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อภิธานศพัทแ์ละค าย่อ 

ค าศพัท ์ ความหมาย 
BE: Baseline Emission  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีฐานทีเ่ป็น

การด าเนินการตามปกต ิ(BAU: Business As Usual
) หรือกรณีที่ย ังไม่มีการด าเนินโครงการลดก๊าซ             
เรอืนกระจก 

CDM: Clean Development Mechanism กลไกการพัฒนาที่สะอาด เป็นกลไกที่ก าหนดขึ้น
ภายใต้พธิีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศในกลุ่ม
ภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุ
พนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
โดยซื้อคาร์บอนเครดติที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
CDM ไปหักลบกับปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือน
กระจกของประเทศนัน้ 

ER: Emission Reduction ปริมาณการลดการปล่อยและ /หรือดูดกลับก๊าซ                
เรอืนกระจกจากกจิกรรมโครงการ 

GWP: Global Warming Potential ค่าศกัยภาพในการท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 
ISO- 14064: International Organization for 
Standardization 

ระบบมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบั
องคก์รโดย ISO 

LE: Leakage Emission ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอก
ขอบเขตโครงการ ซึง่เป็นผลจากการด าเนินโครงการ 

MRV: Measurement Reporting and 
Verification 

การตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ 

M: Measurement การตรวจวดั คอื การจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลูทัง้เชงิ
คุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีการมาตรฐานและ
ระยะทีเ่หมาะสมในระดบัสากล 

Methodology ระเบียบวิธีการ เป็นแนวทางในการค านวณการลด
การปล่อยและ/หรอืดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกจากการ
ด าเนินโครงการ 

NAMAs: Nationally Appropriate Mitigation 
Actions 

แผนปฏบิตัิการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ 

PE: Project Emission ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกดิขึน้จากการ
ด าเนินกจิกรรมภายในขอบเขตของโครงการ 

R: Reporting การรายงานผล คือ การรายงานข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบที่เชื่อถือได ้และผ่านการอนุมต้ติามล าดบั
ขัน้ตอน รวมทัง้ผ่านการรบัรองในระดบักระทรวง 
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ค าศพัท ์ ความหมาย 
T-VER: Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยและ /หรือดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกแบบสมัครใจและมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จัดท าเอกสารหรือรายงานขึ้นมา ซึ่งเอกสารหรือ
รายงานดงักล่าวต้องไดร้บัการตรวจสอบความใชไ้ด้
และทวนสอบจากผูป้ระเมนิภายนอก  

UNFCCC: อนุสญัญาสหประชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นเปลีย่นแปลง
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) 

V: Verification การทวนสอบ คือ การตรวจสอบและรับประกัน
คุณภาพของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รายงาน
นัน้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ซ ้าซ้อน และมีการ
จดัเก็บที่ต่อเนื่อง โดยใช้วธิกีารที่ยอมรบัไดใ้นระดบั
สากล 

เอกสารอ้างอิง: 

T-VER: Thailand Voluntary Emission Reduction แนวทางการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ 
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามาตรฐานของประเทศไทย จดัท าโดย องค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พมิพค์รัง้ที ่2 (พฤษภาคม 2560) 
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บทน า 

ระบบการตรวจวดั รายงานผล และการทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification) หรอืระบบ 
MRV เป็นระบบที่น ามาใชเ้พื่อตรวจสอบและรบัรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือให้กบัผลการด าเนินงาน
ดา้นปรมิาณการปล่อยและการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่แบ่งระบบ MRV ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

(1) ระดบัประเทศ เป็นการใชร้ะบบ MRV ในบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก (Greenhouse gas inventory) หรอื
แผนงานต่างๆ เพื่อจดัท านโยบายหรอืแผนปฏบิตักิารดา้นก๊าซเรอืนกระจก 

(2) ระดบัภาคส่วน (Sector based MRV) เป็นการใชร้ะบบ MRV เพื่อตรวจสอบขอ้มูลในระดบัภาคสว่น 
เช่น การใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

(3) ระดบัโครงการ (Project based MRV) เป็นการใช้ระบบเพื่อตรวจสอบและรบัรองผลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงจากการด าเนินโครงการ 

การพฒันาระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ทีเ่หมาะสมส าหรบัโครงการพลงังาน
ขนาดเลก็ระดบัชุมชน จดัท าขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนการตดิตามและประเมนิผลการเดนิระบบ และการขยายผล
เพื่อช่วยใหจ้งัหวดัต่างๆ สามารถรายงานผลประหยดัพลงังาน ผลการผลติพลงังานทดแทน และผลปรมิาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกดิขึ้นจากโครงการขนาดเล็กภายในจงัหวดัไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งในท้ายที่สุด
แล้วจะส่งผลให้กระทรวงพลงังานสามารถก าหนดนโยบายและพฒันาออกแบบโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ที่มี
ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และมคีวามยัง่ยนืเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ได ้นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัอาจจะน าผลการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโครงการเหล่านี้ไปใชใ้นการรายงานผลตามเจตจ านงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ของประเทศหรือการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมัน่ของประเทศ (Nationally Determined Contributions : 
NDCs) ไดอ้กีดว้ย  

การพฒันาระบบ MRV ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน  

เนื่องจากโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนนัน้มจี านวนมากและกระจายอยู่ในพืน้ทีท่ัว่ทัง้จงัหวดัและ
มรีะยะทางค่อนขา้งห่างไกลกนั การติดตามและรวบรวมขอ้มูลในแต่ละจุดที่ตัง้โครงการจงึค่อนขา้งท าไดย้าก 
ประกอบกบัโครงการพลงังานขนาดเลก็เหล่านี้ยงัไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูทัง้ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ มเีพยีง
ขอ้มูลค่าออกแบบหรอืค่าก าลงัการผลติตดิตัง้ของเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นโครงการเท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารตรวจวดั
และรายงานผลปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกสามารถใชอ้้างองิเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อลด
ก๊าซเรอืนกระจกตามเจตจ านงการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศได ้ระบบ MRV ทีพ่ฒันาขึน้ส าหรบัโครงการ
พลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนนี้จงึไดพ้ฒันาโดยยดึหลกัการพื้นฐาน 3 หลกัการ ดงันี้ 

(1) มีวิธีการเรียบง่าย (Simple) ระเบยีบวธิใีนการเกบ็ขอ้มลู  การค านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก และ
รปูแบบการรายงาน เขา้ใจงา่ย และไม่ซบัซอ้น  
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(2) สามารถปฏิบติัได้จริง (Practical) แนวทางในการตรวจวดัและการรายงานปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
สามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน  

(3) ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล (Internationally acceptable) แนวทางการค านวณปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจก รูปแบบการรายงานผล และการทวนสอบ ใช้ระเบียบวธิกีารอ้างอิงตามมาตรฐานใน
ระดบัสากล  

การพฒันาระบบ MRV ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน นอกจากการพฒันาระเบยีบวธิกีาร
แล้วยงัได้มกีารพฒันาแนวทางการตรวจวดั รายงานผล และการทวนสอบ โดยสามารถแบ่งได ้2 ส่วน คอื 1) 
การตรวจวดัและรายงานผล (Measurement and Reporting) และ 2) การทวนสอบ (Verification) โดยสามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดบัประเทศ
 ส านักปลดักระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดบัจงัหวดั
 สพจ  อบต  อส พน  

ผู้ทวนสอบ
ติดตามและรายงานผลการลดก๊าซเรอืนกระจก 

 Monitoring Report) 

ตรวจวดัข้อมูล และบนัทกึข้อมูลลงระบบคลาวน์
(Measurement Data) 

รบัรองผลการลดก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
(ส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงาน
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เจ้าของโครงการ

การตรวจวดัและการรายงานผล  Measurement and Reporting) 

การทวนสอบ  Verification)

สผ  อบก 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบก๊าซเรอืนกระจกของ
กระทรวงพลงังาน  ส านักนโยบายและแผนพลงังาน 

รายงานการทวนสอบ (Verification Report) 
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การพฒันาระเบียบวิธีส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน  

การพฒันาระบบ MRV ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนอ้างองิระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืน
กระจกภายใต้โครงการ T-VER (โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) และระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้
โครงการ CDM (Clean Development Mechanism: CDM) โดยการน าระเบยีบวธิกีารดงักล่าวมาปรบัใหเ้ขา้กบั
บรบิทและลกัษณะของโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนในประเทศไทย เพื่อใหร้ะบบ MRV ทีพ่ฒันาขึน้
สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิในชุมชน และสามารถน าผลปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกไปใชอ้า้งองิในระดบัสากลได ้ 

หลักการพื้นฐานของการพฒันาระเบียบวิธีส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเล็กระดบัชุมชนสอดคล้อง
กบัะเบยีบวธิกีารตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ ภายใต้โครงการ T-VER เพื่อสรา้งความเขื่อมัน่ต่อ
คุณภาพของผลการลดลงของก๊าซเรอืนกระจก ตลอดจนการค านวณ ตดิตามผล และการทวนสอบ โดยหลกัการ
พื้นฐานที่ส าคญัที่ยดึปฏบิตัิประกอบด้วย 6 หลกัการ ได้แก่ ความตรงประเดน็ (Relevance) คอื การเลอืก
แหล่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แหล่งขอ้มูล รวมถงึวธิกีารการค านวณทีเ่หมาะสม ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่
รวบรวมหรอืประเมนิไดส้ะทอ้นถงึปรมิาณการลดที่เกดิขึน้ภายใต้โครงการหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ ความ
สมบูรณ์ (Completeness) คือ การรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตโครงการหือเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างครบถ้วนความสอดคล้อง 
(Consistency) คอื ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมหรอืค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต้องมาจากการด าเนินการตาม
หลกัการเดยีวกนัหรอืมคีวามสอดคลอ้งกนัตลอดช่วงเวลาในการด าเนินโครงการความถกูต้อง (Accuracy) คอื 
การใชว้ธิกีารรวบรวมหรอืการค านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีถู่กตอ้ง เชื่อถอืได ้และเป็นทีย่อมรบั สอดคลอ้ง
กับการด าเนินการจริงสามรถค านวณผลซ ้าได้ความโปร่งใส (Transparency) คือ การเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ การรวบรวมหรอืการค านวณปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เพยีงพอและเหมาะสม 
สามารถตรวจสอบไดค้วามอนุรกัษ์ (Conservativeness) คอื การใชส้มมตฐิาน ตวัเลข และกระบวนการทีท่ า
ใหก้ารประเมนิปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดืขึน้จากโครงการไม่มากเกนิกว่าความเป็นจรงิ 

โดยระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนทีพ่ฒันาขึน้ภายใต้
โครงการสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มโครงการพฒันาพลงังานทางเลือก (Alternative Energy: AE) และกลุ่ม
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน (Energy Efficiency: EE) ซึง่ประกอบดว้ย 5 ระเบยีบวธิ ี คอื 

1. SP-MRV-METH-AE-01 การกกัเกบ็ก๊าซมเีทนจากการหมกัของเสยีแบบไร้อากาศ เพื่อทดแทนก๊าซ
หุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน (บ่อหมกักา๊ซชีวภาพ) 

2. SP-MRV-METH-AE-02 การใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นการผลติพลงังานความร้อนเพื่อลดก๊าซหุงต้ม
ในครวัเรอืนหรอืชุมชน (โรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย)์ 

3. SP-MRV-METH-AE-03 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อ
ทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ (เตาเศรษฐกิจ) 

4. SP-MRV-METH-AE-04 การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ทดแทนการใช้เชื้อเพลงิ
ฟอสซลิ หรอืพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่ (ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 

5. SP-MRV-METH-EE-01 การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสทิธภิาพสูง (โครงการเปล่ียน
หลอด LED) 
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ตารางสรปุระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรือนกระจกส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนทัง้ 5 ระเบียบวิธี 

ประเภทโครงการ ระเบียบวิธีการ พารามิเตอรแ์ละความถีท่ี่ตรวจวดั ผลลพัธจ์ากการค านวณ การขยายผล 
บ่อหมกักา๊ซ
ชีวภาพ 

SP-MRV-METH-AE-01 ก า ร กั ก เ ก็ บ ก๊ า ซ
มเีทนจากการหมกัของเสยีแบบไรอ้ากาศ เพื่อ
ทดแทนก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

- ปรมิาณการใชก้๊าซชวีภาพ (m3)  
- รายเดอืน  

- ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
- ปรมิาณก๊าซหุงตม้ทีป่ระหยดัได ้

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) 

โรงอบแห้ง
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

SP-MRV-METH-AE-02 ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
แสงอาทติยใ์นการผลติพลงังานความรอ้นเพื่อ
ลดก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

- ปรมิาณวตัถุดบิทีเ่ขา้กระบวนการผลติ  
- รายวนั 

- ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
- ปรมิาณก๊าซหุงตม้ทีป่ระหยดัได ้

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรอืนกระจก (LESS) 

เตาเศรษฐกิจ SP-MRV-METH-AE-03 ก า ร ป รับ เ ป ลี่ ย น
อุปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ที่ ใช้ชีวมวลเป็น
เชือ้เพลงิ เพื่อทดแทนการใชก้๊าซหุงตม้ 

- จ านวนเตาหุงตม้ทีม่กีารใชง้านอยู่   
- อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
- ปรมิาณก๊าซหุงตม้ทีป่ระหยดัได ้

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรอืนกระจก (LESS) 

ระบบสูบน ้า
พลงังาน

แสงอาทิตย ์

SP-MRV-METH-AE-04 การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบสายส่ง 

- ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีผ่ลติได้
จากการด าเนินโครงการ (kWh) 
- รายเดอืน  
 

- ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
- ปรมิาณน ้ามนัดเีซลหรอืไฟฟ้าที่
ประหยดัได ้

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) 

โครงการเปล่ียน
หลอด LED 

SP-MRV-METH-EE-01 ก า รป รับ เ ป ลี่ ย น
อุปกรณ์แสงสว่างใหม้ปีระสทิธภิาพสงู 

- ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ ก่อน - หลงั
การปรบัเปลีย่น (W) 
- จ านวนอุปกรณ์ (Unit) 
- จ านวนชัว่โมงการใชง้าน (hour)   
- อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
- ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีป่ระหยดั
ได ้

 

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) 



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 8 

การกกัเกบ็กา๊ซชีวภาพจากการหมกัของเสียแบบไร้อากาศเพื่อใช้
ทดแทนกา๊ซหงุต้มในครวัเรือนหรือชมุชน (บ่อหมกักา๊ซชีวภาพ) 

  
 

1. ช่ือระเบียบวิธีการ  
  (Methodology) 

SP-MRV-METH-AE-01 การกกัเก็บก๊าซชวีภาพจากการหมกัของเสยี
แบบไรอ้ากาศ เพื่อใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

2. ประเภทโครงการ 
(Project Type) 

- การจดัการของเสยี 
- พลงังานหมุนเวยีน 

3. ลกัษณะโครงการ 
(Project Outline) 

เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์ในการบ าบดัของเสยีด้วยระบบบ่อหมกั
ก๊าซชวีภาพแบบไร้อากาศ และมกีารกกัเก็บก๊าซชวีภาพที่เกดิขึ้นเพื่อ
น าไปใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย 

      (Application) 

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการบ าบัดของเสียด้วยระบบบ่อหมกัก๊าซ
ชีวภาพแบบไร้อากาศ และมีการกักเก็บก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นเพื่อ
น าไปใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ 

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ  

      (Project Condition) 

1. มกีารบ าบดัของเสยีดว้ยระบบบ าบดัแบบไรอ้ากาศ 
2. มกีารรวบรวมและกกัเกบ็ก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ 
3. มีการน าก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในกิจกรรม

ของครวัเรอืนหรอืชุมชน 
6. หมายเหตุ - 
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรอืนกระจก SP-MRV-METH-AE-01 
การกกัเกบ็กา๊ซชีวภาพจากการหมกัของเสียแบบไร้อากาศ                                    

เพ่ือใช้ทดแทนกา๊ซหงุต้มในครวัเรอืนหรือชมุชน 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมการบ าบดัของเสยีดว้ยระบบบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบไรอ้ากาศ และมกีารกกัเก็บ
ก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้เพื่อน าไปใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ 

ขอบเขตโครงการ คอื ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่รวมถงึ ระบบบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบไรอ้ากาศ และระบบ
เชื่อมต่อ เพื่อน าก๊าซชวีภาพไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นความรอ้นทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ 

 

2. กรณีฐาน (Baseline Scenario) 

กรณีฐาน คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีย่งัไม่มโีครงการเกดิขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 ของเสยี เช่น มลูสตัว ์ทีเ่กดิขึน้ไม่ไดถู้กน าไปบ าบดั 
2.2 ไม่มกีารรวบรวมก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้จากการย่อยสลายมลูสตัวไ์ปใชป้ระโยชน์หรอืเผาทิง้ 
2.3 การใชก๊้าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน
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3. กรณีการด าเนินโครงการ (Project Scenario)  

กรณีการด าเนินโครงการ คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีที่มดี าเนินโครงการแลว้ ซึ่งมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

3.1 การบ าบดัของเสยีดว้ยบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบไรอ้ากาศ  
3.2 การรวบรวมและกกัเกบ็ก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ไปใชท้ดแทนก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

4. กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อย               
กา๊ซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด                           
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของ               
กา๊ซเรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีมี
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การบ าบัดของเสีย แบบ         
ไรอ้ากาศ 

CH4 การย่อยสลายของสารอินทรีย์
จากของเสยี 

การใช้ก๊าซหุงต้มในการ
ประกอบอาหาร 

CO2 การเผาไหม้ก๊าซหุงต้มเพื่อผลิต
พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ใ น ก า ร
ประกอบอาหาร 

กรณีการด าเนิน
โครงการ 

การบ าบัดของ เสีย ด้วย
ระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ
แบบไรอ้ากาศ 

CH4 การย่อยสลายของสารอินทรีย์
จากของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซ
ชวีภาพแบบไรอ้ากาศ 

นอกขอบเขต
โครงการ 

ยกเว้นการพจิารณาการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทยีบกบักรณีที่
ด าเนินโครงการ (Project scenario) โดยพจิารณาการปล่อยก๊าซมเีทน (CH4) การย่อยสลายของสารอนิทรีย์
จากของเสยีด้วยบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบไร้อากาศ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการ        
เผาไหมก๊้าซหุงตม้ เพื่อผลติพลงังานความรอ้นในการประกอบอาหารในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

 
โดยที ่

BE y   =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (kgCO2e/year) 
BE Livestock, y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการบ าบดัของเสยีจากปศุสตัว์ กรณีฐาน 

  ในปี y (kgCO2e/year) 
BE LPG, y  =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชก๊้าซหุงตม้ กรณีฐาน ในปี y  
    (kgCO2e/year) 

BE y         =         BE Livestock, y   +   BE LPG, y 
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5.1 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการบ าบดัของเสีย 

 
โดยที ่ 

BE Livestock, y =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ าบัดของเสียจากปศุสตัว์ กรณีฐาน 
  ในปี y (kgCO2e/year) 

Q Biogas,y  = ปรมิาณก๊าซชวีภาพจากการด าเนินโครงการ ในปี y (m3 Biogas)        
D Biogas  = ความหนาแน่นของก๊าซชวีภาพทีม่ก๊ีาซมเีทน 60% (g Biogas /litre Biogas) 
% CH4  = สดัสว่นของก๊าซมเีทนในก๊าซชวีภาพ (60%) 
GWPCH4  =  ค่าศกัยภาพในการท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นของก๊าซมเีทน  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) พิจารณาเสมือนการด าเนินโครงการ
เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการบ าบดัของเสยีจากปศุสตัว ์(BE Livestock) จงึ
เป็นการประเมนิจากปรมิาณก๊าซชวีภาพจากการด าเนินโครงการ เพื่อทดแทนก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

5.2 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการใช้กา๊ซหงุต้มในครวัเรือนหรือชุมชน 

 
โดยที ่ 

BE LPG, y  =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kgCO2e/year) 
Q LPG, y  = ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
EF LPG =  ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

การพิจารณาปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม (QLPG) เป็นการประเมินกลับจากปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพ
ทดแทนก๊าซหุงต้มในครวัเรือนหรือชุมชน เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline 
Emission) พจิารณาเสมอืนการด าเนินโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
โดยที ่ 

