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ข ัน้ตอนการประกวด
 กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน
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ระดบัที ่1 : เกณฑม์าตรฐาน MEA Index
 เลอืกประเภทอาคารปีละ 2 ประเภท

 จัดทําขอ้กําหนดของอาคารแตล่ะประเภท

 กําหนดคา่ MEA Index จากฐานขอ้มลูอาคารประเภทนัน้ๆ

 รับสมัคร รวบรวมและเก็บขอ้มลู ในอาคารทีส่มัคร

 เทยีบคา่ MEA Index ของอาคารทีเ่ขา้ประกวด+คณุภาพสิง่แวดลอ้มในอาคาร

 อาคารทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน จะไดร้ับตราสญัลักษณร์ะดบัที ่1 และไดไ้ปตอ่ระดบัที ่2

ระดบัที ่2 : สดุยอดอาคารประหยดัพลงังาน
 ดมูาตรการ การปรับปรงุการใชไ้ฟฟ้า ในอาคารทีป่ระสงคจ์ะแขง่ขนัตอ่ในรอบที ่2

 เก็บขอ้มลูการดําเนนิการ M&V ในแตล่ะอาคาร

 ดผูลประหยัด

 เขา้เยีย่มพบ เพือ่ดกูารบรหิารจัดการ การมสีว่นรว่ม ความยั่งยนืของการอนุรักษ์พลังงาน

 ผูไ้ดร้ับคะแนนสงูสดุ ไดร้ะดบัดเีลศิ (รับเงนิรางวลั 1 ลา้นบาท) // อนัดบัรองลงมา 3 ลําดบั ได ้
ระดบัดเีดน่พเิศษ (รับเงนิรางวลั หา้แสนบาท) // ผูเ้ขา้มาแขง่ในรอบสองทีเ่หมาะสม ไดร้ะดบั
ดเีดน่

แบง่เป็น 2 ระดบั

รปูแบบการประกวดและแขง่ขนั
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ข ัน้ตอนการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน กฟน.

1 2

อาคารสมัคร
เขา้ประกวด กลั่นกรอง ตรวจวดัและ

ทวนสอบขอ้มลู

ประกาศผล
มอบรางวลัระดบัที ่1

ประกาศผล 
มอบรางวลัระดบัที ่2

อาคารดําเนนิ
การปรับปรงุ

อาคารสง่มาตรการ
ปรับปรงุเพือ่อนุมัติ

ตรวจประเมนิ
และตดัสนิ
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ข ัน้ตอนการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน กฟน.

 อาคารโรงเรยีน และรา้นสะดวกซือ้ทีส่นใจสง่ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการใหโ้ครงการ (1) 
 จากน ัน้ทางโครงการจะทาํการตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของใบสมคัร และ

เป็นไปตามเงือ่นไขการเขา้รว่มโครงการ (2) 
 นดัหมายเขา้ตรวจวดัคา่เกณฑค์ณุภาพการใชพ้ลงังานและทวนสอบขอ้มลู ณ อาคาร 

(3) 
 นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัและทวนสอบขอ้มลูมาคาํนวณ MEA Index และสรปุ

ขอ้มลูนําเสนอคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่พจิารณาตดัสนิอาคารทีจ่ะไดร้บัตรา
สญัลกัษณ ์ระดบัที ่1 และจดังานพธิมีอบตราสญัลกัษณ ์(4) 

 อาคารทีไ่ดร้บัตราสญัลกัษณ์ระดบัที ่1 แลว้และมคีวามสนใจทีจ่ะเขา้รว่มประกวดตอ่
เพือ่ขอรบัตราสญัลกัษณ ์ระดบัที ่2 และชงิเงนิรางวลั จดัทาํขอ้ตกลงฯ สง่ใหโ้ครงการ
พจิารณาอนมุตั ิ(5) 

 เมือ่ขอ้ตกลงฯ ไดร้บัการอนมุตัแิลว้ ทางอาคารจงึเร ิม่ดาํเนนิการปรบัปรงุตามมาตรการ
ทีเ่สนอในขอ้ตกลงฯ โดยตอ้งแจง้ใหโ้ครงการเขา้รว่มสงัเกตกุารณก์ารตรวจวดัการใช้
พลงังานท ัง้กอ่นและหลงัปรบัปรงุ (6) 

 เมือ่ครบกาํหนดเวลาทีโ่ครงการกาํหนด (ประมาณ 9 เดอืน) ทางโครงการจะนดัหมาย
อาคารเพือ่ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิขา้ประเมนิใหค้ะแนน ณ อาคารทกุอาคาร 
และนําผลมาพจิารณาตดัสนิอาคารทีจ่ะไดร้บัตราสญัลกัษณ ์ระดบัที ่2 และเงนิรางวลั 
(7) 

 จดังานพธิมีอบตราสญัลกัษณ ์ระดบัที ่2 และเงนิรางวลั (8) 
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ข ัน้ตอนการประกวดอาคารประหยดัพลงังาน กฟน.

