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Provincial Energy System Modeling Tool

Image: European Commission

โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับ
โครงการพลงังานขนาดเล็กของประเทศไทย

ความก้าวหน้าของโครงการฯ
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

GIZ Energy Office
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

คู่มือ

การตรวจวัด การรายงาน 
และการทวนสอบ

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
• โครงการพลังงานทดแทน

โครงการพลังงานระดับชุมชน

1. บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
2. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. เตาเศรษฐกิจ
4. ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
5. การเปลี่ยนหลอดไฟ

➢ ช่วยให้จังหวัดน้าร่องทั ง 2 จังหวัดได้น้าระบบ MRV 
ที่พัฒนาขึ น ไปทดลองใช้ติดตามประเมินผลโครงการ                  
ด้านพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ                
ขนาดเล็กที่ติดตั งอยู่ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

➢ สามารถน้าระบบ MRV ที่พัฒนาขึ นนี  ไปขยายผล                    
การด้าเนินงานสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไปในอนาคต
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กิจกรรมและแผนการด าเนินงาน

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ MRV

• หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการพลังงานขนาดเล็ก
• พัฒนาระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงาน และแนวคิดของ MRV 

ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการน้าโครงร่าง MRV ไปใช้ในโครงการพลังงานขนาดเล็ก

สรุปแนวคิดและทดลองปฏิบัติในพื นที่น้าร่องที่เลือกไว้

สรุปรายงานข้อเสนอแนะ 

1.

2.

3.

4.

5.
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้กับ
โครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

หัวข้อการบรรยาย

การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงร่างระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

o มาตรฐานสากล : ทั่วโลก CDM

หลักการส้าคัญของระบบ MRV

แนวทางการปฏิบัติที่ดีของระบบ MRV

สรุปลักษณะส้าคัญระบบ MRV ที่ใช้ในแต่ละประเทศ

1.

2.

3.

o มาตรฐานระดับชาต:ิ ญี่ปุ่น J-MRV

o มาตรฐานระดับชาต:ิ จีน CCER
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

T

A

C

C

C

• Transparency มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบสมมติฐานและ
การค้านวณได้ชัดเจน

• Accuracy ลดความไม่แน่นอนและรักษาระดับความถูกต้อง

• Comparability ใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และสามารถเปรียบเทียบผลกับโครงการ 
อื่นๆได้

• Consistency ใช้หลักการ สมมติฐาน และวิธีการค้านวณ อย่างคงเส้นคงวา

• Completeness รวบรวมข้อมูลครบจากทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งอ้างอิง 
และสมมติฐานที่เหมาะสม
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

Source: Global Good Practice Analysis on LEDS, NAMAs and MRV

1. Aims to achieve significant GHG impact (e.g. targets key emission source/sector)
2. Contributes to sustainable development, e.g. to achieving MDGs or other development objectives
3. Aligns with existing LEDS and/or national environment and climate strategies
4. Includes a diverse set of interventions (including policies and financial mechanisms) developed from a thorough analysis of barriers
5. Has a broad scope (e.g. sector-wide or national) and is scalable
6. High level political ownership (e.g. evidenced through use of own financial resources political champion)
7. Includes an MRV framework
8. Stimulates private investment and leverage
9. Resulted from a participatory process involving key stakeholders
10. Evidence of inter-ministerial coordination and involvement
11. Is fully institutionalized to ensure sustainability of the actions over time and permanence (e.g. cannot be reversed)
12. Includes a well-defined finance plan including national sources as well as a sustainable financing scheme
(concept for phase out of international/public funds)
13. Includes a detailed implementation plan

General Good Practice Criteria 
for Mitigation Initiatives
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

CDM J-MRV CCER

https://www.jbic.go.jp/en/index.html
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การคัดเลือก 3 ประเทศเพ่ือศึกษาระบบ MRV
ประเทศ ระบบ MRV หลักการ เหตุผลที่คัดเลือก

นานาชาติ Clean 

Development

Mechanism

(CDM) 

CDM Methodologies ได้ถูกพัฒนาขึ นโดย UNFCCC 

เพ่ือใช้เป็นระบบในการตรวจสอบและรับรองการลดก๊าซ

เรือนกระจกส้าหรับโครงการขนาดเล็กในประเทศก้าลัง

พัฒนาทั่วโลก (Non-Annex-I)

เหตุผล: เพ่ือศึกษาระบบ MRV ที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลก

ญี่ปุ่น J-MRV J-MRV ได้รับการพัฒนาโดย ธนาคารเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เพ่ือใช้ในการติดตามผล

การลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน

จาก JBIC ภายใต้โครงการ "Global action for 

Reconciling Economic growth and 

Environmental preservation (GREEN)"

เหตุผล: เพ่ือศึกษาระบบ MRV ที่มีถูกพัฒนาในระดับประเทศ 

แต่สามารถน้าไปใช้ในระดบนานาชาติได้

จีน China Certified 

Emission 

Reductions 

(CCER)

CCER ได้รับการพัฒนาและก้ากับโดย National 

Development and Reform Commission (NDRC)

เพ่ือน้ามาใช้ในการขึ นทะเบียนและรับรองการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากโครงการประเภทต่างๆ ในประเทศจีน 

โดยเฉพาะโครงการที่ไม่สามารถขึ นทะเบียนกับระบบ 

CDM ได้

เหตุผล: เพ่ือศึกษาระบบ MRV ที่มีถูกพัฒนาในระดับประเทศ 

แต่อาจยังไม่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานระดับสากล และเป็น

ประเทศที่มีการพัฒนาระบบนี  ที่มีลักษณะบางส่วนคล้ายคลึง

กับประเทศไทย โดยต้องมีแผนการตรวจสอบติดตามการลด

ก๊าซเรือนกระจก และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ

นานาชาติ
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ปัจจุบันมีโครงการด้านพลังงาน   
ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนแล้ว 

จ านวน 2,715 โครงการ

Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

CDM
Clean Development Mechanism

หลักการพ้ืนฐาน

ความถูกต้อง

ความสัมพันธ์

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อใจ

ความสมบูรณ์

ความสอดคล้อง

ความโปร่งใส

• การตรวจวัด: CDM Methodology

• การรายงาน: CDM Monitoring 

Report Form 

• การทวนสอบ: CDM validation 

and verification manual
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

J-MRV
Japan Measurement Reporting Verificationหลักการพ้ืนฐาน

การด าเนินการอย่างง่าย

การปฎิบัติไดจ้ริง

การยอมรับในระดับสากล

https://www.jbic.go.jp/en/index.html
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

CCER
Chinese certified emission reduction                 

credit scheme 

Approval Approval

หลักการพื้นฐาน

ใช้หลักการคล้ายกับ CDM

ปัจจุบันมีโครงการท่ีได้รับการรับรอง
ก๊าซเรือนกระจกแล้ว 2,296 โครงการ 

(ณ ปี 2017)
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การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 
รายละเอียด CDM J-MRV CCER

1. หลักการพ้ืนฐาน ความน่าเชื่อถือ, ความสัมพันธ์, ความถูกต้อง, 

ความน่าเชื่อใจ, ความสมบูรณ์, ความสอดคล้อง, 

ความโปร่งใส

การด าเนินการอย่างง่าย, การปฏิบัติได้จริง, การ

ยอมรับในระดับสากล

ความน่าเชื่อถือ, ความสัมพันธ์, ความถูกต้อง, 

ความน่าเชื่อใจ, ความสมบูรณ์, ความสอดคล้อง, 

ความโปร่งใส

2. ขนาดโครงการ ครอบคลุมโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถใช้ได้กับทุกขนาดโครงการ ครอบคลุมโครงการขนาดเล็ก ใหญ่

3. องค์กรควบคุมดูแล CDM EB JBIC NDRC

4. ระเบียบวิธีการตรวจวัด
4.1 มาตรฐานอ้างอิง
4.2 หน่วยงานรับผิดชอบ

➢ ตรวจวัดตาม CDM
➢ Project Proponent

➢ ตรวจวัดตาม CDM
➢ Project Proponent

➢ ตรวจวัดตาม CDM
➢ Project Proponent

5. การรายงานผล
5.1 หลักการ/รูปแบบ
5.2 หน่วยงานรับผิดชอบ

➢ CDM-MR Form 
➢ Project Proponent

➢ ระบุหลักการแต่ไม่มีรปูแบบ
➢ Project Proponent

➢ ไม่มีการระบุหลักการและรูปแบบ
➢ องค์กรภายใต้ ETS

6. การทวนสอบ
6.1 หลักการ
6.2 หน่วยงานรับผิดชอบ

➢ ด าเนินการตาม CDM-VVM
➢ Designated Operational Entity; DOE

➢ ด าเนินการตาม ISO
➢ Advisory Committee of JBIC

➢ ไม่มีหลักการ ขึ้นกับผู้ทวนสอบ
➢ Third parties

7. หน่วยงานรับรอง GHG CDM Executive Board Advisory Committee of JBIC China Quality Certification Centre16 และ 
The CEPREI Certification Body