Q LPG, y  =  ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
Q Biogas,y  = ปรมิาณการใชก๊้าซชวีภาพ จากการด าเนินโครงการ ในปี y (m3 Biogas) 
C LPG =  อตัราการทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ของก๊าซชวีภาพ 1 ลบ.ม. (ก๊าซมเีทน 60%) 

   (kg LPG/ m3 Biogas)

BE Livestock, y     =      Q Biogas,y x D Biogas x % CH4 x GWPCH4 

BE LPG, y       =         Q LPG, y  x  EF LPG, y 
 

 

Q LPG, y         =       Q Biogas, y x C LPG  
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6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อเทยีบกบั
กรณีที่ไม่มกีารด าเนินโครงการ (Baseline scenario) โดยพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการบ าบดั
ของเสยีจากปศุสตัวด์ว้ยบ่อหมกัก๊าซชวีภาพแบบไรอ้ากาศ และการรวบรวมและกกัเกบ็ก๊าซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ไป
ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครวัเรอืนหรือชุมชน ซึ่งในกรณีนี้ท าให้การด าเนินโครงการไม่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการจดัการมลูสตัว ์(PE Livestock, y) และการใชก๊้าซชวีภาพ (PE Biogas, y)  

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

 
โดยที ่ 

PE y   =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการด าเนินโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
PE Livestock, y  =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการบ าบดัของเสยีจากปศุสตัว์ กรณีด าเนิน 

   โครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
PE Biogas, y =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ก๊าซชีวภาพ กรณีด าเนินโครงการ   
     ในปี y (kgCO2e/year) 

7. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

โครงการขนาดเลก็สามารถยกเวน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LE y) 

8. การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

  
โดยที ่ 

ER y  =    ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
BE y =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
PE y =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการในปีที ่y (kgCO2e/year) 
LE y =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกเขตโครงการ ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
 

  
โดยที ่ 

ER y  = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
Q Biogas,y = ปรมิาณก๊าซชวีภาพจากการด าเนินโครงการ ในปี y (m3 Biogas)        
D Biogas = ความหนาแน่นของก๊าซชวีภาพทีม่ก๊ีาซมเีทน 60% (g Biogas /litre Biogas) 
% CH4 = สดัสว่นของก๊าซมเีทนในก๊าซชวีภาพ (60%) 
GWPCH4 =  ค่าศกัยภาพในการท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นของก๊าซมเีทน 

PE y           =         PE Livestock, y + PE Biogas, y 

ER y  =  BE y – PE y - LE y 

ER y    =  Q Biogas,y x ((D Biogas x % CH4 x GWPCH4) + (C LPG x EFLPG)) 



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 13 

CLPG = อตัราการทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ของก๊าซชวีภาพ 1 ลบ.ม. (ก๊าซมเีทน 60%) 
(kg LPG/ m3 Biogas) 

EF LPG = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

9. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่อ้งมกีารตดิตามผล รวมถงึวธิตีรวจวดัและการประเมนิตามขอ้ก าหนดการค านวณ 

9.1 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล (Monitoring parameter) 

พารามิเตอร ์ Q Biogas 
หน่วย ลูกบาศกเ์มตร (m3 Biogas) 
ความหมาย ปรมิาณการใชก๊้าซชวีภาพ 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดัหรอืค่าทีบ่นัทกึโดยอุปกรณ์ตรวจวดัปรมิาณการใชก๊้าซชวีภาพ  
วิธีการติดตามผล ทางเลือกท่ี 1 ตรวจวดัโดยใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัปรมิาณการใชก๊้าซชวีภาพหรอือุปกรณ์

ที่เรียกว่า Biogas Flow Meter ท าการตรวจวดัอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานข้อมูลที่มี
ความละเอยีดเป็นรายเดอืน 
ทางเลือกท่ี 2 การค านวณจากชนิด น ้าหนัก และจ านวนของปศุสตัว์ โดยรายงาน
ขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 

9.2 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องมีการติดตามผล (Default parameter) 

พารามิเตอร ์ D Biogas 
หน่วย กรมัต่อลติร (g Biogas / litre Biogas) 
ค่าท่ีใช้ 1.2 
ความหมาย ความหนาแน่นของก๊าซชวีภาพทีม่อีงคป์ระกอบของก๊าซมเีทน 60 เปอรเ์ซน็ต ์ 
แหล่งข้อมูล รายงานการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานก๊าซชวีภาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน 
 

พารามิเตอร ์ % CH4 
หน่วย เปอรเ์ซน็ต ์
ค่าท่ีใช้ 60 
ความหมาย สดัสว่นของก๊าซมเีทนในก๊าซชวีภาพ  
แหล่งข้อมูล รายงานการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานก๊าซชวีภาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์

พลงังาน 
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พารามิเตอร ์ GWPCH4  
หน่วย ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อตนัก๊าซมเีทน  
ค่าท่ีใช้ 25 
ความหมาย ค่าศกัยภาพในการท าใหโ้ลกรอ้นของก๊าซมเีทน  
แหล่งข้อมูล IPCC Forth Assessment Report – Climate Change 2007 

 

พารามิเตอร ์ C LPG/ Biogas 

หน่วย กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร (kg LPG / m3 Biogas) 
ค่าท่ีใช้ 0.46 
ความหมาย อตัราการทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ของก๊าซชวีภาพ 1 ลบ.ม. (ก๊าซมเีทน 60%) 
แหล่งข้อมูล คู่มอื Biogas Safety กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

 

พารามิเตอร ์ EF LPG  
หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อกโิลกรมัก๊าซหุงต้ม (kg CO2e/kg LPG) 
ค่าท่ีใช้ 3.1133 
ความหมาย ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ 
แหล่งข้อมูล รายงานค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (ขอ้มลูเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560) 

เอกสารอ้างอิง: 

• CDM Methodology: AMS-III.D.: Methane recovery in animal manure management systems Version 
21.0 

• CDM Methodology: AMS-I.C.: Thermal energy production with or without electricity Version 21.0 
• T-VER-METH-WM-06: การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมกัขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศขนาดเล็ก เพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์ (Methane Capture from Anaerobic Organic Waste Treatment for Utilization) 
• T-VER-METH-RE-03: การปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนส าหรบัการผลิตพลงังานความร้อน (Switching of Fossil Fuel or Increasing of Renewable 
Energy Utilization to Generate Thermal Energy)
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การใช้พลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตพลงังานความร้อนเพ่ือลด
กา๊ซหงุต้มในครวัเรือนหรือชุมชน (โรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย)์ 

 
 
 

 
 

1. ช่ือระเบียบวิธีการ  
     (Methodology) 

SP-MRV-METH-AE-02 การใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นการผลติพลงังาน
ความรอ้นเพื่อลดก๊าซหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน                              

2. ประเภทโครงการ 
     (Project Type) 

พลงังานหมุนเวยีน 

3. ลกัษณะโครงการ 
     (Project Outline) 

เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคใ์นการน าพลงังานแสงอาทติยม์าใชใ้นการ 
ผลิตพลงังานความร้อน เพื่อลด/ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลติ
ความรอ้นทีม่อียู่เดมิ ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย 

      (Application) 

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทติย์ และน าความรอ้นทีผ่ลติไดน้ัน้มาใชป้ระโยชน์ เช่น การตาก
หรอือบแหง้วตัถุดบิของโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้  ซึง่ช่วย
ลด/ทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ในการผลติพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิใน
ครวัเรอืนหรอืชุมชน 

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ  

      (Project Condition) 

1. การผลิตพลงังานความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์และน าความ
รอ้นทีผ่ลติไดน้ัน้มาใชป้ระโยชน์ 

2. เพื่อลด/ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลติพลงังานความรอ้นใน
ครวัเรอืนหรอืชุมชน 

6. หมายเหตุ - วัตถุดิบที่แตกต่างกันจะมีปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิต
พลงังานความรอ้นทีแ่ตกต่างกนั 

- วตัถุดบิน าร่อง คอื ขา้วเหนียว ส าหรบัการผลติขา้วแต๋น 
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   รายละเอียดระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรือนกระจก SP-MRV-METH-AE-02 
การใช้พลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตพลงังานความร้อนเพ่ือลดกา๊ซหงุต้ม                 

ในครวัเรือนหรือชุมชน 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

 เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลติพลงังานความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์ เช่น โรงอบแห้งพลงังาน
แสงอาทติย ์เป็นตน้ และน าความรอ้นทีผ่ลติไดน้ัน้มาใชป้ระโยชน์ เช่น การตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ ซึง่ช่วยลด/
ทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ในการผลติพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิในครวัเรอืนหรอืชุมชน 

ขอบเขตโครงการ คอื ขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งรวมถึง ระบบการผลติพลงังานความร้อนเดมิที่มกีารใช้    
ก๊าซหุงตม้ และการผลติพลงังานความรอ้นจากพลงังานแสงอาทติยห์รอืโรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย์ 

 

2. กรณีฐาน (Baseline Scenario) 

กรณีฐาน คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีย่งัไม่มโีครงการเกดิขึน้ ซึ่งมีการใชก๊้าซหุงต้มในการผลติ
พลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิ เพื่อน าความรอ้นทีผ่ลติไดน้ัน้มาใชป้ระโยชน์กระบวนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 17 

3. กรณีการด าเนินโครงการ (Project Scenario)  

กรณีการด าเนินโครงการ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ได้ด าเนินโครงการแล้ว ซึ่งมีการใช้             
โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์เพื่อลด/ทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ในกระบวนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 

4. กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อย              
กา๊ซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด                  
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของ                  
กา๊ซเรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีมี
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชก๊้าซหุงตม้ CO2 การผลิตพลงังานความร้อนจาก
การเผาไหมก๊้าซหุงตม้ 

การด าเนินโครงการ การใชก๊้าซหุงตม้ CO2 การผลิตพลงังานความร้อนจาก
การเผาไหมก๊้าซหุงตม้ 

นอกขอบเขต
โครงการ 

ยกเว้นการพจิารณาการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน เกดิจากการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
ก๊าซหุงตม้ในการผลติพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิ ในกระบวนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณไดด้งันี้ 