6

อาคารสง่ใบสมัคร ตรวจสอบ
ใบสมัคร 

ผา่น

ไมผ่า่น

นัดหมายและเขา้ตรวจวดั
คา่เกณฑค์ณุภาพการใชพ้ลังงาน
และทวนสอบขอ้มลู ณ อาคาร 

นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวัดและ
ทวนสอบขอ้มลูมาคํานวณ MEA Index 

นําเสนอคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

เพือ่พจิารณาตดัสนิ

อาคารทีจ่ะไดร้ับ
ตราสญัลกัษณ ์ระดบัที ่1

ผา่น

ไมผ่า่น

อาคารสง่แผน M&V 
กอ่นดําเนนิมาตรการปรับปรงุ

(5.1)

(4.3) 

คณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ
เห็นชอบแผน 

M&V

ไมผ่า่น

อาคารจงึเริม่ดําเนนิการปรับปรงุ
ตามมาตรการทีเ่สนอในขอ้ตกลงฯ

ผา่น (6.1) 

(1) (2) 
(3) 

(4.1) 

(4.2) 

(5.2)

อาคารแจง้ใหท้มีงานเขา้สงัเกตการณ์ 
กอ่นและหลังปรับปรงุ

คณะกรรมการเยีย่มชมใหค้ะแนน 
ณ อาคารทกุอาคาร

พจิารณาตดัสนิอาคารทีจ่ะไดร้ับ
ตราสญัลักษณ์ ระดบัที ่2

(6.2) 

(7) 
พธิมีอบตรา

สญัลกัษณป์ระจําปี 

แจง้ผล
ใหอ้าคารทราบ

(8) 

ส.ค.-ก.ย.58
ต.ค.-ธ.ค.58

ธ.ค.58

พ.ย.-ธ.ค. 58

ระดบั1 ม.ค.59 
ระดบั2 ม.ค.60

MEA 2016

มค.-มคี.59

ก.พ.-ส.ค.59 พ.ย.59



ระยะเวลาของกจิกรรมในการประกวดและแขง่ขนั
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เกณฑก์ารตดัสนิ
ระดบัที ่1 และ ระดบัที ่2
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เกณฑก์ารตดัสนิ

MEA Energy Saving Building Award

ตราสญัลกัษณร์ะดบัที ่1

ตราสญัลกัษณร์ะดบัที ่2

MEA IndexMEA Index

มาตรฐานดา้น
คณุภาพการใชพ้ลังงาน
มาตรฐานดา้น
คณุภาพการใชพ้ลังงาน

ตราสญัลักษณ์
ระดบัที ่1 กฟน. 

อาคารประหยัดพลังงาน

ตราสญัลักษณ์
ระดบัที ่1 กฟน. 

อาคารประหยัดพลังงาน

กฟน. 
อาคารประหยัดพลังงาน

ดเีลศิ

กฟน. 
อาคารประหยัดพลังงาน

ดเีดน่ พเิศษ

กฟน. 
อาคารประหยัดพลังงาน

ดเีดน่

คะแนนผลประหยดั
30%

คะแนนผลประหยดั
30%

คะแนน 
การบรหิาร นวตักรรม 

การมสีว่นรว่ม ความยั่งยนื
70%



เกณฑก์ารตดัสนิในระดบัที ่1
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1. เง ือ่นไขดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
พจิารณาจากคา่ดชันกีารใชพ้ลงังาน (MEA Index) 
ทีจ่ดัทาํขึน้

2. เง ือ่นไขดา้นคณุภาพการใชพ้ลงังาน
 พจิารณาคณุภาพการใชพ้ลงังานจากคา่ตอ่ไปนี ้

• ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอาคาร
• คา่ความสอ่งสวา่ง
• อณุหภมู ิและ ความชืน้

• สภาวะความสบาย คอื อุณหภูมแิละความชืน้ของ
อากาศภายในหอ้ง 

เกณฑก์ารตดัสนิระดบัที ่1 
พจิารณาจาก 2 เง ือ่นไข  คอื



เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน 
MEA Index
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Eactual

Ebudget

Eactual

Ebudget
MEA INDEX  =

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชจ้รงิ

พลงังานไฟฟ้าทีค่วรใช้

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index

จาก คา่จรงิ

หาจากสมการการใช้
พลงังาน โดยป้อน
ขอ้มลูมาตรฐาน บวก

ขอ้มลูจรงิ



จะหาพลงังานอา้งองิ (BUDGET) ไดอ้ยา่งไร ?
เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index

Ebudget  หาไดจ้าก

• จากฐานขอ้มลู
• จากแบบจําลอง + ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยั
• จากการสุม่สาํรวจ ในพืน้ทีจ่รงิ
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RTTV

