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ความรู้พื้นฐานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ 

B1.2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินส าหรับอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี (Financial 
Analysis for Energy Efficiency Buildings) 

1. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าตลอดท้ังวัฎจักรของอาคารในการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดทั้งวัฎจักรของอาคาร หรือที่เรียกว่า Life-Cycle Cost Analysis 
(LCCA) คือ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่พิจารณาค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ การใช้งาน การ
บ ารุงรักษา การท าลาย เพื่อให้สามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ในการออกแบบอาคาร ซึ่งในทางเลือก       
ต่างๆ นั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน หากแต่อยู่ที่มุมมองในภาพรวมในระยะยาวตลอดอายุ
ของอาคารว่าทางเลือกใดจะให้ผลที่ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ หรือผู้บริหารอาคารในด้านต่างๆ 
มากน้อยเพียงใด เช่น ผลในด้านการประหยัดพลังงาน ผลในด้านคุณภาพการใช้อาคาร ผลในด้านความ
ปลอดภัย ฯลฯ 

 

  

(Source : Sustainable Building Technical Manual, Lean & Clean Management , 1994) 

รูปที่ 1-1 แสดงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของอาคารในสัดส่วน 2% ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุอาคาร 30 ปี 

 

1.1 ท าไมถึงต้องท าการวิเคราะห์  Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) 

โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับการวิเคราะห์ Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) 
เนื่องจากการออกแบบอาคารใหม่ (New Building) หรือการปรับปรุงอาคารเก่า (Retrofitted Existing 
Building) ให้มีประสิทธิภาพพลังงานมากขึ้นนั้น ส่งผลต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในทางเลือกต่างๆ  

ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจโครงการที่เป็นทางเลือกต่างๆ ว่าจะด าเนินการได้คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์
หรือไม่นั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาในระยะยาวตลอดอายุโครงการ ซึ่งท าให้การจัดล าดับความส าคัญ
ในการด าเนินโครงการโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ LCCA ในด้านต่างๆ มาช่วยให้นักลงทุน หรือ ผู้ให้แหล่ง
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เงินกู้ในโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งข้ึน รวมถึงเจ้าของหรือผู้บริหารโครงการสามารถเลือก
การด าเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่ าสุด (Lowest overall cost) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างในขั้นตอน
การออกแบบอาคาร 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ LCCA ที่ผ่านมา มักประสบกับอุปสรรคจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอ ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ LCCA 

o มีการวิเคราะห์ LCCA ที่ช้าเกินไป (ไม่ได้ท าในช่วงออกแบบ) เนื่องจากถูกมองว่าเป็น
เพียงเครื่องมือในการยืนยันผลจากการออกแบบ ซึ่งแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักคือเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อตัดสินใจในทางเลือกการลงทุนที่ดีท่ีสุด 

o เอกสาร Owner Project Requirement (OPR’s) เสร็จล่าช้ากว่ากระบวนการออกแบบ
และก่อสร้างท าให้ขาดความชัดเจนของงานจากฝ่ายต่างๆ  

o การเติบโตขยายส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ท าให้ยากต่อการใช้งานและบ ารุงรักษา และ
ส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์ LCCA ที่คลาดเคลื่อน 

o ฯลฯ 
 

1.2 การค านวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC) 

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC) ถูกน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และก าหนดค่าดัชนี
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบอาคาร ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรจะเป็นตัวช้ีวัดทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ประเมินความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน ค่าด าเนินการ ค่าพลังงาน ค่าซ่อมบ ารุง รวมถึง
มูลค่าซากของระบบ ในกระบวนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะถูกแปลงเป็น
มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) โดยค านึงถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา มูลค่าสุทธิของราคาค่า
ซาก (Resale , Scrap Value) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านน้ า ค่าจ่ายในการซ่อมบ ารุงฯลฯ ซึ่ง
สามารถแสดงได้ด้วยสมการค านวณต่อไปนี้ 

 

  

โดยที ่

LCC = Total Life Cycle Cost in Present Value of given alternative 
I0 = Initial Investment Cost 
Repl = Present Value capital replacement cost 
Res = Present Value residual ( resale value, scrap value, salvage value) less disposal costs 
E = Present Value Energy Cost 
W = Present Value Water Cost 
OM&R = Present Value non-fuel operating, maintenance, and repair costs 
O = Present Value of Other costs ( e.g. contract costs ) 
 

LCC = I0 + Repl – Res + E + W + OM&R + O 
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การค านวณข้างต้น อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ อาทิ BLCC5.3 (Building Life Cycle Cost Version 
5.3-15) หรือ โปรแกรม BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) ของ US 
Department of Commerce , NIST (National Institute of Standards and Technology) หรือโปรแกรม Excel 
Spreadsheet จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

 

 

(Source : www.nist.gov) 
รูปที่ 1-2 แสดงภาพหนา้จอโปรแกรมการค านวณ BLCC 5.3 
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(Source : www.nist.gov) 

รูปที่ 1-3 แสดงภาพหนา้จอโปรแกรมการค านวณ BEES 

 

( Source : www.nist.gov) 

รูปที่ 1-4 แสดงโครงสร้างของโปรแกรม BEES 
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(Source : www.nist.gov) 

รูปที่ 1-5 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ Overall Performance (Economic & Environmental)                                   
ของโปรแกรม BEES-Online 

( Source : www.nist.gov) 

รูปที่ 1-6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ Economic Performance  ของโปรแกรม BEES- Online 
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(Source : www.nist.gov) 

รูปที่ 1-7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ Life Cycle Stage จาก Fossil Fuel Depletion ของโปรแกรม BEES- Online 

 

(Source : www.nist.gov) 
รูปที่ 1-8 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ Global warming ของโปรแกรม BEES- Online 
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2. กรณีศึกษา การวิเคราะห์ LCCA ส าหรับอาคารธุรกิจ  

 

2.1 การวิเคราะห์กรณี Base Case : Conventional Design 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการต่อไปนี้ แสดงการเปรียบเทียบของโครงการ 2 กรณี คือ 
กรณีปกติที่มีการออกแบบระบบปรับอากาศแบบ Constant Air Volume (CAV) ที่ไม่มีการควบคุมและการ
ใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งและ กรณีทางเลือกเพื่อพิจารณา คือมีการออกแบบระบบปรับอากาศที่
ประหยัดพลังงาน มี Night time set-back และ มี Economizer  ดังนั้น กรณีที่มีค่า LCC ต่ ากว่า จะได้รับ
การพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนนั่นเอง 

ข้อมูลทั่วไป : 

สถานท่ีตั้งอาคาร   Washington, DC ; DOE Region 3 
อัตราคิดลด (Discount Rate ) 3% 
ราคาพลังงาน   ไฟฟ้า $0.08/kWh 
อายุอุปกรณ ์   20 ปี 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดง Cash Flow ได้ดังต่อไปนี ้