8. จ านวนโครงการที่ได้การรับรอง โครงการด้านพลังงาน จ านวน 2,715 โครงการ ไม่ระบุจ านวนโครงการ จ านวน 2,296 โครงการ
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้กับ
โครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

หัวข้อการบรรยาย

การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงร่างระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 
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การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

สรุปแผนพลังงานที่ส้าคัญของประเทศไทย

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพลังงานต่างๆ กับเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

1.

2.

3. โครงการด้านพลังงานขนาดเล็กที่สนับสนุนโดยรัฐบาล
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การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

1) แผนพัฒนาก้าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2558-2579 (PDP2015)

2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) 

3) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015) 

4) แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

5) แผนการปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ*

*ไม่ได้อยู่ในแผน Thai NDC roadmap

แผนงานที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ตั้งไว้
ของประเทศ ได้แก่
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สรุปแผนพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย – PDP 2015
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สรุปแผนพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย – AEDP 2015
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สรุปแผนพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย – EEP 2015
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สรุปแผนพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย – Smart Grid



Seite 21Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

สรุปแผนพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย – แผนปฏิรูปพลังงาน
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพลังงานต่างๆ กับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ล าดับ สาขา
ศักยภาพ

(Mt-CO2eq)

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย

แผน/การด าเนินงาน

ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การผลิตไฟฟ้า 24

1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พลังงานไฟฟ้า

6 กฟผ. สนพ. สกพ.

สผ. อบก.

ผู้ผลิตไฟฟ้า - PDP2015

2. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 18 พพ. กฟผ.

กฟภ. กฟน.

สนพ. สกพ.

สศก. อปท.

คพ. สผ. อบก.

ผู้ผลิตไฟฟ้า - AEDP2015

- PDP2015

การใช้พลังงานในครัวเรือน 4

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในครัวเรือน

4 พพ. กฟผ. สมอ. สส. สผ. อบก. ครัวเรือน - EEP2015

4. มาตรการใช้พลังงาน

ทดแทนในครัวเรือน

พพ. กฟผ. สมอ. สส. สผ. อบก. ครัวเรือน - AEDP2015

การใช้พลังงานในอาคารเชิงพาณิชย์ (รวมอาคารรัฐ) 1

5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในอาคาร

1 พพ. สมอ. สส. สผ. อบก. สถานประกอบการ/

อาคารภาครัฐ

- EEP2015
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพลังงานต่างๆ กับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ล าดับ สาขา
ศักยภาพ

(Mt-CO2eq)

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน

สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย

แผน/การด าเนินงาน

ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม 43

6. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานใน

อุตสาหกรรม

11 พพ. กรอ. กนอ.

สผ. อบก

ผู้ประกอบการเอกชน - EEP2015

- โครงการ RAC 

NAMA

7. มาตรการใช้พลังงาน

ทดแทนในอุตสาหกรรม

32 พพ. กรอ. สศก.

สผ. อบก

ผู้ประกอบการเอกชน - AEDP2015

การคมนาคมขนส่ง 41

8. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในการ

คมนาคมขนสง

31 สนพ. สมอ.

สนข. รฟท.

สผ. อบก.

กทม.

หน่วยงานใน

สังกัด คค.

ผู้ผลติ/ผู้เดินทาง

/ ระบบขนส่ง

ทางบก น ้า และ อากาศ 

/

ประชาชน

- EEP2015

- แผนแม่บทใน

การพัฒนาระบบ

การขนส่งที่ยั่งยืน

9. มาตรการใช้เชื อเพลิง

ชีวภาพส้าหรับยานพาหนะ

10 พพ. สนข. สผ.

อบก.

