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ผล การพัฒนาระบบ MRV 
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ทดลองใช้
เครื่องมือการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผล
การพัฒนาระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก
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หัวข้อการบรรยาย

ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการด าเนินโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงการพลังงานขนาดเล็ก (ระดับชุมชน)

ภาพรวมของโครงการ

การพัฒนาระบบ MRV

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก 

การลงพื้นที่ทดสอบใช้ระบบ MRV 
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ระบบ MRV ส าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/การประหยัดพลังงาน

ระบบ MRV คือ แนวทางการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ ผลการด าเนินงานของโครงการ โดยการ
เปรียบเทียบ กรณีฐาน(ยังไม่มีโครงการ) และ กรณีที่ติดตั้งและด าเนินการโครงการ แล้ว ทั้งในด้านพลังงานและ            
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

M การตรวจวัด (Measurement)
คือ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 

R

V

การรายงานผล (Reporting) 
คือ การรายงานข้อมูลการด าเนินงานของระบบฯ ในรูปแบบที่เป็นระบบ และสามารถเข้าใจได้ง่าย

การทวนสอบ (Verification) 
คือ การทวนสอบคุณภาพของข้อมลู เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รายงานนั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
ไม่ซ้ าซ้อน และมีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน

M R V
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โครงการพลังงานขนาดเล็ก (ระดับชุมชน) : วัตถุประสงค์ของโครงการพลังงานขนาดเล็ก

เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมบริหารจัดการ
การผลิตพลังงานให้กับท้องถิ่นและชุมชน 

ลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์
ชุมชน/SME/อุตสาหกรรมในครัวเรือน/กลุ่มวิสาหกิจ

พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ด้านพลังงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและส่ง
มอบอุปกรณ์ลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน

การด าเนินโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ:

1.

2.

3.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัด ได้ด าเนินโครงการพลังงานขนาดเล็ก 
(RE/EE) ไปแล้ว 841 แห่ง (ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561)  

อ้างอิงจาก: กระทรวงพลังงาน
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โครงการพลังงานขนาดเล็ก (ระดับชุมชน) : ตัวอย่างจ านวนโครงการพลังงานขนาดเล็ก 

โครงการ  จ านวนโครงการ โครงการที่ให้การสนับสนุน

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ

• ด าเนินการแล้ว 1,946 ระบบ

• ด าเนินการแล้ว 444 ระบบ

• โครงการบ่อแก๊สชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด LPG 
ในครัวเรือน ข้อมูลเมื่อปี 2555

• โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน               
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
• ด าเนินการแล้ว 34 ระบบ

(พพ.1, พพ.2 และ พพ.3 )
• ตั้งเป้าด าเนินการอีก 70 ระบบ

• โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตัง้ใช้งานระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 ข้อมูลในช่วงปี 2554-2557

• โครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการบรหิาร และจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชน
ปีงบประมาณ 2562

เตาเศรษฐกิจ
• เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ด าเนินการแล้ว 76 เตา
• เตาเศรษฐกิจมีปล่องแบบไร้ควัน ด าเนินการแล้ว 116 เตา

• ข้อมูลจากส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร
• ข้อมูลจากส านักงานพลังงานจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
• ด าเนินการแล้ว 846 ระบบ

• ตั้งเป้าด าเนินการเพิ่มอีก 5,000 ระบบ

โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สูภ้ัยแล้ง(ระบบเกษตร) 

ข้อมูลในช่วงปี 2559-2560

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
แสงสว่างประสิทธิภาพสูง

• ด าเนินการแล้ว 1,168 ระบบ
กิจกรรมชุมชนประหยัดพลังงานของจังหวัดชัยภูมิ 
ข้อมูลในช่วงปี 2558-2561

อา้งองิจาก: กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน และส านกังานพลงังานจงัหวดั (น ารอ่ง)
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โครงการพลังงานขนาดเล็ก (ระดับชุมชน) : บริบทของโครงการพลังงานขนาดเล็กระดับชุมชนในปัจจุบัน

มีโครงการจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วจังหวัดต่างๆ 
ในประเทศไทย

ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
และไม่มีการเก็บข้อมูล ทั้งก่อน - หลังด าเนินโครงการ

มีการคาดการณ์ผลประหยัดพลังงานหรือการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากค่าออกแบบของโครงการฯ

