง 20-50 กิโลเฮิรตซ เพื่อปองกันการรบกวนระบบ

อ่ืนๆ 
5) ฮารโมนิกสใหเปนไปตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน มอก. 
6) มีการปองกันการรบกวนจากการสงคล่ืนวิทยุ หรือคล่ืนรบกวน (EMC, 

EMI, RFI suppression) 
7) มีอายุการใชงานท่ีไมนอยกวา 5 ป ซ่ึงใหผูจําหนายวิเคราะหหรือแสดงให

พิจารณา 
2.5.4  ข้ัวตอหลอดไฟฟาชนิด T5 

เนื่องจากหลอดมีขนาดเล็กกวาหลอดไฟฟา T8 การท่ีจะทําการติดต้ังหลอดเขาแทนท่ี 
หลอดเดิมนั้นจะตองใช Adapter G13-G5 เพื่อเพิ่มความยาวและปรับขนาดของข้ัวหลอดใหเขากับ
โคมชุดเดิม และบัลลาสตตองเปล่ียนเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอด T5 
 

 
 

รูปท่ี 2.10  ข้ัวตอหลอดไฟชนิด T5 
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2.5.4.1 ลักษณะข้ันตอหลอดชนิด T5 
1) ข้ัวตอหลอด T5 สามารถใชสวมกับหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T5 (ข้ัว

หลอดแบบG5) ท้ังสองดานอยางพอดี แลวนําไปใชงานใสกับข้ัวรับหลอดฟลูออเรสเซนตเดิม 
(หลอด T8 หรือข้ัวหลอดแบบ G13) ได 

2) ข้ัวตอ T5 (T5 Adapter) มีรูปรางดังรูปท่ี 10 และเม่ือใชประกอบกับหลอด
ฟลูออเรสเซนตชนิด T5 แลวจะตองมีความยาวรวมเทากับหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด T8 

3) แรงดันไฟฟาท่ีกําหนด 250 โวลต 
4) กระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมนอยกวา 2 แอมแปร 
5) วัสดุฉนวนตองเปนวัสดุท่ีดูดซึมความชื้นไดนอย และทนความรอนได เชน 

ปอรซแลน แกว เรซินสังเคราะหหลอ ยาง และผลิตจากวัสดุไมลามไฟ (Flame Retardant) 
โดยวัสดุตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน UL 94 และมีระดับความตานทานการลามไฟ V-0 

6) ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา 
7) ทนอุณหภูมิในการใชงานไดสูงสุด 100 องศาเซลเซียส 
8) มีความตานทานทางไฟฟาเชิงปริมาตร (Volume Resistivity) ไมนอยกวา 

1.0E+14 โอหมเซนติเมตร 
9) ความทนทาน ข้ัวรับตองทนตอการใชงานปกติ โดยไมเกิดความเสียหายทาง

ไฟฟาและทางกล ฉนวนตองไมเส่ือมคุณภาพและจุดตอตางๆ ตองไมหลุดหลวม เนื่องจากความ
รอนหรือการส่ันสะเทือน โดยมีคาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) ไมนอยกวา 65 เมกะ
ปาสคาล (M Pa) ทดสอบท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 

2.5.5 สตารทเตอร 
หลอดฟลูออเรสเซนตใชสตารทเตอรชวยจุดหลอดไฟ ดังรูปท่ี 11 เปนวงจรไฟฟาของ

หลอดไฟฟาเม่ือกดสวิทซไฟ กระแสไฟฟาจะไหลผานสวิทซสตารทเตอรครบวงจร ทําใหไสหลอด
ตรงข้ัวหลอดรอนข้ึน และปลดปลอยอิเล็กตรอนออกมาในหลอด สวิทซสตารทเตอรทําจากหลอด
กาซขนาดเล็ก บรรจุดวยกาซซีนอน เม่ือเรากดสวิทซกระแสไฟฟากระโดดขามชองวางในหลอดดัง
รูปท่ี 11 
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รูปท่ี 2.11  รูปวงจรไฟฟาของหลอดฟลูออเรสเซนต 
 

ข้ัวไฟฟาขางหน่ึงของสตารทเตอรทําดวยโลหะติดกัน 2 ชนิด เรียกวา ไบเมทาลิค 
(Bimetallic) มันจะบิดตัวเม่ือกระแสไหลผานและเกิดความรอน หลังจากท่ีหลอดฟลูออเรสเซนตติด
แลว กระแสไฟฟาจะไมไหลผานสตารทเตอรอีก ทําใหโลหะไบเมทาลิคเย็นลงและแยกออกจากกัน 
  

 
 
รูปท่ี 2.12  ภายในสตารทเตอรคือหลอดกาซ 
 

ขณะท่ีสตารทเตอรตอวงจรไฟฟา พลังงานจากไสหลอดจําทําใหกาซเกิดการอิออนไนซ
กลายเปนตัวนําไฟฟา พลังงานท่ีทําใหกาซแตกตัวตองมากพอ นั่นหมายความวาแรงดันไฟฟาตอง
มาก จึงตองอาศัยอุปกรณเพิ่มแรงดันไฟฟาท่ีเรียกวา บัลลาสต บัลลาสตเพิ่มแรงดันไฟฟาเพียง
พอท่ีจะทําใหกาซแตกตัวเปนอิออน เรียกสถานะนี้วา “พลาสมา” กระแสไฟฟาไหลผานได 
อิเล็กตรอนไหลออกมาจากไสหลอดผานพลาสมาจุดหลอดใหติดข้ึน หลอดฟลูออเรสเซนตในยุค
เร่ิมตนตองใชระยะเวลาหนึ่งในการจุดแตปจจุบันเปดปุบติดปบ 
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รูปท่ี 2.13  การตอสายสตารทเตอรเขากับบัลลาสต 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุวรรณ  รุงเรืองนานา (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระหวางการปรับเปล่ียนมา
ใชเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง กับกรณีท่ีไมเปล่ียนโดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดตาม
หลักสัมฤทธิภาพทางตนทุน จากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหมูลคาปจจุบันของคาใชจาย ตาม
หลักตนทุนสัมฤทธิภาพท่ีทุกระดับอัตราคิดลด ซ่ึงไดแก 8%, 15% และ 20% ตามลําดับ ปรากฏวา
มูลคาปจจุบันของคาใชจายในการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองใหมท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีคาต่ํา
กวาทางเลือกในการใชเคร่ืองปรับอากาศเดิม และสําหรับกรณีการเปรียบเทียบคาไฟฟาท่ีสามารถ
ประหยัดไดจากการใชอิ เล็กทรอนิกส เทอรโมสตัต  พบวา  ขนาดในการทําความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศยิ่งสูง ก็ยิ่งใหผลในการประหยัดคาไฟฟาในปริมาณเงินไดมากข้ึน 

