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ที่มาและความสําคัญ 
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การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการอนุรักษพลังงาน (Measurement and Verification: 

M&V) น้ัน กอนนําผลท่ีไดมาคํานวณหาผลการประหยัดพลังงานท่ีแทจริงของโครงการ จะตองมีกระบวนการตรวจวัด

คาการใชพลังงานท่ีไดรับการยอมรับ 

การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานในประเทศไทยจะอางอิงระเบียบวิธีการของ IPMVP (International 

Performance Measurement and Verification Protocol) ซึ่งพัฒนาข้ึนโดย EVO (Efficiency Valuation 

Organization) โดย IPMVP ไดใหคําจํากัดความและแนวคิดการทํา M&V ทางเลือก ในการทํา M&V รูปแบบตางๆ รวมทั้ง

วิธีการวางแผนและการจัดทํารายงาน M&V สําหรับโครงการอนุรักษพลังงาน 



วัตถุประสงค  

 1.1 เพ่ือนําเสนอวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V) เพ่ือทําใหรายงานผลประหยัดพลังงานที่

ไดมีความนาเชื่อถือ 

 1.2 เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในไทยมีการตรวจวัดและพิสูจน

ผลใหเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยอางอิงระเบียบวิธีการ IPMVP ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงาน

ของบริษัทจัดการพลังงานมีความนาเชื่อถือในระดับสากล 

 1.3 เพ่ือใหการจัดทํารายงานวิเคราะหผลประหยัดมีความนาเชื่อถือ ในดานการลงทุนและผล

ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนที่ไดรับ 

 ชวยลดความเสี่ยง (Performance Risk) และการบริหารความเสี่ยงตอการลงทุนในโครงการอนุรักษพลังงาน ทํา

ใหเกิดความนาเช่ือถือกับสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนในการปลอยสินเช่ือใหกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 

 ชวยลดขอขัดแยงในการตรวจวัดผลประหยัดพลังงานระหวางบริษัทจัดการพลังงาน และสถานประกอบการในการ

ลงทุนมาตรการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ทําใหรายงานเปนท่ียอมรับจากทุก ๆ ฝายรวมท้ังสถาบันการเงิน หรือ

ผูเก่ียวของอื่น ๆ 

 ประเมินผลประหยัดไดครบถวน และเกิดการประหยัดพลังงานอยางตอเน่ือง 

 ประหยัดเวลาในการจัดทําสัญญาพลังงาน ซึ่งการทํา M&V สามารถลดขอขัดแยงในการพิสูจนหาผลประหยัด

พลังงาน จึงชวยประหยัดเวลาในการเจรจาจัดทําสัญญาพลังงานกับลูกคา 

 ชวยใหเกิดการขยายตลาดไปในตางประเทศ เน่ืองจากการตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดตามระเบียบวิธีการตาม 

IPMVP เปนระเบียบวิธีการท่ีรับความเช่ือถือและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับสากล ซึ่งจะสงผลให

บริษัทจัดการพลังงาน สามารถขยายตลาดไปยังตางประเทศได 
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การพัฒนา M&V สําหรับ ESCO ในไทย โดยสถาบันพลังงานฯ 
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ป 2556 

ป 2557 

ป 2558 

ป 2559 

พัฒนาแนวทางและตัวอยาง M&V 4 มาตรการ 

- Voltage Regulator 

- Variable Speed Drive (VSD) 

- Lighting 

- ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพระบบทํานํ้าเย็น 

พัฒนาแนวทางและตัวอยาง M&V 4 มาตรการ 

- Air Compressor 

- Ozone for Cooling Tower 

- Split Type Air Conditioner 

- High Efficiency Motor 

พัฒนาแนวทางและตัวอยาง M&V 4 มาตรการ 

- Cogeneration 

- Waste Heat 

- Boiler 

- Solar Cell 

พัฒนาแนวทางและตัวอยาง M&V 4 มาตรการ 

- Heat Pump 

- Solar Collector 

- Chiller 

- Absorption Chiller 



นิยามการตรวจวัดและพิสูจนผล 
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นิยามการตรวจวดัและพสิูจนผล 

