
กรณีศึกษาและวิธีการตรวจวัดและพสิูจนผ์ล : ระบบแสงสว่าง 
 

มาตรการเปลีย่นชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง 
 

1. รายละเอียดมาตรการ 

สถานประกอบการ A เป็นอาคารนอกข่ายอาคารควบคุม ประเภทธุรกิจโรงแรม มขีนาดหม้อแปลง 1,000 
kVA ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนใหญ่ยังเป็นระบบด้ังเดิมต้ังแต่สร้างโรงแรม ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรับภาระค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานค่อนข้างสูง ดังน้ันผู้บริหารจึงมแีนวคิดในการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่างมาใช้หลอดแอลอีดี
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน  

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่โรงแรมใช้อยู่ สามารถแบ่งกลุ่มตามช่ัวโมงการใช้งานได้ 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) หลอดที่มีจํานวนใช้งาน 7 ช่ัวโมงต่อวัน ประกอบด้วย หลอดฮาโลเจน ขนาด 35 วัตต์ จํานวน 759 ชุด 

หลอดฮาโลเจน ขนาด 50 วัตต์ จํานวน 759 ชุด หลอดหลอดเออาร์111 จํานวน 20 ชุด หลอดหลอดเออาร์70 
จํานวน 20 ชุด หลอดพาร์38 จํานวน 25 ชุด หลอดพาร์20 จํานวน 32 ชุด หลอดคอมแพค 2 พิน ขนาด 18 วัตต์ 
จํานวน 21 ชุด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด36 วัตต์ จํานวน 36ชุด หลอดอินแคนเดสเซนต์ อี27 จํานวน 20 ชุด 
และหลอดคอมแพค อี27 จํานวน 12ชุด รวม 1,704 ชุด  

2) หลอดที่มีจํานวนใช้งาน 9 ช่ัวโมงต่อวัน ประกอบด้วย หลอดฮาโลเจน ขนาด 50 วัตต์ จํานวน 210ชุด 
และหลอดคอมแพค อี27 จํานวน 300ชุด รวม 510 ชุด  

3) หลอดที่มีจํานวนใช้งาน 20 ช่ัวโมงต่อวัน ประกอบด้วย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด36 วัตต์ จํานวน 70
ชุดและหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด18วัตต์ จํานวน10ชุด รวม 80 ชุด รวมเป็นจํานวนหลอดทั้งสิ้น 2,294ชุด  

รวมเป็นจํานวนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่โรงแรมประสงค์จะเปลี่ยนทั้งสิ้น 2,294 ชุด การปรับปรุงเป็นการนํา
มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมาใช้ โดยชนิดของหลอดไฟฟ้าที่เลือกคือ หลอดแอลอีดี ชนิด/ประเภท และ
ขนาดจะพิจารณาจากหลอดเดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะทําให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้และจากข้อมูลผู้ผลิตความ
สว่างที่ได้จากหลอดประหยัดเหล่าน้ียังคงเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิม  

 

2. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement & Verification) 

 จากมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงาน (Measurement and Verification; M&V)  

อ้างอิงจากมาตรฐานของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol)  

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานน้ีได้แบ่งวิธีการในการวิเคราะห์หาผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ออกได้เป็น 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและข้อจํากัดของการดําเนินการแต่ละมาตรการ ดังน้ี 
รูปแบบ A การตรวจวัดเพียงบางส่วนแยกตามมาตรการที่ปรับปรุง (Partially Measured Retrofit Isolation) 
รูปแบบ B การตรวจวัดตามมาตรการที่ปรับปรุง (Retrofit Isolation) 
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รูปแบบ C พิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของสถานประกอบการ (Whole facility) 
รูปแบบ D การจําลองผล (Calibrated Simulation) 

 
ซึ่งมาตรการน้ี M&V Unit เลือกใช้ รูปแบบ A เป็นแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ 

แนวทางการวิเคราะห์ผลประหยัดจะพิจารณาจากการสุ่มตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้าเฉล่ีย(kW) ก่อนและหลัง
การปรับปรุงของหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดและชนิด โดยมีตัวแปรควบคุมคือ แรงดันไฟฟ้า(Volt) และค่าความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้าเดิมและหลอดแอลอีดีที่นํามาใช้แทนที่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือค่าความสว่างต้องใกล้เคียงกัน 
แตกต่างกันไม่เกิน 10% (พิจารณาในส่วนของค่าความสว่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ ในส่วนของการประดับ
ตกแต่ง เพ่ือความสวยงามจะไม่ถูกนําค่าความสว่างมาพิจารณาประกอบ เน่ืองจากความสว่างไม่ใช่ปัจจัยหลักในการ
ใช้งานในพ้ืนที่ดังกล่าว สําหรับสถานประกอบการน้ี) 

ทั้งน้ีในการคํานวณ M&V Unit จะนําค่ากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อน และหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบกัน โดย
พลังงานไฟฟ้าปีฐานจะ คํานวณจากจํานวนหลอดไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า และช่ัวโมงการทํางานต่อปี (สมมติฐานให้ช่ัวโมง
การทํางานต่อปีเท่ากันทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง) 

