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ที+มาของ MRV

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัต่ออนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) จงึจาํเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรบัผลการประชุมเจรจาสมชัชารฐั
ภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Conference of 
the Parties to the UNFCCC: COP)
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ผลการประชมุ COP

ผลการประชุม COP กาํหนดใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาตอ้งเสนอ
การดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกที�เหมาะสมของประเทศ
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ก���������� UNFCCC

NAMAs

MRV

การดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกที�เหมาะสมของประเทศ
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) 
และทาํการตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ
(Measurement, Reporting and Verification: MRV) 

ก่อนรายงานผลไปยงัระบบรายงานก๊าซเรอืนกระจก (GHG Reporting) 
เพื�อจดัทาํรายงานแหง่ชาต ิ(National Communication)
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การตรวจวดั การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV)
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รปูแบบของ MRV 
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การขอรบัการสนับสนุนและการให้การสนับสนุนเพื+อทาํ NAMAs 



ผลการประชมุ COP เกี+ยวกบั domestic MRV 

ประเทศกาํลงัพฒันาสามารถใชก้ระบวนการหรอืระบบที�ใชง้านในประเทศในการทาํ MRV 
การดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกที�เหมาะสมของประเทศที�ไดร้บัการสนบัสนุนในประเทศ

(domestically supported NAMAs) ทั [งการเกบ็รวบรวมและการจดัการขอ้มลู การกาํหนดระเบยีบ
วธิกีารที�ใชใ้นการคาํนวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก การจดัทาํรายงานการดาํเนินการตามแผน  รวมทั [ง

ผูเ้ชี�ยวชาญที�ทาํหน้าที�ทวนสอบความถกูตอ้งของรายงานเพื�อลดคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน
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ตวัอย่าง
การคดัเลือก NAMA 
ของประเทศกานา

ขั Hนตอนการพฒันา NAMA



การทาํ MRV ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกและผลของ NAMAs
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Source:  MRV Measurement, Reporting, Verification: How To 

Set up National MRV Systems, Yvonne Pang, et. al. 



รายงานกา๊ซเรือนกระจกที+ประเทศไทยต้องเสนอต่อ UNFCCC

ประกอบดว้ย 
1. รายงานการลดก๊าซเรอืนกระจก (Biennial Update Report: BUR) ทุก 2 ปี

- บญัชกี๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (National Greenhouse Gas 
Inventory) 

- การดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (Mitigation actions) 
- ความชว่ยเหลอืที�ตอ้งการและที�ไดร้บั (Support needs & received) - ความชว่ยเหลอืที�ตอ้งการและที�ไดร้บั (Support needs & received) 

โดยผลการประชุม COP ครั [งที� 16 กาํหนดใหม้กีระบวนการใหค้ําปรกึษาและ
วเิคราะหร์ะดบันานาชาต ิ(International Consultation and Analysis: ICA) ซึ�งจะ
มคีณะผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคตรวจสอบความถูกต้องของ BUR ที�ประเทศกําลงั
พฒันาเสนอต่อ UNFCCC
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2.  รายงานแหง่ชาต ิ(National Communication) ทุก 4 ปี
- สภาวการณ์ของประเทศไทย (National circumstances)
- บญัชกี๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (National Greenhouse Gas 

Inventory) 
- การปรบัตวัและความล่อแหลมต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Impact, 

Vulnerability and Adaptation)

รายงานกา๊ซเรือนกระจกที+ประเทศไทยต้องเสนอต่อ UNFCCC

Vulnerability and Adaptation)
- การดาํเนินงานลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (Mitigation actions) 
- ขอ้มูลอื�น ๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการเสรมิสร้างศกัยภาพและการ

สรา้งความตระหนกั
- ปญัหา ขอ้จาํกดั และความตอ้งการการสนบัสนุน
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“บญัชรีายการปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
(Greenhouse Gas Inventory)” คอื 
การแสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกจาก
กจิกรรมของมนุษย ์ปรมิาณการปล่อย
และดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกของเมอืง/

บญัชีกา๊ซเรือนกระจกคืออะไร  ???

และดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกของเมอืง/
ประเทศ
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NAMAsโครงการลดกา๊ซเรือนกระจก

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์ร
14064-1

การทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกระดบัประเทศ/เมือง

Energy IPPU AFOLU Waste

ISO 
14067

การทาํ MRV ปริมาณการปล่อยและการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก

การปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกของผลิตภณัฑ์

โครงการกลไกการพฒันาที+สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโต

พนัธกรณีที+ 1:   2008-2012
พนัธกรณีที+ 2:  2013-2020

ตลาดภาคสมคัรใจ Gold 

Standard

Verified 

Carbon 

Standard

NAMAsNAMAsโครงการลดกา๊ซเรือนกระจก

T-VER

    ตลาดภาคบงัคบั

รบัการสนับสนุนจากต่างประเทศ
MRV ตามข้อกาํหนดของ

ผูใ้ห้การสนับสนุน

MRV ตามข้อกาํหนดของแต่ละประเทศ

รบัการสนับสนุนจากภายในประเทศ
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มาตรฐานที+ใช้ในการคาํนวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

IPCC

ISO
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IPCC

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดจ้ดัทาํแนวทางการคาํนวณ
และการรายงานปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกฉบบัล่าสดุ คอื 2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories ไดแ้บง่การรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ 
- ภาคพลงังาน (energy) - ภาคพลงังาน (energy) 
- ภาคอุตสาหกรรมการผลติและการใช้ผลติภณัฑ์ (Industrial Processes and 

Product Use: IPPU) 
- ภาคเกษตรกรรม ป่าไม ้และการใชท้ี�ดนิอื�น ๆ (Agriculture, Forestry, and other 

land use: AFOLU) 
- ภาคของเสยี (waste)
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ISO GHG Standards 
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GHG protocol

GHG Protocol เป็นมาตรฐานการทาํบญัชกี๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัภาครฐัและ
เอกชน ซึ�งพฒันาโดย World Resource Institute (WRI) รว่มกบั World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) แบ่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
โดยตรงและทางออ้มเป็น 3 scope ไดแ้ก่
Scope 1: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงทั [งหมด
Scope 2: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มที�เกดิจากการใชห้รอืการซื[อไฟฟ้า 

ความรอ้น หรอืไอนํ[าความรอ้น หรอืไอนํ[า
Scope 3: การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มแบบอื�นนอกขอบเขตที�กําหนด เช่น การปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกจากการสกดัและการผลติวสัดุและเชื[อเพลงิที�ผูร้ายงานจดัซื[อ การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะที�
ไม่ไดค้วบคุมโดยหรอืเป็นของผูร้ายงาน การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัไฟฟ้า (เช่น การสูญเสยีในระบบสายส่งไฟฟ้า) ซึ�ง scope 2 ยงัไม่
ครอบคลุม การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมของผู้ที�ผู้รายงานจดัจ้าง การ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการฝงักลบขยะมลูฝอย ฯลฯ
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บญัชีกา๊ซเรอืนกระจก/
รายงานการลดกา๊ซเรอืนกระจก

บญัชีกา๊ซเรอืนกระจก/
รายงานการลดกา๊ซเรอืนกระจก

กฎระเบียบที�ทกุภาคสว่น
ตอ้งปฏิบตัิตาม

ตอ้งประเมิน MRV framework Methodology 
เป็นประจําเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขต

และวตัถปุระสงคใ์นการดําเนินการ

องคป์ระกอบของระบบ MRV มีอะไรบา้ง ???

การจดัโครงสรา้งเชิงสถาบนั
เพื�อรองรบัการดําเนินการ

ขอ้มลูที�ใชใ้นการคํานวณ

เครื�องมือที�ใชช้่วยในการ
คํานวณ เช่น model

การควบคมุคณุภาพ (QC) เป็นประจํา 
และการประกนัคณุภาพ (QA) + ทวนสอบ
ความถกูตอ้ง (verification) โดย 3rd party  

วิธีการที�ใชใ้นการคํานวณปรมิาณ
การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
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การดาํเนินการที+เกี+ยวข้องกบั MRV ของประเทศไทย
กิจกรรม มาตรฐาน MRV การดาํเนินการ

การทาํบญัชกี๊าซเรอืนกระจก
ระดบัประเทศ**/เมอืง

IPCC สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม กาํลงัจดัทาํรายงานแหง่ชาตฉิบบัที� 3 
รว่มกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกสนบัสนุนการ
จดัทาํบญัชกี๊าซเรอืนกระจกระดบัประเทศ/เมอืง 

NAMA แบบรบัการสนบัสนุน
จากต่างประเทศ

ขอ้กาํหนดของผูใ้ห้
การสนบัสนุน

อยูร่ะหวา่งการเสนอแนวทางการแสดงเจตจํานง 
(Pledge) NAMAs ต่อคณะกรรมการนโยบายดา้นการ
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ตลาดภาคตลาดภาคตลาดภาคตลาดภาค

บงัคบับงัคบับงัคบับงัคบั

จากต่างประเทศ การสนบัสนุน (Pledge) NAMAs ต่อคณะกรรมการนโยบายดา้นการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาติ

NAMA แบบรบัการสนบัสนุน
จากภายในประเทศ**

กระทรวงพลงังาน

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก 
(T-VER)**

องคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก

พฒันาระเบยีบวธิ ีและทดลองดาํเนนิการกบัโครงการนํา
รอ่ง โดยมคีวามรว่มมอืกบัสาํนกังานกองทนุสนบัสนุน
การวจิยั

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของผลติภณัฑ์

ISO 
องคก์ารบรหิารจดัการ

ก๊าซเรอืนกระจก

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก เริ�มอนุมตัใิหใ้ช้
เครื�องหมายรบัรองคารบ์อนฟุตพริ[นทข์องผลติภณัฑ์
ตั [งแต่ปี 2552 มผีลติภณัฑท์ี�ไดร้บัอนุมตัแิลว้จาํนวน 
1,207 ผลติภณัฑ ์จาก 282 บรษิทั



สรปุผลการศึกษาที+เกี+ยวข้องกบัการพฒันา
ระบบ MRV สาํหรบัประเทศไทย



ระบบการตรวจวดั การรายงาน การทวนสอบสาํหรบั
การจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกและการลดกา๊ซเรือนกระจก: 

แนวปฏิบตัิโดยทั +วไปและโครงสร้างรองรบัการดาํเนินงานภายในประเทศ

นกัวจิยั ผศ.ดร. สริลิกัษณ์ เจยีรากร รศ. วารุณ ีเตยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

ผลที�ได้ แนวทาง Domestic MRV และโครงสรา้งบรหิารจดัการเพื�อรองรบัการจดัทาํบญัชกี๊าซ
เรอืนกระจกและกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย

หน้า 21



โครงการพฒันาระบบการตรวจวดั รายงานผลและการทวนสอบ (MRV) สาํหรบั
แผนการลดกา๊ซเรือนกระจก (NAMAs) ภาคพลงังานของประเทศไทย 

นกัวจิยั วงกต วงศอ์ภยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ผลที�ได้ - แนวทางและคูม่อืในการทาํ MRV การลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลงังาน 
- ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV ระดบัโครงการ จาํนวน 13 วธิ ี
- ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบความแมน่ยาํของระเบยีบวธิทีี�พฒันาขึ[นกบัระเบยีบ

วธิกีารของโครงการกลไกการพฒันาที�สะอาด (CDM)

ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV โครงการประเภทต่าง ๆ ดงันี[

หน้า 22

ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV โครงการประเภทต่าง ๆ ดงันี[
• โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ลมและนํ[า ขนาดเลก็ 
• การผลตินํ[ารอ้นจากพลงังานแสงอาทติย ์
• การผลติไฟฟ้า/ความรอ้นจากชวีมวล
• การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพโดยระบบบําบัดนํ[าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม/ 

โดยระบบบําบดันํ[าเสยีจากฟารม์ปศุสตัว/์ โดยระบบฝงักลบขยะ 
• การเพิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นไฟฟ้า ไดแ้ก่ การเปลี�ยนเครื�องทํานํ[าเยน็   

การเปลี�ยนอุปกรณ์ใหแ้สงสว่างประสทิธภิาพสูง การเปลี�ยนหรอืปรบัปรุงโบลเวอร ์
ป ั ~มและมอเตอร ์

• การเพิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดา้นความรอ้น ไดแ้ก่ การฟื[นฟูหรอืเปลี�ยนหมอ้
นํ[า การเปลี�ยนเชื[อเพลงิหมอ้นํ[า การขนสง่ระบบราง 



คู่มือแนวทางและวิธีการที+เหมาะสมในการตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบ 
(MRV) การลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคอตุสาหกรรม กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมี

นกัวจิยั ดร.อรทยั ชวาลภาฤทธิ � ดร.ชนาธปิ ผารโิน ดร.ธนาพล ตนัตสิตัยกุล 
น.ส.นนัทมล ลมิป์พทิกัษพ์งศ ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ดร.เปรมฤด ี กาญจนปิยะ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแหง่ชาต ิ(MTEC)

ผลที�ได้ - แนวทางและคูม่อืในการทาํ MRV การลดก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
- ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV ระดบัโครงการ จาํนวน 5 วธิ ีสาํหรบัโครงการเพิ�ม

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และการผลติพลงังานความรอ้นรว่ม 

หน้า 23

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และการผลติพลงังานความรอ้นรว่ม 
- ผลการทดสอบระเบยีบวธิทีี�พฒันาขึ[นกบัโรงงานนํารอ่ง



