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รายนามคำาย่อ

กฟผ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สผ. 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

AC
Air Conditioning or Air Conditioner (การปรับอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ)

BL
Baseline (ค่าฐาน) 

BTR
Biennial Transparency Report (รายงานความโปร่งใสรายสองปี)

BUR
Biennial Update Report (รายงานความก้าวหน้ารายสองปี)

COP
Coefficient of Performance (ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท�าความเย็น)

CSPF
Cooling Season Performance Factor (ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)

EER
Energy Efficiency Ratio (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงาน)

GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

(องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)

GWP
Global Warming Potential (ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน)
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HEPS
High Energy Performance Standard (มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง)

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change 

(คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)

IPPU
Industrial Processes and Product Use (กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์)

MA
Market Average (ค่าเฉลี่ยของตลาด)

MEPS
Minimum Energy Performance Standard (มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่�า)

MRV
Monitoring, Reporting and Verification (การวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ)

NAMA
Nationally Appropriate Mitigation Action 

(การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ)

NDC(s)
Nationally Determined Contribution(s) (การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด)

RAC
Refrigeration and Air Conditioning (การปรับอากาศและการท�าความเย็น)

SEER
Seasonal Energy Efficiency Ratio (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)

UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change 
(อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
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เอกสารแนวทางการใช้เครื่องมือการวัดผล การรายงานผล และ
การทวนสอบ (MRV) ส�าหรับโครงการฉบับนี้อธิบายวิธีการใช้ชุด
เครื่องมือการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) 
ส�าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับ
อากาศและเครื่องท�าความเย็น หรือ Thailand Refrigeration 
and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation 
Action (RAC NAMA) ซึ่งประกอบด้วยคู่มือเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
ตัวแปร (parameters) ค่าฐาน (baselines) และการค�านวณที่
เป็นองค์ประกอบของเคร่ืองมอื ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพ่ือน�าไป
ใช้งาน
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ
และเครื่องท�าความเย็น หรือโครงการ RAC NAMA มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องท�าความเย็นของไทยเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน NAMA Facility1 และด�าเนินการโดย GIZ 
ร่วมกบัส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กองทุน RAC NAMA Fund จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการท�าความเย็นสีเขียว (Green 
Cooling) เข้าสู่ตลาด โดยมี กฟผ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพและผู้จัดการกองทุนโครงการ กองทุน RAC NAMA ซึ่งมีมูลค่า 8.3 
ล้านยูโร ได้พัฒนากลไกทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต ผู้บริโภค ศูนย์
ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบในประเทศ การให้การสนับสนุนแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคภายในประเทศยังช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) อกีด้วย ในการน้ี โครงการ RAC NAMA ต้องจดัท�ารายงานต่อผูใ้ห้ทนุเกีย่ว
กบัผลลพัธ์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (รวมถงึเป้าหมายและผลทีไ่ด้รบั) และในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของข้อเสนอการมี
ส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Deter-
mined Contributions หรือ NDCs) ผลจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ด�าเนินการภายใต้โครงการ RAC NAMA ยัง
สามารถรวมไว้ในการรายงานระดบัชาตท่ีิน�าเสนอตามกรอบอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(UNFCCC) อกีด้วย อาท ิในบรบิทของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) และรายงานความ
โปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR)

0 ความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ RAC NAMA: www.racnama.org

1 กองทุน NAMA Facility เป็นกองทุนที่รับบริจาคจากผู้ให้ทุนหลายรายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศ (NAMA) เป็นการเฉพาะ โดยมีเป้าหมายที่
มุง่มัน่และจะช่วยสร้างความเปลีย่นแปลงในประเทศก�าลงัพฒันา กองทนุฯ ประกาศรบัสมคัรและคดัเลอืกโครงการทีมุ่ง่มัน่สนบัสนนุการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างแขง็ขนัและมโีอกาสส�าเรจ็
มากที่สุดในการรับทุน ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์: https://www.nama-facility.org/
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แผนงานการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) ส�าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สามารถออกแบบ
และด�าเนินการในหลายระดับ ได้แก่ ระดับโครงการ ระดับภาคส่วน และระดับชาติ แผนงาน MRV ของโครงการซึ่งแสดงไว้
ด้านล่าง (รูปที่ 1) มุ่งไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ด�าเนินการผ่านโครงการ RAC NAMA 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการพัฒนากลไกทางการเงินต่าง ๆ  ให้แก่กลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกองทุน 
RAC NAMA2  โดยภาคผนวก 1 จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางการเงินต่าง ๆ

1 ระบบการวัดผล การรายงานผล 
 และการทวนสอบ (MRV) ของโครงการ

รูปที่ 1 - แผนงานปัจจุบันด้านการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ RAC NAMA

กองทุน RAC NAMA ได้พัฒนากลไกทางการเงินส�าหรับ 4 สาขาเป้าหมาย – ค�าอธิบายโดยย่อ ส�าหรับแต่ละสาขาปรากฏใน
ตารางที ่1 ด้านล่าง โดยกองทนุฯ ให้การสนับสนนุแก่ธนาคารในการด�าเนินมาตรการกระตุ้นการซือ้ผ่านบตัรเครดิตแก่ผูบ้รโิภค
ตู้เย็นในบ้านที่ใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังให้การสนับสนุนแก่
ผู้ผลิตตู้เยน็เชิงพาณิชย์ เครือ่งปรบัอากาศ (แบบแยกส่วนและแบบเคลือ่นทีไ่ด้) และเคร่ืองท�าความเยน็ ผ่านการให้เงนิอดุหนุน
ให้เปล่าและวงเงินสินเชื่อ (เงินทุนสนับสนุนระยะสั้น) ส�าหรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิต การแนะน�าตลาด และการส่งเสริม
การขายเทคโนโลยีการท�าความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีการท�าความเย็นสีเขียว)

2 กองทุน RAC NAMA จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมี กฟผ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพและผู้จัดการกองทุนโครงการ ด้วยเงินทุนมูลค่า 8.3 ล้านยูโร กองทุนฯ ได้พัฒนากลไกทางการเงินให้แก่
กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต ผู้บริโภค ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบในประเทศ การให้ทุนสนับสนุนเป็นไปโดยวิธีการแข่งขันเสนอราคา ผู้ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากกองทุน RAC NAMA มีภาระผูกพันตามสัญญาในการรายงานต่อ กฟผ. รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัดเพียง) ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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(GIZ and
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Thailand Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action (RAC NAMA)

รูปที่ 2 - รอบระยะเวลาการรายงานของผู้ผลิต

ตารางที่ 1 - สาขาเป้าหมายของอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็น

สาขา

เครื่องทำาความเย็นในบ้าน: 
ตู้เย็น/ตู้แช่

เครื่องทำาความเย็นเชิงพาณิชย์: 
ระบบทำาความเย็นเชิงพาณิชย์
แบบเบ็ดเสร็จในตัว 
(stand-alone)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split ACs) ไร้ท่อ (ductless)

เครื่องทำาความเย็นเพื่อการ
ปรับอากาศ (AC chillers)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: 
เครื่องปรับอากาศแบบโมโนบล็อก 
(Monoblock) และเครื่องทำาความ
เย็นเพื่อการปรับอากาศขนาดเล็ก 
(Mini Chiller)

คำาอธิบาย

ตู้เย็นและตู้แช่ในบ้าน รวมถึงตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็ง
ในตัว

เครื่องอุปกรณ์แบบ plug-in units พร้อม
อุปกรณ์คอนเดนเซอร์ในตัว (ระบบทำาความเย็น
ด้วยตัวเอง หรือ self-contained refrigeration 
systems) อาทิ ตู้หยอดเหรียญ ตู้แช่ไอศครีม และ
ตู้แช่เครื่องดื่ม