  การตรวจวัดและพิสูจนผล (Measurement and Verification; M&V) 
คือ การตรวจสอบวามาตรการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการอยูยังคงทําใหเกิดการ

ประหยัดพลังงาน โดยคํานวณผลการประหยัดพลังงานท่ีไดรับจากการตรวจวัด

ปริมาณการใชพลังงานกอน และหลังการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานดังแสดง

ตามสมการ  

 

 

   

 

 

ผลการประหยัด = (ระดับการใชพลังงานปกติ)ปรับแก  – (ระดับการใชพลังงานภายหลังดําเนินการ) 
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รูปแบบ M&V 
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รูปแบบ M&V 

 รูปแบบ A การตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลักแยกรายมาตรการ  

     (Option A: Retrofit Isolation with Key Parameter Measurement) 

 รูปแบบ B การตรวจวัดตัวแปรทุกตัวแยกรายมาตรการ  

     (Option B: Retrofit Isolation with All Parameter Measurement) 

 รูปแบบ C การวิเคราะหจากปริมาณการใชพลังงานโดยรวม  

     (Option C: Whole Facility Measurement) 

 รูปแบบ D การจําลองผลดวยแบบจําลองซ่ึงผานการสอบเทียบ  

      (Option D: Calibrated Simulation)  
11 



รูปแบบ A (Option A) 
หลักการ การคํานวณผลประหยัด ตัวอยาง 

รูปแบบ A การตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลักแยกราย

มาตรการ (Option A: Retrofit Isolation with Key 

Parameter Measurement) 

คํานวณผลประหยัดพลังงานโดยการตรวจวัดเฉพาะตัวแปร

หลักท่ีมีผลตอการใชพลังงานของอุปกรณหรือระบบท่ี

ดําเนินการมาตรการ การตรวจวัดอาจทําแบบช่ัวขณะหรือ

ตอเน่ืองข้ึนอยู กับความผันผวนของคาตัวแปรและรอบ

ระยะเวลาการรายงานผล สําหรับตัวแปรรองซึ่งไมได

ตรวจวัดใหใชการประเมินคาจากขอมูลในอดีต หรือจาก

ขอมูลผูผลิต อุปกรณ หรือจากการประมาณการทาง

วิศวกรรม โดยตองแสดงเอกสารหลักฐาน หรือหลักการท่ีใช

ในการประเมินคาด คาผิดพลาดของการคํานวณผลประหยัด

จากรูปแบบน้ีมักมาจากการประเมินคาตัวแปรมากกวาคา

ผิดพลาดจากการตรวจวัด 

คํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานและปริมาณการใช

พลังงานหลังดําเนินการมาตรการ จากการตรวจวัดตัวแปร

หลักแบบช่ัวขณะหรือตอเน่ือง รวมกับการประเมินคาตัว

แปรรอง โดยอาจมีการปรับคาเปนประจําหรือการปรับคา

เปนครั้งคราว (Routine and Non-routine 

Adjustments) ตามความจําเปน 

มาตรการปรับปรุงระบบแสงสวาง ซึ่ง 1) ตรวจวัด

กําลังไฟฟาซึ่งเปนตัวแปรหลักเปนระยะ รวมกับ 2) การ

ประเมินช่ัวโมงใชงานตามช่ัวโมงทํางานของอาคารและ

พฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีของผูใชอาคาร 

12 
ท่ีมา: EVO 10000-1:2014, International Performance Measurement & Verification Protocol, Core Concepts, June 2014 



รูปแบบ B (Option B) 
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หลักการ การคํานวณผลประหยัด ตัวอยาง 

รูปแบบ B การตรวจวัดตัวแปรทุกตัวแยกรายมาตรการ 

(Option B: Retrofit Isolation with All Parameter 

Measurement) 

