แนวทางการตรวจวัดพิสูจนผล (Measurement & Verification) ในโครงการ Matching Fund
ที่
1

มาตรการ
การเปลี่ยนหลอดไฟฟา

ขอมูลกอนการปรับปรุง
ขอมูลหลังการปรับปรุง
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของหลอดไฟ  คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของหลอดไฟใหม
 คาตรวจวัดความสองสวาง
 คาตรวจวัดความสองสวาง
 คาประเมินชั่วโมงการใชงานรายพื้นที่

2

การติ ด ตั้ ง เครื่ องปรั บ อากาศ  คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของ
 คา SEER ที่ไดจากหองทดสอบหรือ จาก
อินเวอรเตอรทดแทนเครื่องเดิม
เครื่องปรับอากาศเดิม
การตรวจวัด
 คาตรวจวัดตันความเย็น หรือคาพิกัด
 คาตรวจวัดรอยละการตัดตอของ
คอมเพรสเซอร
 คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

วิธีการตรวจวัด
รูปแบบการวัด
 ตรวจวัดชั่วขณะกําลังไฟฟาตรวจวัดรวมระดับวงจร หรือหลายวงจรก็ได
 คาความสวางตรวจวัดตามพื้นทีต่ ัวอยาง (ตามประเภทกิจกรรม)
การสุมตัวอยาง
 ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนและขนาด หรือวิธีการตามหลักสถิติ
 กรณีจํานวนนอยกวา 10 ชุด ใหตรวจวัดทั้งหมด
เงื่อนไข
 ความสองสวางหลังปรับปรุงตองไมนอยกวากอนปรับปรุง
 ระดับแรงดันไฟฟาที่จุดตรวจวัดกอน-หลังปรับปรุงตางกันไมเกินรอยละ 5
วิธคี ํานวณผลประหยัด ผลตางของพลังงานที่คํานวณไดกอน และหลังการ
ปรับปรุง
รูปแบบการวัด
ตรวจวัดชั่วขณะ
การสุมตัวอยาง
 ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนและขนาด หรือวิธีการตามหลักสถิติ
วิธีคํานวณผลประหยัด
 จากผลตางของพลังงานที่คํานวณไดกอนและหลังการปรับปรุง โดยที่
 พลังงานกอนการปรับปรุง ประเมินจากกําลังไฟฟากอนปรับปรุง
รอยละการทํางาน และชั่วโมงการใชงาน
 พลังงานหลังการปรับปรุง ประเมินจากภาระปรับอากาศกอน
ปรับปรุง และคา SEER ของเครื่องใหม
หมายเหตุ : กรณีที่เครื่องปรับอากาศที่ปรับปรุงมีการใชพลังงานไฟฟาเปน
สัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับการใชพลังงานไฟฟารวม อาจจะใชวิธีการตรวจวัด
Option C ของวิธีการ M&V ได
1

ที่
3

มาตรการ
ขอมูลกอนการปรับปรุง
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ  คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของ
อื่นๆ ทดแทนเครื่องเดิม
เครื่องปรับอากาศ
 คาตรวจวัดภาระทําความเย็น
 คาตรวจวัดรอยละการตัดตอของ
คอมเพรสเซอร
 คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

ขอมูลหลังการปรับปรุง
 คา EER ที่ไดจากตรวจวัด

4

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ  คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของ
VRF ทดแทนเครื่ องปรั บอากาศ เครื่องปรับอากาศ
แบบแบบแยกสวน
 คาตรวจวัดภาระทําความเย็น
 คาตรวจวัดรอยละการตัดตอของ
คอมเพรสเซอร
 คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

