
การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน 
(Measurement  and Verification; M&V) 

ตามการดาํเนินงานของ ESCO ในไทย

งานอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO
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ท่ีมาและความสาํคญั ประโยชน์ของ M&V
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ท่ีมาและความสาํคญั

4

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

(Measurement and Verification: M&V) นัน้ ก่อนนําผลท่ีได้มาคาํนวณหาผลการ

ประหยดัพลังงานท่ีแท้จริงของโครงการ จะต้องมีกระบวนการตรวจวัดค่าการใช้

พลงังานท่ีได้รบัการยอมรบั

การตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังานในประเทศไทยจะอ้างอิงระเบียบวิธีการ

ของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ซ่ึง

พฒันาขึ้นโดย EVO (Efficiency Valuation Organization) โดย IPMVP ได้ให้คาํจาํกดั

ความและแนวคิดการทาํ M&V ทางเลือก ในการทาํ M&V รปูแบบต่างๆ รวมทัง้วิธีการ

วางแผนและการจดัทาํรายงาน M&V สาํหรบัโครงการอนุรกัษ์พลงังาน



วตัถปุระสงค ์

1.1 เพ่ือนําเสนอวิธีการตรวจวดัและพิสูจน์ผล (M&V) เพ่ือทาํให้รายงานผลประหยดั

พลงังานท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ

1.2 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บริษัทจดัการพลงังาน (ESCO) ในไทยมีการตรวจวดั

และพิสจูน์ผลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยอ้างอิงระเบียบวิธีการ IPMVP ซ่ึงจะทาํ

ให้การดาํเนินงานของบริษทัจดัการพลงังานมีความน่าเช่ือถือในระดบัสากล

1.3 เพ่ือให้การจดัทาํรายงานวิเคราะหผ์ลประหยดัมีความน่าเช่ือถือ ในด้านการลงทุน

และผลประหยดัพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ท่ีได้รบั

 ช่วยลดความเส่ียง (Performance Risk) และการบริหารความเส่ียงต่อการลงทุนในโครงการ

อนุรกัษ์พลงังาน ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือกบัสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินทุนในการปล่อย

สินเช่ือให้กบัธรุกิจบริษทัจดัการพลงังาน

 ช่วยลดข้อขดัแย้งในการตรวจวดัผลประหยดัพลงังานระหว่างบริษัทจดัการพลงังาน และ

สถาน ประกอบการในการลงทุนมาตรการอนุรกัษ์พลงังานต่าง ๆ ทาํให้รายงานเป็นท่ียอมรบั

จากทุก ๆ ฝ่ายรวมทัง้สถาบนัการเงิน หรือผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน ๆ

 ประเมินผลประหยดัได้ครบถ้วน และเกิดการประหยดัพลงังานอย่างต่อเน่ือง

 ประหยดัเวลาในการจดัทาํสญัญาพลงังาน ซ่ึงการทาํ M&V สามารถลดข้อขดัแย้งในการพิสูจน์

หาผลประหยดัพลงังาน จึงช่วยประหยดัเวลาในการเจรจาจดัทาํสญัญาพลงังานกบัลกูค้า

 ช่วยให้เกิดการขยายตลาดไปในต่างประเทศ เน่ืองจากการตรวจวดัและพิสูจน์ผลประหยดั

ตามระเบียบวิธีการตาม IPMVP เป็นระเบียบวิธีการท่ีรบัความเช่ือถือและได้รบัการยอมรบั

อย่างกว้างขวางในระดบัสากล ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัจดัการพลงังาน สามารถขยายตลาดไปยงั

ต่างประเทศได้
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นิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผล
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นิยามการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

การตรวจวดัและพิสจูน์ผล (Measurement and Verification; M&V) 
คอื การตรวจสอบว่ามาตรการอนุรกัษ์พลงังานที่ดําเนินการอยู่ยงัคงทําให้เกดิ

การประหยดัพลงังาน โดยคํานวณผลการประหยดัพลงังานที่ได้รบัจากการ

ตรวจวดัปริมาณการใช้พลงังานก่อน และหลงัการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานดงัแสดงตามสมการ

ผลการประหยดั = (ระดบัการใชพ้ลงังานปกต)ิปรบัแก้  – (ระดบัการใชพ้ลงังานภายหลงัดาํเนินการ)
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รปูแบบ M&V