2.1 วิธีการตรวจวัด 

1) สําหรับค่าความส่องสว่าง M&V Unit จะสุ่มตรวจความส่องสว่างแบบช่ัวขณะในแต่ละพ้ืนที่ตามวิธีการ
ตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ตําแหน่งการตรวจวัดจะทําการวัดในพ้ืนที่ตัวอย่างที่ทําการเปลี่ยนหลอดไว้ โดยก่อนและหลัง
การปรับปรุงถูกตรวจวัดในตําแหน่งเดียวกัน เน่ืองจากสถานประกอบกอบการเป็นสถานที่พักตากอากาศ ต้อง
คํานึงถึงความสะดวก และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสําคัญ 

2) ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบช่ัวขณะเป็นรายหลอด (Individual) ไม่น้อยกว่า 10% ของจํานวนหลอด
ไฟฟ้าแต่ละชนิด/ประเภทที่เปลี่ยนและการสุ่มตรวจขั้นตํ่าต้องไม่น้อยกว่า 10 ชุด ตัวอย่างเช่น หลอดไฟฟ้าประเภท
ที่เปลี่ยนมีจํานวนน้อยกว่า 10 ชุด ให้ทําการตรวจวัด 100% หรือในกรณีจํานวนหลอดไฟฟ้า 10% ของจํานวน
หลอดที่เปลี่ยนมีจํานวนน้อยกว่า 10 ชุด ให้ยึดถือข้อกําหนดข้ันตํ่าของการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 10 ชุดเป็นเกณฑ์ 
ส่วนแผนภาพแสดงตําแหน่งตรวจวัดหลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ แสดงดังรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 4 และแสดงตําแหน่งการ
ตรวจวัดค่าความส่องสว่างไว้ในรูปที่ 5 
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รูปที่ 1  แสดงตําแหน่งการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18W และ36W ก่อนการปรับปรุง 

(รูปซ้าย) และหลอดแอลอีดีหลังการปรับปรุงขนาดและกําลังตามรายละเอียดใน EPC (รูปขวา) 
 

 
รูปที่ 2  แสดงตําแหน่งการตรวจวัดหลอดพาร์20,พาร์38, คอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ อี27, อินแคนเดสเซนต์ อี27 

ก่อนการปรับปรุง (รูปซ้าย) และหลอดแอลอีดีหลังการปรับปรุง ขนาดและกําลังตามรายละเอียดใน EPC 
(รูปขวา)  

 

//

รูปที่ 3  แสดงตําแหน่งการตรวจวัดหลอดฮาโลเจน ขนาด 35W, 50W, เออาร์70, เออาร์111 ก่อนการปรับปรุง (รูป
ซ้าย) และหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16และเออาร์ หลังการปรับปรุง ขนาดและกําลังตามรายละเอียดใน EPC 
(รูปขวา)  
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รูปที่ 4  แสดงตําแหน่งการตรวจวัดหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์2 พินก่อนการปรับปรุง (รูปซ้าย) และหลอด

แอลอีดี 2 พินหลังการปรับปรุง ขนาดและกาํลังตามรายละเอียดใน EPC (รูปขวา)  

 
รูปที่ 5 แสดงตําแหน่งการตรวจวัดความสว่าง(LUX) ของหลอดไฟ ณ บริเวณ จุดตรวจวัดเดิม ทั้งก่อนและหลัง 

 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด  

ตารางที่ 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจวัดและคุณลักษณะขัน้ตํ่าของเคร่ืองมือ 

ลําดับ ช่ือเคร่ืองมือ ลักษณะที่ต้องมี 

1 เคร่ืองวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้า (Power Quality 
Analyzer) 

สามารถตรวจวัดค่าความถ่ี(Hz), แรงดันไฟฟ้า (V), 
กระแสไฟฟ้า (A), ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF), 
กําลังไฟฟ้า( kW) แบบต่อเน่ืองได้ 

2 เคร่ืองวัดค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้า (Lux 
Meter) 

สามารถวัดค่าความสว่าง(Lux) ได้ 
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2.3 การเตรียมพื้นที่ก่อนการตรวจวัด 

ตารางที่ 2 การเตรียมพ้ืนที่ตรวจวัดโดยสถานประกอบการ 

ลําดับ รายการพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ที่ต้องการ 

1 แหล่งพลังงานไฟฟ้าเพ่ือป้อนเครื่องมือตรวจวัด มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220V  

2 สถานที่ทีใ่ช้ในการตรวจวัดค่าความสว่าง โรงแรมอํานวยความสะดวกโดยจัดเตรียมสถานที่
ตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าตามมาตรการโดย
ห้องที่เตรียมน้ี สามารถให้ M&V เข้าตรวจวัดค่า
ความสว่างได้โดยสะดวก 

 

