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หมวดที่ 15 : ระบบแสงสวาง 

(Lighting) 
 
 

ชุดการสาธิตที่ 33 
ระบบแสงสวาง 

(Lighting) 
 
 
1. หลักการของเทคโนโลยี  
 
ความสวาง (Illuminance: E)  
 หมายถึง ปริมาณแสง ที่ตกกระทบบนพื้นผิว ตอพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร โดยทั่วไปอาจเรียกวา 
ระดับความสวาง (Lighting Level) จึงเปนคาที่บงบอกวาพื้นที่น้ันๆ ไดรับแสงสวางเพียงพอหรือไม มี
หนวยเปน ลูเมนตอตารางเมตร (lm/m2) หรือลักซ (Lux) น่ันเอง สวนหนวยเดิมวัดเปน ลูเมนตอตาราง
ฟุต หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot-candle) โดย 1 ฟุตแคนเดิล เทากับ 10.764 ลักซ 
 
สีของแสง  
 ในแตละชวงเวลาของวัน เราสังเกตไดวาแสงแดดมีสีตางกัน เชนชวงเชาจะออกเหลือง ชวงเที่ยง
จะขาว และชวงเย็นจะออกสีสม หรือสีของแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตจะอมเขียวหนอยๆ สีของแสง
ไฟจากหลอดไสจะออกสีสม น่ีคือสีที่เราสังเกตไดดวยตาเปลา  
 
อุณหภูมิสี (Color Temperature)  
 การบอกสีทางดานการสองสวางมักบอกดวยอุณหภูมิสี ซ่ึงหมายถึงสีที่เกิดจากการเผาไหมวัสดุสี
ดําซึ่งมีการดูดซับความรอนไดสมบูรณดวยอุณหภูมิที่กําหนด เชน หลอดฟลูออเรสเซนตคูลไวทมี
อุณหภูมิสี 6500 องศาเคลวิน หมายถึง เม่ือเผาวัตถุสีดําใหรอนถึงอุณหภูมิ 6500 เคลวิน วัตถุน้ันจะ
เปลงแสงออกมาเปนสีคูลไวทหรือขาวปนน้ําเงิน เปนตน 

ตัวอยางอุณหภูมิสีของหลอดตางๆ เปนดังน้ี 
 เทียนไข    1900 เคลวิน 
 หลอดทังสเตนฮาโลเจน  2700 เคลวิน 
 หลอดอินแคนเดสเซนต  2800 เคลวิน 
 หลอดฟลูออเรสเซนต 
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- เดยไลท (Daylight)  6500 เคลวิน 
- คูลไวท (Cool White) 4500 เคลวิน 
- วอรมไวท (Warm White) 3500 เคลวิน 

 

  
 

รูปที่ 1 กราฟอุณหภูมิสี 
ชนิดของหลอดไฟฟา 
 หลอดไฟฟาแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดดังน้ี 
 ก) หลอดอินแคนเดสเซนต หรือหลอดเผาไส 
 ข) หลอดปลอยประจุ เปนหลอดที่ไมตองใชไสหลอด หลอดในตระกูลน้ีมี หลอดฟลูออเรสเซนต 
หลอดไอปรอทความดันต่ํา หลอดคอมแพค หลอดไอปรอทความดันสูง หลอดโซเดียมความดันไอต่ํา 
หลอดโซเดียมความดันไอสูง และหลอดเมทัลฮาไลด 
 การแบงชนิดของหลอดไฟฟาดังกลาวขางตน สามารถเขียนเปนแผนภาพ เพ่ือความ เขาใจที่งาย
ขึ้นไดดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนภาพการแบงชนิดของหลอดไฟ 

 
คุณลักษณะและรายละเอียดของหลอดไฟฟาแตละชนิด 
 1. หลอดอินแคนเดสเซนต เปนหลอดมีไสที่มีประสิทธิผล (Efficacy) ต่ํา และมีอายุการใชงานสั้น
ในเกณฑประมาณ 1,000-3,000 ชม. หลอดประเภทนี้มีอุณหภูมิสีประมาณ 2,800 องศาเคลวิน แตให
แสงที่มีคาความถูกตองของสี 100 % 

 
 

รูปที่ 3 หลอดอินแคนเดสเซนตแบบตางๆ 
 
 2. หลอดฟลูออเรสเซนต เปนหลอดปลอยประจุความดนัไอต่ํา สีของหลอดมี 3 แบบคือ daylight, 
cool white และ warm white ชนิดของหลอดชนิดนี้ที่ใชงานกันทั่วไปคือแบบ Linear ขนาด 18 และ 36 
วัตต และ Circular 22 32 และ 40 วตัต และมีประสิทธิผลประมาณ 50-90 ลูเมนตอวัตต ถือวาสูง
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พอสมควรและประหยัดคาไฟฟาเมื่อเทียบกับหลอดอินแคนเดสเซนตซ่ึงมีคาประมาณ 5-13 ลูเมนตอวัตต 
และมีอายุการใชงาน 9,000-12,000 ชม. 

นอกจากนี้ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหม คือหลอดที่มีฟลักซการสองสวางสูง ประสิทธิภาพสูง 
หรือที่เราเรียกวา “หลอด T5” หลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมน้ีมีขนาดเล็กมาก คือมีเสนผาศูนยกลางเพียง 
16 mm (หรือ 5/8 น้ิว) มีรหัสเรียกวา หลอด T5 แตหลอดประเภทนี้จะตองใชรวมกบับัลลาสต
อิเล็กทรอนิกส   
 

 
รูปที่ 4 หลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 

 
 3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนหลอดปลอยประจุความดันไอต่ํา สีของหลอดมี 3 แบบ 
คือ daylight cool white และ warm white เชนเดียวกันกับหลอดฟลูออเรสเซนต แบบที่ใชงานกันมากคือ
หลอดเดี่ยว มีขนาดวัตต 5 7 9 11 วัตตและหลอดคู มีขนาดวัตต 10 13 18 26 วัตต เปนหลอดที่
พัฒนาขึ้นมาแทนที่หลอดอินแคนเดสเซนต โดยมีประสิทธิผลสูงกวาหลอดอินแคนเดสเซนต คือประมาณ 
35-80 ลูเมนตอวัตต และ อายุการใชงานประมาณ 7,500-10,000 ชม. 