คาํนวณผลประหยัดพลังงานโดยการตรวจวัดตัวแปรทุกตัว

ท่ีมีผลตอการใชพลังงานของอุปกรณหรือระบบท่ีมีการ

ดําเนินการมาตรการ การตรวจวัดอาจเปนแบบช่ัวขณะหรือ

ตอเน่ืองข้ึนอยู กับความผันผวนของคาตัวแปรและรอบ

ระยะเวลาการรายงานผล 

 

คํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานและปริมาณการใช

พลังงานหลังดําเนินการมาตรการ จากการตรวจวัดตัว

แปรแบบช่ัวขณะหรือตอเน่ือง หรือใชการคํานวณทาง

วิศวกรรมจากการวัดตัวแปรท่ีเปนตัวแทนการใชพลังงาน 

โดยอาจมีการปรับคาเปนประจําหรือการปรับคาเปนครั้ง

คราว (Routine and Non-routine Adjustments) 

ตามความจําเปน 

 

มาตรการปรับความเรว็รอบมอเตอรเพ่ือควบคุมปริมาณ

การไหลของปม โดยติดตั้งมิเตอร วัดกําลังไฟฟา ท่ี

ปอนเขามอเตอรโดยอานคาทุกนาที ในการวัดปริมาณ

การใชพลังงานฐานจะติดตั้งมิเตอรเปนระยะเวลาหน่ึง

สัปดาหเพ่ือตรวจสอบความคงท่ีของภาระใชงาน และ

ติดตั้งมิเตอรตลอดชวงรายงานผลเพ่ือตรวจติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของกําลังไฟฟา 

 

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



รูปแบบ C (Option C) 
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หลักการ การคํานวณผลประหยัด ตัวอยาง 

รูปแบบ C การพิจารณาการใชพลังงานโดยรวมของ

สถานประกอบการ (Option C: Whole Facility 

Measurement) 

คํานวณผลประหยัดพลังงานโดยการตรวจวัดการใช

พลังงานรวมของสถานประกอบการ หรือตรวจวัดใน

ระดับอาคารหรือโรงงานยอย การตรวจวัดปริมาณการใช

พลังงานรวมของสถานประกอบการจะดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองตลอดรอบระยะเวลาการรายงานผล 

คํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานและปริมาณการใช

พลังงานหลังดําเนินการมาตรการโดยใชขอมูลจาก

มิเตอรวัดปริมาณการใชพลังงานรวม โดยอาจมีการ

ปรับคาเปนประจํา (Routine Adjustments) โดยใช

เทคนิคตางๆ เชน การเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห

สมการถดถอย (Regression Analysis) หรือการปรับ

คาเปนครั้งคราว (Non-routine Adjustments) ตาม

ความจําเปน 

การบริหารจัดการพลังงานท่ีมีการดําเนินการหลาย

มาตรการพร อม กันในหลายระบบของสถาน

ประกอบการ โดยใชขอมูลจากมิเตอรวัดปริมาณการ

ใชเช้ือเพลิงและมิเตอรวัดปริมาณการใชไฟฟารวม 

เ พ่ือตรวจวัดปริมาณการ ใชพลั งงานฐานเปน

ระยะเวลา 12 เดือน และเก็บขอมูลตอเน่ืองตลอด

ชวงรายงานผล 

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



รูปแบบ D (Option D) 
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หลักการ การคํานวณผลประหยัด ตัวอยาง 

รูปแบบ D การจําลองผลโดยใชแบบจําลองซ่ึงผานการสอบ

เทียบ (Option D: Calibrated Simulation) 