ผู้ผลติ/ผู้ใช้

รถยนต์

- AEDP2015



Seite 24Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ประเภทของโครงการขนาดเล็กในระดับชุมชนที่

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภทโครงการ ดังนี้

1. โครงการประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ โครงการพัฒนาโรงอบกล้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์

2. โครงการประเภทพลังงานชีวมวล อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งความร้อนส้าหรับเครื่องอบลดความชื นเมล็ดพันธุ์ข้าว

จากพลังงานชีวมวล

3. โครงการประเภทพลังงานน ้า อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน ้าขนาดเล็กมาก

4. โครงการประเภทพลังงานลม อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

5. โครงการประเภทพลังงานก๊าซชีวภาพ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อขยายการใช้งาน

พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน

6. โครงการประเภทพลังงานขยะ อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพลังงานขยะ
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้กับ
โครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

หัวข้อการบรรยาย

การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงร่างระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้
กับโครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

ระบบ MRV ที่ได้มีการพัฒนามาในอดีต1.

ระบบ MRV ด้านพลังงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย2.
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้
กับโครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบการตรวจวัด 
รายงานผล  และการทวนสอบ (MRV) 
ส าหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
(NAMAs) ภาคพลังงานของประเทศไทย

• พัฒนาจากระเบียบวิธีของ 
CDM และ IPMVP

• มีระเบียบวิธีส้าหรับโครงการ
พลังงานหมุนเวียน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน จ้านวน 13 วิธี

โครงการน าร่องเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย

• มีระเบียบวิธีส้าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในอาคาร จ้านวน 9 วิธี

• โดยใช้ระเบียบวิธีการเหล่านี กับโครงการ T-VER

1. 2.
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้
กับโครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

CDM

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)

พัฒนาตามระเบียบวิธี

จดัท ำข้อเสนอ
โครงกำร

ตรวจสอบ
เอกสำร

ขึน้ทะเบียน
โครงกำร

ตดิตำมและ
จดัท ำรำยงำน

ทวนสอบ
รำยงำน

รับรอง            
คำร์บอนเครดติ

ผู้พัฒนาโครงการ ผู้ประเมินภายนอก อบก.

ปัจจุบันมีโครงการทีไ่ด้รับการรับรองก๊าซเรือนกระจก

แล้ว 2,296 โครงการ (ข้อมูล ณ. ปี พ.ศ. 2560)
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ระบบ MRV ในภาคพลังงานของประเทศไทย และระบบ MRV ปัจจุบันที่ใช้กับ
โครงการด้านพลังงานต่างๆ ในประเทศไทย

Präsentationstitel hier eintragen29.01.2019

หัวข้อการบรรยาย

การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล 

การทบทวนแผนพลังงานของประเทศไทย และโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงร่างระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

หลักการส้าคัญของระบบ MRV ส้าหรับโครงการขนาดเล็ก

ความต้องการในเชิง MRV ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

1.

2.

3.

4.

โครงร่างระบบ MRV ส้าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย

การวิเคราะห์ช่องโหว่ ความท้าทาย และอุปสรรคของเค้าโครงปัจจุบันและ
มาตรฐานสากล และค้าแนะน้าในการก้าวข้ามปัญหาท้าทายและอุปสรรค
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

ใช้หลักการระบบ MRV อ้างอิงตาม J-MRV

S
P

A

การด าเนินการอย่างง่าย (Simple) ใช้วิธีการตรวจวัด การรายงานที่ง่าย แต่ถูกต้อง 

การปฏิบัติได้จริง (Practical) การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ              
มีความเหมะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง

การยอมรับในระดับสากล (Internationally acceptable)            
การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ยอมรับได้ในระดับสากล

เนื่องจาก
1. เป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ซึ่งจะช่วย

ยกระดับระบบ MRV ส้าหรับโครงพลังงานของไทยให้ได้มาตรฐาน
ในระดับสากลพร้อมกับการน้าไปใช้ได้จริง 

2. มีหลักการพื นฐานที่ค่อนข้างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
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ความต้องการในเชิง MRV ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

ระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานทดแทนขนาดเล็ก
ตัวอย่าง โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก RE (on-grid)
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ระบบ MRV ส าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานขนาดเล็ก
ตัวอย่าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุม

ความต้องการในเชิง MRV ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการพลังงานขนาดเล็ก 5 โครงการ

บ่อหมัก              
ก๊าซชีวภาพ 

โรงอบแห้ง
พลังงาน

แสงอาทิตย์

เตาเศรษฐกิจ ระบบสูบน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย์

การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์แสงสว่าง
ให้มีประสิทธิภาพ

สูง 

1. 2. 3. 4 5
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ1.