รปูแบบ A การตรวจวดัเฉพาะตวัแปรหลกัแยกรายมาตรการ 

(Option A: Retrofit Isolation with Key Parameter Measurement)

รปูแบบ B การตรวจวดัตวัแปรทกุตวัแยกรายมาตรการ 

(Option B: Retrofit Isolation with All Parameter Measurement)

รปูแบบ C การวิเคราะหจ์ากปริมาณการใช้พลงังานโดยรวม

(Option C: Whole Facility Measurement)

รปูแบบ D การจาํลองผลด้วยแบบจาํลองซ่ึงผา่นการสอบเทียบ 

(Option D: Calibrated Simulation) 
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รปูแบบ A (Option A)

หลกัการ การคาํนวณผลประหยดั ตวัอย่าง

รปูแบบ A การตรวจวดัเฉพาะตวัแปรหลกั

แยกรายมาตรการ (Option A: Retrofit 

Isolation with Key Parameter 

Measurement)

คํานวณผลประหยัดพลังงานโดยการตรวจวัด

เฉพาะตวัแปรหลกัที่มผีลต่อการใช้พลงังานของ

อุปกรณ์หรือระบบที่ดําเนินการมาตรการ การ

ตรวจวดัอาจทําแบบชัว่ขณะหรอืต่อเน่ืองขึ้นอยู่

กบัความผนัผวนของค่าตวัแปรและรอบระยะเวลา

การรายงานผล สําหรับตัวแปรรองซึ่งไม่ได้

ตรวจวดัให้ใช้การประเมนิค่าจากข้อมูลในอดีต 

หรือจากข้อมูลผู้ผลิต อุปกรณ์ หรือจากการ

ประมาณการทางวิศวกรรม โดยต้องแสดง

เอกสารหลักฐาน หรือหลักการที่ ใช้ ในการ

ประเมินค่าด ค่าผิดพลาดของการคํานวณผล

ประหยัดจากรูปแบบน้ีมักมาจากการประเมิน

ค่าตวัแปรมากกว่าค่าผดิพลาดจากการตรวจวดั

คํานวณปรมิาณการใชพ้ลงังานฐานและปรมิาณ

การใช้พลงังานหลงัดําเนินการมาตรการ จาก

การตรวจวัดตัวแปรหลักแบบชัว่ขณะหรือ

ต่อเน่ือง รว่มกบัการประเมนิค่าตวัแปรรอง โดย

อาจมีการปรับค่าเป็นประจําหรือการปรับค่า

เป็นครัง้คราว (Routine and Non-routine 

Adjustments) ตามความจาํเป็น

มาตรการปรับปรุงระบบแสงสว่าง ซึ่ง 1) 

ตรวจวัดกําลงัไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวแปรหลกัเป็น

ระยะ ร่วมกบั 2) การประเมนิชัว่โมงใช้งาน

ตามชัว่โมงทํางานของอาคารและพฤติกรรม

การใชพ้ืน้ทีข่องผูใ้ชอ้าคาร

11
ทีม่า: EVO 10000-1:2014, International Performance Measurement & Verification Protocol, Core Concepts, June 2014



รปูแบบ B (Option B)

12

หลกัการ การคาํนวณผลประหยดั ตวัอย่าง

รปูแบบ B การตรวจวดัตวัแปรทุกตวัแยก

รายมาตรการ (Option B: Retrofit 

Isolation with All Parameter 

Measurement)

คํานวณผลประหยดัพลงังานโดยการตรวจวดั

ตัวแปรทุกตัวที่มีผลต่อการใช้พลังงานของ

อุปกรณ์หรอืระบบที่มกีารดําเนินการมาตรการ 

การตรวจวดัอาจเป็นแบบชัว่ขณะหรอืต่อเน่ือง

ขึน้อยู่กบัความผนัผวนของค่าตวัแปรและรอบ

ระยะเวลาการรายงานผล

คํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานและ

ปริมาณการใช้พลังงานหลังดํา เ นินการ

มาตรการ จากการตรวจวัดตัวแปรแบบ

ชัว่ขณะหรอืต่อเน่ือง หรอืใช้การคํานวณทาง

วิศวกรรมจากการวัดตัวแปรที่เป็นตัวแทน

การใช้พลังงาน โดยอาจมีการปรับค่าเป็น

ปร ะ จํ า ห รือ ก า รป รับ ค่ า เ ป็ นค รั ้ง ค ร า ว 

(Routine and Non-routine Adjustments) 

