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การตรวจวดั รายงานผล และการทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs)  

ภาคพลงังานของประเทศไทย 

WMO, UNEP, IPCC, UNFCCC, COP, CMP, CCCO, TGO, GHG , Climate 

Change, AR, Assessment Report, Annex I, non-Annex I, Bali Roadmap, 

Kyoto Protocol, GHG Protocol, Cancun Agreement, BAU, Additionality, 

Joint Implementation, JI, Emission Trading, ET, LoI, CDM-EB, CDM, CERs, 

NAMAs, Sectoral Approach, Mitigation, REDD++, Shared Vision, 

Financial Mechanism, REDD, MRV, AWG-LCA, AWG-KP, SIDs, 

ISO 14064-1, historical responsibility, PoA LULUCF, Adaptation, 

Vulnerability, Greenhouse Gas Inventory, National Communication , 

Common but differentiated responsibility and Respective capabilities, Top-

down and Bottom-up Approach, Carbon Footprint, GHG Protocol,… 
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  Outlines 
  

   เกีย่วกบัโครงการ MRV 

   เบือ้งตน้ของ MRV 

   สว่นโครงสรา้งและกฎหมายของไทยดา้น  

       MRV & NAMAs 

   MRV ในรปูแบบโครงการ 

   บทสรปุ 
 



About the MRV project 
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   วตัถปุระสงค ์

   ขอบขา่ยการศกึษา 

   ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

   ความคบืหนา้ของการด าเนนิการ 
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เ พ่ือ ศึกษา  รวบรวม

องค์ความร ูแ้ละข้อมลู

เ ก่ี ยวกับการพัฒนา

ระบบ MRV ส าหรบั 

NAMAs ภาคพลงังาน

ของประเทศต่าง ๆ  
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เ พ่ื อพัฒนาระบบ  MRV 

ส าหรบั NAMAs ภาค

พลงังานของไทย  

-ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น

ทดแทน  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพ้ลงังาน  

-การใช้พลังงานในภาค

ขนสง่ 
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เพ่ือเผยแพร่ใหค้วามร ู ้

(capacity building) เรื่อง 

MRV แกผ่ ูมี้ส่วนไดส้่วน

เสีย ทั้งภาครฐั เอกชน 

แล ะบ ุคคลทั่ ว ไ ป ท่ี มี

ความสนใจ 

วตัถปุระสงคข์องการด าเนนิงาน 
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ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระบบ MRV เทียบกับบริบทประเทศไทย 

การรวบรวม ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ MRV ด้านพลังงานของต่างประเทศ 

เปรียบเทยีบการด าเนินงานและโครงสร้างในด้าน MRV ของประเทศต่างๆ 

เตรียมข้อมูลน าเสนอทิศทางการด าเนินงานของประเทศไทยใหส้อดคล้องแผนพัฒนาพลังงานต่างๆ 

SWOT Analysis  

น าผลมาเปรียบเทียบและน าจุดเด่นของตา่งประเทศ มาเสนอเป็นทางเลอืก 

งานด้านการเตรียมการด าเนนิงานด้านข้อมูล 

งานด้านการจัดเตรียมแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 

  Scopes of this study  
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งานด้านการด าเนินงานจัดท า MRV ด้านพลังงาน 

การจัดท ารายการข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ท า MRV ส าหรับ NAMAs ภาคพลังงาน 

วิเคราะห์และด าเนินการ MRV ของประเทศไทย และ

รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆด้านพลังงาน 

ด้านพลังงาน

หมุนเวียน 

แสงอาทิตย์, ลม , น  า,  

ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ 

ด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

พลังงาน 

ด้านการใช้

พลังงาน 

ภาคขนส่ง 

การจัดท ากรอบโครงสร้างทาง

กฎหมายและสถาบันส าหรับ 

MRV ภาคพลังงาน 

กรอบโครงสร้าง

ทางกฎหมาย 

กรอบโครงสร้าง

เชิงสถาบัน 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

  Scopes of this study (Cont.)  

การรับฟังความคดิเหน็ และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

การจัดท าคู่มือและอบรมให้ความรู้ภาคพลังงาน 
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1) แนวคดิการพัฒนาระบบ MRV ส าหรับ NAMAs ภาคพลงังานของประเทศ
ตา่งๆ เทยีบกบับรบิทของประเทศไทย  

2) แนวทางในการพัฒนาระบบ MRV ทีเ่หมาะสมส าหรับ NAMAs ภาค
พลงังานของประเทศไทย  

3) รายการขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการท า MRV ส าหรับ NAMAs 
ภาคพลงังานของประเทศไทย  

4) กรอบโครงสรา้งทางกฎหมายและสถาบนั (Legal and institutional 
framework) เพือ่รองรับการด าเนนิการระบบ MRV ส าหรับ NAMAs ภาค
พลงังานของประเทศไทย  

5) คูม่อืเผยแพรเ่รือ่ง “แนวทางในการตรวจวดั รายงานผล และ การทวน
สอบ (MRV) ส าหรับแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังาน
ของประเทศไทย”  

6) การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการท า MRV ส าหรับ NAMAs ภาคพลงังาน
ของประเทศไทย ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภาครัฐ เอกชน และบคุคล
ทั่วไป 

  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
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 MRV- in general 
• International agreement on MRV and NAMAs 
• Definitions and level 

 

 



Project Based under Kyoto Protocol  
(First Crediting period  end by Dec. 2012) 

 
 

 Overall GHG accounting and mitigation activities 

Compliance market CDM ET JI 

Voluntary market VER VCUs No crediting 
period end 

REDD++ Others new 
mechanisms 

Kyoto Protocol  
NAMAs 
 
 

Domestic 

According to 
National plan 
201x-2020  ? 

Supported 

Credit ?? 

Post 2012 
Project Based: GHG Emission reduction 

Corporate Accounting: GHG Emission report 

14064-1 

Sector Accounting: GHG Inventory 

Country  level Accounting: GHG Inventory and  
                                                 National Communication 

Energy IPPU AFOLU Waste 

Product  
Accounting: ISO 14067 
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การตอบสนองของ 
ประเทศไทย 
ตอ่ Climate change 

ทีม่า:  สนพ. (2554) โดย มช และ ERM-Siam โครงการ
จดัท านโยบายและแผนงาน 15 ปี ดา้นการลดการ
ปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากภาคพลงังาน 

1. แผนต่างๆ รู้ได้อย่างไรว่าลด GHG ได้จริง และ  นโยบายลด GHG และพลังงานประสบผลจริงหรือไม่ 
2. โครงการต่างๆลด GHG ได้จริงหรือไม ่พิสูจน์อย่างไร ทวนสอบอย่างไร ? 
3. การสนับสนุนโครงการต่างๆ มีแหล่งทุนทั้งในและนอกประเทศ  มีวิธีการตรวจสอบแตกต่างกันไหม? 

เร ิม่แนวคดิ  
NAMAs & MRV 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
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2007             2008               2009                     2010                  2011            2012    

Bali Action Plan

First introduction of
NAMA and MRV

COP13: Bali

NAMA: ICs  legal binding + MRV 
NAMA: DC  Voluntary basis+ MRV 

(international support) 

COP14: Poznan

Copenhagen Accord

Developing countries:

NAMA  International supported MRV
and Domestically MRV

COP15: Copenhagen

Cancun Agreement

Developing countries:

- Submit NC (4 yrs) & BUR (2 yrs)

- MRV should follow general MRV 

guidelines from UNFCCC

COP16: Cancun

Durban Platform

COP17: Durban

???

COP18: Qatar

Developing countries:

- Submit BUR (2 yrs) and NAMA with MRV

- MRV should follow general MRV 

guidelines (Domestic and internationally 

supported) from SBSTA under UNFCCC

  MRV Timeline 
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Source: TGO 

อนาคตของ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระดบันานาชาต ิ
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[14] 

การเตรยีมการดา้นนโยบาย และ MRV ใน  

สาขาพลงังาน  
จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัเพือ่รองรบัการตดัสนิใจด าเนนิงาน 

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยในอนาคต 

 Why Energy sector ? 

Energy 
Agriculture 

and 
livestock 

69.57% -3.44% 22.64% 4.07% 

Industrial 
Processes 

Forestry Waste 

7.15 % 

The Second National Communication (year 2000)   
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การตรวจวดั (Measurable)  

 การตรวจสอบการเก็บขอ้มลูฐานท ัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณที่
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

การรายงานผล (Reportable)  

 เพือ่แสดงขอ้มลูใหแ้กผู่ใ้ชข้อ้มลูท ัง้ภายในและภายนอกโครงการ 
โดยแยกเป็น Direct และ Indirect emission reporting 

การทวนสอบผล (Verifiable)  

 เพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่ขอ้มลูทีร่ายงานน ัน้ สะทอ้นปรมิาณการลดการ
ปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีแ่ทจ้รงิ  

MRV คอือะไร ? 