ยังไม่มีระบบ MRV ที่เหมาะสม
กับโครงการขนาดเล็ก
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ภาพรวมของโครงการ :  ที่มาและความส าคัญ
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ภาพรวมของโครงการ : ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย
วัต

ถุป
ระ

สง
ค์ข

อง
คู่ม

ือ ➢ มีระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบที่เหมาะสมกับโครงการพลังงาน
ขนาดเล็กระดับชุมชนส าหรับประเทศไทย
• ปริมาณพลังงานที่ผลิต/ทดแทนได้
• ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

➢ ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พลังงานขนาดเล็กระดับชุมชน และขยายผลการใช้งานไปทั่วประเทศ
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ภาพรวมของโครงการ : ขั้นตอนการด าเนินงาน

หารือกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาแนวคิดระบบ MRV 
ที่เหมาะสมกับ

โครงการขนาดเล็ก

ทดลองปฏิบัติ
ในพื้นที่น าร่อง

สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1

2

ทบทวนระบบ MRV
ทั้งในและต่างประเทศ
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การพัฒนาระบบ MRV : การทบทวนระบบ MRV ในระดับสากล

รายละเอียด CDM J-MRV CCER
1. หลักการพื้นฐาน ความน่าเช่ือถือ, ความสัมพันธ์, ความถูกต้อง, ความน่าเช่ือ

ใจ, ความสมบูรณ์, ความสอดคล้อง, ความโปร่งใส
การด าเนินการอยา่งง่าย, การปฏิบัติได้จริง, การ
ยอมรับในระดับสากล

ความน่าเช่ือถือ, ความสัมพันธ์, ความถูกต้อง, ความน่า
เช่ือใจ, ความสมบูรณ์, ความสอดคล้อง, ความโปร่งใส

2. ขนาดโครงการ ครอบคลุมโครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถใช้ได้กับทุกขนาดโครงการ ครอบคลุมโครงการขนาดเล็ก ใหญ่

3. องค์กรควบคุมดูแล CDM EB JBIC NDRC

4. ระเบียบวิธีการตรวจวดั
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

➢ ระบุหลักการแต่ไม่มีรูปแบบ
➢ 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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การพัฒนาระบบ MRV : หลักการพัฒนาระบบ MRV 

1. ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ

2. ค านวณผลประหยัดและก๊าซเรือนกระจก
ตามระเบียบวิธีการค านวณที่ได้รับการยอมรับ
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การพัฒนาระบบ MRV : แนวทางการเก็บข้อมูล

แบบรายโครงการ

แบบรวมศูนย์

• โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

• โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

• โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

• โครงการเตาเศรษฐกิจ

• โครงการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

แสงสว่างประสิทธิภาพสูง



โครงการ

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ

• 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: การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมกัขยะอินทรีย์แบบ
ไร้อากาศขนาดเล็ก เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

• T-VER-METH-AE-03: การปรับเปลี่ยนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลหรือการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนส าหรับการผลิตพลังงานความร้อน

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

CDM Methodology: AMS-I.C. Thermal energy production with or 
without electricity

T-VER-METH-AE-03: การปรับเปลี่ยนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล หรือการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนส าหรับการผลิตพลังงานความร้อน

เตาเศรษฐกิจ

• CDM Methodology: AMS-II.G. Energy efficiency measures in 
thermal applications of non-renewable biomass Version 10, 
Valid from 31 Aug 2018 onwards

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

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

CDM Methodology: AMS-I.A.: Electricity Generation by the user T-VER-METH-AE-02: การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนเพื่อใช้เอง

หรือใช้ในชุมชนและไม่เชือ่มต่อกับระบบสายส่ง 

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
แสงสว่างประสิทธิภาพสูง

CDM Methodology: AMS-II.N. Demand-side energy efficiency 
activities for installation of energy efficient lighting and/or control in 
building 

T-VER-METH-EE-01: การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน 
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การพัฒนาระบบ MRV : ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก 
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

เข้าหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อ 
ร่างระเบียบวิธีการตรวจวัด               

การรายงาน และการทวนสอบ 
(MRV) ส าหรับโครงการพลังงาน

ขนาดเล็ก ที่พัฒนาขึ้น
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ระเบียบวิธีการค านวณ เงื่อนไขการใช้งาน การขยายผล