OTTV

ar

aw

Lgt

Eq

Vent

ตวัยอ่ทีใ่ช ้
RTTV= ความรอ้นเขา้ทางหลังคา
OTTV=ความรอ้นเขา้ทางผนัง
ar = อตัราสว่นพืน้ทีห่ลังคาตอ่พืน้ทีใ่ชส้อย
aw       =อตัราสว่นพืน้ทีผ่นังตอ่พืน้ทีใ่ชส้อย
Lgt =การใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่งตอ่พืน้ที่
Eq =การใชไ้ฟฟ้าของอปุกรณต์อ่พืน้ที่
COP  =สมรรถนะเครือ่งปรับอากาศ
Occ =ความหนาแน่นของคน
Vent  =การระบายอากาศ
h = ชัว่โมงการใชง้าน

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index
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จะหาพลงังานอา้งองิ (BUDGET) ไดอ้ยา่งไร ?

สมการการใชพ้ลงังานพืน้ฐาน

(COP, OTTV, RTTV, Eq, Lgt, Vent, Occ,aw ,ar )          (h,A )

จากฐานขอ้มูลอาคารควบคุม /ค่ามาตรฐาน จากขอ้มูลของอาคารนั้น

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index

Energy use = Air con + Equipment + Lighting

External Load + Internal Load
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จะหาพลงังานอา้งองิ (BUDGET) ไดอ้ยา่งไร ?

สมการการใชพ้ลงังานพืน้ฐาน

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index

Energy use = Air con + Equipment + Lighting

External Load + Internal Load

ความรอ้นจากหลงัคา

ความรอ้นจากกรอบอาคาร ความรอ้นจากอปุกรณ์ เครือ่งใช ้

ความรอ้นจากอปุกรณ์ แสงสวา่ง

ความรอ้นจาก ผูส้อยอาคาร

ความรอ้นจากระบบระบายอากาศ

ชม.การใชง้าน x พท.
ประสทิธภิาพระบบปรับอากาศ

การใชพ้ลงังาน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

การใชพ้ลงังาน อปกุรณ์แสงสวา่ง

ชม.การใชง้าน x พท.
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สมการการใชพ้ลงังานพืน้ฐาน

จดัใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย

= พืน้ทีส่ําหรบัแตล่ะกจิกรรม x ช ัว่โมงการใชง้าน/ปี xคา่การใชพ้ลงังานมาตรฐาน (W/m2)

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index
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อาคารจริงใช้ไฟฟ้า E หน่วยต่อปี

การใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนี้ = 

A1h1w1 + A2h2w2 หน่วย/ปี

ค่า MEA Index ของอาคารนี้  = 
	

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index
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RTTV
29.1
18.2
15.9
20.9
29.1
17.4
22.9
24.5

2.21
2.13
2.44
2.77
1.99
2.07
2.43
2.17

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index
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ข ัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู

วเิคราะหค์า่ 
MEA index

ฐานขอ้มลู
อาคารควบคมุ

หาค่าทางสถิติ

, 
ตดัเกรดที่ประมาณ

Top 20‐30%

X‐0.84

วเิคราะหค์า่ 
MEA index

หาคา่การใชพ้ลังงาน 
มาตรฐาน (w)

ขอ้มลูจาก
อาคารทีป่ระกวด

เปรียบเทียบกบั

เกณฑ์

ผา่น/ไม่ผา่น

3

2

1

เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index

MEA 
Index

อาคาร
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เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index
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เกณฑป์ระสทิธภิาพพลงังาน MEA Index



เกณฑค์ณุภาพการใชพ้ลงังาน
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คณุภาพการใชพ้ลงังาน

- ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอาคาร ไมเ่กนิ 1,000 ppm (ASHRAE 62)

- อณุหภมูแิละความชืน้ (ASHRAE 55-2010)

Measurement type Winter Summer  ( ˚C) Summer  ( ˚C)
Dry bulb at 30% RH 20.5 – 25.5 24.5 – 28.0
Dry bulb at 50% RH 20.3 – 23.6 22.8 – 26.1
Dry bulb at 60% RH 20.0 – 24.0 23.0 – 25.5 
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คณุภาพการใชพ้ลงังาน (ตอ่)
ประเภทกจิกรรมและพืน้ที่ ความสอ่งสวา่ง (LUX)

สถานศกึษา
หอ้งนํ้า หอ้งสขุา 100
ชอ่งทางเดนิภายใน 200
หอ้งสมดุ หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 300-500
หอ้งประชมุ 200-300
หนา้กระดาน หนา้เวทปีระชมุ 700-1,000

ประเภทกจิกรรมและพืน้ที่ ความสอ่งสวา่ง (LUX)