     วตัถปุระสงคข์อง MRV  
     เพือ่ตรวจสอบและสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง        
     โดยเฉพาะปรมิาณการปลอ่ยและการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

M 

R 

V 
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Level of MRV 

Source: UNEP RISØ Center (2012) 

TSIC sector        ISIC sector 
IPCC sector       IEA sector 
Provincial sector 

Renew Energy 
• Solar 
• Wind 
• Hydro 
• Biomass 
• Biogas 

Energy Efficiency 
• Electricity 
• Thermal heat 

Transport 
• Mass transit 

1. Project MRV 

2. Sector MRV 

โครงการด าเนนิการ 
ในสองสว่น คอื  
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- MRV ระดบัประเทศ (MRV in GHG Inventory)    
 เชน่ MRV ใน GHG Inventory หรอื แผนงานตา่งๆ ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั 
การจดัท านโยบาย และกรอบกฎหมาย  รวมถงึโครงสรา้งสถาบนั 
(Institutional framework) 

- MRV ระดบัภาคเศรษฐกจิ (Sector based MRV)  
- เชน่ การใชพ้ลงังานในภาคขนสง่    การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานใน
ภาคโรงงานปนูซเีมนต ์เป็นตน้ จะเนน้ไปที ่การตรวจสอบขอ้มลูในระดบั
ภาคสว่น รวมถงึคา่กลางของแตล่ะภาคสว่น  

- MRV ระดบัโครงการ (Project Based MRV) 

   เพือ่ตรวจสอบ ยนืยนัปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (หรอืปรมิาณ
การลดกา๊ซเรอืนกระจก) ในโครงการทีด่ าเนนิการ เชน่  

• โครงการดา้นพลงังานหมนุเวยีน เชน่ โรงไฟฟ้าชวีมวล  

• โครงการดา้นประสทิธภิาพพลงังาน เชน่ โครงการเปลีย่นระบบ
ปรบัอากาศ 

Level of MRV 
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 MRV- Institutional & Legal 
• Elements and Governance of MRV 

 Law & Regulation 

 Institutional Framework 

 Thai situation & Related Plan 
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Thai situation of GHG and MRV related 
in energy sector  

• โครงสรา้งองคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ภายใต ้ทส. 
 ภายใตพ้น. 
 อืน่ๆ 

• นโยบายปัจจบุนั 
• แผนงาน 

 แผนดา้น Climate change 
 แผนดา้นพลงังาน 

• กฎหมายรองรับ 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- หนว่ยประสานงานกลางของกรอบอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ    
   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

-  ส านักประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    - หนว่ยประสานงานกลางของกรอบอนสุัญญา   
       สหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
      ภูมอิากาศและพิธสีารเกยีวโต 

-ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแหง่ชาตเิพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

-ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนนิการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน) (อบก) 

-หน่วยงานผู้มีอ านาจด าเนินงานตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด 

-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดคาร์บอน 

-ประชาสัมพันธ์ตลาดคาร์บอน 

-ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส าหรับผู้มีส่วน
ได้เสีย 

-ตั้งศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกบับัญชีก๊าซเรือนกระจก 

หนว่ยงานเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ

Elements and governance of MRV 
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ทีม่า : ดร. ณอคณุ สทิธพิงศ;์ บรรยายในการอบรมนักบรหิารระดบักลาง รุน่ที ่7; 2552 

 

  กระทรวงพลงังาน และหนว่ยงานภายใน 

Elements and governance of MRV 
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Energy Regulatory 

Commission 

DMF DOEB DEDE 

EPPO 

-Independent 

regulatory agency 

-Regulate energy 

industry operation, 

power&natural gas,  

to ensure its 

Security&reliability 

MEA & PEA 

Power distribution & Retail  

Under Ministry of Interior 

EGAT PTT 

ERC 

  ภารกจิของหนว่ยงานในกระทรวงพลงังาน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2554 – 2559) 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ. 2551-2555 

ร่างแผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2554-2593 

นโ
ยบ

าย
แห

่งช
าต

 ิ/ 
แผ

นก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
ภา

พ
ภูม

ิอา
กา

ศแ
ละ

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 

แผ
นเ
ฉพ

าะ
 

แผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 25% ใน10 ปี 

พ.ศ. 2555-2564 

แผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี

พ.ศ. 2554-2573 

แผนแม่บทด้านการ

ขนส่ง  

พ.ศ. 2554 - 2563 

แผนแม่บทกระทรวง

อุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2553 – 2557 

(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ว่าดว้ย

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

ในภาคเกษตร 

กระทรวงพลังงาน          กระทรวง
คมนาคม 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2555 - 2559 

ที่มา: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

นโยบายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  
พ.ศ.2554-2573  

แผนส่งเสรมิการพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 10 ป ี
 พ.ศ.2555-2564 

เป้าหมายหลักของแผน AEDP 
• 9,335 ktoe ที่ผลิตได้ 
• 9,201 MWh ที่ผลิตได้ 
• 76 ล้านต้น

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเทา่
ทีล่ดลง (ในระดับประเทศ) 

เป้าหมายหลักของแผน EEP 
• 14,500 ktoe ทีป่ระหยัดได้ 
• 33,900 GWh ทีป่ระหยัดได้ 
• 50 ล้านต้นคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าที่ลดลง (ใน
ระดับประเทศ) 

 
 
 

 

แนวทางการลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในภาคต่างๆ 

ของประเทศไทย 

ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคขนส่ง 

ภาคเกษตรกรรม 

ภาคอาคารธุรกจิ 

ภาคที่อยู่อาศัย 

ภาคไฟฟ้า 

แผนการลดก๊าซปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศไทย (NAMAs)  
การสนับสนุนจาก

ภายในประเทศ (Domestically 
Supported NAMAs) 

การสนับสนุนจากต่างประเทศ 
(Internationally  

Supported NAMAs) 

การใช้ระบบกลไก
ตลาด (Crediting 

Mechanism NAMAs) 

กระบวนการวัด รายงาน 
 และตรวจสอบ 

 
การตรวจวัด 

(Measurable) 
 
 

การรายงานผล 
(Reportable) 

 
 

การทวนสอบ 
(Verifiable) 

 

**ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อจัดท านโยบายและแผนงาน 15 ปี  
ดา้นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคพลังงานของ
ประเทศไทย 

เป้าหมายหลักของ NAMAs 
• 1,901.1 ล้านต้นคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่าท่ีลดลง (ในระดับประเทศ) 
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อย

ละ 29 จากการด าเนนิธุรกิจปกติ 

นโยบายและมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ของประเทศไทยในภาคพลงังาน 

ดา้นพลงังานแผนทีเ่กีย่วขอ้งหลกัคอืแผน RE และแผน EE 
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Elements and governance of MRV 

องคป์ระกอบของระบบ MRV  
จะมคีวามแตกตา่งกนั ในแตล่ะ 
ประเทศ ขึน้กบั 

  (1) กฎหมายและระเบยีบ 
        (Law & regulation) 

Source: UNEP RISØ Center (2012) 

• กฎหมาย 
• ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
• บทลงโทษ 

 ประเทศไทย ยังไมม่กีฎหมาย
บงัคับโดยตรงในแงก่ารบงัคับลด 
GHG จากภาคเศรษฐกจิตา่งๆ 

 มกีารก าหนดการใชพ้ลงังาน ตาม
กฎกระทรวงดา้นออกแบบอาคาร 

 ไมเ่คยมกีารลงโทษในกฎหมาย
อนุรักษ์พลงังาน ตัง้แต ่2535 
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Elements and governance of MRV 

  (2) องคก์รและสถาบนัรองรบั 
         (Institution framework) 

  มปีระเด็นทีต่อ้งพจิารณาของ MRV คอื 

ประเด็น ค าถาม ทางแกไ้ข 

(1) องคก์รก ากบั 
(Authorities)   

• ในไทย มอีงคก์รไหนดแูลเกีย่วขอ้ง
โดยตรงกบั NAMA and MRV ดา้น
พลงังาน 

• ในไทย มอีงคก์รใดดแูลและก ากบั
กจิการพลงังานทีเ่ก ีย่วขอ้งลด GHG 
ได ้

• สผ. และ อบก. ผา่นการ
ด าเนนิการของ พพ. & 
สนพ. 

• สกพ.  กจิการไฟฟ้า & 

NG 
     พพ.  พลงังานควบคมุ 

(2) การรบัผดิชอบ 
(Responsibilities) 

• องคก์รไหนทีร่บัผดิชอบในสว่นการ
ด าเนนิการตามมาตรการดา้นพลงังาน
และการ MRV  

• มอี านาจหนา้ที/่งบ ใดๆรองรบัหรอืไม ่

• พพ. และ สนพ. มกีาร
ด าเนนิการในลกัษณะ
โครงการสมคัรใจ 

(3) การใหก้าร
รบัรอง
(Accreditation) 

• หนว่ยงานไหนจะมาท าการรบัรองผล 
MRV 

• หนว่ยงานไหนจะรบัรองผูร้บัรอง 
• เกณฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการรบัรอง 

และใหค้ ารบัรอง 
• ปจัจบุนั มรีะบบใดเอือ้หรอืไมใ่นดา้น

พลงังาน 

• ไมม่ ี
 

• ไมม่ ี
• ไมม่ ี
 
• ACs ภายใต ้พพ. 
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Elements and governance of MRV 

  (2) องคก์รและสถาบนัรองรบั 
         (Institution framework) 

ประเด็น ค าถาม ทางแกไ้ข 

(4) กลไกบงัคับ    
(Compliance) 

• หน่วยงานไหนจะก าหนดเกณฑ์
การบงัคบัตา่งๆ ดา้นพลงังาน  
 

• ภายใตเ้งือ่นไขใด 

• กฎหมายปัจจบุนัไมเ่อือ้ ถา้จะมคีอื 
พพ. แตต่อ้งมกีฎกระทรวง หรอื 
สกพ เฉพาะสว่น รฟฟ.  