 
รูปที่ 5 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 
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 4. หลอดโซเดียมความดันไอต่ํา หลอดประเภทนี้มีสีเหลืองจัดและประสิทธิผลมากที่สุดในบรรดา
หลอดทั้งหมด คือ มีประสิทธิผลประมาณ 100-180 ลูเมนตอวัตต แตความถูกตองของสีนอยที่สุด คือ มี
ความถูกตองของสีเปน 0-20 % ขอดีของแสงสีเหลืองเปนสีที่มนุษยสามารถมองเห็นไดดีที่สุด หลอด
ประเภทนี้จึงเหมาะที่จะใชเปนไฟถนนและอายุการใชงานนานประมาณ 22,000-24,000 ชม. หลอดมี
ขนาดวัตต 18 35 55 90 135 และ180 วัตต 

 
รูปที่ 6 หลอดโซเดียมความดันไอต่ํา 

 
 5. หลอดโซเดียมความดันไอสูง หลอดโซเดียมความดันไอสูงมีประสิทธิผลรองจากหลอดโซเดียม
ความดันไอต่ํา คือ มีประสิทธิผลประมาณ 70-130 ลูเมนตอวัตตแตความถูกตองของสีดีกวาหลอด
โซเดียมความดันไอต่ํา คือ 30-50 % และมีอุณหภูมิสีประมาณ 2,500 เคลวิน ซ่ึงจัดวาเปนอุณหภูมิสีต่ํา
เหมาะกับงานที่ไมตองการความสองสวางมาก เชน ไฟถนน ไฟในบริเวณที่ตองการความสองสวาง
ประมาณ 5-30 ลักซ และอายุการใชงานประมาณ 18,000-24,000 ชม. มีขนาดวัตต 50 70 100 150 250 
400 และ 1,000 วัตต 
 

 
 

รูปที่ 7 หลอดโซเดียมความดันไอสูง 
 
 6. หลอดไอปรอทความดันสูง หรือที่ชาวบานเรียกวาหลอดแสงจันทร และมีประสิทธิผลสูงพอกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต คือ มีประสิทธิผลประมาณ 30-60 ลูเมนตอวัตต แสงที่ออกมามีความถูกตองของสี
ประมาณ 60 % สวนใหญใชแทนหลอดฟลูออเรสเซนตเม่ือตองการกําลังไฟ (วัตต) สูงๆในพื้นที่ที่มี
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เพดานสูง อุณหภูมิสีประมาณ 4,000-6,000 เคลวิน แลวแตชนิดของหลอด และอายุการใชงานประมาณ 
20,000-24,000 ชม. มีขนาดวัตต 50 80 125 250 400 700 และ 1,000 วัตต 
 

 
รูปที่ 8 หลอดไอปรอทความดันไอสูง 

 
 7. หลอดเมทัลฮาไลด หลอดเมทัลฮาไลดก็เหมือนกับหลอดปลอยประจุอ่ืนๆ แตมีขอดีที่วามี
สเปกตรัมแสงทุกสี ทําใหสทีุกชนิดเดนภายใตหลอดชนิดนี้ นอกจากความถูกตองของสีสูงแลว แสงที่
ออกมาก็อาจมีอุณหภูมิสีตั้งแต 3,000-4,500 เคลวิน (ขึ้นอยูกับขนาดของวัตต) สวนใหญนิยมใชกับสนาม
กีฬาที่มีการถายทอดโทรทัศน มีอายุการใชงานประมาณ 8,000-15,000 ชม. และมีขนาดวัตต 100 125 
250 300 400 700 และ 1,000 วัตต 

 
 

รูปที่ 9 หลอดเมทัลฮาไลด 
 

 8. หลอดแอลอีดี (LED)  หลอดชนิดนี้มีชื่อเต็มวา Light Emitting Diode เรียกยอๆวา LED เปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนํา มีลักษณะโครงสรางภายในเปนรอยตอของสาร p และสาร 
n หรือที่เราเรียกวา pn Junction เหมือนกับไดโอด สีของแสงที่เปลงออกมานั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ
ทางเคมีของสารกึ่งตัวนําที่ใช หลอดชนิดนี้ใชงานกับไฟฟากระแสตรงดังน้ันหากจะนํามาใชในอาคารตอง
มีอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับใหเปนกระแสตรงกอนการใชงาน หลอด LED มีคาประสิทธิผลอยูที่
ประมาณ 40 ถึง 45 lm/W การเพิ่มกําลังการสองสวางของ LED ทําไดโดยการตอ LED เล็กๆ หลาย
หลอดไวบนแผงเดียวกัน โดยมักจะนํามาใชแทนหลอด ทังสเตนฮาโลเจน หรือนําไปใชเปนไฟสองเฉพาะ
จุด เน่ืองจากไมมีการแผรังสียูวีและอินฟราเรด 
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รูปที่ 10 หลอด LED 

 
คาประสิทธิผล (Efficacy)  
 หมายถึง ปริมาณแสงที่ออกมาตอวัตตที่ ใช (ลูเมนตอวัตต) หลอดที่มีคาประสิทธิผลสูง
หมายความวาหลอดนี้ใหปริมาณแสงออกมามากแตใชวัตตต่ํา 
 
ตารางที่ 1 ตัวอยางคาประสิทธิผลของหลอดไฟชนิดตางๆ 
 

ชนิดของหลอด ลูเมน/วตัต 
หลอดอินแคนเดสเซนต 5-13 
หลอดทังสเตนฮาโลเจน 12-22 
หลอดฟลูออเรสเซนต 50-90 
หลอดแสงจันทร 35-80 
หลอดแสงจันทรแบบไมมีบลัลาสต 30-60 
หลอดแสงจันทรแบบมีบลัลาสต 30-60 
หลอดเมตัลฮาไลด 60-120 
หลอดโซเดียมความดันสูง 70-130 
หลอดโซเดียมความดันต่ํา 100-180 