ระบบแยกเดี่ยว (หน่วยอุปกรณ์ภายในอาคาร
ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอนเดนเซอร์)
ระบบประกอบด้วยสององค์ประกอบ: (1) อุปกรณ์
คอนเดนเซอร์ที่มีคอมเพรสเซอร์ติดตั้งอยู่
ภายนอกห้อง และ (2) หน่วยที่ติดตั้งภายใน (แผง
ทำาความเย็น) ที่จ่ายอากาศเย็นให้แก่ห้อง 

เครื่องทำาน้ำาเย็นเพื่อการปรับอากาศ ใช้ในการ
ทำาของเหลวให้เย็น (มักเป็นน้ำา) ซึ่งจะจ่ายไปยัง
หน่วยอุปกรณ์ปรับอากาศภายในอาคาร
เครื่องทำาน้ำาเย็นเพื่อการปรับอากาศส่วนใหญ่
จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมเบา

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ตรงมาตรฐานตัวแปรตาม 
4 สาขาข้างต้น 
เครื่องปรับอากาศแบบโมโนบล็อกผนวก 
(monoblock) รวมอุปกรณ์คอนเดนเซอร์และ
แผงทำาความเย็นไว้ในตัวเครื่องเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่
ภายนอกพื้นที่ทำาความเย็น ท่อลมใช้เพื่อลำาเลียง
อากาศเย็นเข้าสู่พื้นที่ห้อง
เครื่องทำาน้ำาเย็นเพื่อการปรับอากาศขนาดเล็ก 
(mini chillers) ผนวกรวมอุปกรณ์คอนเดนเซอร์
และแผงทำาความเย็นไว้ในตัวเครื่องเดียวกัน ซึ่งตั้ง
อยู่ภายนอกอาคาร โดยเป็นตัวจ่ายน้ำาเย็นแทนที่
จะจ่ายอากาศเย็น

การพิจารณาตัวแปร

อัตราการรั่วไหลระหว่างการเปิดใช้งานมักจะต่ำา 
เนื่องจากระบบถูกผลิตขึ้นภายใต้เงื่อนไขของโรงงาน 
มีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา และผ่านการทดสอบ
มาแล้ว
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

อัตราการรั่วไหลระหว่างการเปิดใช้งานมักจะต่ำา 
เนื่องจากระบบถูกผลิตขึ้นภายใต้เงื่อนไขของโรงงาน 
มีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา และผ่านการทดสอบ
มาแล้ว
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

อัตราการรั่วไหลระหว่างการเปิดใช้งานมักจะสูง 
เนื่องจากระบบถูกสร้างขึ้น ณ จุดใช้งาน โดยขึ้นอยู่
กับทักษะของผู้ติดตั้งแต่ละคน
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า 

อัตราการรั่วไหลระหว่างการเปิดใช้งานมักจะสูง 
เนื่องจากระบบถูกสร้างขึ้น ณ จุดใช้งาน โดยขึ้นอยู่
กับทักษะของผู้ติดตั้งแต่ละคน
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง

อัตราการรั่วไหลระหว่างการเปิดใช้งานจะแตกต่าง
ขึ้นอยู่กับว่าระบบมีการปิดผนึกอย่างแน่นหนา 
หรือระบบท่อมีความสมบูรณ์ ณ จุดใช้งานหรือไม่ 
สำาหรับ MRV คาดว่าจะมีปัจจัยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่เหมือนกับ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt ACs)
ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานปานกลาง (ระหว่าง
อายุการใช้งานของตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน)

ผู้รับผลประโยชน์ (เช่น ธนาคารและผู้ผลิต) มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องรายงานต่อ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่ง
รวมถึงตัวเลขที่จ�าเป็นและข้อมูลทางเทคนิคส�าหรับระบบ/เครื่องมือ MRV ของโครงการ ในขณะท่ีมาตรการกระตุ้นการซื้อ
ผ่านบัตรเครดิตแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการยังคงมีภาระหน้าที่ในการรายงานต่อ กฟผ. 
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2 วิธีการและการนำาไปใช้งาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (RAC) เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซ
ทางตรงและทางอ้อมผ่านการใช้สารท�าความเย็นและการใช้ไฟฟ้าตามล�าดับ ซึ่งถือว่าเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use หรือ IPPU) และภาคพลังงานตามแนวทาง IPCC 2006 (IPCC, 
2006) การจัดท�า MRV ของโครงการใช้วิธีการระดับเทียร์ 2 (Tier 2) ตามแนวทาง IPCC 20063 สอดคล้องกับหมวดหมู่สาขา4

ที่ให้ไว้และรวบรวมข้อมูลในระดับอุปกรณ์ ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งจ�าเป็นต้องเก็บรวบรวมระบุไว้ด้านล่าง:

การปล่อยก๊าซทางตรง/การใช้สารทำาความเย็น

- ประเภทของสารทำาความเย็น
- ปริมาณการเติมสารทำาความเย็น
- การปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต
- การปล่อยก๊าซระหว่าง/จากการใช้งาน
- การปล่อยก๊าซระหว่างการกำาจัด
- อายุการใช้งานโดยประมาณ

การปล่อยก๊าซทางอ้อม/การใช้ ไฟฟ้า

- ขนาดขีดความสามารถทำาความเย็น
- ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำาความเย็น (COP) / อัตราส่วน
   ประสิทธิภาพของพลังงาน(ตามฤดูกาล) หรือ (S)EER 5  
- ชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ย
- ประเภทของคอมเพรสเซอร์ (ความเร็วคงที่ หรืออินเวอร์เตอร์)
- การใช้พลังงานตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน (หากมี)

ตัวแปรทั่วไปที่ไม่เฉพาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: 
GWP) ของสารท�าความเย็นและปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงข่ายไฟฟ้าของไทย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ค�านวณได้ตามสูตรดังต่อไปนี้:

EM
dir,LT

= IC • GWP • (EF
manu

 + EF
serv

 • LT + EF
disp

)

1000

EM
dir,LT

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ [t CO2eq]
IC  ปริมาณการเติมสารท�าความเย็นเริ่มต้นของอุปกรณ์ [กก.]
GWP  ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารท�าความเย็น
EF

manu
  ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิต [% ของปริมาณการเติมสารท�าความเย็นเริ่มต้น]

EF
serv

  ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการใช้งาน/บ�ารุงรักษา [% ของปริมาณการเติม
  สารท�าความเย็นเริ่มต้น], ค่าที่ใช้รายปี
EF

disp
  ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการก�าจัด [% ของปริมาณการเติมสารท�าความเย็นเริ่มต้น]

LT  อายุการใช้งานของอุปกรณ์ [ปี]

3 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_7_Ch7_ODS_Substitutes.pdf 
4 สาขาของเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย (ระบบท�าความเย็นด้วยตัวเอง (self-contained) แบบแยกส่วน (split) แยกส่วนแบบมีท่อ 
(split ducted) ติดตั้งที่เพดาน (rooftop) และแบบ multi-split/VRV เครื่องท�าความเย็น (ปรับอากาศและกระบวนการ (process)) เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ (รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลและยานพาหนะขนาดใหญ่) เครื่องท�าความเย็นในบ้าน เครื่องท�าความเย็นเชิงพาณิชย์ (ระบบท�าความเย็นเชิงพาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จในตัว (stand-alone) เครื่องคอนเดนเซอร์ ระบบ
ท�าความเย็นจากส่วนกลาง) เครื่องท�าความเย็นส�าหรับอุตสาหกรรม (ระบบรวมเบ็ดเสร็จ เครื่องคอนเดนเซอร์ ระบบท�าความเย็นจากส่วนกลาง) และเครื่องท�าความเย็นเพื่อการขนส่ง
5 อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงาน(ตามฤดูกาล) หรือ (S)EER ย่อมาจาก Seasonal energy efficiency ratio/ Energy efficiency ratio

ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอาจแตกต่างกันได้แม้จะเป็นคนละเครื่องในรุ่นเดียวกัน เช่น การ
รั่วไหลของสารท�าความเย็นระหว่างการใช้เครื่องปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญช่างท่ีท�าการติดตั้ง ซึ่งไม่สามารถ
ติดตามได้ จึงใช้ค่าเฉลี่ยแทน

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกระหว่างการผลติและระหว่างการก�าจดัค�านวณได้ตามระยะเวลาทีก่ระบวนการเกิดขึน้ การผลติเกิด
ขึ้นในปีแรก และการก�าจัดเกิดขึ้นหลังจากปีสุดท้ายของการใช้งาน
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงระหว่างการใช้งาน (รายปี ระหว่างปีที่ 2 ของการใช้งาน จนถึงปีที่ก�าจัด)

= -EM
baseline

EM
project

ER

=

=

=

1000

1000

1000

EM
dir,fy

EM
dir,operation

EM
dir,disposal

IC * GW * (EF
manu

 + EF
serv

)

IC * GWP * EF
serv

IC * GWP * EF
disp

=
1000

EM
(ind,annual)

EM
annual  

•
 
EF

grid

EM
dir,fy

            การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของอุปกรณ์ในปีแรก  [tCO2eq]

EM
dir,operation

           การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของอุปกรณ์ระหว่างแต่ละปีของการใช้งาน [tCO2eq]

EM
dir,disposal

           การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของอุปกรณ์ระหว่างการก�าจัด [tCO2eq]

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมรายปีค�านวณได้จากการคณูปรมิาณพลงังานทีใ่ช้รายปีกบัปัจจยัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงในปีแรก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการก�าจัด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการก�าจัดจะเกิดขึ้นในปีของการก�าจัด ตัวอย่างเช่น (หากอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ = 8 ปี) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก�าจัดของอุปกรณ์ที่ขายในปี 2020 จะเกิดขึ้นในปี 2028

EM
ind,annual

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมของอุปกรณ์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี [t CO2eq]
EC

annual 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีของอุปกรณ์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี [kWh/ปี]

EF
grid

  ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้า [kg CO2/kWh]

ปริมาณการใช้พลังงานค�านวณได้จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยควรใช้ข้อมูลที่วัดได้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน รายละเอียด
จะอธิบายรายสาขาดังปรากฏด้านล่าง

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค�านวณได้จากโดยการลบการปล่อยก๊าซของหน่วยอุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้
โครงการ RAC NAMA ออกจากการปล่อยก๊าซของหน่วยอุปกรณ์ฐาน

ER  ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [t CO2eq]
EM

baseline
  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้อุปกรณ์ฐาน [t CO2eq]

EM
project 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้อุปกรณ์ภายใต้โครงการ [t CO2eq]

ในกรณีที่สารท�าความเย็นฐานที่รายงานเป็นสารกลุ่ม HCFC เช่น สาร R22 ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ต้องลดภาย
ใต้กรอบ UNFCCC (และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์) ค่าฐานของสารท�าความเย็นที่จะ
ใช้ในการค�านวณ คือสารท�าความเย็นกลุ่ม HFC ที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งอาจถูกใช้เมื่อไม่มีกิจกรรมของโครงการ
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2.1   การคำานวณที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องมือ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค�านวณได้จากอุปกรณ์เป็นรายหน่วย โดยจะสรุปรวมยอดจากอุปกรณ์ทุก ๆ หน่วยของรุ่น
เดียวกันก่อน จากนั้นจึงค�านวณยอดของทุกรุ่นรวมกันเพื่อหาปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงต่อหนึ่งหน่วยอุปกรณ์ค�านวณได้ดังนี้
1) ตัวแปรฐาน (ค่าเริ่มต้น) ทั้งหมดอธิบายไว้เป็นรายสาขา ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของโครงการและอุปกรณ์ฐานถูกป้อนลง
ในเครื่องมือในหน้าฐานข้อมูล (database sheet) โดยจะถูกดึงและแสดงออกมาในรูปหน้าแสดงผลข้อมูล (output sheet) 
(ปริมาณการเติมสารท�าความเย็นเริ่มต้นของอุปกรณ์ฐานและอุปกรณ์ภายใต้โครงการ สารท�าความเย็นที่ใช้ และค่า GWP ที่
เกี่ยวข้อง)

2) จากข้อมูลดงักล่าวนี ้ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกฐานระหว่างการเตมิสารท�าความเยน็ครัง้แรก จากการรัว่ไหลรายปี และ
จากการก�าจัด จะค�านวณได้ในคอลัมภ์แยก โดยการคูณปริมาณสารท�าความเย็นที่เติมครั้งแรกกับค่า GWP ของสารท�าความ
เย็นฐาน และค่าปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)

=

=

=

=

=

=

=

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

EM
dir,fy,BL

Charge reduction

ER
dir,fy

ER
dir,operation

ER
dir,disposal

EM
dir,operation,BL

EM
dir,disposal,BL

IC
BL

* GWP
BL

* EF
manu

IC
BL

* GWP
BL

- IC
PR

* GWP
PR

CR * EF
manu

CR * EF
serv

CR * EF
disp

IC
BL

* GWP
BL

* EF
serv

IC
BL

* GWP
BL

* EF
disp

3) ในการค�านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขั้นคือการค�านวณการลดปริมาณการเติมสารท�าความเย็น (Charge 
Reduction: CR) ในหน่วยตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ค�านวณได้จากการลบปรมิาณการเตมิสารท�าความเยน็ในอปุกรณ์
ภายใต้โครงการออกจากปรมิาณการเตมิสารท�าความเยน็ในอุปกรณ์ฐาน และในการค�านวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระหว่างการเติมสารท�าความเย็นครั้งแรก จากการรั่วไหลรายปี และจากการก�าจัด สามารถท�าได้โดยการน�า Charge Reduc-
tion มาคูณกับค่าปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง
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ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อมต่อหนึ่งหน่วยอุปกรณ์ค�านวณได้ดังนี้
1) การใช้พลังงานของอุปกรณ์ฐานและอุปกรณ์ภายใต้โครงการค�านวณตามที่อธิบายไว้เป็นรายสาขา ส�าหรับบางสาขา ผู้ผลิต
เป็นผู้จัดท�าข้อมูลการใช้พลังงาน ในกรณีที่จ�าเป็นต้องค�านวณหาข้อมูลการใช้พลังงาน เคร่ืองมือจะดึงข้อมูลทางเทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องจากหน้าฐานข้อมูลและหน้าค่า BL เริ่มต้นมาใช้ในการค�านวณ (เช่น ปริมาตร จ�านวนประตู ก�าลังไฟฟ้า ชั่วโมงการ
ใช้งาน เป็นต้น)

ตารางที่ 2 - การคำานวณการใช้พลังงานรายปีของแต่ละสาขาอุปกรณ์

สาขา

เครื่องทำาความเย็นในบ้าน: 
ตู้เย็น/ตู้แช่

เครื่องทำาความเย็นเชิงพาณิชย์: 
ระบบทำาความเย็นเชิงพาณิชย์แบบ
เบ็ดเสร็จในตัว 
(stand-alone)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split ACs) ไร้ท่อ (ductless)

เครื่องทำาความเย็นเพื่อการปรับ
อากาศ (AC chillers)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: 
เครื่องปรับอากาศแบบโมโนบล็อก 
(Monoblock) และเครื่องทำาความ
เย็นเพื่อการปรับอากาศขนาดเล็ก 
(Mini Chiller)