ชัชชัย จันทะสีลา (2549) ไดศึกษาการใชพลังงานไฟฟาและหาคาดัชนีการใชพลังงาน
ไฟฟาในอาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแกน จากผลการศึกษาพบวา การสูญเสียพลังงานไฟฟา
สวนใหญเกิดจากสาเหตุท่ีอุปกรณไฟฟา ขาดการบํารุงรักษา การติดต้ังโคมไฟฟามากเกินความ
จําเปน คาความสองสวางในบางพื้นท่ีมีคาเกินมาตรฐานท่ีกําหนด การใชอุปกรณท่ีไมมี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และอุปกรณไฟฟามีระยะเวลาในการทํางานมากเกินความ
จําเปน ไดเสนอมาตรการปลดหลอดไฟฟาท่ีไมจําเปนออก สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได
ประมาณ 96,540.8 kWh/ป คิดเปนเงินท่ีประหยัด 178,600.48 บาท/ ป การประหยัดพลังงานไฟฟา 
โดยการทําความสะอาดและบํารุงรักษาอุปกรณ โดยวิธีการลางทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดประมาณ 38,525.10 kWh/ปและคิดเปนเงินท่ีประหยัดได
ประมาณ 71,271.44 บาท/ป การประหยัดพลังงานไฟฟาโดยใชอุปกรณชนิดประหยัดพลังงาน คือ
การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดประมาณ 88,280.3 kWh/ป และ
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เสกสันต พันธุบุญมี (2549) ไดศึกษาการใชพลังงานไฟฟาและแนวทางการอนุรักษ 
พลังงานไฟฟาในโรงพยาบาลเลิดสิน ทําการศึกษาอาคารตัวอยาง 2 อาคาร คือ อาคารอํานวยการ
และอาคาร 33 ป จากการวิเคราะหพบวาอาคารอํานวยการ และอาคาร 33 ป มีการใชมิเตอรไฟฟา
รวมกัน มีการใชพลังงานไฟฟา 3,891,000 กิโลวัตต – ช่ัวโมงตอป ซ่ึงคิดเปนคาใชจายประมาณ 
12,684,660 บาทตอป อาคารอํานวยการมีสัดสวนการใชพลังงานหลักอยูท่ีระบบปรับอากาศคิดเปน 
70 เปอรเซ็นต ระบบแสงสวาง 13 เปอรเซ็นต และระบบอื่น ๆ 17 เปอรเซ็นตของการใชพลังงาน 
ไฟฟาท้ังหมด อาคาร 33 ปมีสัดสวนการใชพลังงานหลักอยูท่ีระบบปรับอากาศคิดเปน 59 
เปอรเซ็นต ระบบแสงสวาง 16 เปอรเซ็นต และระบบอ่ืน ๆ 25 เปอรเซ็นตของการใชพลังงานไฟฟา
ท้ังหมด จากการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานพบวา มาตรการประหยัดพลังงานท่ี
เหมาะสมสําหรับอาคารตัวอยางท้ัง 2 อาคาร ไดแก การปรับแรงดันดานทุติยภูมิของหมอแปลงให
เหมาะสม การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การลดจํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต การ
เปล่ียนโคมไฟประสิทธิภาพสูง การเปล่ียนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส การเปล่ียนบัลลาสต Low Watt 
Loss เปนตน ซ่ึงอาคารตัวอยางท้ัง 2 อาคาร มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟาได ประมาณ 
10.1 เปอรเซ็นตของการใชพลังงานไฟฟาในป พ.ศ. 2548 

เจียรนัย มาสมาน (2529) ไดศึกษาการใชพลังงานในโรงพยาบาล ซ่ึงแบงไดเปน 3 สวน 
สวนแรกเปนการสรางอุปกรณวัดกําลังงานไฟฟาชนิดคลองสาย สวนท่ีสองเปนการศึกษาและ
วิเคราะหเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา และสวนสุดทายเปนการประเมินภาระความรอนท่ีเกิดจาก
รังสีอาทิตยและสภาพแวดลอมท่ีมีผลตออาคาร ผลการศึกษาพบวามีการใชพลังงานไฟฟาในระบบ
ปรับอากาศ 54.4 % ในระบบแสงสวาง 28.4 % และระบบอุปกรณอ่ืน ๆ อีก 17.1 % การใชกําลังงาน
ไฟฟารวมตอหนวยพื้นท่ีเทากับ 39.4 วัตตตอตารางเมตร และ 37.75 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอวันตอเตียง
คนไข ยังพบอีกวามีคาใชจายพลังงานไฟฟาเฉล่ียเดือนละ 348,110 บาท และมีคาตัวประกอบกําลังท่ี
มีคาตํ่าอยูท่ี 0.65 ปริมาณความรอนเขาสูอาคารนั้นพบวาอิทธิพลของความรอนท่ีเขามามีคารังสีดวง
อาทิตยสูงกวาอิทธิพลของสภาพบรรยากาศแวดลอมประมาณ 6-10 เทา 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ปญหาพลังงานเปนปญหาท่ีจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึนทุกวัน และมีผลกระทบโดยตรงตอ

เศรษฐกิจในทุกระดับ ดังนั้นการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิง
สําคัญอยางยิ่ง 

 
3.1 ขอมูลท่ัวไปและลักษณะอาคาร 

อาคารสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย ตั้งอยูท่ี 9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ซ่ึงมีเวลาการทํางาน 24 ช่ัวโมง 365 วันตอป โดยอาคารเร่ิมเปดใช
งานป พ.ศ. 2549 มีจํานวนผูปฏิบัติงาน 135 คน สามารถรับผูปวยนอกได 1,000 คนตอวัน ผูปวยใน 
115 เตียง มีพื้นที่ใชสอยรวม 10,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่ปรับอากาศ 7,500 ตารางเมตร 

อาคารสงเสริมสุขภาพ มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา และมีจํานวน 7 ช้ัน อายุของอาคาร 6 ป 
สวนประกอบของอาคารมีรายละเอียดดังนี้ 

ผนังอาคาร   : กออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
หนาตางอาคาร  : กระจกกรอบอลูมิเนียม 
ประตู   :  บานไม 
หลังคา   : คอนกรีตเสริมเหล็กเทพื้น 
พื้น   : คอนกรีตเสริมเหล็กเทพื้น 
อุปกรณบังแดด  : กันสาดบังแดด 
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รูปท่ี 3.1  อาคารสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย 
 
3.2 ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของอาคารสงเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

พลังงานไฟฟาท่ีใช   2,499,000 กิโลวัตตช่ัวโมงตอป 
กําลังไฟฟาสูงสุด   471  กิโลวัตต 
ขนาดหมอแปลงไฟฟา  1500  กิโลโวลตแอมแปร 
ราคาพลังงานไฟฟาเฉล่ีย  3.33  บาทตอกิโลวัตตช่ัวโมง 
โดยขอมูลการสํารวจการใชไฟฟาของอาคารสงเสริมสุขภาพ ใชพลังงานไฟฟา

ประมาณรอยละ 100 ของพลังงานไฟฟาของอาคาร ซ่ึงจากการตรวจวัดโหลดการใชพลังงานไฟฟา
ของอุปกรณตางๆ พบวา 

- ระบบปรับอากาศ ใชไฟฟาประมาณรอยละ  60% 
- ระบบไฟฟาแสงสวาง ใชไฟฟาประมาณรอยละ 30% 
- ระบบอ่ืนๆ ใชไฟฟาประมาณรอยละ   10% 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงการใชพลังงานไฟฟาของอาคารสงเสริมสุขภาพ ป 2554 
 

เดือน พลังงานไฟฟา 
(kWh) 

ราคาคาไฟฟา 
(บาท) 

คาไฟฟาเฉล่ีย 
(บาท/kWh) 

ม.ค. 193,000 634,284.94 3.28 
ก.พ. 194,000 614,463.16 3.16 
มี.ค. 189,000 649,342.52 3.43 
เม.ย. 196,000 654,391.80 3.33 
พ.ค. 209,000 708,792.35 3.39 
มิ.ย. 215,000 747,940.71 3.47 
ก.ค. 222,000 741,510.35 3.34 
ส.ค. 221,000 765,829.25 3.46 
ก.ย. 224,000 713,940.34 3.18 
ต.ค. 207,000 708,544.58 3.42 
พ.ย. 209,000 755,990.15 3.61 
ธ.ค. 220,000 645,315.13 2.93 
รวม 2,499,000 8,340,345.28 - 