 
ความถูกตองของสี (Color rendering)  
 หมายถึง สีที่สองไปถูกวัตถุใหความถูกตองสีมากนอยเพียงใด มีหนวยเปน เปอรเซนต หลอดที่มี
คาความถูกตอง 100% หมายความวาเม่ือใชหลอดนี้สองวัตถุชนิดหนึ่งแลวสีของวัตถุที่เห็นไมมีความ
เพ้ียนของสี 
 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 15 : ระบบแสงสวาง (Lighting) 

ชุดการจัดแสดงท่ี 33 : ระบบแสงสวาง (Lighting)  หนา 8 จาก 22 

ตารางที่ 2 ตัวอยางคาดัชนีความถูกตองของสีของหลอดไฟชนิดตางๆ 
 

ชนิดของหลอด CRI 
(Color Rendering index) 

หลอดอินแคนเดสเซนต 100 
หลอดทังสเตนฮาโลเจน 100 
หลอดฟลูออเรสเซนต 60-90 
หลอดแสงจันทร 80-90 
หลอดแสงจันทรแบบมีบลัลาสต 40-60 
หลอดเมตัลฮาไลด 40-60 
หลอดโซเดียมความดันสูง 60-90 
หลอดโซเดียมความดันต่ํา 30-50 

 
โคมไฟฟา 
            โคมไฟฟาทําหนาที่บังคับทิศทางแสงของหลอดใหไปในทิศทางที่ตองการ โคมไฟฟามีใชกัน
มากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับการใชงาน สําหรับโคมไฟฟากับการประหยัดพลังงาน ในที่น้ีจะกลาวถึงโคม
ไฟฟาที่ใชภายในอาคาร เพราะมีการนํามาใชงานกันมาก จําเปนตองเลือกโคมไฟฟาที่สามารถประหยัด
พลังงานและมีคุณภาพที่ดี 
 
1. ปจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟา   
 
1.1 ความปลอดภัยของโคม  
         โคมไฟฟาที่ประหยัดพลังงานตองไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑดวย เชน ตองไมมีคม
จนอาจเกิดอันตราย  ตองมีระบบการตอลงดินในกรณีที่ใชกับฝาสูงเพ่ือไมเปนอันตรายกับคนที่มาเปลี่ยน
หลอด 
 
1.2 ประสิทธิภาพของโคมไฟฟา (Luminaire efficiency)  
 โคมไฟฟาที่ประหยัดพลังงานหมายถึงโคมที่มีประสิทธิภาพของโคมสูงที่สุด คือ ใหปริมาณแสง
ออกมาจากตัวโคมเม่ือเทียบกับปริมาณแสงที่ออกจากหลอดใหมีคาสูงที่สุด  
 
1.3 คาสัมประสิทธิ์การใชงานของโคมไฟฟา (Coefficients of Utilization)  
 คาที่ไดจากการวัดประสิทธิภาพของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการ
สะทอนของผนังและเพดานโดยผูผลิต 
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1.4 แสงบาดตาของโคม (Glare)   
         เปนคาที่แสดงคุณภาพแสงของโคม ตองเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
 
1.5 กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)  
         โคมมีหลายชนิดดวยกันแตละโคมก็มีกราฟกระจายแสงของโคมตางกัน การนําโคมไปใชตองเลือก
กราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับงาน 
 
1.6 การระบายความรอนของโคม  
         โคมไฟฟาทีประหยัดพลังงานควรจะมีการระบายความรอนไดดี ถามีอุณหภูมิสะสมในโคมมาก
เกินไปอาจทําใหปริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง เชน โคมไฟสองลงหลอดคอมแพคกถาไมมีการ
ระบายความรอนที่ดีปริมาณลดลงถึง 40% เปนตน  
 
1.7 อายุการใชงาน 
         โคมไฟฟาที่ประหยัดพลังงานตองพิจารณาอายุการใชงานดวย เชน โคมตองทําดวยวัสดุที่
สามารถใชงานไดนานตามที่ตองการโดยไมผุกรอน และไมมีการเปลี่ยนรูปเม่ือมีการบํารุงรักษาเนื่องจาก
การเปลี่ยนหลอดหรือทําความสะอาด 
 
1.8 สถานที่ติดตั้ง 
 การเลือกใชโคมแตละชนิดขึ้นอยูกับวาตองการนําไปใชงานอะไรบางตองการคุณภาพแสงมาก
นอยเพียงใด หรือเนนในเรื่องของปริมาณแสงแตเพียงอยางเดียว ตองมีการปองกันทางกล ปองกันน้ํา 
ฝุนผงมากนอยเพียงใด 
 
2. โคมไฟสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 
2.1 โคมฟลูออเรสเซนตโรงงาน  
 โคมฟลูออเรสเซนตโรงงานเปนโคมที่มีแผนสะทอนแสงเพื่อควบคุมแสงใหไปในทิศทางที่ตองการ 
แผนสะทอนแสงอาจทําจากแผนอลูมิเนียม แผนเหล็กพนสีขาว หรือวัสดุอ่ืนที่มีการสะทอนแสงสูง 

 
รูปที่ 10 แสดงตัวอยางโคมฟลูออเรสเซนตโรงงาน 
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          โคมฟลูออเรสเซนตโรงงานมีคุณสมบัติและการใชงานที่ควรพิจารณาดังน้ี 

ก) โคมดังกลาวมีราคาถูกกวาโคมหลอดฟลูออเรสเซนตแบบเปลือย ทําความสะอาดงายและใหแสง
สวางมากในทิศทางที่สองไป 

ข) โคมดังกลาวไมมีตัวครอบวัตถุภายนอกสามารถมากระแทกกับหลอดทําใหหลอดสามารถหลุด
รวงลงมาได 