 พลังงานไฟฟาที่ใชหลังปรับปรุง

วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัดชั่วขณะ

รูปแบบการวัด
การสุมตัวอยาง
 วิธีการตามหลักสถิติ
วิธีคํานวณผลประหยัด
 จากผลตางของพลังงานที่คํานวณไดกอนและหลังการปรับปรุง โดยที่
 พลังงานกอนการปรับปรุง ประเมินจากกําลังไฟฟากอนปรับปรุง
รอยละการทํางาน และชั่วโมงการใชงาน
 พลังงานหลังการปรับปรุง ประเมินจากภาระปรับอากาศกอน
ปรับปรุง และคา EER ของเครื่องใหม
รูปแบบการวัด
 กอนปรับปรุง ตรวจวัดชั่วขณะ หรือตรวจวัดตอเนื่อง 1 วัน
 หลังปรับปรุง ตรวจวัดตอเนื่อง 1 วัน
การสุมตัวอยาง
 วิธีการตามหลักสถิติ
เงื่อนไข
 อุณหภูมิอากาศแวดลอมกอนและหลังปรับปรุงตางกันไมเกินรอยละ 10
วิธีคํานวณผลประหยัด
 จากผลตางของพลังงานที่คํ านวณ หรือตรวจวัดได กอนการปรับปรุง 1
วัน และพลังงานที่ตรวจวัดไดหลังปรับปรุงใน 1 วัน และประเมินเปนผล
ประหยัดตอปจากวันทํางาน โดยที่ การใชงาน

2

ที่
5

มาตรการ
การติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น
ประสิทธิภาพสูง








6

การติดตั้งหมอไอน้ํา
ประสิทธิภาพสูง

ขอมูลกอนการปรับปรุง
คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องทํา
น้ําเย็น
คากําลังไฟฟาของอุปกรณประกอบ
(กรณีปรับปรุงทั้งระบบ)
คาตรวจวัดภาระทําความเย็น
ค าตรวจวั ด อุ ณหภู มิ น้ํ าระบายความ
รอน หรือ ในกรณีเปนเครื่องทําน้ําเย็น
ชนิดระบายความรอนดวยอากาศใหใช
คาตรวจวัดอุณหภูมิอากาศแวดลอม
คาประเมินชั่วโมงการใชงานของแตละ
อุปกรณ

 คาตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิง
 คาตรวจวัดปริมาณน้ําปอน
 ปริมาณการใชเชื้อเพลิง






ขอมูลหลังการปรับปรุง
คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องทําน้ํา
เย็นเครื่องใหม
คากําลังไฟฟาของอุปกรณประกอบ (กรณี
ปรับปรุงทั้งระบบ)
คาตรวจวัดภาระทําความเย็น
คาตรวจวัดอุณหภูมิ น้ําระบายความร อน
หรื อ ในกรณี เ ป นเครื่ องทํ าน้ํ าเย็ น ชนิ ด
ระบายความร อ นด ว ยอากาศให ใ ช ค า
ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศแวดลอม

 คาตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิง
 คาตรวจวัดปริมาณน้ําปอน

วิธีการตรวจวัด
รูปแบบการวัด
 ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 7 วัน
 บันทึกคาไมเกินทุกๆ 15 นาที
 กรณีอุปกรณประกอบทํางานแบบคงที่ใหตรวจวัดชั่วขณะได
เงื่อนไข
 อุณหภูมิน้ําระบายความรอนดานเขาเครื่อง (กรณีเปนเครื่องทําน้ําเย็นชนิด
ระบายความรอนดวยอากาศใหใชคาอุณหภูมิอากาศแวดลอม) กอนและ
หลังปรับปรุงตางกันไมเกินรอยละ 10
 ภาระทําความเย็นแตกตางกันไมเกิน รอยละ 10
วิธีคํานวณผลประหยัด
คํานวณจากผลตางของพลังงานที่คํานวณไดกอนและหลังการปรับปรุง โดยที่
 พลังงานกอนการปรับปรุง ประเมินจากคา kW/ton ของเครื่อง
เดิม ภาระการทําความเย็นทั้งป (ปฐาน)
 พลังงานหลังการปรับปรุง ประเมินจากคา kW/ton ของเครื่อง
ใหม ภาระการทําความเย็นทั้งป (ปฐาน)
คํานวณหาคา kW/ton จากนั้นนํามาคํานวณหาการใชพลังงานและคิดผล
ประหยัดจากผลตางของพลังงานทีค่ ํานวณไดกอนการปรับปรุง 7 วัน และ
หลังปรับปรุงใน 7 วัน และประเมินเปนผลประหยัดตอปจากวันทํางาน
รูปแบบการวัด ตรวจวัดคาสะสมอยางนอย 7 วัน
เงื่อนไข
 ปริมาณไอน้ําหรือน้ําปอนกอน-หลังปรับปรุงแตกตางกันไมเกิน รอยละ 10
วิธีคํานวณผลประหยัด
หารอยละผลประหยัดที่ไดจากอัตราการสิ้นเปลือง(kgfuel/kgfeed )ที่ลดลง ใน
7 วัน และคํานวณผลประหยัดตอปจากการใชเชื้อเพลิงรวมตอป หรือ
ปริมาณน้ําปอนตอป
3