สูตรสำาหรับการใช้พลังงาน

โครงการ: ข้อมูลการใช้พลังงานมาจากฐานข้อมูล
ของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
ค่าฐาน: การใช้พลังงานคำานวณตามมาตรฐาน
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของไทย:
EC= x * AV + y
ค่าคงที่ x และ y ขึ้นอยู่กับจำานวนประตู ส่วน AV 
หมายถืงปริมาตรของรุ่นผลิตภัณฑ์

โครงการและค่าฐาน:
ข้อมูลการใช้พลังงานมาจากผู้ผลิต

โครงการและค่าฐาน:
a) ข้อมูลการใช้พลังงานมาจากผู้ผลิต
b) กำาลังไฟฟ้า [kW] * ชั่วโมงการใช้งาน [ชั่วโมง/ปี]

โครงการและค่าฐาน:
กำาลังไฟฟ้า [kW] * ชั่วโมงการเปิดใช้งาน [ชั่วโมง/ปี]

โครงการและค่าฐาน:
a) ข้อมูลการใช้พลังงานมาจากผู้ผลิต
b) กำาลังไฟฟ้า [kW] * ชั่วโมงการใช้งาน [ชั่วโมง/ปี]

ตัวแปรที่จำาเป็น

การใช้พลังงานรายปี [kWh/ปี]
ปริมาตร [ลิตร]
ค่าคงที่มีไว้ให้ในเครื่องมือ

การใช้พลังงานรายปี [kWh/ปี]

a) การใช้พลังงานรายปี [kWh/ปี]
b) การใช้พลังงานรายปี [kWh/ปี] – อาจแตกต่าง
กันสำาหรับรุ่นความเร็วคงที่หรือความเร็วของอิน
เวอร์เตอร์

กำาลังไฟฟ้า[kW], ค่าเริ่มต้น: ชั่วโมงการเปิดใช้
งาน [ชั่วโมง/ปี]

a) การใช้พลังงานรายปี [kWh/ปี]
b) กำาลังไฟฟ้า[kW], ค่าเริ่มต้น: ชั่วโมงการใช้งาน 
[ชั่วโมง/ปี]

4) ค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจะค�านวณได้จากการคูณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วย 
(Per-unit Reduction) กับจ�านวณของอุปกรณ์ที่ขายได้ทั้งหมด (Overall Sold Units) ผลที่ได้จะยังคงแยกจากการเติมสาร
ท�าความเย็นครั้งแรก การรั่วไหลรายปี และการก�าจัด

5) ที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของแต่ละปีซึ่งขึ้นอยู่กับปีของการขายและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ จะแสดง
อยู่ในหน้าข้อมูลสรุป (Summary Sheet) ตรงที่มีการแสดงถึงปีที่เกิดการเติมสารท�าความเย็นครั้งแรกและก�าจัดซ่ึงเป็นไป
ตามระยะเวลาการรายงานผล โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเติมสารท�าความเย็นครั้งแรกนั้นควรจะเกิดขึ้นใน
ช่วงท้ายของงระยะเวลาการรายงานผล ส่วนอายุการใช้งานของอุปกรณ์เริ่มนับตั้งแต่การเติมสารท�าความเย็นครั้งแรก
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= -EC
red,unit

EC
BLannual

EC
Pannual

EC
red, unit

  การลดการใช้พลังงานรายปีต่อหน่วยอุปกรณ์ [kWh/ปี]
EC

BLannual
  การใช้พลังงานรายปีของอุปกรณ์ฐาน [kWh/ปี]

EP
Pannual

  การใช้พลังงานรายปีของอุปกรณ์ภายใต้โครงการ [kWh/ปี]

EC
red, total

  การลดการใช้พลังงานรายปีของทุกหน่วยรวมกัน [MWh/ปี]

2) การลดการใช้พลังงานรายปีค�านวณได้จากส่วนต่างระหว่างการใช้พลังงานของอุปกรณ์ฐานและอุปกรณ์ภายใต้โครงการ 
โดยมีหน่วยเป็น kWh/ปี

3) ปริมาณการลดการใช้พลังงานรวมค�านวณได้จากผลรวมของการลดการใช้พลังงานต่อหน่วยอุปกรณ์ โดยมีหน่วยเป็น MWh/ปี

4) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมค�านวณได้โดยการคูณปริมาณการลดการใช้พลังงานรวม กับปัจจัยการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้าของไทย โดยมีหน่วยเป็น tCO2/ปี

=
1000

EC
red,total

∑ EC
red,unit

=ER
ind,annual

การลดการใช้พลังงานรวม • EF
grid

ก�รคำ�นวณก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในประเทศไทย
นอกเหนือจากการด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมแล้ว ยังมีการเพ่ิมข้อ
ก�าหนดส�าหรับอุปกรณ์ท่ีผลิตในประเทศไทยเพื่อการส่งออกอีกด้วย ส�าหรับ
อุปกรณ์ดังกล่าว เฉพาะการลดการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิตเท่าน้ันที่สามารถ
นับเป็นการลดการปล่อยก๊าซของไทยได้ เนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซระหว่าง
การใช้งานและการก�าจัดเกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ดังน้ัน การลดการปล่อย
ก๊าซของประเทศจึงค�านวณได้ดังนี้

หากผู้ผลิตสามารถรายงานได้ ข้อมูลจ�านวนหน่วยที่ส่งออกสามารถป้อนใส่ไว้ใน
หน้าน�าข้อมูลน�าเข้า (input sheet) ส่วนค่าประมาณการเฉพาะของรุ่นสามารถ
ป้อนใส่ไว้ในหน้าฐานข้อมูล (database sheet) ไม่ว่าในกรณีใด ค่าประมาณการ
เริ่มต้นของผู้ผลิตตามแผนการส่งออกของผู้ผลิตจะระบุไว้ในหน้าค่า BL เริ่มต้น

=ER
dir,national

N
l * EM

dir,LT,
 + N

e* Charge reduction * EF
manu

N
l
      จ�านวนหน่วยอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยและจ�าหน่ายในตลาด 

       ภายในประเทศ
N

e
      จ�านวนหน่วยอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยและส่งออก
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2.2  การพิจารณาค่าฐาน
ในการหาค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะมีการน�าสถานการณ์ฐานและกิจกรรมของโครงการ เช่น รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เป็นฐานและรุ่นท่ีเกดิขึน้ภายใต้โครงการมาเปรยีบเทยีบกนัตามล�าดบั รุน่ทีเ่กดิขึน้ภายใต้โครงการเป็นอปุกรณ์ทีเ่กดิจากกจิกรรม 
(มาตรการกระตุ้นการซื้อด้วยบัตรเครดิต การปรับเปลี่ยนสายการผลิต การแนะน�าตลาด และการส่งเสริมการขาย) ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนโดยตรงผ่านกลไกทางการเงินต่าง ๆ ของกองทุน RAC NAMA สถานการณ์ฐานอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณี
ทีไ่ม่มกีจิกรรมโครงการ ซึง่เครือ่งมอืเรยีกสิง่นีว่้ารุน่ฐาน (baseline model) โดยรุน่ฐานดังกล่าวจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
สาขาอุปกรณ์ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการ ดังสรุปในตารางที่ 3 ด้านล่าง

ในกรณีที่รุ่นผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบใหม่ โดยคงขนาดขีดความสามารถการท�าความเย็นและคุณลักษณะเดิมไว้ แต่ใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สารท�าความเย็นที่มีค่า GWP ต�่าและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง) ตัวแปรของรุ่นที่
ถูกทดแทนจะน�ามาใช้เป็นค่าฐาน โดยค่าฐานดังกล่าวจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสายการผลิต การแนะน�าตลาด และการส่งเสริม
การขาย เมื่อมีการผลิตรุ่นใหม่และ/หรือวางตลาดแทนรุ่นที่ถูกทดแทน