ค) โคมดังกลาวไมเนนความสวยงาม และมีแสงบาดตาจากหลอด 
 

2.2 โคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูง 
 โคมไฟประเภทนี้โดยสวนมากจะมีตัวสะทอนแสงเปนแบบอลูมิเนียม (Aluminium Reflector) 
หรือ ตัวหักเหแสงพลาสติก (Plastic Reflector) อาจจะมีเลนส ปดหนาหลอดก็ได ทั้งหมดขึ้นอยูกับการ
ใชงานในแตละอุตสาหกรรม ความสูง การกระจายแสงของโคมไฟที่ตองการ ซ่ึงการกระจายแสงของโคม
ไฟมี 2 ลักษณะดังน้ี 

 2.2.1 โคมแบบลําแสงกวาง (Wide Beam) เหมาะสําหรับการติดตั้งที่ความสูงระดับ 4-7 เมตร 
 2.2.2 โคมแบบลําแสงแคบ (Narrow Beam) เหมาะสําหรับการติดตั้งที่ความสูงประมาณ 6 
เมตรขึ้นไป 

 
 นอกจากนี้โคมดังกลาวจะรูปแบบของแสงเปนรูปตางๆ เชน วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม เปนตน ซ่ึง
ลักษณะรูปแบบของโคมจะเปนดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 แสดงรูปแบบการกระจายแสงของโคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูง 

 
 จากรูปที่ 11 โคมแบบการกระจายแสงวงกลมเหมาะสําหรับใชในพ้ืนที่ที่ไมกวางมาก หรือ พ้ืนที่
ที่ไมพิถีพิถันกับความสม่ําเสมอของแสง  สวนโคมแบบกระจายแสงสี่เหลี่ยมเหมาะสําหรับใชพ้ืนที่ที่กวาง
และตองการความสม่ําเสมอของแสงโดยทั่วพ้ืนที่ ซ่ึงจะทําใหสามารถประหยัดโคมไฟและจํานวนหลอดได
ดีกวาการเลือกโคมไฟแบบการกระจายแสงแบบวงกลม 
 การเลือกใชกําลังไฟฟาของหลอดปลอยประจุความดันไอสูงน้ันจะตองคํานึงถึงความสูงในการ
ติดตั้งตารางขางลางนี้เปนตารางที่แนะนําใหใชเทานั้น เพ่ือความละเอียดและถูกตองควรจะเลือกและ
คํานวณจากขอมูลและกราฟของโคมไฟแตละชนิด 
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ตารางที่ 4.1 กําลังไฟฟาของหลอดปลอยประจุความดันไอสูงกับความสูงต่ําสุดสําหรับการติดตั้ง 
 

ชนิดและกําลังไฟาของหลอด ความสูงต่ําทีสุ่ดสําหรับการติดตั้ง 
(เมตร) 

หลอดเมทัลฮาไลด   250 วัตต 4 
หลอดเมทัลฮาไลด   400 วัตต 5 
หลอดเมทัลฮาไลด   1000 วัตต 6 
หลอดไอปรอท   250 วัตต 4 
หลอดไอปรอท   400 วัตต 5 
หลอดไอปรอท   1000 วัตต 6 
หลอดโซเดียมความดันสูง   250 วัตต 4 
หลอดโซเดียมความดันสูง   400 วัตต 6 
หลอดโซเดียมความดันสูง   1000 วัตต 8 

 

 
รูปที่ 12 แสดงตัวอยางโคมไฟโรงงานหลอดปลอยประจุความดันไอสูง 

 
 

 โคมไฟโรงงานแบบใชกับหลอดปลอยประจุความดันไอสูงมีคุณสมบัติและการใชงานที่ควร
พิจารณาดังน้ี 

ก) โคมไฟชนิดนี้มีนํ้าหนักมาก การติดตั้งตองใหม่ันคงแข็งแรงเหมาะสําหรับการติดตั้งในบริเวณ
เพดานสูง แทนหลอดฟลูออเรสเซนต 

ข) โคมตองมีครอบแกวปดในกรณีที่ใชในพ้ืนที่ที่เกิดอันตรายมากเมื่อหลอดแตกที่ผูผลิตแนะนํา 
ค) การใชวัตตตางกันในพื้นที่เดียวกันใหระวังสีของหลอดที่แตกตางกัน 
ง) การเลือกใชหลอด ชุดควบคุมใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต เพราะไมฉะน้ันอาจจะทําใหอายุ

การใชงานสั้น  แสงไมไดตามที่ตองการ สีเพ้ียน และไมประหยัดพลังงาน 
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2. การประยุกตใชงานเทคโนโลยี  
 
• สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 
 
 การใชไฟฟาในระบบแสงสวางของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มักมีสัดสวนเพียงสวนนอยเม่ือ
เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมด นอกจากอุตสาหกรรมที่มีการใชแสงสวางมาก และไมมีเครื่องจักร
ใหญๆ เชน อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดวยเหตุน้ี ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับเครื่องจักร วัสดุอุปกรณและกระบวนการผลิต แตจะ
มองขามความสําคัญของการติดตั้งใชงานระบบแสงสวางอยางเพียงพอ เพราะเห็นวาเปนการสิ้นเปลือง 
และเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต ทั้งที่จริง 
 การใหแสงสวางอยางเหมาะสมในโรงงาน มีผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตที่จะผลิตเพ่ิมขึ้น และ
ปริมาณของเสียที่จะลดลง ซ่ึงเปนการลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีผลตอขวัญ และกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงาน ทั้งสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยจากการทํางานอีกดวย 
 ผลการวิจัยในโรงงานทอผาแหงหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเดิมมีระดับความสวางในพื้นที่
ทํางานเฉลี่ย 170 ลักซ เม่ือเพ่ิมระดับความสวางเฉลี่ยขึ้น พบวา 
 

 เม่ือเพ่ิมระดับความสวางเปน 340 ลักซ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 4.6% ของเสียลดลง 23.5% 
 เม่ือเพ่ิมระดับความสวางเปน 560 ลักซ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 8.7% ของเสียลดลง 33.6% 
 เม่ือเพ่ิมระดับความสวางเปน 750 ลักซ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 10.5% ของเสียลดลง 39.6% 

