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ผศ.ดร. สิริลักษณ� เจียรากร หัวหน�าโครงการ 
รศ. วารุณี เตีย  นักวิจัย
คุณบงกช กิตติสัมพันธ� ที่ปรึกษาโครงการ

                              ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

                   
Thailand MRV Network ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีปาร�ค , 26 มิถุนายน 56  (งานวิจัยยังไม�เสร็จสมบูรณ� โปรดอย�านําไปใช�อ�างอิง)

ระบบการตรวจวัด การรายงาน การทวนสอบสําหรับการจัดทําบัญชีก*าซเรือนกระจก 
และการลดก*าซเรือนกระจก: แนวปฏิบัติโดยท่ัวไปและโครงสร�างรองรับการดําเนินงาน

ภายในประเทศ

1

วัตถุประสงค�ของโครงการ

� เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติโดยท่ัวไปและโครงสร�างบริหารจัดการของระบบ MRV ท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทย (T-MRV) สําหรับ
� การจัดทําบัญชีก*าซเรือนกระจก

� กิจกรรมลดก*าซเรือนกระจก

� เพ่ือศึกษาโครงสร�างการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติโดยท่ัวไป

� ได�แนวทาง Domestic MRV และโครงสร�างบริหารจัดการเพ่ือรองรับการจัดทํา

     บัญชีก*าซเรือนกระจกและกจิกรรมลดก*าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ผลท่ีคาดวFาจะได�รับผลท่ีคาดวFาจะได�รับ
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แนวทางการศึกษา

โครงการระยะเวลา 12 เดือน

(คาดวFาจะเสร็จส้ินในก.ย. 56)
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รายละเอียด บัญชีก*าซฯ กิจกรรมลดก*าซฯ

1. ความสอดคล�องกับแนวทางของ UNFCCC +++ +++

2. ความสอดคล�องกับแนวทางสากลอ่ืนๆ  + +++

3. ความสอดคล�องกับแผนพัฒนาฯและแผน
    แมFบทฯ

+++ +++

4. ความยั่งยืนของการดําเนินงาน +++ +++

5. ต�นทุน และความคุ�มคFาในการดําเนินการ + +++

6. ความเปUนไปได�ในการบูรณาการทํางานข�าม
    หนFวยงานทีม่ีอยูF

+++ +++

7. การยอมรบัจากผู�มีสFวนได�สFวนเสีย +++ +++

8. ความเปUนไปได�ในทางปฏบิัติ +++ +++

หลักการการรFางแนวปฏิบัติฯ และโครงสร�างบริหาร
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รายละเอียด IPCC 2006 ISO 14064-65 GHG Protocol

1. หลักการ  + สอดคล�องกับ 
UNFCCC

+ สอดคล�องกับ UNFCCC + สอดคล�องกับ UNFCCC

2. ขอบเขต + สอดคล�องกับ NC, BUR -ไมFสอดคล�องกับ NC, BUR -ไมFสอดคล�องกับ NC, BUR

3. ชนิดก*าซหลัก + 7 ชนิด (CO2, CH4, 
N2O, HFCs, PFCs, SF6 , 
NF3 ) สอดคล�องกับ NC, 
BUR

- 6 ชนิด ขาด NF3 - 6 ชนิดขาด NF3

4. การตรวจวัด + ระบุวิธีการตรวจวัด
   ครบถ�วนในทุก sector

- ระบุหลักการแตFไมFมีวิธีการ - ระบุวิธีการแตFไมFครบใน
  ทุก sector

5. การรายงาน + มรูีปแบบและแนวทาง
   สอดคล�อง NC, BUR

- ระบุหลักการแตFไมFมีวิธีการ - มีวิธีการรายงานแตFไมF
  ครบทุก sector และยังไมF
  สอดคล�อง NC, BUR

