
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

โครงการน าร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย 

โครงการน าร่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย 

ด ารงค์ บัวยอม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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หัวข้อน าเสนอ 

1. วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. การศึกษาเปรียบเทียบ MRV ในต่างประเทศ 

3. การรับสมัครอาคารน าร่อง 

4. การเข้าส ารวจและจัดท ารายงาน 

5. การเข้าตรวจสอบและทวนสอบโครงการ 

6. ผลที่ได้จากการศึกษา 

7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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เป้าหมาย: พัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV system) 

วัตถุประสงค:์ 

พัฒนาแบบฟอร์ม PDD และระเบียบวธิีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ส าหรับโครงการ T-VER โดยใช้โครงการน าร่อง ฯ (J-VER, CDM, etc.) 

พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ที่สอดคล้อง 

กับแนวทางการตรวจวัดพสิูจน์ผล (M&V) ของ energy audit ในอาคาร. 

ทดสอบระบบ MRV ในอาคารน าร่อง 

กลุ่มเป้าหมาย: อาคารน าร่อง 

ระยะเวลา: พ.ย. 2554 – ต.ค.  2555 
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1. ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ 1.รับสมัครอาคารน าร่อง 

2. ตรวจวัดแลtค านวณ GHG 

Project-based Site-based 

3. GHG emissions 4. จัดท า PDD 

5. ตรวจสอบ 

6. ติดตั้งอุปกรณ์ 

7. ติดตามผล 

8. ทวนสอบ 

7. ติดตามผล 

8. ทวนสอบ 

9. สรุปผลและสัมมนาเผยแพร่ 

2. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
MRV vs M&V 

3. พัฒนาข้อก าหนด MRV 

Project-based Site-based 

4. พัฒนาระเบียบวธิีการส าหรับโครงการ 

5. พัฒนา PDD 

6. พัฒนา VVG 

7. พัฒนา MRG 

7. ปรับปรุง PDD, VVG, MRG, templates 
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ISO 14064-1 
GHG Protocol(Organization) 
J-VEST etc. 

ISO 14064-2 
GHG Protocol (Project ) 
J-VER 
CDM   
IPMVP  
ASHRAE Guideline 14 etc. 
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เกณฑ์การคัดเลือกอาคารน าร่อง 

• อาคารหลายประเภท 

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซ
เรือนกระจกที่แตกต่างกัน 

• มีแผนและงบประมาณในการด าเนินงานปรับปรุงอยู่แล้ว 
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ชื่ออาคาร ประเภทอาคาร ชื่อโครงการ 

1. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
(ชุมสายโทรศัพท์ทรู เพลินจิต) 

อาคารส านักงาน การใช้ระบบ free flow cooling เพื่อ
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

2. อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับลด
แรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

3. โรงแรมเพนนินซูล่า 
กรุงเทพฯ 

โรงแรม การเปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็นเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

4. โรงแรมฮอลิเดย์ อิน รีสอร์ท 
(ชะอ า) 

โรงแรม การเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอด LED 

5. True Internet Data 
Center 

IT Data Center  การใช้ UPS ประสิทธิภาพสูง 

6. โรงพยาบาลบางปะกอบก 1 โรงพยาบาล เปลี่ยนโคมไฟฟ้า 7 
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ชื่ออาคาร ประเภทอาคาร ชื่อโครงการ 

7. ศูนย์การเรียนรู้ ธ.กสิกรไทย ศูนย์ฝึกอบรม การใช้หลอด LED 

8. ธ.กสิกรไทย (สนญ.) อาคารส านักงาน การเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 

9. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  
พระราม 3 

ห้างสรรพสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพระบายความร้อน
ของเครื่องท าน้ าเย็นโดยใช้บอลคลีนนิ่ง 

10. อาคารสิริภิญโญ อาคารส านักงาน การเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 

11. ศูนย์การค้าโรบินสัน ศรี
นครินทร์ 

ห้างสรรพสินค้า การเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 

12. TOPs Daily ซุปเปอร์มาร์เก็ต การเปลี่ยนหลอดไฟเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงาน 
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อาคาร 

จดัท าขอ้เสนอ
โครงการ 

ตรวจวดัก่อน
ปรับปรุง 

ตรวจสอบ
โครงการ 

ปรับปรุง ตรวจวดัผล 

ท า MR.1 ท า PDD 

validator 

ทวนสอบ
โครงการ 

verifier 

อบก. 

Crediting period 

จัดท ำ 
Guideline 

ปรับปรุง 
Guideline 
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Verification 
demonstration 
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Guidelines  

แนวทางการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับอาคาร (For Site-based) 

แนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก (MRG) 

แนวทางการติดตามผลและรายงานปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (VVG) 
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ระเบียบวิธีการตรวจวัด ทวนสอบและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Methodology)   

 TVER-ME01-V1    การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
TVER-ME02-V1    การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
TVER-ME31-V1    การเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องท าน้ าเย็น  
TVER-ME04-V1    การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
TVER-ME05-V1    การเปลี่ยนระบบปรับอากาศเป็นระบบระบายอากาศ 
TVER-ME06-V1    การติดตั้ง Cooling Pad 
TVER-ME07-V1    การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องท าน้ าเย็นโดยใช้บอลคลีนนิ่ง 
TVER-ME08-V1    การลดแรงดันไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
TVER-ME09-V1    การใช้ UPS ประสิทธิภาพสูง 
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แบบฟอร์ม  
 ประเภทโครงการ 
PDD 

Monitoring Report 

Validation Report &  

      statement 

Verification Report &  

       statement 
 

ประเภทอาคาร 
 Emission  Report 

 Verification Report &  

      statement 
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1.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น  ตรวจวัดติดตามผล 
   ค่าตรวจสอบ ทวนสอบ ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับผลประหยัดที่โครงการได้รับ  
   จะต้องมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม 
2.ความพร้อมของการติดตั้งเครื่องวัดติดตามผล ในภาคอาคาร  
   ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดเล็ก 
3.ระเบียบวิธีการตรวจวัดทุกวิธี ควรมี default value หรือทางลัดที ่
   เป็นการประมาณข้างน้อยเสมอ 
4.มาตรการอนุรักษพ์ลังงานส่วนใหญ่ที่ด าเนินการมักจะมีความคุ้มค่า 
  ดังนั้น การก าหนดประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Additionality) อาจต้องพิจารณา 
   จากมุมอื่นด้วย เช่น การปรับปรุงได้ดีกว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน  
    (common practice) 
5. ระเบียบวิธตีรวจวัดควรแยกพิจารณาฐานอ้างอิงกรณตีิดตั้งใหม่ และ 
    การทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 