 เงินลงทุนเริ่มต้น (Initial investment cost ; Lump sum cost)                
= $103,000 

 มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพัดลมใหม่ ณ สิ้นปีท่ี 12 = $12,000 
 มีมูลค่าซากของอุปกรณ์ในระบบ ณ สิ้นปีท่ี 20 = $3,500 
 มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อปี = $20,000  
 (250,000 kWh ที่ $0.08/kWh) 
 มีค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษาระบบต่อปี = $7,000 

 

สามารถเขียน Cash Flow Projection อย่างง่าย ได้ดังรูปต่อไปนี ้
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รูปที่ 2.1-1 Cash Flow Diagram ส าหรับ Conventional HVAC Design 

จาก Worksheet รายการวิเคราะห์ Life-Cycle Cost ต่อไปนี้ แสดงถึงตัวอย่างในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่างๆ 
ตามล าดับดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 : ก าหนดรายละเอียดโครงการ (Project Identification) 
 ขั้นตอนท่ี 2 : จัดท า Cash Flow Diagram 
 ขั้นตอนท่ี 3 : สรุปข้อมลู Input Data Summary 
 ขั้นตอนท่ี 4 : ค านวณ Present Value (PV) 
 ขั้นตอนท่ี 5 : ค านวณ Saving – to – Investment Ratio (SIR)  
 ขั้นตอนท่ี 6 : ค านวณ Discounted Payback Period 
 ขั้นตอนท่ี 7 : พิจารณาตัดสินใจเลอืกด าเนินโครงการ (Selection) 
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ดังนั้น สามารถแสดงสรุปผลการค านวณเพื่อหาค่า LCC กรณี Base Case : Conventional HVAC Design ได้ดัง
ตารางที่ 2.1-1 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2.1-1 แสดงผลการค านวณ Life Cycle Cost (LCC) – Base Case : Conventional HVAC Design 

 

สรุป กรณี Base Case : Conventional HVAC Design มีค่า Life-Cycle Cost (LCC) = $516,233 ตลอดการใช้
งาน 20 ปี 

2.2 กรณีตัวอย่างการค านวณ LCC- Alternative Case : Energy Saving Design 

จากการออกแบบระบบ HVAC ที่ประหยัดพลังงาน โดยมีระบบ Night Time Set-back for heating and air-
conditioning  และ Economizer Cycle  สามารถแสดง Cash Flow ได้ดังต่อไปนี้ 

 เงินลงทุนเริ่มต้น (Initial investment cost ; Lump sum cost)  
= $110,000 

 มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพัดลมใหม่ ณ สิ้นปีท่ี 12 = $12,500 
 มีมูลค่าซากของอุปกรณ์ในระบบ ณ สิ้นปีท่ี 20 = $3,700 
 มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อปี = $13,000  

(162,500 kWh ที่ $0.08/kWh) 
 มีค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษาระบบต่อปี = $8,000 
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ดังนั้น สามารถแสดงผลการค านวณเพื่อหาค่า LCC กรณี Alternative Case : Energy Saving HVAC Design             
ได้ดังตารางที่ 2.2-1 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2.2-1 แสดงผลการค านวณ Life Cycle Cost (LCC) – Alternative Case : Energy Saving HVAC 
Design 

 

สรุป กรณี Alternative Case : Energy Saving HVAC Design มีค่า Life-Cycle Cost (LCC) = $432,442  
ตลอดการใช้งาน 20 ปี 
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สรุป 

การตัดสินใจด าเนินการ เลือก กรณีที่ให้ค่า LCC ต่ ากว่า คือ กรณี Energy Saving HVAC Design โดยมีค่า             
Net savings = $516,233 - $432,442 = $83,791 ที่ค่าเงิน ณ ปัจจุบัน (Present Value เมื่อคิด 3 % discount 
rate) 

2.3 กรณีศึกษา LCCA ในอาคารประเภทต่าง ๆ  

เนื่องจาก LCCA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรของโครงการ ดังนั้น ค าถามที่มักต้อง
พิจารณาก่อนการประเมิน ได้แก่ 

 ใครเป็นผู้ก าหนดพารามิเตอร์ของการวิเคราะห์ LCCA และใครเป็นผู้ตัดสินใจ? 
 สิ่งใดบ้างที่ต้องประเมินระหว่างการวิเคราะห์ LCCA? 
 ระยะเวลาช่วงใดท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ LCCA? (Funding, Design, Construction) 
 การวิเคราะห์ LCCA ควรท าอย่างไร? ใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์? 

 

กรณีศึกษาต่อไปนี้ จะแสดงถึงตัวอย่างที่ได้ด าเนินการจริง ซึ่งจะช่วยให้สามารถท าความเข้าใจในการพิจารณาข้างต้นได้
มากยิ่งข้ึน 
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ที่มา : Life Cycle Cost Analysis and Energy Efficiency, Report to the Washington State Legislature , 
December 2013 
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Enhanced Life Cycle Cost Analysis (ELCCA) and Commissioning for High Performance Buildings 
Flow Chart 

ส าหรับไดอะแกรมหน้าถัดไป จะแสดงถึงการพิจารณา LCCA ที่สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมายตา่งๆ อาทิ เจ้าของที่ปรึกษา
ออกแบบ นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานตาม LEED ฯลฯ   

ค าย่อท่ีใช้ : 

LCCA  Life Cycle Cost Analysis 
ELCCA  Energy Life Cycle Cost Analysis 
DES  Department of Enterprises Services 
A/E/C Team Architect/Engineer/Contractor Team 
RFQ  Request for Qualifications 
RFP  Request for Proposals 
Cx  Commissioning 
CxA  Commissioning Authority, or Agent 
VE  Value Engineering 
M&V  Measurement & Verification 
O&M  Operations and Maintenance 
KPI  Key Performance Indicators 
 

Source : 
Owner’s Project Requrements Template.July 2012 
LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction 2009 Edition. 
Washington D.C. : U.S. Green Building Council, 2009 Print. 
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2.4 เกณฑ์การประเมินโครงการ 

จากหัวข้อ 2.2 จะเห็นได้ว่า โครงการที่มีการลงทุนจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาในด้านความคุ้มค่าการลงทุนว่าสมควรที่
จะท าหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า LCC , NS ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาในด้านการจัดล าดับความส าคัญในการ
ลงทุนว่าจะพิจารณาด าเนินโครงการใดก่อน-หลัง ตามล าดับ (กรณีมีมากกว่า 2 โครงการขึ้นไป) ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์โครงการจึงต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกัน  

สรุปเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เพิ่มเติมประกอบจากการพิจารณา LCC มีดังต่อไปนี ้

