




















































1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ในระยะ 20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2533-2553) การใชพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ืองเฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอปจนปจจุบันมีการใชพลังงานเปน 2.3 เทาของป 2533 ซึ่งเปนการ
เติบโตที่ควบคูกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงมีคาเฉลี่ยรอยละ 4.5 ตอปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอาคารธุรกิจน้ันสูงกวาอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเพ่ิมเปน 3.0 และ  3.7 เทา
ตามลําดับเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2533 

ในระยะ 20 ปขางหนาหากไมมีมาตรการอนุรักษและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคคมนาคมและการขนสง ที่มีนัยสําคัญความตองการพลังงาน
ในกรณีปกติ (Business-asusual:BAU) จะเพ่ิมขึ้นจาก 71,000 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ  (kilo ton 
oil equivalent : ktoe) ตอปในปจจุบันเปน 151,000  ktoe หรือประมาณ 2.1 เทาของปจจุบันหรือ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอปภายใตสมมุติฐานที่ GDP จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.2 ตอปโดยที่ความ
ตองการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกวาภาคอื่นๆ และ
สงผลตอแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานก็เชนเดียวกัน 

 
ภาพประกอบ 1 การใชพลังงานในอดีตและแนวโนมความตองการในอนาคตกรณ ีBAU 

        
ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (2554-2573) กระทรวงพลังงาน 
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แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป กระทรวงพลังงาน (2554-2573: 2-3) ตามขอตกลงระหวางผูนํา
ประเทศของกลุมเอเปคเม่ือป พ.ศ.2550  ที่นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เอเปคไดตั้งเปาหมายให
มีการอนุรักษพลังงานเพื่อความมั่นคงดานพลังงานของภูมิภาค และเพ่ือการแกปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลด “ความเขมการใชพลังงาน” (Energy Intensity:EI) หรือ
ปริมาณพลังงานที่ใชตอหนวยผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศลงรอยละ 25 ภายในปพ.ศ. 2573 
(ค.ศ. 2030) โดยใชป พ.ศ.2548 (ค.ศ. 2005) เปนปฐาน เน่ืองจากเมื่อป 2548 ความเขมการใช
พลังงานของประเทศไทยคือ 16.2 ktoe (พันตันเทียบเทาน้ํามันมันดิบ) ตอพันลานบาท GDP (คิด
คาคงที่ป2531 หรือ ค.ศ. 1988) ดังน้ัน หากประเทศไทยมุงม่ันที่จะดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ตามขอตกลงดังกลาว ความเขมการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศไทยในป 2573 จะตองไมเกิน 
12.1 ktoe ตอพันลานบาท GDP หรือการใชพลังงานขั้นสุดทายในปดังกลาวจะตองไมเกิน 121,000  
ktoe (ภายใตสมมุติฐานที่เศรษฐกิจจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.2 ตอป) หรือตองต่ํากวาความตองการ
พลังงานในกรณีปกติที่ไมมีมาตรการอนุรักษพลังงาน  30,000 ktoe หรือต่ํากวารอยละ 20 ของ
ความตองการในกรณีปกติ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เปาหมายการอนุรักษพลังงาน 20 ป 
 

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (2554-2573) กระทรวงพลังงาน, หนา 4 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.)  รายงานอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จไทยไตรมาสที่   4 /2553  ขยายตั วร อยละ  3 .8 (อ าง อิงจาก  
www.energy.go.th)  โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหการสงออก การ
ทองเที่ยว รวมทั้งรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีอัตราการวางงานอยูในอัตราที่ต่ํา สวนภาวะเศรษฐกิจ
ไทยในป  พ.ศ.2553 ตลอดทั้งป ขยายตัวรอยละ 7.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ฟน
ตัว และอุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือน ที่
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ขยายตัวรอยละ 13.8 และ 4.8 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ของป พ.ศ.2553 รวมทั้งการ
สงออกสินคารูปดอลลารสหรัฐที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 28.5 ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอสถานการณ
พลังงานไทยในประเทศความตองการไฟฟาสูงสุด (Gross Peak Generation) ของป พ.ศ.2553 
เกิดขึ้นเม่ือวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น.ที่ระดับ  24,630 เมกะวัตต สูงกวา Peak 
ของป  2552 ซึ่งอยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต อยู  2,034 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 9.0 

  คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟาไดประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของ 
GDPเพิ่มเติมในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 กําหนดใหมีคาเทากับคาเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 
คือรอยละ  5.6 ตอป (อางอิงจาก  การพยากรณความตองการไฟฟา 2550-2564) โดยใหเปนกรณี
ฐานและจัดทํากรณีต่ําและกรณีสูงโดยกําหนดใหตั้งแตป  2551 มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ต่ํา
และสูงกวากรณีฐานรอยละ 0.5 ตามลําดับ 
 

 
ตาราง 1 การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยทีใ่ชในการพยากรณความตองการไฟฟา 
 
 

ป พ.ศ. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

กรณีต่ํา 4.0 4.5 4.7 4.5 4.5 4.8 5.0 5.0 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 
กรณีฐาน 4.8 5.0 5.2 5.0 5.0 5.3 5.5 5.5 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 
กรณีสูง 5.0 5.5 5.7 5.5 5.5 5.8 6.0 6.0 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 6.0 

 

        ตารางการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยที่ใชในการพยากรณความตองการไฟฟารอยละ 
 

ที่มา: การพยากรณความตองการไฟฟา 2550-2564 กระทรวงพลังงาน 
 

คาพลังงานไฟฟาที่สูญเสีย(Loss) ในระบบสงและระบบจําหนายในการพยากรณความตองการ
ไฟฟาฉบับมกราคม พ.ศ.2550 กําหนดใหมีคาพลังงานไฟฟาสูญเสีย เปนดังน้ี 

1.  กําหนดใหคา Loss ในระบบสงของกฟผ. มีสัดสวนคงที่ตลอดชวงของการพยากรณ          
(ป  พ.ศ. 2550-2564) เทากับรอยละ 2.5 ของปริมาณไฟฟาที่ขายทั้งหมด 

2. กําหนดใหมีคา Loss ในระบบจําหนายของ กฟน. มีสัดสวนคงที่ตลอดชวงของการ 
พยากรณ (ปพ.ศ. 2550-2564) เทากับรอยละ 3.64 ของปริมาณความตองการไฟฟาทั้งหมดของ กฟน. 

3. กําหนดใหมีคา Loss ในระบบจําหนายของ กฟภ. มีสัดสวนเทากับรอยละ 5.1 ของปริมาณ 
ความตองการไฟฟาทั้งหมดของ กฟภ. ในชวงป  2550-2554 และเทากับรอยละ 5.0 ในชวงป   
2555-2564 

 
 ในการดําเนินการเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจึงมีการออกกฎหมายเพื่อเปน

แนวทางในการกํากับดูแล  สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดแก
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พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2550  
และมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกํากับใหอาคารขนาดใหญหรืออาคารควบคุม  จะตองดําเนินการเพื่อการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

อาคารที่จัดเปนอาคารควบคุม (อางอิงจาก http://www.energy.go.th) จะมีการติดตั้ง
เครื่องวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือติดตั้งหมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมี
ขนาดตั้งแต 1,175 กิโลโวลตแอมแปร  หรือใชพลังงานไฟฟาและพลังงานไฟฟารูปแบบอ่ืนๆ 
เทียบเทาพลังงานไฟฟาในรอบปที่ผานมาตั้งแต  20  ลานเมกะจูลขึ้นไป  เครื่องเดียวหรือหลาย
เครื่องรวมกัน  ถือวาเขาขายอาคารควบคุมจะตองมีการมีการดําเนินการตามกฏกระทรวงซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   ใหมีการจัดทําระบบจัด
การพลังงาน  คือระบบบริหารจัดการคุณภาพ และใหกระทรวงพลังงานเขาไปตรวจสอบ หากเห็นวา
ระบบการใชพลังงานยังไมดีพอ จะใหคําแนะนําปรับแกทางกระทรวงฯ จะสนับสนุนดวยการให
คําปรึกษาเรื่องการใชวัสดุ และใหความรูความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งในสวนของอาคารควบคุมน้ี 
จะมีผลบังคับใชประมาณเดือนมีนาคม 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขานรับนโยบายทางดานพลังงาน
พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยกาวหนาผสานสัมพันธกับกระแสสากล ณ ถนน
สุขุมวิท 23  อยูบนพื้นที่ 93 ไร 1 งาน 1.8 ตารางวา  มหาวิทยาลัยไดมีการปรับภูมิทัศนใหมใหเปน
มหานครแหงการศึกษา  อาคารภายในมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม  บางอาคารก็ไดกอสรางขึ้นใหมเพ่ือใหเขากับภูมิทัศนใหม  ซึ่งอาคาร
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนึ่งในอาคารที่สรางขึ้นใหมอยู
ใจกลางมหาวิทยาลัย 

ปจจุบันเปดใชงานแลวแตยังมีปญหาคาใชจายดานพลังงานในอาคารเปนจํานวนมากผูวิจัย
จึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานทําใหเกิดแนวคิดที่จะลดคาใชจาย
ดานพลังงานในอาคารอันจะนําไปสูการปรับปรุงเง่ือนไขและกลไกสําหรับใชในการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงมีแนวทางและวิธีการดําเนินการที่สําคัญอยู 2 ประการ
คือ 

1. การดําเนินการประหยัดพลังงานดวยวิธีการทางเทคนิคคือโดยการตรวจสอบและ
วิเคราะหการใชพลังงานดวยการศึกษาการทดสอบและการวัดคาการใชพลังงานและพิจารณา
เลือกใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม 

2. การดําเนินการประหยัดพลังงานดวยวิธีการจัดการคือโดยอาศัยเทคนิคหรือกระบวนการ
ปรับปรุงในดานตางๆ  และการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดการใชพลังงานไดอยาง
คุมคาเต็มประสิทธิภาพ 

งานวิจัยน้ีไดใชอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนกรณีศึกษาสําหรับการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานดวยการศึกษาการทดสอบการวัด
คาการใชพลังงานและพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม เพ่ือหามาตรการในการ
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อนุรักษพลังงานและผลการวิจัยของอาคาร  กรณีศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางในการอนุรักษ
พลังงานของอาคารอื่นๆ ของประเทศตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ตรวจสอบ และวเิคราะหการใชพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารศูนย

อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. หาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร

ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3. ประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและการลงทุน  โดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

ในการพิจารณาการลงทุนของมาตรการประหยัดพลังงาน  รวมถึงดานความปลอดภัยและผลกระทบ
กับสิ่งแวดลอม  ของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
2.  ศึกษาแบบไฟฟาของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ  
3.  สํารวจสภาพโดยทั่วไปตรวจวัดและเก็บรายละเอียดขอมูลการใชพลังงานในะระบบไฟฟา

แสงสวางของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4.  ศึกษาและวิเคราะหมาตรการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมสําหรับอาคารศูนยอํานวยการ

พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการอนุรักษพลงังาน
ตามกฎหมายและความปลอดภัย 

5. ศึกษาการนําหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ควบคูกับบลัลาสต
อิเล็กทรอนิกส มาใชในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

6. ศึกษาคาใชจายดานพลังงานตอกิโลวตัตของการตดิตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ 

7. วิเคราะหลกัษณะการใชพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใชเทียบกับมาตรฐานการอนรุักษพลังงานตาม
กฎกระทรวง 

8. ประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคโดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการพิจารณา
การลงทุนของมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
            ผลการวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. ไดขอมูลการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใชเปนพื้นฐานในการกําหนด
มาตรการอนุรักษพลังงานหรือปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ  

   2. ทราบวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   3. ทราบความเหมาะสมดานเทคนิคและการลงทุน  โดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ในการพิจารณาการลงทุนของมาตรการประหยัดพลังงาน  รวมถึงดานความปลอดภัยและผลกระทบ
กับสิ่งแวดลอม  ของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การศึกษานี้เปนการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา

นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดมาตรการอนุรักษ
พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานใหเหมาะสม โดยนําเสนอทฤษฎีตางๆ  เกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 2535  และทฤษฎีที่
ใชในการวิเคราะหหาแนวทางการประหยัดพลังงานในอาคารโดยแบงเปน  4  สวน  มีรายละเอียด
ของการจัดการพลังงานของอาคารดังนี้ 

1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3. มาตรการในการอนุรักษพลงังานไฟฟาในอาคาร 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงนับเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศ
ไวใชตามความตองการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการ
ผลิตและการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม
สามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(พพ.) จึงไดเปนหนวยงานเจาภาพในการยกรางกฎหมายสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือกําหนด
มาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนด
นโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษ
พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัย
เกี่ยวกับพลังงา รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิต
เครื่ อ ง จั กร อุปกรณที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภาพสู งห รือวั สดุ เ พ่ื อ ใ ช ในการอนุ รั กษ  (อ า ง อิ งจาก 
http://www.dede.go.th) โดย “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535” ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ.2535  
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พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการไม
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  ประกอบกับมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและจัดตั้ง
กระทรวงพลังงานขึ้นในป พ.ศ. 2545 บทบาทหนาที่ของการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานมีบริบทที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ  จึงตองมีการปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมายเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดาน
ประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได
ตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” ขึ้นใชบังคับ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 180 
วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 
 
ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดําเนินการอนุรักษ
พลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดและเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือ
การอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย  กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึง
ประกอบดวย 3 กลุมดังนี้ 

1) โรงงานควบคุม 
2) อาคารควบคุม 
3) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ

อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติจะ

มุงเนนโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมที่จะดําเนินการ
อนุรักษพลังงานไดทันที โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนด
อาคารควบคุม พ.ศ.2538 ไดกําหนดไว  

ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุ
หรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพ่ือใหมีการผลิต
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หรือจําหนายเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคา
ถูก ซึ่งจะชวยใหประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช
พลังงานอยางใดเปนเครื่อง จักรหรืออุปกรณที่ มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนดเปนเรื่องๆ ไป 
 
แนวทางการปฎิบัติตามพระราชบญัญตัิการสงเสรมิการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

ผูที่อยูภายใตกฎหมายฉบับน้ี มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงานนั้น จะถูกเรียกวา “อาคารควบคุม” หรือ “โรงงานควบคุม” 
แลวแตกรณี โดยจะเนนที่อาคารและโรงงานที่มีการใชพลังงานในปริมาณที่มากและมีศักยภาพใน
การอนุรักษพลังงาน โดยประกาศออกมาเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม และ พระราช
กฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมมาใชบังคับ 

อาคารหรือโรงงานที่เขาขายเปนอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมน้ัน ตองมีลักษณะการใช
พลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 

1) ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายไฟฟาใหติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป  
หรือ ติดตั้งหมอแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,175 กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

2) มีการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอยางใดอยาง 
หน่ึงรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานเทียบเทา
พลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจูลขึ้นไป 

พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม และ พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมนี้   
มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2538 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ตามลําดับ ดังน้ัน
อาคารหรือโรงงานที่มีการใชพลังงานดังกลาวขางตน ตองเริ่มดําเนินการอนุรักษพลังงานตามที่
กฎหมายกําหนดไว สําหรับโรงงานหรืออาคารใดๆ ที่มีลักษณะการใชพลังงานตามเกณฑที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาฯ หลังวันที่มีผลใชบังคับแลว จะมีผลเปนอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม
ในทันที 
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หนาที่ของอาคารควบคมุและโรงงานควบคุม 
ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหผูที่เปนเจาของ

อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปน้ี 

1)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ภายในเวลาที่กําหนด 

2)  ตองดําเนินการจัดใหมีการอนุรักษพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ การจัด
การพลังงานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

3)  สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให พพ. ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป โดยตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบพลังงานที่ ไดรับใบอนุญาตจาก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองไดรับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. ซึ่งโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมตองแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานภายใน 180 วันนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม โดยผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติและจํานวนอยางนอยตามที่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด 

คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

 ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
1.  เปนผูไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

2.  เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวทิยาศาสตรโดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

3.  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวตัถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเหน็ชอบ 

4.  เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรบัผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเหน็ชอบ 

5.  เปนผูที่ผานการสอบตามเกณฑหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ ึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
1.  บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปน

ระยะๆ 
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2.  ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
3.  ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคมุในการจัดการพลังงาน 
4.  ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคมุปฏิบัตติามคาํสั่งของอธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตามมาตรา 10 
 

การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดานพลงังาน 
 

 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
1.  แจงชื่อผูรับผิดชอบดานพลังงานที่พนจากหนาที่ 
2.  แจงชื่อบุคคลซึ่งเปนผูทาํหนาที่ผูรับผดิชอบดานพลังงานคนใหม โดยสงแบบแจงแตงตั้ง

(แบบ บพช.) 
3.  ทั้งน้ีใหรีบดําเนินการแจงตอ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ภายใน 

90 วันนับแตผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ 
ผูตรวจสอบพลังงาน 
 นิติบุคคลทีไ่ดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน  ใหเปน
ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 48/1  ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบ และ
รับรองการจัดการพลังงานใหกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ใหเปนไปตามกําหนดของ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
แนวทางการจัดการพลังงาน 
 แนวทางการจัดการพลังงานที่สอดคลองกับพระราชบญัญัติพระราชบญัญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 แสดงดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 แนวทางการจัดการพลังงาน 
 
          ที่มา: (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2551) 
 

ระบบไฟฟาแสงสวางเปนอีกหนึ่ งระบบที่ ใช ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
ธุรกิจ  โดยทั่วไปปริมาณการใชไฟฟาในระบบแสงสวางมีสัดสวนเพียงสวนนอยเม่ือเทียบกับปริมาณ
การใชไฟฟาทั้งหมด นอกจากประเภทกลุมอาคารที่มีการใชแสงสวางที่มีสัดสวนมาก และในระบบ
ไฟฟาแสงสวางจะประกอบดวยอุปกรณหลักๆ ทั่วไป เชน หลอดไฟฟา  บัลลาสต และโคม
ไฟฟา เปนตน อยางไรก็ตามการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางที่ถูกตอง จึงไมใชมุงแตเพียง
เฉพาะการประหยัดไฟฟา แตจะตองมุงสูการไดมาซึ่งระบบไฟฟาแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมถึงการจัดการใชงานระบบอยางเหมาะสม 

แนวทางการอนุรักษพลังงาน  (อางอิงจาก เว็ปไซคกระทรวงพลังงาน.2551)  การอนุรักษ
พลังงานสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง (Lighting System) ในอาคาร 

การใชแสงธรรมชาติ      การออกแบบใหนําแสงธรรมชาติจากภายนอกสองเขามาภายใน
อาคารชวงกลางวัน โดยวิธีการใชแสงสวางจากแสงอาทิตย และการใชแสงสวางจากทองฟา เพ่ือลด
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากแสงสวางจากหลอดไฟในชวงเวลากลางวันและยังเปนการเพิ่มประ
สิทธภาพใหกับระบบแสงสวางแลว ยังเพ่ิมคุณภาพใหกับสภาพแวดลอมภายในอาคารดวย 

การจัดการระบบไฟฟาแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ  การปรับลดความสองสวางให
เหมาะสมกับพ้ืนที่ใชงานจริง เปนวิธีการจัดการระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อลดปริมาณการใชพลังงาน



13 
 

ระบบไฟฟาแสงสวางไดอยางมีประสิทธิผล  โดยวิธีการลดจํานวนหลอดไฟฟา  การเปลี่ยนวิธีการให
แสงอยางเหมาะสม และการหรี่แสง 

อุปกรณควบคุมกําลังไฟฟาสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง  การใชอุปกรณควบคุม
กําลังไฟฟาแสงสวาง เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางที่เกินความจําเปนในบางพื้นที่ 
และยังเพิ่มคาตัวประกอบกําลังรวมถึงสามารถลดกระแสฮารโมนิก ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธภาพ
ใหกับระบบไฟฟาแสงสวาง 

การควบคุมการเปด-ปด   การควบคุมการใชงานระบบไฟฟาแสงสวางโดยการเปด-ปด 
โดยวิธีการควบคุมการเปด-ปด โดยคนควบคุม  และการควบคุมการเปด-ปด โดยอุปกรณ
อัตโนมัติ เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจําเปนตองการใชแสงสวาง เปนการ
บริหารการจัดการใชงานระบบอยางเหมาะสม 

การเลือกใชหลอดไฟประสิทธิภาพสูง   แนวทางการลดการใชพลังงานไฟฟาที่ใชในการ
สองสวาง โดยยังคงประสิทธิผลการสองสวางโดย  การเลือกใชหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 
จะตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางประกอบกัน เพ่ือใหหลอดไฟฟามีการใชงานในระบบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่ใชในการสองสวางลงได 

การเลือกใชบัลลาสตที่มีคาการสูญเสียต่ํา   เปนแนวทางในการเลือกบัลลาสตที่มีคาการ
สูญเสียต่ําใชทดแทนบัลลาสตแบบแกนเหล็กธรรมดา เพ่ือลดกําลังไฟฟาสูญเสียในบัลลาสตลดลง 
โดยการใชบัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง และการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส สามารถลดปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวางลงได 

การเลือกใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง     แนวทางการใชอุปกรณประหยัดในระบบไฟฟา

แสงสวาง โดยวิธีการใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหสามารถกระจายแสงในพื้นที่ที่ตองการแสง

สวางเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งสามารถลดจํานวนหลอดใชงานไดจํานวน 1 หลอดตอโคมขณะที่ความสวาง

เทาเดิม อยางไรก็ตามเปนการใชงานอยางเหมาะสมกับในบางพื้นที่ เชน ทางเดิน เปนตน เปนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใหแสงสวาง จะชวยทําใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาแสงสวาง

ลดลงได 

2.  ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ข้ันตอนการประหยัดพลงังาน 
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (2543) (อางอิงจาก  เว็ปไซค.สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน.2552)  ระบุถงึการดําเนินงานของการประหยัดพลังงานไวดัง
ภาพประกอบที่  4 



14 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการประหยัดพลงังาน 
 
1. การบํารุงรักษาหรือการดูแลเบื้องตน (House Keeping) 
การประหยัดพลังงานโดยวิธีนี้เปนการปรับแตงเครื่องและการทํางานตางๆ  เชน  

การกําหนดใหมีกรรมวิธีดูแลบํารุงรักษาที่ถูกตองและข้ันตอนการทํางานที่เหมาะสมวิธีการตางๆ
เหลานี้มักจะไมทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นหรือเปนมาตรการที่เสียคาใชจายนอยแตมีระยะเวลาคืนทุน
สั้นๆ  คือนอยกวา 4 เดือน 

2. การปรับปรุงประสทิธิภาพขบวนการผลิต (Process Improvement) 
มาตรการนี้ เปนการปรับปรุงระบบอุปกรณหรือกระบวนการเดิมเพื่อใหได

ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือทําใหการสูญเสียตางๆ  ลดนอยลง  วิธีการปรับปรุงขบวนการทํางาน
ตามปกติจะมีความยุงยากมากขึ้นและตองตรวจวิเคราะหอยางละเอียดโดยทั่วไปกรรมวิธีนี้ตองการ
เงินลงทุนปานกลางโดยมีระยะเวลาในการคืนทุน 1-2 ป 

 
3. การเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือระบบ (Major Change Equipment) 
เม่ือการตรวจวิเคราะหในขั้นตนแสดงใหเห็นวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานไดมากโดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมอุปกรณโดยจะตองประเมินคาตอบแทนทางการเงินที่ไดจาก
การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวและหากผลการวิเคราะหมีความสอดคลองและเขากับ
หลักเกณฑการลงทุนของฝายบริหารแลวมาตรการดังกลาวก็จะมีการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบโดย
ปกติมาตรการตางๆในขอน้ีจะมีการลงทุนสูงโดยมีระยะเวลาคืนทุน 2-5 ป 

แนวทางการประหยัดพลงังาน 
การประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารอาจแบงแยกได 2 สวนดังนี้ 
1) การประหยัดพลังงานไฟฟาเกี่ยวกับระบบรวมประกอบดวย 
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  - การตรวจวเิคราะหการใชพลังงาน 
- การควบคุมความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด 

2) การประหยัดพลังงานไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาตางๆประกอบดวย 
- ระบบแสงสวาง 

ซึ่งมีรายละเอียดตางๆ  มีดังนี้ 
 
การประหยัดไฟฟาเก่ียวกบัระบบรวม 

1. การควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 
วรพจน  งามชมภู (2548: 9-32) การใชพลังงานไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

ธุรกิจทั่วไปมีองคประกอบที่มีผลตออัตราคาไฟฟาคือพลังงานไฟฟาที่ใชความตองการพลังไฟฟาและ
เพาเวอรแฟคเตอรจากองคประกอบเหลานี้การไฟฟาจะเรียกเก็บเงินโดยระบุคาธรรมเนียมตางๆไว
ดังนี้คือ 

- คาพลังงานไฟฟา (kWh) คือคาธรรมเนียมที่คิดจากจํานวนความตองการพลังงาน
ไฟฟาในหนึ่งเดือนโดยมีอัตราที่แตกตางกันแตละประเภทผูใชไฟ 

- คาความตองการพลังไฟฟา  (Demand Charge)  เปนคาธรรมเนียมที่คิดจาก
จํานวนความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดของเดือนนั้น 

 
จากองคประกอบของเงินคาไฟฟาพบวาคาธรรมเนียมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

(Demand Charge) มีสัดสวนคอนขางสูงโดยจะเปนอันดับสองรองจากคาพลังงานไฟฟาการควบคุม
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดแสดงถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟาโดยถาความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุดมีคาสูงประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟาก็จะต่ํา (มีตัวประกอบโหลดต่ําหรือ  
Load Factor) แตถาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดมีคาต่ําคือใชเทาที่จําเปนประสิทธิภาพของการใช
พลังงานไฟฟาก็จะสูง (มีตัวประกอบโหลดสูง) หากสามารถปรับคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดให
อยูในขนาดที่เหมาะสมก็จะชวยลดคาใชจายดานไฟฟาในแตละเดือนไดอยางมากและแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานไฟฟาอยูในระดับสูงโดย  Load Factor  ดังสมการ 2.1 
 

Load Factor =  ปริมาณจํานวนการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดตอเดือน(kWh)x 100% 
คาไฟฟาสูงสุดในเดือน(kW) x จํานวนชั่วโมงในเดือน(h) 

(2.1) 
 

สําหรับแนวทางในการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดทําไดโดยเพิ่มคาตัวประกอบโหลดให
สูงขึ้นคือลดจํานวนกิโลวัตตสูงสุด (Peak Demand) ลงและลดการใชจํานวนกิโลวัตตตอชั่วโมงลง
เพ่ือใหสมดุลกับจํานวน Peak Demand ที่ลดลงซึ่งจะมีผลทําใหอัตราสวนของคาทั้งสองเพ่ิมขึ้นแต
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การลดจํานวนกิโลวัตตตอชั่วโมงจะมีผลตอการเพิ่มคาตัวประกอบโหลดไมมากนักแตจะสงผล
โดยตรงตอคาไฟฟาที่ลดลง 
 