ในกรณีที่ไม่มีการผลิตและ/หรือวางตลาดเครื่องใหม่ รุ่นฐานจะค�านวณตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) ซึ่ง
สอดคล้องกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. ในประเทศไทย สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทดแทนอุปกรณ์
เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หรือเมื่อผู้ใช้ซื้ออุปกรณ์บางอย่างเป็นครั้งแรก โดยให้ตั้งสมมุติฐานว่า ค่าฐานคือการซื้ออุปกรณ์ค่า
เฉลี่ยทั่วไปที่มีจ�าหน่ายในตลาด การใช้มาตรฐาน HEPS เป็นค่าฐานเริ่มต้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ทุน (กองทุน NAMA Facility)

ตารางที่ 3 - ค่าฐานที่ใช้ในแต่ละสาขาอุปกรณ์

สาขา

เครื่องทำาความเย็นในบ้าน: ตู้เย็น/ตู้แช่

เครื่องทำาความเย็นเชิงพาณิชย์: ระบบทำาความเย็นเชิง
พาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จในตัว (stand-alone)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (Split ACs) ไร้ท่อ (ductless)

เครื่องทำาความเย็นเพื่อการปรับอากาศ (AC chillers)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: เครื่องปรับอากาศ
แบบโมโนบล็อก (Monoblock) และเครื่องทำาความเย็น
เพื่อการปรับอากาศขนาดเล็ก (Mini Chiller)

ค่าฐาน

มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (High Energy Performance Standard: HEPS)
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. ถือเป็นค่าฐานในการคำานวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของโครงการ

ผู้ผลิตรายงานเกี่ยวกับตัวแปรทางเทคนิคของรุ่นเก่า (ที่ถูกทดแทน) และของรุ่นใหม่ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำานวณจากส่วนต่างนี้

ผู้ผลิตรายงานเกี่ยวกับตัวแปรทางเทคนิคของรุ่นเก่า (ที่ถูกทดแทน) และของรุ่นใหม่ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำานวณจากส่วนต่างนี้

ผู้ผลิตรายงานเกี่ยวกับตัวแปรทางเทคนิคของรุ่นเก่า (ที่ถูกทดแทน) และของรุ่นใหม่ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำานวณจากส่วนต่างนี้

ผู้ผลิตรายงานเกี่ยวกับตัวแปรทางเทคนิคของรุ่นเก่า (ที่ถูกทดแทน) และของรุ่นใหม่ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำานวณจากส่วนต่างนี้
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ค่�ฐ�นเริ่มต้นอื่น ๆ ที่อ�จนำ�ม�ใช้ได้
แม้โครงการจะใช้ค่ามาตรฐาน HEPS เป็นค่าฐานเริ่มต้นในกรณีที่ไม่มีรุ่นที่ถูกทดแทน แต่ยังมีค่าฐานอื่น ๆ ที่อาจน�ามาใช้ได้ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมโครงการที่เฉพาะเจาะจงนั้น ๆ

• ค่�ฐ�นจ�กม�ตรฐ�นประสิทธิภ�พพลังง�นขั้นตำ่� (MEPS)
มาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานข้ันต�า่ แสดงค่าระดบัต�า่สดุของเครือ่งอปุกรณ์ทีมี่จ�าหน่ายในตลาด หากมกีารปรบัปรงุค่า MEPS 
ให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ กส็ามารถสนันษิฐานได้ว่า MEPS เป็นค่าเฉลีย่ของตลาดในช่วงหลายปีก่อนหน้า จงึเป็นตวัแทน
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดตั้งแล้ว ค่าฐานดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ได้เม่ือมีการทดแทนอุปกรณ์ด้วยเครื่องที่เกิดขึ้นภายใต้
โครงการก่อนสิ้นสุดอายุการใช้งานที่ระบุไว้ โดยไม่ได้มีการวัดค่าตัวแปรของเครื่องที่ถูกทดแทนแบบรายเครื่อง (ซึ่งมักไม่เป็น
เช่นนั้น)

• ค่�ฐ�นจ�กค่�เฉลี่ยของตล�ด (Market Average : MA)
ค่าเฉลี่ยของทุกเครื่องอุปกรณ์ที่จ�าหน่ายในตลาดให้ถือเป็นค่าฐาน ตามหลักการแล้วจะใช้ค่าเฉลี่ยที่มาจากยอดขาย ซึ่งมักไม่
ค่อยมีข้อมูลดงักล่าว สถานการณ์เช่นนีจ้ะเกิดขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอปุกรณ์เมือ่สิน้สดุอายกุารใช้งานหรอืเมือ่ผูใ้ช้ซือ้อปุกรณ์บาง
อย่างเป็นครั้งแรก โดยให้สันนิษฐานว่า ค่าฐานคือการซื้ออุปกรณ์ค่าเฉลี่ยทั่วไปที่มีจ�าหน่ายในตลาด อย่างไรก็ดี แนะน�าให้ใช้
ค่าฐานนี้เมื่อมีข้อมูลค่าเฉลี่ยที่มาจากยอดขายเท่านั้น

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงก�รนับซำ้�
กจิกรรมโครงการมุง่เป้าไปท่ีอปุทานและอปุสงค์ของตลาด: ทางด้านอปุทานมกีารพฒันาอปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาก
ขึ้นโดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตออกแบบรุ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางด้านอุปสงค์มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้เร่งการน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน
โดยเสนอมาตรการเงินกู้เพื่อซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น ดังนั้น จึงอาจ
เกดิการนบัซ�า้หากผูผ้ลติและสถาบันการเงนิต่างรายงานถงึอปุกรณ์หน่วยเดยีวกนั รุน่ผลิตภณัฑ์ทีผ่ลติภายใต้การออกแบบใหม่
ซึ่งโครงการให้การสนับสนุนและผู้ผลิตได้รายงานแล้ว จะต้องไม่น�ามานับรวมเมื่อได้รับรายงานจากสถาบันการเงินซ�้าอีก
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3 คู่มือผู้ใช้

การออกแบบเครื่องมือผ่านการปรับให้สอดคล้องกับการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบของโครงการ RAC NAMA 
(RAC NAMA MRV) (ดูรูปที่ 2) และสอดคล้องกับกลไกทางการเงินที่เป็นส่วนของโครงสร้าง ชุดเครื่องมือ MRV ประกอบด้วย
ไฟล์ Excel จ�านวน 8 ไฟล์ ได้แก่ 1 ไฟล์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก (Master Mitigation File) and 7 ไฟล ์
เครื่องมือการติดตาม (Monitoring Tool Files) ไฟล์เครื่องมือการติดตามแต่ละไฟล์สอดคล้องกับมาตรการทางการเงินและ
สาขาตามที่ระบุไว้ในชื่อไฟล์ เช่น “เครื่องมือการติดตาม B2 ComRef” ภายในไฟล์เครื่องมือการติดตามแต่ละไฟล์ มีหน้า
ข้อมูลน�าเข้าและหน้าแสดงผลข้อมูล (input and output sheets) ที่มีโครงสร้างตามรอบระยะเวลาการรายงานที่สอดคล้อง
กับมาตรการทางการเงินนั้นๆ6 ไฟล์เคร่ืองมือการติดตามแต่ละไฟล์จะสรุปรวบรวมข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อมรายปี (ตามหลักการท�างานที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้) จากนั้นไฟล์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักจะ
รวบรวมข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากไฟล์เครื่องมือการติดตามทั้ง 7 ไฟล์ โครงสร้างและการใช้ไฟล ์
เครื่องมือการติดตามและไฟล์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักจะได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อต่อ ๆ ไป

