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แนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน: มาตรการระบบผลิตความรอนจาก

ความรอนท้ิง  

 

 
 

4.4.1 คุณลักษณะเฉพาะของวิธีการ 

วิธีการนี้ใชกับมาตรการอนุรักษพลังงาน เพ่ือผลิตลมรอนสําหรับใชงานในกระบวนการผลิต จากความ

รอนท่ีเหลือท้ิงรูปแบบตางๆ จากกระบวนการในโรงง าน เชน น้ํารอน กาซรอน เปนตนเพ่ือทดแทนหรือเสริม

กําลังการผลิตลมรอนจากระบบเดิมของโรงงาน ท่ีตองใชเชื้อเพลิงสําหรับผลิตลมรอนโดยตรง 

ขอบเขตของมาตรการประหยัดพลังงานนี้ ครอบคลุมการใชพลังงานเชื้อเพลิง และ  ปริมาณไฟฟาท่ีใช 

เพ่ือผลิตพลังงานความรอน  

 

4.4.2 รูปแบบของการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด 

การเลือกรูปแบบของการตรวจวัดและพิสูจนผล ของมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลนี้ อางอิง

มาตรฐานของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ซ่ึงมีให

เลือกใชได 4 รูปแบบ ไดแก A B C และ Dโดยวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลท่ีไดกําหนดข้ึนในเอกสารฉบับนี้ถือ

เปนการตรวจวัดและพิสูจนผลอยางนอยท่ีสุดของมาตรการ ระบบผลิตความรอนจากความรอนท้ิง  (Waste 

Heat Utilization) ซ่ึงไดเลือกแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผล รูปแบบ B การตรวจวัดตามมาตรการท่ี

ปรับปรุง (Retrofit Isolation) 

 

4.4.3 การจัดทํารายงาน 

การตรวจวัดและพิสูจนผลท่ีดําเนินโครงการดวยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ใหจัดทํารายงานข้ึน  

2 ฉบับ ไดแก 

1) ขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล 
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เนื้อหาของ ขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล ตองระบุถึงรายละเอียดของมาตรการ

โดยสังเขป  รูปแบบการตรวจวัดและพิสูจนผล วิธีการตรวจวัด เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัด 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือสมการท่ีใชในการคํานวณผลประหยัด ตาราง (Log Sheet) ท่ีใช

ในการเก็บขอมูล และหนังสือรับรองขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล ท่ีไดรับการยอมรับจาก

สถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน 

2) รายงานการตรวจวัดและพิสูจนผล 

เนื้อหาของรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลใหอธิบายวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหผลรวม

ถึงแสดงขอมูลตางๆ  ท่ีไดจากการตรวจวัดจริงโดยละเอียด โดยรายงานนี้จะตองยึดถือและ

แสดงผลการตรวจวัดและพิสูจนผลตามหัวขอท่ีแสดงไวใ นขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล  

(3.1) เปนหลัก โดยรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลจะประกอบไปดวยขอมูลและตารางคํานวณ 

ไดแก 

2.1) การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนมีโครงการ (Waste Heat Utilization) 

2.2) การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังมีโครงการ (Waste Heat Utilization) 

2.3) การวิเคราะหผลประหยัดพลังงาน 

เม่ือคณะทํางานตรวจวัดและพิสูจนผลไดดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลและจัดทํารายงาน

แลวเสร็จ ใหจัดทําหนังสือรับรองรายงานท่ีไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและบริษัทจัด

การพลังงาน และใหผูบริหารท้ัง 2 ฝายไดลงนามในหนังสือรับรองรายงานนี้ 

 

4.4.4 การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 

พลังงานท่ีใชกอนการปรับปรุง สวนมากจะเปนการนําเชื้อเพลิงมาผานกระบวนการเผาไหมเพ่ือสราง

ความรอนและลมรอนโดยตรง เชน ในกระบวนการอบปุย มีการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติมาปอนใหกับหัว พน

ไฟแกส (Gas Burner) เพ่ือทําใหเกิดลมรอนข้ึน โดยลมรอนท่ีเกิดข้ึนนั้นจะถูกสงไปใชงานในกระบวนการผลิต 

เปนตน 

ดังนั้น ขอมูลการใชพลังงานกอนมีโครงการท่ีจําเปนจะตองทําการตรวจวัด สําหรับใชเปนขอมูลกรณี

ฐาน คือ ปริมาณการใชเชื้อเพลิงท่ีปอนใหกับระบบผลิตคว ามรอนและปริมาณของผลิตภัณฑหรือสินคาท่ี

สามารถผลิตไดจากความรอนนั้น มาคํานวณหาอัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิงจําเพาะในกรณีฐาน (Baseline 

Fuel Consumption, SECBL) ดังนี้ 

 SFCBL = FCBL/PDBL 

โดยท่ี 

SFCBL = อัตราการใชเชื้อเพลิงตอสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐาน (Unit/TonProduct) 
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FCBL = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในกรณีฐาน (Unit/y) 