6. การทวนสอบ + มรูีปแบบและแนวทาง
   สอดคล�อง NC, BUR

- ระบุหลักการแตFไมFมีวิธีการ - ไมFระบุหลักการและ
  วิธีการ

7. การควบคุมคุณภาพ + สอดคล�องกับ UNFCCC + สอดคล�องกับแนวทาง + สอดคล�องกับแนวทาง

ข�อดีและข�อเสียของแนวปฏิบัติสากลสําหรับบัญชีก*าซฯ
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รายละเอียด ISO 14064-2,3 CDM VCS
1. หลักการ +UNFCCC + Relevance +UNFCCC + confidentially +UNFCCC + Relevance + 

additionality

2. ขอบเขต -ระดับโครงการเทFานัน้ + ครบ 4 sectors
- ระดบัโครงการเทFานัน้

+ ครบ 4 sectors
- ระดบัโครงการเทFานัน้

3. ชนิดก*าซหลกั - 6 ชนิดขาด NF3 CO2, CH4, N2O, 
และ สนบัสนุนให�มีการรายงานก*าซ 
HFCs, PFCs, SF6 , NF3

- 6 ชนิดขาด NF3

4. การตรวจวัด - ระบุหลกัการแตFไมFมีวิธีการ + ระบุวิธีครบถ�วนทุก sectors
+ ระบุวิธีสําหรับโครงการขนาดเลก็
และใหญFบางโครงการ

+ ระบุวิธีครบถ�วนทุก sectors
+ ระบุขนาดโครงการ ใหญF กลาง
เลก็

5. การรายงาน - ระบุหลกัการแตFไมFมีวิธีการ + ระบุวิธีการและแบบฟอร�ม +  ระบุวิธีการและแบบฟอร�ม

6. การทวนสอบ - ระบุหลกัการแตFไมFมีวิธีการ + ระบุวิธีการและแบบฟอร�ม +  ระบุวิธีการและแบบฟอร�ม

7. การควบคุมคณุภาพ + สอดคล�องกบัแนวทาง
    สากล

+ ISOที่เกี่ยวข�อง +  ISO 14065

ข�อดีและข�อเสียของแนวปฏิบัติสากลสําหรับกิจกรรมลดก*าซฯ
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รายละเอียด J-MRV K-VER T-VER

1. หลักการ + อยFางงFาย และยอมรับใน
ระดับสากล

+ สอดคล�อง CDM, ISO 14064 
& 14065

+ สอดคล�อง UNFCCC 
+ Relevance
+ additionality

2. ขอบเขต - ระดับโครงการเทFาน้ัน - ระดับโครงการเทFาน้ัน - ระดับโครงการเทFาน้ัน

3. ชนิดก*าซหลัก - 6 ชนิดขาด NF3 - 6 ชนิดขาด NF3 - 3 ชนิด (CO2, CH4, N2O)

4. การตรวจวัด -ขาด ภาคเกษตร/ปpาไม� และ
 อุตสาหกรรม

-ระบุวิธีตรวจวัด ภาคพลังงาน
เทFาน้ัน

- ขาดภาคอุตสาหกรรม

5. การรายงาน - ระบุหลักการแตFไมFระบุ
วิธีการ

+ ระบุวิธีการรายงาน มีแบบ
Form

-ระบุวิธีการรายงานแตFยังไมF
มี Form

6. การทวนสอบ - ระบุหลักการแตFไมFระบุ
วิธีการ

+ ระบุหลักการและวิธีการทวน
สอบ

+ ระบุหลักการและวิธีการ
ทวนสอบ

7. การควบคุมคุณภาพ +ISO ท่ีเก่ียวข�อง +ISO 14064, ISO 14065 +ISO 14064-2, ISO 
14064-3

ข�อดีและข�อเสียของแนวปฏิบัติสากลสําหรับกิจกรรมลดก*าซฯ
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รายละเอียด บัญชีก*าซฯ กิจกรรมลดก*าซฯ

1. หลักการ  สอดคล�องกับ UNFCCC + 
Sustainability

UNFCCC + Relevance + 
Conservativeness
(ไมFระบุ Additionality)

2. ขอบเขต  สอดคล�องกับ IPCC 2006 สอดคล�องกับ IPCC 2006

3. ชนิดก*าซหลัก 7 ชนิด CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6 , NF3

CO2, CH4, N2O, 
และ สนับสนุนให�มีการรายงานก*าซ 
HFCs, PFCs, SF6 , NF3

4. การตรวจวัด IPCC 2006 ISO 14604-2 +CDM

5. การรายงาน IPCC 2006 ISO 14604-2 +CDM

6. การทวนสอบ UNFCCC ISO 14604-3+CDM

7. การควบคุมคุณภาพ GPG 2000, IPCC 2006 ISO ที่เก่ียวข�อง

สรุปแนวทางรFางแนวปฏิบัติฯ
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คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

คณะอนุฯวิชาการ
(สผ.+ อบก.)