2.  การตรวจวิเคราะหการใชพลังงาน 
 การตรวจวิเคราะหการใชพลังงาน (อางอิงจาก  เว็ปไซค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย) คือ  การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน  
โดยทั่วไปการตรวจวิเคราะหการใชพลังงาน  มีขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับ 4 ขั้นตอน  คือ 

1. การตรวจสอบการใชพลังงานจากขอมูลในอดีต เปนการรวบรวมและศึกษาขอมูลการใช
พลังงานในปกอนๆที่ทางผูดูแลอาคารจดบันทึกไวเพ่ือทราบปริมาณการใชพลังคาใชจายดาน
พลังงานทุกรูปแบบตัวแปรของการใชพลังงานในแตละชวงตลอดจนรายละเอียดตางๆ 

2. การตรวจวิเคราะหการใชพลังงานโดยการสํารวจอาคาร  ขั้นตอนแรกเปนการสํารวจแบบ
แปลนของอาคาร  เพ่ือทราบลักษณะทั่วไปของอาคาร อุปกรณตางๆพิจารณาบริเวณที่มีการใช
พลังงานสูง ระบบการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ  บริเวณที่เกี่ยวของจากนั้นเปนการสํารวจอาคาร
เพ่ือหาสาเหตุการสูญเสียพลังงานโดยการสํารวจใชพลังงานทุกระบบ รวมทั้งสํารวจมาตรวัดตางๆให
อยูในสภาพพรอมที่จะบันทึกขอมูลเพ่ือนําไปใชวิเคราะหการใชพลังงานของอาคารนั้น 

3. การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานอยางละเอียด ผลการตรวจสอบขั้นตนนําขอมูล
มาวิเคราะหการใชพลังงานอยางละเอียดโดยทําการสมดุลพลังงานเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ      
อุปกรณและปริมาณการสูญเสียพลังงาน  ขอมูลที่วิเคราะหไดนํามาสรางรูปแบบการใชพลังงานจะทํา
ใหทราบวาจะตองมีการปรับปรุงแกไขสวนใดและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมทางดานเทคนิคและ
เศรษฐศาสตรตอไป 
 4. การทําบัญชีพลังงาน เปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานการใชพลังงานเพ่ือวิเคราะหหาปะ
สิทธิภาพการใชพลังงานและหาแนวทางการประหยัดพลังงานขอมูลพ้ืนฐานไดจากการตรวจสอบการ
ใชพลังงาน  ซึ่งแบงออกเปน  2  ขั้นตอนดังนี้ 
      4.1 การตรวจสอบการใชพลังงานโดยศึกษาจากใบเสร็จคาใชจายพลังงาน  โดยรวบรวม
และวเิคราะหขอมูลคาใชจายพลังงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการหาคาใชจายการใชพลังงานในอาคาร 
      4.2 การตรวจสอบการใชพลังงานโดยศึกษาจากการสํารวจเปนขั้นตอน  หลังจากเสร็จ
สิ้นการตรวจสอบการใชพลังงานโดยศึกษาจากใบเสร็จคาใชจายพลังงาน เพ่ือจัดทํารายละเอียดการ
ใชพลังงานของอุปกรณตางๆ 
 
กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงาน 
 นพพร  พฤษะวัน (2548: 11-19) การตรวจสอบการใชพลังงานเปนกระบวนการเก็บขอมูล  
และศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของตางๆ  เชน  ระบบไฟฟา  เครื่องกล  กระบวนการผลิต  โครงสราง
สถาปตยกรรม  พฤติกรรมการใชพลังงานสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร  และการ
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บริหารงานที่จะมีผลกระทบตอการใชพลังงานของอาคารนั้นๆ  การตรวจสอบการใชพลังงานเปน
กระบวนการที่ตองทําอยางตอเนื่องและจําเปน  ทั้งนี้เน่ืองจากขอมูลตางๆ  เปลี่ยนแปลงตามตาม
เวลา  เชน  อัตราคาพลังงานสูงขึ้น  นอกจากนี้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงานที่เปนระบบจะชวยใหผูตรวจสอบการใชพลังงาน
สามารถเก็บขอมูลที่มีประโยชน  และชวยประหยัดเวลาคาใชจายในการตรวจสอบแสดงใน
ภาพประกอบที่  5 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 กระบวนการตรวจสอบการใชพลังงาน 

 
การเตรียมตรวจสอบเปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับระบบตางๆที่

เกี่ยวของกับการใชพลังงานเปนการชวยใหผูตรวจสอบการใชพลังงานสามารถบริหารเวลาใน
ขั้นตอนของการตรวจสอบภาคสนามไดอยางมีประสิทธิภาพมีการรบกวนเวลาการทํางานของ
พลังงานในอาคารนอยที่สุด 
 การตรวจสอบเปนการตรวจสอบการใชพลังงานแบงออกเปนการตรวจสอบการใชพลังงาน
เบื้องตน  และการตรวจสอบการใชพลังงานโดยละเอียด 

1. การตรวจสอบการใชพลังงานเบื้องตนเปนการสํารวจและตรวจสภาพการใชงานใน
ระดับเบื้องตนของอุปกรณ  อาจจะใชเครื่องมือตรวจสอบทําการตรวจวัดคราวๆเพื่อชี้ใหเห็นสภาพ
การใชพลังงานและศักยภาพเบื้องตนในการประหยัดพลังงานของระบบตางๆ 

     2.  การตรวจสอบการใชพลังงานโดยละเอียด  เปนการตรวจสอบวัดและบันทึกการใช
พลังงาน  เพ่ือสามารถนําขอมูลไฟประเมินมาตรการการประหยัดพลังงานที่มีความซับซอนและมี
การลงทุนคอนขางมาก  การปรับปรุงกรอบอาคาร  การตรวจสอบโดยละเอียดมักจําเปนตองใช
เครื่องมือตรวจสอบทําการตรวจวัดและบันทึกขอมูลอยางตอเน่ือง  มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับวิเคราะหและจําลองการใชพลังงาน (Simulation) เพ่ือใหไดผลที่ถูกตองนาเชื่อถือ  ผลลัพธที่
ไดจะเปนขอมูลสําคัญเพ่ือใชวิเคราะหมาตรการประหยัดพลังงาน  และจัดทํารายงานการตรวจสอบ
การใชพลังงาน 

  
 
 
 

เตรียมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ผลลัพธ 
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การประหยัดพลังงานไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาตางๆ 
1.  ระบบไฟฟาแสงสวาง 
               แสงสวาง  (อางอิงจาก  เว็ปไซค.สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
2552) มีความสําคัญกับมนุษยเรามากเพราะถาไมมีแสงสวางมนุษยเราก็จะไมสามารถมองเห็นสิ่ง
ตางๆบนโลกนี้นอกจากนี้แสงสวางยังสงผลตออารมณและความรูสึกของมนุษยอีกดวยดังน้ันการ
ออกแบบระบบแสงสวางที่ดีนั้นนอกจากจะสงผลตอมนุษยเราใหสบายตาสบายใจ ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มองเห็นสิ่งตางๆไดถูกตองแมนยําชวยลดอุบัติเหตุแลว การเลือกชนิดหลอดไฟ
อุปกรณประกอบใหตรงกับประเภทและลักษณะการใชงานที่เหมาะสมรวมไปถึงการดูแลรักษาทํา
ความสะอาดหลอดไฟระบบแสงสวางอยางสมํ่าเสมอก็จะชวยเราประหยัดพลังงานลดคาใชจายอีก
ดวยดวย 

2.  แนวทางการทําใหระบบแสงสวางมีประสิทธิภาพและลดคาใชจาย 
1. เลอืกใชอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางเหมาะสมตามลักษณะการใชงาน 
2. ออกแบบระบบแสงสวางใหเหมาะสม 
3. การบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหสม่ําเสมอ 

3.  การเลือกใชอุปกรณแสงสวางใหเหมาะสมกับการใชงาน 
3.1  พิจารณาประสิทธิภาพทางแสงสวาง(Lighting Efficiency) 

 

  (2.2) 

                       ลูเมน       คือ ปริมาณแสง (Luminous Flux) ที่ปลอยออกมาจากหลอดแสงสวาง 
                       วัตต        คือ พลังงานไฟฟาที่ใชในการกําเนิดแสง 
           โดยหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงคอืหลอดที่ใชกําลังไฟฟา (วตัต) นอยแตใหความสวางมากจะ
ใหคาประสิทธภิาพทางแสงสวางมีคาสูง แสดงถึง คาประสิทธิภาพแสงสวางที่ดี เปนไปดังตารางที่  2 

 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพทางแสงสวาง = ลูเมน 
     วัตต 
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ตาราง 2 ประสิทธิภาพทางแสงสวางของหลอดไฟ 
 

ชนิดของหลอดแสงสวาง คาประสิทธิภาพทางแสงสวาง 
หลอดไส 8-22 
หลอดแสงจันทร 26-58 
หลอดฟลูออเรสเซนต 30-83 
หลอดเมทัลฮาไลท 67-115 
หลอดโซเดียมความดันสูง 74-132 

 
3.2  อายุการใชงานของหลอดไฟ 
หลอดไฟที่มีราคาถูกมักจะอายุการใชงานสั้นทําใหตองมีการเปลี่ยนหลอดอยูบอยๆทําใหเสีย

คาใชจายสูงกวาหลอดที่มีราคาแพงแตอายุการใชงานนานกวา เชน หลอดไสราคาถูกกวาหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนตแตอายุการใชงานสั้นกวา 

 
3.3  อุณภูมิสีของแสง (Color Temperature)   
อุณภูมิสีของแสงเปนตัวที่บอกวาแสงที่ไดมีความขาวในระดับใดถามีอุณภูมิต่ําแสงที่ได

ออกมาจะเปนกลุมแสงสีเหลืองหรือแดงจะใหความรูสึกแสงที่อุนและนุมนวลสีอุน เชน Warm White 
เหมาะกับบานที่อยูอาศัย โรงแรม หางสรรพสินคาถาอุณภูมิสูงขึ้นแสงก็จะยิ่งขาวขึ้นจะใหความรูสึก
โทนสีเย็น เชน White หรือ Daylight เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ออฟฟศ 

หลอดไส( Incandescent Lamp) 

 

ภาพประกอบ 6 หลอดไส( Incandescent Lamp) 
 
              ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
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เปนหลอดแสงสวางราคาถูก สีของแสงดี ติดตั้งงายใหแสงสวางทันที่ เม่ือเปดหลอดสามารถติด
อุปกรณเพ่ือปรับหรือหร่ีแสงไดงาย แตมีประสิทธิภาพแสงต่ํามาก อายุการใชงานสั้นไฟฟาที่ปอนให
หลอดจะถูกเปลี่ยนเปนความรอนกวารอยละ 90 จึงไมประหยัด พลังงานแตเหมาะสมกับการใชงาน
ประเภทที่ตองการหรี่แสง เชน หองจัดเลี้ยงตามโรงแรม สวนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไม
สามารถหรี่แสงได 
 
ตาราง 3 คุณสมบัติของหลอดไส 
 

ชนิดของหลอดไฟ 

คุณสมบัติของหลอด 

ชวง
กําลังท่ีม ี

(วัตต) 

ปริมาณแสง
ท่ีให 

(ลูเมน, lm) 

ความเขม
การสอง
สวาง 

(แคนเดลา, 
Cd) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของ

สี 

อายุการใช
งาน 

(ชั่วโมง) 

1.หลอดอินแคนเดสเซนต 
1.1 หลอดไสธรรมดา 

15 - 200 90 - 3,150  5 - 12 2,500 - 2,700 100 1,000 

1.2 หลอดไสฟลักซการสอง
สวางสูงชนิดมีตัวสะทอนแสง 

25 - 300 210 - 1,300 180 - 40,000 8 - 13 2,500 100 1,000 

1.3  หลอดไสทังสเตน-ฮาโล
เจน 

- แรงดันปกติ 
- แรงดันต่ํา 

  
40 - 

2,000 
5 - 150 

  
490 - 44,000 
60 - 3,200 

  
300 - 48,000 
(เฉพาะที่มีตัว
สะทอนแสง) 

  
12 - 22 
12 - 22 

  
2,800 
3,000 

    
1,500 - 3,000 
2,000 - 3,000 

 
ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

 

หลอดฟลูออเรสเซนต(Fluorescent Lamp:T8 หรือ LTD) 

 

ภาพประกอบ 7 หลอดฟลูออเรสเซนต(Fluorescent Lamp:T8 หรือ LTD) 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 



21 
 

เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพทางแสงสูงกวาหลอดไสมาตรฐานทั่วไปประมาณ 3 ถึง 5 เทา
(คาเฉลี่ยอยูประมาณ 55-90 ลูเมน/วัตต)  และอายุการใชงานมากกวาประมาณ 20 – 30 เทาหลอด
ฟลูออเรสเซนตแทงยาวที่ใชแพรหลายมีขนาด 36 วัตตแตยังมีหลอดแสงสวางประสิทธิภาพสูง 
(หลอดซุปเปอรลักซ)  ซึ่งมีราคาตอหลอดแพงกวาหลอดแสสวาง 36 วัตตธรรมดาแตใหปริมาณแสง
มากกวารอยละ 20 ในขนาดการใชกําลังไฟฟาที่เทากัน 

ตาราง 4 คุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lamp:T8 หรือ LTD) 
 

 
ชนิดของหลอดไฟ 

คุณสมบัติของหลอด 

ชวง
กําลังท่ีม ี

(วัตต) 

ปริมาณแสงที่
ให 

(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

2. หลอดปลอยประจุ
ความดันไอต่ํา 
# หลอดฟลูออเรสเซนต
ธรรมดา 

- ชนิดตรง (T8) 
- ชนิดกลม (T9) 

  
  
 
 

10 - 58 
22 - 40 

  
  
 
 

450 - 4,600 
1,350 - 2,800 

  
  
 
 

45 - 80 
60 - 70 

  
  
 
 

2,700 - 6,500 
2,700 - 6,500 

  
  
 
 

60 - 80 
60 - 80 

  
  
 
 

8,000 - 10,000 
5,000 - 8,000 

 
ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5 
 เปนหลอดฟลอูอเรสเซนตแบบใหมที่มีเสนผานศูนยกลาง 16 มิลลิเมตรมีขนาดกําลังไฟฟา
เทากับ 28 วัตตตอหลอดซึ่งประหยัดไฟมากขึ้นแตตองใชงานกับบลัลาสตอิเลกทรอนิกสเทานั้น 
ประสิทธิภาพทางแสงสวางสูงสุดที่ 104  ลูเมนตอวตัต 

  

ภาพประกอบ 8 พ้ืนที่หนาตัดของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T12, T8 และ T5  
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
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ขอแตกตางระหวางหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  กับ หลอดฟลูออเรส
เซนตแบบ T8 

1.  หลอดมีขนาดเล็กและสั้นลง 
2. มีการกระจายแสงที่แมนยําขึ้น 
3. ขนาดของโคมไฟมีขาดเล็กลงและสามารถใชไดกับฝาทุกแบบ 
4. ใชกําลังไฟฟานอยกวา 

ตาราง 5 หลอดฟลูออเรสเซนตประสทิธิภาพสูงแบบ T5 ธรรมดาและหลอดฟลูออเรสเซนต 
     ประสิทธภิาพสูงแบบ T5 ความเขมสูง 

 

ประเภทหลอด 
ความยาว 

(นิ้ว) 
อุณหภูมิแสง 

(K) 

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพ 
การสองสวาง 
(ลูเมน/วัตต) 

เร่ิมตน เฉลี่ย 

T5 14W  22 3,000-6,500 1,350 1,269-1,275 T5 14W  
T5 21W 34 3,000-6,500 2,100 1,974-2,000 T5 21W 
T5 28W  46 3,000-6,500 2,900 2,276-2,750 T5 28W  
T5 35W  58 3,000-6,500 3,650 3,431-3,450 T5 35W  

T5 HO 24W  22 3,000-6,500 2,000 1,880-1,895 T5 HO 24W  
T5 HO 39W  34 3,000-6,500 3,500 3,290-3,320 T5 HO 39W  
T5 HO 54W  46 3,000-6,500 5,000 4,700-4,740 T5 HO 54W  
T5 HO 80W  58 3,000-6,500 7,000 6,580-6,650 T5 HO 80W  

 
ตาราง 6 หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 และ หลอดฟลอูอเรสเซนตแบบ T12 ขนาด 4 ฟุต 

 

ประเภทหลอด 
ความยาว 

(น้ิว) 
อุณหภูมิแสง 

(K) 

ปริมาณแสง (ลูเมน) ประสิทธิภาพ 
การสองสวาง 
(ลูเมน/วัตต) 

เร่ิมตน เฉลี่ย 

T12 40W  48 3,000-6,500 3,050-3,250 2,775-2,950 81 
T12 34W 48 3,000-6,500 2,650-2,800 2,430-2,520 82 
T8 32W  48 3,000-6,500 2,700-2,850 2,550-2,710 89 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 และ หลอดฟลอูอเรสเซนตประสิทธิภาพสงู 
      แบบ T5 

 

รายการ หลอด T8  หลอด T5  

ความยาวหลอด มม. 1,199 มม.  1,149 มม. 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 มม.(8หุน) 16 มม.(5หุน) 

ขั้วหลอด G13 G5 

กําลังไฟฟาที่ใช 36 วัตต 28 วัตต 

ชนิดบัลลาสตที่ใช แกนเหล็ก,Low Lost,อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส เทานั้น 

อุณหภูมิใชงานที่มีประสิทธิภาพ 25 องศาเซลเซียส 35 องศาเซลเซียส 

ประสิทธิภาพแสง   75-89 ลูเมนต /วัตต 90-104 ลูเมนต /วัตต 

อายุใชงาน  8000-20000 ชม. 15000-20000 ชม. 

ปริมาณแสง  2600-3300 ลูเมนต 2400-2900 ลูเมนต 

คาดํารงลูเมน ที่ 2,000 ชม.         88% 92% 

ความถูกตองสี (CRI) 70-80  82-85 

 
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 และ หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง

แบบ T5 HO มีอายุการใชงานเฉลี่ย 20,000 ชั่วโมง เทากับหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 และT12 
มาตรฐาน ในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8 และ T12 ใหมแบบอายุการใชงานนานจะมีอายุ
การใชงานยาวกวาหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ได 4,000 ถึง 10,000 ชั่วโมง 
 
 
ขอดีและขอจํากัดของหลอดฟลูออเรสเซนตประสทิธิภาพสูงแบบ T5 
           ขอดี 

1. หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ประหยัดไฟกวา หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบบ T8 กวา 30 %  เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 มีประสิทธิภาพแสงสูง
กวาหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ทําใหกินไฟนอยกวาที่ความสวางเทากัน 

2. หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 (28 วัตต) สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
นอยกวา เนื่องจากมีขนาดเล็กกวา จึงใชวัสดุ และ สารปรอทนอยกวาหลอด ฟลูออเรสเซนต
แบบ T8 และหลอดอวน T12   
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3. หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 มีอัตราการคงแสงสวางไวตลอดอายุการ 
ใชงานของหลอดไฟ (Lumen maintenance) ประมาณ 95% เม่ือใชงานไป 2,000 ชั่วโมง สูงกวา
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 และ T12  
 
            ขอจํากัด 

1. หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ไมเหมาะกับการใชงานในอุณหภูมิต่ํา 25 
องศาเซลเซียส  เน่ืองจากจะทํา ใหประสทิธิภาพ ของแสงลดลง 

2. หากติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนตประสทิธิภาพสูงแบบ T5   จํานวนมากเกินไป ระดับแสง
รบกวนสายตาอาจ เพ่ิมขึ้น 

 
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ 

 

ภาพประกอบ 9  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตและหลอดตะเกียบ 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
 

มีแบบ 4 แทงเกลียว แบบขั้วเสยีบหรือแบบตวัยู 3 ขดบางชนิดมีบัลลาสตในตัวบางชนิดไม
มีแตโดยทั่วไปแลวจะประหยัดไฟไดประมาณ 80 % เม่ือเทียบกับหลอดไสมาตรฐานและมีอายุการใช
งานที่นานกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 
 

ตาราง  8 คุณสมบัติของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ 

 
  
ชนิดของหลอดไฟ 

 คุณสมบัติของหลอด 

ชวง
กําลังท่ีม ี

(วัตต) 

ปริมาณ
แสงท่ีให 

(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใช
งาน 

(ชั่วโมง) 

# หลอดคอมแพกต
ฟลูออเรสเซนต 
- ชนิดมีบัลลาสต
อิเล็คทรอนิกสในตัว 
- ชนิดมีบัลลาสตแกน
เหล็กในตัว 
- ชนิดไมมีบัลลาสตในตัว 

  
 

5 - 23 
 

9 - 25 
 

5 - 55 

  
 

200 - 1,500 
 

350 - 1,200 
 

250 - 3,200 

  
 

40 - 65 
 

35 - 50 
 

40 - 80 

  
 

2,700 - 6,500 
 

2,700 - 6,500 
 

2,700 - 6,500 

  
 

80 - 90 
 

80 - 90 
 

80 - 90 

  
 

7,500 - 10,000 
 

7,500 - 10,000 
 

7,500 - 10,000 

 
ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

 
หลอดแสงจนัทร (High-pressure Mercury Vapour Lamp) 

 

ภาพประกอบ 10 หลอดแสงจันทร (High-pressure Mercury Vapour Lamp) 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 

เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพทางแสงต่ํากวาหลอดฟลูออเรสเซนตเล็กนอย (ประมาณ 30-60 
ลูเมน/วัตต) แตถือวาต่ําสุดในตระกูลหลอด HID และเม่ือใชงานไปนานๆ คุณภาพแสงลดลงมากแสง
ที่ใหออกมาจะมีแสงอัลตราไวโอเลตออกมาดวยดังนั้นจึงมีการเคลือบดวยสารฟอสเฟอรภายในผนัง
ดวย หลอดมีราคาต่ําสุดในกลุม HID อายุการใชงานนานกวาหลอดฟลูออเรสเซนตเหมาะสมกับไฟ
ถนน ไฟตามสวนสาธารณะ  
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ตาราง 9 คุณสมบัติของหลอดแสงจันทร (High-pressure Mercury Vapour Lamp) 
 

 
ชนิดของหลอดไฟ 

คุณสมบัติของหลอด 

ชวงกําลังท่ีม ี
(วัตต) 

ปริมาณแสงที่
ให 

(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

3. หลอดปลอยประจุ
ความดันไอสูง 
# หลอดไอปรอมแบบ
ใชบัลลาสต 
# หลอดไอปรอทแบบ
ไมใชบัลลาสต 

 
 

50 - 1,000 
 

80 - 160 

 
 

1,800 - 58,000 
 

 
 

30 – 60 
 

 
 

3,000 - 4,200 

 
 

40 - 60 

 
 

20,000 - 24,000 

ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

หลอดโซเดียมความดันสงู( High-pressure Sodium Vapour Lamps) 

 

ภาพประกอบ 11 หลอดโซเดียมความดันสูง( High-pressure Sodium Vapour Lamps) 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
 

เปนหลอดที่พัฒนามาจากหลอดแสงจันทรโดยประสิทธิทางแสงมากกวาหลอดแสงจันทร
เล็กนอยแตก็ไมสูงนัก  (ประมาณ 70-130 ลูเมน/วัตต)  ใหฟลักซของการสองสวางสูงในบรรดา
หลอดทั้งหลายเมื่อเทียบที่วัตตเทากันมีอายุการใชงานยาวนาน  (คาเฉลี่ยประมาณ 24,000 ชั่วโมง) 
มักใชกับไฟถนนไฟสองสวางบริเวณที่เปลี่ยนหลอดยาก พ้ืนที่นอกอาคาร 
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ตาราง 10 คุณสมบัติของหลอดโซเดียมความดันสูง(High-pressure Sodium Vapour Lamps)  
 

 
ชนิดของหลอดไฟ 

 คุณสมบัติของหลอด 

ชวงกําลังท่ีม ี
(วัตต) 

ปริมาณแสงที่ให 
(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

หลอดโซเดียมความดันไอสูง 35 - 1,000 2,400 - 130,000 70 - 130 2,000 - 2,200 30 - 50 18,000 - 24,000 

 
ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

 
หลอดเมทัลฮาไลด( Metal Halide Lamps) 

 

ภาพประกอบ 12 หลอดเมทัลฮาไลด( Metal Halide Lamps) 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 

เปนหลอดที่พัฒนามาจากหลอดแสงจันทรเชนกัน ประสิทธิภาพทางแสงสูง  (ประมาณ 60-
130 ลูเมน/วัตต)  คุณภาพของแสงดีใหความเสมือนจริงของวัตถุใหฟลักซของการสองสวางสูง
คอนขางคงที่ตลอดอายุการใชงานแตเม่ือเปดใชงานตองใชเวลาในการอุนหลอดในชวงแรกนานอายุ
การใชงานนานแตมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับหลอดในกลุมเดียวกันเหมาะสําหรับใชใหแสงสวางแก
สินคาในหางสรรพสินคา  
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ตาราง 11 คุณสมบัติของหลอดเมทัลฮาไลด( Metal Halide Lamps) 
 

 
ชนิดของหลอดไฟ 

คุณสมบัติของหลอด 

ชวงกําลัง
ท่ีมี 

(วัตต) 

ปริมาณแสงที่ให 
(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพ
ของการสอง

สวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใช
งาน 

(ชั่วโมง) 

หลอดเมทัลฮาไลด 35 - 2,000 2,400 - 240,000 60 - 120 2,900 - 6,000 60 - 90 8,000 - 15,000 

ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 

 
หลอดโซเดียมความดันต่าํ ( Low-pressure Sodium Vapour Lamp) 
          เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพทางแสงสวางสูงสดุแตใหคุณภาพของแสงที่ผิดเพี้ยน เหมาะกับ
ไฟถนน ไฟรักษาความปลอดภัย 
 
ตาราง 12 คุณสมบัติของหลอดโซเดียมความดันต่ํา (Low-pressure Sodium Vapour Lamp) 
 

 
ชนิดของหลอดไฟ 

คุณสมบัติของหลอด 

ชวง
กําลังท่ีม ี

(วัตต) 

ปริมาณแสงที่
ให 

(ลูเมน, lm) 

ประสิทธิภาพของ
การสองสวาง 
(ลูเมน/วัตต, 

lm/W) 

อุณหภูมิสี 
(เคลวิน, 

K) 

ดัชนี
ความถูก
ตองของสี 

อายุการใชงาน 
(ชั่วโมง) 

# หลอดโซเดียม
ความดันไอตํ่า 

18 - 180 1,800 - 32,000 100 - 180 2,000 0 - 20 22,000 - 24,000 

 
ที่มา: http://www.tieathai.org/know/lamp/ch%202.htm 
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 หลักการเลอืกบัลลาสต 

 

ภาพประกอบ 13 บัลลาสต 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 

บัลลาสตคืออุปกรณที่ทําหนาที่ควบคุมกระแสไฟฟาที่ผานเขาไปที่หลอดใหมีความเหมาะสม
และสมํ่าเสมอตามแตประเภทและชนิดของหลอดโดยสวนมากใชกับหลอดประเภทฟลูออเรสเซนต
และหลอดประเภทคายประจุความดันสูงโดยแบงบัลลาสตออกไดเปน 3 ชนิดหลักๆ  คือ 

 