PDBL = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐาน (TonProduct /y) 

 

4.4.5 การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังการปรับปรุง 

ในกระบวนการผลิตของโรงงานท่ีมีแหลงความรอนเหลือท้ิงออกสูบรรยากาศภายนอกอยูเสมอ  เชน 

ความรอนเหลือท้ิงจากปลองโรงงาน อุตสาหกรรม ไอน้ําเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต เปนตน โดยความรอน

เหลือท้ิงเหลานี้จะมีอุณหภูมิท่ีไมสูงมากนัก  ซ่ึงหากสามารถนํากลับเอามาใชใหมไดก็จะชวยลดการใชพลังงาน

เชื้อเพลิงภายในโรงงานไดซ่ึงเปนการลดตนทุนใหกับโรงงานดวยเชนกัน  

ในการปรับปรุงตามมาตรการนั้นจะนําเอาความรอนเหลือท้ิงเชน ไอรอน , ไอน้ําหรือน้ํารอนมาผาน

อุปกรณสําหรับแลกเปลี่ยนความรอนเพ่ือผลิตน้ํารอนหรือลมรอน เอากลับไปใชทดแทนหรือเสริมความรอน

ใหกับกระบวนการผลิต ตัวอยางเชน นําน้ํารอนเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต มาผ านเครื่องแลกเปลี่ยนความ

รอนกับอากาศ ท่ีใชพัดลมดูดอากาศผานตัวแลกเปลี่ยนความรอน ทําใหไดลมรอนสําหรับเขาไปใชงานใน

กระบวนการผลิต โดยลมรอนเหลานี้จะถูกสงเขาไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง หรือสงไปผสมกับ ลมรอนท่ี

ไดจากเครื่องผลิตลมรอนท่ีมีอยูเดิมเพ่ือเปนการลดปริมาณการผลิตลมรอนจากเชื้อเพลิงได เปนตน 

เพราะฉะนั้น ในการตรวจวัดปริมาณพลังงานท่ีใชหลังการปรับปรุงจะใชขอมูลเดียวกันกับการตรวจวัด

ปริมาณพลังงานกอนการปรับปรุง โดยจะตรวจวัดปริมาณการใชเชื้อเพลิง และไฟฟา หลัง ดําเนินมาตรการและ

ปริมาณของผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีสามารถผลิตได  จากมาตรการดังนี้ 

FCPJ = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชจากการดําเนินโครงการ (Unit/y) 

ECPJ =  ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชจากการดําเนินโครงการ (kWh/y) 

PDPJ = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดจากมาตรการ (TonProduct /y) 
 

 ผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการนี้ คํานวณจากพลังงานความรอนท่ีใชลดลงดังนี้ 

 Energy Saving = (PDPJ x SFC BL x NCVBL) – (FCPJ x NCVPJ)  

 PDPJ = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในชวงท่ีวัดผลจากมาตรการ (Tonproduct/y) 

 SFCBL  = อัตราการใชเชื้อเพลิงในกรณีฐาน (Unit/Tonproduct)  

 NCVBL = คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงท่ีใชในกรณีฐาน (MJ/Unit)  

 FCPJ = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในมาตรการ (Unit/y) 

 NCVPJ = คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงท่ีใชในมาตรการ (MJ/Unit)  

 

 โดยท่ี 

 SFC BL = FCBL / PDBL      

 SFCBL  = อัตราการใชเชื้อเพลิงในกรณีฐาน (Unit/Tonproduct)  

 FCBL  = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในกรณีฐาน (Unit/y) 
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 PDBL = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐาน (Tonproduct/y) 

 

4.4.6 การวิเคราะหผลประหยัด 

ผลประหยัดของโครงการคิดจากตนทุนพลังงานในกรณีฐาน เทียบกับตนทุนพลังงานจากการดําเนิน

โครงการดังนี้ 

1) ตนทุนพลังงานในกรณีฐาน 

CostBL = PF,IGA (PDPJ x SFC BL) 

โดยท่ี 

CostBL = ตนทุนพลังงานในกรณีฐาน (Baht/y) 

PF,IGA = ราคาเชื้อเพลิงเดิมตามขอตกลงใน IGA (Baht/Unit) 

PDPJ = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในชวงท่ีวัดผลการดําเนินโครงการ (TonProduct /y) 

SFCBL  = อัตราการใชเชื้อเพลิงในกรณีฐาน (Unit/TonProduct) 

 

2) ตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ 

CostPJ = (PF,PJ x FCPJ) + (PE,PJ x ECPJ) 

โดยท่ี 

CostPJ = ตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ (Baht/y) 

PF,PJ = ราคาเชื้อเพลิงท่ีใชในการดําเนินโครงการ (Baht/Unit) 

FCPJ  = ปริมาณการใชเชื้อเพลิงจากการดําเนินโครงการ (Unit/Y) 

PE,PJ = ราคาไฟฟาท่ีใชในการดําเนินโครงการ (Baht/kWh) 