• ภายใตเ้งือ่นไข สวล หรอื ความ
ปลอดภัย 

(5) ระยะเวลา
การรายงาน 
(Reporting 
timetable) 

• ระยะเวลาด าเนนิการจัดท า M, 
R ของโครงการพลงังาน  

• ความถีใ่นการด าเนนิการ 
• V จะด าเนนิการอยา่งไร 
• MRV ของ sector based 

• ยังไมม่ ี
 

• ยังไมม่ ี
• ยังไมม่ ี
• ยังไมม่ ี

(6) การออก 
Issuance 

• หน่วยงานใดท าหนา้ที ่
Issuance ผลการลด GHG  

• ยังไมม่ ี

(7) บทลงโทษ • จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดหรอืไม ่
• ผา่นกลไกใด 

? 

  มปีระเด็นทีต่อ้งพจิารณาของ MRV คอื 



 การก าหนดกรอบเชงินโยบาย 

• ก าหนดกรอบเชงินโยบายของประเทศ ใหม้กีารวางเป้าหมายรว่มของ 
Climate change และพลงังาน ใหช้ดัเจน 

• การก าหนดกรอบเชงิโครงสรา้งสถาบัน โดยองิจาก NCCC ทีท่ างาน
ในลกัษณะของคณะกรรมการแหง่ชาต ิเป็นกลไกหลกั 

• NCCC ใหม้กีารตัง้คณะอนุกรรมการยอ่ย ทีม่หีนา้ทีค่รอบคลมุการ
ท างานในวงกวา้งโดยเฉพาะในสว่นของ Inventory, NAMAs และ 
MRV โดยมคีณะกรรมการทีม่คีวามเชีย่วชาญครอบคลมุทกุดา้นตาม 
IPCC sector 

• ในระดบักระทรวง ในปัจจบุนัม ีCCCO (Climate change 
coordinator) แลว้ ในยงัคงใชบ้ทบาทของ CCCO แตล่ะกระทรวง 
มาด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ CCCO ของกระทรวงพลงังาน 
ด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั NAMAs & MRV ภาคพลงังาน เป็น
ตน้ 

28 
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โครงสรา้งระยะส ัน้ ในการด าเนนิการ NAMA & MRV 

NCCC คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการผู้เชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยี  

 (Expert Group on CCC) 
คณะอนุกรรมการวชิาการ  

ภาคพลังงาน 
(Energy) 

ภาค
กระบวนการ
อุตสาหกรรม 

(IPPU) 

ภาค
เกษตรกรรม
และป่าไม้ 
(AFOLU) 

ภาคของเสีย  
(Waste) 

CCCO 
กระทรวงพลังงาน 

CCCO 
ภาคอุตสาหกรรม 

CCCO  
ภาคคมนาคม 

คณะท างานย่อยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละกระทรวง 
(Working group) ครอบคลุม NAMAs, MRV, Inventory 

ระดับ
อนุกรรมการ 

ระดับภาคสว่น
ตาม IPCC 

ระดับกระทรวง 



 แนวคดิการท า MRV ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การตรวจสอบ MRV ของแตล่ะ IPCC sector ใหใ้ช ้Pattern เดยีวกนั 
แตแ่ตกตา่งกนัในรายละเอยีดตามลกัษณะงาน 

• ในสว่นพลงังาน จะท าการ MRV ตาม Guidelines แบบ Project 
based และมกีาร set up Registry system เพือ่รองรับการลด GHG 
แยกของแตล่ะกลุม่ 

• มกีารสรปุผลการลด GHG ตามแตล่ะกลุม่ในแบบ sector based และ
ใช ้Working group เป็นฝ่ายรวบรวมผลการด าเนนิการลด GHG ของ
กลุม่ตนเอง 

• มหีน่วยงานตรวจสอบกลางในการท า MRV  

• ฝ่ายเลขาของ NCCC รวบรวมผลการลด GHG ไปเป็นการลด GHG 
รวมของประเทศ และตรวจสอบอกีครัง้วา่เป็นไปตามทีร่ะบใุน NAMAs 
หรอืไม ่

30 
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Institutional Framework ในระยะยาว 

Economic-sector based 

Sub-Sectoral-based 

National registry 

Area-based 

Project-based 

National based 

Local 
government 

Department 
level 

Regional 
office A 

Department 
level 

Ministry 
level 

DNE 
Designated 
National Entity 

Regional 
office B 

QC by DNE 

Verified by 
third party 

ICA 

QA by 
Academics/E

xperts 

QC by DNE 

31 Registry system 

Verified โครงการ โดย Third party 
เชน่ Accredited consultants/ สถาบนัการศกึษา 



MRV Project based 

 
4 
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แนวทางการจัดท า MRV ในระดับโครงการ 

M,R 

V 

Transport 

EE 

Solar 
Wind 
Hydro 
Biogas 
Biomass 

RE 

Electrical 

Thermal 
MRT 

RE / EE / Transport 
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MRV Guidelines 
 

มาตรฐานอา้งองิในการประเมนิการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
ใช ้CDM ในโครงการ RE และแนวคดิ IPMVP ในโครงการ EE 

เกณฑก์ารพจิารณาตวัแปรตรวจวดัของ MRV จาก CDM 
และ IPMVP 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก ของ Baseline หรอื Project 
มากนอ้ยเพยีงใด โดยประมาณคา่เป็นเปอรเ์ซ็นตข์องแตล่ะกรณี 
ซึง่ก าหนดคา่ความแมน่ย ารวมของปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้
เป็น 90 และ 95% แบง่ตาม Domestic และ International 
ตามล าดบั ( CDM is 100%) 
 

- ความยากในการตรวจวัดหรอืการวเิคราะหข์อ้มลู       ราคาการ
ตรวจวัดสงูขึน้ ตามประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
 

- ราคาในการตรวจวดัจากตวัแปรตรวจวัดท ัง้หมด 
 

Principles 
 
Transparency 
 
Accuracy 
 
Comparability 
 
Consistency 
 
Completeness 
 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV) ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs)       
ภาคพลงังานของประเทศไทย – น าเสนอในงาน สกว.สงิหาคม 2555 (งานอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กรณุาอยา่น าไปอา้งองิ) 

หลักการในการจัดท า MRV ในระดับโครงการ 
หลกัการ MRV ทีส่ าคญัอยู ่5 ประการคอื TACCC 

Transparency

ความโปร่งใส 

• ตรวจสอบได ้ 

• ข้อมูลเพยีงพอ

เหมาะสม 

Accuracy   

ความถูกต้อง 

• ลดความไม่

แน่นอน 

• ความล าเอยีง 

• รักษาระดับ

ความถูกต้อง 

• ประหยัด 

Comparability

เปรยีบเทียบ 

• เหมาะสมทั ง
แหล่ง ข้อมูล 
การวัด การ
ค านวณ และ
ชว่งเวลา 

• สะท้อนถงึ
ปริมาณ GHG 
ของแต่ละแหลง่ 

Consistency

ความสอดคล้อง 

• ใช้การติดตาม
และชุดข้อมูล
แบบเดยีวกัน 

• ข้อมูลจะต้องไม่
ขดัแย้งกนั 

Completeness

ความสมบูรณ ์

• ทุกแหลง่ที่อยูใ่น
ขอบเขตที่

ก าหนดไว ้

• การจัดท า

เอกสาร 

• ข้อมูลที่

ครบถ้วน 

• แหลง่อ้างอิง
และสมมติฐาน

ที่เหมาะสม 
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โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

สรา้งหลกัการพืน้ฐานในการด าเนนิการเพือ่ตรวจสอบ และยนืยันการปลอ่ย GHG มขีัน้ตอน 
1. ศกึษาการด าเนนิงานดา้น MRV ของประเทศไทยและตา่งประเทศในปัจจบุนั 
2. ศกึษาหลักการและหาขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ของมาตรฐานสากลตา่งๆ 
3. ก าหนดหลกัการและแนวทางการจัดท า 
4. น าหลกัการและแนวทางมาใชก้บั MRV โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  

 สว่นที ่1 การตรวจวัด และรายงานผล (M and R) 
 สว่นที ่2 การทวนสอบ (V) 

 แนวคดิพืน้ฐานของ Project based MRV 

ในการจัดท า MRV ในระดับโครงการ ต้องค านงึถึงประเด็นดังต่อไปนี  

• ประเภทระบบของโครงการที่ท าการตรวจสอบปริมาณกา๊ซเรือนกระจก ระบบ/เทคโนโลย ี

• ความเช่ือมั่นในข้อมูลที่ตรวจสอบได้อาจจะแตกต่างกันตามระบบของแต่
ละโครงการ 

ความแมน่ย า 

• ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบโดยจะขึ นอยู่กับความแม่นย า ราคา 

• เคร่ืองมือในการตรวจวัดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกของแต่ละระบบโดย
ขึ นกับความแมน่ย าและราคา 