คํานวณผลประหยัดพลังงานโดยใชการจําลองผลการใช

พลังงานรวมของสถานประกอบการ หรือจําลองผลในระดับ

อาคารหรือโรงงานยอย อยางไรก็ตามวิธีการจําลองผลจะตอง

ผานการสอบเทียบกอนนํามาใชประเมินการใชพลังงานจริง 

การใชรูปแบบน้ีตองการทักษะความเช่ียวชาญสูงในการจัดทํา

แบบจําลองการใชพลังงาน 

คํานวณปริมาณการใชพลังงานฐานและปริมาณการใช

พลังงานหลังดําเนินการมาตรการโดยใชแบบจําลองการใช

พลังงาน ซึ่งผานการสอบเทียบกับขอมูลจากมิเตอรวัด

ปริมาณการใชพลังงานรวมรายช่ัวโมงหรือรายเดือน (โดย

อาจใชขอมูลจากมิเตอรวัดปริมาณการใชพลังงานในฝง

ผูใชงานประกอบเพ่ือชวยในการปรับปรุงแบบจําลองให

แมนยําข้ึน) 

การบริหารจัดการพลังงานท่ีมีการดําเนินการหลาย

มาตรการพรอมกันในหลายระบบของสถานประกอบการ 

ซึ่งไมสามารถติดตั้งมิเตอรเพ่ือเก็บขอมูลปริมาณการใช

พลังงานฐานได 

ขอมูลจากมิเตอรวัดปริมาณการใชเช้ือเพลิงและมิเตอรวัด

ปริมาณการใชไฟฟารวมซึ่งติดตั้งภายหลังจะใชในการสอบ

เทียบแบบจําลอง 

การคํานวณผลประหยัดจะประเมินจากการจําลองปริมาณ

การใชพลังงานฐานเปรียบเทียบกับการจําลองปริมาณการ

ใชพลังงานหลังดําเนินการมาตรการ 

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



แนวทาง M&V 
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แนวทาง M&V 

• การวางแผนการตรวจวัดและพสิูจนผล 

• การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

• การวิเคราะหการตรวจวัดและพสิจูนผล 

• การจัดทํารายงาน (M&V Reporting) 
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การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูนผล 

การวางแผนการตรวจวัดและพิสูจนผล (M&V Plan) 

 1. วัตถุประสงค และรายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงาน และผลประหยัดที่คาดวาจะไดรับ 

 2. ขอบเขตของการตรวจวัด เพ่ือใชตัดสินผลการประหยัดพลังงาน ซ่ึงครอบคลุมทั้งในสวน

เฉพาะเจาะจง  

 3. รายละเอียดที่มาของเงื่อนไขพ้ืนฐาน และขอกําหนดตางๆ สําหรับใชอางอิงเปนปฐาน (Base 

Year) และประมาณการใชพลังงานในปฐานของสถานประกอบการ 

 4. ระบุวิธีการหรือแผนการตางๆ ที่จะใชในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ใชอางอิง 

 5. กําหนดงบประมาณการลงทุน และชวงระยะเวลาการคืนทุนของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
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การวางแผนการตรวจวดัและพิสจูนผล 

 6. กําหนดเง่ือนไข ซึ่งจะใชในการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจวัด 

 7. กําหนดกระบวนการจัดเก็บขอมูลสมมุติฐาน และวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางชัดเจน 

 8. กําหนดรายละเอียด ตําแหนง เวลา ท่ีจะทําการตรวจวัด ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องวัด การเปรียบเทียบ

เครื่องวัด 

 9. การอานคา และการเปนพยาน (Witnessing Protocol) ในการอานคาจากเครื่องวัด ข้ันตอน การสงมอบ

เครื่องวัด การปรับเปลี่ยนเครื่องวัด และวิธีการแกไขเมื่อขอมูลสูญหายหรือไมสามารถตรวจวัดได 

 10. กําหนดวิธีการประกันคุณภาพของโครงการ 

 11. กําหนดรูปแบบของรายงานการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and 

Verification; M&V) และการนําเสนอผลการประหยัดพลังงานในแตละป 
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ขั้นตอนหลักของการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 
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การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