LCC = Life-Cycle Cost 
NS = Net Savings 
SIR = Savings-to-Investment Ratio หรือ Benefit-to-Cost Ratio 
AIRR = Adjusted Internal Rate of Return 
SPB = Simple Payback Period 
DPB = Discounted Payback 

 

ซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตรการค านวณ ต่อไปนี ้

Net savings (NS) 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ Net Saving (NS) 

 NS เป็นการวิเคราะห์ Economic Performance ที่เกี่ยวกับการลด Operational Cost 
 NS เป็นการวิเคราะห์ที่ต้องค านวณเทียบกับกรณี Base Case 
 โครงการปรับปรุงที่เป็นทางเลือก (Project Alternatives) ต้องประเมินจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน และค่า 

Discount rate ที่เท่ากัน 
 NS ที่สมควรพิจารณาลงทุน คือ NS ที่มีค่าเป็นบวก ซึ่งหมายถึง โครงการที่เป็นทางเลือกมีค่า LCC ต่ ากว่า 

โครงการที่เป็น Base Case 
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Savings-to Investment Ratio (SIR) 

 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ Saving-to-Investment Ratio (SIR) 

 SIR ที่มากกว่า 1.0 เทียบเท่ากับ NS ที่มากกว่า 0 
 โครงการปรับปรุงที่เป็นทางเลือก (Project Alternatives) ต้องประเมินจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน และค่า 

Discount rate ที่เท่ากัน 
 SIR เหมาะส าหรับการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่แยกเป็นอิสระ ไม่เหมาะกับโครงการหลายโครงการที่มีความ

เชื่อมโยงกัน 
 

Adjusted Internal Rate of Return (AIRR) 
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สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ Adjusted Internal Rate of Return (AIRR) 

 AIRR เป็นการวิเคราะห์ Economic Performance ที่แสดงถึงผลตอบแทนการลงทุนรายปี 
 โครงการปรับปรุงที่เป็นทางเลือก (Alternatives) จะได้รับการพิจารณาเมื่อเทียบกับ Base Case โดยให้ค่า 

AIRR ที่มากกว่า Discount Rate 
 โครงการปรับปรุงที่เป็นทางเลือก (Project Alternatives) ต้องประเมินจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน และค่า 

Discount rate ที่เท่ากัน 
 ฯลฯ 

 

Simple & Discounted  Payback (SPB & DPB) 

 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ Simple & Discounted Payback (SPB & DPB) 

 SPB และ DPB เป็นการวิเคราะห์ระยะเวลาที่จะได้รับการคืนทุนจากเงินลงทุน 
 DPB เป็นการพิจารณาค่าของเงินตามช่วงเวลา 
 การคิดระยะเวลาคืนทุนจะใช้ส าหรับพิจารณาว่าสมควรด าเนินการหรือไม่เท่านั้น  ไม่เหมาะส าหรับการพิจารณา

จัดล าดับโครงการที่เป็นทางเลือก 
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ดังนั้น โดยทั่วไป เกณฑ์การประเมนิโครงการทีส่มควรจะลงทุน มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 กรณีตัวอย่างการประเมินโครงการ 

2.5.1 กรณีตัวอย่างการประเมิน LCC ส าหรับการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร : 

กรณีตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ที่มาข้อมูล : 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (3)) ซึ่งเป็นอาคาร 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 15,985 ตารางเมตร เฉลี่ยใช้งาน 8-10 ช่ัวโมงต่อวัน 
และมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงจากใบเสร็จค่าไฟ ดังตารางที่ 2.4 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.5.1-1 แสดงปรมิาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือนของอาคารศาลางกลางจังหวัดสุพรรณบุร ี

 

โดยมีการส ารวจข้อมูลทางกายภาพของวัสดุประกอบอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการประเมินประสิทธิภาพด้านต่างๆ                   
ดังตารางที่ 2.5.1-2 ต่อไปนี ้

 ตารางที่ 2.5.1-2 สรุปรายการวสัดุที่ใช้ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางจังหวัด 

 

 Lowest LCC (for Determining cost-
effectiveness) 

 NS > 0 (for Determining cost-
effectiveness) 

 SIR >1 (for Ranking projects) 
 AIRR > discount rate (for Ranking 

projects) 
 SPB, DPB < study period (for 

Screening projects) 
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ทั้งนี้ สามารถค านวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) และหลังคา (RTTV) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของ
กรอบอาคาร ซึ่งได้ OTTV = 28.68 W/m2 และ RTTV = 8.91 W/m2 ตามล าดับ จากนั้น สร้างอาคารอ้างอิงโดยจ าลอง
สภาพการใช้พลังงานด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 เพื่อหาค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร ซึ่งได้เท่ากับ 79.39                        
kWh/m2-yr. ดังตารางสรุปที่ 2.5.1-3 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2.5.1-3 ประสิทธิภาพของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน   
                 (BEC) (ศ.ดร.สรุพงศ์ จิระรตันานนท์ , 2553) 
 

 

 

ดังนั้น สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงได้ 112 แนวทาง จากนั้น ค านวณค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น OTTV, Energy 
Consumption, Energy Saving, Initial Cost, Life Cycle Cost (LCC) โดยมีแนวทางที่ 22 (ผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นฉาบ
เรียบทาสี+กระจกใส) ซึ่งเป็นวัสดุกรอบอาคารของแบบมาตรฐานศาลากลางที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอาคารอ้างอิง (Base Case) 
โดยเหลือแนวทางที่พิจารณาเพียง 14 แนวทางที่สมควรพิจารณาการปรับปรุง จากค่า LCC ที่ต่ ากว่า LCC แนวทางที่ 22                   
( LCC ต่ ากว่า 62,811,469 บาท) ซึ่งแนวทางที่ 59 จะมีค่า LCC ต่ าสุด (LCC=61,401,441)  

 

สามารถพิจารณาค่าประสิทธิภาพต่าง ๆ ไดด้ังรูปที่ 2.5.1-1 – 2.5.1-3 และตารางที่ 2.5.1-4 - 2.5.1-5 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 2.5.1-1 เปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผา่นผนัง (OTTV) ของแต่ละแนวทางการปรับปรุง 

 

 

รูปที่ 2.5.1-2 เปรียบเทียบปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได้ (%) ของแต่ละแนวทางปรับปรุง 
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รูปที่ 2.5.1-3 เปรียบเทียบค่าต้นทุนตลอดอายุวฎัจักร (LCC) ของแต่ละแนวทางการปรับปรุง 