รา้นสะดวกซือ้

พืน้ทีท่ัว่ไปในอาคาร 200
แสงสวา่งทั่วไปในรา้นคา้ 500-1,000



การแขง่ขนัในระดบัที ่2
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 อาคารจะตอ้งสง่แผนการปรบัปรงุอาคาร และวธิวีดัผลประหยดั (ขอ้ตกลง M&V) 
ใหท้างคณะทํางานกอ่นดําเนนิการปรับปรงุ

 อาคารจะตอ้งแจง้ใหค้ณะทํางานไปรว่มสงัเกตการเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังานกอ่น และ
หลงั การดําเนนิมาตรการปรับปรงุการใชพ้ลงังานของอาคารตามทีไ่ดย้ืน่แผนไว ้

 อาคารสามารถยืน่ แผนการปรับปรงุอาคาร และวธิวีดัผลประหยัด ไดต้ัง้แตเ่ริม่สมัครเขา้
รว่มการประกวดและแขง่ขนั แตจ่ะตอ้งดําเนนิมาตรการตามแผนการปรับปรงุอาคารทีไ่ด ้
แจง้ไว ้ใหเ้สร็จและสามารถวดัผลประหยัดไดไ้มเ่กนิเดอืน ตลุาคม 2559

 หากอาคารดาํเนนิมาตรการปรบัปรงุอาคารไปกอ่นการยืน่แผนการปรบัปรงุอาคาร
และวธิวีดัผลประหยดั ใหก้บัทางคณะทาํงาน หรอืไมไ่ดแ้จง้ใหค้ณะทาํงานเขา้
อาคาร เพือ่รว่มสงัเกตการเก็บขอ้มลูกอ่นหรอืหลงั ดาํเนนิมาตรการฯ ทาง
โครงการจะไมน่บัคะแนนจากผลประหยดัของมาตรการน ัน้ๆ

 มาตรการทีเ่สนอปรบัปรงุ ตอ้งเป็นมาตรการทีส่ามารถตรวจวดัและพสิจูนผ์ลการ
ใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งชดัเจน

 อาคารใดทีย่กเลกิหรอืไมม่กีารดาํเนนิการตามมาตรการทีไ่ดเ้สนอไว ้ตาม
ขอ้ตกลง M&V เลย คณะกรรมการขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมเ่ขา้ไปประเมนิใหค้ะแนน 
ในสว่นของกจิกรรมดา้นการบรหิารจดัการ รณรงคใ์นอาคาร (ในคะแนนอกี 70% 
ทีเ่หลอื) และถอืวา่การแขง่ขนัในระดบัที ่2 ของอาคารน ัน้เป็นโมฆะ
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การขอรบัตราสญัลกัษณร์ะดบัที ่2
 เอกสารทีอ่าคารทีต่อ้งจดัทาํสาํหรบัการประกวดใน
ระดบัที ่2 ประกอบดว้ย

 เอกสารทีอ่าคารทีต่อ้งจดัทาํสาํหรบัการประกวดใน
ระดบัที ่2 ประกอบดว้ย

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน (ขอ้ตกลง 
M&V) 

2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํ 3 เดอืน 

3. รายงานสรปุการวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังานและกจิกรรม
ประชาสมัพนัธ์
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วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหท้ราบถงึแนวคดิในการปรบัปรงุ วธิกีารคาํนวณผล
ประหยดั และวธิที ีอ่าคารจะใชใ้นการตรวจวดัและพสิจูนผ์ล
ประหยดั

2.  เพือ่ทาํความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งโครงการและอาคารวา่
จะใชว้ธิกีารใดตรวจวดัและพสิจูนผ์ลประหยดัและวธินี ัน้
ยอมรบัไดต้ามหลกัวศิวกรรมหรอืไม่

3.  เพือ่เป็นการยนืยนัวา่ทางอาคารจะดาํเนนิการตรวจวดักอ่น
และหลงัปรบัปรงุดว้ยวธิกีารตามทีไ่ดน้ําเสนอในขอ้ตกลงนี ้  

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหท้ราบถงึแนวคดิในการปรบัปรงุ วธิกีารคาํนวณผล
ประหยดั และวธิที ีอ่าคารจะใชใ้นการตรวจวดัและพสิจูนผ์ล
ประหยดั

2.  เพือ่ทาํความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งโครงการและอาคารวา่
จะใชว้ธิกีารใดตรวจวดัและพสิจูนผ์ลประหยดัและวธินี ัน้
ยอมรบัไดต้ามหลกัวศิวกรรมหรอืไม่

3.  เพือ่เป็นการยนืยนัวา่ทางอาคารจะดาํเนนิการตรวจวดักอ่น
และหลงัปรบัปรงุดว้ยวธิกีารตามทีไ่ดน้ําเสนอในขอ้ตกลงนี ้  