3. ขั้นตอนและข้อมูลการตรวจวัด 

สําหรับขั้นตอนในการตรวจวัด M&V Unit ได้กําหนดขั้นตอนการตรวจวัดสําหรับมาตรการติดต้ังหลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ของ สถานประกอบการ ไว้ดังน้ี 

 ตรวจวัดสภาวะท่ีต้องควบคุม 

ก่อนการปรับปรุง  

ตรวจวัดพลังงานที่ใช้ 
ก่อนการปรับปรุง

รอการยืนยันความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ท่ีติดต้ังใหม่จาก ESCO 

ตรวจวัดพลังงานที่ใช้ 
หลังการปรับปรุง 

ตรวจวัดสภาวะท่ีต้องควบคุม 

หลังการปรับปรุง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลด้านพลังงานและคํานวณ
จํานวนเงินท่ีประหยัดได้ปีฐาน 

 

 

 

 รายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผล 
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3.1 ตัวแปรหลัก 

ตัวแปรหลัก คอื ข้อมูลการตรวจวัดหรือค่าพารามิเตอร์หลักต่างๆ ที่นําไปใช้ในการคํานวณผลประหยัด มี
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 ตัวแปรหลักสําหรบัใช้ในการวิเคราะห์ผล 

ระยะเวลา 
การบันทึกข้อมูล 

ลําดับที ่ รายละเอียด 
Assigned 
Variable 

1 ตรวจวัดแบบ
ช่ัวขณะไม่น้อยกว่า 
10ตัวอย่าง ต่อหน่ึง
ชนิดหลอด หรือ 

100% 

แรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PF), 
กําลังไฟฟ้า (kW) โดยติดต้ังเครื่องวิเคราะห์ค่ากําลังไฟฟ้า
แบบต่อเน่ือง(Power Quality Analyzer) ที่ชุดตรวจวัดหลอด
ฟลูออเรสเซนต์  

V (Volt), 
I (Amp),PF,  

P (kW) 

2 ระยะห่างจากผนัง 
1.5 เมตร และ
ตรวจวัดทุกๆ 3 

เมตร 

ค่าความสว่าง (L) ตามจุดที่มีการปรับปรุงตามมาตรการ โดยใช้
เคร่ืองมือวัดค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้า(Lux Meter) ตรวจวัด
ตามพ้ืนที่ตัวอย่าง แต่ละพ้ืนที่ตรวจวัดไม่น้อยกว่า 5 จุดตรวจวัด 

L (Lux) 

3.2 ตัวแปรควบคุมหรือสภาวะที่ต้องควบคุม (Controlled Conditions) 

ตัวควบคุม คือพารามิเตอร์ในการใช้งานหรือ พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีอิทธิพลต่อค่า
ความสิ้นเปลืองพลังงาน หรืออาจเป็นพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ ดังน้ี 

ตารางที่ 4 ตัวแปรควบคุมสําหรับใช้ในการควบคุมภาระงาน 
ลําดับ รายละเอียด ค่าท่ีควบคุม 

1 แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย(Volt) ค่าท่ีนํามาเปรียบเทียบกันได้ คือค่าจากการตรวจวัด Baseline และ
การตรวจวัด Final ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดตรวจวัดเดียวกันต้องต่างกัน
ไม่เกิน 5 %* 
       * ระบบการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงท่ี (Voltage Stabilization 
System) มีค่าท่ียอมรับได้ท่ี 5% 

2 ค่าความสว่างของหลอดไฟฟ้า(Lux) ค่าท่ีนํามาเปรียบเทียบกันได้ คือค่าจากการตรวจวัด Baseline และ
การตรวจวัด Final ค่าความสว่างท่ีจุดตรวจวัดเดียวกันต้องใกล้เคียง
กันต่างกันไม่เกิน 10% หรือมีค่าไม่น้อยกว่าความสว่างเดิม 

หมายเหตุ: ถ้าค่าความสว่างในชว่งระหว่างการตรวจวัด Baseline และ Final ต่างกันเกิน 10 % แล้วสถานประกอบการยอมรับใน
ค่าความสว่างท่ีเกิดข้ึน การคํานวณผลประหยัดจะยึดผลต่างค่ากําลงัไฟฟ้าท่ีน้อยกว่าเป็นหลัก 
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3.3 ข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีใช้ในการคํานวณ 

ตารางที่ 5 ข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการ 
ลําดับ ตัวแปร ค่าสมมติฐาน 

1 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม A hA/d  = 7ชม./วัน 

2 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม A ปีฐาน HA     = 2,555ชม./ปี 

3 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม B hB/d  = 9ชม./วัน 

4 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม B ปีฐาน HB     = 3,285ชม./ปี 

5 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม C hC/d  = 20ชม./วัน 

6 จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่ม C ปีฐาน HC     = 7,300ชม./ปี 

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางนํามาจากชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า ตามการใช้งานจริงของสถานประกอบการ 

3.4 การคํานวณระดับการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุง 

การคํานวณระดับการใช้พลังงานจะใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรต่างๆ และคํานวณตามสมการดังตารางน้ี 