ภาพประกอบ 14  บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
 

1. บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา  บัลลาสตชนิดนี้เปนบัลลาสตที่ทําหนาที่เปน
ตัวเหนี่ยวนําซึ่งเปนสวนหนาของวงจรสตารทสําหรับหลอดไฟฟาเม่ือเร่ิมปอนไฟฟาใหกับวงจรตัว
สวิตซไบเมทัลในสตารทเตอรจะอยูในตําแหนงปดเม่ือกระแสไหลผานไสหลอดโดยผานทางสวิตซ  
ไบเมทัลซ่ึงจะทําใหไสหลอดปลอยอิออนเขาสูหลอดในที่สุดเม่ือสวิตซไบเมทัลรอนมากขึ้นและเปด
วงจรตัวเหนี่ยวนําจะพยายามที่จะรักษาระดับของกระแสไฟฟาที่ไหลและกําเนิดแรงดันสูงตกครอม
หลอดและผลจากการที่มีอิออนออกมาอยางตอเน่ืองหลอดก็จะ Strike ทันที่ที่เกิดการ Discharge ขึ้น
ซึ่งตามธรรมชาติของขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กเม่ือผานกระแสไฟแกนเหล็กจะเกิดการอิ่มตัวทําให
มีกําลังสูญเสียขึ้นเรียกวา Ballast Losses บัลลาสตชนิดขดลวดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตสวน
ใหญอยูในปจจุบันเปนแบบ Induction (คา Power Factor ของบัลลาสตชนิดนี้มีคาประมาณ 0.5) 
โดยบัลลาสตชนิดนี้จะมีพลังงานสูญเสียประมาณ 10-14 วัตตอุณภูมิขณะการใชงานจะอยูที่ชวง    
55 – 70 C ใหคาประกอบกําลังต่ํา (pf) 
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ภาพประกอบ 15 บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กประสิทธภิาพสูง 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
 

2. บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง (Low Lost Ballast) เปนบัลลาสตที่พัฒนา
โดยใชแกนเหล็กและขดลวดที่มีคุณภาพดีมีความตานทานของขดลวดนอยลงทําใหเกิดกําลังสูญเสีย
ของขดลวดและกําลังสูญเสียจากการอิ่มตัวของแกนเหล็กนอยลงซึ่งการสูญเสียพลังงานโดยรวมจะ
ลดลงเหลือ 5-6 วัตตตอตัวอุณภูมิขณะการใชงานต่ํากวาแบบแกนเหล็กธรรมดาโดยจะอยูที่ชวง  
35 - 50C ใหคาประกอบกําลังต่ํา (Power Factor:pf)  ต่ํา 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 บัลลาสตอิเลคทรอนิคส 
 

ที่มา: http://www.edco.co.th/ 
 

3. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส (Electronic Ballast) เปนบัลลาสตที่ทําดวยชุดวงจร
อิเล็กทรอนิกสมีการสูญเสียพลังงานนอยประมาณ 1-2 วัตตสามารถขับดันหลอดฟลูออเรสเซนตได
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ตั้งแต 1-4 หลอดอยางไรก็ตามมาตฐาน IEC 929 แนะนําใหบัลลาสตอิเลคทรอนิคสควรมีความถี่ไม
ต่ํากวา 25 kHz เพ่ือปองกันการรบกวนของความถี่เสียงและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสองสวาง
ของหลอดฟลูออเรสเซนตโดยสามารถเปดติดทันทีไมกระพริบไมตองใชสตารทเตอรทําใหอายุการใช
งานของหลอดแสงสวางนานขึ้น 2 เทาของหลอดแสงสวางที่ใชรวมกับบัลลาสตแกนเหล็กธรรมดา
นอกจากนี้ยังมีอายุการใชงานยาวนานกวาบัลลาสตแบบธรรมดา 30-50% ทั้งน้ีบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสมีการสูญเสียพลังงานนอยลงกวาการใชบัลลาสตแบบขดลวดแกนเหล็กธรรมดาที่ตอ
กับหลอดไฟประมาณ 11 วัตตตอหลอดโดยหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตตตอกับบัลลาสตชนิด
แกนเหล็กแบบธรรมดา 10 วัตตจะใชพลังงาน 46 วัตตหากเปลี่ยนมาใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสจะใช
พลังงานเพียง 35 วัตต นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศเพราะมีรอนจากไฟฟา
แสงสวางเกิดขึ้นนอยอีกดวยแตในการเลือกซื้อและเลือกใชควรตรวจสอบมาตรฐานและวัสดุชิ้นสวน
อิเลคทรอนิกส 
ขอดีและขอจํากัดของบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสมีหนาที่ไมแตกตางกับบัลลาสตแบบขดลวดแกนเหล็กธรรมดา แต
แทนที่จะใชแกนเหล็กพันขดลวดธรรมดาก็เปลี่ยนมาใชเปนวงจรทางอิเล็กทรอนิกสแทน ดังน้ัน
ภายในตัวบัลลาสตจึงบรรจุไวดวยชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก 

 
ขอดี 

• มีการสูญเสียพลังงานในตัวต่ําประมาณ 2-4 วัตต และมีคาตัวประกอบกําลัง  (pf)  ที่ดี 
• ไมตองใชสตารทเตอรภายนอกมาตอเติมและบัลลาสตอิเล็กทรอสิกส 1 ตัว สามารถใชกับ

หลอดไฟฟาได 1,2,3 หรือ 4 หลอด ทําใหสามารถเลือกใชไดหลากหลายออกไป 
• ไดระบบไฟฟาและแสงสวางที่มีคุณภาพดีขึ้น เน่ืองจากไมมีการกระพริบ และไดแสงที่มีคาม

สวางสม่ําเสมอ ซึ่งจะมีผลตอสายตามในระยะยาว 
• ทําใหหลอดไฟมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น 30-50% 
• บัลลาสตที่ออกแบบพิเศษสามารถหรี่ไฟในหลอดฟลูออเรสเซนตได 

  ขอจํากัด 
• มีราคาแพงกวาบัลลาสตธรรมดา 
• มีขอจํากัดในการใชงานในสถานที่หรือบริเวณที่มีอุณภูมิสูง มีละอองไอน้ําสูง ไอนํ้ามันหรือ

ฝุนผงสูงเปนพิเศษ มักจะทําใหบัลลาสตมีอายุการใชงานที่สั้นลง 
• อาจกอใหเกิดผลกระทบเพิ่มเติมในระบบไฟฟา หรือบัลลาสตอาจมีระบบคลื่นความถี่แทรก

ซอนได บัลลาสตอาจมีอายุการใชงานสั้น ไมทนทาน ถาเปนบัลลาสตที่ไมไดรับการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน และเลือกใชวัสดุชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ดี รวม
ไปถึงมาตรฐานในการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน 
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หลักการเลือกโคมไฟสองสวาง 

 
 

ภาพประกอบ 17 โคมไฟสองสวาง 
 

ที่มา: http://www.eppo.go.th 
 

โคมไฟสองสวางเปนอุปกรณที่ใชในการควบคุมทิศทางของการสองสวางใหเหมาะสมและไม
ทําใหเกิดความไมสบายตาในการมองสิ่งตางๆโดยโคมที่มีประสิทธิภาพสูงจะไมดูดกลืนหรือกักแสง
ไวแตจะชวยในการลดจํานวนหลอด แสงสวางไดในขณะที่ความสวางคงเดิมเชน จากเดิมใชหลอดไฟ 
4 หลอดตอ 1 โคม จะ ลดลงเหลือ 2 หลอดตอ 1 โคมโดยที่แสงสวางที่สองลงมาจะยังเทาเดิม 
โดยทั่วไปมักใชหลอดฟลูออเรสเซนตตามอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา 
3. การเลือกโคมไฟแสงสวาง 

โคมประสิทธิภาพสูงจะไมดูดกลืนหรือกักแสงไวแตจะชวยในการลดจํานวนหลอดแสงสวาง
ลงไดในขณะที่ความสวางคงเดิมเชนจากเดิมใชหลอดไฟ 4 หลอดตอ 1 โคมจะลดลงเหลือ 2 หลอด
ตอ 1 โคมโดยที่แสงสวางที่สองลงมาจะยังเทาเดิมโดยทั่วไปมักใชกับหลอดฟลูออเรสเซนตตาม
อาคารสํานักงานหางสรรพสินคาซึ่งการออกแบบระบบแสงสวางใหเหมาะสมนั้นระดับความสวางควร
อยูในมาตรฐานความสวาง (มาตรฐาน IES) ดังตารางและควรออกแบบใหกําลังไฟฟาที่ติดตั้งไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนดในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เปนไปแสดงใน
ตาราง 13 
   
มาตรฐานการออกแบบกําลังไฟฟา 
 
ตาราง 13 มาตรฐานการออกแบบกําลังไฟฟา 
 

ประเภท วัตตตอตารางเมตร 
สํานักงาน  โรงแรมสถานศกึษา และโรงพยาบาล 16 
รานขายของ  ศูนยการคา 23 
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มาตรฐานการออกแบบกําลังไฟฟาเปนการเลือกอุปกรณแสงสวางใหเหมาะสมกับสํานักงาน
บริเวณที่ทํางานควรใชหลอด ฟลูอเรสเซนตกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสและโคมไฟประสิทธิภาพสูง
บริเวณทางเดินหนาลิฟทควรใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสทางหนีไฟ
ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสและโคมไฟธรรมดาและบริเวณลานจอดรถ
ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตกับ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสและโคมไฟธรรมดาสวนสถานศึกษาควรใช
หลอดฟลูออเรสเซนตกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสและโคมไฟประสิทธิภาพสูง 
 
ตาราง 14 มาตรฐานความสวาง มาตรฐาน IES (Illumanating Engineering Society) 
 

ลักษณะพื้นที่ใชงาน ความสวาง(Lux) 

1. พ้ืนที่ทํางานทั่วไป 300-700 
2. พ้ืนที่สวนกลาง ทางเดิน 100-200 
3. หองเรียน 300-500 
4. รานคาหรือศูนยการคา 300-750 
5. โรงพยาบาล  
         5.1  บริเวณทัว่ไป 100-300 
         5.2  หองตรวจรักษา 500-1000 
6. โรงเก็บรถ  
          6.1  บริเวณทัว่ไป 50 
          6.2  ลานจอดรถ 100 
          6.3  บริเวณรบับริเวณทั่วไป 200 
          6.4  ทางเขาออก 500 
          6.5  บริเวณซอมรถ 1000 

 
คาความสองสวาง  ระดับความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา(ลักซ) สําหรับพ้ืนที่ทํางานและ

กิจกรรมตางๆ ไดมีการกําหนดมาตรฐานโดยองคกรที่เกี่ยวของในประเทศเขตรอนอยางประเทศไทย
จึงใชมาตรฐาน CIE DS 008.2/E (COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE) และ 
IESNA (Illuminating Engineering Society of North America)  เปนไปแสดงในตาราง  14 
 
 
 
 
 



34 
 

ตาราง 15 แสดงระดับความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา สําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆ  
     ภายในอาคาร 
 

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม ⎯Em (ลักซ)* 

พื้นที่จอดรถภายในตึกทั่วไป 

ทางเขา-ออก (ชวงกลางวัน) 300(500) 

ทางเขา-ออก (ชวงกลางคืน) 75(50) 

ชองทางรถวิ่ง (ทางลาดชัน/หัวมุม) 75(150) 

พ้ืนที่จอดรถ 75(50) 

หองจาย/ เก็บบัตรจอดรถ 300 

* หมายเหต ุ ตัวเลขที่อยูในวงเลบ็ คือความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา ที่กําหนดโดย IESNA 
( Illuminating Engineering Society of North America) 

 
ที่มา:  สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
 
หมอแปลงไฟฟา 

วรพจน  งามชมภู, (2548: 9-32)  หลักการการทํางานของหมอแปลงไฟฟาประกอบดวย
ขดลวด 2 ขดคือขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิเม่ือใหแรงดันไฟฟาไหลผานขดลวดปฐมภูมิจะเกิดเสน
แรงแมเหล็กและจะถูกสงไปยังขดลวดทุติยภูมิโดยผานแกนเหล็กทําใหเกิดแรงดันที่ขดลวดทุติยภูมิ
ซึ่งแนวทางในการประหยัดไฟฟาในหมอแปลงที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีวิธีการดังนี้ 
 
มาตรฐานการใชพลังงาน (Benchmark and Benchmarking Tools) 

มาตรฐานการใชพลังงาน. (2550: 7-8)  Energy Benchmark เปนการเปรียบเทียบคาการใช
พลังงานหรือประสิทธิภาพการใชพลังงานของอาคารใดอาคารหนึ่งกับอาคารอื่นที่มีสภาพการใชงาน
ประเภทเดียวกันกับอาคารนั้นหรือเปรียบเทียบคาการใชพลังงานของอาคารนั้นในปปจจุบันกับคา
การใชพลังงานในปที่ผานมาเพื่อใหทราบถึงปริมาณการใชพลังงานของอาคารนั้นวามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไมและเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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รูปแบบของ Energy Benchmark โดยทั่วไปจะแบง Benchmark เปน 2 แบบคือ 
1) Internal Benchmark เปนการเปรียบเทียบการใชพลังงานของอาคารนั้นกับการใช

พลังงานที่ผานมาของอาคารโดยจะเปรียบเทียบการใชพลังงานกอนและหลังการปรับปรุงการใช
พลังงานของอาคารโดยใชเปนตัวชี้วัดวามีการเปลี่ยนแปลงคาการใชพลังงานหรือไมอยางไรการ
เปรียบเทียบในรูปแบบ Internal benchmark สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 

1.1) Annual Energy Consumption เปนวิธีการที่งายที่สุดในการ  benchmark  
โดยเปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานทั้งหมดในปที่ผานมา 

1.2) Average Annual Energy Use Benchmark เพ่ือใหการเปรียบเทียบมีความ
ถูกตองแมนยํามากขึ้นสามารถใชคาเฉลี่ยการใชพลังงาน (Average Energy Consumption) จากคา
การใชพลังงานในอดีตมากกวา 1 ปแตไมควรเกิน 3 ปถือวาเปนวิธีที่แมนยํามากขึ้นแตไมสามารถ
บอกไดถึงลักษณะการใชพลังงานระหวางป 

1.3) Average Seasonal or Monthly Benchmark ดีกวาการเปรียบเทียบดวยคา
พลังงานรวมตลอดป (Annual Energy Consumption) เน่ืองจากสามารถทราบถึงประสิทธิภาพการ
ใชงานเดือนตอเดือนหรือตอชวงฤดูตองการขอมูลยอนหลังหลายปเพ่ือใชหาคาเฉลี่ยการใชพลังงาน
เปนรายเดือนหรือราย 3 เดือนสามารถทราบถึงความแตกตางที่เกิดขึ้นจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดตลอดป 

1.4) Climate-Corrected Benchmark เปนสมการการคํานวณโดยตองการขอมูล
ทางดานสภาพอากาศมาใชในสมการสามารถคาดการณคาการใชพลังงานในเดือนที่ตองการไดซึ่ง
ดีกวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชวงฤดูกาลหรือรายเดือนเน่ืองจากสภาพอากาศในแตละปมีความ
แตกตางกันใชคา cooling และ heating degree day ในการแสดงวาในแตละเดือนมีคาอุณหภูมิรอน
หนาวแตกตางกันอยางไรและใชขอมูลเหลานี้ในการสราง correction เพ่ือคาดการณการใชพลังงาน
ในแตละชวงสภาพอากาศจะมีความถูกตองในการคาดการณการใชพลังงานในแตละเดือน 

1.5) Climate-and-Activity-Corrected Benchmark เปนแบบเดียวกันกับ
climate-corrected benchmark แตเพ่ิมเติม activity เชนจํานวนของพนักงานภายในอาคารเปนวิธีที่
มีความถูกตองแมนยํามากที่สุดแตตองการขั้นตอนที่ยุงยากและตองการความเชี่ยวชาญหากเปน
อาคารที่มีการใชงานแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของกิจกรรมจํานวนพนักงานและผูใชอาคารตองมีการ
หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานี้เพ่ือใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นอาจตองการโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวย 

 2) External benchmark เปนการเปรียบเทียบคาการใชพลังงานของอาคารนั้นกับอาคาร
อ่ืนในประเภทอาคารเดียวกันทั่วประเทศใชฐานขอมูลขนาดใหญที่ไดจากหนวยงานของรัฐบาลหรือ
บริษัทจัดการดานพลังงาน (ESCOs) ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยจะใชเพ่ือประเมินคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของอาคารนั้นวาดีหรือไมเม่ือเปรียบเทียบกับอาคารอื่นและอาจใชเปน
เปาหมายในการปรับปรุงคาการใชพลังงานในอนาคต 
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หนวยสําหรับการเปรียบเทียบการใชพลังงาน 
 การเปรียบเทียบอาคารโดยการใชคาใชจายการใชพลังงาน (Energy Expenditures) โดยมี

หนวยเปน“คาใชจายดานพลังงานทั้งป/ตารางเมตร” นั้นคอนขางสะดวกหากมีรูปแบบคาใชจาย
เหมือนกันโดยทั่วไปจะเปรียบเทียบการใชพลังงานดวยหนวยการใชพลังงาน (Energy Metric) เชน
บีทียู (Btu) เพ่ือปองกันการสับสนเนื่องจากราคาพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงสามารถใชหนวยบีทียู
(Btu) หรือจูลส (joules) โดยอาจเลือกใชหนวยใดหนวยหนึ่งหรือทั้งสองหนวยนอกจากนี้ในการวัดคา
การใชพลังงานไฟฟายังนิยมใชหนวยกิโลวัตตตอชั่วโมง (kilowatt-hours (kWh)) สวนในการวัดคา
ปริมาณการใชกาซธรรมชาตินิยมใชเธิรม (therms) หรือลูกบาศกเมตร (cubic meters) การเลือกใช
หนวยใดนั้นขึ้นกับวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบหากตองการเพียงเพ่ือกระตุนใหเกิดการลดการใช
พลังงานโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชงานควรเลือกใชหนวยที่งายในการวัดคาและเขาใจ
งายการใชหนวย“คาใชจายดานพลังงานทั้งป/ตารางเมตร” ทําใหสามารถเปรียบเทียบคา       
energy  intensity  ของอาคารที่มีขนาดตางกันไดนอกจากนี้ยังอาจใชการเปรียบเทียบใหเหมาะสม
กับประเภทของอาคารเชนคาการใชพลังงานตอหองพักสําหรับอาคารประเภทโรงแรม  หรือคาการ
ใชพลังงานตอนักเรียนสําหรับอาคารประเภทโรงเรียน 

 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน 

การวิเคราะหคาผลตอบแทนทางการเงินและ ทาง เศรษฐศาสตร ของการลงทุนตามการ
จัดทําเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม และ อาคารควบคุมที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 2535  การประเมินผลตอบแทนการ
ลงทุนสําหรับงานวิจัยนี้จะอยูในรูปของ  (อางอิงจาก  เว็ปไซค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย; 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  พ.ศ. 2535) 

1.  งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) คือ ระยะเวลา (เปนจํานวนป /เดือนหรือวัน) ที่
กระแส เงินสดรับจากโครงการ สามารถชดเชยกระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการ พอดี
เนื่องจาก โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะมีลักษณะการลงทุนเพียงครั้งเดียว ในปแรกและให
ผลตอบแทน ที่เทากันทุกปการหาคา PB สามารถทําได 2 วิธี คือ 

ก. Static method 
งวดเงินคืนทนุ  =      เงินสดจายลงทุนสุทธิ(Toltal Investment) 
    ตนทุนพลังงานที่ประหยัดไดตอป(Annual Energy Cost Saving) 

(2.3) 
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ข. Dynamic method 

งวดเงินคืนทนุ =จํานวนปทีท่าํใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนยหรอืมากกวาศูนย 
  (2.4) 

4.  มาตรการประหยัดพลงังานและการสนับสนุนดานการเงิน 
แผนงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานของภาครัฐอีกโครงการหนึ่งคือโครงการนํารองการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงาน  อาคารภายใตความดูแลรับผิดชอบของกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานรวมกับศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทยโดยไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนการสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยเสนอมาตรการ 4 มาตรการในการประหยัดพลังงานของ
อาคารและโรงงานไดแก 

มาตรการการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

1. มาตรการ  เปด-ปด  ไฟฟาเฉพาะชวงเวลาที่มีผูใชงานมาก  เชน   
 เปดเต็มระบบ ชวงที่  1 เวลา  06.00-09.00  น.   
 เปด  30%   ชวงที่  2 เวลา  09.00-18.00  น.   
 เปดเต็มระบบ ชวงที่  3 เวลา  18.00-20.00  น. 
 เปด  30%   ชวงที่  4 เวลา  20.00-06.00  น. 

2. มาตรการลดชั่วโงการทํางานโดยใชแสงธรรมชาติแทน 
3. มาตรการใชบัลลาสตอิเลคทรอนิกส  แทน  บัลลาสตแกนเหล็ก 
4. มาตรการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต 

อิเล็กทรอนิกส  แทน หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
อุไรวรรณ  พูลสิน. (2545: 6-28) ศึกษาลักษณะการใชพลังงานและแนวทางการอนุรักษ

พลังงานในอาคารนอกขายอาคารควบคุม 2 แหง คือ อาคารประเภทสํานักงาน 1 แหง และอาคาร
ประเภทสถานศึกษา 1 แหง  โดยไดทําการสํารวจ ตรวจวัด และวิเคราะหการใชพลังงานของอาคาร
ดังกลาว  ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา  อาคารประเภทสํานักงานมีคาการใชพลังงานไฟฟา  269,316  
กิโลวัตตชัวโมงตอป  คิดเปนคาใชจาย  903,970  บาท/ป  อาคารประเภทสถานศึกษามีคาการใช
พลังงานไฟฟา  602,608  กิโลวัตตชัวโมงตอป  คิดเปนคาใชจาย  2,056,300  บาท/ป 

โดยมีสัดสวนการใชพลังงานหลักอยูที่ระบบปรับอากาศคิดเปน 69 และ 55 เปอรเซ็นต  
ระบบแสงสวาง 14 และ 15 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดตามลําดับ  จากการ
ประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานของอาคาร พบวา มาตรการในการประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมสําหรับอาคารทั้งสองแหง ไดแก การควบคุมความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด การ
ปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การใชอุปกรณในการสองสวางที่มี
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ประสิทธิภาพสูง อาทิ การใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต โคมสะทอนแสงชนิดประสิทธิภาพสูง 
การใชบัลลาสตชนิดความสูญเสียต่ํา การปรับปรุงทางดานกรอบอาคาร เปนตน ซึ่งอาคารทั้งสอง
แหงมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานได 13.9 และ 27.03 เปอรเซ็นต ของพลังงานไฟฟาที่ใช
ทั้งหมด 

วรพจน  งามชมภู. (2548: 9-32) ศึกษาการใชพลังงานของอาคารตาง ๆ ในสวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือหาแนวทางการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและเปนขอมูลใน
การจัดการพลังงาน ผลการศึกษาพบวามีการใชพลังงานไฟฟาในป 2547 ทั้งสิ้น 3,051,512 
กิโลวัตตชัวโมง โดยคิดอัตราคาไฟฟาแบบ TOU ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 56.49 
กิโลวัตตชัวโมงตอตารางเมตร ตอป คากําลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ย 1,108 กิโลวัตต คาตัวประกอบโหลด
เฉลี่ย 32.49% มีคาใชจายพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 402,737 บาท/เดือน คาไฟฟาตอหนวยเฉลี่ยเทากับ 
1.78 บาท/กิโลวัตตชัวโมง  โดยมีการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศมากที่สุด 46.76% 
รองลงมาคือ ระบบอ่ืน ๆ (อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาในสํานักงาน) 26.26% ระบบแสงสวาง 
23.18% และระบบสงจายกําลังไฟฟา 3.83% ตามลําดับ แนวทางในการประหยัดพลังงานมีดังน้ี 
ระบบสงจายกําลังไฟฟา เสนอใหมีการยายโหลดของหมอแปลงไฟฟาที่มีโหลดนอยมารวมกัน การ
ปรับปรุงเพิ่มคาตัวประกอบโหลดเพื่อลดคาความตองการกําลังไฟฟา ระบบปรับอากาศ เสนอใหมี
การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไมผานเกณฑมาตรฐานเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ  และการปรับปรุงผนังของอาคารเพื่อลดคาความรอนที่
เขามาในอาคาร ระบบแสงสวาง เสนอใหมีการเปลี่ยนโคมไฟธรรมดาเปนโคมไฟสะทอนแสง การลด
จํานวนหลอดไฟบริเวณที่มีคาความสวางสูง การเปลี่ยนบัลลาสตขดลวดแกนเหล็กชนิดธรรมดาเปน
ชนิดการสูญเสียต่ํา และการเปลี่ยนหลอดไสเปนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต การดําเนินการ
ทั้งหมดจะสามารถประหยัดพลังงานได 394,198.79 กิโลวัตตชัวโมงตอป เปนเงินที่ประหยัดได 
861,250 บาท/ป หรือลดลง 17.82% โดยใชเงินลงทนุ 2,674,759 บาท ระยะเวลาคืนทุน 3.10 ป 

 สุธน  พิทักษ. (2550: 13-42) ศึกษาการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชมาตรการในการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน 2 มาตรการ คือ มาตรการในการตรวจสอบและบํารุงรักษา และมาตรการในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต  โดยการเก็บขอมูลในการใชพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท อีพีอี 
แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 เก็บขอมูลกอนดําเนินการใช
มาตรการการอนุรักษพลังงานไฟฟา ชวงที่ 2 คือ เก็บขอมูลในการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน
หลังจากดําเนินการดําเนินการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานโดยใชมาตรการการตรวจสอบและ
การบํารุงรักษา เปนระยะเวลา 3 เดือน และชวงที่ 3 คือ เก็บขอมูลในการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน
หลังดําเนินการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานโดยใชมาตรการ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เปนระยะเวลา 6 เดือน 
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  การดําเนินการอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยใชมาตรการการตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
เปนระยะเวลา 3 เดือน บริษัทฯ สามารถลดอัตราสวนคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยผลผลิตลงได
เปนรอยละ 6.07  สามารถลดอัตราการสวนคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยผลผลิตลงไดเปนรอยละ 
8.0 

  นภดล  สุทธิปญโญ. (2553: 10-1) การศึกษาคาการใชพลังงานจําเพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลอโลหะ  โดยอาศัยวิธีการวิเคราะหการใชพลังงานโดยอดีตจากตัวอยางโรงงาน
จํานวน 3 โรงงาน จากผลการศึกษาพบวามีลักษณะการใชพลังงานใน 2 สวนดวยกันคือ พลังงาน
ไฟฟา และ พลังงานความรอน โดยพลังงานไฟฟาสามารถแบงได  ในกระบวนการผลิตรอยละ  
96.19-97.81%  ระบบปรับอากาศและแสงสวางรอยละ  1.78-2.45%  ระบบอ่ืน ๆ  รอยละ  0.773-
1.36% 

  สวนที่สองเปนการใชพลังงานความรอน จากกาซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles : 
NGV) และปโตเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG)  คิดเปนสัดสวนของการใชพลังงาน
ทั้งหมดอยูที่ 9.2%, 14.1% และ 7% ตามลําดับ  และพบวา 

  การใชพลังงานในอดีตของโรงงานสามารถนํามาวิเคราะหหาคาการใชพลังงานจําเพาะ 
(Specific Energy Consumption : SEC) อยูระหวาง  7.52-10.01 จิกะจูลตอตัน ขอมูลของกรม
พลังงานคาเฉลี่ยของกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเหล็กหลอขึ้นรูป (Casting) (Specific Energy 
Consumption : SEC) = 8.73 จิกะจูลตอหนวย แสดงวา โรงงานมีการใชพลังงานสูงกวามาตรฐาน 

  ปุริม  ประจันตะเสน. (2553: 9-32) ศึกษาคาการใชพลังงานจําเพาะในโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญคาดัชนีการใชพลังงานจําเพะ (SEC) เปนคาที่แสดงการใชพลังงานตอหนวยทางกายภาพ
หรือตอจํานวนผูปวย ดังนั้นคา SECจึงสะทอนถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานและแสดงถึงตนทุน
คาใชจายทางดานพลังงาน ในงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหการใชพลังงานใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 200-500 เตียง จํานวน 10 แหง แสดงคาการใชพลังงานจําเพาะเบื้องตน
ในโรงพยาบาลเอกชน และแสดงสมการในการใชพลังงานโรงพยาบาลเอกชน  ผลการวิจัยแสดงให
เห็นวาโรงพยาบาลเอกชนมีพ้ืนที่ในการใหบริการทางการแพทยเปนพ้ืนที่ปรับอากาศทั้งหมด
ประกอบดวย พ้ืนที่ผูปวนใน IPD (IN PATIENT DAY) พ้ืนที่ผูปวยนอก OPD (OUT PATIENT 
DAY) และพ้ืนที่สวนกลาง มีสัดสวนสําหรับการใหบริการรักษาทางการแพทยของจํานวนผูปวนอก 
OPD และจํานวนผูปวยใน IPD เทากับ 10 คน ตอ 1 เตียง การใชพลังงานมีสัดสวนคาใชจายและ
ปริมาณการใชสูงกวา 90% ของพลังงานรวมทั้งหมด  และจําแนกสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาได
เปนระบบ คือ ระบบปรับอากาศคิดเปน 60% และระบบอ่ืน ๆ คิดเปน 40% (ไฟฟาแสงสวาง 
อุปกรณ และอุปกรณทางการแพทย) ปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานในโรงพยาบาลเอกชน คือ พ้ืนที่
ปรับอากาศ จํานวนผูปวยใน IPD และจํานวนผูปวยนอก OPD ทางผูวิจัยเสนอวิธีการหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ 3 วิธี คือ  
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  1. คาการใชพลังงานจําเพาะตอพ้ืนที่ปรบัอากาศ (SEC AC-Area)  
  2. คาการใชพลังงานจําเพาะตอผูปวยใน IPD (SEC IPD) 
  3. คาการใชพลังงานจําเพาะตอผูปวนอก OPD (SEC OPD)  

และคาการใชพลังงานจําเพาะเบื้องตนในโรงพยาบาลเอกชน คือ SEC AC-Areaเทากับ 290.12 kWh/
ป/m2  SEC IPD เทากับ 279.98 kWh/ป/IPD และ SEC OPD เทากับ 22.24 kWh/ป/OPD จากสมการ
พลังงานของโรงพยาบาลเอกชนสามารถหาตนทุนคาใชจายดานพลังงานที่เหมาะสมตอการประกอบ
กิจการเบื้องตน และสามารถวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานที่จะนําไปสูหนทาง
การประหยัดพลังงานอยางเหมาะสมและยั่งยืนในอนาคต. 