 
โดยที ่ 

BE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (kgCO2e/year)   
Q LPG, y = ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
EF LPG  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) เป็นการพจิารณาเสมอืนการด าเนินโครงการ
เรยีบรอ้ยแลว้ แต่เนื่องจากมกีารปรบัเปลีย่นระบบการผลติพลงังานความรอ้นของโครงการ ดงันัน้การพจิารณา
ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม (Q LPG) จึงพจิารณาจากการจ าลองระบบการผลติพลงังานความร้อนแบบเดมิใน
ขัน้ตอนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 

 
โดยที ่

Q LPG, y  = ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
Q i, y = ปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ทีเ่ขา้กระบวนการผลติ ในปี y (kg/year) 

BE y             =         Q LPG, y x EF LPG 
 

 

Q LPG, y  = Q i, y x CB LPG/i, y x EF LPG 
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CB LPG/i, y = ค่าจ าเพาะของปรมิาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ที่ใช้ในการผลติ
จากกรณีฐาน ในปี y (kg LPG/kg) 

6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการด าเนินโครงการ เกดิจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการ
ใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตพลังงานความร้อน เมื่อมีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเข้ามาใน
กระบวนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ สามารถค านวณไดด้งันี้ 

 
โดยที ่ 

PE y  =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
Q LPG, y  = ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
EF LPG  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

เพื่อใหก้ารประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสอดคลอ้งและสามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัการค านวณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) ได้ ดงันัน้การพจิารณาปรมิาณการใช้ก๊าซหุงต้ม            
(Q LPG) จึงพิจารณาจากการจ าลองระบบการผลิตพลงังานความร้อนเมื่อเมื่อมีการใช้โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติยเ์พิม่เขา้มาในกระบวนการตากหรอือบแหง้วตัถุดบิ 

 
โดยที ่

Q LPG, y  = ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ ในปี y (kg LPG)       
Q i, y = ปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ทีเ่ขา้กระบวนการผลติ ในปี y (kg/year) 
CP LPG/i, y = ค่าจ าเพาะของปรมิาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ที่ใช้ในการผลติ

จากการด าเนินโครงการ ในปี y (kg LPG/kg)  

7. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

โครงการขนาดเลก็สามารถยกเวน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LE y)

PE y       =         Q LPG, y x EF LPG 

 

 

Q LPG, y  = Q i, y x CP LPG/i, y x EF LPG 
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8. การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

  

โดยที ่ 

ER y  = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปี y (kgCO2e/year) 
BE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (kgCO2e/year) 
PE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
LE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกเขตโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
 

  

โดยที ่ 

ER y = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
Q i, y = ปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ทีเ่ขา้กระบวนการผลติ ในปี y (kg/year) 
CB LPG/i, y = ค่าจ าเพาะของปรมิาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ที่ใช้ในการผลติ

จากกรณีฐาน ในปี y (kg LPG/kg) 
CP LPG/i, y = ค่าจ าเพาะของปรมิาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ที่ใช้ในการผลติ

จากการด าเนินโครงการ ในปี y (kg LPG/kg)  
EF LPG = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

9. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่อ้งมกีารตดิตามผล รวมถงึวธิตีรวจวดัและการประเมนิตามระเบยีบการค านวณ 

9.1 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล (Monitoring Parameter) 

พารามิเตอร ์ Q i, y 
หน่วย กโิลกรมั (kg) 
ความหมาย ปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ทีเ่ขา้กระบวนการผลติ 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดั 
วิธีการติดตามผล การจดบันทึกปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยรายงานข้อมูลที่มี          

ความละเอยีดเป็นรายวนั 

ER y  = BE y – PE y – LE y 

ER y = Q i, y x (CB LPG/i, y - CP LPG/i, y) x EF LPG    
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9.1 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องมีการติดตามผล (Default parameter) 

พารามิเตอร ์ CB LPG/i, y 
หน่วย กโิลกรมัก๊าซหุงตม้ต่อกโิลกรมัวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ (kg LPG/kg) 
ความหมาย ปรมิาณการใชก๊้าซหุงตม้ต่อปรมิาณวตัถุดบิชนดิ i ทีใ่ชใ้นการผลติ ในกรณีฐาน ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดัปรมิาณก๊าซหุงต้มทีใ่ชใ้นระบบผลติพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิ

ต่อปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการกระบวนการผลติ 
 
พารามิเตอร ์ CP LPG/i, y 
หน่วย กโิลกรมัก๊าซหุงตม้ต่อกโิลกรมัวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ (kg LPG/kg) 
ความหมาย ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อปรมิาณวตัถุดบิชนิด i ที่ใช้ในการผลิต จากการด าเนิน

โครงการ ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดัปรมิาณก๊าซหุงต้มทีใ่ชใ้นระบบผลติพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิ 

เมื่อมกีารเพิม่สดัส่วนการผลติพลงังานความรอ้นจากพลงังานแสงอาทติย์ต่อปรมิาณ
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการกระบวนการผลติ 

 
พารามิเตอร ์ EF LPG  
หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อกโิลกรมัก๊าซหุงต้ม (kgCO2e/kg LPG) 
ค่าท่ีใช้ 3.1133 
ความหมาย ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ 
แหล่งข้อมูล รายงานค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน  -

กระจก (ขอ้มลูเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560) 

เอกสารอ้างอิง: 

• T-VER-METH-AE-03: ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ ส าหรบัการปรบัเปลี่ยนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือการเพิ่มสดัส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนส าหรบัการผลิตพลังงานความร้อน 
(Switching of Fossil Fuel or Increasing of Renewable Energy Utilization to Generate Thermal 
Energy) 
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การปรบัเปล่ียนอปุกรณ์หงุต้มแบบใหมท่ี่ใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 
 เพ่ือทดแทนการใช้กา๊ซหงุต้ม (เตาเศรษฐกิจ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือระเบียบวิธีการ  
     (Methodology) 

SP-MRV-METH-AE-03 การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ที่ใช้    
ชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิ เพื่อทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ 

2. ประเภทโครงการ 
     (Project Type) 

พลงังานทดแทน 

3. ลกัษณะโครงการ 
(Project Outline) 

เป็นโครงการที่มวีตัถุประสงค์ในการน าชวีมวล เช่น ไม้ฟืน มาใช้เป็น
เชื้อเพลงิทดแทนการใชก๊้าซหุงต้มในกจิกรรมการประกอบอาหารหรอื
การหุงตม้ และมกีารปรบัเปลีย่นมาใชอุ้ปกรณ์หรอืเตาหุงตม้แบบใหม่ ที่
ใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิ 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย 
(Application) 

เป็นโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์หรือเตาหุงต้ม เช่น           
เตาเศรษฐกิจ ซึ่งใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม                   
ในกจิกรรมการประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ 

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ  

      (Project Condition) 

1. มีการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์หรือเตาหุงต้มที่ใช้ชีวมวลเป็น
เชือ้เพลงิแทนการใชก๊้าซหุงตม้ 

2. วตัถุประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์หรือเตาหุงต้ม ยงัคงกิจกรรม
เช่นเดมิ 

6. หมายเหตุ - 
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรอืนกระจก SP-MRV-METH-AE-03 
การปรบัเปล่ียนอปุกรณ์หงุต้มแบบใหม่ท่ีใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง                                                          

เพ่ือทดแทนการใช้กา๊ซหงุต้ม 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมการน าชวีมวล เช่น ไมฟื้น เป็นต้น มาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ใน
กจิกรรมการประกอบอาหารหรอืการหุงต้ม โดยปรบัเปลีย่นมาใช้อุปกรณ์หรอืเตาหุงต้มแบบใหม่ ทีใ่ชช้วีมวล
เป็นเชือ้เพลงิ 

ขอบเขตโครงการ คอื ขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์หรอืเตาหุงต้มแบบใหม่ที่ใช้ชวีมวลเป็น
เชือ้เพลงิ ซึง่ใชท้ดแทนการใชก๊้าซชวีภาพในอุปกรณ์หรอืเตาหุงตม้แบบเดมิ 

 

2. กรณีฐาน (Baseline Scenario) 

กรณีฐาน คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ย ังไม่มีโครงการเกิดขึ้น ซึ่งมีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็น
เชือ้เพลงิหลกัในการประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ในครวัเรอืนหรอืชุมชน 
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3.    กรณีการด าเนินโครงการ (Project Scenario)  

กรณีการด าเนินโครงการ คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีด่ าเนินโครงการแลว้ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มกีารตดิตัง้อุปกรณ์หรอืเตาหุงตม้ใหม่ เช่น เตาเศรษฐกจิ ทีใ่ชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิ 
3.2 มกีารใชช้วีมวลเพื่อทดแทนการใชก๊้าซหุงตม้ในการประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ในครวัเรอืน 

4.    กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อย              
กา๊ซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด                  
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของ            
กา๊ซเรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีมี
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชก๊้าซหุงตม้         CO2 การเผาไหม้ก๊าซหุงต้มเพื่อผลิต
พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ใ น ก า ร
ประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ 

การด าเนินโครงการ การใชก๊้าซหุงตม้         CO2 การเผาไหม้ก๊าซหุงต้มเพื่อผลิต
พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ใ น ก า ร
ประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ 

นอกขอบเขต
โครงการ 

ยกเวน้การพจิารณาการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

5.   การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทยีบกบักรณีที่
ด าเนินโครงการ (Project scenario) ดงันัน้ การค านวณการปล่อยก๊าซก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากการ
เผาไหม้ก๊าซหุงต้มเพื่อผลิตพลงังานความร้อนในการประกอบอาหารหรือการหุงต้ม จะค านวณจากกรณีที่
เกดิขึน้หากไม่มกีารด าเนินโครงการเท่านัน้ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานสามารถค านวณได ้ดงันี้ 

  
โดยที ่

BE y   =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (kgCO2e/year) 
CB LPG/Stove, y =  อตัราการใชก๊้าซหุงตม้ต่อเตาหุงตม้ กรณีฐาน ในปี y (kg LPG/Stove.year) 
N Stove, y  = จ านวนเตาหุงตม้ทีม่กีารใชง้านอยู่ ในปี y (Stove) 
EF LPG = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 

เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) พิจารณาเสมือนการด าเนิน
โครงการเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้การพจิารณาปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อเตาหุงต้ม (Q LPG/Stove) จึงเป็นการ
ประเมนิกลบัจากพลงังานความรอ้นของเตาหุงตม้แบบใหม่ (เตาเศรษฐกจิ) จากการด าเนินโครงการ 
 