ระเบียบวิธี MRV สาํหรบัสาขาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

24



โครงการนําร่องเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและลดการปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกในภาคอาคารของไทย

นกัวจิยั นายดาํรงค ์บวัยอม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

ผลที�ได้ - แนวทางการรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัอาคาร (For Site-based) 

- แนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (MRG) 

- แนวทางการตดิตามผลและรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (VVG)

- ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV ระดบัโครงการ จาํนวน 9 วธิี

หน้า 25

ระเบยีบวธิกีารใชใ้นการทาํ MRV การปรบัเปลี�ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง
TVER-ME02-V1    การเปลี�ยนเครื�องปรบัอากาศแบบแยกสว่น
TVER-ME31-V1    การเปลี�ยนหรอืปรบัปรงุประสทิธภิาพเครื�องทาํนํ[าเยน็ 
TVER-ME04-V1    การตดิตั [งอุปกรณ์ปรบัความเรว็รอบ
TVER-ME05-V1    การเปลี�ยนระบบปรบัอากาศเป็นระบบระบายอากาศ
TVER-ME06-V1    การตดิตั [ง Cooling Pad
TVER-ME07-V1    การเพิ�มประสทิธภิาพเครื�องทาํนํ[าเยน็โดยใชบ้อลคลนีนิ�ง
TVER-ME08-V1    การลดแรงดนัไฟฟ้าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง
TVER-ME09-V1    การใช ้UPS ประสทิธภิาพสงู



แนวทางและวิธีการที+เหมาะสมในการตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบการลด
กา๊ซเรือนกระจกในภาคการเกษตร : กรณีศึกษาจากนาข้าว 

นกัวจิยั สรินิทรเทพ เตา้ประยรู  อาํนาจ ชดิไธสง กลัยานี ฟูสวุรรณกายะ และ นิตยา ชาอุ่น      
บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม (JGSEE) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

ผลที�ได้ แนวทางการรายงานผลการตรวจวดัก๊าซเรอืนกระจกจากนาขา้ว ตั [งแต่การเตรยีมดนิใน
นาขา้ว (การเผาเศษวสัดุ การไถพรวนดว้ยเครื�องจกัร) การปลกูขา้ว) การขงันํ[าในนาขา้ว 
การใสปุ่๋ ย การเจรญิเตบิโตของขา้ว) การเกบ็เกี�ยว (เครื�องเกี�ยวนวด) การพกันาขา้ว

หน้า 26

การใสปุ่๋ ย การเจรญิเตบิโตของขา้ว) การเกบ็เกี�ยว (เครื�องเกี�ยวนวด) การพกันาขา้ว



แนวทางที+เหมาะสมในการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ
การลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคขยะมลูฝอย

นกัวจิยั ดร. คมศลิป์ วงัยาว บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม (JGSEE) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดร.วลิาสนิี อยูช่ชัวาล และ ดร.ภาตญิา เขมาชวีะกุล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
รศ.ดร. ชาต ิเจยีมไชยศร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ผลที�ได้ - คา่สมัประสทิธิ �การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Factor: EF) ที�เหมาะสมจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและคาํนวณ

หน้า 27

ทบทวนวรรณกรรมและคาํนวณ
- ระเบยีบวธิสีาํหรบัทาํ MRV ระดบัโครงการ จาํนวน 8 วธิี
1. การรวบรวมก๊าซชวีภาพจากหลุมฝงักลบมลูฝอยเพื�อใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานไฟฟ้า 
2. การแปรรปูขยะมลูฝอยไปเป็นพลงังานความรอ้นและ/หรอืไฟฟ้าโดยใชเ้ตาเผา 
3. การฝงักลบขยะมลูฝอยแบบกึ�งใชอ้อกซเิจน 
4. + 5. ระบบการยอ่ยสลายแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน ระดบัโครงการขนาดใหญ่ + ระดบัชุมชน
6. + 7. การผลติปุ๋ ยจากขยะมลูฝอยอนิทรยี ์ระดบัโครงการขนาดใหญ่ + ระดบัชุมชน
8. การรไีซเคลิขยะ



การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการจดัการขยะมลูฝอย

นกัวจิยั ดร.จรรยา แสงอรุณ Nirmala Menikpura IGES

ผลที�ได้ คูม่อืการใชโ้ปรแกรมคาํนวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการขยะมลู
ฝอยโดยวธิกีารประเมนิวฏัจกัรชวีติ

หน้า 28



เครือข่ายความร่วมมือการทาํ MRV ระดบัสากล
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