ส าหรับรายละเอียดของ LCC ส าหรับแนวทางการปรับปรุงทั้ง 14 รูปแบบ ที่ควรพิจารณาเนื่องจากให้ค่า LCC ที่ต่ ากว่า
แนวทางอ้างอิงที่ 22 มีดังตารางที่ 2.5.1-4 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 2.5.1-4 ค่าต้นทุนตลอดอายุวัฎจักร (LCC) ส าหรับแนวทางการปรับปรุงท้ัง 14 รูปแบบที่มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 
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อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานนั้น ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพพลังงานที่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
(Economic Building : ECON) ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ 2.5.1-5 ต่อไปนี้ พบว่า การปรับปรุงอาคารเป็นอาคารที่มีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (High Energy Performance System : HEPS) ตามแนวทางที่ 98 นั้น แม้ว่าจะก่อให้เกิดผล
ประหยัดพลังงานที่สูงแต่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่มากถึง 30 ปี ดังนั้นจึงไม่
คุ้มค่าในการลงทุน  ซึ่งต่างจากการปรับปรุงในแนวทางที่ 59 ซึ่งให้ค่า LCC ที่ต่ ากว่า และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 6 ปี แต่
ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานท่ีใกล้เคียงกัน 

ตารางที่ 2.5.1-5 สรุปประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลางกลาง และแนวทางการปรับปรุงเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า (BEC) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (HEPS) และมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานท่ีคุ้มค่าแก่การลงทุน (ECON) (ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ , 2553) 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม จากค่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคารของประเทศไทย (ตารางที่ 2.5.1-6)  และ สมรรถนะของ
ระบบอาคารและค่าพารามเิตอรต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 2.5.1-7)  ต่อไปนี้ท าให้สามารถพิจารณาค่า LCC ของระดับอาคาร
ประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 2.5.1-6 เกณฑม์าตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคารของประเทศไทย 
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ตารางที่ 2.5.1-7 สมรรถนะของระบบอาคารและค่าพารามเิตอรต์่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (Introduction to Measurement 
& Verification Protocol (IPMVP)) 
 

3.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานก่อนและหลังการ
ปรับปรุงอุปกรณ์หรือระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ด าเนินการไป 
ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น 

กระบวนการตรวจวัดและพสิูจน์ผลประหยัดพลังงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังน้ี 

1. การเตรียมแผนการตรวจวดัและพสิูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
2. การจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
3. การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมลูการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
4. การวิเคราะหผ์ลประหยดัพลังงานและจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจนผ์ลประหยัดพลังงาน 

 

รายละเอียดส าหรับแตล่ะขั้นตอนของการตรวจวัดและพิสจูน์ผลประหยัดพลังงาน แสดงไดด้ังนี้ 

3.1.1 การเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน  (Measurement and 
Verification Plan – M&V Plan) 

 

ขั้นตอนแรกของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จะเริ่มจากการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงาน ซึ่งการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานควรด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือวิศวกรที่มีหน้าท่ีดูแลการใช้พลังงานของโครงการหรือมาตรการในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  

การจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan – M&V 
Plan) มีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดหลักการ วิธีการ รายละเอียดและขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน 

การจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
1. รายละเอียดหรือความต้องการในการปรับปรุ งการใช้พลังงานของมาตรการหรือ  โครงการ 

(Documentation of the design intent) ขอบเขตด้านเทคนิคของการปรับปรุง  
2. ข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงาน รวมถึงรายละเอียดตัวแปรที่ มีผลต่อการใช้พลังงานของโครงการหรือ

มาตรการที่ท าการปรับปรุง 
3.  ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท่ีเลือกใช้ในแต่ละขั้นตอน 
4.  ขั้นตอนและวิธีการควบคุมคุณภาพในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
5. ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานที่จะท าการตรวจวัด พร้อมก าหนดวิธีการค านวณค่าการใช้

พลังงานจากตัวแปรต่าง ๆ ที่ท าการตรวจวัด 
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6. ข้อมูลรายละเอียด software ที่จะใช้ในการค านวณค่าการใช้พลังงาน (กรณีที่เลือกใช้วิธีการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานโดยใช้ Simulation Software) 

7. ข้อก าหนดส าหรับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงาน 

8.  ต าแหน่งของการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
9. วิธีการและระยะเวลาส าหรับการสอบเทียบหรือทดสอบเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน 

หรือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
10. ช่วงเวลาการตรวจวัดที่เหมาะสมกับวิธีการตรวจวัดและลักษณะของโครงการหรือ  มาตรการที่ท าการ

ปรับปรุง 
11. ข้อมูลค่าฐานส าหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในขณะท าการตรวจสอบและตรวจวัด เช่น 

อุณหภูมิภายนอก, ปริมาณการผลิต หรือ ค่าตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เป็นต้น 
12.  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ส าหรับการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน และวิธีปรับแก้ไข 
13.  รูปแบบการรายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
14.  งบประมาณและบุคลากรที่ต้องใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 

การจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรเริ่มด าเนินการในขั้นตอนการออกแบบหรือ การ
ก าหนดมาตรการในการปรับปรุง ทั้งนี้ เนื่องจากการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงาน อาจจ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติม หรือ อาจจะกระทบกับวิธีการหรือเวลาในการ
ท างานของบริเวณที่ปรับปรุงได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะ
ท าให้การออกแบบหรือก าหนดมาตรการในการปรับปรุงท าได้โดยสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจท า
ให้ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมการติดตามได้ในอนาคต 

  

3.1.2 การจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline Energy Consumption 
Development) 
 

ในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบ
ค่าการใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ดังนั้นก่อนด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงาน จ าเป็นต้องจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงซึ่งประกอบด้วย ผลการตรวจวัดการใช้พลังงาน
และค่าตัวแปรควบคุมการใช้พลังงาน 

ผลการตรวจวัดการใช้พลังงาน : โดยทั่วไปจะใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงาน เพื่อก าหนดเป็นค่าฐานการใช้พลังงานก่อน
การปรับปรุงของโครงการหรือมาตรการที่ก าหนด 

ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงาน : การใช้พลังงานในระบบต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงาน ดังนั้น ในการจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานจึงต้องก าหนดตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน และ
ก าหนดค่าฐานของตัวแปรควบคุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการก าหนดสภาวะในการตรวจสอบและวิเคราะห์
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุงได้ถูกต้องต่อไป 
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ทั้งนี้ในการตรวจวัดการใช้พลังงานเพื่อก าหนดค่าดัชนีการใช้พลังงาน จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของโครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีด าเนินการ  

3.1.3 การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง(Post Energy Audit Analysis) 
 

การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit Analysis) จะด าเนินการ
ภายหลังการปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้วเสร็จและอุปกรณ์หรือระบบมีการใช้งานในสภาวะปกติ 
โดยวิธีการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานหลงัการปรับปรงุ จะต้องด าเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดท าค่า
ฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง ในสภาวะที่ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานมีค่าสอดคล้องกับค่าฐานที่ก าหนดไว้
ในขณะที่ท าการจัดท าค่าฐานการใช้พลังงาน 