3.4.1 คํานวณระดับการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 

ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

1. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฮาโลเจน ขนาด 35 Wรวมวงจร 
 kW  

2. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฮาโลเจน ขนาด 50 W รวมวงจร 
 kW  

3. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดเออาร์70รวมวงจร 
 kW  

4. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดเออาร์111 รวมวงจร 
 kW  

5. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดพาร์20 
 kW  

6. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดพาร์38 
 kW  

7. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดคอมแพค 2 พิน รวมวงจร 
 kW  

8. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดอินแคนเดสเซนต์ อี27 
 kW  

9. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดอินคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์  อี27  
 kW  

10. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดอินคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์  อี27ขนาด 5W 
 kW  

11. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W รวมวงจร 
 kW  

12. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 Wรวมวงจร 
 kW  

13. จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 35 Wกลุ่ม A (7 ชม./วัน)  
 หลอด 
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ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

14. จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 50 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

15. จํานวนหลอดเออาร์70กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

16. จํานวนหลอดเออาร์111 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

17. จํานวนหลอดพาร์20 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

18. จํานวนหลอดพาร์38 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

19. จํานวนหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ 2 พิน กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

20. จํานวนหลอดแคนเดสเซนต์ อี27 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

21. จํานวนหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ อี27 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

22. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

23. จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 50 W กลุ่ม B (9 ชม./วัน) 
 

หลอด 

24. จํานวนหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ กลุ่ม B (9 ชม./วัน) 
 หลอด 

25. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W กลุ่ม C (20 ชม./วัน) 
 

หลอด 

26. จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 Wกลุ่ม C (20 ชม./วัน) 
 

หลอด 

27. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มA(7 ชม./วัน)ปีฐาน 
  

28. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มB (9 ชม./วัน)ปีฐาน 
  

29. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มC (20 ชม./วัน)ปีฐาน 
  

30. 

PREE =[( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

ระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับแสงสว่างก่อนการปรับปรุง 
y

kWh
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ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

+( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

+[( x  x ) 
+( x x )] 

 

3.4.2 การคํานวณระดับการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 

ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

1. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 3 Wรวมวงจร 
 kW  

2. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 Wรวมวงจร 
 kW  

3. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เออาร์70ขนาด 5 W รวมวงจร 
 kW  

4. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เออาร์111 ขนาด 7 W รวมวงจร 
 kW  

5. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี พาร์20ขนาด 4 W 
 kW  

6. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี พาร์38ขนาด 15 W 
 kW  

7. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี คอมแพค 2 พิน รวมวงจร 
 kW  

8. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 5 W 
 kW  

9. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 7 W 
 kW  

10. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 9 W 
 kW  

11. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี ขนาด 9 W รวมวงจร 
 kW  

12. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี ขนาด 18 Wรวมวงจร 
 kW  

13. จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 3 Wกลุ่ม A (7 ชม./วัน)  
 

หลอด 

14. จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

15. จํานวนหลอดแอลอีดี เออาร์70ขนาด 5 Wกลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 
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ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

16. จํานวนหลอดแอลอีดี เออาร์111 ขนาด 7 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

17. จํานวนหลอดแอลอีดี พาร์20ขนาด 4 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

18. จํานวนหลอดแอลอีดี พาร์38ขนาด 15 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

19. จํานวนหลอดแอลอีดี คอมแพค 2 พิน กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

20. จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 7 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 

หลอด 

21. จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 9 W กลุ่ม A (7 ชม./วัน) 
 หลอด 

22. จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 18 Wกลุ่ม A (7 ชม./วัน)  หลอด 

23. จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 W กลุ่ม B (9 ชม./วัน) 
 

หลอด 

24. จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 5 W กลุ่ม B (9 ชม./วัน) 
 

หลอด 

25. จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 9 W กลุ่ม C (20 ชม./วัน) 
 หลอด 

26. จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 18 Wกลุ่ม C (20 ชม./วัน)   หลอด 

27. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มA(7 ชม./วัน)ปีฐาน 
  

28. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มB (9 ชม./วัน)ปีฐาน 
  

29. จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้ากลุ่มC (20 ชม./วัน)ปีฐาน 
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ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สูตร หน่วย 

30. 