T-GHG  Registry

เลขาอนุฯวิชาการ

คณะทํางานการ
ตรวจสอบและทวนสอบ

คณะทํางานระเบียบ
วิธีการลดก*าซฯ

คณะทํางานการข้ึน
ทะเบียน คณะทํางานบัญชีก*าซฯ

คณะทํางานยFอยด�าน
Energy

คณะทํางานยFอยด�าน 
Waste

คณะทํางานยFอยด�าน  
IPPU

คณะทํางานยFอยด�าน  
AFOLU

คณะอนุฯเจรจา
(สผ.+ อบก.)

คณะอนุฯ NAMA
(สผ.+ อบก.)

Pledge

NAMA

NAMA registry

MRV

ผู�ชFวยเลขาอนุฯวิชาการ

เลขา ผู�ชFวย CCC

คณะทํางานยFอยด�าน
Energy

คณะทํางานยFอยด�าน 
Waste

คณะทํางานยFอยด�าน 
 IPPU

คณะทํางานยFอยด�าน  
AFOLU
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รFางโครงสร�างการบริหารจัดการ T-MRV

ผังที่โครงการนําเสนอ

รายละเอียด องค�ประกอบ อํานาจหน�าท่ี

CCC 19 กระทรวง 
11 หนFวยงาน

1) ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเร่ืองตFางๆ
2) ติดตามผลการดําเนนิงาน
3) วาระการประชุม ฯ
4) จัดทําข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
5) ผลักดันและสFงเสริมให�หนFวยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะอนุฯ เจรจา 4  กระทรวง 
14 หนFวยงาน

1) กําหนดทFาทีไทยในการเจรจา ภายใต�กรอบ UNFCCCและพิธีสารเก่ียวโต
2) เสนอข�อมูล ความเห็น และข�อเสนอแนะ  
3) จัดต้ังคณะทํางานในด�านตFางๆ ได�ตามความจําเปUนและเหมาะสม

คณะอนุฯ วิชาการ 8 กระทรวง 
10 หนFวยงาน
ระบุรายช่ือ 5 
ทFาน

1) เสนอแนะข�อคิดเห็นทางวิชาการ และนโยบาย
2) เสนอแนะมาตรการท่ีจําเปUนหรือเปUนประโยชน�ตFอการดําเนนิงานตFางๆ 
3) เสนอแนะแนวทางการเสริมสร�างความรFวมมือและประสานงาน
4) เสนอแนะข�อมูลวิชาการประกอบการเจรจา

คณะอนุฯ NAMA 5 กระทรวง 
11 หนFวยงาน
ระบุรายช่ือ 2
ทFาน

1) แสดงเจตจํานง (Pledge) การดําเนินงานลดก*าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ของประเทศ ( NAMAs ) 
2) พิจารณาแนวทางในการตรวจวัด รายงานวัด และการทวนสอบ สําหรับ
NAMAs )
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รายละเอียด ปxญหา แนวทางแก�ไข

1. กฎหมาย • ขาดกฎหมายเพ่ือบังคับใช� • ปรับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องให�สอดคล�อง
• เพ่ิมเติมกฎหมายท่ีจําเปUน

2. แรงจูงใจ • ขาดแรงจูงใจท่ีจะดําเนินการ • มีกลไกสFงเสริม เชFน ประกาศนียบัตร มาตรการ
  ทางภาษี รัฐเปUนตัวแทนขายคาร�บอน
• มีกลไกสFงเสริมผFาน BOI
• ให�งานด�าน MRV เปUนหน่ึงในปxจจัยในการ