ในกรณีที่ไม่สามารถปรับค่าตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงให้มีค่าสอดคล้องกับค่าฐานของตัว
แปรควบคุมการใช้พลังงานก่อนปรับปรุงได้ จะต้องท าการปรับค่าผลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง โดยใช้ค่า
ปรับปรุง (Adjustment) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอยู่ในสภาวะการ
ท างานท่ีสอดคล้องกันต่อไป 

3.1.4 การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานและการจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน (Energy Saving Analysis and Reporting) 

 

ผลประหยัดพลังงาน (Energy Saving Analysis) ส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ท าโดยการเปรียบเทียบผลการใช้
พลังงานก่อนการปรับปรุงเทียบกับผลการใช้พลังงานหลังการปรับปรงุ ที่มีการปรับค่าปรับปรุง (Adjustment) เป็นที่
เรียบร้อย เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ผลประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกิดขึ้ น 
พร้อมจัดท ารายงานแสดงผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และ
จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินการต่อไป  

3.2 ประโยชน์ของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะท าให้ทราบข้อมูลผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงการใช้
พลังงาน ผลประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้ นอกจากนี้ การน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยดังน้ี 

3.2.1 ผลประหยัดพลังงานเพ่ิมมากขึ้น (Increase Energy Savings) : ข้อมูลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานท่ีชัดเจนจะท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
อย่างต่อเนื่องจะท าให้ทราบแนวทางที่จะปรับปรุงการท างานส าหรับโครงการนั้นๆ เพิ่มเติม หรือ ขยายผล
ไปยังโครงการอนุรักษ์พลังงานอ่ืนๆ ท าให้เกิดผลประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นได้ 
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3.2.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Operations and Maintenance 
Troubleshooting) : ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในช่วงแรกของการเริ่ม
ใช้งานอุปกรณ์ใหม่ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างเริ่มใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระยะหนึ่งถึงสองปีแรกของการใช้
งาน 

3.2.3 สนับสนุนการรับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ (Performance Contracting) : ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถน าไปใช้ใน
โครงการอนรุักษ์พลังงานท่ีก าหนดให้มีการรับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ หรือ ผลประหยัดที่เกิดจากการใช้
งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิมได้  

3.2.4 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรม (Encourage better project engineering) 
: กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนสามารถน าไปประกอบการ
พัฒนางานออกแบบหรือบริหารจัดการด้านวิศวกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรมได้ 

3.2.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Support GHG emission reduction scheme) : 
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท่ีชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถ
น าไปใช้ในการค านวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน สถานประกอบการ เป็น
การสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

 

3.3 ข้อก าหนดในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

ในปัจจุบัน ข้อก าหนดส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้รับการพัฒนาในลักษณะของแนวทาง
และค าแนะน าในการด าเนินการ โดยแนวทางและข้อแนะน าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีการน าไป
ประยุกต์ใช้งานในหลายประเทศ คือ International Performance Measurement and Verification Protocol 
(IPMVP) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานช่ือ Efficiency Valuation Organization (EVO) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปัจจุบัน EVO ได้พัฒนาแนวทางและข้อแนะน าในการด าเนินการเพื่อเผยแพร่จ านวน 3 Volume ดังนี ้

IPMVP Volume I  Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings 

เอกสาร Volume I ก าหนดนิยาม แนวทางและข้อแนะน าในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภายในอาคารและโรงงาน 

IPMVP Volume II Indoor Environmental Quality (IEQ) Issues 

เอกสาร Volume II กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากการด าเนินโครงการด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน ให้ค าแนะน าในการออกแบบและด าเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการตรวจวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการ ด าเนิน
โครงการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 

IPMVP Volume III Applications 

เอกสาร Volume III ให้รายละเอียดการประยุกต์ใช้งานค าแนะน าท่ีน าเสนอไว้ในเอกสาร Volume I โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ Part I การประยุกต์ใช้ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ และ Part II การประยุกต์ใช้ส าหรับการน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในสถานประกอบการ     
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3.3 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน 
 

การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน ไม่สามารถที่จะท าการตรวจวัดได้โดยตรงเนื่องจากผลประหยัดพลังงานเป็น
พลังงานที่หายไป ดังนั้น การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานท าได้โดยใช้หลักการเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานก่อน
และหลังการปรับปรุง ซึ่งรวมค่าปรับเทียบ (Adjustment) ส าหรับสภาวะการท างานไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : IPMVP Volume 1 : Concept and Options for Determining Energy and Water Savings, April 2007  

รูปที่ 3.4-1 แสดงตัวอย่างผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงอุปกรณ์ 
(ตัวอยา่งข้อมูลการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าซ่ึงท าการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยติดต้ังอุปกรณ์น าความร้อนทิ้งจากกา๊ซเสีย

กลับมาใช้ใหม่ และมีการเพิ่มก าลังผลิตเมื่อท าการปรับปรุงแล้วเสร็จ) 

 

จากรูปที่ 3.4-1 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้ า ต้องท าโดยแยกผลการใช้พลังงาน
ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มก าลังผลิตออกก่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
(Baseline Energy use) เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานกับปริมาณผลผลิต และใช้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มก าลังผลิตถ้าไม่มีการติดตั้ง
อุปกรณ์น าความร้อนท้ิงจากก๊าซเสียกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือปรับปรุงค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Adjusted-
Baseline Energy)  

ผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้ าสามารถหาได้จากผลต่างระหว่าง ค่าฐานการใช้พลังงานก่อน
การปรับปรุงที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted-Baseline Energy) กับค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าที่ท าการตรวจวัด
ในช่วงรายงานผลประหยัด (Reporting Period) 
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ทั้งนี้ หากไม่มีการเพิ่มก าลังผลิตจะพบว่า ผลต่างระหว่างค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline Energy 
Use) กับ ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัด (Reporting Period) จะมีค่าแตกต่างกันมากกว่าเมื่อมีการ
เพิ่มก าลังการผลิต ดังนั้น การแยกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานท่ีนอกเหนือจากการปรับปรุงอุปกรณ์ออกไป
จากการวิเคราะห์ผลประหยัดจึงมีความจ าเป็น เพื่อให้ได้ผลประหยัดพลังงานท่ีถูกต้อง  

 ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะหผ์ลประหยดัพลังงาน แสดงได้ดังนี้ 

 ผลประหยัดพลังงาน  

= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง – ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัด) +- ค่าปรบัปรุง 
 [Saving = (Baseline-Period Energy Use – Reporting-Period Energy Use) +- Adjustments] 
 