ที่
7

มาตรการ
การติดตั้งอุปกรณปรับ
ความเร็วรอบ

ขอมูลกอนการปรับปรุง
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอร
 คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

ขอมูลหลังการปรับปรุง
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรพรอม
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบ

8

การติดตั้งมอเตอร
ประสิทธิภาพสูง

 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอร
 คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของมอเตอรใหม

9

การติดตั้งระบบบริหารจัด
การพลังงาน

 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของทั้งระบบ

 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของทั้งระบบ

วิธีการตรวจวัด
รูปแบบการวัด
กรณีความเร็วรอบคงที่ ตรวจวัดชั่วขณะ
กรณีความเร็วรอบไมคงที่ ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 1 วัน ความถี่การ
บันทึกคาไมมากกวา 15 นาที
เงื่อนไข
 ควบคุมใหสภาวะการใชงานกอนและหลังใกลเคียงกัน
วิธีคํานวณผลประหยัด
จากผลตางของพลังงานที่ตรวจวัดไดกอนการปรับปรุง และหลังปรับปรุง
และประเมินเปนผลประหยัดตอป จากชั่วโมงการใชงานทํางาน
รูปแบบการวัด
กรณีความเร็วรอบคงที่ ตรวจวัดชั่วขณะ
กรณีความเร็วรอบไมคงที่ ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 1 วัน ความถี่การ
บันทึกคาไมมากกวา 15 นาที
เงื่อนไข
 ควบคุมใหสภาวะการใชงานกอนและหลังใกลเคียงกัน
วิธีคํานวณผลประหยัด
จากผลตางของพลังงานที่ตรวจวัดไดกอนการปรับปรุง และหลังปรับปรุง
และประเมินเปนผลประหยัดตอป จากชั่วโมงการใชงานทํางาน
รูปแบบการวัด
ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 7 วัน
เงื่อนไข
 ควบคุมใหสภาวะการใชงานกอนและหลังปรับปรุงใหใกลเคียงกัน
 ตองออกแบบ ควบคุม ใหระบบสามารถตัด Peak >30% ของพีคอาคาร
วิธีคํานวณผลประหยัด
จากผลตางของกําลังไฟฟา และพลังงานไฟฟาที่ตรวจวัดไดกอนการปรับปรุง
และหลังปรับปรุง
4

ที่
10

มาตรการ
ขอมูลกอนการปรับปรุง
การติดตั้งอุปกรณนําความเย็น 1) เครื่องปรับอากาศที่เปนตัวแทนกลุม
จากน้ําคอนเดนเสทกลับมาใช  คาตรวจวัดพลังงานไฟฟาของเครื่องที่
เปนตัวแทนของกลุม
2) เครื่องปรับอากาศที่จะปรับปรุง
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟา
 ร อ ย ล ะ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศทุกชุดที่จะปรับปรุง
 ชั่วโมงการใชงาน
 อุณหภูมิ และความชื้นอากาศภายใน
และภายนอก

ขอมูลหลังการปรับปรุง
1) เครื่องปรับอากาศที่เปนตัวแทนกลุม
 คาตรวจวัดพลังงานไฟฟาของเครื่องที่เปน
ตัวแทนของกลุม
2) เครื่องปรับอากาศที่จะปรับปรุง
 อุณหภูมิ และความชื้นอากาศภายในและ
ภายนอก

วิธีการตรวจวัด
รูปแบบการวัด
 การตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศเครื่องที่สุมตรวจวัดผล
ประหยัด (เครื่องที่เปนตัวแทนกลุม) ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 1 วัน
 การตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศทุกชุด ใชการตรวจวัด
ชั่วขณะ
การสุมตัวอยาง
 ตรวจวัดผลประหยัด สุมอยางนอยขนาดละ 1 ตัวอยาง (หากมีจํานวน
ขนาดพิกัดหลากหลายมากอาจพิจารณาเปนชวงขนาดพิกัดไดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากโครงการ)
 ตรวจวัดการใชพลังงาน ตรวจวัดทุกชุดที่ปรับปรุง
เงื่อนไข
 ควบคุมใหหองมีการใชงานใกลเคียงกันกอนและหลังติดตั้ง และ อุณหภูมิ
และความชื้นอากาศภายในห องกอน-หลังปรับปรุ งตางกันไมเกิน 10%
และ อุณหภู มิ แ ละความชื้ นอากาศ ภายนอกห อง กอน-หลั ง ปรั บ ปรุ ง
ตางกันไมเกิน 10%
วิธีคํานวณผลประหยัด
 ประเมินผลประหยัดจากรอยละผลประหยัดที่ไดในแตละขนาด และการ
ใชพลังงานของกลุมนั้นๆ