SP-MRV-METH-AE-01 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักของ
เสียแบบไร้อากาศเพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน 
(บ่อหมักก๊าซชีวภาพ)

กรณีฐาน ไม่มีการบ าบัดและรวบรวมของเสีย รวมทั้งมีการใช้ก๊าซ
หุงต้ม โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องเป็นมูลสัตว์ 

SP-MRV-METH-AE-02 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิต
พลังงานความร้อนเพื่อลดก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน                
(โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)

กรณีฐาน ต้องมีการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตพลังงานความร้อน

SP-MRV-METH-AE-03 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ที่

ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม 

(เตาเศรษฐกิจ)

กรณีฐาน ต้องมีการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบ

อาหารหรือการหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน 

SP-MRV-METH-AE-04 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบสายส่ง (ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์)

กรณีฐาน ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบสายส่ง เพื่อด าเนินกิจกรรมของตนเองหรือชุมชน 

SP-MRV-METH-EE-01 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มี

ประสิทธิภาพสูง

-
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

2. Form Responses 1 : พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม

3. Methodology : ระเบียบวิธีการค านวณการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4. Parameter : พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

5. Output : ผลการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

อ้างอิงจาก: Google Form

1. Cover : หน้าปก
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

1. Cover : หน้าปก

แสดงชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ ระเบียบวิธีการ
ค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก และระยะเวลา
เก็บข้อมูล

อ้างอิงจาก: Google Form
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

อ้างอิงจาก: Google Form

2. Form Responses 1 : พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม

แสดงวัน-เวลา และข้อมูล ที่เจ้าของโครงการหรือผู้ที่
รับผิดชอบ ส่งผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละช่วงวัน-เวลา
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

3. Methodology : ระเบียบวิธีการค านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แสดงระเบียบวิธีการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
เช่น ลักษณะกรณีฐาน-โครงการ สมการการค านวณ และ 
พารามิเตอร์ 

อ้างอิงจาก: Google Form
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

4. Parameter : พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

แสดงระเบียบวิธีการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก เช่น ลักษณะกรณีฐาน-โครงการ สมการการ
ค านวณ และ พารามิเตอร์ 

อ้างอิงจาก: Google Form
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เครื่องมือค านวณก๊าซเรือนกระจก

5. Output : ผลการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

แสดงผลการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ เป็นรายเดือน-ปี 

อ้างอิงจาก: Google Form
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV 

จ.ชัยภูมิจ.ก าแพงเพชรทดสอบน าร่องในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด 
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ทีม GIZ และทีมที่ปรึกษา ได้คัดเลือกและลงพื้นที่เพื่อทดสอบระบบ MRV จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 2562

ชัยภูมิ ก าแพงเพชร

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 4 คิว
โรงเรียนห้วยบง ต าบลส้มป่อย อ าเภอจตุรัส                   
จังหวัดชัยภูมิ

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด 8 คิว
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองน้ าไหล  อ าเภอคลองลาน

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 3 x 4 m กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบ่อสามแสน     
(ข้าวแต๋นใจแสน) 
เตาเศรษฐกิจ แบบปูน ขนาด 12 นิ้ว
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลคลองน้ าไหล

กลุ่มปลูกผักปลอดภัย บ้านซับรวงไทร 
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ขนาด 3,000 Watt 

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 Watt 
ต าบลบาบ่อค า อ าเภอเมือง



28 October 2019 ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การติดตามและประเมินผลการด าเ นินงานโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย ”Page 26

โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : ระบบก๊าซชีวภาพ 

อ้างอิงจาก: ส านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

ครัวเรือน จ.ก าแพงเพชร ที่ตั้งโครงการ โรงเรียนห้วยบง จ.ชัยภูมิ  

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุงพีวีซี 
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 

ขนาดโครงการ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุงพีวีซี 
ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร

มูลหมู ผสมน้ า 1 แกลลอน วัตถุดิบที่ใช้ เศษอาหารและมูลสัตว์

ติดตั้ง Biogas flow meter เพ่ือเก็บข้อมูล
ปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพ (m3)

อ้างอิงจาก: Google Form
อ้างอิงจาก: ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร



28 October 2019 ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การติดตามและประเมินผลการด าเ นินงานโครงการพลังงานขนาดเล็กในประเทศไทย ”Page 29

โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งโครงการ วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นใจแสน จังหวัดก าแพงเพชร

ขนาดโครงการ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร

เก็บข้อมูล ปริมาณวัตถุที่เข้ากระบวนการผลิต (kg)
เพ่ือใช้ค านวณปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในขั้นตอนการอบแห้งวัตถุดิบ

อ้างอิงจาก: Google Form
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โครงการเตาเศรษฐกิจ
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการเตาเศรษฐกิจ

ที่ตั้งโครงการ ร้านอาหาร จังหวัดก าแพงเพชร

ขนาดโครงการ เตาเศรษฐกิจ แบบปูน ขนาด 12 นิ้ว

เก็บข้อมูล จ านวนเตาหุงต้มที่มีการใช้งานอยู่ (เตา) หรือ จ านวน        
เตาหุงต้มที่ได้รับการสนับสนุน (เตา) เพื่อใช้ในการประมาณจ านวน            
เตาหุงต้มที่มีการใช้งานอยู่

อ้างอิงจาก: Google Form
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โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

อ้างอิงจาก: ส านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งโครงการ ต าบลนาบ่อค า จังหวัดก าแพงเพชร

ขนาดโครงการ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนท่ี ขนาด 3,000 วัตต์ 
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2,200 วัตต์ มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า

พลังงานที่ใช้ในกรณีฐาน พลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล (น้ ามันดีเซล)

ติดตั้ง DC Power Meter เพ่ือเก็บข้อมูล 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการด าเนินโครงการ  (kWh)

อ้างอิงจาก: Google Formอ้างอิงจาก: ส านักงานพลังงานจังหวัดก าแพงเพชร
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้งโครงการ กลุ่มปลูกผักปลอดภัย บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดโครงการ โซล่าเซลล์ ขนาด 3,000 Watt 

พลังงานที่ใช้ในกรณีฐาน พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

ติดตั้ง DC Power Meter เพ่ือเก็บข้อมูล 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการด าเนินโครงการ  (kWh)

อ้างอิงจาก: Google Formอ้างอิงจาก: ส านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ

VDO_Solar water.mp4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dddpk4Kk-WFpQKXxam-BqEPbGP6n0aI6piEDpyj7-D4/edit#gid=918309385
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โครงการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสูง
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสูง

อาคารส านักงาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ตั้งโครงการ อาคารบ้านเรือน จังหวัดชัยภูมิ  

หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ 
ขนาดอุปกรณ์แสงสว่าง

โครงการ
หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ 
จ านวน 198 หลอด

ขนาดอุปกรณ์แสงสว่างเดิม
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์

จ านวน 1,332 หลอด 

เก็บข้อมูล ค่าก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  ก่อน – หลัง การปรับเปลี่ยน (วัตต์) 
และจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ปรับเปลีย่น (หลอด) 

อ้างอิงจาก: Google Form
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ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการพลังงานขนาดเล็ก

โครงการ จ านวนระบบ
ผลปริมาณ GHG ที่ลดลงต่อปี

(tCO2e/year)
ผลประหยัดต่อปี
(Baht/year)

ก าแพงเพชร ชัยภูมิ ก าแพงเพชร ชัยภูมิ

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 1 ระบบ 0.45 0.44 256 250

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ 2.75 - 21,355 -

เตาเศรษฐกิจ 1 เตา 1.31 - 10,164 -

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ
ไม่มีการใช้ระบบ
ในช่วงทดสอบ

0.55
ไม่มีการใช้ระบบ
ในช่วงทดสอบ

1,958

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสง
สว่างให้มีประสิทธิภาพสูง 1 หลอด 0.04 0.06 236 391
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บทสรุปการพัฒนาระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

การรายงาน (Reporting)

จัดท ารายงานผลการติดตามและเดิน
ระบบ (Monitoring report) โดยเป็น
การรายงานผลปริมาณการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลประหยัด
พลังงาน ซึ่งควรรายงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือ
ให้การสนับสนุนโครงการนั้น

การตรวจวัด (Measurement)

เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการจด
บันทึก/อุปกรณ์ตรวจวัด ตามตัวแปรท่ี
ระบุในระเบียบวิธีการระบบ MRV โดย
อาศัยเจ้าของโครงการ/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมดูแล

การทวนสอบ (Verification)

