
การด าเนินงานระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) เพ่ือ
รองรับ การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ที่ได้รับการ

สนับสนุนในประเทศ (Domestically supported NAMAs) จากมาตรการด้าน
พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
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กระทรวงพลังงาน จัด Workshop เร่ืองความก้าวหน้าการด าเนินงานด้าน Climate Change ของกระทรวงพลังงาน 
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดระยอง 

ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อ (ร่าง) การด าเนินงาน MRV  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธาน หน่วยงานกระทรวงพลังงาน               
สผ. และ อบก. เข้าร่วมประชุม   

คณะท างานย่อย ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การด าเนินงาน MRV  หน่วยงานกระทรวงพลังงาน และ อบก. เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงพลังงาน จัด Workshop “ความส าคัญของนโยบาย Climate Change กับบทบาทหน้าที่กระทรวงพลังงาน” 
วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ณ เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สนับสนุนให้พัฒนา (ร่าง) การด าเนินงาน MRV เพ่ือไปสู่การ
ด าเนินงานต่อไป 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงพลังงาน                               
สผ. และ อบก. เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2555  กระทรวงพลังงาน แต่งตั้ง คณะท างานย่อยด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน 

คทง.ย่อย และ อบก. ได้หารือทางเทคนิค เกี่ยวกับ รายละเอียดต่างๆ 
ของ (ร่าง) การด าเนินงานระบบ MRV  

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี พพ. เป็นประธาน  
หน่วยงานกระทรวงพลังงาน และ อบก. เป็นคณะท างานย่อยฯ 

ในปี 2554  กระทรวงพลังงาน แต่งตั้ง คณะท างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

คทง. และ อบก. ได้พัฒนา (ร่าง) การด าเนินงาน MRV  ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน 
หน่วยงานกระทรวงพลังงาน และ อบก. เป็นคณะท างานฯ 

1. การพัฒนา (ร่าง) การด าเนินงานระบบ MRV ของกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อบก. 



(ร่าง) การด าเนินงาน MRV (ฉบับปรับปรุง ตามมติ คณะกรรมการ อบก.)  

อบก. หารือกับหน่วยงานกระทรวงพลังงาน ในการประชุม คทง.กระทรวงพลังงาน  
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2557 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนต่อ (ร่าง) การด าเนินงาน MRV 

อบก. ปรับปรุง (ร่าง) การด าเนินงาน MRV  ตามข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการฯ อบก. 

อบก. เสนอ (ร่าง)  MRV ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อบก. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557  

คณะกรรมการ อบก. มีข้อคิดเห็นให้น า (ร่าง) การด าเนินงาน MRV ไปปรับปรุงเพิ่มเติม และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ร่าง) การด าเนินงาน MRV – ฉบับปรับปรุง -  
ความเป็นมา 
หลักการ 
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินงานของระบบ MRV 
บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางกระบวนการ MRV ของ 4 มาตรการหลัก คือ 
 การผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อจ าหน่ายเข้าระบบสายส่ง  
 การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในอาคาร 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 



 
• UNFCCC COP 13 - Decision 1/CP.13  Bali Action Plan 

 
 
 
 

• UNFCCC COP 19 - Decision 21/CP.19 
 
 
 

Decision 1/CP.13  Bali Action Plan  

Para.1 b(ii) Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the 
context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and 
capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner. 

ความเป็นมา 

Decision 21/CP.19 
General Guidelines for Domestic Measurement, Reporting and Verification of Domestically 
Supported Nationally Appropriate Mitigation Actions by Developing Country Parties 

Principles  
These guidelines are general, voluntary, pragmatic, non-prescriptive, non-intrusive and 
country-driven, take into account national circumstances and national priorities, respect 
the diversity of nationally appropriate mitigation actions (NAMAs), build on existing 
domestic systems and capacities, recognize existing domestic measurement, reporting and 
verification systems and promote a cost-effective approach. 
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หลักการ 

กระทรวงพลังงาน โดยความร่วมมือกับ ทส. ได้พัฒนา (ร่าง) การด าเนินงาน MRV 
ขึ้นตามหลักการของ  General Guideline ตาม Decision 21/CP.19 ซึ่งมุ่งหวังให้  
• สอดคล้องกับบริบทสภาพการณ์และล าดับความส าคัญการพัฒนาของประเทศ ซึ่งรวมถึงนโยบาย 

แผน กฎหมาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงานของประเทศไทย  

• สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น  

• สอดคล้องกับระบบที่มีอยู่เดิม (Existing system) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดเป็น
ภาระมากเกินไปแต่เป็นการมุ่งเสริมสร้างให้ระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยเป็นไปอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ รวมทั้งส่งเสริมแนวทาง
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน (Cost-effective approach)  
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วัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงานของระบบ MRV 

วัตถุประสงค์หลักของระบบ Domestic MRV for Domestic NAMAs เพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากมาตรการด้านพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน เฉพาะในส่วนของการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุน
ภายในประเทศ หรือ Domestically Supported NAMAs 

 ขอบเขตการด าเนินงานของระบบ MRV 
   1. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)  
         (Alternative Energy Development Plan 2012–2021: AEDP) 
   2. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554–2573) 
         (20 Years Energy Efficiency Development Plan 2011–2030: EEDP) ในส่วนของโรงงานและอาคารควบคุม 

มาตรการหลักส าหรับด าเนินงานระบบ MRV แบ่งตามวิธีการค านวณของ Methodology ใน 4 มาตรการคือ 

   1. การผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อจ าหน่ายเข้าระบบสายส่ง  
   2. การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
   3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในอาคาร 
   4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการ MRV ส าหรับ NAMAs ภาคพลังงาน ได้แก่ 
1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.)   
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  
3) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)  
4) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 
5) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
7) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
8) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) (อบก.) 

 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดบทบาทหนา้ที่ตามแนวทางของกระบวนการ MRV ได้แก่ 

 กระบวนการตรวจวัด (M: Measurement) 
 กระบวนการรายงาน (R: Reporting) 
 กระบวนการทวนสอบ (V: Verification) 



 ผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อจ าหน่ายเข้าระบบสายส่ง 
 ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในอาคาร 
 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ MRV ทั้ง 4 มาตรการ 
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อบก. ร่วมเป็น
คณะท างานฯ 

คณะท างานของ
กระทรวงพลังงาน 