POSTE  = 
[( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

ระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับแสงสว่างหลังการปรับปรุง 
y

kWh
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3.4.3 การคํานวณพลังงานท่ีประหยัดได้ (Energy Saving Calculation) 
 

ลําดับ ตัวแปร หน่วย ที่มาของข้อมูล 
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1. 
ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ “ก่อน” 

ปรับปรุง  y
kWh

PREE

PREE
 

 = [( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x )] 

     +[( x x )+( x x )] 

     +[( x x )+( x x )]     

2. 
ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ “หลัง” 

ปรับปรุง  y
kWh

POSTE

POSTE
 

 = [( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x ) 

+( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x ) 

     +( x x )+( x x )] 

     +[( x x )+( x x )] 

     +[( x x )+( x x )]     

3 พลังงานที่ประหยัดได้  savingE
y

kWh
 POSTPREsaving EEE −=  

4 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประหยัดได้ 

CostSaveE  y
Bath

 
EsavingCostSave CEE ×=  

หมายเหตุ  คืออัตราราคาพลังงาน ณ.วันที่เซ็นสัญญา ซึ่งถูกระบุไว้ใน EPC  EC

 

 



3.4.4 ตารางบันทึกข้อมูลกําลังไฟฟ้าและสภาวะควบคุม 
เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลที ่M&V Unit จะทําการตรวจวัด และเป็นการคุมราคาค่าใช้จา่ยในการ

ตรวจวัดไม่ให้มากเกินความจําเป็น M&V Unit ได้กําหนดตารางบันทึกผลการตรวจวัดเพ่ือนําเสนอสถาน
ประกอบการและ ESCO ดังนี้ 

1) ตารางบันทึกกําลังไฟฟ้าใช้มิเตอร์วัดกําลังไฟฟ้าตรวจวัดต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิด 
 

หลอดฮาโลเจน ขนาด 35 Wรวมวงจร หลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 3 Wรวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดฮาโลเจน ขนาด 50 Wรวมวงจร หลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 Wรวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดเออาร์70รวมวงจร หลอดแอลอีดี เออาร์70ขนาด 5 W รวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดเออาร์111 รวมวงจร หลอดแอลอีดี เออาร์111 ขนาด 7 W รวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 
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หลอดพาร์20 หลอดแอลอีดี พาร์20ขนาด 4 W 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดพาร์38 หลอดแอลอีดี พาร์38ขนาด 15 W 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดคอมแพค 2 พิน รวมวงจร หลอดแอลอีดี คอมแพค 2 พิน รวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดอินแคนเดสเซนต์ อี27 หลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 7 W 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์  อี27 หลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 9 W 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 
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หลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์  อี27ขนาด 5W หลอดแอลอีดี บัลบ์ อี27 ขนาด 5 W 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W รวมวงจร หลอดแอลอีดี ขนาด 9 Wรวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W รวมวงจร หลอดแอลอีดี ขนาด 18 Wรวมวงจร 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

V I Power 
PF ลําดับท่ี ลําดับท่ี 

V I Power 
PF 

Volt Amp kW Volt Amp kW 

          

          

2) ตารางบันทึกสภาวะควบคุม 

ใช้ลักซม์ิเตอร์วัดค่าความส่องสว่างโดยตรวจวัดต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ระยะเดียวกันในแต่ละพ้ืนที่
ตัวอย่างที่ติดต้ังหลอดไฟฟ้า 
 

หลอดใช้งานเดิม 

ก่อนการปรับปรุง 

สถานท่ี ชนิด/ประเภทหลอด จํานวน 
ความส่องสว่าง (LUX) 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

         

         

         
*** อ้างอิงตําแหน่งตามผังการตรวจวัดความส่องสว่าง ข้อจํากัดตามระบุตามวิธีการตรวจวัด 
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หลอดแอลอีดี 

หลังการปรับปรุง 

สถานท่ี ชนิด/ประเภทหลอด จํานวน 
ความส่องสว่าง (LUX) 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

         

         
*** อ้างอิงตําแหน่งตามผังการตรวจวัดความส่องสว่าง ข้อจํากัดตามระบุตามวิธีการตรวจวัด 

 

4. การรับรองแนวทางการตรวจวัดและพสิูจนผ์ลการใช้พลังงาน 
 

ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน 

ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงานน้ี …………………………………….จะเป็นคณะทํางานในการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ โดย …......................................... เป็นผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานและเป็นผู้กําหนดข้อตกลง
วิ ธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใ ช้พลั งงาน  ในฐานะ ผู้ ไ ด้รับมอบหมายให้ ดํา เ นินการในนามของ
....................................................  ขอรับรองว่า จะทําการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ 
       

ลงช่ือ....................................................................  
 (.................................................) 

ตําแหน่ง   หัวหน้าคณะตรวจวัดฯ/ผู้เช่ียวชาญพลังงาน  
วันที่..........................................................  

สถานประกอบการ 

บริษัท                                         เป็นผู้ได้รับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน ยอมรับใน
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล และยินดีให้ผู้ตรวจวัดเข้ามาดําเนินการตรวจวัดและพิสูจน์การใช้พลังงานตาม
แนวทางที่ ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน นําเสนอทุกประการ พร้อมกันน้ียินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานในโครงการ 

ลงช่ือ.....................................................................  
 (.................................................)  

ตําแหน่ง   ตัวแทนสถานประกอบการ 
วันที่..........................................................  
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บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) 
ข้าพเจ้า                                  ในฐานะผู้มีอํานาจลงนามของ ESCO คือ บริษัท.........................                     

มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล และจะยอมรับผลการตรวจวัดและพิสูจน์ที่ผู้ตรวจวัด
และพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน ได้ทําการตรวจวัดตามแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ที่กําหนดข้ึน  

 ลงช่ือ..................................................................  
  (.................................................)  
 ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

วันที่ ...................................................................         
 

5. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลงังานก่อนและหลังปรับปรุง 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานก่อนการปรบัปรุง 
5.1 ตัวแปรหลัก ก่อนการปรับปรุง 
จากตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบช่ัวขณะเป็นรายหลอด (Individual) ไม่น้อยกว่า 10% ของจํานวนหลอด

ทั้งหมดที่เปลี่ยน และไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ในกรณีที่หลอดบางประเภทมีจํานวนน้อยกว่า 10 ชุด ให้ทําการ
ตรวจวัด 100%เฉพาะประเภทหลอดที่มีจาํนวนน้อยกว่า 10 ชุด  

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดก่อนปรับปรุง 

ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 
ตรวจวัดทีละ
หลอดเฉลี่ย 

กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฮาโลเจน ขนาด 
35 Wรวมวงจร 

1. 
 kW  0.0448 

2. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฮาโลเจน ขนาด 
50 W รวมวงจร  kW  0.0584 

3. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดเออาร์70รวม
วงจร  kW  0.0321 

4. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดเออาร์111 รวม
วงจร  kW  0.0511 

5. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดพาร์20 
 kW  0.0638 

6. กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดพาร์38 
 kW  0.0234 

7. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดคอมแพค 2 พิน 
รวมวงจร  kW  0.0235 
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ลําดับ 
ตรวจวัดทีละ

ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 
หลอดเฉลี่ย 

กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดอินแคนเดสเซนต์ 
อี27 

8. 
 kW  0.0497 

9. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดคอมแพค ฟลูออ
เรสเซนต์  อี27   kW  0.0133 

10. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดคอมแพค ฟลูออ
เรสเซนต์  อี27ขนาด 5W  kW  0.0073 

11. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฟลูออเรสเซนต์
ขนาด 18 W รวมวงจร  kW  0.0307 

12. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดฟลูออเรสเซนต์
ขนาด 36 Wรวมวงจร  kW  0.0529 

13. 
จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 35 Wกลุ่ม A 
(7 ชม./วัน)  หลอด  759 

14. 
จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 50 W กลุ่ม A 
(7 ชม./วัน) หลอด 

 
759 

15. จํานวนหลอดเออาร์70กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 
 

20 

16. จํานวนหลอดเออาร์111 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 
 

20 

17. จํานวนหลอดพาร์20 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 
 

32 

18. จํานวนหลอดพาร์38 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 
 

25 

19. 
จํานวนหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ 2 
พิน กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
21 

20. 
จํานวนหลอดอินแคนเดสเซนต์ อี27 กลุ่ม A 
(7 ชม./วัน) หลอด 

 
20 

21. 
จํานวนหลอดอินคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ อี
27 กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
12 

22. 
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W 
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
36 

23. 
จํานวนหลอดฮาโลเจน ขนาด 50 W กลุ่ม B 
(9 ชม./วัน) หลอด 

 
210 

24. 
จํานวนหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ กลุ่ม 
B (9 ชม./วัน) หลอด  300 
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ลําดับ 
ตรวจวัดทีละ

ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 
หลอดเฉลี่ย 

จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 W 
กลุ่ม C (20 ชม./วัน) 

25. หลอด 
 

10 

26. 
จํานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 W
กลุ่ม C (20 ชม./วัน) หลอด 

 
70 

27. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มA(7 ชม./วัน)ปีฐาน   2,555 

28. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มB (9 ชม./วัน)ปีฐาน   3,285 

29. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มC (20 ชม./วัน)ปีฐาน   7,300 

30. 

PREE =[( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

+[( x  x ) 
+( x x )] 

ระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับแสงสว่าง
ก่อนการปรับปรุง y

kWh
 296,921.0395 

รวมระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง** 
y

kWh  296,921.0395 
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หมายเหตุ     ** ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าต่อปี (296,921.0395kWh/y)นี้เป็นข้อมูลจากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าท่ีหลอดตัวอย่าง 
แล้วนํามาคํานวณเพื่อหาระดับการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 

 
5.2 ตัวแปรควบคุม ก่อนการปรับปรุง  
ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างแบบช่ัวขณะในแต่ละพ้ืนที่ตามวิธีการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน โดย

ตรวจวัดทุกพ้ืนที่ตัวอย่างที่ทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
ตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างหลอดไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง 