ท ว น ส อ บ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร แ บ บ สุ่ ม 
(Sampling Verification) ในระดับ
จังหวัด อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวน
โครงการท้ังหมด โดยหน่วยงานอิสระท่ี
ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้พัฒนาโครงการ/
เจ้าของโครงการ 

VDO_Biogas.mp4
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ทดลองใช้
เครื่องมือการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

โครงการ

• ของเสีย เช่น มูลสัตว์ เศษอาหาร ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ถูกน าไปบ าบัด 
และไม่มีการรวบรวมก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากการย่อยสลาย           
มูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์หรือเผาท้ิง

• การใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหารในครัวเรือน

การบ าบัดของเสียด้วยระบบบ าบัดแบบไร้อากาศ และรวบรวมและ    
กักเก็บก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้นไปใช้ทดแทน  
ก๊าซหุงต้มในกิจกรรมของครัวเรือนหรือชุมชน

กรณีฐาน
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ประเภทโครงการ: RE - เช้ือเพลิง

M
• ตัวแปร
• ความถี่

ปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพ (m3) 
รายเดือน 

R
• ตัวแปรที่รายงาน
• รูปแบบการรายงาน
• ความถ่ี

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ประหยัดได้
รายงานการติดตามประเมินผล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

V การทวนสอบ
• กรณีไม่เข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการสุ่มทวนสอบว่ามีการใช้งานระบบอยู่จริง โดยหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
• กรณีเข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการทวนสอบตามวิธีการของ T-VER

คู่มือระเบียบวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ชื่อระเบียบวิธี: SP-MRV-METH-AE-01 การกักเก็บก๊าซชีวภาพจากการหมักของเสียแบบไร้อากาศ เพื่อใช้   
ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน

ลักษณะโครงการ: เป็นการจัดการมูลสัตว์ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบถูก 
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือน เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม

ขอบเขตโครงการ: ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ และระบบเชื่อมต่อ เพ่ือน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม
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Quiz : โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ก๊าซชีวภาพ (m3) เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ก๊าซชีวภาพ (m3)

มกราคม 1.50 กรกฎาคม 11.00

กุมภาพันธ์ 3.00 สิงหาคม 12.00

มีนาคม 4.50 กันยายน 13.50

เมษายน 6.50 ตุลาคม 15.00

พฤษภาคม 8.00 พฤศจิกายน 16.50

มิถุนายน 9.50 ธันวาคม 18.00

M
นาย ก.

จดบันทึกปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นประจ าทุกเดือน
(1) อยากทราบว่าในเดือนตุลาคม นาย ก. ใช้ก๊าซชีวภาพไปเท่าไร ? (m3) และ
(2) ลดก๊าซเรือนกระจกจากการทดแทนการใช้ก๊าซหุงตม้ได้เท่าไร ? (kgCO2e)

Calculation tool (Quiz)/Calculation tool_Biogas (Quiz).xlsx
Cal tool_Answer/Calculation tool_Biogas (Answer).xlsx
https://www.mentimeter.com/s/ff1eca830f8c9442db8323d681a6bdb3/5e6d1ab62bbd/edit
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ

การใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตพลังงานความร้อนท่ีมีอยู่เดิม เพื่อน า
ความร้อนท่ีผลิตได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการตากหรือ
อบแห้งวัตถุดิบ 

การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลด/ทดแทนการใช้                 
ก๊าซหุงต้มในกระบวนการตากหรืออบแห้งวัตถุดิบ

กรณีฐาน
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

M
• ตัวแปร
• ความถี่

ปริมาณวัตถุดิบท่ีเข้ากระบวนการผลิต (kg)
รายวัน

R
• ตัวแปรที่รายงาน
• รูปแบบการรายงาน
• ความถ่ี

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ประหยัดได้
รายงานการติดตามประเมินผล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

V การทวนสอบ ใช้วิธีการสุ่มทวนสอบว่ามีการใช้งานระบบอยู่จริง โดยหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

คู่มือระเบียบวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ชื่อระเบียบวิธี:     SP-MRV-METH-AE-02 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานความร้อน  
เพื่อลดก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน 

ลักษณะโครงการ: เป็นการผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนที่ได้นั้นถูกน ามาใช้ในการแปรรูปหรืออบแห้ง 
วัตถุดิบ ซึ่งช่วยลด/ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการผลิตพลังงานความร้อนที่มีอยู่เดิมในครัวเรือนหรือชุมชน 