ตามความจาํเป็น

มาตรการปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อ

ควบคุมปรมิาณการไหลของป ัม๊ โดยติดตัง้

มเิตอรว์ดักําลงัไฟฟ้าทีป้่อนเขา้มอเตอรโ์ดย

อ่านค่าทุกนาที ในการวัดปริมาณการใช้

พลงังานฐานจะติดตัง้มเิตอร์เป็นระยะเวลา

หน่ึงสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความคงที่ของ

ภาระใช้งาน และติดตัง้มิเตอร์ตลอดช่วง

ร า ย ง า น ผ ล เ พื่ อ ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร

เปลีย่นแปลงของกําลงัไฟฟ้า

ทีม่า: EVO 10000-1:2014, International Performance Measurement & Verification Protocol, Core Concepts, June 2014



รปูแบบ C (Option C)
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หลกัการ การคาํนวณผลประหยดั ตวัอย่าง

รปูแบบ C การพิจารณาการใช้

พลงังานโดยรวมของสถาน

ประกอบการ (Option C: Whole 

Facility Measurement)

คํานวณผลประหยัดพลังงานโดยการ

ตรวจวัดการใช้พลังงานรวมของสถาน

ประกอบการ หรอืตรวจวดัในระดบัอาคาร

หรอืโรงงานยอ่ย การตรวจวดัปรมิาณการ

ใชพ้ลงังานรวมของสถานประกอบการจะ

ดํา เ นินการอย่างต่อ เ น่ืองตลอดรอบ

ระยะเวลาการรายงานผล

คํานวณปรมิาณการใชพ้ลงังานฐานและ

ปริมาณการใช้พลงังานหลงัดําเนินการ

มาตรการโดยใช้ข้อมูลจากมิเตอร์ว ัด

ปริมาณการใช้พลงังานรวม โดยอาจมี

การปรับค่าเป็นประจํา (Routine 

Adjustments) โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น 

การเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์

สมการถดถอย (Regression Analysis) 

หรือการปรับค่าเป็นครัง้คราว (Non-

routine Adjustments) ตามความจาํเป็น

การบริหารจัดการพลังงานที่มีการ

ดําเนินการหลายมาตรการพรอ้มกนัใน

หลายระบบของสถานประกอบการ 

โดยใชข้อ้มูลจากมเิตอรว์ดัปรมิาณการ

ใช้เชื้อเพลงิและมิเตอร์วดัปรมิาณการ

ใชไ้ฟฟ้ารวม เพื่อตรวจวดัปรมิาณการ

ใชพ้ลงังานฐานเป็นระยะเวลา 12 เดอืน 

และเก็บข้อมูลต่ อ เ น่ืองตลอดช่วง

รายงานผล

ทีม่า: EVO 10000-1:2014, International Performance Measurement & Verification Protocol, Core Concepts, June 2014



รปูแบบ D (Option D)
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หลกัการ การคาํนวณผลประหยดั ตวัอย่าง

รปูแบบ D การจาํลองผลโดยใช้แบบจาํลอง

ซ่ึงผ่านการสอบเทียบ (Option D: 

Calibrated Simulation)

คํานวณผลประหยดัพลงังานโดยใช้การจําลอง

ผลการใช้พลงังานรวมของสถานประกอบการ 

หรอืจําลองผลในระดบัอาคารหรอืโรงงานย่อย 

อย่างไรก็ตามวธิกีารจําลองผลจะต้องผ่านการ

สอบเทยีบก่อนนํามาใชป้ระเมนิการใชพ้ลงังาน

จริง การใช้รูปแบบน้ีต้องการทักษะความ

เชี่ยวชาญสูงในการจดัทําแบบจําลองการใช้

พลงังาน

คํานวณปริมาณการใช้พลังงานฐานและ

ปริมาณการใช้พลังงานหลังดํา เ นินการ

มาตรการโดยใช้แบบจําลองการใช้พลงังาน 

ซึง่ผ่านการสอบเทยีบกบัขอ้มลูจากมเิตอรว์ดั

ปรมิาณการใช้พลงังานรวมรายชัว่โมงหรือ

รายเดือน (โดยอาจใช้ข้อมูลจากมิเตอร์ว ัด

ปรมิาณการใชพ้ลงังานในฝ ัง่ผูใ้ชง้านประกอบ

เพื่อช่วยในการปรบัปรงุแบบจาํลองใหแ้ม่นยาํ

ขึน้)

ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร พ ลั ง ง า น ที่ มีก า ร

ดําเนินการหลายมาตรการพร้อมกันใน

หลายระบบของสถานประกอบการ ซึ่งไม่

สามารถตดิตัง้มเิตอรเ์พื่อเก็บขอ้มูลปรมิาณ

การใชพ้ลงังานฐานได้

ขอ้มลูจากมเิตอรว์ดัปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิ

และมเิตอร์วดัปรมิาณการใช้ไฟฟ้ารวมซึ่ง

ติดตั ้งภายหลังจะใช้ ในการสอบเทียบ

แบบจาํลอง

การคํานวณผลประหยดัจะประเมนิจากการ

จํ า ล อ ง ป ริม า ณ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ฐ า น

เปรียบเทียบกับการจําลองปรมิาณการใช้

พลงังานหลงัดาํเนินการมาตรการ

ทีม่า: EVO 10000-1:2014, International Performance Measurement & Verification Protocol, Core Concepts, June 2014



แนวทาง M&V
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แนวทาง M&V

• การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

• การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล (M&V Process)

• การวิเคราะหก์ารตรวจวดัและพิสจูน์ผล

• การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)
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การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผล (M&V Plan)

1. วตัถุประสงค ์และรายละเอยีดของมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน และผลประหยดัทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

2. ขอบเขตของการตรวจวดั เพือ่ใชต้ดัสนิผลการประหยดัพลงังาน ซึง่ครอบคลุมทัง้ในสว่น

เฉพาะเจาะจง 

3. รายละเอยีดทีม่าของเงือ่นไขพืน้ฐาน และขอ้กาํหนดต่างๆ สาํหรบัใชอ้า้งองิเป็นปีฐาน 

(Base Year) และประมาณการใชพ้ลงังานในปีฐานของสถานประกอบการ

4. ระบุวธิกีารหรอืแผนการต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทีใ่ชอ้า้งองิ

5. กาํหนดงบประมาณการลงทุน และชว่งระยะเวลาการคนืทุนของมาตรการอนุรกัษ์

พลงังาน
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การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

6. กาํหนดเงือ่นไข ซึง่จะใชใ้นการปรบัเปลีย่นวธิกีารตรวจวดั

7. กาํหนดกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูสมมตุฐิาน และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งชดัเจน

8. กาํหนดรายละเอยีด ตาํแหน่ง เวลา ทีจ่ะทาํการตรวจวดั ลกัษณะคุณสมบตัขิอง

เครือ่งวดั การเปรยีบเทยีบเครือ่งวดั

9. การอ่านคา่ และการเป็นพยาน (Witnessing Protocol) ในการอ่านคา่จากเครือ่งวดั 

ขัน้ตอน การสง่มอบเครือ่งวดั การปรบัเปลีย่นเครือ่งวดั และวธิกีารแกไ้ขเมือ่ขอ้มลูสญูหายหรอืไม่

สามารถตรวจวดัได้

10. กาํหนดวธิกีารประกนัคุณภาพของโครงการ

11. กาํหนดรปูแบบของรายงานการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังาน 

(Measurement and Verification; M&V) และการนําเสนอผลการประหยดัพลงังานในแต่ละปี
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ขัน้ตอนหลกัของการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน
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การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล

(M&V Process)

ขัน้ตอนการดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผลตามแนวทางสากล IPMVP 

1) เลอืกรปูแบบการตรวจวดัพลงังาน (Option A, B, C, D) ใหเ้หมาะสมกบัมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานพรอ้มทัง้กาํหนดคา่ปรบัแก ้หากมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะการใชพ้ลงังาน

2) รวบรวมขอ้มลูการปฏบิตัแิละพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิในปีฐาน (Base 

Year) และประกอบการประเมนิผลการประหยดัทีจ่ะเกดิขึน้

3) กาํหนดวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู และคา่ใชจ้า่ย เน่ืองจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีส่ลบัซบัซอ้น

อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยสงู

4) จดัเตรยีมแผนการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังาน (M&V Plan)

5) ออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นตอ้งใชภ้ายใตแ้ผน M&V ทีก่าํหนด
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การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล (M&V 

Process)

6) หลงัจากดาํเนินการตามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทีก่าํหนดแลว้ และตอ้งทาํการตรวจสอบ

อุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ พรอ้มทัง้ปรบัปรงุวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ผลการประหยดั

พลงังานทีไ่ดร้บัสอดคลอ้งตามทีก่าํหนดไว้

7) รวบรวบขอ้มลูการเดนิเครือ่ง และการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ หลงัจากปรบัปรงุตาม

มาตรการทีก่าํหนดแลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอา้งองิก่อนปรบัปรงุ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่อุปกรณ์

สามารถใชง้านไดต้ามแผนทีว่างไว้

8) คาํนวณและจดัทาํรายงานผลประหยดัพลงังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน (M&V Plan) ที่

ไดว้างไว ้
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การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล 

(M&V Process)

ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการประหยดัพลงังาน (Factors Affecting the 

Energy Savings Performance) ปจัจยัดงักล่าวแบง่เป็น 2 ชนิด คอื 

- ปจัจยัทีส่ามารถทาํนายลว่งหน้าได ้เชน่ การเตบิโตของสถานประกอบการ และจาํนวนชัว่โมงทีจ่ะใชง้านใน

อนาคต 

- ปจัจยัทีส่ามารถวดัได ้

2. ความไม่แน่นอนในการประเมินผลการประหยดัพลงังาน (Evaluating Saving 

Uncertainty)

1) ความคลาดเคลือ่นจากเครือ่งมอืวดั ควรทาํการทดสอบเครือ่งมอืทีใ่ชก้บัคา่เครือ่งมอืมาตรฐานอยา่ง

น้อยปีละครัง้

2) ความคลาดเคลือ่นจากแบบจาํลอง

3) ความคลาดเคลือ่นจากการเกบ็ตวัอยา่ง ควรเกบ็จาํนวนตวัอยา่งใหเ้พยีงพอต่อการวเิคราะหข์อ้มลู

4) ความคลาดเคลือ่นจากสมมตฐิาน 22



การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล 

(M&V Process)
ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน (ต่อ)

3. การทาํงานขัน้ตํา่ของอปุกรณ์ (Minimum Operating Conditions)

ก่อนการดาํเนินงานบรษิทัจดัการพลงังานและสถานประกอบการ ควรปรกึษาหารอืเพื่อทาํบนัทกึ
ความเขา้ใจ กําหนดเงื่อนไขการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังานทีจ่ะ

ดาํเนินการ

4. ราคาพลงังาน (Energy Prices)

คา่พลงังานทีส่ามารถประหยดัได ้คาํนวณจากผลคณูของปรมิาณพลงังานทีป่ระหยดัไดก้บัราคา

คา่พลงังานในขณะนัน้ ซึง่ควรมกีารกาํหนดใหช้ดัเจนวา่จะใชร้าคาเทา่ไร หรอือา้งองิขอ้มลูจากทีใ่ด

5. การพิสจูน์ผลโดยบคุคลท่ีสาม (Verification By A Third Party)

- อาจทาํการวา่จา้งบุคคลที ่3 ชว่ยตรวจสอบและวเิคราะหข์ ัน้ตอนการดาํเนินงานตามมาตรการ
อนุรกัษ์พลงังานวา่มโีอกาสประสบสาํเรจ็ตามที ่ESCO ไดเ้สนอไวห้รอืไม ่

- การกาํหนดคา่มาตรฐานและระเบยีบวธิกีารตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังาน เพือ่ให้

ทัง้สองฝา่ยเหน็พอ้งตอ้งกนั 

- บุคคลที ่3 ควรเป็นหน่วยงานกลางทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานสงู
23



การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล 

(M&V Process)

ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน (ต่อ)

6. การปรบัค่าฐานการใช้พลงังาน (Baseline Adjustments)

การปรบัคา่ฐานการใชพ้ลงังาน เป็นการปรบัเพือ่ใหก้ารคาํนวณผลการอนุรกัษพ์ลงังาน
มคีวามแมน่ยาํมากขึน้ โดยการปรบัคา่ฐานอาจเกดิขึน้จาก