เฉล่ีย 208,250 695,028.77 3.33 

เฉล่ียตอป 2,707,250 9,035,374.05 - 
 
3.3 ขอมูลอุปกณไฟฟาแสงสวาง ภายในอาคารสงเสริมสุขภาพ 

3.3.1  ใชหลอดไฟฟาแสวางชนิด T8 ขนาด 36 วัตต มีอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง 
3.3.2  ใชบัลลาสตแกนเหล็กความสูญเสียตํ่า ขนาด 5 วัตต 
3.3.3  ใชสตารทเตอรท่ีใชกับหลอดชนิด T8 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงจํานวนอุปกณไฟฟาแสงสวาง 
 

ลําดับ ประเภทการใชงาน จํานวนหลอด ช่ัวโมงการใชงานตอวัน 
1 สํานักงาน 147 8 
2 หองผูปวยใน (IPD) และ 

พื้นที่สวนกลาง 
1,025 16 

3 ผูปวยนอก (OPD) 293 14 
 รวม/เฉล่ีย 1,465 12.66 

 
3.4 การวิเคราะหขอมูลการลงทุน 

ทําการศึกษาเปรียบเทียบการลงทุน 2 ทางเลือก คือ 
3.4.1  ทางเลือกที่ 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5  
3.4.2  ทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟฟาชนิดเดิม T8 
 

3.5 สรุปผลการลงทุน 
ทําการศึกษาโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน อาคารสงเสริมสุขภาพ วามี

ความเหมาะสมหรือไม โดยทําการการเปรียบเทียบการลงทุน 2 ทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการ
เปล่ียนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5 กับ ทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคง
ใชหลอดไฟฟาชนิดเดิม T8 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหการลงทุน 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหการลงทุนของโครงการวิเคราะหการเปล่ียนหลอด

ไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กรณีศึกษาอาคารสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย เทานั้น 
โดยพิจารณาทางเลือก 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัด
พลังงาน T5 กับ ทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 
 
4.1 ขอกําหนดดานอาคารและสภาพแวดลอม 

4.1.1  กําหนดใหทางเลือกกรณีเปล่ียนหลอดไฟฟาชนิดประหลัดพลังงาน T5 กับกรณีท่ีไม
เปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟฟาชนิดเดิม T8 ไมทําใหเกิดความแตกตางกับผูใชอาคาร 

4.1.2  กําหนดใหอาคารสงเสริมสุขภาพ ไมมีการปรับเปล่ียนลักษณะการใชอาคาร 
4.1.3 กําหนดใหผูใชอาคารสงเสริมสุขภาพมีจํานวนผูใชอาคารเทากันตลอดเวลา 
4.1.4  กําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทสํานักงาน มีการใชงาน 6 วันตอสัปดาหใน

ชวงเวลา 08.30 – 16.30 น. (8 ช่ัวโมง) มีการใชไฟฟาแสงสวางปละ 2,496 ช่ัวโมง 
4.1.5  กําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทหองผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง มีการ

ใชงาน 7 วันตอสัปดาหใชงาน 16 ช่ัวโมง มีการใชไฟฟาแสงสวางปละ 5,840 ช่ัวโมง 
4.1.6  กําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทผูปวยนอก (OPD) มีการใชงาน 7 วันตอ

สัปดาหในชวงเวลา 07.30 – 21.30 น. (14 ช่ัวโมง) มีการใชไฟฟาแสงสวางปละ 5,110 ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงการใชไฟฟาแสงสวางในอาคารตามประเภทผูใชงาน 
 
การใชไฟฟาแสงสวาง ประเภทการใชงาน 

สํานักงาน หองผูปวยใน (IPD)  
และพ้ืนท่ีสวนกลาง 

ผูปวยนอก (OPD) 

จํานวนช่ัวโมงตอวัน 8 ช่ัวโมง 16 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง 
จํานวนวันตอป 312 วัน 365 วัน 365 วัน 
จํานวนชั่วโมงตอป 2,496 ชั่วโมง 5,840 ชั่วโมง 5,110 ชั่วโมง 

 
4.2  ขอกําหนดดานอุปกณหลอดไฟฟาแสงสวาง 

4.2.1  กําหนดไมใหเกิดแรงดันไฟฟาตกและแรงดันไฟฟาเกิน 
4.2.2  กําหนดใหหลอดไฟฟาชนิด T8 ขนาด 36 วัตต มีอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง 
4.2.3  กําหนดใหหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ขนาด 28 วัตต มีอายุการใชงาน 

20,000 ช่ัวโมง 
4.2.4  กําหนดใหบัลลาสตแกนเหล็กความสูญเสียตํ่า ใชกับหลอดไฟฟาชนิด T8 ขนาด 10 วัตต 

มีอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง 
4.2.5  กําหนดใหบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ใชกับหลอดไฟฟาชนิด T5 ขนาด 3 วัตต มีอายุการ

ใชงาน 20,000 ช่ัวโมง 
4.2.6  กําหนดใหสตารทเตอร ใชกับหลอดไฟฟาชนิด T8 มีอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง 
4.2.7  กําหนดใหข้ัวตอหลอด ใชกับหลอดไฟฟาชนิด T5 มีอายุการใชงาน 20,000 ช่ัวโมง 
4.2.8  ราคาตนทุนของหลอดไฟฟาและอุปกรณใชขอมูลจากยี่หอ PHILIPS 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนวัตตและอายุการใชงานของหลอด 
 

รายการ จํานวนวัตต อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 
หลอดไฟฟาชนิด T8 36 15,000 
หลอดไฟฟาชนิด T5 28 20,000 
บัลลาสตแกนเหล็กความสูญเสียตํ่า 10 มากกวา 15,000 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 3 มากกวา 20,000 
สตารทเตอร - มากกวา 15,000 
ข้ัวตอหลอด - เทากับ 20,000 

 

4.3 ขอกําหนดในการคํานวณ 
1) การวิเคราะหจะทําการวิเคราะหทางดานการเงิน 
2) กําหนดอัตราคาไฟฟาท่ี 3.33 บาทตอกิโลวัตตช่ัวโมง โดยใชคาเฉลี่ยใชงานจริงของป 

2554 
4.3.1 การวิเคราะหคาใชจาย 

การวิเคราะหคาใชจายต่ําสุด (Least Cost Analysis) ท้ัง 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 ให
มีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับ ทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคง
ใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 โดยใชขอมูลในตารางท่ี 4.3, 4.4 และตารางท่ี 4.5 ท่ีแสดงถึงจํานวนหลอด
ตามอายุการใชงานของหลอดไฟฟาชนิด T8 ขนาด 36 วัตต ในแตละชวงเวลาอายุการใชงาน และ
ตารางท่ี 4.6 แสดงราคาตนทุนของหลอดไฟฟาและอุปกรณ 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงอายุการใชงานของหลอดไฟฟาชนิด T8 ประเภทสํานักงาน 
 

ปท่ีติดต้ัง จํานวนช่ัวโมงการใชงาน จํานวนหลอดไฟฟาท่ีเปลี่ยน 
(จากการใชงานจริง) ช่ัวโมงตอป ช่ัวโมงสะสม 

2554 2,496 2,496 10 
2553 2,496 4,992 38 
2552 2,496 7,488 35 
2551 2,496 9,984 32 
2550 2,496 12,480 0 
2549 2,496 >14,976 0 

   115 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงอายุการใชงานของหลอดไฟฟาชนดิ T8 ประเภทผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ี
สวนกลาง 