 
 นอกจากนี้การเพิ่มระดับความสวางเฉลี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมหนักในหลายๆ ประเทศ จาก 
170 ลักซ เปน 300 ลักซ พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ถึง 32% 
 การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางจึงตองรักษาระดับความสวางและคุณภาพของแสง 
เพราะประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงเพียงเล็กนอยก็อาจไมคุมกับคาไฟฟาที่ประหยัดได ในขณะที่
คาใชจายสําหรับการปรับปรุงระบบแสงสวางใหเหมาะสม โดยทั่วไปจะมีตนทุนไมถึง 1% ของคาใชจาย
รวมทั้งหมดตอปของโรงงาน 
 ดังน้ันการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวางที่ถูกตอง จึงไมใชมุงแตเพียงเฉพาะการประหยัด
ไฟฟา แตจะตองมุงสูการไดมาซึ่งระบบไฟฟาแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูง 
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• ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวางเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพดานการใชพลังงานอยาง
สมบูรณน้ันมีขอควรพิจารณา ดังตอไปน้ี  
 
 1. พิจารณาเลือกความสวางที่ตองการใชงานใหเหมาะสม ซ่ึงโดยปกติผูออกแบบสามารถเลือกใช
คาตามคูมือการออกแบบทางวิศวกรรมการสองสวาง เชน CIE หรือ IES โดยขึ้นอยูกับประเภทพื้นที่ใช
งานนั่นเอง เชน พ้ืนที่ทํางานทั่วไปของสํานักงานประมาณ 500 Lux เปนตน 
 
 2. พิจารณาคาประสิทธิภาพแสงของหลอดไฟ และอุปกรณประกอบ หรือที่เราเรียกวาคา
ประสิทธิผล (Luminous Efficacy) มีหนวยเปนลูเมนตอวัตต ซ่ึงเราควรเลือกใชหลอดไฟที่มีคา
ประสิทธิผลสูง แตก็ควรคํานึงถึงระยะความสูงติดตั้งในการเลือกใชประเภทของหลอดไฟไวดวย เชน 
หลอดฟลูออเรสเซนตจะมีประสิทธิภาพแสงประมาณ 45-72 Im/w เหมาะสําหรับความสูงติดตั้งไมเกิน 
3.50 เมตร หากตองการติดตั้งสูงกวานี้ ควรเลือกใชเปนหลอดเมทัลฮาไลต หรือ หลอดโซเดียมแทน ซ่ึงมี
คาประสิทธิผลสูงกวา 
 
 3. พิจารณาเลือกใชโคมไฟ ที่ใหคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนแสงสูง ซ่ึงหนาที่ของโคมไฟคือ
อุปกรณควบคุมบังคับแสงใหสองไปในทิศทางที่ตองการโดยใชอุปกรณชวยในการสะทอนแสง เชน เหล็ก
แผนพนสีขาวหรืออะลูมิเนียมเงาชุบอโนไดส มาทําเปนแผนสะทอนแสง ชวยในการบังคับทิศทางการ
สะทอนของแสงใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น แตปจจุบันไดมีการพัฒนาแผนสะทอนแสงใหมีคาการสะทอน
แสงสูงมากขึ้น โดยใชสารเงินเคลือบแผนอะลูมิเนียม ซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะคือ 
 
 แบบแรก ใชฟลมเงินปดกาวทับลงบนแผนอะลูมิเนียม ซ่ึงจะไดคาการสะทอนแสงสูงมากถึง 93-
94% แตก็มีปญหาดานอายุการใชงานเมื่อใชไปนานๆ แสงอุลตราไวโอเลตจากหลอดไฟที่เปดไวหรือ
ความรอน, ความชื้นจากสภาพแวดลอมจะทําใหแผนสะทอนแสงพอง, เหลือง และลอกหลุดได มีอายุการ
ใชงานประมาณไมเกิน 3-5 ป 
 
 แบบที่สอง คือ การนําแผนอลูมิเนียมที่ชุบอโนไดสเงามาแลวผานกรรมวิธีประจุอิออนเงินบนแผน
อะลูมิเนียมเงา ซ่ึงเปนเทคโนโลยีขั้นสูงภายใตสุญญากาศทั่วทั้งแผน (Dielectric Over Vacuum Silver 
Coating) จะใหคาการสะทอนแสงสูงมากถึง 95% และจะไมมีปญหาดานอายุการเหมือนแบบแรกแตอยาง
ใด (อายุการใชงานประมาณ 20 ปขึ้นไป) เปนแผนสะทอนแสงเงินที่มีประสิทธิภาพในการสะทอนแสงสูง
มากที่สุดในปจจุบันน้ี เม่ือนําแผนสะทอนแสงเงินดังกลาวมาใชเปนอุปกรณทําหนาที่ในการควบคุมบังคับ
แสงใหสองไปในทิศทางตางๆ ซ่ึงนิยมใชในโคมประเภทใหแสงสวางทางตรง (Direct Luminaire) พวก
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โคมตะแกรงอะลูมิเนียม หรือโคมโรงงานมี Reflector จะทําใหลดการสูญเสียโดยเปลาประโยชนของ
หลอดไฟไดเปนอยางดี 
 
 นอกจากนี้ควรพิจารณาคาการสะทอนแสงของสวนตางๆ ของหอง เชน เพดาน, ผนัง และพ้ืน ถา
สวนตางๆ เหลานี้ไดรับการทาสีที่ใหคาการสะทอนแสงสูง ก็จะทําใหคาสัมประสิทธิ์การใชประโยชนสูง
ตามไปดวย เน่ืองจากปริมาณแสงที่ตกลงบนพื้นที่ทํางานสวนหนึ่งไดมาจากโคมไฟโดยตรง แตอีกสวน
หน่ึงไดมาจากการสะทอนแสงจากสวนตางๆ ของหองนั่นเอง 
 