 3.5 หลักการพ้ืนฐานของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

ในการตรวจวัดและพสิูจนผ์ลประหยัดพลังงาน มีหลักการพื้นฐานท่ีต้องพิจารณาเพื่อให้ผลการตรวจวดัและพสิูจน์ผล
ประหยดัพลังงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ดังนี้ 

3.5.1 แม่นย า (Accurate) 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ต้องมีความแม่นย าในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ส าหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสองปัจจัยดังนี้ 

1. การน าข้อมูลไปใช้  
ข้อมูลผลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสามารถน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ใช้ค านวณผลประหยัดพลังงานส าหรับโครงการรับประกันผลประหยัด
พลังงาน (ESCO Project), ใช้ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของ
โครงการ หรือ ใช้ในการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ 
ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเป็นผู้ก าหนดการยอมรับได้ของความแม่นย า (Accurate) 
หรือ ความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามลักษณะและ
ความส าคัญของการน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 

2. งบประมาณส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
โดยทั่วไป งบประมาณส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะเป็นสัดส่วนที่ไม่สูง
เมื่อเทียบกับผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการด าเนินโครงการที่ต้องการพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน ส าหรับโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานสูง งบประมาณที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยัดพลังงานมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูงมากกว่าโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานต่ า 
(ในกรณีที่เลือกวิธีการและหลักการตรวจวัดในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) ซึ่งงบประมาณ
ที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นท าให้สามารถก าหนดรายละเอียดส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงานได้ละเอียดและเลือกอุปกรณ์ตรวจวัดท่ีมีความแม่นย าสูงมากขึ้นได้ 
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3.5.2 สมบูรณ์ (Complete) 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการ
ด าเนินโครงการที่ต้องการพิสูจน์ผลประหยัด โดยตัวแปรหลักที่จะมีผลต่อการใช้พลังงานควรจะต้องได้รับ
การตรวจวัดจริงทั้งหมด ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับการใช้พลังงานน้อยอาจใช้วิธีประมาณ
การได้ 

3.5.3 ประเมินทางน้อย (Conservative) 
ในกรณีที่ต้องมีการประมาณการ หรือ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานซึ่งไม่สามารถตรวจวัดจริงได้ ให้ใช้หลักการประเมินทางน้อย (Conservative) เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้ผลประหยัดพลังงานท่ีได้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง 

3.5.4 สอดคล้อง Consistent 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในโครงการ หรือ สถานประกอบการเดียวกัน ควรสอดคล้อง
กันในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

- พลังงานชนิดต่าง ๆ 
- โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานท่ีมีผู้รับผิดชอบต่างบุคคลกัน 
- การด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในลักษณะเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลา 
- ฯลฯ 

ทั้งนี้ ความสอดคล้องหมายถึงการด าเนินการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน
ทั้งหมด ทั้งนี้ อาจแตกต่างกันได้ในรายละเอียดแต่ไม่ควรจะขัดแย้งกันในหลักการและวิธีการตรวจวัดผล
ประหยัดพลังงาน 

3.5.5 ชัดเจน (Transparent) 
การยอมรับในผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานมีความส าคัญมาก ดังนั้น หลักการ ขั้นตอน 
แผนงาน และวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานต้องเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการน าผลประหยัดพลังงานไปใช้งานได้รับทราบโดยละเอียด 

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ควรด าเนินการตามหลักการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม 
แนวทางและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ ของ
โครงการได้ 
 

3.6 การก าหนดขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 

การก าหนดขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะขึ้นกับความต้องการพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงาน ซึ่งจะครอบคลุมผลการประหยัดพลังงานส าหรับสถานประกอบการ หรือ เฉพาะบางส่วนของสถาน
ประกอบการ เช่น เฉพาะในบริเวณที่มีการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลงังาน ฯลฯ การเลือกวิธีการตรวจวัดและพิสจูน์
ผลประหยัดพลังงานจะตอ้งสอดคลอ้งกับการก าหนดขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลงังานด้วย
เช่นกัน 



โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ 

Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB 

 

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด  หน้า B1.2- 45/49 
สิงหาคม 2558 
 

การก าหนดขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน อาจพิจารณาความต้องการพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานประกอบในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

- กรณีที่ต้องการทราบผลประหยัดพลังงานเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอุปกรณ์ เป็นหลัก ขอบเขต
ส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะก าหนดเฉพาะรอบ ๆ บริเวณอุปกรณ์ที่ต้องการ
ทราบผลประหยัดเท่านั้น โดยในกรณีที่สามารถตรวจวัดและตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์นั้น ๆได้ วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะใช้วิธี “Retrofit Isolation” 
(อ้างอิง International Performance Measurement and Verification Protocol, IPMVP ดู
รายละเอียดในหัวข้อ 3.4) 

- กรณีที่ต้องการทราบผลประหยัดพลังงานเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการการใช้พลังงานของทั้ง
สถานประกอบการ ขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะต้องก าหนดให้
ครอบคลุมการใช้พลังงานของทั้งสถานประกอบการ โดยข้อมูลการใช้พลังงานอาจมาจากมิเตอร์
ตรวจวัดการใช้พลังงานของผู้จ าหน่ายพลังงานให้กับสถานประกอบการได้ และวิธีการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะใช้วิธี “Whole Facility”(อ้างอิง IPMVP, ดูรายละเอียในหัวข้อ 3.4) 

- กรณีที่ต้องการผลประหยัดพลังงานเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือ
ของทั้งสถานประกอบการแต่ข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงานหรือข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ มีไม่
เพียงพอหรือมีแต่ไม่น่าเชื่อถือ กรณีนี้ขอบเขตส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
จะต้องครอบคลุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือทั้งสถานประกอบการแล้วแต่กรณี และวิธีการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะใช้วิธีจ าลองสถานการณ์การใช้พลังงาน “Calibrated 
Simulation”(อ้างอิง IPMVP, ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.4) 

 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการใช้พลังงานส าหรับอุปกรณ์หรือระบบที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอาจส่งผลกระทบถึงการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่อยู่นอกขอบเขตที่ก าหนดไว้ได้ ในกรณีนี้
ต้องรวมการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงานด้วย พลังงานในส่วนนี้โดยทั่วไปจะเรียกว่าเป็น “interactive effects”หรือ “leakages” 

 

Interactive effect หรือ Leakages หากมีปริมาณมากต้องท าการตรวจวัดและรวมเข้ากับผลการตรวจวัดใน
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้หากมีปริมาณน้อยหรือผลกระทบน้อยอาจใช้การประเมินหรือละเลยได้  