ขั้นตอนการดําเนินการตรวจวัดและพิสูจนผลตามแนวทางสากล IPMVP   

 1) เลือกรูปแบบการตรวจวัดพลังงาน (Option A, B, C, D) ใหเหมาะสมกับมาตรการอนุรักษพลังงาน

พรอมท้ังกําหนดคาปรับแก หากมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการใชพลังงาน 

 2) รวบรวมขอมูลการปฏิบัติและพลังงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงในปฐาน (Base Year) 

และประกอบการประเมินผลการประหยัดท่ีจะเกิดขึ้น 

 3) กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล และคาใชจาย เน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลท่ีสลับซับซอนอาจจะมี

คาใชจายสูง 

 4) จัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V Plan) 

 5) ออกแบบ ติดต้ัง และทดสอบอุปกรณท่ีจําเปนตองใชภายใตแผน M&V ท่ีกําหนด 
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การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

 6) หลังจากดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีกําหนดแลว และตองทําการตรวจสอบอุปกรณท่ีติดตั้ง 

พรอมท้ังปรับปรุงวิธีการใชงานอุปกรณ เพ่ือใหมั่นใจไดวาผลการประหยัดพลังงานท่ีไดรับสอดคลองตามท่ีกําหนด

ไว 

 7) รวบรวบขอมูลการเดินเครื่อง และการใชพลังงานของอุปกรณ หลังจากปรับปรุงตามมาตรการท่ีกําหนดแลว

นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลอางอิงกอนปรับปรุง เพ่ือใหมั่นใจไดวาอุปกรณสามารถใชงานไดตามแผนท่ีวางไว 

 8) คํานวณและจัดทํารายงานผลประหยัดพลังงานใหสอดคลองกับแผนงาน (M&V Plan) ท่ีไดวางไว  
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  การตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานอาจจะกระทําโดยหนวยงานกลางเพ่ือใหมั่นใจตอผลการ ตรวจวัดที่เกิดข้ึน 



การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน  

 1. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลการประหยัดพลังงาน (Factors Affecting the  

Energy Savings Performance) ปจจัยดังกลาวแบงเปน 2 ชนิด คือ  

 - ปจจัยท่ีสามารถทํานายลวงหนาได เชน การเติบโตของสถานประกอบการ และจํานวนชั่วโมงท่ีจะใชงานในอนาคต  

 - ปจจัยท่ีสามารถวัดได  

 2. ความไมแนนอนในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน (Evaluating Saving Uncertainty) 

 1) ความคลาดเคล่ือนจากเคร่ืองมือวัด ควรทําการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชกับคาเคร่ืองมือมาตรฐานอยางนอยปละคร้ัง 

 2) ความคลาดเคล่ือนจากแบบจําลอง 

 3) ความคลาดเคล่ือนจากการเก็บตัวอยาง ควรเก็บจํานวนตัวอยางใหเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล 

 4) ความคลาดเคล่ือนจากสมมติฐาน 
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การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (ตอ) 

 3. การทํางานขั้นตํ่าของอุปกรณ (Minimum Operating Conditions) 

  กอนการดําเนินงานบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการ ควรปรึกษาหารือเพื่อทําบันทึกความ

เขาใจ กําหนดเงื่อนไขการทํางานของอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรการอนุรักษพลังงานที่จะดําเนินการ 

 4. ราคาพลังงาน (Energy Prices) 

  คาพลังงานที่สามารถประหยัดได คํานวณจากผลคูณของปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดกับราคาคา

พลังงานในขณะนัน้ ซ่ึงควรมีการกําหนดใหชัดเจนวาจะใชราคาเทาไร หรืออางอิงขอมูลจากที่ใด 

 5. การพิสูจนผลโดยบุคคลท่ีสาม (Verification By A Third Party) 

  - อาจทําการวาจางบุคคลที่ 3 ชวยตรวจสอบและวิเคราะหข้ันตอนการดําเนินงานตามมาตรการอนุรักษ