รูปที่ 2 - ชุดเครื่องมือ MRV

คำ�เตอืนทีส่ำ�คญั: เครือ่งมอืท�างานร่วมกนัเป็นชุดเคร่ืองมอื และอาศัยการเช่ือมโยงระหว่างไฟล์ต่าง ๆ  
ไฟล์ทัง้หมด 8 ไฟล์ต้องเกบ็ไว้ในโฟลเดอร์เดยีวกนัและไม่สามารถแก้ไขชือ่ไฟล์ได้ หากต้องการดผูลลพัธ์
ในไฟล์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก ไฟล์ทั้งหมดจะต้องเปิดอยู่

6 รอบระยะเวลาการรายงานจะแตกต่างกันออกไปส�าหรับกลไกทางการเงินแต่ละกลไก และในบางกรณียังต่างกันไปในแต่ละบริษัทแม้จะใช้กลไกทางการเงินแบบเดียวกัน เนื่องจากการ
รายงานเริ่มนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ชุดเครื่องมือ MRV ทำางานบนพื้นฐานของหลักการดังต่อไปนี้:

Monitoring
Tool

A - DomRef

Monitoring
Tool

C1 Call2 -
ComRef

Monitoring
Tool

C1 Call1 -
ComRef

Monitoring
Tool

B2 - ComRef
Monitoring

Tool
- No Default

Monitoring
Tool

C1 Calls -
Chiller

Monitoring
Tool

C1 Call1 -
Spilt ACs

Monitoring
Tool

A - DomRef

Monitoring
Tool

C1 Call2 -
ComRef

Monitoring
Tool

C1 Call1 -
ComRef

Monitoring
Tool

B2 - ComRef
Monitoring

Tool
- No Default

Monitoring
Tool

C1 Calls -
Chiller

Monitoring
Tool

C1 Call1 -
Spilt ACs
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ไฟล์เครือ่งมอืการติดตามมโีครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน โดยประกอบด้วย
หน้าข้อมูลซึ่งมีค�าอธิบายส�าหรับแต่ละรายการในหัวข้อนี้

3.1   ไฟล์เครื่องมือการติดตาม

a) ข้อมูลคำ�แนะนำ� (Instructions sheet)
หน้าข้อมลูค�าแนะน�าให้ค�าอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบัเครือ่งมอืหรือไฟล์ทีเ่ปิด
อยู่ ตลอดจนแนวทางทีละขั้นตอนในการป้อนข้อมูลหน้าข้อมูลน้ียังมี
ตาราง (ดูด้านล่าง) ที่ช่วยตรวจสอบว่ามีตัวแปรทางเทคนิคครบถ้วน
ส�าหรับรุ่นทีพ่ัฒนาภายใต้โครงการและรุน่ฐานหรือไม่ นอกจากนี้ ยังให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการตีความตารางนี้เพื่อการตรวจสอบและค้นหา
ว่ามีข้อมูลใดที่อาจขาดไปหรือป้อนเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่

ตัวเลขบวกชี้ให้เห็นว่ารุ่นในหน้าข้อมูลน�าเข้าไม่ตรงกับข้อมูลทางเทคนิคในหน้าฐานข้อมูล

ผู้ใช้ทำาอะไร ที่ใดได้บ้าง?
•  ผู้ใช้จำาเป็นต้องป้อนข้อมูลนำาเข้าใส่ในหน้าข้อมูล  
  นำาเข้า (input sheet) และหน้าฐานข้อมูล 
 (database sheet)
• การแก้ไขค่าฐานและตัวแปรเริ่มต้นสามารถทำาได้
 ในหน้างาน “ค่าเริ่มต้น”
•  การตรวจสอบความถูกต้อง (verification) และ  
 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (plausibility   
 checks)ถูกสร้างเป็นองค์ประกอบของเครื่องมือ  
   โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งในหน้าข้อมูล “คำาแนะนำา” และหน้า 

b) ข้อมูลสรุป (Summary Sheet)
หน้าข้อมูลสรุปเชื่อมโยงไปยังหน้าแสดงผลข้อมูลทั้งหมดภายในหนึ่งไฟล์เคร่ืองมือการติดตาม และสรุปยอดการลดการใช้
พลงังานทีค่�านวณได้ ซ่ึงรวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม การค�านวณโดยสรปุดงักล่าวมใีห้
ส�าหรับแต่ละรอบระยะเวลาการรายงาน แต่ละรอบปีปฏิทิน และยอดรวมสะสมส�าหรับช่วงหลายปีที่อุปกรณ์ภายใต้โครงการ 
(ได้แก่ หน่วยที่ผลิตและ/หรือได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทุน RAC NAMA) คาดว่าจะยังคงใช้งานอยู่ หน้าข้อมูลสรุป
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงถึงข้อมูลฐานโดยรวมและข้อมูลฐานระดับประเทศ

c) ข้อมูลนำ�เข้� (Input Sheet)
ผู้ใช้จะมีหน้�ข้อมูลนำ�เข้�หน่ึงแผ่นต่อหน่ึงรอบระยะเวล�ก�รร�ยง�นเพื่อกรอกข้อมูล มีการก�าหนดรอบระยะเวลาการ
รายงานทัง้หมดพร้อมวันทีเ่ริม่ต้นและวันทีส่ิน้สดุตามทีร่ะบไุว้ในสญัญาของผูผ้ลติท่ีเข้าร่วมโครงการ รอบระยะเวลาการรายงาน
แสดงอยู่ในหน้าข้อมูล “QR” และชื่อของรอบระยะเวลา เช่น Q1/2563 จะใช้ในการดึงวันที่ที่เกี่ยวข้องจากรายการในหน้า
ข้อมูล “QR” ขึ้นมา ผู้ใช้เป็นผู้ระบุจ�านวนหน่วยที่ผลิต (และหน่วยที่ขายในประเทศหากมี) ของแต่ละรุ่นจากแต่ละยี่ห้อและ
บริษัทหรือผู้ค้าปลีก จ�านวนหน่วย พร้อมด้วยรายละเอียดทางเทคนิค (ในหน้า “ฐานข้อมูล” และหน้า “ค่า BL เริ่มต้น” – ดู
ค�าอธบิายทีต่ามมา) มคีวามส�าคญัต่อการค�านวณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม ข้อมลูทัง้หมดทีผู่ใ้ช้ป้อนเป็นข้อมลู
ที่ดึงมาจากรายงานที่ผู้ผลิตและ/หรือผู้ค้าปลีกส่งให้กับ กฟผ. ในฐานะผู้จัดการกองทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA

Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3

2561
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

ปริมาตร
(ลิตร)

ข้อกำาหนดทางเทคนิค ข้อกำาหนดทางเทคนิคของหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน หากมี
EC/ปี

[kWh/ปี]
ประเภทสาร
ทำาความเย็น

ปริมาณการเติมสารทำา
ความเย็นเริ่มต้น (กก.)

