
July 2022 | No. 307 |

จากฉบับที่แล้วต่อ

47

TPA news

Smart Automation

ศรีนค์ร นนทนาค์ร

Azbil (Thailand) Co.,Ltd

(IEC TC65 JWG 14 FEMS expert, TNC)

ระบบออโตเมชั่่�น
กับว่ถ้ีชิีว่ตขีองผิ้้คน ตอนที�    5

ฉ
บ้ับ้นี�จะอธุิบ้ายต่อเนื�องถึงบ้ริษัที่จัดก้ารพิ่ลังงาน 

(Energy Saving Company) หรือที่ี�เรียก้ก้ันย่อ ๆ  วั่า 

ESCO จัดเป็นร่ปแบ้บ้ธุุรก้ิจใหม่ ที่ี�ดำเนินก้ารในด้านก้ารอนุรัก้ษ์

พิ่ลังงาน และอาจรวัมถึงพิ่ลังงานที่ดแที่นด้วัย ที่ั�งนี�ข้ึ�นอย่่ก้ับ้ผ่่้ให้

บ้ริก้าร ดังนั�นอาจจัดเป็นผ่่้เชี�ยวัชาญในก้ารดำเนินก้ารด้านก้าร

อนุรัก้ษ์พิ่ลังงานรวัมก้็เป็นไปได้ และแน่นอน ESCO เป็นร่ปแบ้บ้

ธุุรก้ิจก้ารจัดก้ารอนุรัก้ษ์พิ่ลังงานสู่าก้ลที่ี�มีแพิ่ร่หลายที่ั�วัไป รวัมถึง

ประเที่ศัไที่ยก็้มกี้ารจัดตั�ง สู่มาคมบ้ริษทัี่จดัก้ารพิ่ลังงานไที่ย (Thai 

ESCO Association) ตั�งแต่ปี 2555 เพิ่ื�อสู่่งเสู่ริมให้เก้ิดธุุรก้ิจก้าร

จดัก้ารพิ่ลงังานข้ึ�นในประเที่ศัไที่ย และเปน็แหลง่ข้อ้มล่ก้ารพัิ่ฒนา

เที่คโนโลยี ด้านก้ารอนุรัก้ษ์พิ่ลังงานข้องประเที่ศัข้ึ�น ร่ปแบ้บ้ข้อง 

ESCO นี�เป็นที่ี�เผ่ยแพิ่ร่ละร่จ้กั้ก้นัที่ั�วัไป ใช้ไดก้้บั้ที่ั�งภาคอาคาร และ

โรงงานอุตสู่าหก้รรม ตามร่ปที่ี� 1

เคยมีคนญี�ปุ�นเล่าให้ฟัังวั่า หลายครั�งที่ี�ผ่่้ด่แลอาคารหรือ

โรงงานอุตสู่าหก้รรมเก้ิดควัามไม่แน่ใจ และมีควัามก้ังวัลในก้าร

ลงทีุ่นเพิ่ื�อเพิ่ิ�มประสู่ิที่ธุิภาพิ่ก้ารใช้พิ่ลังงานหรือเพิ่ื�อลดต้นทุี่น

พิ่ลังงาน วัา่จะประสู่บ้ควัามสู่ำเรจ็ตามที่ี�มผี่่ม้าเสู่นอหรอืแนะนำให้

ลงทีุ่น นั�นจะคุ้มค่าหรือไม่ (ROI) จึงเก้ิดควัามคิดในก้ารให้บ้ริก้าร 

ESCO ข้ึ�นมาเพิ่ื�อลดหรือข้จัดควัามกั้งวัลนั�นออก้ไป ด้วัยก้ารรับ้

ประก้ันวั่าจะลดพิ่ลังงานลงได้ (guarantee) โดยเฉพิ่าะหลังจาก้ 

ก้ารประชุม พิ่ิธุีสู่ารเกี้ยวัโต (Kyoto Protocol) ข้ึ�นในปี 2548 

(16 ก้มุภาพัิ่นธุ ์2548) มผ้่ี่สู่นใจที่ี�จะชว่ัยกั้นลดก้ารปลอ่ยก้า๊ซึ่เรอืน