ECPJ  = ปริมาณการใชไฟฟาจากการดําเนินโครงการ (kWh/Y) 

 

ดังนั้นสามารถคํานวณหาผลประหยัดของโครงการไดดังนี้ 

SavingNet =  CostBL – CostPJ 

โดยท่ี 

SavingNet = ผลประหยัดสุทธิ (Baht) 

CostBL  = ตนทุนพลังงานในกรณีฐาน (Baht/y) 

CostPJ  = ตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ (Baht/y) 

 

หมายเหต ุ

  ในการคํานวณตนทุนพลังงานในกรณีฐาน ใหใชราคาตอหนวยของเชื้อเพลิงและไฟฟา 

ตามท่ีระบุไวในรายงาน IGA ซ่ึงอาจจะเปนคาคงท่ี หรือเปนคาท่ีเปลี่ยนแปลงตามสูตรท่ี ESCO และ

ผูประกอบการเห็นชอบรวมกัน และการคํานวณตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ ใหใชราคาตอ
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หนวย ตามท่ีระบุไวในรายงาน IGA ซ่ึงอาจจะกําหนดใหเปนคาคงท่ี หรือใชราคาจริง โดยท่ีราคาผัน

ผวนท่ียอมรับไดไมเกิน +/- 10%  

 

  อัตราการใชเชื้อเพลิงตอสินคาในกรณีฐาน ซ่ึงวัดจากกําลังการผลิตในปฐาน สามารถกําหนด

เปนคาคงท่ีในกรณีท่ีอัตราการผลิตในปท่ีใชมาตรการไมมีการเปลี่ยนแปลงแตในกรณีท่ีอัตราการผลิตมี

การเปลี่ยนแปลง จะทําใหอัตราการใชเชื้อเพลิงตอสินคามีความแตกตางกัน  ดังนั้นการกําหนดอัตรา

การใชเชื้อเพลิงตอสินคาในกรณีฐาน ในกรณีเชนนี้ สามารถใช เปนสมการ ตามท่ี ESCO และ

ผูประกอบการเห็นชอบรวมกัน 

 

  อัตราการใชเชื้อเพลิงตอสินคาในกรณีฐานและการสรางสมการ ไดจากการพล็อตกราฟโดย

ใชขอมูลอัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิง (SFC) ในแกน Y และปริมาณของผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีผลิตได

ในแกน X แลวสราง Trendline และสรางสมการ ซ่ึงคา R Square ท่ียอมรับไดจะตองมีคาสูงกวา 

0.80 โดยท่ีสมการท่ีไดอาจจะเปนสมการเชิงเสน หรือสมการ Polynomial หรือสมการอ่ืนๆ ตาม

ลักษณะของขอมูล ท้ังนี้ คา R Square ท่ีไดในบางกรณีอาจจะต่ํากวา 0.80 ใหเปนไปตามท่ี ESCO 

ตกลงกับผูประกอบการ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 วิธีการหาคาตัวแปรหรือขอมูล 

การไดมาซ่ึงคาตัวแปรหรือขอมูล และนําตัวแปรหรือขอมูลนั้นมาใชในการวิเคราะหผล ใหระบุการ

ไดมาซ่ึงขอมูลลงในขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล โดยท่ัวไปตัวแปรหรือขอมูลไดมาจาก 6 วิธีการไดแก 

1) ตรวจวัดดวยเครื่องมือวัด 
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ขอมูลท่ีตรวจวัดดวยเครื่องมือวัด ดานปริมาณ เชนปริมาณไอน้ํา และปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี

ใช ซ่ึงจะตองตรวจวัดในชวงเวลาท่ีดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด และขอมูลดาน

สภาวะ เชน แรงดันของไอน้ํา อุณหภูมิของน้ําเติมระบบ เปนตน 

2) แบบจําลองทางคณิตศาสตร  

กรณีใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร สามารถทําไดโดยทดสอบการทํางานของระบบท่ีสภาวะ

ตางๆ ครอบคลุมยานท่ีใชงานสูงท่ีสุดและต่ําท่ีสุด เพ่ือใหไดคาตัวแปรท่ีตองการไดแก 

ประสิทธิภาพ และภาระงาน จากนั้นนําขอมูลมาสรางสมการถดถอย  (Regression) ดวยวิธีการ

ทางคณิตศาสตรหรือโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ โดยขอมูลทดสอบตองมีชวงครอบคลุมยานการ

ใชงานท้ังหมด สวนคาในชวงท่ีไมมีขอมูลทดสอบ สามารถประเมินไดโดยการประเมินขางนอย 

(Conservative Approximation) 

ในกรณีท่ีใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการหาคาตัวแปรใหทําการทดสอบคาท่ีไดจาก