 
ปท่ีติดตั้ง จํานวนช่ัวโมงการใชงาน จํานวนหลอดไฟฟาท่ีเปล่ียน 

(จากการใชงานจริง) ช่ัวโมงตอป ช่ัวโมงสะสม 
2554 5,840 5,840 68 
2553 5,840 11,680 258 
2552 5,840 17,520 240 
2551 5,840 23,360 218 
2550 5,840 29,200 0 
2549 5,840 >35,040 0 

   784 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงอายุการใชงานของหลอดไฟฟาชนดิ T8 ประเภทผูปวยนอก (OPD) และพ้ืนท่ี

สวนกลาง 
 

ปท่ีติดตั้ง จํานวนช่ัวโมงการใชงาน จํานวนหลอดไฟฟาท่ีเปล่ียน 
(จากการใชงานจริง)  ช่ัวโมงตอป ช่ัวโมงสะสม 

2554 5,110 5,110 44 
2553 5,110 10,220 83 
2552 5,110 15,330 78 
2551 5,110 20,440 71 
2550 5,110 25,550 0 
2549 5,110 >30,660 0 

   276 
 
 
 
 
 

DPU



33 

ตารางท่ี 4.6  แสดงราคาตนทุนของหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบ 
 

รายการ จํานวนวัตต ราคาตอหนวย (บาท) 
หลอดไฟฟาชนิด T8 36 50 
บัลลาสตแกนเหล็กความสูญเสียตํ่า 10 130 
สตารทเตอร - 10 
รวมชุดหลอดไฟฟาชนิด T8 46 190 
หลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 28 60 
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 3 200 
ข้ัวตอหลอดชนิด T5 - 17 
รวมชุดหลอดไฟฟาชนิด T5 31 277 

 
ท่ีมา : ฝายจัดซ้ือโรงพยาบาลสินแพทย 
 

จะพบวาชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 มีขนาดวัตตติดต้ังตํ่ากวาชุดหลอด
ไฟฟาชนิด T8 อยูท่ีรอยละ 32.61 แตตนทุนของชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 สูงกวาชุด
หลอดไฟฟาชนิด T8 อยูท่ีรอยละ 68.59 แสดงในตารางท่ี 4.6 

1) กรณีทางเลือกใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 
สามารถหาไดโดยทําการรวมคาใชจายในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบ 

รวมกับคาไฟฟาตลอดระยะเวลา 20,000 ช่ัวโมง ซ่ึงคาหลอดไฟฟาและอุปกรณเปนเปล่ียนครั้งเดียว
ในปเร่ิมตน ตลอดระยะเวลาโครงการดังนี้ 

- คาหลอดและอุปกรณไฟฟา 
= ตนทุนหลอดไฟฟา + คาบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส+คาข้ัวตอหลอด 
= 60+200+17 
= 277.00 บาทตอชุด 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 และอุปกรณ ประเภท
สํานักงานกําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทสํานกังาน มีการใชงาน 6 วันตอ
สัปดาหในชวงเวลา 08.30 – 16.30 น. (8 ช่ัวโมง) มีการใชไฟฟาแสงสวางปละ 2,496 
ช่ัวโมง 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T5 และขั้วตอ คาบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T5 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 147 77 11,319 200 29,400 40,719 
1 2,496 - 77 - 200 - - 
2 4,992 - 77 - 200 - - 
3 7,488 - 77 - 200 - - 
4 9,984 - 77 - 200 - - 
5 12,480 - 77 - 200 - - 
6 14,976 - 77 - 200 - - 
7 17,472 - 77 - 200 - - 
8 19,968 - 77 - 200 - - 

       40,719 
 

จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด 
T5 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทสํานักงานจํานวน 147 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุการใชงาน 
20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 8 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัด
พลังงานชนิด T5 เปนจํานวนเงิน 40,719 บาท แสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 และอุปกรณ ประเภท
ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลางกําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทหองผูปวย
ใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง มีการใชงาน 7 วันตอสัปดาหใชงาน 16 ช่ัวโมง มีการใช
ไฟฟาแสงสวางปละ 5,840 ช่ัวโมง 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T5 และขั้วตอ คาบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T5 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 1,025 77 78,925 200 205,000 283,925 
1 5,840 - 77 - 200 - - 
2 11,680 - 77 - 200 - - 
3 17,520 - 77 - 200 - - 
4 23,360 1,025 77 78,925 200 20,5000 283,925 
5 29,200 - 77 - 200 - - 
6 35,040 - 77 - 200 - - 
7 40,880 1,025 77 78,925 200 205,000 283,925 
8 46,720 - 77 - 200 - - 

       851,775 
 

จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด 
T5 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทผูปวยใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง จํานวน 1,025 หลอด ซ่ึง
ตลอดระยะเวลาอายุการใชงาน 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 4 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนการ
เปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 เปนจํานวนเงิน 567,850 บาท และระยะเวลาอายุ
การใชงานประมาณ 8 ปของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาจํานวน 3 คร้ัง คิด
เปนจํานวนเงิน 851,775 บาท แสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 และอุปกรณ ประเภท
ผูปวยนอก (OPD) กําหนดใหการใชงานของอาคารประเภทผูปวยนอก (OPD) มีการใช
งาน 7 วันตอสัปดาหในชวงเวลา 07.30 – 21.30 น. (14 ช่ัวโมง) มีการใชไฟฟาแสงสวาง
ปละ 5,110 ช่ัวโมง 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T5 และขั้วตอ คาบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T5 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 293 77 22,561 200 58,600 81,161 
1 5,110 - 77 - 200 - - 
2 10,220 - 77 - 200 - - 
3 15,330 - 77 - 200 - - 
4 20,440 293 77 22,561 200 58,600 81,161 
5 25,550 - 77 - 200 - - 
6 30,660 - 77 - 200 - - 
7 35,770 - 77 - 200 - - 
8 40,880 293 77 22,561 200 58,600 81,161 

       243,483 
 

จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด 
T5 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทผูปวยนอก (OPD) จํานวน 293 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุการ
ใชงาน 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 4 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด T5 เปนจํานวนเงิน 162,322 บาท และระยะเวลาอายุการใชงานประมาณ 8 ป
ของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาจํานวน 3 คร้ัง คิดเปนจํานวนเงิน 243,483 
บาท แสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 และอุปกรณ  
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปท่ี คาใชจายการลงทุนเปล่ียนหลอดไฟฟา T5 ตามประเภทการใชงาน (บาท) 

สํานักงาน ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง ผูปวยนอก (OPD) 
0 40,719 283,925 81,161 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 - 283,925 81,161 
5 - - - 
6 - - - 
7 - 283,925 - 
8 - - 81,161 
 40,719 851,775 243,483 

 
จากตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดวาคาใชจายดานการลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนชนิด

ประหยัดพลังงาน T5 มีคาการลงทุนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้มีตัวแปรท่ีสําคัญ 2 ตัวแปร คือ จํานวนชุด
หลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียน กับจํานวนช่ัวโมงการเปดใชงาน เม่ือทําการวิเคราะหคาใชจายท่ี 8 
ป พบวาสํานักงานมีคาการลงทุน 40,719.00 บาท ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลางมีคาการลงทุน 
851,775.00 บาท และผูปวยนอก (OPD)มีคาการลงทุน 243,483.00 บาท เม่ือพิจารณาตลอด
ระยะเวลาการใชงาน 8 ป พบวาประเภทการใชงานสํานักงานท่ีมีช่ัวโมงการใชงาน 8 ช่ัวโมง จะมี
การใชชุดหลอดเพียง 1 ชุดเทานั้น โดยผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง และผูปวยนอก (OPD) ท่ี
มีช่ัวโมงการใชงาน 16 และ 14 ช่ัวโมงตามลําดับ จะมีการใชชุดหลอดมากถึง 3 ชุด 