5

ที่
11

มาตรการ
การติดตั้ง Cooling Pad

ขอมูลกอนการปรับปรุง
 คาการใชพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศ
 อุณหภูมิ และความชื้นอากาศที่เขา
ระบายความรอน
 ชั่วโมงการใชงาน

12

การติดตั้งอุปกรณนําความรอน  บันทึกปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอป
กลับมาใชจากหมอไอน้ํา

ขอมูลหลังการปรับปรุง
 คาการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศ
รวมระบบปม
 อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ ที่เขาและ
ออกจาก Cooling pad

วิธีการตรวจวัด
รูปแบบการวัด
 การตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศเครื่องที่สุมตรวจวัดผล
ประหยัด (เครื่องที่เปนตัวแทนกลุม) ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 1 วัน
 การตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศทุกชุด ใชการตรวจวัด
ชั่วขณะ
การสุมตัวอยาง
 ตรวจวัดผลประหยัด สุมอยางนอยขนาดละ 1 ตัวอยาง (หากมีจํานวน
ขนาดพิกัดหลากหลายมากอาจพิจารณาเปนชวงขนาดพิกัดไดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากโครงการ)
 ตรวจวัดการใชพลังงาน ตรวจวัดทุกชุดที่ปรับปรุง
(หากมีจํานวนขนาดพิกัดมากอาจพิจารณาเปนชวงขนาดพิกัดได)
เงื่อนไข
 ควบคุมใหหองมีการใชงานใกลเคียงกันกอนและหลังติดตั้ง และ อุณหภูมิ
และความชื้นอากาศภายในห องกอน-หลังปรับปรุ งตางกันไมเกิน 10%
และ อุณหภู มิ แ ละความชื้ นอากาศ ภายนอกห อง กอน-หลั ง ปรั บ ปรุ ง
ตางกันไมเกิน 10%
วิธีคํานวณผลประหยัด
ประเมินผลประหยัดจากรอยละผลประหยัดที่ไดในแตละขนาด และการใช
พลังงานของกลุมนั้นๆ

 คาตรวจวัดปริมาณอัตราการไหลของของ รูปแบบการวัด ตรวจวัดชั่วขณะ
วิธีคํานวณผลประหยัด
ไหลที่ไดรับความรอน
 อุณหภูมิของไหลที่เขาและออกจากการ  คํานวณเปนรอยละการประหยัดพลังงาน จากปริมาณความรอนที่คํานวณ
ได เทียบกับการใชพลังงานของการผลิตไอน้ํา
รับความรอนทิ้ง
 คํานวณผลประหยัดพลังงานจากรอยละผลประหยัดและการใชพลังงานรวม
 คาตรวจวัดการใชเชื้อเพลิงผลิตไอน้ํา

6

ที่
13

มาตรการ
การติดตั้งฉนวนหลังคา

15

การติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
ประสิทธิภาพสูง
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การติดตั้งหอผึ่งน้ํา

ขอมูลกอนการปรับปรุง
อุณหภูมิภายในและภายนอกหลังคา
ขอมูลวัสดุและโครงสรางหลังคา
ชั่วโมงการใชงานอาคาร
คาประเมินสมรรถนะระบบปรับ
อากาศ
คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัด
อากาศกอนติดตั้ง
คาตรวจวัดปริมาณอากาศอัดที่ผลิต
คาความดันอากาศอัด
คาตรวจวัดรอยละการรับภาระ
(load/unload)
คาประเมินชั่วโมงการใชงาน

ขอมูลหลังการปรับปรุง
วิธีการตรวจวัด
 อุณหภูมิภายในและภายนอกหลังคาที่ติด รูปแบบการวัด ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 1 วัน
วิธีคํานวณผลประหยัด
ฉนวน
 จากผลตางของพลังงานที่ระบบปรับอากาศจะใชลดลงจากความรอนเขาสู
 ขอมูลวัสดุและโครงสรางที่ติดฉนวน
อาคารที่ลดลง ความรอนเขาสูอาคารที่ลดลงประเมินโดยใช OTTV หรือ
หลังคา
โปรแกรม Energy Simulation ก็ได
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องอัด
อากาศหลังติดตั้ง
 คาตรวจวัดปริมาณอากาศอัดที่ผลิต
 คาความดันอากาศอัด