 4. พิจารณาการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใหแสงสวาง ไดแก    หลอดไฟและโคมไฟ ซ่ึงถาไดรับการ
หม่ันดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุนละอองหรือบํารุงรักษาเปลี่ยนหลอดไฟใหม เม่ือหมดอายุการใชงานก็จะ
ชวยใหอุปกรณดังกลาวสามารถใหแสงสวางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 5. การใชแสงสวางจากธรรมชาต ิปกติเวลากลางวันเรามีดวงอาทิตยใหแสงสวางโดยธรรมชาติ 
แตในเวลากลางคืน หรือบริเวณทํางานที่ตองการความสวางมาก รวมทั้งภายในอาคารซึ่งสวนมากแสง
สวางจากธรรมชาติเขาไมถงึ แสงสวางจากไฟฟาที่เรียกวา แสงประดิษฐ (Artificial Light) จึงเขามามี
บทบาทสําคญัในการใหแสงสวางภายในอาคาร แตเราก็ไมควรละเลยการนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใช 
เพราะนอกจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบแสงสวางแลว ยังเพ่ิมคุณภาพใหกับสภาพแวดลอม
ภายในอาคารดวย การนําแสงสวางจากธรรมชาติมาใชมีอยู 2 วิธี คือ 
 
 การใชแสงสวางจากแสงอาทิตย ในบริเวณที่สามารถรับแสงจากธรรมชาติได ควรพิจารณา
ปรับปรุงหลังคาบางสวนใหโปรงแสง แตเน่ืองจากแสงอาทิตยโดยตรง (Direct Sun) มีความเขมแสงสูงถึง 
7,500 lumen ตอตารางฟุต จึงตองใชตัวกลางกระจายแสง เชน กระเบื้องไฟเบอรโปรงแสง เพราะหากใช
กระจกใสจะทาํใหเกิดแสงจาแยงตาไดงาย จากการสะทอนแสงของวัตถตุางๆ แสงชนิดนี้ยังมีความไม
แนนอนแปรเปลี่ยนไดมากในแตละชวงเวลา อีกทั้งควบคุมไดยาก จึงควรหลีกเลี่ยงไมใหใชในพ้ืนที่ซ่ึงแสง
สวางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน นอกจากนี้ยังไมควรใชในพ้ืนที่ปรับอากาศ หรือพ้ืนที่เก็บวตัถทุี่
เสียหายไดเม่ือถูกความรอน เพราะแมวาแสงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพแสงตอความรอนของแสงสูงถึง 110 
lumen/W แตหากไมมีการควบคุมปรมิาณแสง จะทําใหทั้งปรมิาณแสงและความรอนจะเขาสูอาคาร 
มากกวาที่เกิดจากหลอดไฟฟา จึงไมควรใหมีพ้ืนที่โปรงแสงเกิน 15% ซ่ึงจากการคํานวณตามวธิีการของ 
CIE No.16 (E-3.2) พบวาสําหรับประเทศไทยนั้น พ้ืนที่โปรงแสงเพียง 5%ทําใหความสวางภายในอาคาร
เกิน 100 Lux ไดถึง 95% และเกิน 150 Lux ไดถึง 90% ของชั่วโมงทํางานระหวางเวลา 9.00 - 17.00 น. 
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รูปที่ 13 การใชแสงสวางจากแสงอาทิตย 

 
 

 การใชแสงสวางจากทองฟา การนําแสงธรรมชาติที่มาจากทองฟา และแสงสะทอน (Indirect 
Sun) ที่ปราศจากแสงโดยตรงมาใช นับเปนวิธีที่เหมาะอยางยิ่งกับการใชงานในอาคาร เน่ืองจากแสงชนิด
น้ีสามารถควบคุมความสม่ําเสมอของแสงไดงายกวา และมีประสิทธิภาพแสงตอความรอนของแสงสูงถึง 
140 lumen/W จึงไมเปนการเพิ่มความรอนใหแกอาคาร ทั้งน้ีตองอาศัยการออกแบบอาคาร ใหมีหนาตาง
รับแสงสวางจากทองฟาเขาสูตัวอาคาร โดยมีสวนยื่นหรือแผงบังแดดที่เหมาะสม หรือออกแบบใหมีชอง
รับแสงในดาน ทิศเหนือที่ปราศจากแสงอาทิตยโดยตรง  
 

 
รูปที่ 14 การใชแสงสวางจากทองฟา 
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 นอกจากปจจัยทั้ง 5 ขอทีก่ลาวมานี้ ควรพิจารณาในเรื่องการใหลักษณะแสงทีเ่หมาะสมแกพ้ืนที่
ใชงาน เชน พ้ืนที่ทํางานที่มีการทํางานกระจายอยูอยางสม่ําเสมอ ไดแก หองทํางาน, หองเรียน, 
ยิมเนเซียม ฯลฯ ควรใหแสงที่มีความสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ โดยเลือกใชโคมไฟที่มีคากระจายแสงที่
สมํ่าเสมอตลอดพื้นที่ โดยเลือกใชโคมไฟที่มีคากระจายแสงที่สมํ่าเสมอ (Uniformity Distribution) น่ันเอง 
หรือหากเปนการใหแสงสวางเฉพาะพื้นที่ เชน หองทํางานขนาดเล็กสวนตัว, บริเวณรบัรอง, ทางเดิน
อิสระก็ควรแบงแยกสวิตซควบคุมการทํางานแสงสวางโคมไฟใหเหมาะสม เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน
ในสวนทีไ่มจําเปนตองใช หรือหากตองการใชงานพ้ืนที่พิเศษก็ใหเพ่ิมการตดิตั้งโคมไฟเฉพาะพื้นที่ที่
ตองการเทานัน้ ไมตองเพ่ิมโคมไฟเปนจํานวนมากสําหรับสองพ้ืนที่ทีต่องการแสงสวางเฉพาะจุดเทานั้น 
 
• กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
  

โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา  
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3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลย ี
 
• มาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตเปน ชนิด T5 
 
 หลอดฟลูออเรสเซนต T5 ไดพัฒนาและเพิ่มความนิยมในการใชงานตั้งแตป ค.ศ. 1995 โดยเขา
มาแทนที่หลอด T8 และ T12 ที่ใชกันอยู หลอด T5 คือหลอดฟลูออเรสเซนตที่มีเสนผาศูนยกลาง 5/8 น้ิว 
สัญลักษณตัว T หมายถึงรูปรางของหลอดที่มีลักษณะเปนทอ (Tubular) โดยเราสามารถแบงแยกขนาด
ของหลอดตามเสนผาศูนยกลางได ดังรูปที่ 12  

 

 
 

รูปที่ 12 ขั้วหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตางๆ 

 หลอด T5 สามารถรักษาปริมาณแสงเอาตพุตไดมากกวาหลอด T8 และ T12 โดยสามารถรักษา
ปริมาณแสงเอาตพุตที่ 95 % ไวไดนานถึง 8,000 ชั่วโมง หรือ 40% ของอายุการใชงาน ซ่ึงแตกตางจาก
หลอดเมทัลฮาไลดหรือหลอดแสงจันทรที่ปริมาณแสงจะลดลงอยางมาก  

 

รูปที่ 13 กราฟเปรียบเทียบการลดลงของแสงกับอายุการใชงานของหลอด 
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 หลอด T5 น้ันถูกออกแบบมาเพื่อใหผลิตแสงสูงสุดที่อุณหภูมิ 35 °C (95°F) ซ่ึงเปนจุดทํางานที่
เหมาะสมเนื่องจากอุณหภูมิของชุดโคมไฟขณะทํางานจะอยูในชวงนี้ ซ่ึงแตกตางกับหลอดแบบ T8 ที่มี
จุดผลิตแสงสูงสุดที่อุณหภูมิ 25 °C ตางกับหลอด T5 10°C หลอด T5 จึงใหปริมาณแสงมากกวาที่จุด
ทํางานอุณหภูมิเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 กราฟเปรียบเทียบปริมาณแสงของหลอด T8 และ T5 กับอุณหภูมิแวดลอม 

 
ขอดีของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 

• โคมไฟมีประสิทธิภาพสูงถึง 93 % 
• ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกที่มีคาความสูญเสียต่ํา 
• หลอด T5 มีปริมาณการลดลงของแสงตลอดอายุการใชงานนอยกวาหลอด HID 
• มีคาดัชนีความถูกตองของสีมากกวาหลอด HID 
• ประหยัดคาไฟฟาตอปได 55% 
• อายุการใชงานมากกวา 20,000 ชั่วโมง 
• ระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

 
ขอเสียของหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ T5 

• สตารทติดชากวาหลอด T8 เน่ืองจากตองใชเวลาในการอุนหลอดนานกวา 
• อาจทําใหมีคาดัชนีแสงจาเกินได หากออกแบบไมเหมาะสม 
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ชนิดของโคม HID HI-BAY Fluorescent T5 HI-BAY
ความสูงของโคมที่ติดตั้ง (m.) 10 10
ระยะหางระหวางโคม (m.) 10 10
กําลังไฟฟาของหลอด (w.) 250 54
อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 20000 24000
ลูเมนเริ่มตน 13000 5000
จํานวนหลอด 1 2
ลูเมนเริ่มตนของโคม 13000 10000
บัลลาสตแฟกเตอร 1 1
Initial Fixture Lumens(ballast corrected) 13000 10000
Lamp Lumen Depreciation 65% 90%
Luminaire Dirt Depreciation 80% 80%
ประสิทธิภาพของโคม 80% 90%
Maintained Fixture Lumens 5408 6480
การสูญเสียที่บัลลาสต (w) 30 10
กําลังไฟฟาตอโคม 280 118
ลูเมนของโคมตอวัตต 19 54.92
ดัชนีความถูกตองของสี (CRI) 70 85%

จํานวนโคมไฟ (set) 1 1
กําลังไฟฟารวมของระบบ (kW),100% 0.28 0.12
คาไฟตอ kWh (Baht) 3.00 3.00
ชั่วโมงการใชงานตอวัน 12 12
kWh ตอวัน 3.36 1.416
จํานวนวันใชงานตอสัปดาห 7 7
จํานวนสัปดาหใชงานตอป 52 52
kWh ตอป 1,223.04 515.42
คาไฟตอป (Baht) 3669.12 1546.27
คาไฟท่ีประหยัดไดตอป (Baht) 2122.85
เปอรเซนตคาไฟที่ประหยัดไดตอป (%) 58%
ราคาโคมไฟตอชุด (Baht) 4500.00
คาใชจายทั้งหมด 4500.00

ระยะเวลาคืนทุน (Year) 2.12

ROI 47%

การวิเคราะหผล
การประหยัด

ตนทุน

ระยะเวลาคืนทุน

การเปรยีบเทียบขอมูลของหลอดและวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน

Layout

ขอมูลหลอดและ
โคม

ขอมูลการใชงาน
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4.  กรณีศึกษา 
 
ที่มาของขอมูล: 
 โครงการ “การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดวยเทคนิคการจัดการวิศวกรรมทาง
คุณคา (Value Engineering: VE)” โดย กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ รวมกับสถาบันพลังงาน เพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 
 
กรณีศึกษาที่ 1  
 บริษัท เวิลดเพ็ท อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตของเลน สําหรับสุนัขและกระดูก
สุนัขแทะ โดยใชหนังชั้นใน (Inner Hide) จากโรงงานฟอกหนังในประเทศเปนวัตถุดิบหลัก มีกําลังการ
ผลิตประมาณ 85 ตัน/ป ไดดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง ดังน้ี  
 