- คาพลังงานไฟฟาตอชุดหลอดไฟฟาตอป 
สําหรับประเภทสํานักงาน 
= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 31 วัตต*2,496 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 206.12 บาทตอปตอชุด 
สําหรับประเภทผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 
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= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 31 วัตต*5,840 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 482.29 บาทตอปตอชุด 
สําหรับประเภทผูปวยนอก (OPD) 
= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 31 วัตต*5,110 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 422.00 บาทตอปตอชุด 

 
ตารางท่ี 4.11  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ประเภทสํานกังาน 
 

ปที่ จํานวน
ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 2,496 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
2 4,992 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
3 7,488 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
4 9,984 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
5 12,480 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
6 14,976 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
7 17,472 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
8 19,968 147 31 2,496 3.33 0.0008 30,301.06 
       242,408.48 

 
จากตารางท่ี 4.11 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ของประเภท

สํานักงาน จํานวน 147 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 8 ป ของ
การเปดใชงาน มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 242,408.48 บาท หรือปละ 30,301.06 บาท 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ประเภทผูปวยใน 
(IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 5,840 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
2 11,680 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
3 17,520 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
4 23,360 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
5 29,200 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
6 35,040 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
7 40,880 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
8 46,720 1,025 31 5,840 3.33 0.0008 494,347.82 
       3,954,782.56 

 
จากตารางท่ี 4.12 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ของประเภทผูปวย

ใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง จํานวน 1,025 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง 
หรือประมาณ 8 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 3,954,782.56 บาท หรือ 
ปละ 494,347.82 บาท 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ประเภทผูปวยนอก 
(OPD) 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 5,110 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
2 10,220 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
3 15,330 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
4 20,440 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
5 25,550 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
6 30,660 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
7 35,770 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
8 40,880 293 31 5,110 3.33 0.0008 123,674.24 
       989,393.92 

 
จากตารางท่ี 4.13 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 ของประเภทผูปวย

นอก (OPD) จํานวน 293 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 4 ป 
ของการเปดใชงานมีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 494,696.96 บาท และตลอดอายุการใชงาน 8 ป 
ของการเปดใชงานมีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 989,393.92 บาท หรือปละ 123,674.24 บาท 
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ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 และอุปกรณ 
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปท่ี คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟา T5 ตามประเภทการใชงาน (บาท) 

สํานักงาน ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง ผูปวยนอก (OPD) 
0 - - - 
1 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
2 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
3 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
4 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
5 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
6 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
7 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
8 30,301.06 494,347.82 123,674.24 
 242,408.48 3,954,782.56 989,393.92 

 
คาใชจายดานพลังงานของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 (ตารางท่ี 4.14) จะ

แปรผันกับช่ัวโมงการเปดใชงานและจํานวนหลอดท่ีติดต้ัง โดยประเภทผูใชท่ีมีการเปดใชงานตอป
มากท่ีสุดจะมีคาใชจายดานพลังงานมากข้ึนตามไปดวย เม่ือทําการวิเคราะหคาใชจายดานพลังงานท่ี 
8 ป พบวาประเภทสํานักงานมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 242,408.48 บาท ประเภทผูปวยใน 
(IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง มีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 3,954,782.56 บาท และประเภทผูปวย
นอก (OPD) มีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 989,393.92 บาท 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายดานการลงทุนกับคาใชจายดานพลังงานของหลอด
ประหยัดพลังงานชนิด T5 ตามตารางท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.14 พบวาประเภทสํานักงานมีคาการ
ลงทุน 40,719.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 242,408.48 บาท ประเภทผูปวยใน (IPD) 
และพ้ืนท่ีสวนกลางมีคาการลงทุน 581,775.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 3,954,782.56 
บาท และผูปวยนอก (OPD) มีคาการลงทุน 243,483.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 
989,393.92 บาท จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาช่ัวโมงการใชงานและจํานวนของชุดโคมไฟฟา
สงผลตอการใชพลังงานเปนอยางมาก 
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2) กรณีทางเลือกที่ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 
สามารถหาไดโดยทําการรวมคาใชจายในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบ 

รวมกับคาไฟฟาตลอดระยะเวลา 15,000 ช่ัวโมง ซ่ึงคาหลอดไฟฟาและอุปกรณเปนเปล่ียนครั้งเดียว
ในปเร่ิมตน ตลอดระยะเวลาโครงการดังนี้ 

- คาหลอดและอุปกรณไฟฟา 
=  ตนทุนหลอดไฟฟา + คาบัลลาสตแกนเหล็กความสูญเสียตํ่า+คาสตารทเตอร 
=  50+130+10 
=  190.00 บาทตอชุด 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนดิ T8 และอุปกรณ ประเภท

สํานักงาน 
 

ปที่ จํานวน
ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T8 และ
สตารทเตอร 

คาบัลลาสตแกนเหล็ก
ความสูญเสียตํ่า 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T8 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 147 60 8,820 130 19,110 27,930 
1 2,496 - 60 - 130 - - 
2 4,992 - 60 - 130 - - 
3 7,488 - 60 - 130 - - 
4 9,984 - 60 - 130 - - 
5 12,480 - 60 - 130 - - 
6 14,976 - 60 - 130 - - 
7 17,472 147 60 8,820 130 19,110 27,930 
8 19,968 - 60 - 130 - - 

       55,860 
 

จากตารางท่ี 4.15 จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด T8 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทสํานักงานจํานวน 147 หลอด ซ่ึงตลอด
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ตารางท่ี 4.16  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนดิ T8 และอุปกรณ ประเภท

ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 
 

ปที่ จํานวน
ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T8 และ
สตารทเตอร 

คาบัลลาสตแกนเหล็ก
ความสูญเสียตํ่า 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T8 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 1,025 60 61,500 130 133,250 194,750 
1 5,840 - 60 - 130 - - 
2 11,680 - 60 - 130 - - 
3 17,520 - 60 61,500 130 133,250 194,750 
4 23,360 1,025 60 - 130 - - 
5 29,200 - 60 - 130 - - 
6 35,040 - 60 61,500 130 133,250 194,750 
7 40,880 1,025 60 - 130 - - 
8 46,720 1,025 60 61,500 130 133,250 194,750 
       779,000 

 
จากตารางท่ี 4.16 จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟา

ประหยัดพลังงานชนิด T8 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทผูปวยใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง
จํานวน 1,025 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 3 ป ของการ
เปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 เปนจํานวนเงิน 389,500 
บาท และระยะเวลาอายุการใชงานประมาณ 8 ปของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอด
ไฟฟาจํานวน 4 คร้ัง คิดเปนจํานวนเงิน 779,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนดิ T8 และอุปกรณ ประเภท
ผูปวยนอก (OPD) 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

หลอดไฟฟา T8 และ
สตารทเตอร 

คาบัลลาสตแกนเหล็ก
ความสูญเสียตํ่า 

คาชุด
หลอด

ไฟฟา T8 ราคา/
หลอด 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคา/ช้ิน จํานวนเงิน
(บาท) 