ขอบเขตโครงการ: ระบบการผลิตพลังงานความร้อนเดิมท่ีมีการใช้ก๊าซหุงต้ม และการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทโครงการ: RE - เช้ือเพลิง
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Quiz : โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

1

2

(1) อยากทราบว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี วิสาหกิจชุมชนสามารถประหยัดการใช้ก๊าซหุงต้ม                   
ได้ปริมาณเท่าไร ? (kg LPG) และ (2) ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่าไร ? (tCO2e)

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแต๋นธัญพืช ซึ่งเดิมผลิตโดยใช้วิธีการตากแดดและอบแห้ง
ในเตาอบที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดใน
การติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก ซึ่งเดิมใช้วิธีการตากแดด 100% ได้รับการสนับสนุน
จากพลังงานจังหวัดในการติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โดยก าหนดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อวัตถุดิบ 1 kg 
ที่เข้ากระบวนการผลิต ดังนี้

เดือน ปริมาณข้าว (kg) ปริมาณกล้วย (kg) เดือน ปริมาณข้าว (kg) ปริมาณกล้วย (kg)

ม.ค 2,500 3,000 ก.ค 2,000 2,500

ก.พ 2,500 3,000 ส.ค 2,000 3,000

มี.ค 2,500 3,000 ก.ย 2,000 3,000

เม.ย 2,500 2,500 ต.ค 2,000 3,000

พ.ค 2,000 3,000 พ.ย 2,500 3,000

มิ.ย 2,000 2,500 ธ.ค 2,500 3,000

วัตถุดิบ ข้าวแต๋นธัญพืช กล้วยตาก

กรณีไม่มีโรงอบแห้ง 0.100 0.200

กรณีมีโรงอบแห้ง 0.063 0.120

จังหวัด จ.

Calculation tool (Quiz)/Calculation tool_Solar dryer (Quiz).xlsx
Cal tool_Answer/Calculation tool_Solar dryer (Answer).xlsx
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการเตาเศรษฐกิจ

โครงการ

การใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงหลักในการประกอบอาหารหรือ       
การหุงต้มในครัวเรือนหรือชุมชน 

การติ ด ตั้ ง อุ ปก รณ์ห รื อ เ ต าหุ ง ต้ ม ใหม่  เ ช่ น  เ ต า เศ รษฐกิ จ                
ท่ีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบ
อาหารหรือการหุงต้มในครัวเรือน

กรณีฐาน
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : เตาเศรษฐกิจ

M
• ตัวแปร
• ความถี่

จ านวนเตาหุงต้มที่มีการใช้งานอยู่ (Unit)
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

R
• ตัวแปรที่รายงาน
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ประหยัดได้
รายงานการติดตามประเมินผล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

V การทวนสอบ ใช้วิธีการสุ่มทวนสอบว่ามีการใช้งานระบบอยู่จริง โดยหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ

คู่มือระเบียบวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ชื่อระเบียบวิธี:     SP-MRV-METH-AE-03  การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หุงต้มแบบใหม่ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทน 
การใช้ก๊าซหุงต้ม 

ลักษณะโครงการ: เป็นการน าชีวมวล เช่น ไม้ฟืน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในกิจกรรมการประกอบอาหาร   
โดยปรับเปลี่ยนมาใช้เตาหุงต้มท่ีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

ขอบเขตโครงการ: อุปกรณ์หรือเตาหุงต้มท่ีใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในเตาหุงต้มแบบเดิม

ประเภทโครงการ: RE - เช้ือเพลิง
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Quiz : โครงการเตาเศรษฐกิจ

จังหวัด ก. ได้รับการสนับสนุนเตาเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 100 เตา เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในกิจการประกอบอาหาร เนื่องจาก
พลังงานจังหวัดต้องมีการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะปี พ.ศ. 2561 

(1) จังหวัด ก. สามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มได้กี่ถังต่อเตา ? โดยที่ 1 ถัง LPG = 15 kg (ถัง LPG/เตา) และ
(2) ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่าไร ? (tCO2e)

โดยก าหนดให้

• เตาแก๊สปกติมีปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม 0.42 ตันต่อปี
• เตาแก๊สปกติมีประสิทธิภาพร้อยละ 40
• เตาเศรษฐกิจมีปริมาณการใช้ชีวมวล 2.62 ตันต่อปี
• เตาเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพร้อยละ 20