ลําดับ สถานท่ี 
จํานวน
หลอด 

หน่วย 
ค่าของข้อมูล 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

1. บ้านพัก  Halogen 35W  50 LUX 45 47 45.8 

  Halogen 50W  50 LUX 59 63 60.8 

2. ห้องครัว Fluorescent 36W 70 LUX 653 669 661.2 

  Fluorescent 18W 10 LUX 86 95 89.8 

3. ห้องออกกําลังกาย Fluorescent 36W 36 LUX 577 592 582.0 

4. ร้านอาหาร Par38  25 LUX 55 77 65.8 

  Par20  30 LUX 153 167 158.6 

  Incandescent 50W 20 LUX 73 88 80.2 

*** อ้างอิงตําแหน่งตามผังการตรวจวัดความส่องสว่าง ข้อจํากัดตามระบุตามวิธีการตรวจวัด 

 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานหลังการปรับปรุง 
5.3 ตัวแปรหลัก หลังการปรับปรุง 
จากตรวจวัดกําลังไฟฟ้าแบบช่ัวขณะเป็นรายหลอด (Individual) หลังการปรับปรุงจํานวนตัวอย่างไม่น้อย

กว่า 10% ของจํานวนหลอดท้ังหมดที่เปลี่ยน และไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ในกรณีที่หลอดบางประเภทมีจํานวน
น้อยกว่า 10 ชุด ให้ทําการตรวจวัด 100% เฉพาะประเภทหลอดที่มีจํานวนน้อยกว่า 10 ชุด 
ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดหลังการปรับปรุง 

ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 
ตรวจวัดทีละ
หลอดเฉลี่ย 

กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์
16 ขนาด 3 Wรวมวงจร 

1. 
 kW  0.0112 

2. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์
16 ขนาด 4 Wรวมวงจร  kW  0.0131 
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ลําดับ 
ตรวจวัดทีละ

ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 
หลอดเฉลี่ย 

กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เออาร์70
ขนาด 5 W รวมวงจร 

3. 
 kW  0.0133 

4. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี เออาร์
111 ขนาด 7 W รวมวงจร  kW  0.0156 

5. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีด ีพาร์20
ขนาด 4 W  kW  0.0052 

6. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี พาร์38
ขนาด 15 W  kW  0.0150 

7. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี คอมแพค 
2 พิน รวมวงจร  kW  0.0079 

8. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี
27 ขนาด 5 W  kW  0.0057 

9. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี
27 ขนาด 7 W  kW  0.0073 

10. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี บัลบ์ อี
27 ขนาด 9 W  kW  0.0090 

11. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี ขนาด 9 
W รวมวงจร  kW  0.0095 

12. 
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดแอลอีดี ขนาด 18 
Wรวมวงจร  kW  0.0189 

13. 
จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 3 W
กลุ่ม A (7 ชม./วัน)  หลอด 

 
759 

14. 
จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 W 
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
759 

15. 
จํานวนหลอดแอลอีดี เออาร์70ขนาด 5 W
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
20 

16. 
จํานวนหลอดแอลอีดี เออาร์111 ขนาด 7 W 
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
20 

17. 
จํานวนหลอดแอลอีดี พาร์20ขนาด 4 W 
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
32 

18. 
จํานวนหลอดแอลอีด ีพาร์38ขนาด 15 W 
กลุ่ม A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
25 
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ตรวจวัดทีละ
ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 

หลอดเฉลี่ย 
จํานวนหลอดแอลอีดี คอมแพค 2 พิน กลุ่ม 
A (7 ชม./วัน) 

19. หลอด 
 

21 

20. 
จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 7 W กลุ่ม 
A (7 ชม./วัน) หลอด 

 
20 

21. 
จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 9 W กลุ่ม 
A (7 ชม./วัน) หลอด  12 

22. 
จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 18 Wกลุ่ม A (7 
ชม./วัน) หลอด  36 

23. 
จํานวนหลอดแอลอีดี เอ็มอาร์16 ขนาด 4 W 
กลุ่ม B (9 ชม./วัน) หลอด 

 
210 

24. 
จํานวนหลอดแอลอีดี บัลบ์ ขนาด 5 W กลุ่ม 
B (9 ชม./วัน) หลอด 

 
300 

25. 
จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 9 W กลุ่ม C (20 
ชม./วัน) หลอด  10 

26. 
จํานวนหลอดแอลอีดีขนาด 18 Wกลุ่ม C 
(20 ชม./วัน) หลอด 70 

27. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มA(7 ชม./วัน)ปีฐาน   2,555 

28. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มB (9 ชม./วัน)ปีฐาน   3,285 

29. 
จํานวนชั่วโมงการทํางานของหลอดไฟฟ้า
กลุ่มC (20 ชม./วัน)ปีฐาน   7,300 

30. 