BE y         =         CB LPG/Stove, y x N Stove, y x EF LPG  
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โดยที ่

CB LPG/Stove, y =  อตัราการใชก๊้าซหุงตม้ต่อเตาหุงตม้ กรณีฐาน ในปี y (kg LPG/Stove.year) 
CP Biomass, y = อตัราการใชช้วีมวลต่อเตาหุงตม้ จากการด าเนินโครงการ ในปี y  

(kg Biomass/Stove.year) 
Eff Stove, PE = ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ จากการด าเนินโครงการ (%) 
NCV Biomass = ค่าความรอ้นสุทธขิองชวีมวล (ฟืน) (MJ/ kg Biomass) 
D LPG = ความหนาแน่นของก๊าซหุงตม้ (kg LPG/litre LPG) 
NCV LPG = ค่าความรอ้นสุทธขิองก๊าซหุงตม้ (MJ/kg LPG) 
Eff Stove, BE = ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ ในกรณีฐาน (%) 

6.   การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อเทยีบกบั
กรณีทีไ่ม่มกีารด าเนินโครงการ (Baseline scenario) ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นมาใชอุ้ปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ ซึง่ใช้
ชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิแทนการใชอุ้ปกรณ์หุงต้มแบบเดมิทีใ่ชก๊้าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลงิ กรณีนี้จงึไม่มกีจิกรรมการ
ใชก๊้าซหุงตม้ในการประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ การด าเนินโครงการจงึไม่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (PE y) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

  
โดยที ่

PE y   =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากด าเนินโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
CP Biomass, y = อตัราการใชช้วีมวลต่อเตาหุงตม้ จากการด าเนินโครงการ ในปี y  
   (kg Biomass/Stove.year) 
N Stove, y  = จ านวนอุปกรณ์หุงตม้ทีม่กีารใชง้านอยู่ ในปี y (Stove) 
EF Biomass  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kg CO2e/kg LPG) 

7. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

โครงการขนาดเลก็สามารถยกเวน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LE y)

CB LPG/Stove, y     =         (CP Biomass/Stove, y x Eff Stove, PE x NCV Biomass x D LPG) / (NCV LPG x Eff Stove, BE) 

PE y         =         CP Biomass/Stove, y x N Stove, y x EF Biomass  
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8. การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

 

โดยที ่ 

ER y     =    ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปี y (kgCO2e/year) 
BE y    =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (kgCO2e/year) 
PE y    =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
LE y    =     ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกเขตโครงการ ในปี y (kgCO2e/year) 
 
ER y = ((CP Biomass/Stove, y x Eff. Stove, PE x NCV Biomass x DLPG) x N Stove, y x EF LPG) 

                        (NCVLPG x Eff Stove, BE) 

  – (CP Biomass/Stove, y x N Stove, y x EF Biomass) 

โดยที ่ 

ER y             = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
CB LPG/Stove, y =  อตัราการใชก๊้าซหุงตม้ต่อเตาหุงตม้ กรณีฐาน ในปี y (kg LPG/Stove.year) 
CP Biomass/stove, y = อตัราการใชช้วีมวลต่อเตาหุงตม้ จากการด าเนินโครงการ ในปี y  

(kg Biomass/Stove.year) 
Eff Stove, PE = ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ จากการด าเนินโครงการ (%) 
NCV Biomass = ค่าความรอ้นสุทธขิองชวีมวล (ฟืน) (MJ/ kg Biomass) 
D LPG = ความหนาแน่นของก๊าซหุงตม้ (kg LPG/litre LPG) 
NCV LPG = ค่าความรอ้นสุทธขิองก๊าซหุงตม้ (MJ/kg LPG) 
Eff Stove, BE = ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ ในกรณีฐาน (%) 
N Stove, y  = จ านวนเตาหุงตม้ทีม่กีารใชง้านอยู่ ในปี y (Stove) 
EFLPG = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ (kgCO2e / kg LPG) 
EF Biomass = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของชวีมวล (kgCO2e / kg Biomass) 
 
 

ER y  = BE y – PE y – LE y 
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9. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่อ้งมกีารตดิตามผลรวมถงึวธิตีรวจวดั และการประเมนิตามขอ้ก าหนดการค านวณ 

9.1 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล (Monitoring Parameter) 

พารามิเตอร ์ N Stove, y 

หน่วย เตา (Stove) 
ความหมาย จ านวนอุปกรณ์หุงตม้ทีม่กีารใชง้านอยู่ ในปี y  
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดั  
วิธีติดตามผล - การจดบนัทึกจ านวนอุปกรณ์หุงต้มที่มีการใช้งานอยู่ โดยรายงานข้อมูลที่มีความ

ละเอยีดเป็นรายปี 
- ค านวณจ านวนอุปกรณ์หุงต้มที่มกีารใช้งานอยู่ โดยคดิเป็นร้อยละ 80 ของจ านวน
อุปกรณ์หุงตม้ทีใ่หก้ารสนับสนุนในแต่ละปี 

9.2 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องมีการติดตามผล (Default parameter) 

พารามิเตอร ์ CP Biomass/stove, y 
หน่วย กโิลกรมัชวีมวลต่อเตาต่อปี (kg Biomass/Stove.year) 
ค่าท่ีใช้ 2,620  
ความหมาย ปรมิาณการใชช้วีมวลต่ออุปกรณ์หุงตม้ ในการประกอบอาหารหรอืการหุงตม้ 
แหล่งข้อมูล Validation of the CDM Project Improved cook stove in Malawi  

หมายเหตุ: ค่าที่ได้จากการทดสอบเตาของประเทศมาลาว ีด้วยวธิี Kitchen Performance Test (KPT) ซึ่ง
เป็นเตาทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัเตาเศรษฐกจิของจงัหวดัก าแพงเพชร 

 

พารามิเตอร ์ Eff Stove, BE 

หน่วย เปอรเ์ซน็ต ์(%) 
ค่าท่ีใช้ 40 
ความหมาย ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ของโครงการ 
แหล่งข้อมูล รายงาน “ก๊าซ LPG พลังงานส าหรับหุงต้ม” ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลงังาน 
 

พารามิเตอร ์ NCV Biomass 

หน่วย เมกะจลูต่อกโิลกรมัชวีมวล (MJ/kg Biomass) 
ค่าท่ีใช้ 15.99 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธขิองชวีมวล (ฟืน) 
แหล่งข้อมูล รายงานดุลยภาพพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน 
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พารามิเตอร ์ DLPG 

หน่วย กโิลกรมัต่อลติร (kg LPG/litre LPG) 
ค่าท่ีใช้ 0.54 
ความหมาย ความหนาแน่นของก๊าซหุงตม้  
แหล่งข้อมูล รายงานดุลยภาพพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน 
 

พารามิเตอร ์ NCV LPG 

หน่วย เมกะจลูต่อกโิลกรมัก๊าซหุงตม้ (MJ/Litre LPG ) 
ค่าท่ีใช้ 26.62 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธขิองก๊าซหุงตม้  
แหล่งข้อมูล รายงานดุลยภาพพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน 
 

พารามิเตอร ์ Eff Stove, PE 

หน่วย เปอรเ์ซน็ต ์(%) 
ค่าท่ีใช้ 20 
ความหมาย ประสทิธภิาพอุปกรณ์หุงตม้ ในกรณีฐาน 
แหล่งข้อมูล Project Design Document (PDD): Improved cook stove in Malawi  

หมายเหตุ: พจิารณาเตาหุงตม้ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัเตาเศรษฐกจิของจงัหวดัน าร่องหรอืเตาเศรษฐกจิมปีล่อง
ไรค้วนั 

 

พารามิเตอร ์ EFLPG  

หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อกโิลกรมัก๊าซหุงต้ม (kgCO2e/kg LPG) 
ค่าท่ีใช้ 3.1133 
ความหมาย ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของก๊าซหุงตม้ 
แหล่งข้อมูล องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (ขอ้มลูเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560) 

เอกสารอ้างอิง: 

• Gold Standard Improved Cookstove Methodologies Guidebook GS Simplified, AMS II.G and 
TPDDTEC 

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

• Programme Design Document Form for Small-Scale CDM Programmes of Activities (F-CAM-SSC-
PoA-DD) Version 02.0
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การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ดแทน 
การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง  

(ระบบสูบน ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือระเบียบวิธีการ  
   (Methodology) 

SP-MRV-METH-AE-04 กา รผลิตพลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า จ ากพลัง ง าน
แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบสายสง่ (Grid) 

2. ประเภทโครงการ 
(Project Type) 

พลงังานหมุนเวยีน 

3. ลกัษณะโครงการ 
(Project Outline) 

เป็นโครงการที่มีวตัถุประสงค์ในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์เพื่อใชเ้องหรอืใชใ้นชุมชน 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย 

      (Application) 

เป็นโครงการที่มีกจิกรรมผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 
เพื่อใชเ้องหรอืใชใ้นชุมชน  

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ  

      (Project Condition) 

เป็นการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์เพื่อทดแทนการใช้
เชือ้เพลงิฟอสซลิหรอืพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่  

6. หมายเหตุ - 
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรอืนกระจก SP-MRV-METH-AE-04 
การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล

หรือพลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง                 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

 เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทดแทนการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซิล
หรอืการใช้พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เพื่อน าพลงังานไฟฟ้านัน้มาใช้ประโยชน์เองหรอืใช้ในชุมชน เช่น 
ระบบสบูน ้าเพื่อการเกษตรหรอืการบรโิภค  

ขอบเขตโครงการ คอื ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ ซึ่งรวมถงึ ระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
และระบบการน าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิหรอืพลงังานไฟฟ้า 

 

2. ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario) 

 กรณีฐาน คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีย่งัไม่มโีครงการเกดิขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดของกจิกรรม คอื 
มกีารใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิหรอืการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่ เพื่อด าเนินกจิกรรมของตนเองหรอืชุมชน 
เช่น สบูน ้าเพื่อการเกษตรหรอืการอุปโภค-บรโิภค เป็นตน้
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3. กรณีการด าเนินโครงการ (Project Scenario)  