อุปกรณ์ 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

การแยกประเด็น Domestic & International Supported MRV 

Do
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• การสนับสนุน

ภายในประเทศ  

• ราคาและระดับ

ความแม่นย าต่ า

กว่า In
te

rn
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l • การสนับสนุน

จากต่างประเทศ 

• ราคาและระดับ

ความแม่นย าสูง

กว่า 
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โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

CDM 

• สมัครใจ 

• เป็นประโยชน์ในระยะยาว 

• มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

ตรวจสอบได ้

• มีรายได้เป็นแรงจูงใจ 

• ตรวจวัด บันทึกผล และทวนสอบที่รัดกุม 

ถูกต้อง 

• ภาคเอกชนสนใจเข้าร่วม 

• ไทยมีศักยภาพในการด าเนินการ 

ข้อด ี

• มีหลายขั้นตอนและต้องได้รับการรับรองจาก

หลายหน่วยงาน 

• มีลักษณะเป็นคอขวดโดยเฉพาะในส่วนDOEs (41 

นิติบุคคลทั่วโลก) และ CDM EB (เดือนละ 1 ครั้ง) 

• ขาดแรงจูงใจโดยเฉพาะในกรณีปริมาณการลดไม่

สูงมากนัก 

• ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการด าเนินเนื่องจาก

มีหลายหน่วยงาน เช่น DNA, DOE และ CDM EB 

• ระบบการตรวจวัด และการติดตามผล 

(Monitoring) มีค่าใช้จา่ยสูงมาก 

• การตรวจสอบเอกสาร (Validation) และการทวน

สอบผล (Verification) มีค่าใช้จา่ยสูงมาก 

ข้อด้อย 

ข้อดี ข้อด้อย ของหลักการในแต่ละมาตรฐานสากล 

 Comparison of international std. related to MRV 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

IPMVP 

• ประหยัดกว่า CDM แต่ยังคงต้องรักษาประสิทธิภาพ

ของ M&V  

• พิจารณาค่านัยส าคัญของทุกค่า 

• ค านึงถึงค่าความไม่แน่นอน 

• ประสิทธิผลพลังงานจะต้องมคีวามสอดคล้องกัน 

• ตรวจวัดตัวแปรที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับค่าการ

ประหยัดพลังงาน 

• เปิดเผยได้ทุกๆ องค์ประกอบ 

• ภาคเอกชนในไทยมคีวามคุ้นเคยกับระบบการ M&V 

• หน่วยงานด้านพลังงานของไทยมคีวามคุ้นเคยในการ

ท า M&V 

• ข้อมูลเป็นที่ยอมรับจากองค์กรอื่นๆ 

ข้อด ี

• ความแมน่ย าที่ขึ้นกบังบประมาณการจัดท า 

• บางครั้งตัวแปรอาจจะไม่เพียงพอต่อข้อมูล

เนื่องจากผู้ปฏิบัตงิานขาดประสบการณ ์

• จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดเต็มรูปแบบ  

• มีการเก็บข้อมูลในลกัษณะ Pre-audit และ 

Post-audit 

• การเปดิเผยข้อมูลต่อองค์กรอื่นนั้นอาจส่งผล

ต่อผลประโยชน์ของแต่ละองค์กรได ้

• อาจมีปัญหาในบางมาตรการที่จ าเป็นตอ้งเก็บ

ข้อมูลในระยะยาว 

ข้อด้อย 

ข้อดี ข้อด้อย ของหลักการในแต่ละมาตรฐานสากล 

 Comparison of international std. related to MRV 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

J-VER 

• มีการเลือกขอบเขตของการค านวณ วธิกีาร

ค านวณและการตดิตามข้อมูลอย่างเหมาะสม 

• ระบุแหล่งปล่อยก๊าซและมีการค านวณทกุ

แหล่งปล่อย 

• มีการตดิตามข้อมูลและใช้ชุดข้อมูลและ

เดยีวกัน 

• การประเมินต้องมีขอ้มูลที่เพียงพอเหมาะสม 

• มีการรักษาระดับความถูกต้อง 

• ได้รับการสนับสนุนขอ้มูลจากผู้เข้าร่วม

กจิกรรมโครงการอย่างเพียงพอและมคีวาม

ถูกต้อง 

ข้อด ี

• ไม่มีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินการของ

กิจกรรมโครงการ 

• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในแต่ละครั้งและในช่วงเวลา

ท่ีแตกต่างกันอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

• ความโปร่งใสไม่ได้มเีพยีงแต่ข้อมูลที่เพียงพอ

เหมาะสมเท่านั้นอาจจะมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง 

• ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ยนิยอมให้ด าเนนิการได้ทุกๆ 

แหล่งการปล่อย 

• ช่วงเวลาการตรวจวัดอาจจะส่งผลต่อปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกได ้

• องค์ภายนอกที่ท าการตรวจสอบหรือทวนสอบอาจจะ

มีไม่โปร่งใสหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อด้อย 

ข้อดี ข้อด้อย ของหลักการในแต่ละมาตรฐานสากล 

 Comparison of international std. related to MRV 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

ISO-14064 

• เลือกแหล่งการปล่อย ดูดและกักเก็บก๊าซเรือน

กระจก การวัดและค านวณที่เหมาะสม 

• คิดจากทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

• ลดความมีอคต ิและความไม่แน่นอนในการ

รวบรวมข้อมูล 

• เปดิเผยข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซที่

เพียงพอและมคีวามเชื่อมั่น 

• ช่วยวางนโยบายขององค์กรที่สนับสนนุในการ

ด าเนินการของโครงการในอนาคตได้ 

• กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงข้อมูล มีความ

เชื่อมั่นต่อข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

ข้อด ี

• ขอบเขตของการด าเนนิการเป็นไปได้หลายลักษณะ

และรูปแบบ 

• การเปรียบเทยีบในแต่ละครั้งและในช่วงเวลาที่

แตกต่างกันอาจจะไม่สามารถเปรียบเทยีบกันได ้

• ความโปร่งใสไม่ได้มเีพยีงแต่ข้อมูลที่เพียงพอ

เหมาะสมเท่านั้นอาจจะมีปัจจัยอ่ืนมาเกี่ยวขอ้ง 

• การเปดิเผยข้อมูลอาจไม่เข้าถงึได้ทุกๆ แหล่งการ

ปล่อยก๊าซ 

• ช่วงเวลาตามฤดูกาลอาจส่งผลต่อการตรวจวัดและ

ความไม่แน่นอน 

• การเปดิเผยข้อมูลอาจท าได้ยาก เนื่องจากอาจมีการ

น าข้อมูลดังกล่าวมาใชใ้นทางผลประโยชน์ได้ 

ข้อด้อย 

ข้อดี ข้อด้อย ของหลักการในแต่ละมาตรฐานสากล 

 Comparison of international std. related to MRV 



โครงการพฒันาระบบตรวจวดั รายงานผล และ การทวนสอบ (MRV)  
ส าหรบัแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

GHG Protocol 
• รูปแบบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีหลายแนวคดิ 

• ตรวจวัดและรายงานผล ทุกๆแหล่งปล่อยก๊าซตามขอบเขตที่

เลือกไว้ รวมถึงเปิดเผยพสิูจน์ได้ 

• มีวิธีการค านวณท่ีสอดคล้องตามความส าคัญ 

• ความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหาจากการติดตาม

ผลที่ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลได้ 

• มีการรับรองตามความสมบูรณ์ของข้อมูล 

• เป็นท่ีนิยมขององค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา 

• มีค่าใช่จ่ายในการเก็บข้อมูลและด าเนินการต่ า 

• ได้รับความร่วมมือจากองค์กรในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือน

กระจก 

• องค์กรตรวจสอบและพิสูจน์ผลแบบบุคคลที่สาม (Third 

party) ที่มีความน่าเชื่อถือและรับรองได้ 

ข้อด ี

• ค่า Emission factor ต่างๆค่อนข้างยืดหยุ่น อาจท าให้ขาด

ความเป็น Consistency ในกรณขีองโครงการที่แตกต่างกัน

ได้ 

• นิยมก าหนดกรอบเป็นช่วง 1 ปี แต่ไม่ได้ก าหนดถึงความ

แตกต่างของช่วงเวลาในระหว่างปี 

• ความโปร่งใสอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

• เมื่อสามารถเลือก Approach ได้หลายแนวทางอาจท าให้การ

ค านวณอาจมผีลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่เท่ากันได้ 

• ไม่จ าเป็นต้องมีระบบทวนสอบจากภายนอกท าให้ผลการ

ด าเนินการอาจไม่น่าเชื่อถอืมากนัก 

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่จ ากัดการเข้าถงึอาจจะส่งผลต่อ

องค์กรได้ 

• การตรวจสอบอาจจะไม่สามารถเข้าถงึแหล่งปล่อยก๊าซได้

ทุกๆแหล่ง 

ข้อด้อย 

ข้อดี ข้อด้อย ของหลักการในแต่ละมาตรฐานสากล 

 Comparison of international std. related to MRV 



MRV ส าหรบั NAMAs  

ระบบการ
ตรวจวดัผล ทวน
สอบ และรายงาน

ผล 

แผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก
ภายในประเทศ  

(Domestic NAMAs) 

แผนการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากการ
สนบัสนนุจากตา่งประเทศ 

(Internationally Supported 
NAMAs) 

การด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ การด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

การตรวจวดั
(Measurement) 

การวดัตัวแปรตามเอกสาร
การออกแบบของ
โครงการ; PDD  

เจา้ของ
โครงการ 

การวดัตัวแปรตาม
เอกสารการออกแบบ
ของโครงการ; PDD  

เจา้ของ
โครงการ 

การรายงานผล 
(Reporting) 

การเตรยีมการ  
การตรวจสอบ 

และการรายงานผล 

เจา้ของ
โครงการ 

 

การเตรยีมการ  
การตรวจสอบ 

และการรายงานผล 

เจา้ของ
โครงการ 

การทวนสอบ 
(Verification) 

การเตรยีมการ  
การทวนสอบ 

และการรายงานผล 

ผูต้รวจสอบ
โดยหน่วยงาน

ไทย  

การเตรยีมการ  
การทวนสอบ 

และการรายงานผล 

ผูต้รวจสอบ 

การรับรองการทวนสอบ  
การรายงานและผูต้รวจ

สอบ  

ผูรั้บรองโดย
หน่วยงานคน

ไทย  

การรับรองการทวนสอบ  
การรายงานและผูต้รวจ

สอบ  

หน่วยงาน
รับรอง 
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Example of MRV indicator for internationally supported NAMAs 

Supported  Action MRV Indicator 

1. การจัดตั ้งสถาบันและการ
บรกิารแผนการลดก๊าซเรือน
กระจก 

- การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอ้มลูส าหรับ MRV 
- การจัดตัง้การตรวจสอบและการก ากับดูแลของการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

2. การบงัคบัใชก้ฎหมายของการ
ใชพ้ลั งงานที่บั งคับใช ใ้น
ภาคอตุสาหกรรม   

- การตรวจสอบประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานทีเ่พิม่ข ึน้ใน
ภาคอตุสาหกรรม 

3. เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริม ก า รอ นุ รั ก ษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
และอาคาร 

- การประเมนิผลของการลดการใชพ้ลังงานใน
ภาคอตุสาหกรรมและอาคาร 
 

4. การลดปรมิาณของเสยี - การตรวจสอบโดยการแปรรปูของพลงังานทีย่ังสามารถ
น ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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การจดัท า MRV Guidelines 

45 

MRV Guidelines 
 

มาตรฐานอา้งองิในการประเมนิการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
- CDM - IPMVP 

เกณฑก์ารพจิารณาตวัแปรตรวจวดัของ MRV จาก CDM 
และ IPMVP 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก ของ Baseline หรอื Project 
มากนอ้ยเพยีงใด โดยประมาณคา่เป็นเปอรเ์ซ็นตข์องแตล่ะกรณี 
ซึง่ก าหนดคา่ความแมน่ย ารวมของปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้
เป็น 90 และ 95% แบง่ตาม Domestic และ International 
ตามล าดบั ( CDM is 100%) 
 

- ความยากในการตรวจวัดหรอืการวเิคราะหข์อ้มลู       ราคาการ
ตรวจวัดสงูขึน้ ตามประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
 

- ราคาในการตรวจวดัจากตวัแปรตรวจวัดท ัง้หมด 
 

Principles 
 
Transparency 
 
Accuracy 
 
Comparability 
 
Consistency 
 
Completeness 
 



 ราคาอปุกรณ์การตรวจวดั 
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ชือ่อปุกรณ์ ชว่งการวดั 
ความถีใ่นการ

สอบเทยีบ 

ราคา 

(บาท) 
รปูภาพ 

A 
อปุกรณ์วดัปรมิาณ

ไฟฟ้าแบบตอ่เนือ่ง 

6 V to 960 V 

6 V to 480 V 

100 mA to 6,500 A 

40 Hz to 69 Hz 

12 เดอืน 200,000 

B 
เครือ่งวดัอณุหภมูแิบบ

อนิฟราเรด 

-35 oC ถงึ +950 oC 

0 ถงึ 100%RH 
12 เดอืน 70,000 

C อปุกรณ์วดัอณุหภมูนิ า้ 
ชนดิหวัวัด Pt100  -100 ถงึ 800 oC 

ชนดิหวัวัด NTC   -50 ถงึ 150 oC 
12 เดอืน 40,000 

D 

เครือ่งวดัความเร็วลม

และอณุหภมูแิบบ

พกพา 

ความเร็วลม 0.3 ถงึ 20 m/s 

อณุหภมู ิ0 ถงึ +50 องศาเซลเซยีส 
12 เดอืน 36,000 

F 
อปุกรณ์วเิคราะหก์า๊ซ

ชวีภาพแบบพกพา 

CH4 : 0 - 100% 

CO2 : 0 - 100% 

O2   : 0-25% 

H2S : 0-500ppm, 0-5,000ppm or 

0-10,000ppm 

12 เดอืน 300,000 
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G 
เครือ่งวดัคา่ประสทิธภิาพ

การเผาไหม ้

อณุหภมู ิ-40 ถงึ +1,200 C 

กา๊ซออกซเิจน (O2) 0 ถงึ 21%Vol. 

กา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO)  0 ถงึ 4,000 

ppm 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 0 ถงึ CO2max 

กา๊ซเชือ้เพลงิชนดิมเีทน (CH4) หรอื โพรเพน 

(C3H8) ส าหรับการวดัการร่ัวของกา๊ซไวไฟใน

บรรยากาศ 0 ถงึ 10,000 ppm (option) 

แรงดันอากาศในปลอ่งไอเสยี (Draft pressure) -

40 ถงึ +40 hPa 

12 เดอืน 250,000 

H 

เครือ่งวดัคา่ความเป็นกรด

ดา่งและอณุหภมูขิองน า้ 

น า้เสยีและของเหลว 

0 ถงึ 14 pH 

0 ถงึ 60 oC 
12 เดอืน 30,000 

I 

เครือ่งวดัอตัราการไหล

ของของเหลวในทอ่ชนดิ

เคลือ่นยา้ย 

ขนาดทอ่ 13 ถงึ 5,000 mm 

อตัราการไหล 0.1m/s ถงึ 20m/s bi-

directional 

อณุหภมู ิ-20°C ถงึ +135°C 

12 เดอืน 350,000 

J 
อปุกรณ์ตรวจวดัความสอ่ง

สวา่ง 

1 lux (ชว่งการวัด 0 ถงึ 19,999 lux) 

10 lux (ชว่งการวัด 20,000 ถงึ 99,999 

lux) 

12 เดอืน 15,000 

K 
เครือ่งวดัคา่พลงังาน

แสงอาทติย ์

ชว่งของแสงอาทติยท์ีไ่ดรั้บ 1 W/m2 ถงึ 

1999 W/m2 
12 เดอืน 7,500 

 ราคาอปุกรณ์การตรวจวดั 



 สรปุตน้ทนุการตรวจวดั 

ดา้น ประเภท 
ตน้ทนุตรวจวดั 

(บาท) 

พลงังานทดแทน 

แสงอาทติย ์ลมและน ้า 100,000  

กา๊ซชวีภาพ 
 

-ฟารม์ปศสุตัว ์
-โรงงานอตุสาหกรรม 

30,000 
30,000 

ชวีมวล  -นอ้ยกวา่ 10MW 
-มากกวา่ 10MW 

25,000 
30,000 

ประสทิธภิาพ
พลงังาน 

ขนาดเล็ก (ไมใ่ช ่รง / อาคารควบคมุ) 50,000 

ขนาดใหญ ่ 100,000 
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ตวัอยา่งการพจิารณาตวัแปรตรวจวดั 
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ตวัแปรตรวจวดั CDM MRV ความส าคญั อปุกรณ์ 
1.3 ผลติไฟฟ้าโดยกา๊ซชวีภาพจากการบ าบดัน า้เสยีของโรงงานอตุสาหกรรม 
อตัราการไหลของน ้าเสยีหรอืปรมิาณน ้าเสยีทัง้ขา
เขา้และขาออกจากระบบทัง้ปี 

  

- สามารถตรวจวัดไดง้า่ย ราคาในการตรวจวดั
จงึต า่ 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกประมาณ 97 
% 

อปุกรณ์วัด
อตัราการ
ไหลของน ้า 

คา่ COD ของน ้าเสยีทัง้ขาเขา้และขาออกจาก
ระบบ 

  

- สามารถตรวจวัดไดง้า่ย  
- จ าเป็นตอ่การวัดคณุภาพของน ้าเสยี 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกประมาณ 97 
% 

อปุกรณ์เก็บ
ตวัอยา่งน ้า
เสยี 

ปรมิาณของกากตะกอนในสถานะแหง้ 

 

- ยากตอ่การตรวจวดั 
- ราคาในการตรวจวัดสงู 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกประมาณ 0.5 
%  

อปุกรณ์ตวง
วัดน ้าหนัก 

ประสทิธภิาพของหวัเผาทิง้ 

 

- ยากตอ่การตรวจวดั 
- ราคาในการตรวจวัดสงู 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้
ประมาณ  1 %  