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน 
(ขอ้ตกลง M&V) 



31

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน 
(ขอ้ตกลง M&V) 

 ประกอบดว้ย

 หนา้ปก

 การรบัรองขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน

 สารบญั

 บทที ่1 ขอ้มลูโครงการ
  ขอ้มลูพืน้ฐาน
 สรปุมาตรการและผลประหยดัของมาตรการทีเ่สนอ
 แผนการดาํเนนิงาน

 ประกอบดว้ย

 หนา้ปก

 การรบัรองขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน

 สารบญั

 บทที ่1 ขอ้มลูโครงการ
  ขอ้มลูพืน้ฐาน
 สรปุมาตรการและผลประหยดัของมาตรการทีเ่สนอ
 แผนการดาํเนนิงาน
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 ประกอบดว้ย (ตอ่)

• บทที ่2 แนวทางการตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังานมาตรการ
ที ่..... 

 รายละเอยีดมาตรการ
 วธิกีารคาํนวณการใชพ้ลงังานและผลประหยดั
 วธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน

• ภาคผนวก (ถา้ม)ี

 ประกอบดว้ย (ตอ่)

• บทที ่2 แนวทางการตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังานมาตรการ
ที ่..... 

 รายละเอยีดมาตรการ
 วธิกีารคาํนวณการใชพ้ลงังานและผลประหยดั
 วธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน

• ภาคผนวก (ถา้ม)ี

1. ขอ้ตกลงวธิกีารตรวจวดัและพสิจูนก์ารใชพ้ลงังาน 
(ขอ้ตกลง M&V) 
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2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํ 3 เดอืน 

วตัถปุระสงค์

 เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการปรบัปรงุของ
อาคาร และรบัทราบถงึปญัหาในการดาํเนนิการ รวมท ัง้แนวทาง
แกไ้ขปญัหาน ัน้ๆ เพือ่ใหก้ารปรบัปรงุสามารถลลุว่งไดผ้ลสาํเร็จ
ตามทีมุ่ง่หวงั

วตัถปุระสงค์

 เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการปรบัปรงุของ
อาคาร และรบัทราบถงึปญัหาในการดาํเนนิการ รวมท ัง้แนวทาง
แกไ้ขปญัหาน ัน้ๆ เพือ่ใหก้ารปรบัปรงุสามารถลลุว่งไดผ้ลสาํเร็จ
ตามทีมุ่ง่หวงั
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2. รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํ 3 เดอืน 

ประกอบดว้ย 

 หนา้ปก

 บทที ่1 ผลการดาํเนนิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ประกอบดว้ย
 ขอ้มลูทีใ่ชค้าํนวณ MEA Index ในแตล่ะ 2 เดอืนทีผ่า่นมา
 คา่ไฟฟ้า 2 เดอืนทีผ่า่นมา
 ความกา้วหนา้ของแตล่ะมาตรการเทยีบกบัแผนทีเ่สนอไวใ้นขอ้ตกลงฯ

    บทที ่2 กจิกรรมประชาสมัพนัธ์

    บทที ่3 ปญัหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ข
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3. รายงานสรปุการวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังาน
และกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

 บทสรปุผูบ้รหิาร

 สารบญั

 บทที ่1 การวเิคราะหผ์ลประหยดัมาตรการ............. ประกอบดว้ย
 แนวคดิการปรบัปรงุ
 รายละเอยีดเครือ่งจกัรทีป่รบัปรงุกอ่นและหลงั พรอ้มรปู
 การคาํนวณผลประหยดั

 บทที ่2 การวเิคราะหผ์ลประหยดัมาตรการ.............

 บทที ่3 สรปุการดาํเนนิกจิกรรมและการประชาสมัพนัธภ์ายในโครงการ MEA

  ภาคผนวก
 ภาคผนวก ก ขอ้มลูพืน้ฐานอาคารและคา่ไฟฟ้าของอาคารยอ้นหลงั 1 ปี ถงึปี

ปจัจบุนั
 ภาคผนวก ข ผลการตรวจวดัมาตรการที ่...........
 ภาคผนวก ค ผลการตรวจวดัมาตรการที ่...........