 นพพร  พฤษะวัน, (2548: 11-19) ศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการแบบมีสวนรวมใน
การอนุรักษพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนโรงงานที่เขา
รวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยโรงงานควบคุมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน  ทําการสุมเก็บตัวอยางขอมูลแบบเจาะจงจากบุคลากรระดับตาง ๆ ของโรงงาน  ได
กลุมตัวอยางโรงงาน จํานวน 23 แหง จากประชากรจํานวน 30 แหง ดําเนินการเก็บขอมูลใน 4 เร่ือง 
คือ การมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  การวางแผนการดําเนินการรวมกัน การ
ทํางานโดยยึดหลักประชาธิปไตยและการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการอนุรักษพลังงาน จําแนกตามปริ
มารการใชพลังงาน อายุโรงงาน สถานที่ตั้งและการไดรับรองมาตรฐานสากล  เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามประมาณคาตามแบบ Likert ไดแบบสอบถามกลับคืนรอยละ 77 สถิติที่ใชในการวิจัย 
คือ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉลี่ยโดยใช t-test และ Analysis of Variance ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
   โรงงานอุตสาหกรรมควบคุมมีการดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินการแบบมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมควบคุมจําแนกตามปริมาณการใชพลังงานพบวาโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมที่มี
ปริมาณการใชพลังงานตางกันมีการดําเนินการไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุโรงงานพบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมควบคุมที่มีอายุโรงงานนอยกวา 15 ป กับโรงงานที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีการ
ดําเนินการไมแตกตางกัน จําแนกตามสถานที่ตั้งพบวาโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมที่มีสถานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับโรงงานที่มีสถานที่ตั้งในเขตตางจังหวัดมีการดําเนินการไมแตกตาง
กัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายเร่ืองแลวพบวามีการดําเนินการตางกันในเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใช
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี
การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  สวนโรงงานที่มีสถานที่ตั้งในเขตตางจังหวัดมีการดําเนินการอยูใน
ระดับมาก จําแนกตามการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 9002 พบวาโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุมที่ไดรับการรับรองไมไดรับการรับรองมาตรฐานสากลมีการดําเนินการไมแตกตางกัน 
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  เอนก  เทศทอง. (2541: ข-ค) ศึกษาการจัดการไฟฟาในอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงเรียนที่ศึกษาจํานวน 21 โรงเรียนคือกลุมโรงเรียนขนาดใหญและกลุม
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษผลการศึกษาพบวา 

  กลุมโรงเรียนขนาดใหญมีดัชนีการใชไฟฟารวม 54 กิโลวัตตชัวโมงตอคนตอปและ 13 
กิโลวัตตชัวโมงตอตารางเมตรตอป 

  กลุมโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีดัชนีการใชไฟฟารวม 75.7 kWh/คน/ปและ 24.3 
กิโลวัตตชัวโมงตอตารางเมตรตอ/ป 

  แนวทางการประหยัดการใชไฟฟาที่ผูวิจัยไดนําเสนอมี 3 มาตรการคือ 
  1. ลดกําลังไฟฟาในอุปกรณที่ติดตั้งอุปกรณตางๆเชนหลอดไฟฟาตูเย็นโทรทัศนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพแสงสวางโดยใชโคมไฟฟาประสิทธิภาพสูงสามารถลดกําลังไฟฟาไดรอยละ 10,9,13 
และ 33 ตามลําดับของปริมาณการใชไฟฟาตออุปกรณ 1 หนวย 

  2.  ลดระยะเวลาการใชไฟฟาโดยใชอุปกรณควบคุมอุปกรณชวยควบคุมไดแก Timer 
Switch, ON-OFF Switch,Movement Sensor Switch, Thermostat  

  3.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาของบุคลากรตออุปกรณตางๆไดแกชุดเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องถายเอกสารกาตมนํ้ารอนและสวานไฟฟาซึ่งหากนํามาตรการทั้งสามมาใชจะ
สามารถประหยัดไฟฟาของทั้งสองกลุมโรงเรียนลงได 37,375 กิโลวัตตชั่วโมงตอป  คิดเปนเงิน 
61,668.75 บาทซึ่งมีคา 23% 

 สุริยา  แกวอาษา. (2542: ข-ง)  ศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟาในอาคาร  4  ตัวอยาง   
อาคารสถาบันราชภัฏสกลนคร  มีคาการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร  56,448-202,428  กิโลวัตต
ชั่วโมงตอป  มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา  15.34-107.10  กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอป)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร  มีคาการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร  56,880-
209,556  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟา  37.68-69. วิทยาลัยเทคนิคของ
จังหวัดสกลนคร  มีคาการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร  14,616-80,604  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  มีคา
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟา  13.53-40.76  88  กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอป ผูวิจัยไดนําเสนอ
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาคือ  อาคารของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  ใชมาตรการการใชสวิตซ
แบบตั้งเวลา (Timer Switch) สามารถประหยัดพลังงานไฟฟา  10,673.38  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  
ประหยัดเงินได  19,745.75  บาทตอป  อาคารของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร  
ใชมาตรการ Timer Switch  ประหยัดพลังงานไฟฟา  40,920.85  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  ประหยัดเงิน
ได  75,703.58 บาทตอป  ใชมาตรการปลดหลอดไฟฟาที่ไมจําเปนออกการใชบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกสและเทอรโมสตัทอิเล็กทรอนิกส  ประหยัดพลังงานไฟฟา  135,440.46 กิโลวัตตชั่วโมง
ตอป  ประหยัดเงินได  19,745.75  บาทตอป  อาคารของสถาบันราชภัฏสกลนคร  ใชมาตรการ 
Timer Switch  ประหยัดพลังงานไฟฟา  21,438.92  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  ประหยัดเงินได  
39,662.00  บาทตอป  ใชมาตรการปลดหลอดไฟฟาที่ไมจําเปนออกการใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
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และเทอรโมสตัทอิเล็กทรอนิกส  ประหยัดพลังงานไฟฟา  86,817.34  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  ประหยัด
เงินได  159,622.04  บาทตอป 



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อการอนุรักษพลังงานไฟฟากรณีศึกษา อาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบการใชพลังงานของระบบรวมและอุปกรณไฟฟาตางๆ ในอาคารไดแกระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา อุปกรณสํานักงานและการ
ถายเทความรอนของกรอบอาคารตลอดจนมาตรการประหยัดพลังงานการประเมินความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนและเครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การศึกษาแบบอาคาร 
 3.1.1  การศึกษาแบบโครงสรางอาคาร 
 3.1.2  การศึกษาแบบระบบไฟฟาและสื่อสาร 
 3.1.2  การศึกษาแบบระบบระบายอากาศ 
  
3.2  การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบการใชพลังงาน 

การรวบรวมขอมูลเบื้องตนของระบบรวมไดแกรวบรวมใบเสร็จคาไฟฟาที่แสดงถึงปริมาณ
การใชไฟฟาในชวง 12 เดือนที่ผานมา  นอกจากนี้ทําการตรวจสอบการใชพลังงานของอุปกรณ
ตางๆ  ดังนี้ 

- ระบบแสงสวางทําการสํารวจจํานวนหลอดชนิดหลอดไฟฟาจํานวนวัตตชนิดบัลลาสตชนิด
โคมลักษณะการใชงานเปนตนเพื่อประเมินการใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวาง 

 
3.3  มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบไฟแสงสวางภายในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ความเปนมาและลักษณะการใชพลังงาน 

อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการติดตั้งหลอด
ฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ขนาด 36 วัตต ภายในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งหมดจํานวน 1,300 หลอด ซึ่งใชบัลลาสตแกนเหล็กธรรมดามาทําใหเกิดความ
สูญเสียเปนจํานวนมาก 

เน่ืองจากหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 มีขนาดเล็กกวาหลอดฟลูออเรส
เซนตแบบ T8 ดังนั้นการที่จะทําการติดตั้งหลอดเขาแทนที่หลอดเดิมน้ันจะตองใช Adapter G13-G5 
เพ่ือเพ่ิมความยาวและปรับขนาดของขั้วหลอดใหเขากับโคมชุดเดิมไดอยางไมยาก และบัลลาสตตอง
เปลี่ยนเปนบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ดวย 
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1. มาตรการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ควบคูกับ บัลลาสต
อิเลคทรอนิกสแทน หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 

 
3.3  การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร 

การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนสําหรับมาตรการที่เสนอแนะน้ัน
จะใชงวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)   
 
3.4  เครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บขอมูล 
          เครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้มีดังนี้ 
          3.4.1 Laser distance meter ใชในการวัดระยะ กวาง-ยาว-สูง 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 Laser distance meter 
 
             3.4.2 Air Quality Meter ใชวัดคุณภาพอากาศ 
 

 
 

ภาพประกอบ 19  Air Quality Meter 
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               3.4.3 Lux Meter ใชในการวัดปริมาณความสวาง 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 Lux Meter 
 

                3.4.4 Counted ใชในการนับจํานวน 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 Counted 
 
3.5  แผนการดําเนินงาน 

  การดําเนินงานวิจัยจะทําการศึกษาและเก็บขอมูลของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
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ตาราง 16 แผนการดําเนินงาน 
 

แผนการดําเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนของอาคาร             

2. ศึกษาแบบแปลนของอาคาร             
3. สํารวจสภาพโดยทั่วไปตรวจวัดและเก็บรายละเอียดขอมูลการใชพลังงาน
ในระบบสงจายไฟฟากําลังและระบบไฟฟาแสงสวางของอาคาร 

            

4. ศึกษาวิธีการอนุรักษพลังงานของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม             
5. ศึกษาการนําหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 และบัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  มาใชในอาคาร 

            

6. ศึกษาคาใชจายดานพลังงานตอกิโลวัตตของการติดต้ังหลอดไฟประหยัด
พลังงานT5  ของอาคาร 

            

7. ศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานT5             
8. ศึกษาผลกระทบการปลอยกาซเรือนกระจกในการติดต้ังหลอดฟลูออเรส
เซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 

            

9. วิเคราะหลักษณะการใชพลังงานในระบบสงจายไฟฟากําลังและระบบ
ไฟฟาแสงสวางของอาคาร 

            

10. ประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคโดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ในการพิจารณาการลงทุนของมาตรการประหยัดพลังงานของอาคาร 

            

 
3.5  สถานที่ทําการวิจัย 
           3.5.1 อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
จากการสํารวจและตรวจวัดการใชพลังงานของอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งไดแก ระบบแสงสวาง หมอแปลงไฟฟา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ขอมูลทั่วไป 

อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนอีกหนึ่งใน
อาคารที่สรางขึ้นใหมอยูใจกลางมหาวิทยาลัย  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมีการปรับภูมิทัศนใหมใหเปน
มหานครแหงการศึกษา  อาคารภายในมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม  บางอาคารก็ไดกอสรางขึ้นใหมเพื่อใหเขากับภูมิทัศนใหม  อาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท 23 อยูบนพ้ืนที่  
93 ไร 1 งาน 1.8 ตารางวา อาคารมีขนาดความกวาง 85 เมตร ยาว 132.30 เมตร สูง 6.00  เมตร  
มีทั้งหมด 3 ชั้น  ชั้นบนปจจุบันใชเปนสนามกีฬาออกกําลังกายมีการใชไฟฟาสําหรับใหแสวงสวาง
เวลาค่ําคืนโดยรอบพ้ืนที่  ชั้นที่  B1  B2 ใชเปนพ้ืนที่จอดรถ แสดงในตารางที่ 17 

 
ตาราง 17  ขอมูลทั่วไปอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ชั้น พื้นที่จอดรถยนต(คัน) พื้นที่จอดรถมอเตอรไซค(คัน) 
B1 384 100 
B2 406 - 
รวม 790 100 
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4.2  สัดสวนการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 สัดสวนการใชพลังงานในระบบแสงสวางมากที่สุดคือ  67.8%  ระบบอ่ืนๆ  32.2%         
ดังที่แสดงไวในภาพประกอบที่  22 
 

67.80%

32.20%
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20%

40%
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80%

ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบอื่นๆ
ระบบ

%
 ก
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น

ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบอ่ืนๆ
 

 
ภาพประกอบ 22  สัดสวนการใชพลังงาน 

 
สัดสวนการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
เปนไปตามตารางที่  18 
 
ตาราง 18  สัดสวนการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลยั 
     ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ระบบ 
การใชพลังงานไฟฟา 

คิดเปนเงิน หมายเหตุ 
kWh/ป รอยละ 

ระบบแสงสวาง 233,220 67.8 839,592  
ระบบอ่ืนๆ 110,690 32.2 296,587.18  

รวม 343,919 100 1,136,179.18  
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4.3  การวิเคราะหคาใชจายพลังงานไฟฟารายเดือน 
การใชพลังงานไฟฟาในหนวยราชการมีการแยกมิเตอรอยางชัดเจนสามารถตรวจสอบได

จากใบเสร็จคาไฟฟาแตละเดือน  ซึ่งอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ  พลังงานไฟฟาผานมิเตอรแรงสูงของการไฟฟานครหลวง 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมใบเสร็จรับเงินคาไฟฟายอนหลัง 1 ป (พ.ย. 53 - ต.ค.54)      
ของสวนการศึกษา  ออกใหโดยการไฟฟานครหลวง  ซึ่งคิดคาไฟฟาแบบอัตรา TOU RATE  ผูใช
ไฟฟาประเภท 4 ซึ่งเปนประเภทกิจการขนาดใหญ (สวนราชการ) จากตารางจะเห็นวาสวน
การศึกษามีการใชพลังงานไฟฟาในป  2554  ทั้งสิ้น  343,919 kWh  และมีคาใชจ ายพลังงานไฟฟา
ทั้งสิ้น 1,136,179.18  บาท/ป หรือคิดเปน  คาปรับเพาเวอรแฟคเตอร  คาตนทุนแปรผันคาภาษี  
คาบริการรวมกันเฉลี่ย  94,681.59 บาท/เดือน  เปนไปตามตารางที่  19 

 
ตาราง 19 วิเคราะหคาใชจายพลังงานไฟฟารายเดือน 
 

ป 54 
พลังงานไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 

คาไฟฟารวม 
(บาท) 

คาตัว
ประกอบ
ภาระ (%) 

คาไฟฟา
เฉล่ีย 

(บาท/Kwh) 
P 

(KW) 
PP/OP1 

(KW) 
PP/OP2 

(KW) 
คาใชจาย

(บาท) 
ปริมาณ 
(Kwh) 

คาใชจาย
(บาท) 

พ.ย. 53 233 208 - - 25,155 - 82,786.98 - 3.29 
ธ.ค. 53 261 233 - - 28,000 - 92,122.47 - 3.29 
ม.ค. 54 293 261 - - 32,000 - 105,247.95 - 3.28 
ก.พ. 54 322 293 - - 29,000 - 93,644.44 - 3.22 
มี.ค. 54 348 322 - - 26,000 - 83,982.34 - 3.23 
เม.ย. 54 378 348 - - 30,000 - 96,865.14 - 3.22 
พ.ค. 54 402 378 - - 24,000 - 77,540.94 - 3.23 
มิ.ย. 54 426 402 - - 24,000 - 79,834.17 - 3.32 
ก.ค. 54 456 426 - - 30,000 - 99,731.67 - 3.32 
ส.ค. 54 492 456 - - 36,000 - 122,030.33 - 3.38 
ก.ย. 54 522 492 - - 30,326 - 102,849.65 - 3.39 
ต.ค. 54 552 522 - - 29,348 - 99,543.58 - 3.39 

รวม  343,919  1,136,179.18   

เฉล่ีย  28,652.41  94,681.59  3.29 

หมายเหตุ: 
- กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P ,    
- กรณีอัตรา TOD:  P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak 
- กรณีอัตรา TOU:  P หมายถึง  Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2, 
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การวิเคราะหผลตัวประกอบโหลด   และคาไฟฟาตอหนวยในแตละเดือนพบวาในเดือน
ตุลาคมมีคาในตัวประกอบโหลดต่ําที่สุดคือ  8.57%  ทําใหคาไฟฟาโดยเฉลี่ยตอหนวยในเดือนน้ีสูง
ถึง  3.39  บาท/kWh  ซึ่งบงบอกถึงประสิทธิภาพการใชไฟฟาที่ต่ํา  เนื่องจากไมมีการควบคุมความ
ตองการกําลังไฟฟาสูงสุดและไมมีความสม่ําเสมอในการใชไฟฟา   โดยคาตัวประกอบโหลดและคา
ไฟฟาตอหนวยเฉลี่ยของทุกเดือนมีคาเทากับ  12.82%  และ  3.29  บาท/kWh  เปนไปตามตารางที่  
20 

 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะหผลตัวประกอบโหลด 

 

ปงบประมาณ 
2554 

จํานวนวัน 
กําลังไฟฟา
สูงสุด (kW) 

พลังงาน
ไฟฟา (kWh) 

ชั่วโมงการ
ทํางาน (hr) 

ตัวประกอบ
โหลด (%) 

คาไฟฟาตอ
หนวย (บาท/

kWh) 

พ.ย. 53 30 233 25,155 600 17.99 3.29 
ธ.ค. 53 31 261 28,000 620 17.30 3.29 
ม.ค. 54 31 293 32,000 620 17.61 3.28 
ก.พ. 54 28 322 29,000 560 16.08 3.22 
มี.ค. 54 31 348 26,000 620 12.05 3.23 
เม.ย. 54 30 378 30,000 600 13.22 3.22 
พ.ค. 54 31 402 24,000 620 9.62 3.23 
มิ.ย. 54 30 426 24,000 600 9.38 3.32 
ก.ค. 54 31 456 30,000 620 10.61 3.32 
ส.ค. 54 31 492 36,000 620 11.80 3.38 
ก.ย. 54 30 522 30,326 600 9.68 3.39 
ต.ค. 54 31 552 29,348 620 8.57 3.39 
รวม 365  343,829 7,300 - - 

    เฉลี่ย 12.82 3.29 

 
4.4 ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร 

พลั งงานไฟฟ าที่ ใช ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลั ย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ  คิดเปน 343,910 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปนเงิน 1,136,179.18 บาทตอป จากการ
วิเคราะหโหลดของการใชพลังงานไฟฟาสามารถแบงออกเปน 

- ระบบแสงสวาง ใชพลังงานไฟฟาประมาณ 233,220 kWh/ป หรือคิดเปน 67.8%       
ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด  คิดเปนเงิน  839,592  บาทตอป 

- ระบบอ่ืนๆ ใชพลังงานไฟฟาประมาณ 110,690 kWh/ป หรือคิดเปน 32.2%           
ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด  คิดเปนเงิน  296,587.18  บาทตอป 
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การใชพลังงานไฟฟาในอาคารซึ่งจะเห็นไดวา การใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวาง
มากที่สุด สําหรับระบบอ่ืนๆ จะเปนสวนที่ใชพลังงานนอยที่สุด 

 
4.5 ระบบสงจายกําลังไฟฟา 

ลักษณะการติดตั้งของหมอแปลงไฟฟาของอาคาร ใชหมอแปลง  1  ลูก  ซึ่งมีพิกัดขนาด 
1,000 kVA,22,000/415-240 V  ชนิดระบายความรอนแบบแหง  (Dry Type)  โดยทําหนาที่จาย
แรงดันไฟฟาใหกับอุปกรณตางๆ อาทิ ระบบแสงสวาง ระบบอ่ืนๆ  ซึ่งจากการเก็บขอมูลในวันที่ทํา
การสํารวจพบวา หมอแปลงมีคาตัวประกอบกําลัง (pf) เทากับ 0.899  เปนไปตามตารางที่  21 
 
ตาราง  21  ลักษณะหมอแปลงไฟฟาของอาคาร 

  
กระแสไฟฟา I 

(A) 
แรงดันไฟฟา V 

(V) 
กระแสไฟฟา  3  เฟส U 

(V) 
Peak I 

(A) 
PQS THD (%) PF 

IA 188 VAN 229 VAB 396 IA 298 P 104 kW THDAB 1.3% 

0.899 
IB 139 VBN 229 VBC 397 IB 205 Q 48 kVAR THDBC 1.2% 

IC 175 VCN 229 VAC 396 IC 222 S 115 kVA THDAC 1.2% 

IN 89           

 
    เน่ืองดวยอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช
พลังงาน  233,220  kWh/ป  คิดเปนเงิน  949,928.382  บาท/ป  ซึ่งทางผูวิจัยไดมีแนวคิดที่นํา
หลอดประหยัดพลังงาน T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  และปรับปรุงมาตรการดานเวลา
โดยมีอยูดวยกัน  3  ชวง  มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.  06.00-09.00  น.  เปนชวงเวลาที่มีการใชพ้ืนที่ในอาคารเพื่อจอดรถ  ซึ่งมีรถสัญจร
เขา-ออก  ครึ่งวัน  1,200  คัน เพ่ือที่ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนตภายในอาคาร  จึงมีความ
จําเปนตองใชพลังงาน  100%   
    2.  09.00-19.00  น.  เปนชวงเวลาที่มีรถสัญจรเขา-ออกนอยลง จึงไมมีความจําเปนตอง
ใชพลังงานถึง  100% 
    3.  19.00-16.00  น.  เปนชวงเวลาที่มีการใชพ้ืนที่ในอาคารเพื่อออกจากที่จอดรถ จึงไมมี
ความจําเปนตองใชพลังงานถึง  100%  
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4.6 ระบบแสงสวาง 
จากการสํารวจการติดตั้งหลอดไฟฟาภายในอาคารพบวา หลอดไฟฟาที่ใชเปนหลอด

ฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต จํานวน 1,300 หลอด พลังงานไฟฟาที่ใชมีคาเทากับ           
343,910  กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป  โดยมีกําลังการติดตั้งตอพ้ืนที่ใชงานเทากับ  16 วัตตตอตารางเมตร 
ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานที่กฎกระทรวงฯ กําหนด คือ มีคาไมเกิน 16 วัตตตอตารางเมตร สําหรับ
สํานักงาน/โรงแรม/สถานศึกษา/โรงพยาบาล/สถานพักฟนสําหรับการบํารุงรักษาอุปกรณแสงสวาง 
พบวา มีการบํารุงรักษาอุปกรณดังกลาว 
 
สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พื้นที่  A  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  22 
 
ตาราง  22  ผลการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  A 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
A1 10 10 11 55 10 10 10 21 
A2 10 10 56 56  *  *  * 19 
A3  *  *  *  * 10 10 50 60 
A4 10 10 50 110 10 10 22 27 
A5 10 10 80 90 10 10 24 17 
A6 10 10 15 10  *  *  * 30 
A7 10 10 10 19 10 10 15 20 
A8  *  * 55 55 10 10 20 15 
A9 10 10 30 100 10 10 25 25 
A10 10 10 30 65 10 10 25 25 
A11  *  *  *  *  *  *  * 148 
A12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  22  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  A  มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่     
148 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  B  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  23 
 
ตาราง  23  ผลการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  B 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
B1 10 10 15 48 10 10 10 25 
B2 10 10 50 45  *  *  * 25 
B3  *  *  *  * 10 10 55 70 
B4 10 10 60 105 10 10 30 35 
B5 10 10 80 90 10 10 35 40 
B6 10 10 25 10  *  *  * 50 
B7 10 10 10 19 10 10 15 30 
B8  *  * 55 55 10 10 20 30 
B9 10 10 40 95 10 10 25 40 
B10 10 10 45 70 10 10 25 40 
B11  *  *  *  *  *  *  * 110 
B12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  23  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  B  มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่     
110 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  C  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  24 
 
ตาราง  24  ผลการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  C 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
C1 10 10 25 60 10 10 10 38 
C2 10 10 65 65  *  *  * 30 
C3  *  *  *  * 10 10 60 75 
C4 10 10 65 110 10 10 22 40 
C5 10 10 75 80 10 10 24 30 
C6 10 10 30 20  *  *  * 50 
C7 10 10 25 30 10 10 15 40 
C8  *  * 65 59 10 10 20 30 
C9 10 10 45 90 10 10 25 50 
C10 10 10 40 70 10 10 25 50 
C11  *  *  *  *  *  *  * 125 
C12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  24  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  C  มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่     
125 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  D  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  25 
 