พิจารณางบประมาณ

3.  การบริหาร
จัดการ

• ขาดการประสานงานระหวFางหนFวยงาน
• ภารกิจไมFสอดคล�องกับอํานาจและหน�าท่ี
• ระบบการทํางานไมFย่ังยืน

• มีหนFวยงานประสานงาน
• แก�ไข หรือเพ่ิมเติมอํานาจหน�าท่ีให�สอดคล�องกับ
   ภารกิจ
• มีการวางแผนงานตามวิธีการของ ISO 9000
• ให�งานด�าน MRV เปUนหน่ึงในปxจจัยในการ
   พิจารณางบประมาณ

4. การตรวจวัด • ความยุFงยากและซับซ�อนของวิธีการตรวจวัด
• ขาดแคลนเคร่ืองมือตรวจวัด

• พัฒนาวิธีการท่ีมีความสะดวกและเหมาะสม ไมF
   กFอให�เกิดภาระแกFเจ�าของโครงการ

อุปสรรคในการพัฒนา MRV ในประเทศ

11

รายละเอียด ปxญหา แนวทางแก�ไข

5. การรายงาน • เพ่ิมภาระในการจัดทํารายงาน
• รายงานซ้ําซ�อนกับหนFวยงานอื่นๆ 

• การรักษาความลับของข�อมูล

• มีแรงจูงใจ
• ออกแบบฟอร�มและจัดทําฐานข�อมูลเพ่ือลดความ
   ซ้ําซ�อน
• ทําข�อตกลงระหวFางหนFวยงาน

6. การทวนสอบ • ขาดแคลนผู�ทวนสอบในบางสาขา 
• ผู�ทวนสอบเอกชนต�องการเข�ามามีสFวนรFวม
• ความเข�มงวดในการทวนสอบและความ
ยินยอมให� 3rd party เข�ามาทวนสอบ

• ฝ}กอบรมและข้ึนทะเบียนผู�ทวนสอบ
• เป~ดโอกาสให�ผู�ทวนสอบเอกชน ผู�ทวนสอบอิสระ
   เข�ามามีสFวนรFวมกับ T-MRV
• ออกแบบแนวทางทวนสอบให�เหมาะสมกับ
  กิจกรรม

7. คFาใช�จFายในการ 
MRV

• ภาระด�านคFาใช�จFายในการตรวจวัด • ???
• การพัฒนาวิธีการ MRV ราย sector ควร
   พิจารณาในประเด็น cost effectiveness 

7. บุคคลากร • ขาดแคลนผู�เช่ียวชาญด�านเทคนิค และด�าน
   กฎหมาย ท่ีเก่ียวกับก*าซเรือนกระจก
• ผู�มีสFวนได�สFวนเสียยังขาดความรู� ความเข�าใจ

• ฝ}กอบรมโดยตรงกับสถาบันท่ีได�รับการยอมรับ
  ระดับสากล
• ฝ}กอบรมโดยผู�เช่ียวชาญท่ีได�รับ certificate 

8. บทลงโทษ • ไมFมีบทลงโทษท่ีชัดเจน • ???

9. เคร่ืองมือหรือ
   ระบบสนับสนุน 

MRV

• ขาดระบบฐานข�อมูลการปลFอยและการลด
  ก*าซฯ ของประเทศ และราย sector หลัก 
(bottom-up)

• ออกแบบระบบฐานข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับก*าซเรือน
  กระจก เชFน T-GHG registry
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แนวทางแกไ้ขปัญหา MRV

Incentive

Cost

Law

Tools and 

System

Institutional 

Structure

-การปฏริูป พ.ร.บ. 
สิ่งแวดล�อม 2535
- รFาง พ.ร.บ การคลังเพื่อ
สิ่งแวดล�อม
- พฒันาฐานข�อมูลเกี่ยวกบั
ก*าซเรอืนกระจก

-มีการปรบัโครงสร�างการ
ดําเนนิงาน
- มีพัฒนา MRV guideline 
และ MRV ราย sector

database
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  ขอบคุณคFะ
� Siriluk.chi@kmutt.ac.th
� Warunee.tia@kmutt.ac.th

(งานวิจัยยังไม�เสร็จสมบูรณ� โปรดอย�านําไปใช�อ�างอิง)
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