ประกอบดว้ย
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3. รายงานสรปุการวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังาน
และกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

การสง่รายงานสรปุการวเิคราะหผ์ลประหยดัพลงังานและกจิกรรม
ประชาสมัพนัธ์

สง่ภายในเดอืน พ.ย. 59

 สิง่ทีส่ง่: 

1. เลม่รายงานสรปุวเิคราะหผ์ลการประหยดัพลงังานและ
กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 1 เลม่

2. CD จาํนวน 1 แผน่



เกณฑก์ารตดัสนิในระดบัที ่2
และรางวลั

37
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พจิารณาจาก

การใหค้ะแนนขึน้กบัดลุยพนิจิของคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองโครงการ



โรงเรยีน

39
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ปัจจัยที่พิจารณา การให้น้ําหนัก ตัวอย่างประเด็นย่อยที่พิจารณา

1. ผลการปรับปรุง 20% ตามผลประหยัดพลังงาน  1-5%=5, 6-10%=10, 11-15%=15, 16- >20%=20

10% การคิดคะแนนชดเชยจากผลของค่า MEA Index 
2. ความน่าสนใจของ

มาตรการที่ดําเนินการ

20% เป็นนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทเดียวกันได้

สามารถดําเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ

3. การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในองค์กร

25% การรับทราบของบุคลากรทั่วถึงทั้งองค์กร

มีกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้แก่พนักงานในองค์กร

มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกิดการตื่นตัวภายในองค์กร

การให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร

พนักงานนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

4. ความตั้งใจของ

คณะทาํงานและฝ่าย

บริหาร

25% ความใส่ใจและการให้ความสําคัญต่อโครงการของฝ่ายบริหาร

การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอมาตรการ

ความกระตือรือร้น/ความสม่ําเสมอของคณะทํางานในการดําเนินมาตรการ

ระดับบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมกับโครงการ
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เกณฑก์ารตดัสนิระดบัที ่2 และรางวลั

1. ป้ายตราสญัลกัษณร์ะดบั“ดี
เลศิ” ม ี1 รางวลั เงนิรางวลั 1 
ลา้นบาท

2.   ป้ายตราสญัลกัษณร์ะดบั 
“ดเีดน่พเิศษ” ม ี3 รางวลั เงนิรางวลั 
5 แสนบาท

3.  ป้ายตราสญัลกัษณร์ะดบั 
“ดเีดน่” ตามจํานวนอาคารทีผ่า่น
การพจิารณา
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การใหร้างวลั

• โรงเรยีน

จาํนวนรางวลั

• ที ่1 ม ี1 รางวลั
• ที ่2 ม ี3 รางวลั

มลูคา่รางวลั

• ที ่1 = 1 ลา้น บาท
• ที ่2 = 5 แสน บาท

เกณฑก์ารตดัสนิระดบัที ่2 และรางวลั



รา้นสะดวกซือ้

43
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ปัจจัยที่พิจารณา การให้น้ําหนัก ตัวอย่างประเด็นย่อยที่พิจารณา

1. ผลการปรับปรุง 20% ตามผลประหยัดพลังงาน  1-5%=5, 6-10%=10, 11-15%=15, 16- >20%=20

10% การคิดคะแนนชดเชยจากผลของค่า MEA Index 
2. ความน่าสนใจของ

มาตรการที่ดําเนินการ

20% เป็นนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทเดียวกันได้

สามารถดําเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ

3. การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในองค์กร

25% การรับทราบของบุคลากรทั่วถึงทั้งองค์กร

มีกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้แก่พนักงานในองค์กร

มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกิดการตื่นตัวภายในองค์กร

การให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร

พนักงานนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

4. ความตั้งใจของ

คณะทาํงานและฝ่าย

บริหาร

25% ความใส่ใจและการให้ความสําคัญต่อโครงการของฝ่ายบริหาร

การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอมาตรการ

ความกระตือรือร้น/ความสม่ําเสมอของคณะทํางานในการดําเนินมาตรการ

ระดับบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมกับโครงการ
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 สามารถสง่สาขาทีผ่า่นระดบัที ่1 เพือ่เขา้แขง่ขนัตอ่ในระดบัที ่
2 ไดไ้มจ่าํกดัจาํนวน 

 Brand ตอ้งสง่สาขาเขา้รว่มแขง่ขนั อยา่งนอ้ย 5 สาขา ขึน้ไป

 เงนิรางวลัมอบใหเ้จา้ของ Brand สาขาทีเ่ขา้แขง่ขนัในระดบั
ที ่2 ไดร้บัเพยีงป้ายตราสญัลกัษณ์ระดบัที ่2

เง ือ่นไขการแขง่ขนัระดบัที ่2 ของรา้นสะดวกซือ้
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เกณฑก์ารตดัสนิระดบัที ่2 สาํหรบัรา้นสะดวกซือ้

การมอบรางวลัใหก้บั
รา้นสะดวกซือ้

1.ใหเ้จา้ของ Brand

- ไดร้บัเงนิรางวลั+ โล่
- 1 ลา้นบาท หากไดค้ะแนนสงูด
จํานวน 1 รางวลั
- 5 แสนบาท หากไดค้ะแนนดเีป็น
ลําดบัรองลงมา 3 ลําดบั จํานวน 3 
รางวลั
- Brand ทีม่สีทิธิไ์ดเ้งนิรางวลั ตอ้ง
สง่สาขาเขา้แขง่ขนัในรอบที ่2 
อยา่งนอ้ย 5 สาขาขึน้ไป