ชื่อโครงการ การประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง  
 โครงการนี้เปนผลสืบเน่ืองมาจากการทําระบบ GMP (Good Manufacturing Practices) โดย
เปลี่ยนโคมไฟ จากเดิมที่ไมมีฝาครอบ และเปนโคมคู ใหเปนโคมที่มีฝาครอบ และเปนโคมเดียว เพ่ือลด
จํานวนหลอดไฟใหเหลือในปริมาณ ที่เหมาะสม ทั้งน้ี ไดตั้งเปาหมายการประหยัดพลังงานดาน แสงสวาง
ใหลดลง 20% ผลจากการดําเนินการตามแผนกิจกรรม ดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชหลอดไสขนาด 
1,000 วัตต อีก 58 หลอด ประหยัดคาพลังงานไฟฟาทั้งหมดประมาณ 23,342 บาท/ป โดยเสียคาใชจาย
ในการดําเนินงาน 12,100 บาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 เดือน 

 
 
กรณีศึกษาที่ 2  
 บริษัท วูดแลนด จํากัด ซ่ึงดําเนินการผลิตไม วงกบและบานประตู โดยใชไมแปรรูป ไมเบญจ
พรรณ ไมยางพารา และแผนใยอัดความหนาแนนปานกลาง (MDF) เปนวัตถุดิบ ไดไดดําเนินการ
มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง ดังน้ี  
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ชื่อโครงการ การประหยัดพลังงานแสงสวาง (หลอด แสงจันทร)  
 ไดดําเนินการกําหนดจุดเปด-ปดไฟใหแสงสวางภายในโรงงานที่ เหมาะสม ใหมีการเปดไฟแสง
สวางตั้งแตเวลา 18.00 น. (เฉพาะในบริเวณโรงงาน ปอม ร.ป.ภ.) จนถึงเวลา 06.00 น. เพ่ือลดการใช
พลังงานแสงสวางในเวลากลางคืน ยกเวนในกรณีที่มีเครื่องจักร ทํางาน หรือบุคลากรทํางานอยูในสวนที่
ทํางาน และแนวทาง เคลื่อนยายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหองนํ้าหญิงใหมีการเปดแสงสวาง จากหลอดไฟ
เพ่ิมเติม จากการดําเนินการตามแผนกิจกรรมดังกลาวสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 38,937.6 
kWh/ป คิดเปนเงินประมาณ 102,016.56 บาท/ป อีกทั้งยังสามารถประหยัด คาเปลี่ยนหลอดไฟไดอีก 
7,398.14 บาท/ป รวมผลการประหยัดทั้งสิ้น 109,141.7 บาท/ป โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มแตอยางใด 
 
กรณีศึกษาที่ 3 
 บริษัท ซินตี้ฮ้ัว แทนเนอรี่ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฟอกหนังสัตว โดยใชหนังโค-กระบือ
เปนวัตถุดิบ ซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศสูงถึง 90% ปจจุบันผลิตหนังสัตว 24 ลานฟุต/ป และมียอด
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศสูงถึง 95% ไดกําหนดแผนกิจกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ดังน้ี 
 
ชื่อโครงการ การประหยัดหลอดไฟและแสงสวาง  
 จากเดิมที่บริษัทฯ ใชโคมไฟแบบสองหลอดตอหน่ึงโคม จํานวนสามโคม สําหรับตรวจสภาพหนัง 
โดยใช สวิตชควบคุมรวมเพียงสวิตชเดียวเทานั้น ปจจุบัน ไดมีการแยกสวิตชเปนการควบคุมแบบขนาน 
เพ่ือลดจํานวน หลอดไฟที่มากเกินไป และยังมีแผนงานที่จะปรับปรุงในสวนระบบไฟฟาใหใช
ทรัพยากรธรรมชาติจากแสงอาทิตยใหมากที่สุด เพ่ือ ลดปริมาณการใชไฟฟาในเวลากลางวัน ทําให
พฤติกรรมการเปดไฟในเวลากลางวันลดลง รวมถึงการลดจํานวนหลอดไฟแสงจันทร 400 วัตต จํานวน 4 
หลอด เปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 8 หลอดแทน ทําใหประหยัดเงินคาไฟได 
11,044.8 บาท/ป และประหยัดพลังงานได 1,416 วัตต อีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินจากการซื้อหลอดได 
1,947 บาท/ป รวมประหยัดเงินคาไฟฟาไดปละ 12,992 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 44 วัน 
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กรณีศึกษาที่ 4 
 บริษัท ไทยวิคตอรี่ เปเปอร จํากัด ซ่ึงเปนอีกหนึ่งบริษัทที่เขารวมโครงการประหยัดพลังงาน ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และนับเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ดําเนินธุรกิจประเภทกระดาษชําระ โดยใช
กระดาษ Recycle เปนวัตถุดิบหลัก มีปริมาณการผลิตจริง/ป 1,500 ตัน ไดจัดทํา ตามแผนกิจกรรมใน
โครงการ 
 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบแสงสวางในโรงงาน  
 จากการสํารวจพบวาโรงงาน เปดไฟในชวงเวลาการทํางานมากเกินความจําเปน จึงตองปรับปรุง
ระบบแสงสวางในโรงงาน เพ่ือลด การใชแสงสวางจากไฟฟาใหนอยลง แตยังคงมี ความสวางเพียงพอใน
การใชงาน พรอมๆ กับ ทบทวนการสองสวางภายในโรงงาน โดยอาศัย Second Look VE ปจจุบันใน
โรงงานไดรางตําแหนงติดตั้ง ดวงไฟ และรางผังเคร่ืองจักร เพ่ือตรวจแสดง ขนาด จํานวนและชนิดของ
โคมไฟ ควบคูกับการตรวจสอบทิศทางของแสงธรรมชาติที่เขามา ใหมีความสอดคลองกับเวลาในการใช
งาน นอกจากนี้ ยังไดถอดหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 10 หลอด ทําใหกําลังไฟฟาลดลง 
3,445 kWh/ป คิดเปนมูลคาประมาณ 8,611 บาท/ป อีกทั้ง ยังสามารถประหยัดคาเปลี่ยนหลอดฟลูออ
เรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 10 หลอด ไดปละ 9,660 บาท โดยที่ไมตองใชเงินลงทุนในระบบแสง
สวาง ดังกลาวแตอยางใด 
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