ตาราง  25  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  D 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
D1 10 10 25 50 10 10 10 30 
D2 10 10 55 55  *  *  * 30 
D3  *  *  *  * 10 10 50 70 
D4 10 10 50 100 10 10 22 33 
D5 10 10 80 90 10 10 24 32 
D6 10 10 15 10  *  *  * 30 
D7 10 10 10 19 10 10 15 30 
D8 10 10 55 55 10 10 20 25 
D9 10 10 30 90 10 10 25 35 
D10 10 10 30 65 10 10 25 30 
D11  *  *  *  *  *  *  * 130 
D12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  25  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  D  มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่     
130 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  E  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  26 
 

ตาราง  26  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  E 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
E1 10 10 20 45 10 10 10 35 
E2 10 10 50 50  *  *  * 30 
E3  *  *  *  * 10 10 50 55 
E4 10 10 50 97 10 10 22 39 
E5 10 10 80 90 10 10 24 30 
E6 10 10 15 10  *  *  * 34 
E7 10 10 10 19  *  *  * 36 
E8  *  * 55 55 10 10 20 23 
E9 10 10 30 89 10 10 25 38 
E10 10 10 30 65 10 10 25 40 
E11  *  *  *  *  *  *  * 115 
E12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  26  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  E    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่    
115 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  F  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  27 
 
ตาราง  27  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  F 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
F1 20 21 24 36 20 30 31 34 
F2 25 26 40 30 29 35 32 30 
F3 20 28 22 26 37 40 32 28 
F4 22 27 30 27 23 43 33 39 
F5 24 29 20 25 24 23 22 30 
F6 26 21 25 20 27 21 26 34 
F7 27 25 30 29 23 28 30 36 
F8 28 24 25 26 27 22 22 23 
F9 21 26 29 29 21 25 25 38 
F10 23 23 24 25 26 21 27 20 
F11 29 22 26 21 28 27 29 25 
F12 30 27 25  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  27 พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  F มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่      
40 Lux  และต่ําสุดอยูที่  20 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น  B2  พ้ืนที่  A  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  28 
 
ตาราง  28  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น  B2  พ้ืนที่  A 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

A1 10 10 40 50 10 10 30 20 

A2 10 10 40 50 10 10 20 20 

A3 10 10 50 50 10 10 50 50 

A4 10 10 50 50 10 10 45 40 

A5 10 10 60 50 10 10 50 40 

A6 10 10 60 50  *  * 40 50 

A7 10 10 20 130 10 10 50 40 

A8  *  * 50 50 10 10 40 50 

A9 10 10 50 50 10 10 40 50 

A10 10 10 45 50 10 10 40 50 

A11 10 10 10 40  *  *  * 110 

A12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  28  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  A    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่    
110 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  B  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  29 
 
ตาราง  29  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  B 
 

จุดท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 

B1 10 10 50 40 10 10 40 35 
B2 10 10 50 40 10 10 24 24 
B3 10 10 50 50 10 10 45 45 
B4 10 10 50 50 10 10 50 45 
B5 10 10 60 50 10 10 50 40 
B6 10 10 60 50  *  * 40 50 
B7 10 10 20 120 10 10 50 40 
B8  *  * 50 50 10 10 40 50 
B9 10 10 50 50 10 10 40 50 
B10 10 10 45 50 10 10 40 50 
B11 10 10 10 40  *  *  * 115 
B12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  29  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  B    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่    
115 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  C  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  30 
 
ตาราง  30  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  C 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

C1 10 10 40 50 10 10 30 20 

C2 10 10 40 50 10 10 20 20 

C3 10 10 50 50 10 10 50 50 

C4 10 10 50 50 10 10 45 40 

C5 10 10 60 50 10 10 50 40 

C6 10 10 60 50  *  * 40 50 

C7 10 10 20 122 10 10 50 40 

C8  *  * 50 50 10 10 40 50 

C9 10 10 50 50 10 10 40 50 

C10 10 10 45 50 10 10 40 50 

C11 10 10 10 40  *  *  * 123 

C12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  30  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B1  พ้ืนที่  C    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่   
123 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  D  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  31 
 
ตาราง  31  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  D 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

D1 10 10 40 50 10 10 30 20 

D2 10 10 40 50 10 10 20 20 

D3 10 10 50 50 10 10 50 50 

D4 10 10 50 50 10 10 45 40 

D5 10 10 60 50 10 10 50 40 

D6 10 10 60 50  *  * 40 50 

D7 10 10 20 115 10 10 50 40 

D8  *  * 50 50 10 10 40 50 

D9 10 10 50 50 10 10 40 50 

D10 10 10 45 50 10 10 40 50 

D11 10 10 10 40  *  *  * 119 

D12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  31  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  D    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่   
119 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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สําหรับการตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  E  มหาวิทยาลัย 
           ศรีนครินทรวิโรฒ  เปนไปดังตาราง  32 
 
ตาราง  32  การตรวจวัดแสง อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  E 
 

จุดที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

E1 10 10 40 50 10 10 30 20 

E2 10 10 40 50 10 10 20 20 

E3 10 10 50 50 10 10 50 50 

E4 10 10 50 50 10 10 45 40 

E5 10 10 60 50 10 10 50 40 

E6 10 10 60 50  *  * 40 50 

E7 10 10 20 117 10 10 50 40 

E8  *  * 50 50 10 10 40 50 

E9 10 10 50 50 10 10 40 50 

E10 10 10 45 50 10 10 40 50 

E11 10 10 10 40  *  *  * 120 

E12  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

หมายเหตุ *  Lux Meter  ไมสามารถวัดคาได 
 

จากผลการตรวจวัดแสงตามตาราง  32  พบวาคาความสวางของอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม ชั้น B2  พ้ืนที่  E    มีคาความสวางไมสมํ่าเสมอโดยคาความสวางสูงสุดอยูที่   
120 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
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4.7  การวิเคราะหผลความสวางในอาคาร 
สูตรการหาความสวางรวม 
 

A
UFMFANE ×××∅×

=  

จากสูตร 
E = ความสวาง (Lux) 
Ø = ปริมาณความสวาง (Lumen) 
N = จํานวนหลอดไฟฟา 
MF = Maintenance Factor 
UF = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 
A = พ้ืนที่ใชสอย (ถา  E  หนวยเปน Lux ,A  หนวยเปน ตารางเมตร และถา  E 
หนวยเปน  ft-cd ,A  หนวยเปน ตารางฟุต) 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลยั                     
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น. 
เปนไปดังตาราง  33 

 
ตาราง 33 ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย         
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 650 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 

E  =  650 x 2,650 x 0.85 x 0.85 
                       11,245 

E  =  111  Lux 
 

ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง  33  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  มีการใชความสวาง
เฉลี่ย  111  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ยังมีคาความ
สวางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก         
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  34 

 
ตาราง  34  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก    
      ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 10 29.9 3 300 100 26,910 

รวม 650 10 29.9  26,910 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 29.9 x 3 x 300 x 1 
     = 26,910   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 26,910 x 4.0731   
     = 109,607.121  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  34  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 26,910  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  109,607.121  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  35 

 
ตาราง  35  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 10 29.9 3 300 100 26,910 

รวม 650 10 29.9  26,910 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 29.9 x 3 x 300 x 1 
     = 26,910   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 26,910 x 4.0731   
     = 109,607.121  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  35  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด    26,910  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  109,607.121  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง  ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวั ตกรรม  มหาวิทยาลั ย                     
ศรีนครินทร วิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. เปนไป
ดังตาราง  36 

 
ตาราง 36 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ         
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 3 300 100 24,570 

รวม 650 6 27.3  24,570 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 27.3 x 3 x 300 x 1 
     = 24,570   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 24,570 x 4.0731   
     = 100,067.067  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  36  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  24,570  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  100,067.067  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  2,340  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  9,531.054  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  37 

 
ตาราง  37  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 3 300 100 24,570 

รวม 650 6 27.3  24,570 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 27.3 x 3 x 300 x 1 
     = 24,570   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 24,570 x 4.0731   
     = 100,067.067  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  37  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  24,570  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  100,067.067  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได   2,340  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  9,531.054  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  38 

 
    ตาราง 38 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   

 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ  ประสาน
มิตร 

FL 28 650 3 20.1 3 300 100 18,090 

รวม 650 3 20.1  18,090 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.1  x 3 x 300 x 1 
     = 18,090   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 18,090 x 4.0731   
     = 73,682.379  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  38  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  18,090  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  73,682.379  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,820  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  35,924.742  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  39 

 
ตาราง 39 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ  ประสาน
มิตร 

FL 28 650 3 20.1 3 300 100 18,090 

รวม 650 3 20.1  18,090 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.1  x 3 x 300 x 1 
     = 18,090   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 18,090 x 4.0731   
     = 73,682.379  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  39  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  18,090  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  73,682.379  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,820  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  35,924.742  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  40 

 
ตาราง  40  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 10 29.9 10 300 100 89,700 

รวม 650 10 29.9  89,700 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 29.9 x 10 x 300 x 1 
     = 89,700   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 89,700 x 4.0731   
     = 365,357.07  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  40  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา 09.00-19.00 น. มีการใชพลังงานทั้งหมด         
89,700  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  365,357.07  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  41 

 
ตาราง  41  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 10 29.9 10 300 100 89,700 

รวม 650 10 29.9  89,700 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 29.9 x 10 x 300 x 1 
     = 89,700   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 89,700 x 4.0731   
     = 365,357.07  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  41  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. มีการใชพลังงานทั้งหมด       
89,700  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  365,357.07  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  42 

 
ตาราง  42  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 10 300 100 81,900 

รวม 650 6 27.3  81,900 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 27.3 x 10 x 300 x 1 
     = 81,900   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 81,900 x 4.0731   
     = 333,586.89  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  42  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  81,900  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  333,586.89  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ    บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  7,800  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  31,770.18  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง  ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลั ย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  43 

 
ตาราง  43  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ (T8)  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย             
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 10 300 100 81,900 

รวม 650 6 27.3  81,900 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 27.3 x 10 x 300 x 1 
     = 81,900   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 81,900 x 4.0731   
     = 333,586.89  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  43  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  81,900  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  333,586.89  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ   บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  7,800  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  31,770.18  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  44 

 
ตาราง  44  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 650 3 20.1 10 300 100 60,000 

รวม 650 3 20.1  60,000 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.1  x 10 x 300 x 1 
     = 60,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 60,000 x 4.0731   
     = 244,386  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  44  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  60,000  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  244,386  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง
แบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  29,700  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  120,971.07  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  45 

 
ตาราง  45  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 650 3 20.1 10 300 100 60,000 

รวม 650 3 20.1  60,000 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.1  x 10 x 300 x 1 
     = 60,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 60,000 x 4.0731   
     = 244,386  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  45  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100% ในชวงเวลา         
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  60,000  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  244,386  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง
แบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  29,700  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  120,971.07  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตารางที่  46 

 
ตาราง  46  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา Ballast
แกน
เหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่
ใช(kWh1/ป) 

ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒ  ประสาน
มิตร 

FL 36 650 10 29.9 3+8 300 100 98,670 

รวม 650 10 29.9 11 300 100 98,670 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 29.9 x 3 x 300 x 1 
     = 26,910   kWh/ป 
Off peak     = 29.9 x 8 x 300 x 1 

= 71,760   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 26,910 x 4.0731   
     = 109,607.121  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 71,760 x 2.5695   
     = 181,817.82  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 291,424.941  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  46  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน 100%  ในชวงเวลา 19.00-06.00 น. มีการใชพลังงานทั้งหมด          
98,670  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  291,424.941  บาท/ป 

 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  47 

 
ตาราง  47  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา Ballast
แกน
เหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่
ใช(kWh1/ป) 

ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒ  ประสาน
มิตร 

FL 36 650 10 29.9 3+8 300 100 98,670 

รวม 650 10 29.9 11 300 100 98,670 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
กําลังไฟฟา (kW)   = 29.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 29.9 x 3 x 300 x 1 
     = 26,910   kWh/ป 
Off peak     = 29.9 x 8 x 300 x 1 

= 71,760   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 26,910 x 4.0731   
     = 109,607.121  บาท/ป 
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คิดเปนเงิน  Off peak   = 71,760 x 2.5695   
     = 181,817.82  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 291,424.941  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  47  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด      
98,670  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  291,424.941  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  48 

 
ตาราง  48  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 3+8 300 100 90,090 

รวม 650 6 27.3 11 300 100 90,090 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 27.3  x 3 x 300 x 1 
     = 24,570   kWh/ป 
Off peak     = 27.3  x 8 x 300 x 1 
     = 65,520   kWh/ป 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 24,570 x 4.0731   
     = 100,076.067  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 65,520 x 2.5695   
     = 168,353.64  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 268,429.707  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  48  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  90,090  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  268,429.707  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,580  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  22,995.234  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํ านวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  49 

 
ตาราง  49  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 650 6 27.3 3+8 300 100 90,090 

รวม 650 6 27.3 11 300 100 90,090 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 27.3   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 27.3 x x 3 x 300 x 1 
     = 24,570   kWh/ป 
Off peak     = 27.3 x x 8 x 300 x 1 
     = 65,520   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 24,570 x 4.0731   
     = 100,076.067  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 65,520 x 2.5695   
     = 168,353.64  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 268,429.707  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  49  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  90,090  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  268,429.707  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,580  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  22,995.234  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  50 

 
ตาราง  50  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 650 3 20.1 3+8 300 100 66,330 

รวม 650 3 20.1 11 300 100 66,330 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 20.1  x 3 x 300 x 1 
     = 18,090   kWh/ป 
Off peak     = 20.1  x 8 x 300 x 1 
     = 48,240   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 18,090 x 4.0731   



83 
 

     = 73,682.379  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 48,240 x 2.5695   
     = 123,952.68  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 197,635.059  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  50  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน 100% ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  66,330  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  197,635.059  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  32,340  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  93,789.882  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  51 

 
ตาราง  51  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 650 3 20.1 3+8 300 100 66,330 

รวม 650 3 20.1 11 300 100 66,330 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 20.1  x 3 x 300 x 1 
     = 18,090   kWh/ป 
Off peak     = 20.1  x 8 x 300 x 1 
     = 48,240   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 18,090 x 4.0731   
     = 73,682.379  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 48,240 x 2.5695   
     = 123,952.68  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 197,635.059  บาท/ป 
 
 



85 
 

 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 51 พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  100% ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  66,330  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  197,635.059  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได 32,340 kWh/ป 
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได 93,789.882บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  100%             

ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  52 
 
ตาราง  52  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  100%   
     ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 26,910 24,570 18,090 - 2,340 8,820 109,607.12 100,076.07 73,682.38 - 9,531.05 35,924.74 

B2 26,910 24,570 18,090 - 2,340 8,820 109,607.12 100,076.07 73,682.38 - 9,531.05 35,924.74 

รวม 53,820 49,140 36,180   4,680 17,640 219,214 200,152 147,365   19,062 71,849 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 89,700 81,900 60,000 - 7,800 29,700 365,357.07 333,586.99 244,386 - 31,770.18 120,971.07 
B2 89,700 81,900 60,000 - 7,800 29,700 365,357.07 333,586.99 244,386 - 31,770.18 106,920 
รวม 179,400 163,800 120,000   15,600 59,400 730,714 667,174 488,772  - 63,540 227,891 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 98,670 90,090 66,330 - 8,580 32,340 291,424.94 268,429.71 197,635.06 - 25,564.73 96,359.38 
B2 98,670 90,090 66,330 - 8,580 32,340 291,424.94 268,429.71 197,635.06 - 25,564.73 96,359.38 
รวม 197,340 180,180 132,660   17,160 64,680 582,850 536,859 395,270 -  51,129 192,719 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  100%            

ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  53 
 

ตาราง  53  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  100%   
      ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 29.9 27.3 20.1 

3 

- 2.6 9.8 - - - 

B2 29.9 27.3 20.1 - 2.6 9.8 - - - 

รวม 59.8 54.6 40.2 - 5.2 19.6 - - - 
การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 29.9 27.3 20.1 

10 

- 2.6 9.8 - 4,1447.416 15,632.568 
B2 29.9 27.3 20.1 - 2.6 9.8 - 4,1447.416 15,632.568 
รวม 59.8 54.6 40.2 - 5.2 19.6 - 8,294.832 31,265.136 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 29.9 27.3 20.1 
11 

- 2.6 9.8 - - - 

B2 29.9 27.3 20.1 - 2.6 9.8 - - - 

รวม 59.8 54.6 40.2 24 - 5.2 19.6 - - - 
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ตาราง  54  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   บัลลาสต 
     อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast 
electronic 

B1,B2 -  19,062 71,849 

B1,B2 -  63,540 227,891 
B1,B2 -  51,129 192,719 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 8,294.832 31,265.136 
รวม 142,026 523,724 

 
ผลการเปรียบเทียบตามตาราง  54 พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  

บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  100%  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  
142,026  บาท/ป  และเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  523,724  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  55 

 
ตาราง  55 ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลาํดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 585 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  585 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  100  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง  55  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา

นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  มีการใชความสวาง
เฉลี่ย  100  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ยังมีคาความ
สวางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  56 

 
ตาราง  56 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.9 3 300 0.90 21,789 

รวม 585 10 26.9  21,789 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 26.9 x 3 x 300 x 0.90 
     = 21,789   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,789 x 4.0731   
     = 88,748.775  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  56  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  21,789  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  88,748.775  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  57 

 
ตาราง  57  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.9 3 300 0.90 21,789 

รวม 585 10 26.9  21,789 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 26.9 x 3 x 300 x 0.90 
     = 21,789   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,789 x 4.0731   
     = 88,748.775  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  57  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
21,789  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  88,748.775  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. เปนไปดัง
ตาราง  58 

 
ตาราง  58  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 3 300 0.90 19,902 

รวม 585 6 24.57  19,902 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.57   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 24.57 x 3 x 300 x 0.90 
     = 19,902   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 19,902 x 4.0731   
     = 81,062.836  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  58  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  19,902  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  81,062.836  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ   บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,887  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  7,685.939  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  59 

 
ตาราง  59  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 3 300 0.90 19,902 

รวม 585 6 24.57  19,902 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.57   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 24.57 x 3 x 300 x 0.90 
     = 19,902   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 19,902 x 4.0731   
     = 81,062.836  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  59  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  19,902  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  81,062.836  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8     
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,887  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  7,685.939  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  60 

 
ตาราง  60  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ     
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ  ประสาน
มิตร 

FL 28 585 3 18.1 3 300 0.90 14,661 

รวม 585 3 18.1  14,661 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.1  x 3 x 300 x 0.90 
     = 14,661   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 14,661 x 4.0731   
     = 59,715.719  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  60  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  16,321.5  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  59,715.719  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
7,128  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  29,033.056  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  61 

 
ตาราง  61  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 585 3 18.1 3 300 0.90 14,661 

รวม 585 3 18.1  14,661 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.1  x 3 x 300 x 0.90 
     = 14,661   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 14,661 x 4.0731   
     = 59,715.719  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  61  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90% ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  16,321.5  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  59,715.719  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
7,128  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  29,033.056  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  62 

 
ตาราง  62  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือเปดใช 
     งาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.9 10 300 0.90 72,630 

รวม 585 10 26.9  72,630 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 26.9 x 10 x 300 x 0.90 
     = 72,630   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 72,630 x 4.0731   
     = 295,829.253  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  62  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 72,630  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  295,829.253  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  63 

 
ตาราง  63  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนต T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  ใน 

      อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือเปดใชงาน   
     90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.9 10 300 0.90 72,630 

รวม 585 10 26.9  72,630 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 26.9 x 10 x 300 x 0.90 
     = 72,630   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 72,630 x 4.0731   
     = 295,829.253  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  63  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น. มีการใชพลังงานทั้งหมด 72,630  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  295,829.253  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  64 

 
ตาราง  64  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 10 300 0.90 66,420 

รวม 585 6 24.57  66,420 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.6   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 24.6 x 10 x 300 x 0.90 
     = 66,420   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 66,420 x 4.0731   
     = 270,535.302  บาท/ป 
  

ผลการวิเคราะหตามตาราง  64  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  66,420  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  270,535.302  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  6,210  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  25,293.951  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  65 

 
ตาราง  65  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 10 300 0.90 66,420 

รวม 585 6 24.57  66,420 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.6   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 24.6 x 10 x 300 x 0.90 
     = 66,420   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 66,420 x 4.0731   
     = 270,535.302  บาท/ป 
  

ผลการวิเคราะหตามตาราง  65  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  66,420  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  270,535.302  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  6,210  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  25,293.951  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  66 

 
ตาราง  66  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 585 3 18.13 10 300 0.90 48,964.5 

รวม 585 3 18.13  48,964.5 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.13   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.13  x 10 x 300 x 0.90 
     = 48,964.5  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 48,964.5 x 4.0731   
     = 199,437.305  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  66  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90% ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  48,964.5  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  199,437.305  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
23,665.5  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  96,391.948  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  67 

 
ตาราง  67  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 585 3 18.13 10 300 0.90 48,964.5 

รวม 585 3 18.13  48,964.5 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.13   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.13  x 10 x 300 x 0.90 
     = 48,964.5  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 48,964.5 x 4.0731   
     = 199,437.305  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  67  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90% ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  48,964.5  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  199,437.305  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
23,665.5  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  96,391.948  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  68 

 
ตาราง  68  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
  

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.91 3+8 300 0.90 79,922.7 

รวม 585 10 26.91  79,922.7 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 26.91  x 3 x 300 x 0.90 
     = 21,797.1  kWh/ป 
Off peak     = 26.91  x 8 x 300 x 0.90 
     = 58,125.6  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 21,797.1 x 4.0731   
     = 88,781.768  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 58,125.6 x 2.5695    
     = 149,353.729  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 238,135.497  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  68  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00 น. มีการใชพลังงานทั้งหมด 79,922.7  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  238,135.497  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  69 

 
ตาราง  69  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 10 26.91 3+8 300 0.90 79,922.7 

รวม 585 10 26.91  79,922.7 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 26.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 26.91  x 3 x 300 x 0.90 
     = 21,797.1  kWh/ป 
Off peak     = 26.91  x 8 x 300 x 0.90 
     = 58,125.6  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 21,797.1 x 4.0731   
     = 88,781.768  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 58,125.6 x 2.5695    
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     = 149,353.729  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 238,135.497  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  69  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด   79,922.7  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  238,135.497  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  70 

 
ตาราง  70  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 3+8 300 0.90 72,978.9 

 รวม   585 6 24.57 11 300 0.90 72,978.9 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.57   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 24.57  x 3 x 300 x 0.90 
     = 19,907.7  kWh/ป 
Off peak     = 24.57  x 8 x 300 x 0.90 
     = 53,071.2  kWh/ป 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 19,907.7 x 4.0731   
     = 81,086.052  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 53,071.2 x 2.5695    
     = 136,366.448  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 217,452.500  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  70  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  72,978.9  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  217,452.500  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได   6,943  kWh/ป 
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  20,682.997  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  71 

 
ตาราง  71  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 585 6 24.57 3+8 300 0.90 72,978.9 

 รวม   585 6 24.57 11 300 0.90 72,978.9 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 24.57   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 24.57  x 3 x 300 x 0.90 
     = 19,907.7  kWh/ป 
Off peak     = 24.57  x 8 x 300 x 0.90 
     = 53,071.2  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 19,907.7 x 4.0731   
     = 81,086.052  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 53,071.2 x 2.5695    
     = 136,366.448  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 217,452.500  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  71  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  72,978.9  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  217,452.500  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8 ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได 6,943 kWh/ป 
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  20,682.997  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  72 

 
ตาราง  72  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

พลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 585 3 18.13 3+8 300 0.90 53,846.1 

 รวม   585 3 18.13 11 300 0.90 53,846.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.13   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 18.13  x 3 x 300 x 0.90 
     = 14,685.3  kWh/ป 
Off peak     = 18.13  x 8 x 300 x 0.90 
     = 39,160.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 14,685.3 x 4.0731   
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     = 59,814.695  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 39,160.8 x 2.5695    
     = 100,623.675  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 160,438.37  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  72  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  90% ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  53,846.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  193,845.6  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
26,076.6  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  77,697.127  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  73 

 
            ตาราง  73  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   

     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
                ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   

 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

พลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 585 3 18.13 3+8 300 0.90 53,846.1 

 รวม   585 3 18.13 11 300 0.90 53,846.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.13   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 18.13  x 3 x 300 x 0.90 
     = 14,685.3  kWh/ป 
Off peak     = 18.13  x 8 x 300 x 0.90 
     = 39,160.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 14,685.3 x 4.0731   
     = 59,814.695  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 39,160.8 x 2.5695    
     = 100,623.675  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 160,438.37  บาท/ป 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  73  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  53,846.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  193,845.6  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  
26,076.6  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  77,697.127  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  90%             
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  74 

 
ตาราง  74  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศนูยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  90%    
     ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 21,789 19,902 16,321.50 - 1,887 7,128 88,748.78 81,062.84 59,715.72 - 7,685.94 29,033.06 
B2 21,789 19,902 16,321.50 - 1,887 7,128 88,748.78 81,062.84 59,715.72 - 7,685.94 29,033.06 
รวม 43,578 39,804 32,643   3,774 14,256 177,498 162,125.68 119,431.44   15,371.88 58,066.11 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 72,630 66,420 48,964.50 - 6,210 23,665.50 295,829.25 270,535.30 199,437.31 - 25,293.95 96,391.95 
B2 72,630 66,420 48,964.50 - 6,210 23,665.50 295,829.25 270,535.30 199,437.31 - 25,293.95 96,391.95 
รวม 145,260.00 132,840 97,929   12,420 47,331 591,659 541,071 398,874.61   50,588 192,783.90 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 79,922.70 72,978.90 53,846.10 - 6,943.80 26,076.60 238,135.50 217,452.50 160,438.37 - 20,682.995 77.697.125 
B2 79,922.70 72,978.90 53,846.10 - 6,943.80 26,076.60 238,135.50 217,452.50 160,438.37 - 20,682.995 77.697.125 
รวม 159,845.40 145,958 107,692   13,888 52,153 476,271 434,905.00 320,876.74   41,365.99 155,394.25 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  90%              
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  75 

 

ตาราง  75  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  90%   
      ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 26.91 24.57 18.13 

3 

- 2.34 8.78 - - - 
B2 26.91 24.57 18.13 - 2.34 8.78 - - - 
รวม 54.82 49.14 36.23 - 4.68 17.56 - - - 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 26.91 24.57 18.13 

10 

- 2.34 8.78 - 3,732.67 7,002.75 
B2 26.91 24.57 18.13 - 2.34 8.78 - 3,732.67 7,002.75 
รวม 54.82 49.14 36.23 - 4.68 17.56  - 7,465.35 14,005.50 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  90%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 26.91 24.57 18.13 
11 

- 2.34 8.78 - - - 
B2 26.91 24.57 18.13 - 2.34 8.78 - - - 
รวม 54.82 49.14 36.23 24 - 4.68 17.56  - - - 

 
112 



113 
 

 

ตาราง  76  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต 
     อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast 
electronic 

B1,B2 -  15,371.88 58,066.11 
B1,B2 -  50,588 192,783.90 
B1,B2 -  41,365.99 155,394.25 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 7,465.35 14,005.50 
รวม 114,791 420,250 