- คะแนนม ี2 สว่น

1). 30 คะแนน คดิจาก
ผลประหยัด โดยคดิ
จาก 5 สาขาทีม่ผีล
ประหยดัเป็น % 
สงูสดุ แลว้หา
คา่เฉลีย่
2). 70 คะแนนมาจาก
ขอ้ 2, 3 และ4
- Brand ทีม่คีะแนน
รวมสงูสดุไดท้ี ่1

2.ใหส้าขา

- ไดร้บัเพยีงป้ายตรา
สญัลกัษณใ์นระดบัที ่2
 (ดเีดน่ ดเีดน่พเิศษ ดเีลศิ) 
เทา่นัน้ 
ไมไ่ดร้บัเงนิรางวลั 
- การตดัสนิจะพจิารณาจาก
คะแนนเฉพาะสาขานัน้ๆ 
(เกณฑข์อ้ 1 และ 3)
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การใหร้างวลั

• รา้นสะดวกซือ้

จาํนวนรางวลั
• ที ่1 ม ี1 รางวลั
• ที ่2 ม ี3 รางวลั

มลูคา่รางวลั

• ที ่1 = 1 ลา้น บาท
• ที ่2 = 5 แสน บาท

เกณฑก์ารตดัสนิระดบัที ่2 และรางวลั
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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ตวัอยา่งกจิกรรมประชาสมัพนัธ์
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FacebookWebsite



โครงการส่ง เสร ิมการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานในอาคารปีที่ 4

M&V
การตรวจวดัและการพิสจูน์ผลประหยดั

Measurement 
& Verification
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

M&V
30%

25%25%

20%

นวตักรรมใหม่

การให้ความสาํคญั

ของผูบ้ริหาร
การมีส่วนร่วมของ

บคุลากรในองคก์ร

ผลประหยดั
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อาคาร 

เสนอวิธี 

M&V

ตรวจวัด

ก่อน

ปรับปรุง

มจธ. 

observe

ดําเนินการ

ปรับปรุง

ตรวจวัด

หลัง

ปรับปรุง

มจธ. 

observe

สรุปผล

ประหยัด

การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบแสงสว่าง

• ตรวจวัด

• ใช้ค่า 

specification 

จากผู้ผลิต

ระบบปรับอากาศ

• แบบรวมศูนย์ 

จําเป็นต้องตรวจวัด 

kW/TR ของ 

chiller

• Split type ต้อง

ตรวจวัด kW/TR 

และเปอร์เซ็นต์การ

ทํางานของคอมฯ

ระบบอื่นๆ

• พิจารณาเป็นกรณี

ไป

• คํานึงถึงผลกระทบ

ต่อระบบอื่นๆ
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง• โดยการตรวจวดั
o สุม่วดัเป็นหลอดหรอืโคม
o สุม่วดัเป็นวงจร
o การสุม่วดั ไมน่อ้ยกวา่ 10% ของจํานวนหลอด/วงจร
ขอ้ด:ี ไดค้า่ผลประหยดัทีส่ะทอ้นผลทีเ่กดิขึน้จรงิมากทีส่ดุ (อาจจะยงัม ี

error เล็กนอ้ยจากเครือ่งมอืวดัและแรงเคลือ่นไฟฟ้า ณ วนัที่
ตรวจวดั)

ขอ้เสยี:  ใชเ้วลา/ยุง่ยาก และอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
ขอ้ควรระวงั :
               - แรงดนัไฟฟ้าในวนัทีต่รวจวดักอ่นและหลงัปรบัปรงุควรเทา่

หรอืใกลเ้คยีงกนัใหม้ากทีส่ดุ
               - ในกรณีวดัคา่กาํลงัไฟฟ้าของวงจร ควรคาํนวณยอ้นกลบัมา

เป็นกาํลงัไฟฟ้าของหลอด (และบลัลาสต)์ วา่ไดค้า่ทีถ่กูตอ้ง
หรอืไม?่
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
• โดยการคํานวณจากขอ้มลูจําเพาะของหลอด (Specification)

o ทัง้กอ่นปรับปรงุและหลงัปรับปรงุ ใชค้า่กําลงัไฟฟ้าของหลอดและบลัลาสต์
ตามทีผู่ผ้ลติระบุ

ขอ้ด:ี สะดวก

ขอ้เสยี:  อาจไมส่ะทอ้นผลทีเ่กดิขึน้จรงินัก โดยอาจจะมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่คา่
จรงิก็เป็นได ้

ขอ้ควรระวงั
               - ทัง้กอ่นและหลงัปรับปรงุ (ของเกา่และของใหม)่ ตอ้งตรวจสอบ