1) การเปลีย่นแปลงเครือ่งปรบัอากาศ หรอืจาํนวนชัว่โมงการใชง้าน

2) การเปลีย่นแปลงจาํนวนอุปกรณ์หลกัๆ ทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังาน

3) การเปลีย่นแปลงสภาวะการใชง้านของอุปกรณ์ เช่น ความสวา่งของพืน้ทีใ่ชง้าน 

อุณหภมูขิองเครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้
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การดาํเนินการตรวจวดัและพิสจูน์ผล 

(M&V Process)

ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน (ต่อ)

7. ค่าใช้จ่าย (Cost) 

คา่ใชจ้า่ยในการคาํนวณผลการประหยดัพลงังานขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ เชน่

1) รปูแบบในการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังาน

2) จาํนวนและความซบัซอ้นของมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน

3) จาํนวนและความซบัซอ้นของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดั 

4) จาํนวนบุคลากรทีต่อ้งใชใ้นการดาํเนนิการ

5) จาํนวนการสุม่วดั ความละเอยีดและความถูกตอ้งในการวดั

 ค่าใช้จา่ยจึงข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และดลุยพินิจของสถานประกอบการ
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การวิเคราะหก์ารตรวจวดัและพิสจูน์ผล

เป็นการคาํนวณหาปรมิาณพลงังานหรอืพลงัไฟฟ้าทีป่ระหยดัได ้ สามารถหาไดจ้ากการ

เปรยีบเทยีบปรมิาณพลงังานหรอืพลงัไฟฟ้าทีใ่ชก้่อนและหลงัการดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์

พลงังาน  ซึง่สรปุเป็นความสมัพนัธด์งัน้ี

คา่ปรบัแก ้ เป็นคา่ทีใ่ชป้รบัคา่ฐานของปรมิาณการใชพ้ลงังานก่อนปรบัปรงุใหอ้ยูภ่ายใต้

เงือ่นไขหรอืสภาวะการทาํงานเดยีวกนักบัภายหลงัการปรบัปรงุ  สภาวะดงักล่าว  ไดแ้ก่  สภาพ

อากาศ  การใชง้านอาคาร  ผลผลติ  และการใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นตน้  ทัง้น้ีคา่ปรบัแก้

อาจมคีา่เป็นบวกหรอืลบกไ็ด้

พลังงานที่ประหยัดได   =   พลังงานที่ใช (กอนการปรับปรุง) – พลังงานที่ใช (หลังการปรับปรุง) ± คาปรบัแก
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การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)

การจดัทาํรายงานควรมรีายละเอยีดทีส่าํคญั คอื

1. รปูแบบของข้อมลูท่ีได้จากการบนัทึก 

สว่นใหญ่การเกบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังานใน Baseyear ซึง่ขอ้มลูน้ีจะใชใ้นการวเิคราะหห์า

มาตรการอนุรกัษพ์ลงังานดว้ย

2. การวิเคราะหข้์อมลู

สามารถหาไดจ้ากการเปรยีบเทยีบปรมิาณพลงังาน หรอืพลงังานไฟฟ้าทีใ่ชก้่อนและหลงัการ

ดาํเนินมาตรการอนุรกัษพ์ลงังาน 
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การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)

3. ช่วงระยะเวลาการรายงานผล 

รายงานการตรวจวดัฯ ควรมกีารกาํหนดวตัถุประสงคข์องการจดัทาํ M&V และการวางแผน 

M&V การจดัทาํรายงานการตรวจวดัฯ ประกอบดว้ย

3.1 ข้อตกลงวิธีการตรวจวดัและพิสจูน์ผลการประหยดัพลงังาน

– เนื้อหาตอ้งระบุถงึรายละเอยีดของมาตรการโดยสงัเขป 

– รปูแบบการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังานตามระเบยีบวธิกีาร IPMVP 

– เหตุผลในการเลอืกใชร้ปูแบบการตรวจวดั วธิกีารตรวจวดั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจวดั การเตรยีมพืน้ที่

สาํหรบัการตรวจวดั ขัน้ตอนการตรวจวดั 

– ตวัแปรหลกั ตวัแปรควบคุมหรอืสภาวะทีต่อ้งควบคุมในขณะทาํการตรวจวดั ขอ้มลูหรอืชัว่โมงทาํงานหรอื

