
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยวิธีการแบ่งผลประหยัด 

จากสภาวะการใช้พลังงานในปัจจุบันของภาครัฐและเอกชน ที่มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นและมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะน ามา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานในหลายๆรูปแบบ อีกทั้งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้พลังงานส่งผลให้สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด   

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น และต้องการ
ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานลง จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
หลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานชั้นน า และเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม ด าเนินโครงการ ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนโดยใช้วิธีการแบ่งผลประหยัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการประหยัดพลังงาน  ไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แต่ใช้วิธีแบ่งจากผลประหยัดเป็นรายเดือน นอกจากนั้นยังประหยัด
งบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดอายุสัญญา  

เกี่ยวกับสถาบัน 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็นสถาบันเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2541 ภายใต้การก ากับดูแลของ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” กระทรวงอุตสาหกรรม 

เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ 
85 ไร่ ด้วยบุคลากรกว่า 700 คน ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท สามารถผลิตสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดคอมแพ็ค และหลอด LED เป็นต้น 

ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 

1. ลดการใช้พลังงานในองค์กร ทั้งในส่วนของระบบแสงสว่างโดยตรง และลดภาระโหลดแอร์ในอาคาร 

2. เป็นการปรับปรุงค่า pf ในระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ( Driver pf = 0.98 ) 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจาก LED ให้คุณภาพแสงที่ดีกว่า สีมีความผิดพลาดต่ า 

4. หลอด LED ช่วยถนอมสายตา ไม่มีรังสี UV และไม่มีสารปรอทที่เป็นอันตราย 

5. ลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

7. ลดการเกิด คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) 

8. ลดปัญหาการท าลายขยะมีพิษ  



หลอดไฟ LED มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 

หลอด LED  มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างสูง และทิศทางแสงสว่างของ LED จะส่องไปเฉพาะ
ด้านเท่านั้น ลดการสูญเปล่าของแสงสว่าง ใช้พลังงานน้อยกว่า สามารถเปิด – ปิดได้บ่อยครั้ง และเมื่อเปิดจะ
ให้แสงสว่างในทันที อายุการใช้งานของหลอด LED ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ตัวหลอด LED สามารถ
ควบคุมคุณภาพของแสงที่ปล่อยออกมาได้จึงสามารถน าไปใช้ให้แสงสว่างในบางสถานที่ได้ เช่น การให้แสง
สว่างกับภาพเขียน ป้ายโฆษณา ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา ผลิตหลอด LED Tube T8 ที่สามารถน ามาใช้
งานแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบปริมาณการใช้พลังงานและผลประหยัด 

ประเภทหลอด T8 T5 LED 
จ านวนหลอด 1 500 1,000 1 500 1,000 1 500 1,000 
พลังไฟฟ้าต่อหลอด (W) 36 36 36 28 28 28 20 20 20 
บัลลาสต์ แกนเหล็กธรรมดา ( 10 W ) อิเล็กทรอนิกส์ ( 2 W ) ไม่มี 
พลังไฟฟ้ารวม ( W ) 46 46 46 30 30 30 20 20 20 
ชั่วโมงใช้งานต่อวัน 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
วันท างานต่อปี 365 365 365 365 365 365 365 365 365 
ชั่วโมงใช้งานต่อปี 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 8,760 

ประเภทหลอด T8 T5 LED 
จ านวนหลอด 1 500 1,000 1 500 1,000 1 500 1,000 
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้(kWh/ปี) 403.0 201,480 420,960 262.8 131,400 262,800 175.2 87,600 175,200 
ผลประหยัด (kWh/ปี) - - - 140.2 70,080 140,160 227.8 113,880 227,760 
ค่าไฟฟ้า ( บาท/ปี ) 1,410.4 705,180 1,410,360 919.8 459,900 919,800 613.2 306,600 613,200 
เงินท่ีประหยัดได้ (บาท/ปี) - - - 490.6 245,280 140,160 797.2 398,580 227,760 

การดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ 

บริษัทจัดการพลังงาน เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมด าเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ 
พร้อมดูแลหลังการติดตั้งตลอดโครงการ ตามข้อตกลงจากการประเมินแต่ละโครงการ เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาร่วมโครงการ อุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ร่วมลงทุน โดยบริษัทจัดการพลังงานจะจัดเก็บ
ค่าอุปกรณ์และบริการจากมูลค่าของการประหยัดพลังงาน ใช้การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน  
M&V (ค านวณผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับจากความแตกต่างระหว่างก่อนใช้อุปกรณ์ และหลังการใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ พระสุเมรุ(บางล าพู)  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ (02) 280-7272 ต่อ 604,608  โทรสาร (02) 280-7273 
E-Mail: ktp@thaieei.com Website : www.thaieei.com 
Facebook : www.facebook.com/thaieeifanpage 
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