อปุกรณ์วัด
กา๊ซไอเสยี
จากการเผา
ไหม ้

ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการใชไ้ฟฟ้าและ/หรอืเชือ้เพลงิฟอสซลิ 

  

- สามารถตรวจวัดไดง้า่ย ราคาในการตรวจวดั
จงึต า่ 
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้
ประมาณ  4 % 

อปุกรณ์วัด
ปรมิาณ
ไฟฟ้า
แบบตอ่เนือ่
ง 

ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยกา๊ซมเีทนจาก
การกกัเก็บชวีมวลภายใตส้ภาวะไรอ้ากาศซึง่
ไมไ่ดเ้กดิขึน้ในกรณีฐาน 

  
- มผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกประมาณ 49 
% 

อปุกรณ์เก็บ
ตวัอยา่งน ้า
เสยี 



วธิกีารค านวณ 
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Para. Means Calculation 

Emission 
Reduction 

ER กา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลง BE-PE 

Baseline 
Emission 

BE 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกกอ่น
การด าเนนิโครงการ 

ตามประเภทของ
โครงการ 

Project 
Emission 

PE 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ขณะด าเนนิโครงการ 

ตามประเภทของ
โครงการ 



ตวัอยา่งแสดงแนวทางการค านวณ 

การลด GHG ของ MRV 

• มาตรการดา้นพลังงานทดแทน 

• มาตรการดา้นประสทิธภิาพพลังงาน 
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ความแตกตา่งของตวัแปรเมือ่เทยีบกบั CDM 



ความแตกตา่งของตวัแปรเมือ่เทยีบกบั CDM 
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MRV CDM 

Methodology - ACM0002 Ver. 12.3.0 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผล
การลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคพลังงาน
ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์ลมและน า้ 

Consolidated baseline methodology 
for grid-connected electricity 

generation from renewable sources 

ER Formula ER = BE - PE - LE ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

PE Formula 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

EFCO2,grid,y : อา้งองิจาก อบก. 
 
PEFF,y : สว่นใหญ่ในประเทศไทยไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการ
ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์ลมและน ้า 

ygrid,CO2,yPJ,y EFEGBE  yCM,grid,yPJ,y EFEG  BE 

y,HPy PEPE  y,HPyFF,y PEPEPE 

  yi,yj,i,yFF, COEFFCPE
2

ysReyHP, m/W10PD4;1000/TEGEFPE 

2
yHP, m/W10PD;0PE  2

ysReyHP, m/W10PD4;1000/TEGEFPE 

2
yHP, m/W10PD;0PE 



ความแตกตา่งของตวัแปรเมือ่เทยีบกบั CDM 
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MRV CDM 

Methodology - ACM0002 Ver. 12.3.0 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผล
การลดกา๊ซเรอืนกระจกภาคพลังงาน

ส าหรับการผลติน า้รอ้นจาก
พลงังานแสงอาทติย ์

Consolidated baseline methodology 
for grid-connected electricity 

generation from renewable sources 

ER Formula ER = BE - PE - LE ER = BE - PE - LE 

BE Formula 
 
 
 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

PEFF,y : พจิารณาเฉพาะสว่นของกระบวนการผลติน ้ารอ้นจากแสงอาทติยเ์ทา่นัน้ 
 
PEEC,y : การใชไ้ฟฟ้าในกระบวนการผลติน ้ารอ้นมสีดัสว่นทีน่อ้ยมากเมือ่เทยีบ
กบัพลังงานความรอ้นทีผ่ลติได ้
 

PEGeo,y : แหลง่ความรอ้นใตพ้ภิพในประเทศไทยมเีฉพาะบางพืน้ที ่
 

2

2

CO,FFthermal,BLy,thermal

y,CO,thermaly

EF)EG(

BEBE





0PEy  y,Geoy,ECyFF,y PEPEPEPE 

2

2

CO,FFthermal,BLy,thermal

y,CO,thermaly

EF)EG(

BEBE







ความแตกตา่งของตวัแปรเมือ่เทยีบกบั CDM 
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MRV CDM 

Methodology - AMS III.H. Ver. 16 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับการผลติ
ไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ (การบ าบดัน า้เสยี
จากโรงงานอตุสาหกรรม) 

Methane recovery in wastewater treatment 

ER Formula ER = BE - PE  ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

BEEL,y = BEpower,y : การผลติไฟฟ้าจากโครงการ 
BEww,discharge,y  : จาก PDD ของโครงการ CDM นัน้ก าหนดใหท้กุทอ่น ้าทิง้สง่ลงสูบ่อ่บ าบดั 
BEs,final,y  , BEs,treatment,y : มสีดัสว่นในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยมากประมาณ 0.5% 
เทยีบกบัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน 
PEww,discharge,y : ก าหนดใหม้สีดัสว่นนอ้ยมากเนือ่งจาก 
PEs,final,y  , PEs,treatment,y : มสีดัสว่นในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยมากประมาณ 0.5% เทยีบ
กบัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากกรณฐีาน 
PEbiomass,y : นอกเหนอืจากขอบเขตการพจิารณา 
PEflaring,y  : มสีดัสว่นในการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยมากประมาณ 1% เทยีบกบัปรมิาณกา๊ซ
เรอืนกระจกจากโครงการ 

y,4CHy,ELy BEBEBE 

y,treatment,ww4CH BEBE 

yfugitive,ww,ytreatment,ww,ypower,y PEPEPEPE 


















y,final,sge,yww,dischar

y,treatment,sy,treatment,wwy,power

y
BEBE

BEBEBE
BE
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PEPEPE
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MRV CDM 

Methodology - AMS III.D. Ver. 18 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลดกา๊ซเรอืน
กระจกภาคพลงังานส าหรับการผลติไฟฟ้าจาก
กา๊ซชวีภาพ (การบ าบดัน า้เสยีจากฟารม์ปศุ
สตัว)์ 

Methane recovery in animal manure 
management systems 

ER Formula ER = BE - PE  ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

 
 
 
 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

BEEL,y : ตวัแปรเกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าโดยอา้งองิจาก AMS-I.D. 
 
PEflare,y  : ยากตอ่การตรวจวัด, ราคาในการตรวจวัดสงู และมผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซ 
เรอืนกระจกประมาณ 0.5 % 
 
PEtransp,y : การขนสง่ในพืน้ทีข่องโครงการเป็นระยะทางทีส่ัน้มากจงึไมน่ ามาพจิารณา 
 
PEstorage,y : ก าหนดใหไ้มม่กีารกกัเก็บมลูสตัวใ์นฟารม์ปศสุตัว ์

y,4CHy,ELy BEBEBE 

j,Bly,LTy,LTLT,0j

LT,j

bCH4CH4y,4CH

%MSVSNBMCF

UFDGWPBE







y,powery,PLy PEPEPE 

j,Bly,LTy,LTLT,0j

LT,j

bCH4CH4y

%MS*VS*N*B*MCF

*UF*D*GWPBE




ystorage,ytransp,

ypower,yflare,yPL,y

PEPE

PEPEPEPE
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MRV CDM 
Methodology - AMS III.G. Ver. 07 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับการผลติ
ไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ (การบ าบดัน า้เสยี
จากการฝงักลบ) 

Landfill Methane Recovery 

ER Formula ER = BE - PE  ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

BEEL,y : ตัวแปรเกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าโดยอา้งองิจาก AMS-I.D 
 
PEprocess,y  : ยากตอ่การตรวจวดั, ราคาในการตรวจวดัสงู และมผีลตอ่ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกประมาณ 0.5 % 

y,4CHy,ELy BEBEBE 

CH4yreg,yCH4,SWDS,y GWP*MDBEBE 

y,processy,flarey,Powery PEPEPEPE 
y,flarey,Powery PEPEPE 

4CHy,regy,SWDS,4CHy,4CH GWP*MDBEBE 
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MRV CDM 

Methodology - ACM0018 Ver.02 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับการผลติ
ไฟฟ้าจากชวีมวล 

Consolidated methodology for electricity 
generation from biomass residues in power-
only plants 

ER Formula ER = BE - PE  ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

 
 
 
 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

EFCO2,grid,y : อา้งองิจาก อบก. 
 