 
ผลการเปรียบเทียบตามตาราง  76  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  

บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  90%  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  
114,791.22  บาท/ป  และเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ         
บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  420,249.76  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  77 

 
ตาราง  77  ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
 

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 520 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  520 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  89  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง 77  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  มีการใชความสวางเฉลี่ย  89  
Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ยังมีคาความสวางอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  78 

 
ตาราง 78 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 3 300 0.80 17,222.4 

รวม 520 10 23.9  17,222.4 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 23.9 x 3 x 300 x 0.80 
     = 17,222.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 17,222.4 x 4.0731   
     = 70,148.557  บาท/ป 

 
ผลการวิเคราะหตามตาราง  78 พบวาเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ    

บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด      
17,222.4  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  70,148.557  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  79 

 
ตาราง 79 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น. 
   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 3 300 0.80 17,222.4 

รวม 520 10 23.9  17,222.4 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 23.9 x 3 x 300 x 0.80 
     = 17,222.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 17,222.4 x 4.0731   
     = 70,148.557  บาท/ป 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  79 พบวาเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ    
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 17,222.4  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  70,148.557  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  80 

 
ตาราง  80  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.8 3 300 0.80 15,696 

รวม 520 6 21.8  15,696 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.8   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 21.8 x 3 x 300 x 0.80 
     = 15,696   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 15,696 x 4.0731   
     = 63,931.377  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  80  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  15,696  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  63,931.377  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,526.4  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  6,217.18  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  81 

 
ตาราง  81  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.8 3 300 0.80 15,696 

รวม 520 6 21.8  15,696 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.8   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 21.8 x 3 x 300 x 0.80 
     = 15,696   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 15,696 x 4.0731   
     = 63,931.377  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  81  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  15,696  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  63,931.377  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,526.4  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  6,217.18  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  82 

 
ตาราง  82  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 520 3 16.1 3 300 0.80 11,606.4 

รวม 520 3 16.1  11,606.4 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.1  x 3 x 300 x 0.80 
     = 11,606.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 11,606.4 x 4.0731   
     = 47,274.027  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  82  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80% ในชวงเวลา           
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  11,606.4  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  47,274.027  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
5,616  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  22,874.53  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  83 

 
ตาราง  83  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ     
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ  ประสาน
มิตร 

FL 28 520 3 16.1 3 300 0.80 11,606.4 

รวม 520 3 16.1  11,606.4 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 18.1  x 3 x 300 x 0.80 
     = 11,606.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 11,606.4 x 4.0731   
     = 47,274.027  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  83  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80% ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  11,606.4  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  47,274.027  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
5,616  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  22,874.53  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  84 

 
ตาราง  84  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 10 300 0.80 57,408 

รวม 520 10 23.9  57,408 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 23.9 x 10 x 300 x 0.80 
     = 57,408   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 57,408 x 4.0731   
     = 233,828.524  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  84  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ     
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 57,408  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  233,828.524  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก       
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  85 

 
ตาราง  85  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 10 300 0.80 57,408 

รวม 520 10 23.9  57,408 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 23.9 x 10 x 300 x 0.80 
     = 57,408   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 57,408 x 4.0731   
     = 233,828.524  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  85  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
57,408  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  233,828.524  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  86 

 
ตาราง  86  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                    
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.8 10 300 0.80 52,416 

รวม 520 6 21.8  52,416 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.8   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 21.8 x 10 x 300 x 0.80 
     = 52,416   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 52,416 x 4.0731   
     = 213,495.609  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  86  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  52,416  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  213,495.609  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  4,992  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  20,332.915  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตารางที่  87 

 
ตาราง  87  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนต (T8)  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.8 10 300 0.80 52,416 

รวม 520 6 21.8  52,416 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.8   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 21.8 x 10 x 300 x 0.80 
     = 52,416   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 52,416 x 4.0731   
     = 213,495.609  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  87  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  52,416  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  213,495.609  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  4,992  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  20,332.915  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  88 

 
ตาราง  88  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 520 3 16.1 10 300 0.80 38,688 

รวม 520 3 16.1  38,688 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.1  x 10 x 300 x 0.80 
     = 38,688   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 38,688 x 4.0731   
     = 157,580.092  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  88  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80% ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  38,688  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  157,580.092  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  18,720  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  76,248.432  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  89 

 
ตาราง  89  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 520 3 16.1 10 300 0.80 38,688 

รวม 520 3 16.1  38,688 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.1  x 10 x 300 x 0.80 
     = 38,688   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 38,688 x 4.0731   
     = 157,580.092  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  89  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80% ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  38,688  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  157,580.092  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  18,720  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  76,248.432  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก         
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  90 

 
ตาราง  90  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 3+8 300 0.80 63,096 

รวม 520 10 23.9 11 300 0.80 63,096 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 23.9  x 3 x 300 x 0.80 
     = 17,208   kWh/ป 
Off peak     = 23.9  x 8 x 300 x 0.80 
     = 45,888   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 17,208 x 4.0731   
     = 70,089.904  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 45,888 x 2.5695    
     = 117,909.216  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 187,999.12  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  90  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 63,096  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  187,999.12  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  91 

 
ตาราง 91 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 10 23.9 3+8 300 0.80 63,096 

รวม 520 10 23.9 11 300 0.80 63,096 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 23.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 23.9  x 3 x 300 x 0.80 
     = 17,208   kWh/ป 
Off peak     = 23.9  x 8 x 300 x 0.80 
     = 45,888   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 17,208 x 4.0731   
     = 70,089.904  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 45,888 x 2.5695    
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     = 117,909.216  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 187,999.12  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  91  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
63,096  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  187,999.12  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  92 

 
ตาราง  92  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.84 3+8 300 0.80 57,679.2 

รวม 520 6 21.84 11 300 0.80 57,679.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.84   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 21.84  x 3 x 300 x 0.80 
     = 15,746.4  kWh/ป 
Off peak     = 21.84  x 8 x 300 x 0.80 
     = 41,932.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 15,746.4 x 4.0731   
     = 64,136.661  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 41,932.8 x 2.5695    
     = 107,746.329  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 171,882.99  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  92  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-
06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  57,679.2  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปน
เงิน  171,882.99  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8      
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  5,416.8  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  16,116.13  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  93 

 
ตาราง  93  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 520 6 21.84 3+8 300 0.80 57,679.2 

รวม 520 6 21.84 11 300 0.80 57,679.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 21.84   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 21.84  x 3 x 300 x 0.80 
     = 15,746.4  kWh/ป 
Off peak     = 21.84  x 8 x 300 x 0.80 
     = 41,932.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 15,746.4 x 4.0731   
     = 64,136.661  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 41,932.8 x 2.5695    
     = 107,746.329  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 171,882.99  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  93  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  57,679.2  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  171,882.99  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคู กับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสู ง   จะสามารถประหยัดพลั งงานได    
5,416.8  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  16,116.13  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  94 

 
ตาราง  94  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 520 3 16.12 3+8 300 0.80 42,556.8 

รวม 520 3 16.12 11 300 0.80 42,556.8 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.12   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 16.12  x 3 x 300 x 0.80 
     = 11,606.4  kWh/ป 
Off peak     = 16.12  x 8 x 300 x 0.80 
     = 30,950.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 11,606.4 x 4.0731   
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     = 47,274.027  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 30,950.4 x 2.5695    
     = 79,527.052  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 126,801.079  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  94  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา        
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  42,556.8  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  126,801.079  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
20,539.2  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  61,198.041  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  95 

 
ตาราง  95  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ    
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 520 3 16.12 3+8 300 0.80 42,556.8 

รวม 520 3 16.12 11 300 0.80 42,556.8 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.12   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 16.12  x 3 x 300 x 0.80 
     = 11,606.4  kWh/ป 
Off peak     = 16.12  x 8 x 300 x 0.80 
     = 30,950.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 11,606.4 x 4.0731   
     = 47,274.027  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 30,950.4 x 2.5695    
     = 79,527.052  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 126,801.079  บาท/ป 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  95  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา        
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  42,556.8  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  126,801.079  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
20,539.2  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  61,198.041  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  80%              
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  96 

 
ตาราง  96  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศนูยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  80%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 17,222.40 15,696 11,606.40 - 1,526.40 5,616 70,148.56 63,931.38 47,274.02 - 6,217.18 22,874.53 
B2 17,222.40 15,696 11,606.40 - 1,526.40 5,616 70,148.56 63,931.38 47,274.02 - 6,217.18 22,874.53 
รวม 34,444.80 31,392 23,212.80   3,052.80 11,232 140,297 127,862.75 94,548   12,434 45,749 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 57,408  52,416  38,688  - 4,992 18,720 233,828.524 213,495.609 157,580.092 - 20.332.915 76,248.432 
B2 57,408  52,416  38,688  - 4,992 18,720 233,828.524 213,495.609 157,580.092 - 20.332.915 76,248.432 
รวม 114,816 104,832 77,376 - 9,984 37,440 413,337.8 377,396 278,554 - 40,665.83 152,496.864 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 63,096 57,679.20 42,556.80 - 5,416.80 20,539.20 187,999.12 171,882.99 126,801.08 - 16,115.62 61,198.04 
B2 63,096 57,679.20 42,556.80 - 5,416.80 20,539.20 187,999.12 171,882.99 126,801.08 - 16,115.62 61,198.04 
รวม 126,192 115,358.40 85,113.60   10,833.60 41,078 375,998 343,765.98 253,602.16   32,231.23 122,396.08 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  B2  เมื่อเปดใชงาน  80%             
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  97 

 

ตาราง  97  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  80%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 23.9 21.84 16.12 

3 

- 2.06 7.78 - - - 
B2 23.9 21.84 16.12 - 2.06 7.78 - - - 
รวม 47.8 43.68 32.24 - 4.12 15.56 - - - 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  100%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 23.9 21.84 16.12 

10 

- 2.06 7.78 - 3,286.03 12,410.34 
B2 23.9 21.84 16.12 - 2.06 7.78 - 3,286.03 12,410.34 
รวม 47.8 43.68 32.24 - 4.12 15.56  - 6,572.06 24,820.69 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  80%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 23.9 21.84 16.12 
11 

- 2.06 7.78 - - - 
B2 23.9 21.84 16.12 - 2.06 7.78 - - - 

รวม 47.8 43.68 32.24 24 - 4.12 15.56  - - - 
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ตาราง  98  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต 
     อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast 
electronic 

B1,B2 -  12,434 45,749 
B1,B2 -  40,665.83 152,496.864 
B1,B2 -  32,231.23 122,396.08 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 6,572.06 24,820.69 
รวม 91,903 345,463 

 
ผลการเปรียบเทียบตามตาราง  98  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  

บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  80%  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  
91,903.06  บาท/ป  และเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  345,463  บาท/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 

สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง    99 

 
ตาราง  99  ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 455 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  455 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  77.2  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง  99  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา

นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  มีการใชความสวาง
เฉลี่ย  77.2  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ยังมีคาความ
สวางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  100 

 
ตาราง  100  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.9 3 300 0.70 13,186 

รวม 455 10 20.9  13,186 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.9 x 3 x 300 x 0.70 
     = 13,186   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 13,186 x 4.0731   
     = 53,707.896  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 100  พบวาเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ    
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
13,186  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  53,707.896  บาท/ป 
 
 
 



141 
 

 

สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  101 

 
ตาราง  101 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.9 3 300 0.70 13,186 

รวม 455 10 20.9  13,186 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.9 x 3 x 300 x 0.70 
     = 13,186   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 13,186 x 4.0731   
     = 53,707.896  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  101  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 13,186  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  53,707.896  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  102 

 
ตาราง  102  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 3 300 0.70 12,093.3 

รวม 455 6 19.11  12,093.3 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 19.11 x 3 x 300 x 0.70 
     = 12,039.3  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 12,039.3 x 4.0731   
     = 49,037.272 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  102  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  12,039.3  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  49,037.272  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,092.7  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  4,670.624  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  103 

 
ตาราง  103  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 3 300 0.70 12,093.3 

รวม 455 6 19.11  12,093.3 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 19.11 x 3 x 300 x 0.70 
     = 12,039.3  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 12,039.3 x 4.0731   
     = 49,037.272  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  103  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  12,039.3  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  49,037.272  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,092.7  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  4,670.624  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  104 

 
ตาราง  104  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ  ประสาน
มิตร 

FL 28 455 3 14.1 3 300 0.70 8,886.2 

รวม 455 3 14.1  8,886.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14.1  x 3 x 300 x 0.70 
     = 8,886.52  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 8,886.52 x 4.0731   
     = 36,195.684  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  104  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  8,886.52  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  36,195.684  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  
4,300  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  17,512.212  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  105 

 
ตาราง  105  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 455 3 14.1 3 300 0.70 8,886.2 

รวม 455 3 14.1  8,886.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14.1  x 3 x 300 x 0.70 
     = 8,886.52  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 8,886.52 x 4.0731   
     = 36,195.684  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  105  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  8,886.52  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  36,195.684  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  
4,300  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  17,512.212  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  106 

 
ตาราง  106 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.9 10 300 0.70 43,953 

รวม 455 10 20.9  43,953 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.9 x 10 x 300 x 0.70 
     = 43,953   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 43,953 x 4.0731   
     = 179,024.964  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  106  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  43,953  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  179,024.964  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  107 

 
ตาราง  107 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.9 10 300 0.70 43,953 

รวม 455 10 20.9  43,953 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 20.9 x 10 x 300 x 0.70 
     = 43,953   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 43,953 x 4.0731   
     = 179,024.964  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  107  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 43,953  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  179,024.964  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  108 

 
ตาราง  108  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 10 300 0.70 40,131 

รวม 455 6 19.11  40,131 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 19.11 x 10 x 300 x 0.70 
     = 40,131   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 40,131 x 4.0731   
     = 163,457.576  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  108  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  40,131  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  163,457.576  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,882  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  15,567.388  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง.  109 

 
ตาราง  109  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย             
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 10 300 0.70 40,131 

รวม 455 6 19.11  40,131 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 19.11 x 10 x 300 x 0.70 
     = 40,131   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 40,131 x 4.0731   
     = 163,457.576  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  109  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  40,131  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  163,457.576  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,882  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  15,567.388  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  110 

 
ตาราง  110  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 455 3 14.11 10 300 0.70 29,631 

รวม 455 3 14.11  29,631 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14.11  x 10 x 300 x 0.70 
     = 29,631   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 29,631 x 4.0731   
     = 120,690.026  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  110  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  29,631  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  120,690.026  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  14,322  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  58,334.938  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  111 

 
ตาราง  111  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 455 3 14.11 10 300 0.70 29,631 

รวม 455 3 14.11  29,631 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14.11  x 10 x 300 x 0.70 
     = 29,631   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 29,631 x 4.0731   
     = 120,690.026  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  111  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  29,631  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  120,690.026  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส    จะสามารถประหยัดพลังงานได  14,322  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  58,334.938  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  112 

 
ตาราง  112  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสต 
     แกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.93 3+8 300 0.70 48,348.3 

รวม 455 10 20.93 11 300 0.70 48,348.3 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.93   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 20.93  x 3 x 300 x 0.70 
     = 13,185.9  kWh/ป 
Off peak     = 20.93  x 8 x 300 x 0.70 
     = 35,162.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 13,185.9 x 4.0731   
     = 53,707.489  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 35,162.4 x 2.5695    
     = 90,349.786  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 144,057.275  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  112  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด          
48,348.3  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  144,057.275  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  113 

 
ตาราง  113 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
.   

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 10 20.93 3+8 300 0.70 48,348.3 

รวม 455 10 20.93 11 300 0.70 48,348.3 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 20.93   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 20.93  x 3 x 300 x 0.70 
     = 13,185.9  kWh/ป 
Off peak     = 20.93  x 8 x 300 x 0.70 
     = 35,162.4  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 13,185.9 x 4.0731   
     = 53,707.489  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 35,162.4 x 2.5695    
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     = 90,349.786  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 144,057.275  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  113  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด          
48,348.3  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  144,057.275  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  114 

 
ตาราง  114  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 3+8 300 0.70 44,144.1 

รวม 455 6 19.11 11 300 0.70 44,144.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 19.11  x 3 x 300 x 0.70 
     = 12,039.3  kWh/ป 
Off peak     = 19.11  x 8 x 300 x 0.70 
     = 32,104.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 12,039.3 x 4.0731   
     = 49,037.272  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 32,104.8 x 2.5695    
     = 82,493.283  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 131,530.555  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  114  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  44,144.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  131,530.555  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง จะสามารถประหยัดพลังงานได  4,204.2  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  12,526.72  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  115 

 
ตาราง  115  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 455 6 19.11 3+8 300 0.70 44,144.1 

รวม 455 6 19.11 11 300 0.70 44,144.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 19.11   kW 
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พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 19.11  x 3 x 300 x 0.70 
     = 12,039.3  kWh/ป 
Off peak     = 19.11  x 8 x 300 x 0.70 
     = 32,104.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 12,039.3 x 4.0731   
     = 49,037.272  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 32,104.8 x 2.5695    
     = 82,493.283  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 131,530.555  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  115  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา         
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  44,144.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดาน
พลังงานเปนเงิน  131,530.555  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  (low loss)  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
4,204.2  kWh/ป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  12,526.72  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  116 

 
ตาราง  116  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 455 3 14.11 3+8 300 0.70 32,594.1 

รวม 455 3 14.11 11 300 0.70 32,594.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 14.11  x 3 x 300 x 0.70 
     = 8,889.3   kWh/ป 
Off peak     = 14.11  x 8 x 300 x 0.70 
     = 23,704.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 8,889.3  x 4.0731   
     = 36,207.007  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 23,704.8 x 2.5695    
     = 60,909.483  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 97,116.49  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  116  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-
06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  32,594.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปน
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เงิน  97,116.49  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง
แบบ T5 ควบคูกับ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได 15,754.2 kWh/ป     
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  46,940.785  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  117 

 
ตาราง  117  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 455 3 14.11 3+8 300 0.70 32,594.1 

รวม 455 3 14.11 11 300 0.70 32,594.1 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 

ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14.11   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 14.11  x 3 x 300 x 0.70 
     = 8,889.3   kWh/ป 
Off peak     = 14.11  x 8 x 300 x 0.70 
     = 23,704.8  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 8,889.3  x 4.0731   
     = 36,207.007  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 23,704.8 x 2.5695    
     = 60,909.483  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 97,116.49  บาท/ป 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  117  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-
06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  32,594.1  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปน
เงิน  97,116.49  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง
แบบ T5 ควบคูกับ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได 15,754.2 kWh/ป และ
ลดคาใชจายดานพลังงานลงได 46,940.785  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  70%               
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  118 

 
ตาราง  118  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  70%   
      ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 13,186 12,039.30 8,886.52 - 1,092.70 4,300 53,707.90 49,037.27 36,195.68 - 4,450.68 17,514.33 
B2 13,186 12,039.30 8,886.52 - 1,092.70 4,300 53,707.90 49,037.27 36,195.68 - 4,450.68 17,514.33 
รวม 26,372 24,079 17,773   2,185.40 8,600 107,415.79 98,075 72,391.37   8,901.35 35,028.66 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 43,953 40,131 29,631 - 3,882 14,322 179,024.96 163,457.58 120,690.03 - 15,811.77 58,334.90 
B2 43,953 40,131 29,631 - 3,882 14,322 179,024.96 163,457.58 120,690.03 - 15,811.77 58,334.90 
รวม 87,906 80,262 59,262   7,764 28,644 358,050 326,915.15 241,380   31,623.55 116,669.80 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 48,348.3  44,144.1  32,594.1  - 4,204.2 15,754.2 144,057.28 131,530.56 97,116.49 - 12,526.72 46,940.78 
B2 48,348.3  44,144.1  32,594.1  - 4,204.2 15,754.2 144,057.28 131,530.56 97,116.49 - 12,526.72 46,940.78 
รวม 96,696.6 88,288.2 65,188.2 - 8,408.4 31,508.4 288,114.55 263,061 194,232.98 - 25,053.44 93,881.57 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  70%              
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  119 

 
ตาราง  119  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  70%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 20.93 19.11 14.11 

3 

- 1.82 6.82 - - - 
B2 20.93 19.11 14.11 - 1.82 6.82 - - - 
รวม 41.86 38.22 28.22 - 3.64 13.64 - - - 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 20.93 19.11 14.11 

10 

- 1.82 6.82 - 2,903.191 10,878.991 
B2 20.93 19.11 14.11 - 1.82 6.82 - 2,903.191 10,878.991 
รวม 41.86 38.22 28.22 - 3.64 13.64  - 5,806.382 21,757.982 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  70%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 20.93 19.11 14.11 
11 

- 1.82 6.82 - - - 
B2 20.93 19.11 14.11 - 1.82 6.82 - - - 
รวม 41.86 38.22 28.22 24 - 3.64 13.64  -  -  - 
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ตาราง  120  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ       
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast 
electronic 

B1,B2 -  8,901.35 35,028.66 
B1,B2 -  31,623.55 116,669.80 
B1,B2 -  25,053.44 93,881.57 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 5,806.382 21,757.982 
รวม 71,385 267,338 

 
ผลการเปรียบเทียบตามตาราง  120  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ  

บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  70%  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  
71,384.72  บาท/ป  และเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  267,338.01  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  121 

 
ตาราง 121 ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
 

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 390 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  390 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  66.4  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง  121  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา

นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  มีการใชความสวาง
เฉลี่ย  66.4  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย มีคาความ
สวางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  122 

 
ตาราง  122 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือเปดใช 
     งาน  60%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 3 300 0.60 9,687.6 

รวม 390 10 17.94  9,687.6 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 17.94 x 3 x 300 x 0.60 
     = 9,687.6   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 9,687.6  x 4.0731   
     = 39,458.563  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  122  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  9,687.6  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  39,458.563  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือเปดใชงาน  
60%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  123 

 
ตาราง  123  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  บัลลาสตแกนเหล็ก         
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 3 300 0.60 9,687.6 

รวม 390 10 17.94  9,687.6 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 18.9   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 17.94 x 3 x 300 x 0.60 
     = 9,687.6   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 9,687.6  x 4.0731   
     = 39,458.563  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  123  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 9,687.6  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  39,458.563  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดัง
ตาราง  124 

 
ตาราง 124 ผลสําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ             
     บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือเปดใชงาน 60% ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟ
า(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 3 300 0.60 8,856  

รวม 390 6 16.4  8,856  

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.4 x 3 x 300 x 0.60 
     = 8,856   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 8,856 x 4.0731   
     = 36,071.373  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  124  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  8,856  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  36,071.373  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  831.6  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  3,387.19  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  125 

 
ตาราง  125  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  (low loss) ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟ
า(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 3 300 0.60 8,856  

รวม 390 6 16.4  8,856  

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.4 x 3 x 300 x 0.60 
     = 8,856   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 8,856 x 4.0731   
     = 36,071.373  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  125  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  8,856  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  36,071.373  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  831.6  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  3,387.19  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  126 

 
ตาราง 126 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 3 300 0.60 6,534 

รวม 390 3 12.1  6,534 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 12.1  x 3 x 300 x 0.60 
     = 6,534   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,534 x 4.0731   
     = 26,613.635  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  126  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60% ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  6,534  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  26,613.635  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,153.6  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  12,844.928  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  127 

 
ตาราง  127  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 3 300 0.60 6,534 

รวม 390 3 12.1  6,534 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 12.1  x 3 x 300 x 0.60 
     = 6,534   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,534 x 4.0731   
     = 26,613.635  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  127  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  6,534  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  26,613.635  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,153.6  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  12,844.928  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  128 

 
ตาราง  128 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 10 300 0.60 32,292 

รวม 390 10 17.94  32,292 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 17.94   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 17.94 x 10 x 300 x 0.60 
     = 32,292   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 32,292 x 4.0731   
     = 131,528.545  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  128  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 32,292  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  131,528.545  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  129 

 
ตาราง  129 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 10 300 0.60 32,292 

รวม 390 10 17.94  32,292 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 17.94   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 17.94 x 10 x 300 x 0.60 
     = 32,292   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 32,292 x 4.0731   
     = 131,528.545  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 129  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8                
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
32,292  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  131,528.545  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  130 

 
ตาราง  130  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 10 300 0.60 29,520 

รวม 390 6 16.4  29,520 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.4 x 10 x 300 x 0.60 
     = 29,520   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 29,520 x 4.0731   
     = 120,237.912  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  130  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  29,520  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  120,237.912  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  2,772  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  11,290.633  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  131 

 
ตาราง  131  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 10 300 0.60 29,520 

รวม 390 6 16.4  29,520 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 16.4 x 10 x 300 x 0.60 
     = 29,520   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 29,520 x 4.0731   
     = 120,237.912  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  131  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  29,520  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  120,237.912  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  2,772  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  11,290.633  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  132 

 
ตาราง  132  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 10 300 0.60 21,780 

รวม 390 3 12.1  21,780 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 12.1  x 10 x 300 x 0.60 
     = 21,780   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,780 x 4.0731   
     = 88,712.118  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  132  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  21,780  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  88,712.118  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  10,521  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  42,816.427  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  133 

 
ตาราง  133  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 10 300 0.60 21,780 

รวม 390 3 12.1  21,780 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 12.1  x 10 x 300 x 0.60 
     = 21,780   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,780 x 4.0731   
     = 88,712.118  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  133  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60% ในชวงเวลา           
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  21,780  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  88,712.118  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  10,521  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  42,816.427  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  134 

 
ตาราง  134 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 3+8 300 0.60 35,521.2 

รวม 390 10 17.94 11 300 0.60 35,521.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 17.94   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 17.94  x 3 x 300 x 0.60 
     = 9,687.6   kWh/ป 
Off peak     = 17.94  x 8 x 300 x 0.60 
     = 25,833.6  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 9,687.6  x 4.0731   
     = 39,458.563  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 25,833.6 x 2.5695    
     = 66,379.435  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 105,837.998  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  134  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด      
35,521.2  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  105,837.998  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  135 

 
ตาราง  135 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 10 17.94 3+8 300 0.60 35,521.2 

รวม 390 10 17.94 11 300 0.60 35,521.2 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 17.94   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 17.94  x 3 x 300 x 0.60 
     = 9,687.6   kWh/ป 
Off peak     = 17.94  x 8 x 300 x 0.60 
     = 25,833.6  kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 9,687.6  x 4.0731   
     = 39,458.563  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 25,833.6 x 2.5695    
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     = 66,379.435  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 105,837.998  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  135  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด     
35,521.2  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  105,837.998  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  136 

 
ตาราง  136  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย             
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 3+8 300 0.60 32,472 

 รวม   390 6 16.4 11 300 0.60 32,472 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 16.4  x 3 x 300 x 0.60 
     = 8,856   kWh/ป 
Off peak     = 16.4  x 8 x 300 x 0.60 
     = 23,616   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 8,856  x 4.0731   
     = 36,071.373  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 23,616 x 2.5695    
     = 60,681.312  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 96,752.685  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  136  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  32,472  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  96,752.685  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8     
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,049.2  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  9,085.313  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  137 

 
ตาราง  137 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย                   
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 390 6 16.4 3+8 300 0.60 32,472 

 รวม   390 6 16.4 11 300 0.60 32,472 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 16.4   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 16.4  x 3 x 300 x 0.60 
     = 8,856   kWh/ป 
Off peak     = 16.4  x 8 x 300 x 0.60 
     = 23,616   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 8,856  x 4.0731   
     = 36,071.373  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 23,616 x 2.5695    
     = 60,681.312  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 96,752.685  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  137  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  32,472  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  96,752.685  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  3,049.2  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  9,085.313  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  138 

