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โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ 
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

Image: European Commission

การลงพื้นทีเ่พือ่ทดสอบระบบ MRV ครัง้ที ่2
วนัพฤหสับดทีี ่13 มถุินายน 2562
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

การลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

บอ่หมกัก๊าซชวีภาพ

โรงอบแหง้พลงังาน
แสงอาทติย์

เตาเศรษฐกจิ

ระบบสบูน ้าพลงังาน
แสงอาทติย์

การเปลีย่นอุปกรณ์         
แสงสวา่งประสทิธภิาพสูง

หวัขอ้การบรรยาย

ปัญหาและอปุสรรคจากการทดสอบระบบ MRV 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
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การลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

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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การลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

Präsentationstitel hier eintragen09.06.2019

1. โครงการบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ

2. โครงการระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ลงพืน้ทีโ่ครงการ จ านวน 4 ประเภทโครงการ ดงันี้

3. โครงการเตาเศรษฐกิจ

4. โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

โครงการท่ีมีการติดตัง้เครื่องมือตรวจวดั 

บอ่หมกัก๊าซชวีภาพ ขนาด 8 ควิ 
ในครวัเรอืน ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน

โซลา่เซลล ์
ขนาด 3,000 Watt 
ที ่ต.นาบอ่ค า 
อ.เมอืง

โครงการท่ีมีการท าการทดลอง 
เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิ
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1. ตารางแสดงผลการเกบ็ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ

2. ระเบียบวิธีการค านวณ               
ปริมาณ GHG

3. ตารางแสดงผลการค านวณปริมาณ GHG

4. กราฟแสดงปริมาณ GHG 
รายสปัดาหแ์ละรายเดือน

ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

ผลการติดตามรวบรวมข้อมลู

โครงการบอ่หมกักา๊ซชีวภาพ

การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั

ความสม ่าเสมอในการสง่ขอ้มลูผา่น

ผลการค านวณปรมิาณ GHG

ความพรอ้มในการเกบ็ขอ้มลูของเจา้ของโครงการ

ความสมบรูณ์และคุณภาพของขอ้มลู



Seite 7

ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

การวิเคราะหผ์ล

ปรมิาณใชก้๊าซชวีภาพ 1.682 m3 

ทดแทนก๊าซหงุตม้ 
0.77 kg. 

คดิเป็น GHG 
2.41 kgCO2e

ลดปรมิาณการปลอ่ย CH4

30.28 kgCO2e

“การด าเนินโครงการบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ ตลอดเดือนพฤษภาคม 
สามารถลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกทีล่งได้ 32.68  kgCO2e”

โครงการบอ่หมกักา๊ซชีวภาพ
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

ผลการติดตามรวบรวมข้อมลู

โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั

ความสม ่าเสมอในการสง่ขอ้มลู

ผลการค านวณปรมิาณ GHG

ความพรอ้มในการเกบ็ขอ้มลูของเจา้ของโครงการ

ความสมบรูณ์และคุณภาพของขอ้มลู
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen09.06.2019

โครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

การวิเคราะหผ์ล

• เนื่องจากเจา้ของโครงการขาดความสม ่าเสมอ
ในการบนัทกึขอ้มลูผา่นระบบออนไลน์ ใน
สปัดาหท์ี ่3 จงึไมม่ผีลปรมิาณ GHG 

• ในเดอืนพฤษภาคม ใชข้า้วเหนียวปรมิาณ 
2,130 kg. ในการผลติขา้วแต๋น ใชก้๊าซหงุตม้ 
ปรมิาณ 1,056 kg. ซึง่การใชโ้รงอบแหง้ฯ 
สามารถลดการใชก้๊าซหงุตม้ลงได ้78.81 kg.

“การด าเนินโครงการโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ตลอดเดือนพฤษภาคม 
สามารถลดกา๊ซเรือนกระจกลงได้ 245.36 kgCO2e หรือ 0.12 kgCO2e/kg. ข้าวเหนียว”
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

ผลการติดตามรวบรวมข้อมลู

โครงการเตาเศรษฐกิจ

การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั

ความสม ่าเสมอในการสง่ขอ้มลู

ผลการค านวณปรมิาณ GHG

ความพรอ้มในการเกบ็ขอ้มลูของเจา้ของโครงการ

ความสมบรูณ์และคุณภาพของขอ้มลู
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen09.06.2019

โครงการเตาเศรษฐกิจ

การค านวนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงจาก
การด าเนินโครงการนี้ ด้วยการหาค่าสมัประสิทธิ ์
ของโครงการฯ และเกบ็ขอ้มูลปรมิาณฟืน อาจไม่
เหมาะสม เนื่องจากเจ้าของโครงการขาดความ
พรอ้มในการเกบ็ขอ้มลู

การท าการทดลองเพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิ

ใช้วิธีการเก็บข้อมูล จ านวนเตาเศรษฐกิจ
ที่ขายได้ ในแต่ละเดือน และใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ถูกทดแทนด้วยการใช้เตา
เศรษฐกจิ (กโิลกรมั/เดอืน) อ้างอิงตามกระทรวง
พลงังาน ซึง่วธิกีารนี้ไดร้บัการยอมรบัระดบัสากล