3.7 การก าหนดระยะเวลาในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน  (Measurement Period 
Selection) 
 

การก าหนดระยะเวลาในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสมจะท าให้ได้ผลการตรวจวัดที่ถูกต้อง
เพื่อใช้ในการค านวณผลประหยัดพลังงาน การก าหนดระยะเวลาในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้
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3.7.1 ช่วงการตรวจวัดค่าฐานการใช้พลังงาน (Baseline Period) 
การก าหนดช่วงเวลาส าหรับการตรวจวัดค่าฐานการใช้พลังงานควรสอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ 

1. เป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมครบทุกลักษณะการท างาน (all operating modes) ของ
อุปกรณ์หรือระบบในขอบเขตการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน โดยควร
ครอบคลุมรอบการท างานท่ีมีการใช้พลังงานตั้งแต่ต่ าสุดถึงสูงสุด 

2. เป็นช่วงเวลาที่สามารถเป็นตัวแทนการใช้พลังงานในทุกสถานการณ์ (all operating 
conditions) ส าหรับรอบการท างานปกติ (normal operating cycle) ได้ 

3. เป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมการใช้พลังงานคงที่และการใช้พลังงานที่แปรเปลี่ยนตาม
ภาระการท างาน (all fixed and variable energy) 

4. เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นทันทีก่อนการด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์หรือระบบในขอบเขต
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่ก่อนการปรับปรุง
อุปกรณ์นานจนเกินสมควรเพราะอาจท าให้ได้ค่าฐานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

3.7.2 ช่วงรายงานผลประหยัด (Reporting Period) 
การก าหนดช่วงเวลารายงานผลประหยัดควรก าหนดโดยผู้ดูแลโครงการอนุรักษ์พลังงานนั้น ๆ 
โดยช่วงเวลาที่ก าหนดต้องครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งรอบการท างานปกติในทุกลักษณะการ
ท างานปกติ (one normal operating cycles in all normal operating modes) 

การก าหนดช่วงเวลารายงานผลประหยัดอาจค านึงถึงอายุของโครงการและผลการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ซึ่งจะท าให้ผลการประหยัดเปลี่ยนแปลงไปได้ประกอบด้วย 

3.7.3 ช่วงการตรวจวัดค่าฐานการใช้พลังงานและรายงานผลประหยัดต่อเนื่องกัน (Adjacent 
Measurement Periods – On/Off Test) 
การตรวจวัดค่ามาตรฐานและการรายงานผลอาจท าได้อย่างต่อเนื่องกันหากมาตรการประหยัด
นั้นๆ สามารถใช้และหยุดหรือยกเลิกโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างานของระบบ ซึ่งการ
ตรวจวัดอาจท าในขณะที่มีการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานอยู่ และเมื่อยกเลิกมาตรการ การใช้
พลังงานก็จะกลับสู่ค่ามาตรฐานในทันที ซึ่งความแตกต่างระหว่างสองสภาพเง่ือนไขสามารถ
น าไปค านวณตามสมการหาผลประหยัดได้ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตรวจวัดมาตรการประหยัดพลังงานจะสามารถควบคุมได้โดยง่าย แต่ก็ควร
มีการก าหนดขอบเขตของการตรวจวัดให้ชัดเจน และท าการตรวจวัดในขณะที่ระบบมีความ
เสถียร (จากการเปิดและปิดมาตรการ) และให้ครอบคลุมทุกสภาวะการท างานที่เปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น สภาพอากาศ หรือ อัตราการผลิต เป็นต้น 

3.8 หลักการปรับปรุงค่าการใช้พลังงาน (Basis for Adjustment) 
 
ในการค านวณหาผลประหยัดนั้น จ าเป็นต้องมีการค านวณหาค่าปรับปรุงจากค่าที่สามารถตรวจวัดได้จริง
ในอุปกรณ์และขอบเขตที่ก าหนดในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี 
ได้แก่ 
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 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Routine Adjustments) – ส าหรับตัวแปรในการใช้พลังงานใดๆ ก็ตามที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการด าเนินการตรวจวัดผล เช่น สภาพอากาศ หรือ จ านวน
การผลิต ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการก าหนดวิธีการปรับปรุง โดยอาจก าหนดค่าปรับปรุงเป็นค่าคงที่
หรือสมการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวแปรการใช้พลังงานอ่ืนๆ  

 การปรับปรุงอย่างไม่ต่อเนื่อง (Non-Routine Adjustments) – ส าหรับตัวแปรใดๆ ก็ตามที่มี
ผลกระทบต่อการใช้พลังงานท่ีไม่สม่ าเสมอ เช่น ขนาดโรงงาน การท างานของเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ 
หรือ การเปลี่ยนแปลงผู้เช่าอาคาร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลหรือค านวณผลการใช้พลังงานที่
เกิดผลกระทบ เพื่อปรับปรุงค่าการใช้พลังงานเมื่อตัวแปรเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป  

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ใช้วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานท่ีมีการปรับปรุงค่าการใช้พลังงานสามารถแสดงได้ดังนี้ 

ผลประหยัดพลังงาน  

= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง – ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัด) +ค่าปรับปรุง
แบบต่อเนื่อง +ค่าปรับปรุงแบบไม่ต่อเนื่อง 

[Saving = (Baseline-Period Energy Use – Reporting-Period Energy Use) + Routine Adjustments + 
Non-Routine Adjustments] 

 
สมการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการวัดผลการประหยัดในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หากสภาวะแวดล้อมในการ
ตรวจสอบผลประหยัดพลังงานเปลี่ยนแปลงไป การค านวณผลประหยัดพลังงานจะต้องอ้างอิงจากสภาวะที่ท าการ
ตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน หรือ อ้างอิงจากสภาวะคงท่ี ดังนี้ 
 

3.8.1 อ้างอิงจากสภาวะที่ท าการตรวจวัดผลประหยัดพลงังาน หรือ สภาวะที่เกิดการลดการใช้พลังงาน 
(Reporting-Period Basis Or Avoided Energy Use) 
คือ ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ท าการวัด ในกรณีนี้อาจเรียกได้ว่าการลดการใช้พลังงานใน
ช่วงเวลาที่ท าการรายงานผล เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานเมื่อไม่มีมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
ผลประหยัดพลังงาน  
= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง +ค่าปรับปรุงในช่วงเวลาที่ท าการวัดแบบต่อเนื่อง +
ค่าปรับปรุงในช่วงเวลาที่ท าการวัดแบบไม่ต่อเนื่อง ) - ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผล
ประหยัด 
 
