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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ 
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

Image: European Commission

แนวทางการใช้ระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
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การลงพืน้ท่ีโครงการ

o แนวทางการเกบ็ข้อมลู
o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู 

การลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

Präsentationstitel hier eintragen08.05.2019

บอ่หมกัก๊าซชวีภาพ

โรงอบแหง้พลงังาน
แสงอาทติย์

เตาเศรษฐกจิ

ระบบสบูน ้าพลงังาน
แสงอาทติย์

การเปลีย่นอุปกรณ์         
แสงสวา่งประสทิธภิาพสูง
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การลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

Präsentationstitel hier eintragen08.05.2019

1.

2.

3.

ให้ความรู้                      ลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลู เร่ิมติดตามข้อมลู

• ตดิตามขอ้มลู
• แกไ้ขปัญหา/ปรบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลูให้

เหมาะสมมากขึน้
• สรุปผลเบือ้งตน้ (ครัง้ที ่1)

• ตดิตามขอ้มลู
• แกไ้ขปัญหา/ปรบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลูให้

เหมาะสมมากขึน้
• สรุปผลเบือ้งตน้ (ครัง้ที ่2)

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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ติดตามผลการเกบ็ข้อมูล

o ตดิตามขอ้มลูจากเจา้ของ
โครงการ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้

o ทดลองค านวณปรมิาณ           
ก๊าซเรอืนกระจก

o จดบนัทกึปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
เพือ่ใชแ้กไ้ขในการลงพืน้ที ่
ครัง้ที่ 2 ต่อไป

ลงพ้ืนท่ีโครงการ

o ตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั
o ทดลองการเกบ็ขอ้มลู

ให้ความรู้ถึงวิธีการเกบ็ข้อมลู

o พารามเิตอรท์ีต่อ้งตดิตาม
ตรวจวดั

o เครือ่งมอืตรวจวดั และการ
อ่านคา่จากเครือ่งมอื

o แบบฟอรม์การเกบ็ขอ้มลู

แนวทางการเกบ็ข้อมลู

Präsentationstitel hier eintragen08.05.2019

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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แบบรวมศนูย์แบบรายโครงการ

• ในกรณทีีเ่จา้ของโครงการ ไม่มี ความพรอ้มในการ
กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน์

• ในกรณทีีเ่จา้ของโครงการ มี ความพรอ้มในการ
กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน์



Seite 6

โครงการบอ่หมกักา๊ซชีวภาพ

Präsentationstitel hier eintragen

CH4

CO2

LPG

กรณีฐาน

โครงการ
CH4
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M

โครงการบอ่หมกักา๊ซชีวภาพ
o แนวทางการเกบ็ข้อมูลo แนวทางการเกบ็ข้อมูล 

ช่วงวนัท่ี/เดือน ปริมาณกา๊ซชีวภาพท่ีใช้ (m3)

o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู 

ตดิตัง้เครือ่งวดัอตัราการไหลของแก๊สและเครือ่งวดัความดนั

โครงการบอ่หมกักา๊ซชีวภาพ

Biogas flow meter

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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กรณีฐาน

โครงการ

CO2

ข้าวแต๋น

ข้าวแต๋น

CO2

โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์
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o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู วนัท่ี/เดือน ขนาดถงักา๊ซ LPG
(กก.)

จ านวนถงักา๊ซท่ีใช้ LPG
(ถงั)

ปริมาณข้าวท่ีใช้ผลิต 
(กก.)

โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

o แนวทางการประเมินค่าสมัประสิทธ์ิของโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

ค่าสมัประสิทธ์ิ
ของโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์
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LPG

กรณีฐาน

โครงการ

CO2

โครงการเตาเศรษฐกิจ
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ค่าสมัประสิทธ์ิ
ของเตาเศรษฐกิจ

o แนวทางการประเมินค่าสมัประสิทธ์ิของเตาเศรษฐกิจ

o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู วนัท่ี/เดือน น ้าหนักฟืนท่ีใช้ (Kg.)

โครงการเตาเศรษฐกิจ
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กรณีฐาน

โครงการ

CO2

โครงการระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทิตย์
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o แนวทางการเกบ็ข้อมูล 

o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู 

ช่วงวนัท่ี/เดือน ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ (kWh)

M

โครงการระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 
เพือ่วดัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า

DC Power meter

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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กรณีฐาน

โครงการ

โครงการปรบัเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสงู

เก่า

ใหม่

CO2

CO2
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o แนวทางการเกบ็ข้อมูล 

o แบบฟอรม์การเกบ็ข้อมลู 

โครงการปรบัเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสงู

วนัท่ี/เดือน จ านวนชัว่โมงการใช้งาน (ชม.)

• เก็บข้อมลู จ ำนวนหลอดไฟ ก ำลงัหลอดไฟ และจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำนของหลอดไฟท่ีมี                    
กำรปรับเปล่ียน

• ในกรณีท่ีไม่ทรำบ จ ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำน ควรก ำหนดให้มีกำรจดจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำนหรือ              
จดุท่ีปรับเปล่ียนหลอดไฟ เพ่ือให้สำมำรถประมำณจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้งำนหลอดไฟได้

ชนิดของหลอดไฟกอ่นเปลีย่น, ชนิดของหลอดไฟหลงัเปลีย่น, ขนาดหลอดไฟ, จ านวนหลอดไฟ
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การลงพืน้ท่ีโครงการ

1. โครงการบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ

2. โครงการระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทิตย์

โครงการท่ีมีการติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดั โครงการท่ีมีการท าการทดลอง เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิ

Biogas flow meter

DC Power meter

3. โครงการเตาเศรษฐกิจ

ลงพืน้ทีโ่ครงการ จ านวน 4 ประเภทโครงการ ดงันี้

4. โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์
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แผนการลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

08.05.2019

1.

2.

3.

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 2
วนัที ่3-5 ม.ิย 2562

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 1
วนัที ่1-3 พ.ค 2562

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 3
วนัที ่3-5 ก.ค 2562

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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