ขอ้มลูจําเพาะของอปุกรณ์ใหถ้กูตอ้ง เชน่ ชนดิและกําลงัไฟฟ้าทีห่ลอด
และบลัลาสต์

               - จํานวนทีแ่น่นอนในการปรับปรงุ
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• ทัง้นี ้หลงัปรับปรงุอาจมคีา่ความสอ่งสวา่ง

ตํา่กวา่กอ่นปรับปรงุกเ็ป็นได ้แตต่อ้งไมต่ํา่

กวา่คา่มาตรฐานการสอ่งสวา่งในแตล่ะ

ประเภทการใชง้าน (หอ้ง)

การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตรวจวัด kW

ตรวจวัดภาระการทําความเย็น

TR (Btu/h)*

ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การทํางาน

ของคอมเพรสเซอร์ภา
ระ

กา
รทํ

าค
วา

มเ
ย็น สภาวะแวดล้อม

*อาจอนุมานว่าใกล้เคียงกนัทัง้ก่อนและหลงั
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

• ตรวจวัด kW/TR ก่อนการปรับปรุง

• ตรวจวัด kW/TR หลังการปรับปรุง
ปรับปรุง chiller

• ตรวจวัด kW/TR ก่อนการปรับปรุง

• ตรวจวัด kW/TR หลังการปรับปรุง
เปลี่ยน chiller

• ทําการวัด kW/TR ต่อเนื่อง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

• ประเมินภาระการทําความเยน็ทัง้ปี

ภาระการทําความ

เย็นทั้งปี
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เนือ่งจากการตรวจวดักอ่นปรับปรงุและหลงัปรับปรงุ อาจมี

ระยะเวลาหา่งกนัอนัเนือ่งมาจากการใชเ้วลาในการปรับปรงุ

เครือ่งจักร ซึง่ทําใหส้ภาวะแวดลอ้ม โดยเฉพาะสภาพ

อากาศแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ

ใชพ้ลงังานของเครือ่งทํานํ้าเย็น ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้ง

ปรบัแกค้า่จากการตรวจวดัท ัง้กอ่นและหลงัใหอ้ยูใ่น

สภาวะเดยีวกนั เพือ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกนัได ้

การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

• การปรบัปรงุอปุกรณใ์ชน้ํา้เย็น

o การปรับปรงุปัม้นํ้า ใหว้ดักําลงัไฟฟ้าของมอเตอรป์ัม้นํ้าแตล่ะตวั ตาม

กรณีทีจ่ะทําการปรับปรงุ

o การปรับปรงุหอทําความเย็น ใหว้ดักําลงัไฟฟ้าทีห่อทําความเย็นใช ้

และคา่ kW/TR ของชลิเลอร ์(กรณีตัง้สมมตฐิานวา่ชลิเลอรจ์ะมี

ประสทิธภิาพดขีึน้ไปดว้ย) ทัง้กอ่นและหลงัการปรับปรงุ

o การปรับปรงุ AHU ใหว้ดักําลงัไฟฟ้าที ่AHU คา่ตนัความเย็นที ่AHU 

(อตัราการไหลของนํ้าเย็น) และคา่ kW/TR ของชลิเลอร ์(เพือ่หา

ตน้ทนุนํ้าเย็น)

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
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การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification

ระบบอื่นๆ

• อาคารเสนอวธิกีาร M&V ในแตล่ะมาตรการ

• มจธ. ชว่ยพจิารณาความเมาะสมของวธิตีรวจวดัและพสิจูนผ์ล

• นําเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาเห็นชอบ

ท ัง้นี ้ในบางมาตรการอาจดาํเนนิการตรวจวดัไดย้ากหรอืมคีา่ใชจ้า่ยสงู 

อาคารอาจไมข่อคดิผลประหยดัก็ได ้แตม่าตรการจะยงัคงมสีทิธิไ์ด ้

คะแนนในสว่นของนวตักรรมใหมใ่นการประหยดัพลงังาน*

* เป็นดลุพนิจิของคณะกรรมการ
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1. ความเชือ่ถอืไดข้องเครือ่งมอืวดั เชน่ มกีารสอบเทยีบตามรอบ

เวลาหรอืไม?่

2. จดุวดั ตาํแหนง่วดั ถกูตอ้งหรอืไม?่

3. วธิกีารวดั เหมาะสมหรอืไม?่

4. การควบคมุตวัแปรทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ การเดนิเครือ่งจกัร การใชง้าน
อปุกรณ ์การใหบ้รกิาร ฯลฯ

5. การจดัเตรยีมขอ้มลูอา้งองิเพือ่ประเมนิหาปรมิาณการใชพ้ลงังาน
ท ัง้ปีของระบบทีพ่จิารณา เชน่ ช ัว่โมงการใชง้าน

การตรวจวัดและการพิสูจน์ผลประหยัด

Measurement & Verification