รุ่น
ฐาน

ปริมาตร
(ลิตร)

EC/ปี
[kWh/ปี]

ประเภทสาร
ทำาความเย็น

ปริมาณการเติมสารทำา
ความเย็นเริ่มต้น (กก.)
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d) ข้อมูลแสดงผล (Output Sheet)
หน้าแสดงผลข้อมูลประกอบขึ้นจากการค�านวณทั้งหมดที่ท�าโดยเครื่องมือและเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด คล้ายกับหน้าข้อมูล
น�าเข้า จะมีแผ่นแสดงผลข้อมูลหนึ่งแผ่นต่อรอบระยะเวลาการรายงาน โดยดึงข้อมูลจาก (1) หน้าข้อมูลน�าเข้า (2) หน้าฐาน
ข้อมูลและ (3) หน้าค่าเริ่มต้น จากนั้นจับคู่ข้อมูลส�าหรับแต่ละรุ่นที่มีการรายงาน แล้วจึงค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงและทางอ้อมของรุ่นภายใต้โครงการและรุน่ฐาน ผลจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรายปีค�านวณได้โดยการลบ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรุ่นภายใต้โครงการออกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรุ่นฐาน ส�าหรับแต่ละรุ่นจะมีการ
สรุปผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีให้กับ (กล่าวคือ คูณด้วย) จ�านวนหน่วยที่ผลิต ท้ายที่สุดจะมีการรวมยอดการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกหน่วยผลิตภัณฑ์ของทุกรุ่นในเคร่ืองมือหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ัน ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฐานระดับประเทศยังค�านวณในหน้าข้อมูลการแสดงผลนี้

e) ฐ�นข้อมูล (Database Sheet)
หน้าฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อก�าหนดทางเทคนิคหรือตัวแปรของรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ (รุ่นภายใต้โครงการ) 
และรุน่ทีถ่กูทดแทน (รุน่ฐาน) หากม ีตวัแปรทีร่ะบไุว้จ�าเป็นต้องน�ามาใช้เพือ่ประเมนิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ส�าหรบั
สาขาเครื่องท�าความเย็นในบ้าน จะไม่มีการป้อนตัวแปรรุ่นฐานใส่ไว้ เครื่องมือจึงใช้ตัวแปรเริ่มต้นที่ให้ไว้ในหน้า “ค่า BL เริ่ม
ต้น” แทนเพื่อประเมินค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ จ�าเป็นต้องมีตัวแปรทางเทคนิคต่าง ๆ  โดยขึ้นอยู่กับแต่ละ
สาขา ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 

เครือ่งมอืสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมลูได้โดยการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าทีก่รอกเข้าไปกบัช่วงของค่าทีค่าด
หวัง ช่วงของการเปรียบเทียบจะอธิบายไว้ในหน้าข้อมูล QC (QC sheet)

Brand Model Volume (liter) EC/Year (kWh/year) Refrigerant Type
Initial Charge 
[kg]

Brand replaced by Model Baseline Model Volume [liter] EC/Year [kWh/year] Refrigerant Type
Initial 
Charge 
[kg]

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่นฐาน

ตัวแปรที่จำาเป็นต้องป้อนใส่ไว้ในหน้าฐานข้อมูล

ชื่อรุ่น
ประเภท
ปริมาตร [ลิตร]
การใช้พลังงาน [kWh/ปี]
ประเภทสารทำาความเย็น
(ไม่จำาเป็นต้องมีตัวแปรสำาหรับรุ่นฐาน)

ชื่อรุ่น
ปริมาตร [ลิตร]
การใช้พลังงาน [kWh/ปี]
ประเภทสารทำาความเย็น
ปริมาณการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น [กก.]

ชื่อรุ่น
ขนาดขีดความสามารถทำาความเย็น [BTU/ชม. หรือ kW]
ความเร็วคงที่หรือแปรผัน
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงาน (EER) [BTU/ชม./kW หรือ kW/kW]
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Cooling Season Performance 
Factor: CSPF) (สำาหรับความเร็วแปรผัน [kW/kW])
กำาลังไฟฟ้า [kW]
การใช้พลังงาน [kWh/ปี]
ประเภทสารทำาความเย็น
ปริมาณการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น [กก.]

ชื่อรุ่น
กำาลัง [kW]
ขนาดขีดความสามารถทำาความเย็น [RT]
ประเภทของคอมเพรสเซอร์
อากาศหรือน้ำาที่ทำาความเย็น
ประเภทสารทำาความเย็น
ปริมาณการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น [กก.]

สาขา

เครื่องทำาความเย็นในบ้าน: ตู้เย็น/ตู้แช่

เครื่องทำาความเย็นเชิงพาณิชย์: ระบบทำาความเย็นเชิงพาณิชย์
แบบเบ็ดเสร็จในตัว (stand-alone)

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (Split ACs) ไร้ท่อ (ductless)

เครื่องทำาความเย็นเพื่อการปรับอากาศ (AC chillers)

ตารางที่ 4 - ตัวแปรของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นต้องป้อนเป็นข้อมูลใส่ไว้ในแผ่นฐานข้อมูล
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ตัวแปรที่จำาเป็นต้องป้อนใส่ไว้ในหน้าฐานข้อมูล

ชื่อรุ่น
ขนาดขีดความสามารถทำาความเย็น [BTU/ชม. หรือ kW]
ความเร็วคงที่หรือแปรผัน
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงาน (EER) [BTU/ชม./kW หรือ kW/kW]
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Cooling Season Performance 
Factor: CSPF) (สำาหรับความเร็วแปรผัน [kW/kW])
กำาลังไฟฟ้า [kW]
การใช้พลังงาน [kWh/ปี]
ประเภทสารทำาความเย็น
ปริมาณการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น [กก.]

สาขา

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย: เครื่องปรับอากาศ
แบบโมโนบล็อก (Monoblock) และเครื่องทำาความเย็น
เพื่อการปรับอากาศขนาดเล็ก (Mini Chiller)

ตารางที่ 4 - ตัวแปรของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นต้องป้อนเป็นข้อมูลใส่ไว้ในแผ่นฐานข้อมูล

ข้อมูลนี้ดึงมาจากรายงานที่ส่งให้กองทุน RAC NAMA โดยผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ต้องอัปเดตหน้�ฐ�นข้อมูลในแต่ละรอบ
ระยะเวล�ก�รร�ยง�น หากไม่มีการเพิ่มรุ่นใหม่ในรายงานล่าสุดที่น�าส่ง ผู้ใช้ยังสามารถคัดลอกและวาง (copy and paste) 
รายการจากรอบระยะเวลาการรายงานก่อนหน้าได้

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งของหน่วยที่ส่งออกต่อรุ่นสามารถป้อนลงในหน้าฐานข้อมูลได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ค่าโดยประมาณ
จะแสดงเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งค่าเริ่มต้นคือค่าที่ประมาณการต่อผู้ผลิตแต่ละรายและป้อนใส่ไว้ในหน้าค่า BL เริ่มต้น (ดูด้านล่าง)

f) ค่� BL เริ่มต้น (Default BL Sheet) 
แผ่นงานนี้ประกอบด้วยค่าเริ่มต้นและสมมุติฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการค�านวณ เช่น ปัจจัยการรั่วไหลของสารท�าความเย็นราย
ปี อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สารท�าความเย็นเริ่มต้น ขนาดการเติมสารท�าความเย็นเริ่มต้น ค่า GWP ของสารท�าความเย็น 
ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้า ตามวิธีการที่ใช้ส�าหรับ MRV ของโครงการ เครื่องมือนี้อ้างอิงถึงแนวทาง
ตามคู่มือ IPCC 2006 ส�าหรับค่าเริ่มต้นที่ไม่มีแหล่งข้อมูลบันทึกไว้ในรูปเอกสาร

แผ่นงานค่าเริม่ต้นยงัมีข้อมลูเกีย่วกบัข้อก�าหนดประสทิธภิาพการใช้พลงังานเพ่ือค�านวณหาค่าฐานของมาตรฐานประสทิธิภาพ
พลังงานขัน้สงู (HEPS)  ส�าหรบัตูเ้ยน็ภายในบ้าน (ข้อมูลจะมอียูห่รอืไม่ขึน้อยูก่บัแต่ละสาขา) ซึง่อ้างองิถงึกฎระเบยีบของฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  แผ่นงานนี้จะต้องได้รับการแก้ไขก็ต่อเมื่อผู้ใช้ต้องการปรับค่าเริ่มต้นหรือสร้าง/เพิ่มค่าฐานอื่น

g) ข้อมูล QC (QC Sheet)
แผ่นงานนีป้ระกอบด้วยรอบระยะเวลาการรายงานและคอลมัน์ทีใ่ช้เพือ่การอ้างอิงภายในเครือ่งมอื โดยได้มกีารป้อนรอบระยะ
เวลาการรายงานทั้งหมดไว้แล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลจากฝ่ายผู้ใช้อีก
 