แบบจําล องและคาท่ีไดจากการตรวจวัดหรือบันทึกจากมิเตอรแสดงผลของอุปกรณ แลวใช

หลักการทางสถิติหาคา R2 และใหพิจารณาจากคา R2 โดยตองมีคามากกวา 0.75 ข้ึนไป 

3) ขอมูลจากสถานประกอบการ 

ขอมูลท่ีถูกบันทึกโดยพนักงานของสถานประกอบการ เชนขอมูลชั่วโมงทํางานของเครื่องจักร 

ขอมูลอัตราการผลิต หรือขอมูลภาระงานของเครื่องจักร สามารถนํามาใชไดแตคณะทํางาน

ตรวจวัดและพิสูจนผลควรตรวจความถูกตองของขอมูลกอนนําไปใช และในกรณีท่ีพบขอมูล

ผิดปกติใหแจงสถานประกอบการเพ่ือหาวิธีการในการปรับแกหรือตรวจวัดขอมูลใหมใหเกิดความ

ถูกตอง 

4) ขอมูลจากผูผลิต 

บางครั้งผูผลิตไดใหขอมูลการทดสอบอุปกรณท่ีเสนอขายมาดวย สามารถนําขอมูลดังกลาวมา

สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดดังขอ 7.2 แตตองไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการ

และถูกระบุลงในขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล 

5) ขอมูลจากสถาบันการตรวจวัดหรือแหลงขอมูลอ่ืน  

ตัวแปรหรือขอมูลบางตัวสามารถหาไดจากสถาบันการตรวจวัดท่ีมีการตรวจวัดขอมูลไวตลอด

ปเชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ หรือเวปไซตตางๆ ท่ีเชื่อถือได แตตองไดรับ

การยอมรับจากสถานประกอบการและถูกระบุลงในขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล 
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6) คาสมมติฐานหรือคาคงท่ี 

คาสมมติฐานหรือคาคงท่ี สวนมากไมนิยมใชในการตรวจวัดและพิสูจนผล แตถามีความ

จําเปนสามารถนํามาใชไดในสวนท่ีไมสําคัญตอการวิเคราะหผลประหยัด และตองไดรับการ

ยอมรับจากสถานประกอบการและถูกระบุลงในขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล 

 

4.4.8 รายละเอียดของตัวแปร 

ตัวแปรในการตรวจวัดและวิเคราะหผลประหยัด มี 2 ชนิดไดแกตัวแปรหลักและตัวแปรควบคุม  

1) ตัวแปรหลัก หมายถึง ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ การใชพลังงานกอนการปรับปรุง การใช

พลังงานหลังการปรับปรุง ผลประหยัดพลังงาน ผลประหยัดทางการเงิน 

2) ตัวแปรควบคุม หมายถึงตั วแปรท่ีมีผลกระทบทางออมตอการตรวจวัดและพิสูจนผล และมีความ

จําเปนตองถูกควบคุมใหเกิดสภาวะควบคุมท่ีมีคาใกลเคียงกันในชวงท่ีมีการเก็บขอมูลกอนและ

หลังการปรับปรุง เพ่ือใหเกิดความเท่ียงตรงในการเปรียบเทียบการใชพลังงานของอุปกรณตาม

มาตรการท่ี  ESCO เสนอขาย บา งครั้งตัวแปรควบคุมไมสามารถบังคับได เชน อุณหภูมิของน้ํา

ปอนหมอไอน้ํา และแรงดันไอน้ําท่ีจาย ซ่ึงมีผลตอการนําไปคํานวณหาคาพลังงาน ใหคณะทํางาน

ตรวจวัดและพิสูจนผลใชวิธีเก็บขอมูลเพ่ิมข้ึนและเลือกขอมูลท่ีมีสภาวะควบคุมใกลเคียงกันมาใช 

โดยท่ัวไปอนุโลมใหตัวแปรควบคุมมีความแตกตางกันไดไมเกิน 10% 

3) คําอธิบายตัวแปร 

ตัวแปร SFCBL 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Specific Fuel Consumption - Baseline 

หนวย Unit/TonProduct 

ความหมาย อัตราการใชเชื้อเพลิงตอสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐาน 

แหลงขอมูล จากการวัดและวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด จากการคํานวณ 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 
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ตัวแปร FCBL 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Fuel Consumption - Baseline 

หนวย Unit/y 

ความหมาย ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในกรณีฐาน 

แหลงขอมูล จากการตรวจวัดการใชพลังงานในโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด จากมิเตอรวัดปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 

 

ตัวแปร PDBL 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Production - Baseline 

หนวย TonProduct /y 

ความหมาย ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐาน  

แหลงขอมูล ขอมูลจากทางโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด - 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 

 

ตัวแปร FCPJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Fuel Consumption – Project 

หนวย Unit/y 

ความหมาย ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในมาตรการ 

แหลงขอมูล จากการตรวจวัดการใชพลังงานในโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด จากมิเตอรวัดปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 
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ตัวแปร ECPJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Electric Consumption – Project 

หนวย kWh/y 

ความหมาย ปริมาณไฟฟาท่ีใชในมาตรการ 

แหลงขอมูล จากการตรวจวัดการใชพลังงานในโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด จากมิเตอรวัดปริมาณไฟฟา 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 
 

ตัวแปร PDPJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Production - Project 