BEBR1,y = BEBR,B1/B3,y  : ตวัแปรของชวีมวลทีย่อ่ยสลายเองและเผาไหมแ้บบไมค่วบคมุ 
 
BEBR2,y = BEBR,B2,y  : ตวัแปรของชวีมวลทีย่อ่ยสลายแบบไรอ้ากาศ 
 
PEBR,y  : มสีดัสว่นนอ้ยมากสว่นใหญแ่ลว้จะน าไปผลติไฟฟ้าทัง้หมด 
 
PEww,y : จากเอกสาร PDD จากโครงการของ CDM ตวัแปรนีม้กีารพจิารณานอ้ยมาก เนือ่งจาก
โรงไฟฟ้าชวีมวลทกุโรงมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีตามาตรฐานสงิแวดลอ้มทีต่ัง้ไว ้
 
 

yBR,yEL,y BEBEBE 

ygrid,CO2,yPJ,yEL, EFEGBE 

yBR2,yBR1,yBR, BEBEBE 

yTR,y,ELyFF,y PEPEPEPE 

yBR,yEL,y BEBEBE 

yEL,BL,yPJ,yEL, EFEGBE 

yWW,

yBR,yTR,y,ELyFF,y

PE

PEPEPEPEPE





yB2,BR,yB1/B3,BR,yBR, BEBEBE 
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MRV CDM 

Methodology - ACM0006 / Version 12.0.1 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับการผลติ
ความรอ้นจากชวีมวล 

Consolidated methodology for electricity 
and heat generation from biomass residues 

ER Formula ER = BE - PE  ER = BE - PE - LE 

BE Formula 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PE Formula 

LE Formula N/A 

Different 
Parameter 

BEBR1,y = BEBR,B1/B3,y  : ตวัแปรของชวีมวลทีย่อ่ยสลายเองและเผาไหมแ้บบไมค่วบคมุ 
BEBR2,y = BEBR,B2,y  : ตวัแปรของชวีมวลทีย่อ่ยสลายแบบไรอ้ากาศ 
ELBL,GR,y . EFEG,GR,y  และ ELBL,FF/GR,y  . min(EFEG,GR,y,EFEG,FF,y) : ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการผลติ
ไฟฟ้าซึง่อยูน่อกขอบเขตการพจิารณา 
 

PEEL,y = PEGR1,y   : ตวัแปรของปรมิาณไฟฟ้าทีน่ าเขา้ของโครงการ 
PEGR2,y : ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการผลติไฟฟ้าซึง่อยูน่อกขอบเขตการพจิารณา 
PEBR,y  : มสีดัสว่นนอ้ยมากสว่นใหญแ่ลว้จะน าไปผลติไฟฟ้าทัง้หมด 
PEww,y : จากเอกสาร PDD จากโครงการของ CDM ตวัแปรนีม้กีารพจิารณานอ้ยมาก เนือ่งจาก
โรงไฟฟ้าชวีมวลทกุโรงมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีตามมาตรฐานสงิแวดลอ้มทีต่ัง้ไว ้
PEBG2,y : ตวัแปรเกีย่วกบัการผลติกา๊ซชวีภาพซึง่อยูน่อกขอบเขตการพจิารณา 

yBR2,yBR1,yBR, BEBEBE 

yTR,y,ELyFF,y PEPEPEPE 

yB2,BR,yB1/B3,BR,yBR, BEBEBE 

yBR,

f

fy,FF,fy,HG,BL,y BEEFFFBE 
yBR,yFF,EG,yGR,EG,y,GR/FF,BL

f

fy,FF,fy,HG,BL,yGR,EG,yGR,BL,y

BE)EF,EFmin(EL

EFFFEFELBE



 

y,2BGyWW,yBR,

yTR,y,2GRy,1GRyFF,y

PEPEPE

PEPEPEPEPE





 
n

y,n,BRy,n,8B/5BLE,2COy NCVBREFLE
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MRV CDM 
Methodology - AM0060 Ver. 1.1 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับประสทิธิ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (เครือ่งท าน า้เย็น) 

Power saving through replacement by 
energy efficient chillers 

ER Formula ER = (EPre –  EPost)  x TRBL x EFCO2,grid,y ER = BE - PE - LE 

BE Formula EPre = Ppre,n / TRPre,n 

PE Formula 

EPost = PPost,n / TRPost,n 
TRPost,n  = [ mw,Post,n x  Cp,Post,n x (ti,Post,n -     
             te,Post,n)] / FTRn x 3.517 
PPost,n = Pn / FPWn 

 
 
 
 
 
 

LE Formula N/A 

Different 
Parameter 

มคีวามแตกตา่งในตวัแปรไมม่ากนักโดยพจิารณาปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหลกัคอื 
 
-Ppre,n , PPost,n , TRPost,n  , TRPre,n  เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าเชน่เดยีวกบัตวัแปร
ของ CDM คอื ECBL,y , ECPJ,y 

 

สว่นสารท าความเย็น 
- PEref : ตวัแปรเกีย่วกบัสารท าความเย็นซึง่ไมไ่ดพ้จิารณาในวธิกีารของ IPMVP 
 
- LEHFC23,y : ตวัแปรเกีย่วกบัสารท าความเย็นซึง่ไมไ่ดพ้จิารณาในวธิกีารของ IPMVP 

yBL,yELEC,y ECEF=BE 

y,ECy,refy PEPEPE 

 

BLref,

BLref,PJref,yPJ,ref,start,PJ,refyref,

GWP

QGWPQQPE





y,PJy,ELECy,EC ECEFPE 

 
23HFC

BL,22HCFCy,PJ,22HCFCstart,PJ,22HCFCy,23HFC

GWP03.0

QQQ=LE
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MRV CDM 

Methodology - AMS II.J. Ver. 04 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับประสทิธิ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (แสงสวา่ง) 

Demand-side activities for efficient lighting 
technologies 

ER Formula 

ER = BE - PE ER = NESy x EFCO2,ELEC,y 

 
 
 
 

BE Formula 
BE = EFCO2,grid,y x (Pavg x N x ty)BL 
n = N/(1-Ne2) : ส าหรับพจิารณาคา่ Lux 

PE Formula 
PE = EFCO2,grid,y x (Pavg x N x ty) PJ 
n = N/(1-Ne2) : ส าหรับพจิารณาคา่ Lux 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

ในกรณีนีไ้มม่คีวามแตกตา่งในตวัแปรตรวจวัด โดยพจิารณาปรมิาณการใช ้

ไฟฟ้าเป็นหลกั 
 
แตใ่นกรณีของ CDM ไมม่ตีวัแปรควบคมุ คา่ความสอ่งสวา่ง (Lux) 

NTG

)TD1(1ES)LFR1(QNES
y

n

1i
iy,ii,PJy






1000/365O)PP(ES
iPJ,iBL,ii


1000/365OP
iBL,i


1000/365OP
iPJ,i
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MRV CDM 
Methodology - AMS II.C. Ver. 13 

Outline of 
Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับประสทิธิ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (พดัลม ปั๊ม และ
มอเตอร)์ 

Demand-side energy efficiency activities for 
specific technologies 

ER Formula ER = BE - PE ER = BE – PE - LE 

BE Formula BE = EFCO2,grid,y x (Pavg x ty)BL 

PE Formula PE = EFCO2,grid,y x (Pavg x ty) PJ 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

มคีวามแตกตา่งในตวัแปรไมม่ากนัก โดยพจิารณาปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเป็น
หลกั 
 
แตใ่นกรณีของ CDM จะพจิารณาในสว่นของปรมิาณสารท าความเย็น
ดว้ยในกรณีฐาน 
 

BLref,BLref,yELEC,CO2,yBL,y
GWPQEF*EBE 

)l/(1)ο*p*(nE
yi iiiyBL,



CO2,yy,PJy
EF*EPE 
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MRV CDM 
Methodology - AM0044 Ver. 01 

Outline of Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับประสทิธิ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ฟ้ืนฟ/ูเปลีย่นหมอ้ไอ
น า้) 

Energy efficiency improvement projects: 
boiler rehabilitation or replacement in 
industrial and district heating sectors 

ER Formula ER = BE - PE ER = BE - PE 

BE Formula 

 
  

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

-MRV 
EGPJ,y  : พจิารณาจากปรมิาณน า้ตอ่ปี และคา่เอนทาลปีขาเขา้และขาออกจากหมอ้น ้า โดย
พจิารณาจากอณุหภมูแิละความดนัของน ้ารอ้นหรอืไอน ้ารอ้น 
 
-CDM  
EGPJ,y  : พจิารณาจากความแตกตา่งของคา่เอนทาลปีทีต่ า่ทีส่ดุของน า้ป้อน ไอน า้ท ิง้จากหมอ้
น า้ และน า้ท ิง้จากการควบแนน่ โดยขึน้อยูก่บัอตัราการไหลเชงิมวลหรอืปรมิาตร อณุหภมู ิ
และความดนัในกรณีของไอน า้ย ิง่ยวด 
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MRV CDM 
Methodology - AM0036 Ver. 04.0.0 

Outline of Project 

แนวทางการตรวจวัดและรายงานผลการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภาคพลงังานส าหรับประสทิธิ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (เปลีย่นเชือ้เพลงิหมอ้
ไอน า้) 

Fuel switch from fossil fuels to biomass 
residues in heat generation equipment 

ER Formula ER = BE - PE ER = BE – PE - LE 

BE Formula 

 
 
 
 
 
 

PE Formula 

LE Formula N/A N/A 

Different 
Parameter 

PECH4,BF,y : ตัวแปรเกีย่วกบัการปลอ่ยกา๊ซมเีทนจากการเผาไหม ้ซึง่มสีดัสว่นกา๊ซ
เรอืนกระจกประมาณ 1%  เมือ่เทยีบกบัการปลอ่ยกา๊ซของโครงการ  
 
และยากตอ่การตรวจวดัและจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สง่ผลตอ่ราคา
ตรวจวดั 

y,BRy,FFy BEBEBE 

FF,heat

y,2CO,FFy,biomass,PJ

y,FF

EFHG
BE






y,i,4CH

i

i,BRy,i4CHy,BR EFNCVBFGWPBE  
,TR,y2COy,EC,2COy,FF,2COy PEPEPEPE 

yBF,yHG,y
BEBEBE 

FF,heat

y,2CO,FFy,biomass,PJ

y,HG

EFHG
BE






y,k,4CH,burningk
k

y,k,PJ4CHy,BF
EFNCVBFGWPBE  

y,BF,4CH4CH

y,TR,2COy,EC,2COy,FF,2COy

PEGWP

PEPEPEPE
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CDM Unit 
MRV 

Unit 

Domestic & Inter. 