M
• พารามิเตอร์
• ความถี่
• ผู้บันทึกข้อมูล

สัดส่วนของมูลสุกรท่ีเก็บ, จ้านวน ประเภท และน ้าหนักสุกร, ปริมาณเผาก๊าซ CH4, จ้านวนวันเดินระบบ
เก็บข้อมูลรายเดือน (จ้านวนสุกรและจ้านวนวันสุกรยืนคอก), และรายปี (น ้าหนักเฉลี่ยสุกร)
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ด้าเนินโครงการ

R
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

รายงานตามแบบฟอร์ม อาทิ Process Forms และ Validation and Verification Report Forms
ไม่ระบุ

V
• หน่วยงานทวนสอบ
• หน่วยงานรับรองผล

หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity; DOE)
คณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM Executive Board)

ระเบียบวิธีอ้างอิง: CDM Methodology AMS-III.D. Methane recovery in animal manure management systems
ลักษณะโครงการ: การเปลี่ยนหรือการปรับปรุงการจัดการมูลสัตว์ของฟาร์มปศุสัตว์ และการเก็บมูลสัตว์แบบรวมศูนย์

เพื่อกักเก็บก๊าซมีเทนและน้าไปใช้ประโยชน์หรือเผาท้าลายทิ ง

ขอบเขตโครงการ: เป็นพื นที่ที่มีกิจกรรมการเปลี่ยนหรือปรับปรุงการจัดการมูลสัตว์เพื่อเก็บก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์
หรือเผาทิ ง

สถานะปัจจุบัน: มีโครงการขนาดเล็กภายใต้ระเบียบวิธีการนี  181 โครงการ เป็นโครงการในประเทศไทย 5 โครงการ

ประเภทโครงการ: RE - เชื อเพลิง
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์2. ประเภทโครงการ: RE - เชื อเพลิง

ระเบียบวิธีอ้างอิง: T-VER-METH-AE-03

ขอบเขตโครงการ: ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ น

M
• พารามิเตอร์
• ความถี่
• ผู้บันทึกข้อมูล

ปริมาณการใช้เชื อเพลิงฟอสซิล, ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิต, ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า,              
เก็บข้อมูลรายเดือน 
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ด้าเนินโครงการ

R
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ก้าหนดหลักการและพารามิเตอร์ท่ีต้องรายงาน แต่ไม่มีรูปแบบการรายงาน
ไม่ระบุ

V
• หน่วยงานทวนสอบ
• หน่วยงานรับรองผล

ผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body; VVB) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

สถานะปัจจุบัน: มีโครงการภายใต้ระเบียบวิธีการนี  2 โครงการ

ลักษณะโครงการ: การเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนทั งหมดหรือเพิ่มสัดส่วนการใช้ เพื่อทดแทนการใช้เชื อเพลิง
ฟอสซิลในระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีอยู่เดิม และการเพิ่มก้าลังการผลิตพลังงานความร้อน
ในระบบผลิตพลังงานความร้อนเดิม
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ลักษณะโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ก้าเนิดความร้อนที่ใช้เชื อเพลิงประเภท non-renewable อาทิ การเปลี่ยน
เตาเดิมเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ น หรือเพิ่มการติดตั งอุปกรณ์ช่วยลดการใช้เชื อเพลิงในการเผาไหม้
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการเตาเศรษฐกิจ3.

สถานะปัจจุบัน: มีโครงการขนาดเล็กภายใต้ระเบียบวิธีการนี  35 โครงการ

M
• พารามิเตอร์
• ความถี่
• ผู้บันทึกข้อมูล

จ้านวนเตา, จ้านวน ชม., อัตราเชื อเพลิงท่ีใช,้ ปริมาณไม้, สัดส่วนเชื อเพลิงท่ีประหยัด, ค่าปรับแก้เตาเดิม            
เก็บข้อมูลทั งรายเดือน และ 1 ครั ง/2 ปี
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ด้าเนินโครงการ

R
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

รายงานตาม CDM-PDD-FORM, CDM-VAL-FORM, CDM-VCR-FORM
ไม่ระบุ

V
• หน่วยงานทวนสอบ
• หน่วยงานรับรองผล

หน่วยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity; DOE)
คณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM Executive Board)

ประเภทโครงการ: EE - เชื อเพลิง

ระเบียบวิธีอ้างอิง: CDM Methodology: AMS-II.G. Energy efficiency measures in thermal applications of 
non-renewable biomass