0 - 293 60 17,580 130 38,090 55,670 
1 5,110 - 60 - 130 - - 
2 10,220 - 60 - 130 - - 
3 15,330 293 60 17,580 130 38,090 55,670 
4 20,440 - 60 - 130 - - 
5 25,550 - 60 - 130 - - 
6 30,660 293 60 17,580 130 38,090 55,670 
7 35,770 - 60 - 130 - - 
8 40,880 - 60 - 130 - - 
       167,010 

 
จากตารางท่ี 4.17 จํานวนชุดหลอดและอุปกรณท่ีตองเปล่ียนเปนชุดหลอดไฟฟา

ประหยัดพลังงานชนิด T8 คร้ังเดียวในปท่ี 0 ของประเภทผูปวยนอก (OPD) จํานวน 293 หลอด ซ่ึง
ตลอดระยะเวลาอายุการใชงาน 15,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 3 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนการ
เปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 เปนจํานวนเงิน 111,340 บาท และระยะเวลาอายุ
การใชงานประมาณ 8 ปของการเปดใชงาน มีตนทุนการเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาจํานวน 3 คร้ัง  
คิดเปนจํานวนเงิน 167,010 บาท 
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ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบคาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 และอุปกรณ  
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปท่ี คาใชจายการลงทุนเปล่ียนหลอดไฟฟา T8 ตามประเภทการใชงาน (บาท) 

สํานักงาน ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง ผูปวยนอก (OPD) 
0 27,930 194,750 55,670 
1 - - - 
2 - - - 
3 - 194,750 55,670 
4 - - - 
5 - - - 
6 - 194,750 55,670 
7 27,930 - - 
8 - 194,750 - 
 55,860 779,000 167,010 

 
คาใชจายดานการลงทุนเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T8 (ตารางท่ี 

4.18) มีคาการลงทุนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้มีตัวแปรท่ีสําคัญ 2 ตัวแปร คือ จํานวนชุดหลอดและอุปกรณ
ท่ีตองเปล่ียน กับจํานวนช่ัวโมงการเปดใชงาน เม่ือทําการวิเคราะหคาใชจายท่ี 8 ป พบวาสํานักงานมี
คาการลงทุน 55,860.00 บาท ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลางมีคาการลงทุน 779,000.00 บาท 
และผูปวยนอก (OPD)มีคาการลงทุน 167,010.00 บาท เมื่อพิจารณาตลอดระยะเวลาการใชงาน 
15,000 ช่ัวโมง พบวาประเภทการใชงานสํานักงานท่ีมีช่ัวโมงการใชงาน 8 ช่ัวโมง จะมีการใชชุด
หลอดเพียง 2 ชุดเทานั้น โดยผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง มีช่ัวโมงการใชงาน 16 จะมีการใช
ชุดหลอด 4 ชุดและผูปวยนอก (OPD) มีช่ัวโมงการใชงาน 14 จะมีการใชชุดหลอด 3 ชุด 

- คาพลังงานไฟฟาตอชุดหลอดไฟฟาตอป 
สําหรับประเภทสํานักงาน 
= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 46 วัตต*2,496 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 305.87 บาทตอปตอชุด 
สําหรับประเภทผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 
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= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 46 วัตต*5,840 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 715.65 บาทตอปตอชุด 
สําหรับประเภทผูปวยนอก (OPD) 
= {(จํานวนวัตต*จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอป*คา PF (0.8)/1000)}*คาไฟฟา (บาท) 
= 46 วัตต*5,110 ช่ัวโมงตอป*0.0008*3.33 บาท 
= 626.19 บาทตอปตอชุด 

 
ตารางท่ี 4.19  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ประเภทสํานกังาน 
 

ปที่ จํานวน
ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 2,496 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
2 4,992 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
3 7,488 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
4 9,984 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
5 12,480 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
6 14,976 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
7 17,472 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
8 19,968 147 46 2,496 3.33 0.0008 44,962.86 
       359,702.88 

 
จากตารางท่ี 4.19 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ของประเภท

สํานักงาน จํานวน 147 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 8 ป ของ
การเปดใชงาน มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 359,702.88 บาท หรือปละ 44,962.86 บาท 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ประเภทผูปวยใน 
(IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 5,840 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
2 11,680 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
3 17,520 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
4 23,360 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
5 29,200 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
6 35,040 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
7 40,880 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
8 46,720 1,025 46 5,840 3.33 0.0008 733,548.38 
       5,868,387.04 

 
จากตารางท่ี 4.20 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ของประเภทผูปวย

ใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง จํานวน 1,025 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง 
หรือประมาณ 4 ป ของการเปดใชงาน มีตนทุนคาพลังงานเปนเงิน 2,934,193.52 บาท และตลอดอายุ
การใชงาน 8 ป มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 5,868,387.04 บาท หรือปละ 733,548.38 บาท 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ประเภทผูปวยนอก 
(OPD) 

 
ปที่ จํานวน

ช่ัวโมง
สะสม 

จํานวน
หลอด/ช้ิน 

จํานวน
วัตต 

จํานวน
ช่ัวโมงตอ

ป 

อัตราคา
ไฟฟาตอ
หนวย 

PF คาพลังงาน
ไฟฟา 
(บาท) 

0 - - - - - - - 
1 5,110 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
2 10,220 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
3 15,330 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
4 20,440 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
5 25,550 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
6 30,660 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
7 35,770 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
8 40,880 293 46 5,110 3.33 0.0008 183,476.55 
       1,467,812.40 

 
จากตารางท่ี 4.21 จํานวนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 ของประเภท

สํานักงาน จํานวน 293 หลอด ซ่ึงตลอดระยะเวลาอายุหลอด 20,000 ช่ัวโมง หรือประมาณ 4 ป ของ
การเปดใชงาน มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 718,107.83 บาท และอายุตลอดการใชงาน 8 ป  
มีตนทุนคาพลังงานไฟฟาเปนเงิน 1,467,812.40 บาท หรือปละ 183,476.55 บาท 
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ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบคาพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 และอุปกรณ 
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปท่ี คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟา T8 ตามประเภทการใชงาน (บาท) 

สํานักงาน ผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง ผูปวยนอก (OPD) 
0 - - - 
1 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
2 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
3 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
4 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
5 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
6 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
7 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
8 44,962.86 733,548.38 183,476.55 
 359,702.88 5,868,387.04 1,467,812.40 

 
คาใชจายดานพลังงานของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T8 (ตารางท่ี 4.22) จะ

แปรผันกับช่ัวโมงการเปดใชงานและจํานวนหลอดท่ีติดต้ัง โดยประเภทผูใชท่ีมีการเปดใชงานตอป
มากท่ีสุดจะมีคาใชจายดานพลังงานมากข้ึนตามไปดวย เม่ือทําการวิเคราะหคาใชจายดานพลังงานท่ี 
8 ป พบวาประเภทสํานักงานมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 359,702.88 บาท ประเภทผูปวยใน 
(IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง มีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 5,868,387.04 บาท และประเภทผูปวย
นอก (OPD) มีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 1,467,812.40 บาท 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาใชจายดานการลงทุนกับคาใชจายดานพลังงานของหลอด
ประหยัดพลังงานชนิด T5 ตามตารางท่ี 4.18 และตารางท่ี 4.22 พบวาประเภทสํานักงานมีคาการ
ลงทุน 55,860.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 359,702.88 บาท ประเภทผูปวยใน (IPD) 
และพ้ืนท่ีสวนกลางมีคาการลงทุน 779,000.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 5,868,387.04 
บาท และผูปวยนอก (OPD) มีคาการลงทุน 167,010.00 บาท จะมีคาใชจายดานพลังงานเทากับ 
1,467,812.40 บาท จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวาช่ัวโมงการใชงานและจํานวนของชุดโคมไฟฟา
สงผลตอการใชพลังงานเปนอยางมาก 
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3. เปรียบเทียบการลงทุนดานอุปกณชุดหลอดไฟฟา ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียน
หลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟ
ชนิดเดิม T8 
 
ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบคาใชจายดานอุปกรณ ทางเลือกที่ 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัด

พลังงานชนิด T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปท่ี คาใชจายการลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟฟา T5 และคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8  

ตามประเภทการใชงาน (บาท) 
สํานักงาน 

(T5) 
สํานักงาน 

(T8) 
ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นท่ี
สวนกลาง 

(T5) 

ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นท่ี
สวนกลาง 

(T8) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T5) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T8) 

0 40,719 27,930 283,925 194,750 81,161 55,670 
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - 194,750 - 55,670 
4 - - 283,925 - 81,161 - 
5 - - - - - - 
6 - - - 194,750 - 55,670 
7 - 27,930 283,925 - - - 
8 - - - 194,750 81,161 - 

รวม 40,719 55,860 851,775 779,000 243,483 167,010 
เปรียบเทียบ T5 < T8 T5 > T8 T5 > T8 

 
การเปรียบเทียบคาใชจายดานอุปกรณ (ตารางท่ี 4.23) ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียน

หลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิด
เดิม T8 ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท ประเภทสํานักงานมีคาใชจายดานการลงทุนเปล่ียน
หลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 ลงทุนตํ่ากวาการไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟ
ชนิดเดิม T8 อยู 15,141.00 บาท คิดเปนรอยละ 27 ของคาท่ีลดลงเม่ือเทียบกับการใชหลอดไฟฟา
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ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงาน ทางเลือกที่ 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัด

พลังงานชนิด T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 
ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ปที่ คาใชจายดานพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟา T5 และคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8  

ตามประเภทการใชงาน (บาท) 
สํานักงาน 

(T5) 
สํานักงาน 

(T8) 
ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นที่
สวนกลาง 

(T5) 

ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นที่
สวนกลาง 

(T8) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T5) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T8) 

0 - - - - - - 
1 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
2 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
3 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
4 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
5 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
6 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
7 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 
8 30,301.06 44,962.86 494,347.82 733,548.38 123,674.24 183,476.55 

รวม 242,408.48 359,702.88 3,954,782.56 5,868,387.04 989,393.92 1,467,812.40 
เปรียบเทียบ T5 < T8 T5 < T8 T5 < T8 

 
การเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงาน (ตารางท่ี 4.24) ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียน

หลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิด
เดิม T8 ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท ประเภทสํานักงานมีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาตํ่า
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ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบคาใชจายดานอุปกรณ และคาใชจายดานพลังงาน ทางเลือกที่ 1 ใหมีการ

เปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกที่ 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟา
คงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท 

 
ประเภท
คาใชจาย 

คาใชจายการลงทุนและคาใชจายดานพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟา T5  
และคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 ตามประเภทการใชงาน (บาท) 

สํานักงาน 
(T5) 

สํานักงาน 
(T8) 

ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นที่
สวนกลาง 

(T5) 

ผูปวยใน (IPD) 
และพื้นที่
สวนกลาง 

(T8) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T5) 

ผูปวยนอก 
(OPD) 
(T8) 

ดานอุปกรณ 40,719 55,860 851,775 779,000 243,483 167,010 
ดานพลังงาน 242,408.48 359,702.88 3,954,782.56 5,868,387.04 989,393.92 1,467,812.40 

รวม 283,127.48 415,562.88 4,806,557.56 6,647,387.04 1,232,876.92 1,634,822.40 
เปรียบเทียบ T5 < T8 T5 < T8 T5 < T8 

 
การเปรียบเทียบคาใชจายดานอุปกรณและคาใชจายดานพลังงาน (ตารางที่ 4.25) 

ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียน
หลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 ตามประเภทการใชงานท้ัง 3 ประเภท ประเภทสํานักงานมี
คาใชจายตํ่ากวาเม่ือใชหลอดชนิด T5 อยู 132,435.40 บาท คิดเปนรอยละ 31.86 ประเภทผูปวยใน 
(IPD) และพื้นท่ีสวนกลางมีคาใชจายตํ่ากวาเม่ือใชหลอดชนิด T5 อยู 1,840,829.48 บาท คิดเปน 
รอยละ 27.69 และประเภทผูปวยนอก (OPD) มีคาใชจายตํ่ากวาเม่ือใชหลอดชนิด T5 อยู 401,945.48 บาท 
คิดเปนรอยละ 24.58 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหตนทุนสัมฤทธิภาพ (Cost Effectiveness) ของโครงการ

วิเคราะหการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กรณีศึกษาอาคารสงเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลสินแพทย เทานั้น โดยพิจารณาทางเลือก 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 ใหมีการเปล่ียน
หลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟ
ชนิดเดิม T8 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะหคาใชจายทางการเงิน 

ในการวิเคราะหดวยวิธีคาใชจายต่ําสุด (Least Cost Analysis) ในทางเลือกท่ี 1 ใหมีการ
เปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 กับ ทางเลือกท่ี 2 ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใช
หลอดไฟชนิดเดิม T8 โดยการเปรียบเทียบกลุมอาคาร 3 ประเภท คือ ประเภทสํานักงาน ประเภท
ผูปวยใน (IPD)/พื้นท่ีสวนกลาง และประเภทผูปวยนอก ไดกําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะห
คาพลังงานไฟฟาเทากับ 20,000 ช่ัวโมง ตามมาตรฐานอายุใชงานของหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
ชนิด T5 

ผลปรากฏวาทางเลือกกรณีท่ีไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดเดิม T8 มีคาใชจายทาง
การเงินสูงกวากรณีเปล่ียนเปนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน T5 ท้ัง 3 ประเภท 
 
5.2 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ระยะเวลาคืนทุนโครงการ (Playback Period) เปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน 
T5 ไดแก ระยะเวลาท่ีสวนตางคาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงมีคาเทากับคาลงทุนของโครงการ กลาวคือ
นําผลตางคาพลังงานไฟฟาของทางเลือกใหมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาเปนชนิดประหยัดพลังงาน T5 
กับ ทางเลือกที่ไมเปล่ียนหลอดไฟฟาคงใชหลอดไฟชนิดเดิม T8 ในแตละปมารวมกันท่ีพอดีเทากับ
คาใชจายเปล่ียนหลอดไฟฟาและอุปกรณประกอบเปนชุด T5 
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ซ่ึงในกรณีประเภทสํานักงาน มีผลตางพลังงานไฟฟาของทางเลือก กรณีทางเลือกมีการ
เปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกไมเปล่ียนหลอดคงใชหลอดไฟฟาเดิม 
T8 คาพลังงานไฟฟาลดลงทันทีปละ 115,412.38 บาท 

ซ่ึงในกรณีประเภทผูปวยใน (IPD) และพื้นท่ีสวนกลาง มีผลตางพลังงานไฟฟาของ
ทางเลือก กรณีทางเลือกมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกไมเปล่ียน
หลอดคงใชหลอดไฟฟาเดิม T8 คาพลังงานไฟฟาลดลงทันทีปละ 2,497,854.48 บาท 

ซ่ึงในกรณีประเภทผูปวยนอก (OPD) มีผลตางพลังงานไฟฟาของทางเลือก กรณี
ทางเลือกมีการเปล่ียนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 กับทางเลือกไมเปล่ียนหลอดคงใช
หลอดไฟฟาเดิม T8 คาพลังงานไฟฟาลดลงทันทีปละ 589,758.48 บาท 
 