 คาการใชพลังงานของระบบผลิตน้ํา  อุณหภูมิน้ําไประบายความรอน และ
เย็น
อุณหภูมิที่ทําได
 คาสมรรถนะของระบบผลิตน้ําเย็น  อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ
 อุณหภูมิน้ําไประบายความรอน และ  คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของหอผึ่งน้ําใหม
อุณหภูมิที่ทําได
 อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาของหอผึ่งน้ํา
เดิม

รูปแบบการวัด ตรวจวัดชั่วขณะ
เงื่อนไข
 ควบคุมใหสภาวะการใชงานกอนและหลังปรับปรุงใกลเคียงกัน
วิธีคํานวณผลประหยัด
 จากผลตางของพลังงานที่คํานวณไดกอนและหลังการปรับปรุง โดยที่
 พลังงานกอนการปรับปรุง ประเมินจากกําลังไฟฟากอนปรับปรุง
รอยละการรับภาระการทํางาน และชั่วโมงการใชงาน
 พลังงานหลั ง การปรับ ปรุ ง ผลประเมินปริ ม าณอากาศอัด ที่ ผ ลิ ต
ก อ นปรั บ ปรุ ง และค า กํ า ลั ง ไฟฟ า ต อ การผลิ ต อากาศอั ด หลั ง
ปรับปรุงของเครื่องใหม
รูปแบบการวัด ตรวจวัดชั่วขณะ
วิธีคํานวณผลประหยัด
 คิดจาก 2 สวน คือ
 ผลประหยัดจากกําลังไฟฟาของพัดลมหอผึ่งน้ําที่เปลี่ยนแปลง
 ผลประหยัดจากเครื่องทําน้ําเย็น โดยหาคาเฉลี่ยของ approach
temp ที่ ต่ํ าลงและนํ า ไปประเมิ นผลประหยั ด จากอุ ณ หภู มิ น้ํ า
ระบายความร อ นที่ ล ดลง ด วยค าปรั บ แกข อง พพ. หรื อ การ
ตรวจวัดจริง

7

ที่
17

18

มาตรการ
การติดตั้งระบบโอโซนใน
คอนเดนเซอร

ขอมูลกอนการปรับปรุง
เก็บขอมูลกอน และหลังลางทําความ
สะอาด
 คาตรวจวัดการใชไฟฟาของทั้งผลิตน้ํา
เย็น
 คาตรวจวัดภาระ และสมรรถนะของ
ระบบผลิตน้ําเย็น
 คาอุณหภูมิ approach temp กอน
ปรับปรุง
 รอบการทําความสะอาด และ
คาใชจายสารเคมี
ไมมี

ขอมูลหลังการปรับปรุง
วิธีการตรวจวัด
เก็บขอมูลหลังการใชงานอยางนอย 3 เดือน รูปแบบการวัด ตรวจวัดตอเนื่อง อยางนอย 1 วัน
วิธีคํานวณผลประหยัด
 คาตรวจวัดภาระ และสมรรถนะของ
ระบบผลิตน้ําเย็น
 คํานวณการใชพลังงานเปรียบเทียบจากสมรรถนะเฉลี่ยกอนการปรับปรุง
และสมรรถนะหลังการปรับปรุง
 คาอุณหภูมิ approach temp หลัง
ปรับปรุง
 และเปรียบเทียบคา approach temp กอนและหลังการปรับปรุง
เงื่อนไข
 คาตรวจวัดคุณภาพน้ํา
 ควบคุมใหสภาวะการใชงานกอนและหลังปรับปรุงใกลเคียงกัน

การติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
 คาตรวจวัดกําลังไฟฟาที่ระบบผลิต
แสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตยจายเขาระบบ
แนวทางการตรวจวัดในโครงการ อางอิงจาก
 IPMVP option A คือตรวจวัดเฉพาะพารามิเตอรหลักที่มีผลตอผลประหยัดพลังงาน
 หลักเกณฑการตรวจวัดโครงการ LESS ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
 หลักเกณฑการตรวจวัดพิสูจนผลของ สมาคม ESCO

รูปแบบการวัด ตรวจวัดตอเนื่องอยางนอย 7 วัน
วิธีคํานวณผลประหยัด ประเมินคาจากพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจริง
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