[Saving = (Baseline-Period Energy Use) + Routine Adjustments to reporting 
period conditions+ Non-Routine Adjustments to reporting period conditions) – 
Reporting-Period Energy Use] 
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3.8.2 อ้างอิงจากสภาวะคงที่ หรือ สภาวะผลประหยัดแบบเทียบเท่า (Fixed Conditions Basis Or 
Normalized Saving) 
คือ การปรับค่าโดยใช้สภาวะนอกเหนือไปจากในช่วงเวลาที่ตรวจวัด อาจเป็นสภาวะในช่วงก่อน
การปรับปรุง สภาวะเฉลี่ย หรือ สภาวะในช่วงปกติ โดยปรับเทียบค่าจากการตรวจวัดก่อนและ
หลังการปรับปรุงให้เป็นสภาวะคงที่หรือเทียบเท่า และผลประหยัดที่ได้เรียกว่า ผลประหยัดแบบ
เทียบเท่า (Normalized Saving) ซึ่งผลประหยัดที่รายงานจะเป็นค่าที่ถูกปรับจากค่าที่วัดได้จริง
ไปเป็นค่าที่เทียบเคียงกับสภาวะที่ก าหนด ดังน้ี 
 
ผลประหยัดแบบเทียบเท่า (Normalized Saving) 
= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง +ค่าปรับปรุงของสภาวะเทียบเคียงแบบต่อเนื่อง +
ค่าปรับปรุงของสภาวะเทียบเคียงแบบไม่ต่อเนื่อง )– (ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผล
ประหยัด+ค่าปรับปรุงของสภาวะเทียบเคียงแบบต่อเนื่อง +ค่าปรับปรุงของสภาวะเทียบเคียง
แบบไม่ต่อเนื่อง) 
 
[Normalized Saving = (Baseline-Period Energy Use + Routine Adjustments to 
fixed conditions+ Non-Routine Adjustments to fixed conditions) – (Reporting-
Period Energy Use+ Routine Adjustments to fixed conditions+ Non-Routine 
Adjustments to fixed conditions] 
 

3.9 ทางเลือกในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification 
(M&V) Options) 

 

3.9.1 Option A : ปรับปรุงแบบเฉพาะส่วน : ตรวจวัดเฉพาะตัวแปรที่ส าคัญ 
คือ การเลือกตรวจวัดตัวแปรหลักที่ส าคัญที่สามารถบอกถึงผลกระทบของมาตรการประหยัด
พลังงานท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและความส าเร็จของโครงการ โดยตัวแปรที่อยู่นอกเหนือจากที่
ท าการตรวจวัดสามารถใช้ข้อมูลจาก สถิติ ข้อมูลจากผู้ผลิต คู่มือการใช้งาน หรือตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของการจัดท า
รายงาน 

ค่าการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ค านวณได้จากการตรวจวัดค่าจริงส าหรับตัวแปรที่
ส าคัญและการตั้งสมมติฐานของตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานตามขอบเขตและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ลักษณะของมาตรการที่เหมาะสมกับวิธีนี้ จะเป็นมาตรการที่ด าเนินการกับอุปกรณ์หรือระบบที่มี
ค่าปรับลดการใช้พลังงานท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาการใช้งาน เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ซึ่งก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟจะเป็นตัวแปรหลักที่ต้องท าการตรวจวัดซึ่งจะลดลงคงที่
ตลอดเวลาที่มีการเปิดใช้งาน (กรณีที่ไม่ใช้ Dimmer) โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ส่วน
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ช่ัวโมงการใช้งานของระบบสามารถค านวณจากระยะเวลาการใช้งานของบริเวณที่ระบบตดิตัง้อยู่
และพฤติกรรมผู้ใช้ เป็นต้น 

3.9.2 Option B ปรับปรุงแบบเฉพาะส่วน : ตรวจวัดตัวแปรทั้งหมด 
มีลักษณะคล้ายกับ Option A แต่จะมีการวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทั้งหมดใน
ขอบเขตที่ก าหนด ซึ่งการเก็บข้อมูลสามารถท าได้ทั้งการตรวจวัดจริงและการค านวณตามหลัก
วิศวกรรม 

ตัวอย่างของมาตรการที่เหมาะสมกับตัวเลือกนี้ จะเป็นมาตรการที่ด าเนินการกับอุปกรณ์หรือ
ระบบท่ีมีค่าปรับลดการใช้พลังงานท่ีเปลีย่นแปลงไปตามเวลาการใช้งาน เช่น การหาผลประหยัด
จากการใช้มอเตอร์ปั้มน้ าที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ ซึ่งการใช้ก าลังไฟฟ้าของปั๊มน้ าจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการไหลของน้ าตามความต้องการของระบบ จึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูล
การใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครบรอบการท างานของปั๊มน้ านั้นๆ ควบคู่ไปกับเวลาการใช้งานปั๊มน้ า 
เพื่อใช้ในการค านวณผลประหยัดพลังงานต่อไป 

3.9.3 Option C การใช้พลังงานแบบภาพรวม : ตรวจวัดหรือเก็บข้อมูลในภาพรวม 
ในกรณีนี้ ผลประหยัดพลังงานจะพิจารณาจากการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของทั้งสถานประกอบการ 
หรือในส่วนย่อยท่ีสามารถตรวจได้ 

ในการเก็บข้อมูลส าหรับทางเลือกนี้มักจะใช้การเก็บข้อมูลจากมาตรวัดไฟฟ้าที่จ่ายให้ทั้งสถาน
ประกอบการในช่วงก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

ในการเลือกท าการตรวจวดัแบบตวัเลือกนี้เหมาะสมกับการท ามาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีมีผล
ในหลายๆ ระบบท่ีจะส่งผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของสถานประกอบการ 

3.9.4 Option D การจ าลองการใช้พลงังานโดยใช้โปรแกรมจ าลองการใช้พลังงาน 
การหาผลประหยัดด้วยวิธีนี้จะอาศัยการจ าลองการใช้พลังงานทั้งระบบของสถานประกอบการ 
โดยการใช้โปรแกรมจ าลองที่มีความสามารถในการจ าลองการใช้พลังงานของสถานประกอบการ
ประเภทน้ันๆ 

ในการเลือกใช้ทางเลือกนี้ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่แบบจ าลองการใช้พลังงานจะต้องถูกสอบ
เทียบให้ใกล้เคียงกับผลที่ตรวจวัดได้จริง โดยอาจเทียบค่าผลการจ าลองใช้พลังงานกับค่าการใช้
พลังงานที่ตรวจวัดได้ของสถานประกอบการ ก่อนจ าลองการใช้พลังงานในมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน  

ทางเลือกนี้เหมาะสมกับการหาผลประหยดัจากมาตรการที่มีผลกระทบในหลายๆส่วนของ
โครงการทีไ่ม่สามารถท าการวัดการใช้พลังงานได้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง (ก่อน หรือ หลัง การใช้
มาตรการ) 

 
 
 