หนวย TonProduct /y 

ความหมาย ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดจากมาตรการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากทางโรงงาน 

วิธีการตรวจวัด - 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 

 

ตัวแปร SavingNet 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Saving - Net 

หนวย Baht/y 

ความหมาย ผลประหยัดของโครงการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการตรวจวัดพลังงานไฟฟาจากมาตรการ 

วิธีการตรวจวัด ตรวจวัดผานมิเตอรวัดพลังงานไฟฟา 

ความถ่ีในการบันทึกคา  
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ตัวแปร CostBL 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Cost - Baseline 

หนวย Baht/y 

ความหมาย ตนทุนพลังงานในกรณีฐาน 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการตรวจวัดการใชพลังงานไอน้ํา 

วิธีการตรวจวัด จากการคํานวณ 

ความถ่ีในการบันทึกคา -  

 

ตัวแปร CostPJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Cost - Project 

หนวย Baht/y 

ความหมาย ตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟา 

วิธีการตรวจวัด จากการคํานวณ 

ความถ่ีในการบันทึกคา - 

 

ตัวแปร PF,IGA 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Price - Fuel - IGA 

หนวย Baht/Unit 

ความหมาย ราคาเชื้อเพลิงเดิมตามขอตกลงใน IGA 

แหลงขอมูล ขอมูลจากใบแจงหนี้ของสถานประกอบการหรือของทางผูผลิต  

วิธีการตรวจวัด - 

ความถ่ีในการบันทึกคา - 

 

 

 

 

 



11 
 

ตัวแปร PF,PJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Price - Fuel - Project 

หนวย Baht/Unit 

ความหมาย ราคาเชื้อเพลิงท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากใบแจงหนี้ของสถานประกอบการ 

วิธีการตรวจวัด - 

ความถ่ีในการบันทึกคา - 

 

ตัวแปร PE,PJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Price - Electric - Project 

หนวย Baht/kWh 

ความหมาย ราคาไฟฟาท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากใบแจงหนี้ของสถานประกอบการ 

วิธีการตรวจวัด - 

ความถ่ีในการบันทึกคา - 

 

ตัวแปร NCVBL 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Net Calorific Value - Baseline 

หนวย MJ/L 

ความหมาย คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงท่ีใชในกรณีฐาน 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการตรวจวัดการใชพลังงานจากกรณีฐาน 

วิธีการตรวจวัด จากการสงตรวจสอบผาน Lab 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 
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ตัวแปร NCVPJ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Net Calorific Value - Project 

หนวย MJ/L 

ความหมาย คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงท่ีใชในมาตรการ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการตรวจวัดการใชพลังงานในมาตรการ 

วิธีการตรวจวัด จากการสงตรวจสอบผาน Lab 

ความถ่ีในการบันทึกคา  - 

 

4.4.9 กรณีศึกษาการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด: มาตรการระบบผลิตความรอนจากความ

รอนท้ิง 

 

1) รายละเอียดมาตรการ 

สถานประกอบการ A ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตวมีความรอนท่ีตองใชในกระบวนการผลิต

ไดแก ใชไอน้ําและใชลมรอน โดยจากเดิมทางโรงงานผลิตไอน้ําโดยใชหมอไอน้ําและผลิตลมรอน

โดยใชหัวพนไฟแกส (Gas Burner) ตอมาทางโรงงานไดมีการป รับปรุงการใชพลังงานในโรงงาน

โดยไดทําโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวม  (Cogeneration Plant) เพ่ือ

ทดแทนการนําเขาไฟฟาจากสายสงและทดแทนการผลิตไอน้ําจากหมอไอน้ําท่ีมีอยูเดิม 

โดยระบบ Cogeneration Plant นั้นมีการติดตั้งเครื่อง Gas Engine สําหรับผลิตไฟฟาซ่ึงทํา

ใหเกิดความรอนเหลือท้ิงจากเครื่อง Gas Engine ท้ังหมด 2 สวน ไดแก สวนท่ีเปนความรอนสูง 

ไดแก ไอรอนเสียจากทอไอเสียของเครื่อง Gas Engine ซ่ึงจะถูกสงตอไปยังตัว HRSG (Heat 

recovery steam generator) เพ่ือทําการผลิตไอน้ําปอนใหกับกระบวนการผลิ ต และสวนท่ีสอง 

สวนท่ีเปนความรอนต่ํา คือน้ํารอนจากน้ําหลอเย็นของเครื่อง  Gas Engine ซ่ึงเปนสวนท่ีเราจะ

ดําเนินการปรับปรุงตามมาตรการนี้ โดยใหน้ํารอนไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนซ่ึงจะมีพัด

ลมดูดอากาศผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนไดเปนลมรอน เพ่ือเอาไป เสริมการผลิตลมรอนจาก

เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเดิม ดังภาพ 
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รูปท่ี 1 กระบวนการผลิตลมรอนจากน้ํารอนเหลือท้ิงเสริมระบบเดิม 

 

2) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด 

การเลือกรูปแบบของการตรวจวัดและพิสูจนผล ของมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจนผลนี้

อางอิงมาตรฐานของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification 

Protocol) ซ่ึงมีใหเลือกใชได 4 รูปแบบ ไดแก A B C และ D โดยคณะทํางานตรวจวัดและพิสูจน

ผล (Measurement and Verification Unit, M&V Unit) ไดเลือกแนวทางการตรวจวัดและ

พิสูจนผลรูปแบบ B การตรวจวัดตามมาตรการท่ี ปรับปรุง(Retrofit Isolation)

 

 เนื่องจากระบบ

ผลิตความรอนจากความรอนเหลือท้ิง สามารถตรวจวัดปริมาณการใชพลังงานเฉพาะมาตรการท่ี

ปรับปรุง แยกออกจากสวนการผลิตสวนอ่ืนๆ ของสถานประกอบการ 

2.1)  วิธีการตรวจวัด 

โดยการปรับปรุงตามมาตรการนั้น จะทําการตรวจวัดและเก็บขอมูลจาก เครื่องวัดเดิมท่ี

ใชสําหรับวัดปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและปริมาณสินคาท่ีสามารถผลิตได 
 

 

2.2) เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัด 

จะมีการเก็บขอมูลจากมิเตอรตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติตัวเดียวกันท้ังกอน

และหลังการปรับปรุง โดยจะมี การบันทึกขอมูลจากเครื่องมือวั ดลงในบันทึกการปฏิบัติงาน 
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(Log Sheet) เปนประจําทุกกะ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกรณีท่ีมี

ความจําเปน 
 

 

3) ข้ันตอนและขอมูลการตรวจวัด 

สําหรับข้ันตอนในการตรวจวัด M&Vไดกําหนดข้ันตอนการตรวจวัดสําหรับมาตรการโดยการ

ติดตั้งอุปกรณการตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและสินคาท่ีผลิตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจสถานท่ีตรวจวัดขอมูลท่ีจะทํา Baseline หรือขอมูล

สภาวะท่ีตองมีการควบคุมกอนการปรับปรุง 

 
M&V Unit จัดทําขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผล 

นําเสนอกับสถานประกอบการและ ESCO ลงนาม 

 
ตรวจวัดพลังงานท่ีใชและสภาวะท่ีตองควบคุมเพ่ือกําหนด 

Baseline กอนการปรับปรุง 

 
วิเคราะหผลการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 

 

ตรวจสอบยืนยันความพรอมของอุปกรณตรวจวัดตาม

มาตรการท่ีติดตั้งเขาไปใหมและปรับแตงจนเหมาะสมพรอม

เขารับการตรวจวัดจาก ESCO 

 
ตรวจวัดพลังงานท่ีใชและสภาวะท่ีตองควบคุมหลังการ

ปรับปรุง 

 
วิเคราะหผลการใชพลังงานหลังการปรับปรุงและคํานวณ

จํานวนเงินท่ีประหยัดไดปฐาน 

 
จัดทํารายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลเสนอสถาน

ประกอบการและ ESCO 
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3.1)  ตัวแปรหลัก 

ตัวแปรหลัก คือ ขอมูลการตรวจวัดหรือคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีมีการนําเอาไปใช ในการ

คํานวณผลประหยัดหลังจากดําเนินการปรับปรุงตามมาตรการดังตาราง 

ลําดับท่ี ตัวแปรหลัก หนวย 

1 ปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ m3 

2 ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดจากมาตรการ TonProduct 

3.2) ตัวแปรควบคุมหรือสภาวะท่ีตองควบคุม 

คือการควบคุมสภาวะการทํางานของอุปกรณ ท่ีจะทําการปรับปรุงตามมาตรการโดย

ปจจัยพิจารณา ไดแก ภาระท้ังกอนและหลังการปรับปรุงควรควบคุมใหเหมือนการทํางานใน

สภาวะการใชงานปกติ ของสถานประกอบการท่ีสุด นอกจากนี้ยังพิจารณาคาตัวแปรท่ีสงผล

รบกวนตอการตรวจวัด ท้ังตัวแปรบางตัวไมสามารถควบคุมได อาจไมนํามาพิจารณาข้ึนอยู

กับการตัดสินใจรวมกันระหวาง M&V Unit, ESCO และสถานประกอบการ 

3.3) ขอมูลของสถานประกอบการ 

ขอมูลท่ัวไปท่ี M&V Unitจะตองใชใ นการวิเคราะหผลท่ี ESCO ยอมรับและตองขอ

ขอมูลจากสถานประกอบการนี้โดยไมตองตรวจวัด เชน ราคาเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ราคาคา

ไฟฟาท่ีใชจากบิลชําระหนี้คาไฟฟา เปนตน 
 

4) แนวทางการรับรองการตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงาน 

เพ่ือปองกันการเกิดขอโตแยงหลังการตรวจวั ดและพิสูจนผล จึงควรมีการประชุมรวมกันและ

อธิบายใหทุกฝายไดเขาใจถึงแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลท่ี M&V Unit จัดทําข้ึนโดยใช