ขอบเขตโครงการ: อุปกรณ์ประเภทเตา ต้องเป็นมีประสิทธิภาพไม่ต่้ากว่าร้อยละ 20
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์4. ประเภทโครงการ: RE - ไฟฟ้า

M
• พารามิเตอร์
• ความถี่
• ผู้บันทึกข้อมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้, ปริมาณการใช้เชื อเพลิงฟอสซิล
เก็บข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า รายเดือน 
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ด้าเนินโครงการ

R
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ก้าหนดหลักการและพารามิเตอร์ท่ีต้องรายงาน แต่ไม่มีรูปแบบการรายงาน
ไม่ระบุ

V
• หน่วยงานทวนสอบ
• หน่วยงานรับรองผล

ผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body; VVB) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

สถานะปัจจุบัน: ยังไม่มีโครงการขนาดเล็กภายใต้ระเบียบวิธีการนี  

ระเบียบวิธีอ้างอิง: T-VER-METH-AE-02 version2
ลักษณะโครงการ: การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อใช้เองหรือใช้ในชุมชน 

และไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (Off-Grid)
ขอบเขตโครงการ: พิจารณาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโครงการที่ไม่มีการต่อเชื่อมกับ             

ระบบสายส่ง และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโครงการ
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง5.
ประเภท
โครงการ:              
EE - ไฟฟ้า

สถานะปัจจุบัน: ยังมีโครงการขนาดเล็กภายใต้ระเบียบวิธีการนี  19 โครงการ 

M
• พารามิเตอร์
• ความถี่
• ผู้บันทึกข้อมูล

ค่าก้าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง, จ้านวนชั่วโมงการใช้งาน, จ้านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
เก็บข้อมูลรายเดือน (จ้านวน ชม.), อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง (ค่าก้าลังไฟฟ้า)
ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ด้าเนินโครงการ

R
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ก้าหนดหลักการและพารามิเตอร์ท่ีต้องรายงาน แต่ไม่มีรูปแบบการรายงาน
ไม่ระบุ

V
• หน่วยงานทวนสอบ
• หน่วยงานรับรองผล

ผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body; VVB) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

ระเบียบวิธีอ้างอิง: T-VER-METH-EE-01

ลักษณะโครงการ: การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเดิมเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ น             
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยค่าความเข้มของแสงสว่าง เป็นไปตามข้อก้าหนดหรือมาตรฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ขอบเขตโครงการ: การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ และกิจกรรมทั งหมดที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างในขอบเขตของโครงการ
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โครงร่างระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย 

ความท้าทาย/อุปสรรค ค าแนะน า

M
• เครื่องมือตรวจวัดและงบประมาณในการเก็บข้อมูล
• คู่มือหรือรูปแบบการเก็บข้อมูล
• เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล

• จัดสรรงบประมาณเพื่อตรวจวัด และใช้เครื่องมือ
ราคาไม่แพงแต่ได้ข้อมูลที่ยอมรับได้

• จัดท้าคู่มือและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

R
• รูปแบบการรายงานที่ชัดเจน
• ข้อบังคับหรือข้อก้าหนดให้รายงานข้อมูล

• ก้าหนดรูปแบบการรายงาน
• ออกกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับให้รายงานข้อมูล

V
• งบประมาณในการทวนสอบ
• ผู้ทวนสอบที่สามารถเขา้ถึงได้

• จัดสรรงบประมาณเพื่อการทวนสอบ
• หน่วยงานควรจัดสรรผู้ทวนสอบให้แก่โครงการฯ
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1.       RE- ไฟฟ้า
• ระบบสูบน ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์

2.       EE- ไฟฟ้า
• การเปลี่ยนหลอดไฟ
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แนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา

1. จัดกลุ่มประเภทของโครงการตามประเภทของข้อมูล
2. พัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูล
/รายงานผล
การเก็บข้อมูล
• เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
• ต้าแหน่งที่เก็บ
• ความถี่ในการเก็บ
• ผู้ที่เก็บข้อมูล

การขาดข้อมูลและระเบียบวิธีการส าหรับการค านวณ/รายงานผล

1. RE- เชื้อเพลิง
• บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
• โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

2. EE- เชื้อเพลิง
• เตาเศรษฐกิจ

การรายงานผล
• ระเบียบวิธีการค้านวณ
• ความถี่ในการรายงานผล
• รูปแบบการรายงาน
• ผู้ที่รายงานผล
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