กรณีการด าเนินโครงการ คอื การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีไ่ดด้ าเนินโครงการแลว้ ซึ่งมรีายละเอยีด
ของกจิกรรม คอื การติดตัง้และใช้ระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทดแทนการใช้เชื้อเพลงิ
ฟอสซลิหรอืการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่ เช่น น ้ามนัดเีซล หรอืไฟฟ้าจากสายสง่ 

4. กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อยกา๊ซ
เรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด                          
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของกา๊ซ
เรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีมี
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ  CO2 การสนัดาปเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
การใชไ้ฟฟ้าจากระบบสายสง่ CO2 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบ

สายสง่ 
การด าเนินโครงการ การใชไ้ฟฟ้าจากระบบสายสง่ CO2 การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบ

สายสง่ 
นอกขอบเขต
โครงการ 

ยกเว้นการพจิารณาการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

5.1 กรณีการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

     การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การสนัดาปเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน) โดยใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลงังานแสงอาทติยข์องโครงการเป็นขอ้มลูในกรณีฐาน 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

 
โดยที ่

BE Fossil, y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิจากกรณีฐาน ในปี y    
  (kgCO2e/year) 

Q Fossil, y = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิจากกรณีฐาน ในปี y (Litre Fossil)       
EF Fossil = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (kgCO2e / kg Fossil) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) เป็นการพจิารณาเสมอืนการด าเนินโครงการ
เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้การพจิารณาปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิ (Q Fossil) จงึเป็นการประเมนิกลบัจากปรมิาณ
การผลติพลงังานไฟฟ้าสุทธจิากการด าเนินโครงการ 

 

BE Fossil, y      =         Q Fossil, y x EF Fossil 
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โดยที ่ 

Q Fossil = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิจากกรณีฐาน ในปี y (Litre Fossil) 
EG PE, y = ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าสุทธจิากการด าเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
NCV Fossil, y  = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (MJ/ Litre Fossil) 
Eff Fossil = ประสทิธภิาพเครื่องยนตเ์ชือ้เพลงิฟอสซลิ (%)  
NCV Elec, y = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของไฟฟ้า (MJ/ kWh) 
Eff Elec  = ประสทิธภิาพเครื่องยนตไ์ฟฟ้า (%) 

5.2 กรณีการใช้พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 

     การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน คดิการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง โดยใชป้รมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากพลงังานแสงอาทติยข์องโครงการเป็นขอ้มลู
ในกรณีฐาน 

     การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้  

 
โดยที ่

BE EG, y  = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกพลังงานไฟฟ้าจากกรณีฐาน ในปี y  
    (kWh/year) 
EG PE, y  = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีผ่ลติไดจ้ากการด าเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
EF Elec   = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kgCO2e/kWh)  

6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อเทยีบกบั
กรณีทีไ่ม่มกีารด าเนินโครงการ (Baseline scenario) ดงันัน้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิหรอืการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่
ของตนเองและชุมชนจงึไม่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายสง่ (PE EG, y) และการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 
 

 

Q Fossil, y = (EG PE, y x NCV Elec, y x Eff Elec) / (NCV Fossil, y x Eff Fossil) 

BE EG, y             =         EG PE, y x EF Grid 

PE EG, y             =         EG PE, y x EF RE  
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โดยที ่

PE EG, y  = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้าจากการด าเนินโครงการ  
    ในปี y (kWh/year) 
EG PE, y  = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีผ่ลติไดจ้ากการด าเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
EF RE  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการใชพ้ลงังานทดแทน (kgCO2e/kWh)  

7. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

โครงการขนาดเลก็สามารถยกเวน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LE y) 

8. การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

  

โดยที ่ 

ER y  = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 
BE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกรณีฐานใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 
PE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ ปีท ีy (kgCO2e/year) 
LE y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกเขตโครงการใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 

กรณีการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

ER y = (EG PE, y x NCV Elec, y x Eff Elec) x EF Fossil - (EG PE, y x EF RE)  
          NCV Fossil, y x Eff Fossil 

กรณีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ER y = EG PE, y x (EF Elec - EF RE) 

โดยที ่ 

ER y             = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
NCV Fossil, y  = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (MJ/ Litre Fossil) 
Eff Fossil = ประสทิธภิาพเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (%)  
NCV Elec, y = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของไฟฟ้า (MJ/ kWh) 
Eff Elec  = ประสทิธภิาพเครื่องยนตไ์ฟฟ้า (%) 
EF Fossil = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (kgCO2e / kg Fossil) 
EF Elec   =         ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kgCO2e/kWh) 
EF RE  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการใชพ้ลงังานทดแทน (kgCO2e/kWh) 

ER y  =  BE y – PE y – LE y 
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9. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่้องมกีารตดิตามผลรวมถงึวธิตีรวจวดั และการประเมนิตามขอ้ก าหนดของระเบยีบ
การค านวณ 

9.1 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล (Monitoring Parameter) 

พารามิเตอร ์ EG PE,y   
หน่วย กโิลวตัตต์่อชัว่โมงต่อปี (kWh/year) 
ความหมาย ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าสุทธจิากการด าเนินโครงการ โดยใชข้อ้มลูการตรวจวดั 

ในปี y 
แหล่งข้อมูล รายงานการตรวจวดัหรอืค่าทีบ่นัทกึโดยอุปกรณ์ตรวจวดัปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ 
วิธีการติดตามผล ตรวจวดัโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่า DC Power 

Meter ท าการตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มูลที่
มคีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 

9.2 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องมีการติดตามผล (Default parameter) 

พารามิเตอร ์ NCV Fossil, y  
หน่วย เมกะจลูต่อลติร (MJ/ Litre Fossil) 
ค่าท่ีใช้ 36.42 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (น ้ามนัดเีซล) 
แหล่งข้อมูล รายงานดุลยภาพพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน 
 

พารามิเตอร ์ Eff Fossil  
หน่วย เปอรเ์ซน็ต ์(%) 
ค่าท่ีใช้ 43 
ความหมาย ประสทิธภิาพเครื่องยนต์เชือ้เพลงิฟอสซลิ (เครื่องยนตด์เีซล) 
แหล่งข้อมูล Rudolf Diesel Theory 

 

พารามิเตอร ์ EF Fossil  
หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออไซดเ์ทยีบเท่าต่อเทระจลู (kgCO2e/Litre) 
ค่าท่ีใช้ 2.7446 
ความหมาย ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (น ้ามนัดเีซล) 
แหล่งข้อมูล รายงานค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (ขอ้มลูเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560) 
 
 



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 34 

พารามิเตอร ์ NCV Elec, y 
หน่วย เมกะจลูต่อกโิลวตัตต์่อชัว่โมง (MJ/kWh) 
ค่าท่ีใช้ 3.6 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของไฟฟ้า 
แหล่งข้อมูล รายงานดุลยภาพพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน 
 
พารามิเตอร ์ EF Grid  
หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออไซดเ์ทยีบเท่าต่อเทระจลู (kgCO2e/ kWh) 
ค่าท่ีใช้ 0.5821 
ความหมาย ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า 
แหล่งข้อมูล รายงานค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน  -

กระจก (ขอ้มลูเมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560) 

เอกสารอ้างอิง: 

• T-VER-METH-AE-02 version 2: การผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพื่อใชเ้องหรอืใชใ้นชุมชน
และไม่เชื่อมต่อกบัระบบสายสง่ (Off-Grid Renewable Electricity Generation) 



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 35 

การปรบัเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสงู 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือระเบียบวิธีการ  
(Methodology)  

SP-MRV-METH-EE-01 การปรับ เปลี่ยน อุปกรณ์แสงสว่ า ง ให้มี
ประสทิธภิาพสงู 

2. ประเภทโครงการ 
(Project Type) 

การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

3. ลกัษณะโครงการ 
(Project Outline) 

เป็นโครงการที่มวีตัถุประสงค์ในการติดตัง้อุปกรณ์แสงสว่างไฟฟ้าที่มี
ประสทิธภิาพสงูเพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลง 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย 

      (Application) 

เป็นโครงการที่มีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสทิธิภาพสูง
ภายในอาคารบา้นเรอืนหรอืในพืน้ทีเ่ดมิ 

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ  

      (Project Condition) 

1. มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์แสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง 

2. พจิารณาเฉพาะพืน้ทีท่ีม่กีารปรบัเปลีย่นอุปกรณ์แสงสว่าง ซึ่งแยก
ออกจากสว่นทีไ่ม่มกีารปรบัเปลีย่นอุปกรณ์แสงสว่าง 

3. ค่าความส่องสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ที่มีการปรบัเปลี่ยน ต้องมีค่า
เท่ากับหรือมากกว่าการใช้อุปกรณ์แสงสว่างเดิม หรือตามค่า
มาตรฐานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. หมายเหตุ - 
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรอืนกระจก SP-MRV-METH-EE-01 
การปรบัเปล่ียนอปุกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสงู 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและใชพ้ลงังานลดลง ในพืน้ที่
อาคารบา้นเรอืนหรอืพืน้ทีเ่ดมิ โดยยงัคงสามารถใหค่้าความส่องสว่างเท่ากบัหรอืมากกว่าอุปกรณ์ใหแ้สงสว่าง
เดมิหรอืมค่ีาความสอ่งสว่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบเขตโครงการ คอื เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ภายใตก้จิกรรมการตดิตัง้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง โดยพจิารณากจิกรรมทัง้หมด ทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทีอ่ยู่ภายใต้
ขอบเขตของโครงการ 

 

2. กรณีฐาน (Baseline Scenario) 

กรณีที่มีการติดตัง้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่อาคารบ้านเรือนหรือพื้นที่เดิม ให้ใช้             
ค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดเฉลี่ยของอุปกรณ์แสงสว่างนัน้ จ านวนอุปกรณ์ จ านวนชัว่โมงการใช้งาน และ         
ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิฟอสซิลของประเทศไทย ในการ
ค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน
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3. กรณีการด าเนินงานโครงการ (Project Scenario)  

กรณีทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์แสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและใชพ้ลงังานลดลง ในพืน้ทีอ่าคารบา้นเรอืนหรอื
พืน้ทีเ่ดมิ ตอ้งมค่ีาความสอ่งสว่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าเดมิหรอืมากกว่าอุปกรณ์ใหแ้สงสว่างเดมิ 

4. กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อย                     
กา๊ซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด                    
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของ                 
กา๊ซเรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีมี
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า จ า ก
อุปกรณ์ให้แสงสว่างก่อนการ
ปรบัเปลีย่น 

การด าเนินโครงการ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า จ า ก
อุปกรณ์ให้แสงสว่างหลังการ
ปรบัเปลีย่น 

นอกขอบเขตโครงการ ยกเวน้การพจิารณาการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเลก็ระดบัชุมชน 

5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างตามขอ้มลูกรณีฐาน  

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

 
โดยที ่ 

BE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ในปี y (kgCO2e/year) 
P BE, i  = ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง ก่อนการปรบัเปลีย่น ประเภท i (W) 
N i, y  = จ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อนการปรบัเปลีย่น ประเภท i (Unit) ในปี y  
H i, y  = จ านวนชัว่โมงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภท i ในปี y (hour/year) 
EF Elec  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า (kgCO2e/kWh) 

6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ พจิารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทีต่ดิตัง้ใหม่  

BE y = (∑ (P BE i x N i, y x H i, y) x 10-3) x EF Elec 
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

 
โดยที ่ 

PE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานในการด าเนินโครงการ ในปี y  
(kgCO2e/year) 

P PE, i = ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง หลงัการปรบัเปลีย่น ประเภท i (W) 
N i, y  = จ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หลงัการปรบัเปลีย่น ประเภท i (Unit) ในปี y  
H i, y  = จ านวนชัว่โมงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภท i ในปี y (hour/year) 
EF Elec  = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า (kgCO2e/kWh) 

7. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

โครงการขนาดเลก็สามารถยกเวน้การพจิารณาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LE y) 

8. การค านวณการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

  
โดยที ่ 

ER y  = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 
BE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกรณีฐานใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 
PE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ ปีที ่y (kgCO2e/year) 
LE y =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกเขตโครงการใน ปีที ่y (kgCO2e/year) 

ER y = ∑ (P BE, i - P PE, i) x N i, y x H i, y x 10-3 x EF Elec   

โดยที ่ 

ER y  = ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ในปีที ่y (kgCO2e/year) 
P BE, i = ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง ก่อนการปรบัเปลีย่น ประเภท i (W) 
P PE, I      = ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง หลงัการปรบัเปลีย่น ประเภท i (W) 
N i, y = จ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภท i (Unit) ในปี y  
H i, y = จ านวนชัว่โมงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภท i ในปี y (hour/year) 
EF Elec     = ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า (kgCO2e/kWh) 
 
 
 
 
 

PE y  = (∑ (P PE, i x N i, y x H i, y) x 10-3) x EF Elec 

 

ER y  =  BE y – PE y – LE y 
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9. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่อ้งมกีารตดิตามผล รวมถงึวธิตีรวจวดัและการประเมนิตามขอ้ก าหนดการค านวณ 

9.1 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล (Monitoring Parameter) 

พารามิเตอร ์ P PE, i 
หน่วย กโิลวตัต ์(W) 
ความหมาย ค่าก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง หลงัการปรบัเปลีย่น ประเภท i  
แหล่งข้อมูล ทางเลอืกที ่1 การสุม่ตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท 

ทางเลอืกที ่2 ขอ้มลูค่าพกิดัก าลงัไฟฟ้าจากผูผ้ลติอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

พารามิเตอร ์ N i, y 
หน่วย หลอด (Unit) 
ความหมาย จ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทัง้หมด หลงัการปรบัเปลีย่น ประเภท i ในปี y              
แหล่งข้อมูล การจดบนัทกึหรอืรายงานการส ารวจ 
วิธีการติดตามผล การตรวจนบั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

 

พารามิเตอร ์ H i, y 
หน่วย ชัว่โมงต่อปี (hour/year) 
ความหมาย จ านวนชัว่โมงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประเภท i ในปี y 
แหล่งข้อมูล ทางเลอืกที ่1 การสุม่ตวัอย่างสอบถามการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากผูใ้ชง้าน 

ทางเลอืกที ่2 การจดบนัทกึหรอืหลกัฐานทีแ่สดงชัว่โมงการใชง้าน 
วิธีการติดตามผล ทางเลอืกที ่1 สุม่ตวัอย่าง เพื่อสอบถามการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากผูใ้ชง้าน 

ทางเลอืกที ่2 จดบนัทกึจ านวนชัว่โมงการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

9.2 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องมีการติดตามผล (Default parameter) 

พารามิเตอร ์ EF Elec  

หน่วย กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อกโิลวตัตต์่อชัว่โมง (kgCO2e/kWh) 
ค่าท่ีใช้ 0.5821 
ความหมาย ค่าาสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า 
แหล่งข้อมูล ทางเลอืกที่ 1 กรณีที่ใช้พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่าจากรายงานผลการศกึษา          

ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัล่าสุด โดย
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
ทางเลอืกที่ 2 กรณีที่ใช้พลงังานไฟฟ้าที่ผลติเอง ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้ อ้างอิงตามระเบยีบ
วธิกีารทีอ่งคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกก าหนด 
ทางเลือกที่ 3 กรณีที่ใช้พลงังานไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้ใช้ค่าที่ค านวณได้ อ้างอิงตาม
ระเบยีบวธิกีารทีอ่งคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกก าหนด 
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เอกสารอ้างอิง: 

• T-VER-METH-EE-01: การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน (Energy 
Efficiency Improvement for Lightings)
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แนวทางการตรวจวดัและรายงานผล (Measurement and Reporting)  

แนวทางการตรวจวดั (Measurement) เป็นการก าหนดตวัแปรต่างๆ รวมถงึสมการทีใ่ชใ้นการค านวณ
ปรมิาณพลงังานทดแทนทีผ่ลติได ้หรอืปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งการก าหนดตวัแปรทีต่รวจวดัจะแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแปรท่ีต้องตรวจวัดหรือเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
(Monitoring Parameter) และกลุ่มตวัแปรท่ีเป็นค่ามาตรฐาน (Default Parameter) ซึง่อาจะไม่จ าเป็นตอ้ง
มีการปรบัค่าหากไม่มีผลศึกษาเพิม่เติมมาใช้อ้างอิง ดงัที่กล่าวไปข้างต้นว่าในการพฒันาระเบียบวิธีการฯ 
ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนจะต้องมวีธิกีารเรยีบง่ายและปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงันัน้ กลุ่มตวัแปรที่
ตอ้งตรวจวดัหรอืเกบ็ขอ้มลูอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอจงึถูกออกแบบใหม้เีพยีง 1-2 ค่า เท่านัน้ ตวัแปรอื่นๆ ที่
ใชจ้ะถูกก าหนดเป็นค่ามาตรฐานทัง้หมดเพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมกบับรบิทของโครงการขนาดเลก็
มากที่สุด นอกจากนัน้แนวทางในการตรวจวดันัน้จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดความถี่ในการตรวจวดั แนว
ทางการเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ในการตรวจวดั ทัง้ในส่วนของกรณีฐาน (Baseline Emission) และกรณีการ
ด าเนินโครงการ (Project Emission) รวมถึงการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (Emission 
Reduction) หลงัจากการตรวจวดัขอ้มูลต่างๆ แลว้ เพื่อใหก้ารรวบรวมขอ้มูล (Data collection) เกดิขึน้อย่างมี
ประสทิธิภาพและลดค่าคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ได้มีการเสนอแนวทางการ เก็บรวบรวม
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัผ่านระบบคลาวด ์ซึง่จะท าใหล้ดภาระในการรวบรวมและบนัทกึขอ้มลูต่างๆ  

แนวทางการรายงานผล (Reporting) จะประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 การติดตามผลการด าเนิน
โครงการ และ ส่วนที่ 2 การค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่ได้จากโครงการ (Carbon Emission 
Reduction) ซึ่งการรายงานผลสามารถแสดงได้ผ่านการเขียนรายงานผลการติดตามและเดินระบบ 
(Monitoring report) ซึ่งโดยทัว่ไปโครงการแต่ละแห่งควรจดัท ารายงานผลการเดนิระบบนี้อย่างน้อยปีละ  1 
ครัง้ รายละเอยีดรปูแบบการรายงานผลก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงไดแ้สดงดงัภาคผนวก 

แนวทางการทวนสอบ (Verification)  

แนวทางการทวนสอบขอ้มูลจากการรายงานผลของโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชนนัน้ เนื่องจาก
ขนาดของโครงการมขีนาดเล็ก มโีครงการจ านวนมาก และกระจายอยู่ในหลากหลายพืน้ทีใ่นแต่ละจงัหวดั จงึ
เสนอแนะให้มีการก าหนดการแบบสุ่ม (Sampling Verification) ในระดบัจงัหวดั เป็นจ านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของจ านวนโครงการทัง้หมด เพื่อตรวจสอบว่าระบบฯ แต่ละแห่งยงัมกีารใช้งานอยู่ และประเมนิ
คุณภาพของขอ้มลูจากรายงานการเดนิระบบฯ โดยหน่วยงานในการสุม่การทวนสอบ ควรเป็นหน่วยงานอสิระที่
ไม่มสีว่นไดเ้สยีกบัผูพ้ฒันาโครงการ/เจา้ของโครงการ  

เพื่อลดภาระการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนโครงการในพื้นที่จงัหวดัจงึเสนอแนะให้มกีารจดัท า
รายงานการทวนสอบ (Verification Report) เป็นภาพรวมของจงัหวดัแยกเป็นรายเทคโนโลยทีีใ่หก้ารสนับสนุน 
ยกตวัอย่างเช่น รายงานการทวนโครงการบ่อหมกัก๊าซชวีภาพของจงัหวดัชยัภูม ิเป็นต้น โดยรายงานการทวน
จะประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื ส่วนที ่1 บทน า ส่วนที ่2 การทวนสอบโครงการ ส่วนที ่3 สิง่ทีพ่บในการทวนสอบ
โครงการ ส่วนที ่4 สรุปผลการทวนสอบโครงการ โดยรายละเอยีดรายงานการทวนสอบโครงการ (Verification 
Report) ภาคผนวก



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก
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แบบฟอรม์การติดตามและรายงานผลการลดกา๊ซเรือนกระจก (Monitoring Report) 

รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ  

ประเภทโครงการ  การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน  พลงังานทดแทน 
 อื่นๆ...................................    