POSTE  = 
[( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

ระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับแสงสว่าง
หลังการปรับปรุง y

kWh
 77,800.7720 
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ตรวจวัดทีละ
ลําดับ ตัวแปร สัญลักษณ์/สตูร หน่วย 

หลอดเฉลี่ย 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

+[( x x ) 

+( x x )] 

y
kWh  77,800.7720 รวมระดับการใช้พลังงานหลงัปรับปรุง** 

หมายเหตุ     ** ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าต่อปี (77,800.7720kWh/y) นี้เป็นข้อมูลจากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าจากหลอดตัวอย่าง 
แล้วนํามาคํานวณเพื่อหาระดับการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 

 
5.4 ตัวแปรควบคุม หลังการปรับปรุง 
ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างแบบช่ัวขณะในแต่ละพ้ืนที่ตามวิธีการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน โดย

ตรวจวัดทุกพ้ืนที่ตัวอย่างที่ทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหลังการปรับปรุงได้ค่าดังน้ี 
ตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างหลอดไฟฟ้าหลังการปรับปรุง(แอลอีดี) 

ลําดับ สถานท่ี 
จํานวน
หลอด 

หน่วย 
ค่าของข้อมูล 

ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย 

1. บ้านพัก  LED MR16 3W 50 LUX 44 68 55.6 

  LED MR16 4W 50 LUX 56 68 61.0 

2. ห้องครัว LED Tube 18W 70 LUX 681 693 687.0 

  LED Tube 9W 10 LUX 101 112 106.8 

3. ห้องออกกําลังกาย LED Tube 18W 36 LUX 615 630 620.2 

4. ร้านอาหาร LED Par38  25 LUX 65 76 70.4 

  LED Par20  30 LUX 153 166 160.4 

  LED Bulb 7W 20 LUX 77 89 81.8 

*** อ้างอิงตําแหน่งตามผังการตรวจวัดความส่องสว่าง ข้อจํากัดตามระบุตามวิธีการตรวจวัด 
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6. การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน 

 ตารางที่ 10 ผลวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน 
 

ลําดับ ตัวแปร หน่วย ผลจากการตรวจวัดและคํานวณผลลัทธ์ทางพลังงาน 

1. 
ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ 

“ก่อน” ปรับปรุง  y
kWh PREE

PREE
 

 = 296,921.0395 

 

2. 
ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ 

“หลัง” ปรับปรุง  y
kWh POSTE

POSTE
 

 = 77,800.7720 

 

3 
พลังงานที่ประหยัด

ได้  savingE y
kWh

POSTPREsaving EEE −= = 219,120.2675 

4 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ประหยัดได้ 

CostSaveE  
y

Bath
EsavingCostSave CEE ×

 
= = 832,657 

หมายเหตุ  อัตราค่าไฟฟ้า ณ.วันเซ็นสัญญา 3.8 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง(ตาม EPC) 
 
สรุป 

จากผลจากการตรวจวัดและคํานวณผลการประหยัดของมาตรการเปล่ียนหลอดแอลอีดี แทนหลอดเดิม 
ซึ่งได้แก่หลอดฮาโลเจน 35W หลอดฮาโลเจน 50W หลอดเออาร์ 70 หลอดเออาร์111 หลอดพาร์20 หลอดพาร์38 
หลอดคอมแพค 2 พิน หลอดอินแคนเดสเซนต์ อี27 หลอดคอมแพค อี27 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W และหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 36W รวมทั้งสิ้น 2,294 ชุด มีผลรวมระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุงเท่ากับ 296,921.0395 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี และเมื่อ ESCO ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชนิด LED ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน EPC ระดับ
การใช้พลังงานหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 77,800.7720 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี ดังน้ันเมื่อใช้งานตามช่ัวโมงการ
ทํางานที่ระบุไว้ใน EPC จะสามารถประหยัดได้ 219,120.2675 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นผลการประหยัด 
73.80% โดยมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยใกล้เคียงและดีกว่าก่อนปรับปรุง 
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7. การรับรองรายงานการตรวจวัดและพสิูจนผ์ลประหยัดพลังงาน 

 
ผู้ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน 

ข้าพเ จ้า                                ในฐานะผู้ ไ ด้รับมอบหมายให้ดํา เ นินการในนามของ
....................................................  ซึ่งเป็นผู้ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงานของ ...........................................
ขอรับรองว่า ผลตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในรายงานฉบับน้ี เป็นไปตามข้อตกลงการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลฯที่นําเสนอ   

      ลงช่ือ      ............................................................  
 (………….............................................)  

 ตําแหน่ง   หวัหน้าคณะตรวจวัดฯ/ผู้เช่ียวชาญพลังงาน  
วันที่ ..........................................................  

สถานประกอบการ 

ข้าพเจ้า                                       ในฐานะผู้ ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจลงนามของ
.....................................................ขอรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ว่าคณะทํางาน
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามข้อตกลงที่นําเสนอมา 

ลงช่ือ....................................................................  
 (.................................................)  

ตําแหน่ง ตัวแทนสถานประกอบการ 
วันที่..........................................................  

บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) 
ข้าพเจ้า                                ในฐานะผู้มีอํานาจลงนามของ ESCO คือ บริษัท.........................                     

ยอมรับผลประหยัดที่เกิดขึ้นตามรายงานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ที่คณะทํางานตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลฯ ได้ทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลฯ ตามแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ที่ได้นําเสนอมา 

 

 ลงช่ือ..................................................................  
  (.................................................) 
 ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

       วันที่ ...................................................................  
 