 
ตาราง  138  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 3+8 300 0.60 23,958 

 รวม   390 3 12.1 11 300 0.60 23,958 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 12.1  x 3 x 300 x 0.60 
     = 6,534   kWh/ป 
Off peak     = 12.1  x 8 x 300 x 0.60 
     = 17,424   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,534  x 4.0731   
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     = 26,613.635  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 17,424 x 2.5695    
     = 44,770.968  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 71,384.603  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  138  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  60% ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  23,958  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  71,384.603  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  11,563.2  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  34,453.395  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5 ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  139 

 
ตาราง  139  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 390 3 12.1 3+8 300 0.60 23,958 

 รวม   390 3 12.1 11 300 0.60 23,958 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 
 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 12.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 12.1  x 3 x 300 x 0.60 
     = 6,534   kWh/ป 
Off peak     = 12.1  x 8 x 300 x 0.60 
     = 17,424   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,534  x 4.0731   
     = 26,613.635  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 17,424 x 2.5695    
     = 44,770.968  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 71,384.603  บาท/ป 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  139  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  23,958  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  71,384.603  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  11,563.2  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  34,453.395  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  60%            
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  140 

 
ตาราง  140  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  60%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%    ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 9,687.60 8,856 6,534 - 831.6 3,153.60 39,458.56 36,071.37 26,613.64 - 3,387.19 12,844.93 
B2 9,687.60 8,856 6,534 - 831.6 3,153.60 39,458.56 36,071.37 26,613.64 - 3,387.19 12,844.93 
รวม 19,375.20 17,712 13,068   1,663.20 6,307.20 78,917.13 72,142.75 53,227.27   6,774.38 25,690 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%    ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 32,292 29,520 21,780 - 2,772 10,521 131,528.55 120,237.91 88,712.12 - 11,290.63 42,853.09 
B2 32,292 29,520 21,780 - 2,772 10,521 131,528.55 120,237.91 88,712.12 - 11,290.63 42,853.09 
รวม 64,584 59,040 43,560   5,544 21,042 263,057.09 240,476 177,424   22,581.27 85,706.17 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%    ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 35,521.20 32,472 23,958 - 3,049.20 11,563.20 105,838.00 96,752.69 71,384.60 - 9,085.31 34,453.40 
B2 35,521.20 32,472 23,958 - 3,049.20 11,563.20 105,838.00 96,752.69 71,384.60 - 9,085.31 34,453.40 
รวม 71,042.40 64,944 47,916   6,098.40 23,126.40 211,676.00 193,505.37 142,769.21   18,170.62 68,907 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  60%  ใน  3  
ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  141 

 

ตาราง  141  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  60%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 17.94 16.4 12.1 

3 

- 1.54 5.84 - - - 
B2 17.94 16.4 12.1 - 1.54 5.84 - - - 
รวม 35.88 32.8 24.2 - 3.08 11.68 - - - 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%    ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 17.94 16.4 12.1 

10 

- 1.54 5.84 - 2,456.546 9,315.734 
B2 17.94 16.4 12.1 - 1.54 5.84 - 2,456.546 9,315.734 
รวม 35.88 32.8 24.2 - 3.08 11.68 - 4,913.092 18,631.468 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  60%    ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 17.94 16.4 12.1 
11 

- 1.54 5.84 - - - 
B2 17.94 16.4 12.1 - 1.54 5.84 - - - 
รวม 35.88 32.8 24.2 24 - 3.08 11.68 - - - 
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ตาราง  142  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ       
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast electronic 

B1,B2 -  6,774.38 25,690 
B1,B2 -  22,581.27 85,706.17 
B1,B2 -  18,170.62 68,907 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 4,913.092 18,631.468 
รวม 52,439 198,935 

 
ผลการเปรียบเทียบตามตาราง  142  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  

บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  60%  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  
52,439.36  บาท/ป  และเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  198,935  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  143 

 
ตาราง 143 ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
  

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 325 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  325 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  55.3  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง  143  พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา

นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  มีการใชความสวาง
เฉลี่ย  55.3  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย มีคาความ
สวางอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  144 

 
ตาราง  144 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 3 300 0.50 6,750 

รวม 325 10 15  6,750 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 15 x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,750   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,750 x 4.0731   
     = 27,493.425  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  144  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  6,750  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  27,493.425  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.  เปนไปดังตารางที่  145 

 
ตาราง 145 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา 06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 3 300 0.50 6,750 

รวม 325 10 15  6,750 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 15 x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,750   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,750 x 4.0731   
     = 27,493.425  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  145  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด         
6,750  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  27,493.425  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  146 

 
ตาราง  146 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก 
     ประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 3 300 0.50 6,300 

รวม 325 6 14  6,300 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14 x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,300   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,300 x 4.0731   
     = 25,660.53  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  146  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  6,300  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  25,660.53  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8    
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได   450  kWh/ป   
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  1,832.895  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  147 

 
ตาราง  147  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย             
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 3 300 0.50 6,300 

รวม 325 6 14  6,300 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14 x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,300   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 6,300 x 4.0731   
     = 25,660.53  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  147  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  6,300  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  25,660.53  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8     
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  450  kWh/ป    
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  1,832.895  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  148 

 
ตาราง  148  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 3 300 0.50 4,545 

รวม 325 3 10.1  4,545 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 10.1  x 3 x 300 x 0.50 
     = 4,545   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 4,545 x 4.0731   
     = 18,512.239  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  148  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  4,545  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  18,512.239  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  2,205  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  8,981.186  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  เปนไปดังตาราง  149 

 
ตาราง  149  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน 50% ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 3 300 0.50 4,545 

รวม 325 3 10.1  4,545 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 10.1  x 3 x 300 x 0.50 
     = 4,545   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 4,545 x 4.0731   
     = 18,512.239  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  149  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50% ในชวงเวลา          
06.00-09.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  4,545  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  18,512.239  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  2,205  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  8,981.186  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  150 

 
ตาราง  150 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 10 300 0.50 22,500 

รวม 325 10 15  22,500 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 15 x 10 x 300 x 0.50 
     = 22,500   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 22,500 x 4.0731   
     = 91,644.75  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  150  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 22,500  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  91,644.75  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2 เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  151 

 
ตาราง  151 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การ
ใชงาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 10 300 0.50 22,500 

รวม 325 10 15  22,500 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 15 x 10 x 300 x 0.50 
     = 22,500   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 22,500 x 4.0731   
     = 91,644.75  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  151  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ   
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด 22,500  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  91,644.75  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสูง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  
เปนไปดังตาราง  152 

 
ตาราง  152  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 10 300 0.50 21,000 

รวม 325 6 14  21,000 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14 x 10 x 300 x 0.50 
     = 21,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,000 x 4.0731   
     = 85,535.1  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  152  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  21,000  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  85,535.1  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8     
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,500  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  6,291.65  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  153 

 
ตาราง  153  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย            
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 10 300 0.50 21,000 

รวม 325 6 14  21,000 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 14 x 10 x 300 x 0.50 
     = 21,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 21,000 x 4.0731   
     = 85,535.1  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  153  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  21,000  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  85,535.1  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8    
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,500  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  6,291.65  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  154 

 
ตาราง  154  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 10 300 0.50 15,150 

รวม 325 3 10.1  15,150 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 10.1  x 10 x 300 x 0.50 
     = 15,150   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 15,150 x 4.0731   
     = 61,707.465  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  154  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50% ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  15,150  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  61,707.465  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  7,350  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  29,937.285  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.  เปนไปดังตาราง  155 

 
ตาราง  155  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย              
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  09.00-19.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 

หลอดไฟฟา 
Ballast

อิเล็กทรอนิกส 
กําลังไฟฟา

(kW1) 

การใชงาน 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./
วัน 

(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 10 300 0.50 15,150 

รวม 325 3 10.1  15,150 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 

= 10.1  x 10 x 300 x 0.50 
     = 15,150   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน    = 15,150 x 4.0731   
     = 61,707.465  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  155  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
09.00-19.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  15,150  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  61,707.465  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   จะสามารถประหยัดพลังงานได  7,350  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  29,937.285  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        
ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  156 

 
ตาราง  156 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1   
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 3+8 300 0.50 24,750 

 รวม   325 10 15 11 300 0.50 24,750 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 15  x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,750   kWh/ป 
Off peak     = 15  x 8 x 300 x 0.50 
     = 18,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,750  x 4.0731   
     = 27,493.425  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 18,000 x 2.5695    
     = 46,251   บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 73,744.425  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  156  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00 น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  24,750  
kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  73,744.425  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก        

ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือ
เปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  157 

 
ตาราง  157 ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8 ควบคูกับ บัลลาสตแกนเหล็ก   
     ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2   
     เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast

แกนเหล็ก 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak พลังงาน
ท่ีใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

1 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 10 15 3+8 300 0.50 24,750 

 รวม   325 10 15 11 300 0.50 24,750 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 15   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 15  x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,750   kWh/ป 
Off peak     = 15  x 8 x 300 x 0.50 
     = 18,000   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,750  x 4.0731   
     = 27,493.425  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 18,000 x 2.5695    
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     = 46,251   บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 73,744.425  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  157  พบวาเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  
บัลลาสตแกนเหล็ก  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด       
24,750  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานเปนเงิน  73,744.425  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก

ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  158 

 
ตาราง  158  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 3+8 300 0.50 23,100 

รวม 325 6 14 11 300 0.50 23,100 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 14  x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,300   kWh/ป 
Off peak     = 14  x 8 x 300 x 0.50 
     = 16,800   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
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คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,300  x 4.0731   
     = 25,660.53  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 16,800 x 2.5695    
     = 43,167.6  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 68,828.13  บาท/ป 
 

ผลการวิเคราะหตามตาราง  158  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  23,100  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  68,828.13  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8     
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,650  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  4,916.295  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก
ประสิทธิภาพสู ง   ในอาคารศูนย อํานวยการพัฒนานวัตกรรม   มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไป
ดังตาราง  159 

 
ตาราง  159  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย             
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา Ballast 

low loss 
(W) 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

2 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 36 325 6 14 3+8 300 0.50 23,100 

รวม 325 6 14 11 300 0.50 23,100 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 14   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 14  x 3 x 300 x 0.50 
     = 6,300   kWh/ป 
Off peak     = 14  x 8 x 300 x 0.50 
     = 16,800   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 6,300  x 4.0731   
     = 25,660.53  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 16,800 x 2.5695    
     = 43,167.6  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 68,828.13  บาท/ป 
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ผลการวิเคราะหตามตาราง  159  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เ ม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  23,100  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  68,828.13  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8   
ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  จะสามารถประหยัดพลังงานได  1,650  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  4,916.295  บาท/ป 
 
สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต

อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  160 

 
ตาราง  160  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 3+8 300 0.50 16,665 

รวม 325 3 10.1 11 300 0.50 16,665 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 10.1  x 3 x 300 x 0.50 
     = 4,545   kWh/ป 
Off peak     = 10.1  x 8 x 300 x 0.50 
     = 12,120   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 4,545  x 4.0731   
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     = 18,512.239  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 12,120 x 2.5695    
     = 31,142.34  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 49,654.579  บาท/ป 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  160  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  16,665  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  49,654.579  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,085  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  24,089.846  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.  เปนไปดังตาราง  161 

 
ตาราง  161  ผลการวิเคราะหผลการใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ   
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย           
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  19.00-06.00  น.   
 

ลําดับ
ท่ี 

บริเวณท่ีติดต้ัง 
หลอดไฟฟา 

Ballast
อิเล็กทรอนิกส 

กําลังไฟฟา
(kW1) 

การใชงาน On peak + Off peak 
พลังงานที่ใช

(kWh1/ป) 
ชนิด
หลอด 

ขนาด
(W) 

จํานวน
หลอด 

ชม./วัน 
(H1) 

วัน/ป 
(D1) 

%การใช
งาน 

3 

อาคารศูนยอํานวยการ
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

FL 28 325 3 10.1 3+8 300 0.50 16,665 

รวม 325 3 10.1 11 300 0.50 16,665 

หมายเหตุ: - kW1  หมายถึง  กําลังไฟฟา - H1  หมายถึง  ชม./วัน - D1  หมายถึง  วัน/ป 

 
ผลประหยัด 
พลังไฟฟา (kW)    = 10.1   kW 
พลังงานไฟฟา (kWh)   = Kw1 x H1 x D1 x %การใชงาน 
On peak     = 10.1  x 3 x 300 x 0.50 
     = 4,545   kWh/ป 
Off peak     = 10.1  x 8 x 300 x 0.50 
     = 12,120   kWh/ป 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย On peak  = 4.0731   บาท/kWh 
คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย Off peak  = 2.5695   บาท/kWh 
คิดเปนเงิน  On peak   = 4,545  x 4.0731   
     = 18,512.239  บาท/ป 
คิดเปนเงิน  Off peak   = 12,120 x 2.5695    
     = 31,142.34  บาท/ป 
รวม  On peak +  Off peak   = 49,654.579  บาท/ป 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  161  พบวาการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนา
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา          
19.00-06.00  น.  มีการใชพลังงานทั้งหมด  16,665  kWh/ป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงาน
เปนเงิน  49,654.579  บาท/ป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพ
สูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  8,085  kWh/ป  
และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  24,089.846  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  50%               
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  162 

 
ตาราง  162  ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  50%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
พลังงานที่ใช (kWh/ป) ผลประหยัดพลังงาน(kWh/ป) คาใชจาย(บาท/ป) ผลประหยัดคาใชจายพลังงาน(บาท/ป) 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. 
low loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. 
แกนเหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

T8  B. แกน
เหล็ก 

T8  B. low 
loss 

T5   B. 
electronic 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%    ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 6,750 6,300 4,545 - 450 2,205 27,493.43 25,660.53 18,512.24 - 1,832.90 8,981.19 
B2 6,750 6,300 4,545 - 450 2,205 27,493.43 25,660.53 18,512.24 - 1,832.90 8,981.19 
รวม 13,500 12,600 9,090   900 4,410 54,987 51,321 37,024   3,666 17,962 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%    ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 22,500 21,000 15,150 - 1,500 7,350 91,644.75 85,535.10 61,707.47 - 6,109.65 29,937.29 
B2 22,500 21,000 15,150 - 1,500 7,350 91,644.75 85,535.10 61,707.47 - 6,109.65 29,937.29 
รวม 45,000 42,000 30,300   3,000 14,700 183,290 171,070 123,415   12,219 59,875 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%    ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 24,750 23,100 16,665 - 1,650 8,085 73,744.43 68,828.13 49,654.58 - 4,916.30 24,089.85 
B2 24,750 23,100 16,665 - 1,650 8,085 73,744.43 68,828.13 49,654.58 - 4,916.30 24,089.85 
รวม 49,500 46,200 33,330   3,300 16,170 147,489 137,656 99,309   9,833 48,180 
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สําหรับการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  50%              
ใน  3  ชวงเวลา  เปนไปดังตาราง  163 

 

ตาราง  163  ผลการวิเคราะหการใชกําลังไฟฟาอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เมื่อเปดใชงาน  50%   
     ใน  3  ชวงเวลา   
 

ชั้น 
กําลังไฟฟาทีใ่ช(kW) 

ชั่วโมงการ
ใชงาน/วัน 

ผลประหยัดกําลังไฟฟา(kW) ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

การใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น. 

B1 15 14 10.1 

3 

- 1 5.1 - - - 
B2 15 14 10.1 - 1 5.1 - - - 
รวม 30 28 20.2 - 2 10.2 - - - 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%    ในชวงเวลา  09.00-19.00  น. 

B1 15 14 10.1 

10 

- 1 5.1 - 1,595.16 8,135.316 
B2 15 14 10.1 - 1 5.1 - 1,595.16 8,135.316 
รวม 30 28 20.2 - 2 10.2 - 3,190.32 16,270.632 

การวิเคราะหการใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1,B2  เมื่อเปดใชงาน  50%    ในชวงเวลา  19.00-06.00  น. 

B1 15 14 10.1 
11 

- 1 5.1 - - - 
B2 15 14 10.1 - 1 5.1 - - - 
รวม 30 28 20.2 24 - 2 10.2 - - - 
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ตาราง  164  ผลการเปรียบเทียบการใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกน 
     เหล็กประสิทธิภาพสูง  และหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ        
     บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย              
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  ใน  3  ชวงเวลา 
 

ชั้น 
ผลประหยัดคาใชจายพลงังาน(บาท/ป) 

T8  Ballast แกนเหล็ก T8  Ballast low loss T5   Ballast electronic 

B1,B2 -  3,666 17,962 
B1,B2 -  12,219 59,875 
B1,B2 -  9,833 48,180 

ผลประหยัดคาใชจายกําลังไฟฟา(บาท/ป) 

B1,B2 - 3,190.32 16,270.632 
รวม 28,908 142,288 

 
จากผลการเปรียบเทียบตามตาราง  164  พบวาเมื่อใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  

ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  50%  จะสามารถประหยัดคาใชจาย
พลังงานไดรวม  28,908  บาท/ป  และเม่ือใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคู
กับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดคาใชจายพลังงานไดรวม  142,288  บาท/ป 
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สําหรับการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  40%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.  
เปนไปดังตาราง  165 

 
ตาราง  165  ผลการวิเคราะหผลความสวางในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  40%  ในชวงเวลา  06.00-09.00  น.   
 

ลําดับที ่ จากสูตร คาที่ได 

1 E  =  ความสวาง (Lux) - 
2 LM  =  ปริมาณความสวาง (Lumen) 2,600 
3 N  =  จํานวนหลอดไฟฟา 260 
4 MF  =  Maintenance Factor 0.85 
5 UF  = สัมประสิทธิ์การใชประโยชน 0.85 

6 
A  =  พ้ืนที่ใชสอย (ถา E หนวยเปน Lux ,A หนวยเปน ตาราง
เมตร และถา E หนวยเปน ft-cd ,A หนวยเปน ตารางฟุต) 

11,245.5 m2 

 
E  =  260 x 2,650 x 0.85 x 0.85 

                       11,245 
E  =  44.2  Lux 

 
ผลการวิเคราะหความสวางตามตาราง 165 พบวาในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น B1 B2  เม่ือเปดใชงาน  40%  มีการใชความสวางเฉลี่ย   
44.2  Lux  ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย มีคาความสวางต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน  ไมสมควรปดไฟต่ํากวา   50%  เพราะมีคาความสวางไมเพียงพอ 
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ตาราง  166  มาตรฐานความสวาง มาตรฐาน IES (Illumanating Engineering Society) 
 

ลักษณะพื้นที่ใชงาน ความสวาง(Lax) 
1. พ้ืนที่ทํางานทั่วไป 300-700 
2. พ้ืนที่สวนกลาง ทางเดิน 100-200 
3. หองเรียน 300-500 
4. รานคาหรือศูนยการคา 300-750 
5. โรงพยาบาล  
         5.1  บริเวณทัว่ไป 100-300 
         5.2  หองตรวจรักษา 500-1000 
6. โรงเก็บรถ  
          6.1  บริเวณทัว่ไป 50 
          6.2  ลานจอดรถ 100 
          6.3  บริเวณรบับริเวณทั่วไป 200 
          6.4  ทางเขาออก 500 
          6.5  บริเวณซอมรถ 1000 
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คาความสองสวาง     ระดับความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา(ลักซ) สําหรับพ้ืนที่ทํางานและกิจกรรม
ตางๆ ไดมีการกําหนดมาตรฐานโดยองคกรที่เกี่ยวของในประเทศเขตรอนอยางประเทศไทยจึงใช
มาตรฐาน CIE DS 008.2/E (COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE) และ 
IESNA ( Illuminating Engineering Society of North America) 
 
ตาราง  167  แสดงระดับความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา สําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆ  
     ภายในอาคาร 
 

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม ⎯Em (ลักซ)* 

พื้นที่จอดรถภายในตึกทั่วไป 

ทางเขา-ออก (ชวงกลางวัน) 300(500) 

ทางเขา-ออก (ชวงกลางคืน) 75(50) 

ชองทางรถวิ่ง (ทางลาดชัน/หัวมุม) 75(150) 

พ้ืนที่จอดรถ 75(50) 

หองจาย/ เก็บบัตรจอดรถ 300 

* หมายเหตุ  ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือความสองสวางเฉลี่ยอยางต่ํา ที่กําหนดโดย IESNA 
( Illuminating Engineering Society of North America) 

 

ที่มา:  สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
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4.8  การคํานวณผลประหยัดพลังงาน 
 
การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคาร        
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  100% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง เมื่อเปดใช
งาน  100% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((36 + 6) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=212,940 kWh/ป 
=212,940  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=867,325.914 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 212,940.036  kWh/ป 
=20,280 kWh /ป 
=20,280  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=82,602.468 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468  บาท/ป 
=279,500  บาท/82,602.468  บาท/ป 
=4.05 ป 

 



217 
 

 

การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  100% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เมื่อเปด
ใชงาน  100% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=157,170 kWh/ป 
=157,170  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=640,169.127 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
=233,220  kWh/ป - 157,170  kWh/ป 
=76,050 kWh /ป 
=76,050  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=309,759.255 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839  บาท/ป 
=427,700  บาท/309,759.255  บาท/ป 
=1.65 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคาร         
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  90% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง(low loss) เมื่อ
เปดใชงาน  90% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((36 + 6) x 1,170 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=191,646 kWh/ป 
=191,646  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=780,593.322 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 191,646  kWh/ป 
=41,574 kWh /ป 
=41,574  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=169,335.059 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468  บาท/ป 
=279,500  บาท/169,335.059  บาท/ป 
=1.98 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  90% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เมื่อเปด
ใชงาน  90% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 1,170 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=141,453 kWh/ป 
=141,453  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=576,152.214 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5    ควบคูกบั  บลัลาสตอิเล็กทรอนิกส 
=233,220  kWh/ป - 141,453  kWh/ป 
=91,767 kWh /ป 
=91,767  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=373,776.167 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839  บาท/ป 
=427,700  บาท/373,776.167  บาท/ป 
=1.36 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคาร         
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  80% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  เมื่อเปดใช
งาน  80% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((36 + 6) x 1,040 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=170,352 kWh/ป 
=170,352  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=693,860.731 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 170,352  kWh/ป 
=62,868 kWh /ป 
=62,868  kWh /ป x 4.0731 บาท/kWh 
=256,067.650 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468 บาท/ป 
=279,500  บาท/256,067.650  บาท/ป 
=1.30 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   ในอาคาร   
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  80% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เมื่อเปด
ใชงาน  80% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 1,040 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=125,736 kWh/ป 
=125,736kWh/ป x 4.0731 บาท/kWh 
=512,135.301 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
=233,220  kWh/ป - 125,736  kWh/ป 
=107,484 kWh /ป 
=107,484  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=437,793.080 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839  บาท/ป 
=427,700  บาท/437,793.080  บาท/ป 
=1.16 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลบัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง   ในอาคาร    
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  70% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง   เมื่อเปดใช
งาน  70% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((36 + 6) x 910 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=149,058 kWh/ป 
=149,058  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=607,128.139 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 149,058  kWh/ป 
=84,162 kWh /ป 
=84,162  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=342,800.242 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468  บาท/ป 
=279,500  บาท/342,800.242  บาท/ป 
=0.97 ป 

 
 
 
 



223 
 

 

การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต อิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  70% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส   เมื่อเปด
ใชงาน  70% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 910 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=110,019 kWh/ป 
=110,019  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=448,118.388 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
 =หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

=233,220  kWh/ป - 110,019  kWh/ป 
=123,201 kWh /ป 
=123,201  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=501,809.993 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839  บาท/ป 
=427,700  บาท/501,809.993  บาท/ป 
=1.02 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคาร         
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  60% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ  T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  เมื่อเปดใช
งาน  60% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((36 + 6) x 780 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=127,764 kWh/ป 
=127,764  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=520,395.548 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 127,764  kWh/ป 
=105,456 kWh /ป 
=105,456  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=429,532.833 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468  บาท/ป 
=279,500  บาท/429,532.833  บาท/ป 
=0.78 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต อิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  60% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  เมื่อเปด
ใชงาน  60% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 780 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=94,302 kWh /ป 
=94,302  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=384,101.476 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
=233,220  kWh/ป - 94,302  kWh /ป 
=138,918 kWh /ป 
=138,918kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=565,826.905 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839  บาท/ป 
=427,700  บาท/565,826.905  บาท/ป 
=0.90 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  ในอาคาร         
ศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  50% 
 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง  เมื่อเปดใช
งาน  50% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000kW/W 
=((36 + 6) x 650 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=106,470 kWh/ป 
=106,470  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=433,662.957 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ 
T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็กประสทิธิภาพสูง 
=233,220  kWh/ป - 106,470  kWh/ป 
=126,750 kWh /ป 
=126,750  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=516,265.425 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(215 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 82,602.468  บาท/ป 
=279,500  บาท/516,265.425  บาท/ป 
=0.64 ป 
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การวิเคราะหผลใชหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  และ          
หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต อิเล็กทรอนิกส ในอาคารศูนย
อํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้น  B1,B2  เม่ือเปดใชงาน  50% 
 
หลอด T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก เมื่อเปดใชงาน  100% 
 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 

=((36 + 10) x 1,300 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=233,220 kWh/ป 
=233,220  kWh/ป x 4.0731  บาท/kWh 
=949,928.382 บาท/ป 

หลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงูแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เมื่อเปด
ใชงาน  50% 

 =((ขนาดวตัต+วตัตสูญเสีย) x จํานวนหลอด x ชั่งโมงตอวัน x วันตอป)/1,000  kW/W 
=((28 + 3) x 650 x 13 x 300)/1,000  kW/W 
=78,585 kWh /ป 
=78,585  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=320,084.563 บาท/ป 

ผลประหยัดคาใชจาย 
=หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกบั  บัลลาสตแกนเหล็ก - หลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
=233,220  kWh/ป - 78,585  kWh /ป 
=154,635 kWh /ป 
=154,635  kWh /ป x 4.0731  บาท/kWh 
=629,843.818 บาท/ป 

ระยะเวลาคนืทุน 
 =เงินลงทุน/ผลประหยัด 

=(329 บาท/ชุด x 1,300 หลอด)/ 144,073.839 บาท/ป 
=427,700  บาท/629,843.818  บาท/ป 
=0.80 ป 
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4.9  สรุปผลประหยัดที่ไดจากหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  เทียบกับ                 
หลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T8  ควบคูกับ  บัลลาสตแกนเหล็ก  เมื่อเปดใชงาน 100% 

 

%การใชงาน 
ผลประหยัดคาใชจายพลังงานไฟฟา(บาท/ป) ผลการลงทุน(บาท) ระยะเวลาคืนทุน(ป) 

คาความสวาง
(LUX) 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

T8  Ballast 
แกนเหล็ก 

T8  Ballast 
low loss 

T5   Ballast 
electronic 

100 - 82,602.468 309,759.225 - 279,500 427,700 - 4.05 1.65 111 

- - - 373,776.167 - - - - - 1.36 100    

- - - 437,793.080 - - - - - 1.16 89 

- - - 501,809.993 - - - - - 1.02 77.2 

- - - 565,826.905 - - - - - 0.90 66.4 

- - - 629,843.818 - - - - - 0.80 55.3 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

              งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสภาพการใชพลังงานไฟฟาในอาคารเพื่อวิเคราะหกําหนด
มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและใชเปนขอมูลในการดําเนินการจัด
การพลังงานเพื่อที่จะลดคาใชจายในดานพลังงาน  การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายโดยการวิเคราะหการ
ใชพลังงานในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              ในการศึกษาไดแบงระบบการใชพลังงานในอาคารออกเปนระบบจายกําลังไฟฟา  ระบบ
แสงสวาง  ในการสํารวจและตรวจวัดในชวงเวลา  09.00-19.00 น. ซึ่งเปนชวงปกติของการใช
พลังงานตางๆในอาคารอยางเต็มที่  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ Laser distance meter ใชในการ
วัดระยะ กวาง-ยาว-สูง  Air Quality Meter ใชวัดคุณภาพอากาศ Lux Meter ใชในการวัดปริมาณ
ความสวาง และ Counted ใชในการนับจํานวนหลอดไฟฟาและโคมไฟฟาในอาคารศูนยอํานวยการ
พัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              เม่ือเก็บขอมูลจากการสํารวจและตรวจวัดแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการ
ประหยัดพลังงานที่เหมาะสมในการปรับปรุง  การวิเคราะหบางระบบมีการนําผลมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  และ
มาตรฐานความสวางของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย  โดยวิเคราะหขอมูลโดยการ
ประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนสําหรับมาตรการที่เสนอแนะนั้นจะใชงวดเวลา
คืนทุน (Payback Period: PB) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

1.  ขอมูลการใชพลังงานในอาคาร   
              ในการศึกษาไดแบงระบบการใชพลังงานในอาคารออกเปนระบบสงจายกําลังไฟฟา  
ระบบแสงสวาง  ในการสํารวจและตรวจวัดการใชพลังงานตางนั้นเปนชวงที่มีการใชพลังงานใน
อาคารอยางเต็มที่  เม่ือเก็บขอมูลจากการสํารวจและตรวจวัดแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาแนว
ทางการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมในการปรับปรุง  ผลการวิจัยพบวา  จากการรวบรวม
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟายอนหลัง 1 ป (พฤศจิกายน  2553 ถึง ตุลาคม 2554)  ซึ่งคิดคาไฟฟาแบบ
อัตรา TOU RATE  ผูใชไฟฟาประเภท 4 ซึ่งเปนประเภทกิจการขนาดใหญ (สวนราชการ) จาก
ตารางจะเห็นวาสวนการศึกษามีการใชพลังงานไฟฟาในป  2554  ทั้งสิ้น  343,829 กิโลวัตตชั่วโมง  
และมีคาใชจายพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 1,136,179.18  บาท/ป คาใชจายเฉลี่ย  94,681.59 บาทตอ
เดือน 
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2.  สัดสวนการใชพลังงานในอาคาร   
    ในการศึกษาไดแบงระบบการใชพลังงานในอาคารออกเปนระบบจายกําลังไฟฟา  ระบบ

แสงสวาง  ในการสํารวจและตรวจวัดการใชพลังงานตางนั้นเปนชวงที่มีการใชพลังงานในอาคาร
อยางเต็มที่  เม่ือเก็บขอมูลจากการสํารวจและตรวจวัดแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการ
ประหยัดพลังงานที่เหมาะสมในการปรับปรุง  ผลการวิจัยพบวา 

- ระบบแสงสวาง ใชพลังงานไฟฟาประมาณ 233,220 กิโลวัตตชัว่โมงตอป หรือคิดเปน 

67.8% ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด  คิดเปนเงิน  839,592  บาทตอป 

- ระบบอ่ืนๆ ใชพลังงานไฟฟาประมาณ 110,690 กิโลวัตตชั่วโมงตอป หรือคิดเปน 32.2% 

ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด  คิดเปนเงิน  296,587.18  บาทตอป 

การใชพลังงานไฟฟาในอาคารซึ่งจะเห็นไดวา การใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวางมาก
ที่สุด สําหรับระบบอ่ืนๆ จะเปนสวนที่ใชพลังงานนอยที่สุด 
 

3.  สภาพการใชและแนวทางการประหยัดพลังงาน   
    การศึกษาสภาพการใชและแนวทางการประหยัดพลังงานในอาคาร  แบงออกเปน  ระบบ

สงจายกําลังไฟฟา  ระบบแสงสวาง  ผลการศึกษามีดังนี้ 
                  3.1  ระบบสงจายกําลังไฟฟา 
                       อาคาร ใชหมอแปลง 1 ลูก เปนชนิดระบายความรอนแบบแหง (Dry Type)  
ทั้งหมดมีขนาด 1,000 กิโลโวลตแอมแปร และมีการสูญเสียพลังงานในหมอแปลงทั้งหมด  22,000  
กิโลวัตตชั่วโมง/ป  หมอแปลงมีคา Power factor เทากับ 0.899 
 
แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบสงจายกําลังไฟฟา 
              จากการศึกษาพบวาไมมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบสงจายกําลังไฟฟาเพราะเปนตึก
สรางใหม  มีระบบควบคุมที่ทันสมัย 
                  3.2  ระบบแสงสวาง 
                       ระบบแสงสวางมีสัดสวนการใชพลังงานเทากับ  67.8%  ขนาดติดตั้งอุปกรณใน
ระบบแสงสวางรวมทั้งหมด  59,800 กิโลวัตตชั่วโมงตอป  แยกเปนขนาดหลอดไฟฟาเทากับ  
46,800 กิโลวัตตชั่วโมงตอป  และขนาดติดตั้งบัลลาสต  13,000 วัตต  อาคารมีคาการสองสวางที่ชั้น  
ชั้น B1  โซน  A  ซึ่งมีคาสูงสุดอยูที่  148 Lux  และต่ําสุดอยูที่  10 Lux 
 
แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง 
              การเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การใช
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พลังงานทั้งหมด  343,829  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  หรือคิดเปนคาใชจายในดานพลังงานตามบิลคา
ไฟฟาเปนเงิน  1,136,179.18  บาทตอป  โดยแยกเปนระบบไฟฟาแสงสวาง  233,220  กิโลวัตต
ชั่วโมงตอป  คิดเปนคาใชจาย  839,910  บาทตอประบบอ่ืนๆ  233,220 กิโลวัตตชั่วโมงตอป  คิด
เปนคาใชจาย  296,587.18  บาทตอป  โดยหากดําเนินการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต
ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  จะสามารถประหยัดพลังงานได  
154,635 กิโลวัตตชั่วโมงตอป  และลดคาใชจายดานพลังงานลงได  629,843.818  บาทตอป  โดย
ใชเงินลงทุน  427,700  บาท  ระยะเวลาคืนทุน  0.8  ป 
                  3.3  ระบบอื่นๆ 

ระบบอ่ืนมีสัดสวนการใชพลังงานเทากับ  32.2%  และสวนมากเปนอุปกรณประจํา
อาคาร  เชน   

              -  พัดลมระบบระบายอากาศในอาคารปจจุบันไมมีการเปดใชงาน 
              -  ระบบปมนํ้าและมอเตอรในอาคารสวนมากจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูใช 
              -  ระบบลิฟตสําหรับคนพิการปจจุบันเปดใชงานแตไมไดใชงาน 

 
แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบอื่นๆ 

    มหาวิทยาลัยตองมีการทําความเขาใจถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน  และมี

มาตรการการใชงานอยางชัดเจน  เพ่ือที่จะทําใหเกิดการใชงานและการบํารุงรักษาอยางมี

ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

4  ภาพรวมการประหยัดพลังงาน  หากดําเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานที่ไดนําเสนอไว
ทั้งหมด  ซึ่งมีแนวทางที่เหมาะสมทั้งหมด  3  แนวทางจะสามารถประหยัดพลังงานลงไดรวม 
154,635  กิโลวัตตชั่วโมงตอป  ลดคาไฟฟาลงได  629,843.818 บาทตอป  โดยใชเงินลงทุนรวม
ทั้งหมด 427,700 บาท ระยะเวลาคืนทุน  0.8  ป 

 
5.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยนี้ 

1.  จากผลการวิเคราะหพบวา  มาตรการที่นําเสนอมีระยะเวลาคืนทุนเร็วและบางมาตรการ

ไมตองลงทุนแตสามารถลดคาใชจายดานพลังงานลงไดจึงควรรีบดําเนินการกอน 

2.  ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและหาจุดคุมทุนของการลงทุนหลอดฟลูออเรสเซนต

ประสิทธิภาพสูงแบบ T5  ควบคูกับ  บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  โดยคํานวนอัตราคาไฟฟาตามที่การ

ไฟฟากําหนดชวง  On peak หนวยละ  4.0731 บาท  พบวาสามารถประหยัดคาใชจายตอปไดเปน

เงิน  629,843.818 บาทระยะเวลาคืนทุน  0.8  ป  จากการวิจัยดังกลาวหากขยายผลไปยังอาคารอื่น
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ของมหาวิทยาลัย  จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาและยังเปนแนวทางในการอนุรักษพลังงาน

ใหกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกทางเลือกหนึ่ง 

 3.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรดําเนินการสงบุคลากรไปอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบ

ดานพลังงาน  เพื่อใหเกดความรูและความเขาใจถึงการใชพลังงานอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ในอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการใช

พลังงานหลายประเภท  เชน  ปมน้ํา  พัดลมระบายอากาศ  ลิฟต  ฯลฯ  จึงควรมีการดําเนินการใน

การอนุรักษพลังงานใหครบคลุมทุกประเภท  ซึ่งจะสามารถลดคาใชจายดานพลังงานเพิ่มขึ้น 

 2.  ควรมีการเปรียบเทียบการอนุรักษพลังงานกับอาคารอื่นๆ  ในมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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         สืบคนเม่ือ 3 ธันวาคม 2554 ,จาก http://t5.egat.co.th/detal1.htm ,  
           http://www2.dede.go.th/webpage/main.htm 
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ภาคผนวก ก 
พระราชบญัญัต ิ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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พระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  ทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. 

๒๕๓๕“ 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป  

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  

 "พลังงาน"  หมายความวา  ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ
ใหงานได ไดแก พลังงานหมนุเวยีน และพลงังานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิง่ที่อาจใหงานได เชน 
เชื้อเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน  
 "พลังงานหมุนเวียน"  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก

ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน  

 "พลังงานสิ้นเปลือง" หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้าํมันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน  
 "เชื้อเพลิง" หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง 

กาซธรรมชาติ กาซเชื ้อเพลิง เชื ้อเพลิงสังเคราะห  ฟน  ไม  แกลบ  กากออย ขยะและสิ่งอื่นตามที่

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 "น้ํามันเชื้อเพลิง" หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่นๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลวและ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 "กาซ" หมายความวา  กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดร 
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คารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปนโปรปลีนนอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยาง

หนึ่งหรืออยางรวมกันเปนสวนใหญ  

 "โรงกลั่น" หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย

น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลาย

ดวย  

 "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ" หมายความวา คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

 "อนุรักษพลังงาน" หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประหยัด  

 "ตรวจสอบ" หมายความวา สํารวจ ตรวจวดั และเก็บขอมูล  

 "โรงงาน" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

 "เจาของโรงงาน" หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย  

 "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

 "เจาของอาคาร" หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย  

 "กองทุน" หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

 "คณะกรรมการกองทุน" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน  

 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  

 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบหมาย  

 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

การพลังงาน  

 มาตรา ๔เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้   ให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

    (๑)   เสนอนโยบาย  เปาหมาย  หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ

คณะรัฐมนตรี  

    (๒)   เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๘  



241 
 

    (๓)   ใหคําแนะนาํในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙ 

และมาตรา ๒๓  

    (๔)   กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย

เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)  

     (๕)    กําหนดชนิดของน้าํมันเชื้อเพลงิที่ไมตองสงเงนิเขากองทนุตามมาตรา ๒๘ (๕)  

  (๖) กําหนดอัตราการสงเงนิเขากองทนุสําหรับน้าํมนัเชื้อเพลิงตามมาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗  

     (๗)   ใหความเห็นชอบอตัราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓  

 (๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิตหรือผู
จําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานพลังงานตามมาตรา ๔๐  
 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

 การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่

นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือสงโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน  

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธีปดหนังสือ หรือ

คําสั่งไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงานหรือบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวา

ดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่

นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือ
หรือคําส่ังนั้นแลว 

มาตรา ๖ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
การพลังงาน  รัฐมนตรีว าการกระทรวงอ ุตสาหกรรม  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของตน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน มีอํานาจแตงตั ้ง
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฏกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
หมวด ๒ 

การอนุรกัษพลังงานในอาคาร 
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 มาตรา ๑๗ การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

 (๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 

 (๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร 

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 (๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 

 (๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 

 (๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 

 (๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๘ การกําหนดอาคารประเภทใด  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

 ใหนาํมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  

 (๑) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 

 (๒) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินหาคาการถายเทความรอนของ

วัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร 

 (๓) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร 

 มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไป
ตามกฏกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูใน
ทองที่ที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับ
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แหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา ๒๑ เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน

อาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหระทรวงที่ออกตามมาตรา๑๙  

 ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒ ใหนาํมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกเจาของ

อาคารควบคมุ และใหนํามาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกผูรับผิดชอบดานพลงังานของเจาของ

อาคารควบคมุ แลวแตกรณี  โดยอนุโลม 
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ภาคผนวก ข 
อัตราคาไฟฟา 

การไฟฟานครหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาไฟฟา[22] 

ประเภทที ่1 บานอยูอาศัย 
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ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาในบานเรือนที่อยูอาศัย วัดและโบสถของศาสนาตาง ๆ ตลอดจน
บริเวณทีเ่กี่ยวของ โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
1. 1 อัตราปกติปริมาณการใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน 

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
5 หนวย (กิโลวัตตชัว่โมง) แรก (หนวยที ่1–5)  0.00 8.19 
10 หนวยตอไป ( หนวยที ่6–15 ) 1.3576  
10 หนวยตอไป ( หนวยที ่16–25 ) 1.5445  
10 หนวยตอไป ( หนวยที ่26–35 ) 1.7968  
65 หนวยตอไป ( หนวยที ่36–100 ) 2.1800  
50 หนวยตอไป ( หนวยที ่101–150 ) 2.2734  
250 หนวยตอไป ( หนวยที ่151–400 ) 2.7781  
เกินกวา 400 หนวย ( หนวยที่401เปนตนไป ) 2.9780  
 
1.2 อัตราปกติปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเกินกวา 150 หนวยตอเดือน 

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
150 หนวย (กิโลวัตตชัว่โมง) แรก ( หนวยที่ 1–
150 ) 

2.7628 38.22 

250 หนวยตอไป ( หนวยที ่151 – 400 ) 3.7362  
เกินกวา 400 หนวย ( หนวยที่ 401 เปนตนไป ) 3.9361  
 
1.3 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff ) 

อัตรารายเดอืน 
คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

คาบริการ (บาท/เดือน) 
On Peak On Peak 

1.3.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 4.5827 2.1495 312.24 
1.3.2 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 5.2674 2.1827 38.22 
 

On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 

ประเภทที ่2 กิจการขนาดเล็ก 
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ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม และ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืน ๆ  ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 
นาทีที่สูงสุด ต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
2.1 อัตราปกติ 

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
2.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 3.4230  312.24 
2.1.2 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต  46.16 
150 หนวย (กิโลวัตตชัว่โมง) แรก (หนวยที่ 1–
150) 

2.7628   

250 หนวยตอไป ( หนวยที ่151 – 400 ) 3.7362  
เกินกวา 400 หนวย ( หนวยที่ 401 เปนตนไป ) 3.9361  
 
2.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

อัตรารายเดอืน 
คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

คาบริการ (บาท/เดือน) 
On Peak On Peak 

2.2.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 4.5827  2.1495 312.24 
2.2.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 5.2674  2.1827 46.16 
 

On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง 
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ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทํา
การเกี่ยวกับกิจการของตางชาติและสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจนบริเวณที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต 30 ถึง 999 กิโลวัตต และมี
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน ไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวย
ไฟฟาเครื่องเดียว 
 
3.1 อัตราปกต ิ

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
3.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป  175.70 2.7441 
3.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต   196.26 2.7815 
3.1.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 221.50  2.8095 
 
ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตต เฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 
กิโลวัตตขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือนตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
3.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลัง
ไฟฟา(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย) 

คาบริการ
(บาท/เดือน) 

On Peak On Peak On Peak On Peak 
3.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 
3.2.2 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 
3.2.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
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Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 
 

ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตต เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 
กิโลวัตตขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
 

ประเภทที ่4 กิจการขนาดใหญ 
ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทําการเกี่ยวกับกิจการของตางชาติ และสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจน
บริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป 
หรือมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน เกินกวา 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผาน
เครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
4.1 อัตราตามชวงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff ) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลังไฟฟา(บาท/

กิโลวัตต) 
คาพลังงานไฟฟา

(บาท/หนวย) 
On Peak Partial Peak Off Peak ทุกชวงเวลา 

4.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 224.30  29.91 0 2.7441 
4.1.2 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 285.05  58.81 0 2.7815 
4.1.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 332.71  68.22 0 2.8095 

On Peak   : เวลา 18.30 - 21.30 น. ของทุกวัน 
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Partial Peak  : เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน คิดคาความตองการพลังไฟฟา
เฉพาะสวนที่เกิน จากชวง On Peak 

Off Peak   : เวลา 21.30 - 08.00 น. ของทุกวัน ไมคิดคาความตองการพลังไฟฟา 
 
ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตต เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ในชวงเวลา On Peak และชวงเวลา Partial Peak เฉพาะสวนที่เกิน
จากชวงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวัตต
ขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือนตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
 
4.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลัง
ไฟฟา(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย) 

คาบริการ
(บาท/เดือน) 

On Peak On Peak On Peak On Peak 
4.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 

4.2.2 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 

4.2.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

 
On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 
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ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตตเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในชวงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 
กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวัตตขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 
สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการพลัง
ไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการ
พลังไฟฟาแอคตีฟเฉล่ียใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสียคา
เพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนนั้นเศษ
ของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
 

ประเภทที ่5 กิจการเฉพาะอยาง 
ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการใหเชาพักอาศัย ตลอดจน
บริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต 30 กิโลวัตตขึ้นไป โดย
ตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
5.1 อัตราปกต ิ

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
5.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 220.56  2.7441 
5.1.2 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 256.07  2.7815 
5.1.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 276.64  2.8095 
 
ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตตเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 
กิโลวัตตขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
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คาเพาเวอรแฟคเตอร 
สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ

พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 

 
5.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช ( Time of Use Tariff : TOU Tariff ) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลัง
ไฟฟา(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย) 

คาบริการ
(บาท/เดือน) 

On Peak On Peak On Peak On Peak 
5.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 

5.2.2 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 

5.2.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ(ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 

ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตตเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ในชวงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 
กิโลวัตตตัดทิ้งตั้งแต 0.5 กิโลวัตตขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
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ประเภทที ่6 สวนราชการและองคกรทีไ่มแสวงหากําไร 
ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟาของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด 
ต่ํากวา 1,000 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน ไมเกิน 250,000 หนวยตอ
เดือน และองคกรที่ไมใช สวนราชการแตมีวัตถุประสงคในการใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทนรวมถึง
สถานที่ที่ใชในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ แตไมรวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ทําการเกี่ยวกับกิจการของตางชาติและสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศ โดยตอผาน
เครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
6.1 อัตราปกต ิ

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
6.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 3.0493  312.24 

6.1.2 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต 3.2193  312.24 

6.1.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต  20.00 
10 หนวย ( กิโลวัตตชัว่โมง ) แรก ( หนวยที่ 1-
10 ) 

2.4357  

เกินกวา 10 หนวย ( หนวยที่ 11 เปนตนไป ) 3.5263  
 
6.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช ( Time of Use Tariff : TOU Tariff ) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลังไฟฟา(บาท/

กิโลวัตต) 
คาพลังงานไฟฟา

(บาท/หนวย) 
คาบริการ

(บาท/เดือน) 
On Peak On Peak On Peak On Peak 

6.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 74.14 0 3.6917 2.2507 312.24 

6.2.2 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต 132.93 0 3.7731 2.2695 312.24 

6.2.3 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210.00 0 3.9189 2.3027 312.24 

 
On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 

ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตต เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในชวงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 
กิโลวัตตตัดทิ้งตั้งแต 0.5 กิโลวัตตขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวัตต 
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คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา 
( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 
 

ประเภทที ่7 สูบน้ําเพื่อการเกษตร 
ลักษณะการใช สําหรับการใชไฟฟากับเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของสวนราชการ กลุมเกษตรกรที่
ทางราชการรับรอง หรือสหกรณเพ่ือการเกษตร โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว 
 
7.1 อัตราปกต ิ

อัตรารายเดอืน คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) คาบริการ (บาท/เดือน) 
100 หนวย (กิโลวัตตชัว่โมง) แรก (หนวยที่ 1–
100) 

1.6033  115.16 

เกินกวา 100 หนวย (หนวยที่ 101 เปนตนไป) 2.7549  
 
7.2 อัตราตามชวงเวลาของการใช ( Time of Use Tariff : TOU Tariff ) 

อัตรารายเดอืน 
คาความตองการพลัง
ไฟฟา(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย) 

คาบริการ
(บาท/เดือน) 

On Peak On Peak On Peak On Peak 
7.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลตขึ้นไป 132.93 0 3.6531 2.1495 228.17 
7.2.2 แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต 210.00 0 3.7989 2.1827 228.17 
 

On Peak  : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจันทร – วันศุกร และวันพืชมงคล 
Off Peak  : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจันทร - วันศุกร และวันพืชมงคล 

: เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร - วันอาทิตย วันแรงงานแหงชาติ และ 
วันหยุดราชการตามปกต ิ( ไมรวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย ) 
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ความตองการพลังไฟฟา : ความตองการพลังไฟฟาแตละเดือน คือ ความตองการพลังไฟฟาเปน
กิโลวัตต เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในชวงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต ถาไมถึง 0.5 
กิโลวัตตตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวัตตขึ้นไป คิดเปน 1 กิโลวัตต 
คาไฟฟาต่ําสุด : คาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา
( Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
คาเพาเวอรแฟคเตอร 

สําหรับผูใชไฟฟาที่มีเพาเวอรแฟคเตอร (Lagging) ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการ
พลังไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวารเกินกวารอยละ 61.97 ของความ
ตองการพลังไฟฟาแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสีย
คาเพาเวอรแฟคเตอร ในอัตรากิโลวารละ 56.07 บาท สําหรับการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในรอบเดือนน้ัน
เศษของกิโลวาร ถาไมถึง 0.5 กิโลวารตัดทิ้ง ตั้งแต 0.5 กิโลวารขึ้นไปคิดเปน 1 กิโลวาร 

 
ขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา 

1. อัตราคาไฟฟาขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
2. คาไฟฟาที่เรียกเก็บในแตละเดือน คือ คาไฟฟาตามอัตราคาไฟฟาฐานคงที ่และคาไฟฟาผันแปร (Ft) 
ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมอยูในความควบคุมของการไฟฟา เชน คาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา และคาซื้อ
ไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผน 

 
 
 
 
 
 
 



255 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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แบบบันทึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
งานอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลศิริราช 

  โทรศัพท 0-2419-8392, 0-2419-7541 โทรสาร 0-2419-9590 
สํารวจครั้งที่...........1..........วันที่ / เดือน / ป............16 มีนาคม 2555..........เวลา....10.20......น 

หนวยงาน….......อาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวตักรรม ชั้น B1 และ B2 มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ............. 
ปญหาที่พบ…...คุณภาพอากาศ
...................................................................................................................... 
เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด ..………........ รุน..….........…Serial No.………………….……. 
ผลการตรวจวัด 

                     คาเฉลีย่ที่ตรวจวัด       
จุดที่ตรวจวดั 

อุณหภูมิ 

(°C) 

ความชื้นสัมพัทธ
(%RH) 

CO2 
ppm 

CO  
ppm 

หมายเหตุ 

1 34.7 62.0 1,536 2.2  

2 34.6 59.1 589 3.2  

3 34.5 59.9 631 4.5  

4 34.9 59.4 648 4.9  

5 35.6 57.7 695 6.9  

6 33.8 61.9 624 0.8  

7 34.3 61.4 627 1.9  

8 34.3 59.9 558 2.1  

9 34.2 60.8 551 1.6  

10 34.3 60.9 687 1.0  

 
หมายเหตุ: 
1. คา CO2 (คารบอนไดออกไซด) ในบรรยากาศไมควรเกิน 1,000 ppm* (อางอิงคามาตรฐานASHREA) 
2. คา CO (คารบอนมอนอกไซด) ในอาคารจอดรถควรมีปริมาณคารบอนมอนอกไซดไมเกิน 30 *ppm 
(พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2535) สําหรับระยะเวลาในการสัมผัส
สารไมเกิน 1 ชั่วโมงและและ 9 ppm สําหรับการอยูพ้ืนที่ไมเกิน 8 ชั่วโมง 
* หนวย ppm คือ คาความเขมขนสวนในลานสวน 

7565X0829011 7565 Indoor Air Quality Meter 
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สรุปผลการตรวจวัด 
จากการตรวจวัดพบวาคาปริมาณความเขมขนกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และคาปริมาณ

ความเขมขนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีคาอยูในคามาตรฐานอางอิง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     ลงชื่อผูตรวจสอบรายงาน/หัวหนาหนวยงาน 
 
 
                     (นายสุวัฒน ดํานิล) 
             ตําแหนง หัวหนางานอาชีวอนามัย 

     วัน/เดือน/ป ...16..../...มี.ค...../....55... 

                 ลงชื่อผูดําเนินการตรวจวัด 
 
 

      (นางสาวบุษยา จูงาม) 
             ตําแหนง นักวิทยาศาสตร 
      วัน/เดือน/ป ...16../..มี.ค...../...55...... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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  ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นายวชิราวุธ   โพลดพลัด 
วันเดือนปเกิด 30 พฤษภาคม 2521 
สถานที่เกิด จังหวัดตราด 
สถานที่อยูปจจุบัน 886/69  ถ.ราชญาติรักษา ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ชางเครื่องยนต 
สถานที่ทํางานปจจุบัน หนวยเครื่องกล  งานซอมบํารุง โรงพยาบาลศิริราช         

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวตัิการศึกษา  
            พ.ศ. 2530-2533 ระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1-4) 
 จาก โรงเรียนบานธรรมชาติลาง ตราด 
            พ.ศ. 2534-2535 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) 
 จาก โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวทิยา  ตราด 
            พ.ศ. 2536-2538 ระดับมัธยมตน (ม.3) 
 จาก โรงเรียนตราษตระการคุณ  ตราด 
            พ.ศ. 2537-2539 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาวิชาชางยนต 
 จาก วิทยาลัยเทคนิคตราด 
            พ.ศ. 2540-2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวชิาชางยนต 
 จาก วิทยาลัยเทคนิคตราด 
            พ.ศ. 2545 ระดับปริญญาตรี  วท.บ. (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) 
 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี กรุงเทพฯ 
            พ.ศ. 2555 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (สาขาวิชาการจดัการทางวิศวกรรม) 
 จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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