ก้ระจก้ลงเพิ่ิ�มข้ึ�น แนวัควัามคิดก้ารจัดก้ารพิ่ลังงาน ESCO จึงเข้้า

มาช่วัย จาก้ร่ปที่ี� 2 เราอาจมีก้ารใช้พิ่ลังงาน (energy cost before 

introduction) ด้านซึ่้ายมือเมื�อที่ำก้ารอนุรัก้ษ์พิ่ลังงานแล้วั จะลด

ก้ารใชพ้ิ่ลงังานลงได้ (energy cost after introduction) ตามรป่ด้าน

ข้วัามือ แม้ด่วั่าค่าพิ่ลังงานลดลงจาก้เดิมตามล่ก้ศัร (cost reduc-

tion) แต่ต้องคำนึงถึงค่าลงทีุ่นต่าง ๆ อาจในร่ปก้ารให้บ้ริก้ารหรือ 

ก้ารลงทุี่น (service fee) ทีี่�มกี้ารติดตั�งเพิิ่�มเติม คา่เปลี�ยนอุปก้รณ์ใ์หม่ 

หรือค่าให้คำปรึก้ษา ฝึึก้อบ้รม ทีี่�เหลือจึงเป็น ม่ลค่าทีี่�ลดลงจริง 

(net saved cost) ตามร่ปที่ี�ได้ข้้อม่ลมาจาก้ Azbil Corporation

ร่ปที่ี� 1 แสู่ดงก้ารจัดหมวัดหม่่ก้ารใช้พิ่ลังงานก้ับ้มาตรฐ์านสู่าก้ล
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ร่ปที่ี� 2 แสู่ดงโครงสู่ร้างก้ารลดต้นทีุ่นและค่าบ้ริก้าร Energy Management 
Service (Azbil Corporation)

ร่ปที่ี� 3 Guaranteed-Saving (Azbil Corporation)

ร่ปที่ี� 4 Shared-Saving (Azbil Corporation)

ลองมาด่ก้ันวั่า ESCO ช่วัยข้จัดควัามก้ังวัลให้ผ้่่ประก้อบ้

ก้ารที่ี�ก้ำลงัตดัสู่นิใจลงที่นุสู่ำหรบั้ก้ารที่ำอนรุกั้ษณ์พ์ิ่ลงังานอาคาร

หรือโรงงานอุตสู่าหก้รรมได้อย่างไร ? 

ก้ารให้บ้ริก้ารร่ปแบ้บ้ ESCO หรือสู่ัญญาบ้ริก้าร (ESCO 

Service Contract) แบ้่งได้เป็น 2 แบ้บ้ด้วัยก้ัน คือ

1. รูปแบ้บ้สัญญารับ้ประกัน (Guaranteed-Saving 

Contract) 

เป็นรป่แบ้บ้ที่ี�ลก่้คา้หรอืเจา้ข้อง ดำเนนิก้ารลงทนุเอง หรอื

หาแหล่งเงินสู่ำหรับ้ลงทีุ่นเอง (Initial cost) แต่ผ่่้ให้บ้ริก้าร ESCO 

รับ้ประกั้นผ่ลงานให้ว่ัาจะลดต้นทุี่นพิ่ลังงานลงได้ (Cost reduc-

tion) เพิ่ื�อลดควัามก้ังวัลให้ก้ับ้ล่ก้ค้าหรือเจ้าข้องวั่าจะลดต้นทุี่น

ได้แน่นอน ตามร่ปที่ี� 3 ด้านซึ่้ายมือ ผ่่้ให้บ้ริก้ารจะรับ้ประก้ันวั่าจะ

ลดต้นทีุ่นได้เที่่าไร และคำนวัณ์ระยะเวัลา (จำนวันเดือนหรือปี) 