แนวคิดใหม่แนวคิดเก่า
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

ผลการติดตามรวบรวมข้อมลู

โครงการระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทิตย์

การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั

ความสม ่าเสมอในการสง่ขอ้มลู

ผลการค านวณปรมิาณ GHG

ความพรอ้มในการเกบ็ขอ้มลูของเจา้ของโครงการ

ความสมบรูณ์และคุณภาพของขอ้มลู

รอการติดตัง้เคร่ืองมือ
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

ผลการติดตามรวบรวมข้อมลู

โครงการการเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสงู

การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั

ความสม ่าเสมอในการสง่ขอ้มลู

ผลการค านวณปรมิาณ GHG

ความพรอ้มในการเกบ็ขอ้มลูของเจา้ของโครงการ

ความสมบรูณ์และคุณภาพของขอ้มลู
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen09.06.2019

การวิเคราะหผ์ล

โครงการการเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสงู

อบต.คลองน ้าไหล เปลีย่นหลอดไฟ จ านวน 177 หลอด 

ก าลงัหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 36 Watt

ก าลงัหลอดไฟ LED 18 Watt

ข้อมูลปี 2559
“การด าเนินโครงการการเปลีย่นอปุกรณ์แสงสว่าง

ประสิทธิภาพสงู
สามารถลดกา๊ซเรือนกระจกลงได้ 11.13 kgCO2e”

การเปลีย่นจากหลอดไฟชนดิฟลอูอเรสเซนต์
มาใชห้ลอดไฟ LED สามารถประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าได ้19.12 kWh
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ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน

โครงการ ผลการเกบ็ข้อมูล ผลการค านวณปริมาณ GHG ท่ีลดลง

สามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 32.68  kgCO2e*

ขาดความต่อเน่ืองของการเกบ็ขอ้มูล 245.36 kgCO2e*

ไมส่ามารถกบ็ขอ้มลูได ้
เน่ืองจากขาดพรอ้มของเจา้ของโครงการ

ไมส่ามารถแสดงผลปรมิาณ GHG ได้

ไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้
เน่ืองจากรอการตดิตัง้เครื่องมอื

ไมส่ามารถแสดงผลปรมิาณ GHG ได้

มกีารเกบ็ขอ้มลูรายปี 11.13 kgCO2e**

สรปุผลการด าเนินงานจากการลงพืน้ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร ครัง้ท่ี 1

บอ่หมกัก๊าซชวีภาพ

โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์

เตาเศรษฐกจิ

ระบบสบูน ้าพลงังานแสงอาทติย์

การเปลีย่นอุปกรณ์แสงสวา่ง             
ประสทิธภิาพสงู

หมายหต:ุ *  ผลปรมิาณ GHG ทีล่ดลง ไดจ้ากการค านวณ โดยใชข้อ้มลูในเดอืนพฤษภาคม
**  ผลปรมิาณ GHG ทีล่ดลง ไดจ้ากการค านวณ โดยใชข้อ้มลูในปี 2559
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ปัญหาและอปุสรรคจากการทดสอบระบบ MRV 

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

เจ้าของโครงการ
• ขาดความรูค้วามเขา้ใจวธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นระบบออนไลน์
• ขาดความสม ่าเสมอในการบนัทกึขอ้มลู

เงินลงทนุ
• ในระยะยาว อาจตอ้งตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั เพือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ดคุ้ณภาพ ซึง่ตอ้ง

ใชเ้งนิลงทุนคา่เครือ่งมอืตรวจวดัเพิม่ ประมาณ 4,000-5,000 บาท/โครงการ

เครื่องมือตรวจวดัข้อมลู
• ลกัษณะของโครงการไมไ่ดอ้อกแบบมาใหม้กีารตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัขอ้มลู

จงึท าใหต้อ้งออกแบบจดุตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัทีเ่หมาะสมและไม่กระทบต่อ            
การท างานของระบบ
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน

Präsentationstitel hier eintragen07.06.2019

เจ้าของโครงการ
• สอนวธิกีารบนัทกึขอ้มลูผา่นระบบออนไลน์อกีครัง้
• ตดิตามสอบถามการบนัทกึขอ้มลูของเจา้ของโครงการอยา่งต่อเนื่อง

เงินลงทนุ
• แนะน าใหเ้พิม่เงนิลงทุนคา่เครือ่งมอืตรวจวดัลงในงบประมาณของโครงการ เพือ่ให้

โครงการทีเ่กดิขึน้ใหม ่มเีครือ่งมอืทีส่ามารถรายงานผลเขา้สูร่ะบบออนไลน์ได้

เครื่องมือตรวจวดัข้อมลู
• ในอนาคต ควรออกแบบใหม้จีุดตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัขอ้มลูใหก้บัโครงการ

ตัง้แต่ตน้ เพือ่ใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูโครงการได้
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แผนการลงพืน้ท่ีเพ่ือทดสอบการใช้ระบบ MRV

09.06.2019

1.

2.

3.

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 2
วนัที ่13-14 ม.ิย 2562

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 1
วนัที ่1-3 พ.ค 2562

การลงพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 3
วนัที ่9-10 ก.ค 2562

ทีม่า: ส านกัส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน กระทรวงพลงังาน
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