สถติกิารใชง้านเครือ่งจกัรทีข่อจากสถานประกอบการแทนการวดั แบบจาํลองทางคณติศาสตรห์รอื สมการ

ทีใ่ชใ้นการคาํนวณผลการประหยดัพลงังานตาราง (Log Sheet) ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

– หนงัสอืรบัรองขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสถาน

ประกอบการและบรษิทัจดัการพลงังาน
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ตวัอย่างหนังสือรับรองข้อตกลงวธีิการ

ตรวจวัดและพสูิจน์ผล
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การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)

3. ช่วงระยะเวลาการรายงานผล (ต่อ)

3.2 รายงานการตรวจวดัและวิเคราะหก์ารใช้พลงังานก่อนปรบัปรงุ

หลงัจากทีส่ถานประกอบการไดเ้หน็ชอบและอนุมตัแิผนการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการประหยดัพลงังาน 

(M&V) แลว้ สิง่ทีบ่รษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) ตอ้งปฏบิตัติอ่ไป คอื 

1) ดาํเนนิการตดิตัง้เครือ่งมอืวดัเพือ่เกบ็ขอ้มลูของสภาพการทาํงานของอุปกรณ์ หรอืระบบตา่งๆ เป็น

ชว่งเวลาทีเ่พยีงพอในการทีจ่ะรูถ้งึลกัษณะการทาํงาน

2) จดัทาํรายงานผลการตรวจวดั และวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ทีไ่ดด้าํเนนิการแลว้จดัสง่รายงานนี้ใหก้บั

สถานประกอบการ เพือ่ทาํการตรวจสอบขอ้มลูและอนุมตัติ่อไป

3) เมือ่สถานประกอบการอนุมตัริายงาน และไดแ้จง้ใหบ้รษิทัจดัการพลงังานทราบแลว้นัน้ บรษิทัจดั

การพลงังานกส็ามารถดาํเนนิการตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ ในมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานต่อไป

4) บรษิทัจดัการพลงังานทาํการแจง้ใหส้ถานประกอบการทราบวา่ อุปกรณ์ทัง้หมดไดท้าํการตดิตัง้เสรจ็

เรยีบรอ้ย
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การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)

3. ช่วงระยะเวลาการรายงานผล (ต่อ)

3.3 รายงานการตรวจวดัและวิเคราะหก์ารใช้พลงังานหลงัปรบัปรงุ

เมือ่ดาํเนนิการตดิตัง้อุปกรณ์ในมาตรการอนุรกัษ์พลงังานแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการพลงังานตอ้งจดัสง่รายงาน

ภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ใหส้ถานประกอบการ ประกอบดว้ย 

– ขอ้มลูอุปกรณ์หรอืระบบทีไ่ดท้าํการตดิตัง้ 

– การทดสอบเริม่เดนิเครือ่งอุปกรณ์ 

– การคาํนวณผลการประหยดัพลงังานทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

เมือ่สถานประกอบการไดท้าํการตรวจสอบรายงานภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ และ

เครือ่งวดัทีใ่ชใ้นการตรวจวดั สถานประกอบการกจ็ะดาํเนนิการ ดงันี้

1) อนุมตัริายงาน ถา้มาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทีด่าํเนนิการสามารถยอมรบัได้

2) ไมอ่นุมตัริายงาน ถา้มาตรการอนุรกัษ์พลงังานทีด่าํเนนิการยงัไมส่มบูรณ์
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การจดัทาํรายงาน (M&V Reporting)

3. ช่วงระยะเวลาการรายงานผล (ต่อ)

3.4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

• บริษัทจัดการพลังงานจะดําเนินการการจัดทําการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ

ประหยดัพลงังาน เป็นช่วงระยะเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการตรวจวดัฯ M&V (เช่น 

รายเดอืน รายไตรมาส หรอื รายปี เป็นตน้) 

• บรษิทัจดัการพลงังานควรจดัทาํ M&V และสง่รายงานใหส้ถานประกอบการเป็นราย

เดอืนหรอืรายไตรมาส เพือ่ใหส้ถานประกอบการสามารถทราบถงึประสทิธภิาพการ

ทาํงานของอุปกรณ์ทีไ่ดต้ดิตัง้ไว ้และปรมิาณพลงังานทีป่ระหยดัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
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