ปี จ านวนเตาที่ใช้จริง

2559 100

2560 90

2561 85

จ ำนวนเตำท่ีใช้จริง (เตำ)

Calculation tool (Quiz)/Calculation tool_Cookstove (Quiz).xlsx
Cal tool_Answer/Calculation tool_Cookstove (Answer).xlsx
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 
เพื่อด าเนินกิจกรรมของตนเองหรือชุมชน เช่น สูบน้ า เพื่อ
การเกษตรหรือการบริโภค เป็นต้น

การติดตั้งและใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อผลิตไฟฟ้าไปใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามันดีเซล 
หรือพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

กรณีฐาน
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

M
• ตัวแปร
• ความถี่

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการด าเนินโครงการ (kWh)
รายเดือน 

R
• ตัวแปรที่รายงาน
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณน้ ามันดีเซลหรือพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
รายงานการติดตามประเมินผล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

V การทวนสอบ
• กรณีไม่เข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการสุ่มทวนสอบว่ามีการใช้งานระบบอยู่จริง โดยหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
• กรณีเข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการทวนสอบตามวิธีการของ T-VER

คู่มือระเบียบวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ชื่อระเบียบวิธี:      SP-MRV-METH-AE-04 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 

ลักษณะโครงการ: เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ ามันดีเซล) หรือพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เพ่ือน าพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้ประโยชน์เองหรือใช้ในชุมชน เช่น ระบบสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรหรือการบริโภค

ขอบเขตโครงการ: ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการน าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้า

ประเภทโครงการ: RE – เช้ือเพลิง,ไฟฟ้า
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Quiz : โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

(1) อยากทราบว่าเกษตรกร ข. จะประหยัดการใช้น้ ามันดีเซลไดป้ริมาณเท่าไร ? (Litre) และ 
(2) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดลงไดเ้ท่าไร ? (kgCO2e)

เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ไฟฟ้า (kWh) เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ไฟฟ้า (kWh)

มกราคม 60 กรกฎาคม 295

กุมภาพันธ์ 120 สิงหาคม 320

มีนาคม 190 กันยายน 350

เมษายน 260 ตุลาคม 390

พฤษภาคม 280 พฤศจิกายน 440

มิถุนายน 290 ธันวาคม 500

นาย ข.
จดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดือนM

Calculation tool (Quiz)/Calculation tool_Solar water (Quiz).xlsx
Cal tool_Answer/Calculation tool_Solar water (Answer).xlsx
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การลงพ้ืนที่ทดสอบใช้ระบบ MRV : โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างประสิทธิภาพสูง

โครงการ

การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงในพื้นท่ีอาคาร
บ้านเรือน

การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานลดลง 
ในพื้นท่ีอาคารบ้านเรือนหรือพื้นท่ีเดิม โดยมีค่าความส่องสว่างของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าเดิมหรือมากกว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างเดิม

กรณีฐาน
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก : การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง

M
• ตัวแปร
• ความถี่

ค่าก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อน - หลังการปรับเปลี่ยน (W) และจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Unit) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

R
• ตัวแปรที่รายงาน
• รูปแบบการรายงาน
• ความถี่

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก, ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
รายงานการติดตามประเมินผล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

V การทวนสอบ
• กรณีไม่เข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการสุ่มทวนสอบว่ามีการใช้งานระบบอยู่จริง โดยหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ
• กรณีเข้าโครงการ T-VER ให้ใช้วิธีการทวนสอบตามวิธีการของ T-VER

คู่มือระเบียบวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

ชื่อระเบียบวิธี:      SP-MRV-METH-EE-01 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง

ลักษณะโครงการ: เป็นการติดตั้งหลอด LED หรือหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ในพ้ืนที่อาคารบ้านเรือน โดยยังคงสามารถ
ให้ค่าความส่องสว่างเทียบเท่าหรือมากกว่าอุปกรณ์เดิม

ขอบเขตโครงการ: เป็นพื้นที่ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพิจารณากิจกรรมทั้งหมด 
ที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการ

ประเภทโครงการ: EE – ไฟฟ้า
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Quiz : โครงการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง 