ทฤษฎีทางวิศวกรรมประยุกตเขากับเครื่องจักรหรือระบบท่ีจะทําการปรับปรุงของสถาน

ประกอบการ และเม่ือทุกฝายเขาใจในขอตกลงการตรวจวัดและพิ สูจนผลท่ี M&V Unit จัดทําข้ึน

แลว ควรใหมีการลงนามไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย ตามสมควร 

 

5) การวิเคราะหผลการประหยัดพลังงาน 

5.1)  ผลการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 

การใชพลังงานกอนการปรับปรุง ทางโรงงาน มีกระบวนการใชลมรอนสําหรับอบอาหาร

สัตว โดยมีการใ ชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติปอนใหกับ หัวพนไฟแกส  (Gas Burner)เพ่ือสราง

เปลวไฟผานทอท่ีมีการติดตั้งระบบพัดลมดูดอากาศ ทําใหเกิดลมรอนข้ึน โดยลมรอนท่ีเกิดข้ึน

นั้นจะถูกสงไปตามทอเพ่ือสงเขากระบวนการอบตอไป ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลของปริมาณกาซ
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ธรรมชาติท่ีใชและปริมาณสินคาท่ีสามารถผลิตได เพ่ือทําการคํานวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิง

ตอสินคาท่ีผลิตไดในกรณีฐานในหนึ่งเดือนตามสมการ 

   SFCBL = FCBL/PDBL 

 โดยท่ี 

   SFCBL = อัตราการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติตอสินคาท่ีผลิตได 

   FCBL = ปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NG) ท่ีใช  

   PDBL = ปริมาณสินคาท่ีผลิตได  
 

จากนั้นเก็บขอมูลในตาราง ซ่ึงจากตัวอยางเปนขอมูลเปนการใชพลังงานเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติใน

การอบอาหารสัตวของเดือนกันยายนกอนท่ีจะมีการปรับปรุงตามมาตรการ 
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NG Product Baseline SFC:

m3 Ton m3 of NG/Ton

1-Sep-12 2,758        574        4.81

2-Sep-12 2,775        554        5.01

3-Sep-12 2,882        538        5.36

4-Sep-12 2,944        530        5.55

5-Sep-12 3,154        599        5.27

6-Sep-12 3,115        576        5.41

7-Sep-12 3,064        531        5.77

8-Sep-12 2,443        463        5.27

9-Sep-12 3,578        1,051      3.40

10-Sep-12 3,679        1,083      3.40

11-Sep-12 3,106        864        3.60

12-Sep-12 3,167        875        3.62

13-Sep-12 3,270        866        3.78

14-Sep-12 2,415        804        3.00

15-Sep-12 3,106        791        3.93

16-Sep-12 3,460        783        4.42

17-Sep-12 3,292        759        4.34

18-Sep-12 3,188        707        4.51

19-Sep-12 3,453        773        4.46

20-Sep-12 3,306        880        3.76

21-Sep-12 3,081        764        4.03

22-Sep-12 3,415        903        3.78

23-Sep-12 3,808        918        4.15

24-Sep-12 3,369        886        3.80

25-Sep-12 3,260        812        4.01

26-Sep-12 2,848        622        4.58

27-Sep-12 2,912        1,029      2.83

28-Sep-12 2,836        1,024      2.77

29-Sep-12 2,650        959        2.76

30-Sep-12 2,626        638        4.12

Sum 92,960       23,157    4.01

Date

 
รูปท่ี 2ตารางการคํานวณหา SFCBL ในกรณีฐาน 
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5.2) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุงตามมาตรการ ไดเอาน้ํารอนซ่ึงเปนน้ําหลอเย็นของเครื่อง Gas 

Engine ไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ทําใหไดลมรอนเพ่ือเอาไปเสริมการผลิตลมรอน

จากระบบผลิตลมรอนจากเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเดิม โดยมีการใชปมสงน้ํารอนซ่ึงใชพลังงาน

ไฟฟาเพ่ิมข้ึนสําหรับมาตรการนี้ แตเนื่องจากคาพลังงานไฟฟานี้เปนสวนท่ีผูประกอบการได

ตกลงกับ ESCO ใหไมนํามาคิด  

สามารถเก็บขอมูลของปริมาณกาซธรรมชาติท่ีใชและปริมาณสินคาท่ีสามารถผลิตได

หลังการปรับปรุง ไดดังนี้ 

   FCPJ = ปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติท่ีใชในมาตรการ 

   PDPJ = ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดจากมาตรการ 
 

NG Product Project SEC:

m3 Ton m3 of NG/Ton
1-Oct-12 2,012        1,029      1.96

2-Oct-12 1,836        1,024      1.79

3-Oct-12 1,700        959        1.77

4-Oct-12 1,733        818        2.12

5-Oct-12 1,684        733        2.30

6-Oct-12 1,802        906        1.99

7-Oct-12 877           238        3.68

8-Oct-12 2,118        1,015      2.09

9-Oct-12 1,951        1,095      1.78

10-Oct-12 1,783        803        2.22

11-Oct-12 2,004        1,005      1.99

12-Oct-12 1,871        900        2.08

13-Oct-12 1,970        960        2.05

14-Oct-12 1,812        552        3.28

15-Oct-12 2,070        576        3.60

16-Oct-12 1,779        765        2.33

17-Oct-12 1,910        430        4.45

18-Oct-12 1,890        491        3.85

19-Oct-12 2,354        710        3.32

20-Oct-12 1,883        576        3.27

21-Oct-12 1,611        692        2.33

22-Oct-12 1,611        693        2.32

23-Oct-12 1,700        637        2.67

24-Oct-12 1,458        512        2.85

25-Oct-12 1,251        455        2.75

26-Oct-12 1,375        473        2.91

27-Oct-12 1,541        804        1.92

28-Oct-12 1,510        769        1.96

29-Oct-12 1,859        869        2.14

30-Oct-12 1,857        847        2.19

Sum 52,812       22,335    2.36

Date

 
รูปท่ี 3 ตารางการปริมาณเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและปริมาณสินคาท่ีผลิตไดจากมาตรการ 
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5.3) การวิเคราะหผลประหยัดพลังงาน 

1) ตนทุนพลังงานในกรณีฐาน 

CostBL = PF,IGA (PDPJ x SFCBL) 

- ราคาเชื้อเพลิงเดิมตามขอตกลงใน IGA (PF,IGA) = 320 Baht/m3 

- ปริมาณสินคาท่ีผลิตไดในชวงท่ีวัดผลการดําเนินโครงการ (PDPJ) = 22,335TonProduct 

- อัตราการใชเชื้อเพลิงในกรณีฐาน (SFCBL) = 4.01 m3/TonProduct 

CostBL = 320 (22,335 x 4.01) 

CostBL = 28,660,272 Baht 

 

2) ตนทุนพลังงานจากการดําเนินโครงการ 

CostPJ  = PF,PJ x FCPJ 

- ราคาเชื้อเพลิงท่ีใชในการดําเนินโครงการ (PF,PJ)  = 320 Baht/m3 

- ปริมาณการใชเชื้อเพลิงจากการดําเนินโครงการ (FCPJ) = 52,812 m3 

CostPJ  = 320 x 52,812  

CostPJ  =16,899,840 Baht 

 

ดังนั้นสามารถคิดผลประหยัดของโครงการไดดังนี้ 

SavingNet = CostBL – CostPJ 

SavingNet = 28,660,272 - 16,899,840 

SavingNet = 11,760,432 Baht 

 

สรุป 

จากการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานตามมาตรการ ระบบผลิตความรอนจาก

ความรอนท้ิง ไดผลประหยัด ถึง 11,760,432 บาท ภายในเดือนตุลาคมเที ยบกับเดือนกันยายนท่ี

เปนกรณีฐาน 
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5.4) การรับรองรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงาน 

จะแบงเปนการรับรองโดย ทางผูตรวจวัด  สถานประกอบการ และบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO) โดยจะมีรูปแบบการรางเอกสารรับรองดังนี้ 

 

ผูตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 

ขาพเจา ………………………….ในฐานะผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการในนามของ …………………………….ซ่ึง

เปนผูตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานของ ……………........................... ขอรับรองวาผลการตรวจวัดและ

พิสูจนผลประหยัดพลังงานในรายงานฉบับนี้ เปนไปตามขอตกลงการตรวจวัดและพิสูจนผลฯ ท่ีนําเสนอ 

 

ลงชื่อ……………………………………………… 

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

ตําแหนง หัวหนาคณะผูตรวจวัดฯ / ผูเชี่ยวชาญพลังงาน 

วันท่ี……………………………………………… 
 

 

สถานประกอบการ 

บริษัท………………………….เปนผูไดรับการตรวจวัดและพิสูจนผลการใชพลังงาน ยอมรับในแนวทางการ

ตรวจวัดและพิสูจนผล และยินดีท่ีใหผูตรวจวัดเขามาดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนการใชพลังงานตามแนวทางท่ีผู

ตรวจวัดและพิสูจนการใชพลังงาน นําเสนอทุกประการ พรอมกันนี้ยินดีใหขอมูลท่ีเปนประโ ยชนตอการดําเนินงาน

ในโครงการ 

 

ลงชื่อ……………………………………………… 

                                                                                       (……………………………………………..) 
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                                                                        ตําแหนง ตัวแทนสถานประกอบการ 

วันท่ี……………………………………………… 

 

 

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

           บริษัท……………………………..ในฐานะผูมีอํานาจลงนามของ ESCO คือ บริษัท ........…………………….ยอมรับ

ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนตามรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดพลังงานท่ีคณะทํางานและพิสูจนผลฯ  ไดทํา

การตรวจวัดและวิเคราะหผลฯ ตามแนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผลฯ ท่ีไดเสนอมา 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………… 

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

                    ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

วันท่ี…………………………………………… 
 