ทีต่ัง้โครงการ  

พกิดัทีต่ ัง้โครงการ  

วนัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน  

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
ครัง้ที.่........ 

 

 
รายละเอียดการจดัท าเอกสาร 
วนัทีจ่ดัท าเอกสารแลว้เสรจ็  
เอกสารฉบบัที ่  

 
รายละเอียดเจ้าของโครงการ (กรณีมผีูพ้ฒันาโครงการมากกว่า 1 รายชื่อ) 
เจา้ของโครงการ  

ชื่อผูป้ระสานงาน  

ทีอ่ยู่  

โทรศพัท์  

โทรสาร  

E-mail  
 
ส่วนท่ี 1 การติดตามผลการด าเนินโครงการ 

1.1 สถานภาพการด าเนินโครงการ 
 (ระบุสถานภาพการด าเนินโครงการกจิกรรมการด าเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกของโครงการ) 

ครัง้ที ่ ระยะเวลา ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการรบัรอง (tCO2e) 
1 วนั/เดอืนปีเริม่ตน้-วนั/เดอืน/ปีสิน้สุด  
2   
3   

รวม วนั/เดอืนปีเริม่ตน้-วนั/เดอืน/ปีสิน้สุด  
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1.2  การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการหลงัจากไดร้บัการขึน้ทะเบยีน 

1.2.1 การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่กระทบต่อปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
…………………………………………………………………………………………………………….......
...…………………………………………………………………………………………………………….... 

1.2.2 การเปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
…………………………………………………………………………………………………………….......
...…………………………………………………………………………………………………………….... 

1.3  การขอเปลี่ยนแปลงในการขอรบัรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกครัง้นี้ (Deviation) (เช่น วิธีการตรวจวดั 
ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู) 
…………………………………………………………………………………………………………….......
...…………………………………………………………………………………………………………….... 

1.4 ขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นระเบยีบวธิกีารค านวณ 
……………………………………………………………………………………………………………..........

1.4.1 พารามเิตอรท์ีไ่ม่ตอ้งตรวจวดั 

(ระบุพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการค านวณตามระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีใ่ช้) 

พารามเิตอร ์  
ค่าทีใ่ช ้  
หน่วย  
ความหมาย  
แหล่งขอ้มลู  

1.4.2 พารามเิตอรท์ีต่อ้งตรวจวดั 
(ระบุพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการค านวณตามระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีใ่ช้) 

พารามเิตอร ์  

ค่าจากการตดิตามผล  

หน่วย  

ความหมาย  

แหล่งขอ้มลู  

วธิกีารตรวจวดั  

หมายเหต ุ  



คู่มือระเบียบวิธีระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ระดบัชุมชน 45 

ส่วนท่ี 2 การค านวณลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีได้จากโครงการ (Carbon Emission Reduction) 

2.1 การค านวณการดดูกลบั/การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 
- สมการค านวณอา้งองิตามระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ลอืกใช้ 
- กรณีใชร้ะเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 1 ระเบยีบวธิ ีใหแ้สดงการค านวณแยกตามระเบยีบ

วธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก 

พารามเิตอร ์ ความหมาย ค่าทีใ่ช ้
วนั/เดอืน/ปี วนั/เดอืน/ปี 

    
    
    

2.2 การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนนิโครงการ (Project Emission) 
- สมการค านวณอา้งองิตามระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ลอืกใช้ 
- กรณีใชร้ะเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 1 ระเบยีบวธิ ีใหแ้สดงการค านวณแยกตามระเบยีบ

วธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.3การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 
- สมการค านวณอา้งองิตามระเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ลอืกใช้ 
- กรณีใชร้ะเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 1 ระเบยีบวธิ ีใหแ้สดงการค านวณแยกตามระเบยีบ

วธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจก 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.4 การค านวณการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดจ้ากโครงการ (Emission Reduction) 
- กรณีใชร้ะเบยีบวธิกีารลดก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 1 ระเบยีบวธิกีาร ใหแ้ยกตามระเบยีบวธิกีารลด

ก๊าซเรอืนกระจก 
-  แสดงสมการ วธิกีารค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และแสดงปรมิาณการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกของช่วงเวลาทีต่ดิตามผล ประกอบไปดว้ย 

1) ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน  

2) ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ  

3) ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตของโครงการ  

4) ค่าการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

- อาจแสดงค่าของพารามเิตอรใ์นรปูแบบตาราง พรอ้มทัง้แนบเอกสารแสดงการค านวณในภาคผนวก 
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ปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก………. 

ช่วงเวลาที่
ตดิตามผล 

(ว/ด/ป-ว/ด/ป) 

ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก
จากกรณีฐาน 

(BE) 

ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจาก
การด าเนินโครงการ 

(PE) 

ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

(LE) 

ปรมิาณการลด
การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 

(ER) 
     
     
รวม (tCO2e)     

2.5 การเปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดท้ีข่อการรบัรองกบัค่าคาดการณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

ช่วงเวลาทีต่ดิตามผล ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก (tCO2e) 
(ว/ด/ป-ว/ด/ป) 

 
ค่าคาดการณ์ ค่าทีข่อรบัรอง 

   
รวม (tCO2e)   

อธบิายสาเหตุที่ท าให้ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ได้จากการติดตามประเมนิผลจรงิแตกต่างจากค่าคาดการณ์ 
เช่น การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูกจิกรรม ประสทิธภิาพของระบบ เป็นตน้ รวมถงึขอ้สงัเกตในประเดน็อื่นๆ  
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รปูแบบการรายงานผลการทวนสอบ (Verification Report) 

 
รายละเอียดผู้ทวนสอบโครงการ 
ผูท้วนสอบโครงการ (หวัหน้าทมี/สมาชกิ) 
ผูจ้ดัท ารายงาน  
ผูร้บัรองายงาน  
บรษิทั/หน่วยงาน  
โทรศพัท์  
โทรสาร  
E-mail  

 

รายละเอียดการจดัท าเอกสาร 
รายงานการทวนสอบ วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัท าเอกสาร 

ฉบบัที ่
รายงานการตดิตามผล วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัท าเอกสาร 

ฉบบัที ่
 

ส่วนท่ี 1 บทน า 

1.1 วตัถุประสงคใ์นการทวนสอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

1.2 ขอบเขตและหลกัเกณฑใ์นการทวนสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

1.3 ระดบัความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

1.4 สรุปรายละเอยีดโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

รายละเอียดโครงการท่ีทวนสอบ 
ชื่อโครงการ   
ผูพ้ฒันาโครงการ  
ประเภทโครงการ 
 

 การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน  พลงังานทดแทน 
 อื่นๆ...................................   
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ส่วนท่ี 2 การทวนสอบโครงการ 

2.1 การทวนสอบโครงการ 
 การด าเนินกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกเป็นไปตามทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนหรอืรายงานหรอืไม่  

…………………………………………………………………………………………………………….......... 
2.2 การปรบัปรุง/แกไ้ขเมื่อเอกสารไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ (Resolution of Any Material Discrepancy) 

……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.3 การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหลงัจากขึน้ทะเบยีนโครงการ 
 ไม่ม ี
 ม ีระบรุายละเอยีดทีม่กีารเปลีย่นแปลง หากการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดนัน้สง่ผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณ

ก๊าซเรอืนกระจกหรอืการด าเนินกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก ผูพ้ฒันาโครงการไดแ้จง้หน่วยงานรบัผดิชอบ
และไดร้บัความเหน็ชอบแลว้หรอืไม่ 

ส่วนท่ี 3 ส่ิงท่ีพบในการทวนสอบโครงการ 

3.1 การตดิตามผลการด าเนินโครงการ สรุปผลในรายละเอยีดต่อไปนี้ 
- สถานะการด าเนินโครงการ รวมถงึการปรบัปรุง/แกไ้ขเมื่อเอกสารไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
- แผนการตดิตามผล และความสมบูรณ์ในการด าเนินงาน 
- ขอ้มลูทีต่อ้งตดิตามผล มวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูและความถีใ่นการจดัเกบ็เป็นไปตาม PDD หรอืไม่ 
- การเปลีย่นแปลงวธิตีดิตามผลจากแผนทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน 
- อื่นๆ กรณีมขีอ้สงัเกตจากการทวนสอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

3.2 การค านวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้

หวัข้อ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 
สมการทีใ่ชใ้นการค านวณ  ใชส้มการถูกตอ้งตามระเบยีบวธิกีาร  

การเลอืกใชค้่า Activity Data  ใชค้่าถูกตอ้งและเหมาะสมตามทีร่ะเบยีบวธิกีาร  

การเลอืกใชค้่า Emission Factor  ใชค้่าถูกตอ้งและเหมาะสมตามทีร่ะเบยีบวธิกีาร  

แหล่งทีม่าของขอ้มลู  ขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอื  

วธิกีารตรวจวดั  วิธีการตรวจวดัเป็นไปตามระเบยีบวธิกีาร   

ผลการค านวณ  ค่าทีไ่ดถู้กตอ้ง  
หมายเหต:ุ ✓ หมายถงึ ผ่านการตรวจสอบ  หมายถงึ ไม่ผ่านการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวม 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
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ส่วนท่ี 4 สรปุการทวนสอบโครงการ 

สรุปผลการทวนสอบโครงการ  
- การด าเนินงานของโครงการมกีารเปลีย่นแปลงส าคญัทีส่ง่ผลต่อปรมิาณคารบ์อนเครดติหรอืไม่ 
- การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการตดิตามผลหรอืไม่ หากมกีารเปลีย่นแปลงสามารถยอมรบัไดห้รอืไม่ 
- ความถูกตอ้งของผลการค านวณปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 
……………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………….......... 

สรุปปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ระยะเวลาในการตดิตามผล วนั/เดอืน/ปี-วนั/เดอืน/ปี 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) (tCO2e)  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) (tCO2e)  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) (tCO2e)  
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้(tCO2e)  

ภาคผนวก 
สรปุส่ิงท่ีต้องแก้ไขและการแก้ไขหลงัการทวนสอบโครงการ 

 
ล าดบั
ที ่

ค าถาม/สิง่ทีต่อ้งแกไ้ข อา้งองิ ค าตอบ/การแกไ้ข ผล 

     
     

 