จังหวัด ก. ได้ด าเนินโครงการด้านพลังงานกับสถานศึกษา โดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
ในสถานศึกษา    
(1) อยากทราบว่าการด าเนินโครงการปรับเปลีย่นมาใช้หลอด LED ตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ 2559-2561) จะสามารถลด
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าลงได้เท่าไร ? (kWh) และลดก๊าซเรือนกระจกลงไดเ้ท่าไร ? (tCO2e) และ
(2) หากพิจารณาเฉพาะการปรับเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 100 หลอด 
ท่านคิดว่าจะสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงไดเ้ท่าไร ? (tCO2eq) 

ปี จ านวนอุปกรณ์
(หลอด)

ชั่งโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง)

ก าลังไฟของหลอดไฟ หลอดเดิม 
(วัตต์)

ก าลังไฟของหลอดไฟ หลอดใหม่
(วัตต์)

2559 80 10 36 18

2560 100 10 36 18

2561 70 10 36 18

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ (kWh)

Calculation tool (Quiz)/Calculation tool_LED (Quiz).xlsx
Cal tool_Answer/Calculation tool_LED (Answer).xlsx
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แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ความท้าทายของระบบ MRV กับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

เจ้าของระบบ ความร่วมมือในการติดตามและ

รวบรวมข้อมูลจากระบบฯ และดูแลระบบให้

ท างานได้อย่างสม่ าเสมอ
M

ข้อบังคับ/แรงจูงใจ 

ต้องก าหนดข้อบังคับ/แรงจูงใจให้แก่

เจ้าของระบบในการเก็บข้อมูลและ

รายงานต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบด้านข้อมูลและการรายงานผล 

ที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และติดตามการรายงานข้อมูลจาก

เจ้าของระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้

อย่างทันท่วงที

อุปกรณ์ตรวจวัด และบันทึกข้อมูล 

• ข้อจ ากัดหน้างานในการติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจวัดหลังจากที่ระบบฯ เริ่มด าเนินการ

แล้ว เช่น พ้ืนที่และต าแหน่งที่ติดตั้งไม่

เหมาะสม 

• มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทั้งค่าอุปกรณ์ตรวจวัด

และค่าติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลตามระบบ MRV

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเดินระบบฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบันทึก

และรวบรวมข้อมูล  ค่ าการจัดท ารายงานการเดินระบบ           

ค่าเดินทางเพ่ือส ารวจตรวจสอบระบบฯ ค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ

ข้อมูล เป็นต้น

R

V
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ข้อเสนอแนะในการน าระบบ MRV มาใช้กับโครงการพลังงานขนาดเล็ก

หน่วยงานระดับจังหวัด 
(สพจ. อบต. อส.พน )

หน่วยงานระดับประเทศ
(พพ .  สนพ .  กองทุ น
อนุรักษ์พลังงาน ส านัก
ปลัดประทรวงพลังงาน )

ลด/งดการสนับสนุนระบบฯ 

ที่ไม่มีแบบมาตรฐาน

ออกข้อก าหนดของโครงการให้
ต้องจัดเตรียมแผนการติดตาม
และประเมินผล 

ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ที่จะได้รับการสนับสนุน เน้น
ผู้ที่น าระบบฯ ไปทดแทน
พลังงานฟอสซิลหรือลด GHG

ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ด้าน
พลังงานของระบบฯ ใช้เป็นค่า
มาตรฐาน 

จัดสรรงบประมาณส าหรับการ

ติดตามและประเมินผล เช่น 

อุปกรณ์ตรวจวัด  
จัดเตรียมฐานข้อมูลส่วนกลาง

สร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด ในการ

รวบรวมและรายงานผล และจัดฝึกอบรมให้หน่วยงาน

ระดับจังหวัด เข้าใจเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมระบบ

ประชาสั มพั นธ์ ให้ ผู้ ที่ ขอรั บการ

สนับสนุนระบบฯ เข้าใจการดูแลรักษา

เดินระบบ และการตรวจวัดข้อมูล

คัดเลือกผู้ที่ได้รับการสนับสนุน โดย

เน้นผู้ที่ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล

หรือลด GHG ได้

จัดฝึกอบรมใหผู้้ที่ได้รับการสนับสนุน 

การเดินระบบและการดูแลรักษาระบบ

สร้างแรงจูงใจให้เก็บข้อมูลและให้

ความช่วยเหลือเจ้าของโครงการ
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