ตามร่ปที่ี� 3 ด้านข้วัามือ เป็นระยะเวัลา N ปี ตามข้้อตก้ลง EPC 

(Energy Performance Contract) แต่อย่าลืมวั่าในระหวั่างปีอาจ

มีค่าบ้ริก้ารข้องผ่่้ดำเนินก้ารเก้ิดข้ึ�น (Service Fee) ต้องนำมาคิด

เป็นต้นทีุ่นด้วัย หลังจาก้ครบ้ปีที่ี� N แล้วั ผ่่้รับ้บ้ริก้ารก้็จะได้รับ้ 

ผ่ลประโยชน์ก้ารลดพิ่ลังงานที่ั�งหมดทีี่�เกิ้ดข้ึ�น แต่ถา้หาก้ในระหว่ัาง

สู่ญัญาผ่่ใ้หบ้้รกิ้าร ESCO ไมสู่่ามารถสู่รา้งผ่ลงานก้ารลดพิ่ลงังาน

ลงได้ ก้็จะต้องหาที่างเพิ่ิ�มวัิธุีก้ารต่าง ๆ  หรือนำเที่คโนโลยีอื�นมาใช้

เพิิ่�มเตมิ เพิ่ื�อใหล้ดก้ารใชพ้ิ่ลงังานเปน็ไปตามสู่ญัญา (EPC) สู่ว่ันนี�

เป็นภาระข้องผ่่ใ้ห้บ้รกิ้าร และถ้ายงัที่ำไมไ่ดต้าม EPC ทีี่�ตก้ลงกั้นไวั้ 

ผ่่ใ้หบ้้รกิ้าร ESCO ตอ้งรบั้ผ่ดิชอบ้จา่ยคา่ชดเชยใหล้ก่้ค้าหรอืเจา้ข้อง 

พิ่บ้ว่ัาในบ้างครั�งอาจมีก้ารถก้เถียงกั้นบ้้างถึงควัามน่าเชื�อถือ 

ข้องวัิธุีก้ารตรวัจวััด M&V (Measurement and Verification) หรือ 

Baseline (อาจย้อนอ่านฉบ้ับ้ก้่อน ๆ หน้านี�) เพิ่ื�อศัึก้ษา และที่ำข้้อ

ตก้ลงได้ด้วัยควัามเข้้าใจ

 

2. รูปแบ้บ้สัญญาแบ่้งผลการ (Shared-Saving 

Contract) 

เปน็รป่แบ้บ้ที่ี�เจา้ข้อง ไมต่อ้งลงทนุเอง ผ่่ใ้หบ้้ริก้าร ESCO 

ดำเนินก้ารลงทีุ่นให้ เพิ่ื�อจัดหา และติดตั�งอุปก้รณ์์ หรือดำเนินก้าร

ปรับ้ปรุงอุปก้รณ์์ที่ี�ใช้อย่่ รวัมถึงระบ้บ้ควับ้คุม ระบ้บ้จัดเก้็บ้ข้้อม่ล 

และเมื�อเสู่ร็จแล้วัสู่ามารถประหยัดได้เท่ี่าไรนำผ่ลทีี่�ประหยัดได้

มาจ่ายให้ผ้่่ให้บ้ริก้ารหรือแบ้่งก้ันระหวั่างเจ้าข้อง และผ่่้ให้บ้ริก้าร 

ตามระยะเวัลาทีี่�ตก้ลงก้ันไวั้ (จำนวันเดือนหรือจำนวันปี) ที่ำให้

เจ้าข้องไม่ต้องรับ้ควัามเสู่ี�ยงจาก้ก้ารลงทุี่นเอง ก้ารเปรียบ้เทีี่ยบ้

ก้ารใช้พิ่ลังงาน ต้องคำนึงถึง Baseline ก้ารวััด และก้ารประเมิน 

M&V (Measurement and Verification) ตอ้งศึัก้ษาก่้อนที่ำสัู่ญญา 

EPC ใหร้อบ้ครอบ้ และชดัเจน จาก้รป่ที่ี� 4 ดา้นซึ่า้ยมอื ผ่่ใ้หบ้้รกิ้าร 

(Azbil Corporation) จัดหาก้ารลงทุี่นให้ที่ำให้ล่ก้ค้าหรือเจ้าข้อง 

ไม่ต้องลงทีุ่นเอง (No Initial Investment Cost) จาก้ร่ปที่ี� 4 ด้าน 

ข้วัามือจะเห็นวั่าค่า Service Fee ต่อปีข้องแบ้บ้นี�อาจจะด่สู่่งก้วั่า 

แบ้บ้แรก้เพิ่ราะนำสู่่วันข้องก้ารประหยัดพิ่ลงังานได้ (Cost Reduction) 

มาเป็นค่าตอบ้แที่นผ้่่ลงทีุ่น (ESCO) จนครบ้ตามสู่ัญญาแล้วั 

ทีุ่ก้อย่างที่ี� ESCO ลงทีุ่นไวั้ จะถ่ายโอนควัามเป็นเจ้าข้องให้ล่ก้ค้า 

ด้วัยควัามเชี�ยวัชาญข้องผ้่่ให้บ้ริก้าร ESCO จึงช่วัยข้จัด 

ควัามกั้งวัลลงได้ แต่ที่ั�งนี�ต้องศึัก้ษารายละเอียดให้เข้้าใจ 

ครบ้ถ้วันก่้อนโดยเฉพิ่าะก้ารศักึ้ษาควัามเป็นไปได้ (FS), ข้อบ้เข้ตก้าร 

ดำเนินงาน (Boundary), Energy Baseline, KPI (Key Energy 

Performance Index) and EPC (Energy Performance Contract) 

อันจะช่วัยให้ก้ารดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบ้รื�น