BEy 7,677 tCO2/y BE 7,677 tCO2/y 

•EGPJ,y = 
EGfacility,y 

13,823 MWh/y •EGPJ,y 13,823 MWh/y 

•EFgrid,CM,y 0.5554 tCO2/MWh •EGexport,y 14,251 MWh/y 

  •ECimport,i,y 428 MWh/y 

  •EFCO2,grid,y 0.5554 tCO2/MWh 

PE 0 tCO2/y PE 0 tCO2/y 

ER 7,677 tCO2/y ER 7,677 tCO2/y 

Error 0 % 0 % 

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ AMD I.D: Wang Phloeng Solar Power Plant Project 
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การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซชวีภาพ (การบ าบดัน า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม) AMS III-H and 

AMS I.D : Wastewater Treatment with Biogas System (UASB) in a Starch Plant at Nakorn Ratchasima   

CDM Unit 
MRV 

Unit 
Domestic Inter. 

BE 42783.87 tCO2/y BE 42783.87 42783.87 tCO2/y 

•BEpower,y 4810.87 tCO2/y •BEEL,y 4810.87 4810.87 tCO2/y 

•BEww,treatment,y 37,973 tCO2/y •EGPJ,y 8662 8662 MWh 

•BEs,treatment,y 0 tCO2/y •EFCO2,grid,y 0.5554 0.5554 tCO2/MWh 

BEs,final,y 0 tCO2/y •BECH4,y 37,973 37,973 tCO2/y 

BEww,discharge,y 0 tCO2/y •BEww,treatment,y 1808.24 1808.24 tCH4/y 

PE 13215.18 tCO2/y PE 13215.18 13215.18 tCO2/y 

•PEpower,t 553.18 tCO2/y •PEpower,t 553.18 553.18 tCO2/y 

•PEww,treatment,y 8054 tCO2/y •PEww,treatment,y 8054 8054 tCO2/y 

•PEs,treatment,y 0 tCO2/y •PEww,fugitive,y 4608 4608 tCO2/y 

•PEww,discharge,y 0 tCO2/y •PEflare,y - 0 tCO2/y 

•PEs,final,y 0 tCO2/y 

•PEfugitive,ww,y 4608 tCO2/y 

•PEfugitive,s,y 
0 tCO2/y 

•PEflare,y 
0 tCO2/y 

ER 29568.69 tCO2/y ER 29568.69 29568.69 tCO2/y 

Error 0 % 0 0 % 
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CDM Unit 
MRV 

Unit 

Domestic Inter. 

BE 66572.83 tCO2/y BE 66572.83 66572.83 tCO2/y 

•BEEL,y 61302.83 tCO2/y •BEEL,y 61302.83 61302.83 tCO2/y 

•EGPJ,y 110376 MWh •EGPJ,y 110376 110376 MWh 

•EFBL,EL,y 0.5554 tCO2/MWh •EFCO2,grid,y 0.5554 0.5554 
tCO2/MWh 
 

•BEBR,y 5270 
tCO2/y 

 
•BEBR,y 5270 5270 tCO2/y 

•BEBR,B1/B3,y 5270 
tCO2/y 

 
•BEBR1,y 5270 5270 tCO2/y 

•BEBR,B2,y 0 
tCO2/y 

 
•BEBR2,y 0 0 

tCO2/y 
 

PE 21470 tCO2/y PE 20030 21470 tCO2/y 

•PEFF,y 18481 tCO2/y •PEFF,y 18481 18481 
tCO2/y 
 

•PEEL,y 0 
tCO2/y 
 

•PEEL,y 0 0 
tCO2/y 
 

•PETR,y 1549 
tCO2/y 
 

•PETR,y 1549 1549 
tCO2/y 
 

•PEBR,y 1440 
tCO2/y 
 

•PEBR,y - 1440 
tCO2/y 
 

•PEWW,y 0 
tCO2/y 
 

•PEWW,y - - 
tCO2/y 
 

ER 45102.83 tCO2/y ER 46542.83 45102.83 tCO2/y 

Error 0 % 3.19 0 % 

การผลติไฟฟ้าจากชวีมวล (ACM0018 : 20 MW Capacity Biomass based Power Project of India)  
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เพิม่ประสทิธกิารใชพ้ลงังานไฟฟ้า (เครือ่งท าน า้เย็น) : 
 
  

 
CDM Unit 

MRV 
Unit 

Domestic & Inter. 

BE 2052.18 tCO2/y BE 2052.19 tCO2/y 

EFELEC,y 0.5554 t CO2/MWh EPre  1.29 kW/TR 

ECBL,y 3694.97 MWh TRPre,n  343.94 TR 

Ppre,n  443.68 kW 

EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2/kWh 

TRBL  2864332.32 TR-hr/ปี 

ty  8328 hr/ปี 

PE 1443.12 tCO2/y PE 1446.88 tCO2/y 

PEref,y 0 t CO2e/yr EPost 0.63 kW/TR 

Qref,PJ,start 0 t/yr TRPost,n  496.53 TR 

Qref,PJ,y 0 t/yr mw,Post,n  124.13 dm3/s 

GWPref,PJ 0 t CO2e/t ref. Cp,Post,n  4.187 kJ/kg-๐C 

Qref,BL 0  t/yr ti,Post,n  12.17 °C 

 GWPref,BL 0 t CO2e/t ref te,Post,n  8.81 °C 

PEEC,y 1443.12 tCO2/yr PPost,n  312 kW 

ECPJ,y 2598.34 MWh/yr 

EFELEC,y 0.5554 tCO2/MWh 

ER 609.06 tCO2/y ER 605.31 tCO2/y 

Error 0 % 0.62 % 
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CDM Unit 
MRV 

Unit 
Domestic & Inter. 

BE 216.09 tCO2/y BE 216.09 tCO2/y 

EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh 

PBL,avg 0.042 kW PBL,avg,i 0.042 kW 

n 2115 หลอด PBL,total,i 88.83 kW 

N 96 หลอด n 2115 หลอด 

e 0.1   NBL,i 96 หลอด 

ty  4380 ชัว่โมง e 0.1   

LuxBL 219 ลกัซ ์ ty,i  4380 ชัว่โมง 

LuxBL,i 219 ลกัซ ์

PE 154.35 tCO2/y PE 154.35 tCO2/y 

EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh 

PPJ,avg 0.03 kW PPJ,avg,i 0.03 kW 

Ptotal 63.45 kW PPJ,total,i 63.45 kW 

n 2115 หลอด n 2115 หลอด 

N 96 หลอด NPJ,i 96 หลอด 

e 0.1   e 0.1   

ty  4380 ชัว่โมง ty,i  4380 ชัว่โมง 

LuxPJ 217 ลกัซ ์ LuxPJ,i 217 ลกัซ ์

ER 61.74 tCO2/y ER 61.74 tCO2/y 

Error 0 % 0 % 

เพิม่ประสทิธกิารใชพ้ลงังานไฟฟ้า (แสงสวา่ง) : 
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CDM Unit 
MRV 

Unit 
Domestic & Inter. 

BE 62.99 tCO2/y BE 59.85 tCO2/y 

EBL,y 113431 kWh ECBL,i 107760 kWh 

ni 1 - EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh 

pi 22.45 kW PBL,i 22.45 kW 

oi 4800 hr PBL,total,i 22.45 kW 

ly 0.05   ni 1 

EFCO2,ELEC,y 0.5554 tCO2/MWh ty 4800 hr 

Qref,BL 0 t/yr 

GWPref,BL 0 t CO2e/t ref. 

PE 39.93 tCO2/y PE 37.94 tCO2/y 

EPJ,y 71899 kWh ECPJ,i 68304 kWh 

ni 1 - EFCO2,grid,y 0.0005554 tCO2e/kWh 

pi 14.23 kW PPJ,i 14.23 kW 

oi 4800 hr PPJ,total,i 14.23 kW 

ly 0.05   ni 1 

EFCO2,y 0.5554 tCO2/MWh ty 4800 hr 

ER 23.06 tCO2/y ER 21.91 tCO2/y 

Error 0 % 4.98 % 

เพิม่ประสทิธกิารใชพ้ลงังานไฟฟ้า (พดัลม ปั๊ม และมอเตอร)์ : 



ผลสรปุความแตกตา่งของ MRV กบั CDM 
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Project 

Difference between CDM and MRV  
(if CDM is 100%) 

Domestic International 

1. Renewable Energy 
1.1 Solar energy 
1.2 Wind energy  
1.3 Hydro energy  
1.4 Biomass system 
1.5 Biogas system 

 
±0.2% 
±0.2% 
±0.2% 
±4% 
±1% 

 
±0.2% 
±0.2% 
±0.2% 
±2% 
±0.5% 

2. Energy Efficiency 
2.1 Electricity 
2.2 Thermal  

 
±4% 
±4% 

 
±2% 
±2% 

3. Transport (MRT) ±4% ±2% 
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Please help save the world 
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