พลังงานวามีโอกาสประสบสาํเร็จตามที่ ESCO ไดเสนอไวหรือไม  

  - การกําหนดคามาตรฐานและระเบียบวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน เพื่อใหทั้ง

สองฝายเห็นพองตองกัน  
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การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (ตอ) 

 6. การปรับคาฐานการใชพลังงาน (Baseline Adjustments) 

 การปรับคาฐานการใชพลังงาน เปนการปรับเพ่ือใหการคํานวณผลการอนุรักษพลังงานมี

ความแมนยํามากขึ้น โดยการปรับคาฐานอาจเกิดขึ้นจาก 

 1) การเปล่ียนแปลงเคร่ืองปรับอากาศ หรือจํานวนชั่วโมงการใชงาน 

 2) การเปล่ียนแปลงจํานวนอุปกรณหลักๆ ที่มีผลตอการใชพลังงาน 

 3) การเปล่ียนแปลงสภาวะการใชงานของอุปกรณ เชน ความสวางของพ้ืนที่ใชงาน อุณหภูมิ

ของเคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
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การดําเนินการตรวจวัดและพิสจูนผล (M&V Process) 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (ตอ) 

 7. คาใชจาย (Cost)  

 คาใชจายในการคํานวณผลการประหยัดพลังงานข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 

 1) รูปแบบในการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 

 2) จํานวนและความซับซอนของมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 3) จํานวนและความซับซอนของอุปกรณที่ใชในการตรวจวัด  

 4) จํานวนบุคลากรที่ตองใชในการดําเนินการ 

 5) จํานวนการสุมวัด ความละเอียดและความถูกตองในการวัด 

  

  คาใชจายจึงข้ึนอยูกับความเหมาะสม และดุลยพินิจของสถานประกอบการ 
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การวิเคราะหการตรวจวัดและพิสูจนผล 

 เปนการคํานวณหาปริมาณพลังงานหรือพลังไฟฟาที่ประหยัดได  สามารถหาไดจากการ

เปรียบเทียบปริมาณพลังงานหรือพลังไฟฟาที่ใชกอนและหลังการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน  

ซึ่งสรุปเปนความสัมพันธดังนี้ 

 

 

 คาปรับแก  เปนคาที่ใชปรับคาฐานของปริมาณการใชพลังงานกอนปรับปรุงใหอยูภายใตเงื่อนไข

หรือสภาวะการทํางานเดียวกันกับภายหลังการปรับปรุง  สภาวะดังกลาว  ไดแก  สภาพอากาศ  

การใชงานอาคาร  ผลผลิต  และการใชงานของอุปกรณตางๆ  เปนตน  ทั้งน้ีคาปรับแกอาจมีคาเปน

บวกหรือลบก็ได 

 

พลังงานที่ประหยัดได   =   พลังงานที่ใช (กอนการปรับปรุง) – พลังงานที่ใช (หลังการปรับปรุง) ± คาปรับแก 
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การจัดทํารายงาน (M&V Reporting) 

 การจัดทํารายงานควรมีรายละเอียดท่ีสําคัญ คือ 

 1. รูปแบบของขอมูลที่ไดจากการบันทึก  

 สวนใหญการเก็บขอมูลการใชพลังงานใน Baseyear ซึ่งขอมูลนี้จะใชในการวิเคราะหหา 

มาตรการอนุรักษพลังงานดวย 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

 สามารถหาไดจากการเปรียบเทียบปริมาณพลังงาน หรือพลังงานไฟฟาที่ใชกอนและหลังการ 

ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน  
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การจัดทํารายงาน (M&V Reporting) 
3. ชวงระยะเวลาการรายงานผล  

 รายงานการตรวจวดัฯ ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํา M&V และการวางแผน M&V การจัดทํารายงาน

การตรวจวัดฯ ประกอบดวย 

 3.1 ขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 

– เนื้อหาตองระบุถึงรายละเอียดของมาตรการโดยสังเขป  

– รูปแบบการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานตามระเบียบวิธีการ IPMVP  

– เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจวัด การเตรียมพื้นท่ีสําหรับการตรวจวัด 

ขั้นตอนการตรวจวัด  

– ตัวแปรหลัก ตัวแปรควบคุมหรือสภาวะท่ีตองควบคุมในขณะทําการตรวจวัด ขอมูลหรือชั่วโมงทํางานหรือสถิติการใชงาน

เคร่ืองจักรท่ีขอจากสถานประกอบการแทนการวัด แบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือ สมการท่ีใชในการคํานวณผลการ

ประหยัดพลังงานตาราง (Log Sheet) ท่ีใชในการเก็บขอมูล  

– หนังสือรับรองขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงานท่ีไดรับการยอมรับจากสถานประกอบการและ

บริษัทจัดการพลังงาน 
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ตัวอยางหนังสือรับรองขอตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจนผล 
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การจัดทํารายงาน (M&V Reporting) 

3. ชวงระยะเวลาการรายงานผล (ตอ) 

 3.2 รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานกอนปรับปรุง 

 หลังจากท่ีสถานประกอบการไดเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (M&V) แลว ส่ิงท่ี

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ตองปฏิบัติตอไป คือ  

 1) ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองมือวัดเพื่อเก็บขอมูลของสภาพการทํางานของอุปกรณ หรือระบบตางๆ เปนชวงเวลาท่ีเพียงพอ

ในการท่ีจะรูถึงลักษณะการทํางาน 

 2) จัดทํารายงานผลการตรวจวัด และวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีไดดําเนินการแลวจัดสงรายงานนี้ใหกับสถานประกอบการ 

เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลและอนุมัติตอไป 

 3) เมื่อสถานประกอบการอนุมัติรายงาน และไดแจงใหบริษัทจัดการพลังงานทราบแลวนั้น บริษัทจัดการพลังงานก็สามารถ

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณตางๆ ในมาตรการอนุรักษพลังงานตอไป 

 4) บริษัทจัดการพลังงานทําการแจงใหสถานประกอบการทราบวา อุปกรณท้ังหมดไดทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย 
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 3.3 รายงานการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานหลังปรับปรุง 

 เมื่อดําเนินการติดต้ังอุปกรณในมาตรการอนุรักษพลังงานแลวเสร็จ บริษัทจัดการพลังงานตองจัดสงรายงานภายหลัง

การติดต้ังอุปกรณใหสถานประกอบการ ประกอบดวย  

– ขอมูลอุปกรณหรือระบบที่ไดทําการติดต้ัง  

– การทดสอบเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ  

– การคํานวณผลการประหยัดพลังงานที่ไดประเมินไว  

 เมื่อสถานประกอบการไดทําการตรวจสอบรายงานภายหลังการติดต้ังอุปกรณ ตรวจสอบอุปกรณที่ติดต้ัง และเครื่องวัด

ที่ใชในการตรวจวัด สถานประกอบการก็จะดําเนินการ ดังน้ี 

 1) อนุมัติรายงาน ถามาตรการอนุรักษพลงังานที่ดําเนินการสามารถยอมรับได 

 2) ไมอนุมัติรายงาน ถามาตรการอนุรักษพลงังานที่ดําเนินการยังไมสมบูรณ 
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 3.4 รายงานความกาวหนาของโครงการ 

• บริษัทจัดการพลังงานจะดําเนินการการจัดทําการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด

พลังงาน เปนชวงระยะเวลาตามที่ระบุไวในแผนการตรวจวัดฯ M&V (เชน รายเดือน ราย

ไตรมาส หรือ รายป เปนตน)  

• บริษัทจัดการพลังงานควรจัดทํา M&V และสงรายงานใหสถานประกอบการเปนราย

เดือนหรือรายไตรมาส เพ่ือใหสถานประกอบการสามารถทราบถึงประสิทธิภาพการ

ทํางานของอุปกรณที่ไดติดต้ังไว และปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดอยางตอเนื่อง 
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