ตารางท่ี 5.1  แสดงระยะเวลาคืนทุน ประเภทสํานักงาน 
 

ปที่ คาเงินลงทุนหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด T5 

ผลตอบแทน 
(สวนตางคาพลังงานไฟฟาที่ลดลง) 

คาลงทุน ผลตอบแทน
สะสม 

ปที่ 0 40,719.00 - - - 
ปที่ 1 - 14,661.80 - 14,661.80 
ปที่ 2 - 14,661.80 - 29,322.80 
ปที่ 3 - 14,661.80 - 43,984.60 
ปที่ 4 - 14,661.80 - 58,646.40 
ปที่ 5 - 14,661.80 - 73,308.20 
ปที่ 6  - 14,661.80 - 87,970.00 
ปที่ 7 - 14,661.80 27,930.00 130,561.80 
ปที่ 8 - 14,661.80 - 145,223.60 

 40,719.00 117,294.40 27,930.00 583,679.20 
 

จากตารางท่ี 5.1 กรณีประเภทสํานักงาน มีคาใชจายเปล่ียนชุดหลอดไฟฟาประหยัด
พลังงานชนิด T5 เทากับ 40,719.00 บาท ผลตอบแทนจากสวนตางคาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงปละ
14,661.80 บาท ทําใหระยะเวลาคืนทุนของ 40,179.00 เทากับ 2.77 ป 
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ตารางท่ี 5.2  แสดงระยะเวลาคืนทุน ประเภทผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง 
 

ปที่ คาเงินลงทุนหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด 

T5 

ผลตอบแทน 
(สวนตางคาพลังงานไฟฟาที่

ลดลง) 

คาลงทุน ผลตอบแทน
สะสม 

ปปจจุบัน 283,925.00 - - - 
ปที่ 1 - 239,200.56 - 239,200.56 
ปที่ 2 - 239,200.56 - 478,401.12 
ปที่ 3 - 239,200.56 194,750.00 912,351.68 
ปที่ 4 283,925.00 239,200.56 - 1,151,552.24 
ปที่ 5 - 239,200.56 - 1,390,752.80 
ปที่ 6  - 239,200.56 194,750.00 1,824,703.36 
ปที่ 7 283,925.00 239,200.56 - 2,063,903.92 
ปที่ 8 - 239,200.56 194,750.00 2,497,854.48 

 851,775.00 1,913,604.48 584,250.00 10,558,720.16 
 

จากตารางท่ี 5.2 กรณีประเภทผูปวยใน (IPD) และพ้ืนท่ีสวนกลาง มีคาใชจายเปล่ียนชุด
หลอดไฟฟาประหยัดพลังงานชนิด T5 เทากับ 851,775.00 บาท ผลตอบแทนจากสวนตาง 
คาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงปละ 239,200.56 บาท ทําใหระยะเวลาคืนทุนของ 851,775.00 เทากับ 3.56 
ป 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงระยะเวลาคืนทุน ประเภทผูปวยนอก (OPD) 
 

ปที่ คาเงินลงทุนหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด T5 

ผลตอบแทน 
(สวนตางคาพลังงาน

ไฟฟาที่ลดลง) 

คาลงทุน ผลตอบแทน
สะสม 

ปปจจุบัน 81,161.00 - - - 
ปที่ 1 - 59,802.31 - 59,802.31 
ปที่ 2 - 59,802.31 - 119,604.62 
ปที่ 3 - 59,802.31 55,670.00 235,076.93 
ปที่ 4 81,161.00 59,802.31 - 294,879.24 
ปที่ 5 - 59,802.31 - 354,681.55 
ปที่ 6  - 59,802.31 55,670.00 470,153.86 
ปที่ 7 - 59,802.31 - 529,956.17 
ปที่ 8 - 59,802.31 - 589,758.48 

 162,322.00 478,418.48 111,340.00 2,653,913.16 
 

จากตารางท่ี 5.3 กรณีประเภทผูปวยนอก (OPD) มีคาใชจายเปล่ียนชุดหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานชนิด T5 เทากับ 162,322.00 บาท ผลตอบแทนจากสวนตางคาพลังงานไฟฟาท่ี
ลดลงปละ 59,802.31 บาท ทําใหระยะเวลาคืนทุนของ 162,322.00 เทากับ 2.71 ป 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการศึกษาการลงทุนในการนําเอาหลอดประหยัดพลังงานชนิด T5 ทดแทนหลอด

ชนิด T8 : กรณีศึกษาอาคารสงเสริมสุขภาพ  พบวาหลอดไฟฟาชนิด T8 ซ่ึงเปนหลอดไฟฟาชนิด
เดิม ท่ีติดอยูภายในอาคารนั้น มีอายุการใชงานของหลอดและบัลลาสตเกินกวาอายุการใชงานตาม
ช่ัวโมงมาตรฐานท่ีกําหนด โดยตัวหลอดไฟฟานั้นมีอายุการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลทําให
ประสิทธิภาพของคาการสองสวางลดลง (Lux) สําหรับบัลลาสตแกนเหล็กชนิดความสูญเสียตํ่า เม่ือ
มีอายุการใชงานที่เพิ่มข้ึนจะสงผลโดยตรงกับคากําลังไฟฟา (วัตต) ซ่ึงอาจมีคามากวา 10 วัตต 
ดังนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองทําการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลคาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหผลท่ี
ไดเกิดความถูกตองและแมนยํามากยิ่งข้ึน รวมท้ังการเก็บขอมูลอายุการใชงานของหลอดดวย 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
1) เพื่อใหไดขอมูลในการเปล่ียนหลอดของปปจจุบันถูกตองมากท่ีสุด จําเปนตองทํา

การบันทึกขอมูล วัน เดือน ป ท่ีทําการติดต้ังหลอดและอุปกรณประกอบ เพื่อนําคามาวิเคราะห
ระยะเวลาในการเปล่ียนหลอดท่ีถูกตอง 

2) ควรทําการเก็บขอมูลอายุการใชงานจริงของหลอด บัลลาสต สตารทเตอร และ
อุปกรณอ่ืนๆ เพื่อหาอายุการใชงานจริงของอุปกรณ 

3) การเปรียบเทียบการใชพลังงานของหลอดไฟฟา เพื่อใหผลของขอมูลมีความถูกตอง
มากท่ีสุด ควรใชเคร่ืองมือตรวจวัดการใชพลังงานจริง เนื่องจากหลอดและบัลลาสตแตละยี่หอ หรือ
อายุการใชงานก็สงผลกับคาพลังงานท้ังส้ิน 

4) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการลงทุนท่ีถูกตองควรเปรียบเทียบกับหลอดและอุปกรณของ
ยี่หอตางๆ หลายยี่หอ ตามคุณสมบัติ ราคา และคุณภาพ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 
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บัลลาสต : ชนิดของบัลลาสตแกนเหล็กและบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส. สืบคนเม่ือ 15 มีนาคม2555, 

จากhttp://www.srayaisom.dyndns.org/nectec/electrical/light/fluorescent/ballast.html 
เร่ืองหนารูเกี่ยวกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส : บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส. สืบคนเม่ือ 15 มีนาคม2555, 

จาก http://www.eestaff.kku.ac.th/~krit/Home.files/index077.html 
บัลลาสต : ปจจัยในการเลือกบัลลาสต. สืบคนเม่ือ 15 มีนาคม2555, จาก http://www.tieathai.org/ 

know/ballast/ch%203.html 
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ตําแหนง วิศวกรไฟฟา หัวหนาแผนกซอมบํารุง 
ประสบการณ งานบริหารอาคาร  
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