รอบระยะเวลาการรายงานใช้เพือ่ประมาณการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีทีผ่ลติหน่วยผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ตวัอย่าง
เช่น หน่วยที่ผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะไม่นับรวมเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งปี 2563 เนื่องจากมีความ
เป็นไปได้อย่างมากว่า หน่วยดังกล่าวเพิ่งเริ่มจะถูกใช้งานในช่วงปลายปี 2563 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว 
จงึได้มกีารเพ่ิมคอลมัน์ท่ีประมาณการค่า “เศษส่วนของปีทีม่หีน่วยผลติภณัฑ์ถกูใช้งาน” ปัจจยัดงักล่าวจะน�าไปใช้ในหน้าข้อมลู
สรุปเมื่อจะรวมยอดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรอบระยะเวลาต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นยอดการลดการปล่อย
ก๊าซรายปี

เพือ่แยกความแตกต่างระหว่างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ 
จะต้องทราบถึงสัดส่วนของจ�านวนหน่วยที่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก โดยตารางที่ประกอบด้วยข้อมูล
สัดส่วนการส่งออกเริ่มต้นของแต่ละผู้ผลิตจะแสดงอยู่ในแผ่นงานนี้ ตัวเลขเหล่านี้จะถูกน�ามาใช้ก็ต่อเมื่อไม่มีข้อมูลจ�าเพาะถูก
กรอกลงในแผ่นงานข้อมูลน�าเข้า (จ�านวนหน่วยที่ขายภายในประเทศ) หรือแผ่นงานฐานข้อมูล ช่วงการเปรียบเทียบที่ถูกใช้
ส�าหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่กรอกในแผ่นงานฐานข้อมูลจะอธิบายไว้ในแผ่นงานข้อมูล QC นี้
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3.2   ไฟล์ข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก (Master Mitigation File)

ไฟล์ข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก (Master Mitigation File) เชื่อมโยงไปยังไฟล์เครื่องมือการติดตามทั้งหมด
และหน้าข้อมลูสรปุทีบ่รรจอุยูใ่นไฟล์เครือ่งมอืการตดิตาม โดยรวมยอดการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงและทางอ้อม
ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาและข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายในเครื่องมือ (ตามค�าอธิบายแผ่นงานแต่ละชนิดที่อยู่ภายในไฟล์เครื่องมือการ
ติดตามแต่ละไฟล์) ผลที่สรุปได้จากไฟล์ข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักจะแบ่งเป็นสองแผ่นงาน ได้แก่ แผ่นงาน
โดยรวมและแผ่นงานในประเทศ แผ่นงานโดยรวม (Overall sheet) หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
หน่วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากมาตรการทางการเงินภายใต้กองทุน RAC NAMA (มาตรการกระตุ้น
การซือ้ผ่านบตัรเครดิต การปรบัเปลีย่นสายการผลติ และการส่งเสรมิการขาย) แผ่นงานในประเทศ (Domestic sheet) หมาย
ถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากหน่วยผลิตภัณฑ์เดียวกัน เครื่องมือ MRV ของ
โครงการเป็นไปตามแนวทางคู่มอื IPCC 2006 เพือ่แยกการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศออกจากการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณ์ RAC

ตามที่อธิบายไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่าง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงในประเทศ หมายถึงหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
ส�าหรับตลาดในประเทศ โดยนับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในทุกจุดของวงจรชีวิตของอุปกรณ์ กล่าวคือ  
การผลิต (หรือการเติมสารท�าความเย็นคร้ังแรก) การใช้งาน และการก�าจัด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงใน
ประเทศยังหมายถึงหน่วยที่ผลิตขึ้นส�าหรับตลาดส่งออก  โดยนับเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การผลิตของวงจรชีวิตของอุปกรณ์ ส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมในประเทศ หมายถงึเฉพาะหน่วยท่ีผลติขึน้
ส�าหรับตลาดในประเทศ และนบัเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนการใช้งานของวงจรชีวติ ในหลกั
การการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงรวมในประเทศสามารถรวมไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศไทย
รายงานไปยัง UNFCCC

รูปที่ 3 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมในประเทศ
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รูปที่ 4 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี (tCO2eq)

ทัง้แผ่นงานโดยรวมและแผ่นงานในประเทศมีโครงสร้างทีเ่หมอืนกนั แต่ละแผ่นงานต่างมตีารางหลกัสามตาราง ซึง่สรปุตวัเลข
ของ (1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) ค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ (3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้โครงการ

แต่ละตารางจะมีการสรปุตวัเลขตามมาตรการ กล่าวคือ จากการเปลีย่นสารท�าความเยน็ และจากประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ที่เพิ่มขึ้น หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมตามล�าดับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงจะแบ่งออกเป็นประเภทของก๊าซในหน่วยผลติภณัฑ์ทีถ่กูทดแทนส�าหรับแต่ละสาขา ส�าหรับทัง้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงและทางอ้อม จะมกีารสรปุตวัเลขเป็นรายปีและรวม
ยอดสะสมต่อปีอีกด้วย (โดยค�านึงถึงตัวเลขจากปีก่อนๆ) ตัวเลขส�าหรับแต่ละสาขามีการสรุปเป็นยอดสะสมต่อปีด้วย
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4.1   ดัชนีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity) ของการผลิตกระแสไฟฟ้า

4.2   ค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ของสารทำาความเย็น

4 ตัวแปรทางเทคนิค
หวัข้อนีใ้ห้รายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัตัวแปรของอปุกรณ์ทีป่รากฏอยูใ่นหน้าค่า BL เริม่ต้น ตวัแปรเหล่านีอ้้างองิแหล่งข้อมลู
ที่เผยแพร่และที่มีอยู่ โดยหากไม่มีตัวแปรใด ๆ เลย ตัวแปรจะอ้างอิงถึงค่าเริ่มต้นที่ระบุไว้ตามแนวทางคู่มือ IPCC 2006 
สมมุติฐานบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับสาขายังมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วย ค่าเหล่านี้อาจถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ในหน้าค่าเริ่ม
ต้น อย่างไรก็ตาม ขอแนะน�าให้ท�าการแก้ไขเมือ่มแีหล่งข้อมูลทีเ่ผยแพร่หรอืมบีทวจิารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญทีบั่นทกึไว้เป็นเอกสาร
เท่านั้น

ส�าหรับประเทศไทยในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเฉลี่ย จะมีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5664 กิโลกรัม7  
ปัจจยัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้าจะใช้เพือ่ค�านวณหาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังาน

ตารางที่ 5 รวบรวมค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ของสารท�าความเย็นที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดของไทย

GWP

1430

675

2088

3922

1774

3

3

สารทำาความเย็น

R-134a

R-32

R-410A

R-404A

R-407C

R-600a

R-290

7 http://ghgreduction.tgo.or.th/images/Grid_Emission_Factor_2559_-_Finalised.pdf
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4.3   ตัวแปรเฉพาะสาขาอุปกรณ์

4.3.1. ตู้เย็นในบ้�น

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
การใช้พลังงานของตู้เย็นในบ้านสามารถตรวจวัดได้โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มีการรายงานโดยผู้ผลิตว่าตู้เย็นใน
บ้านใช้พลังงานเป็น kWh/ปี เนื่องจากมีการตั้งสมมุติฐานว่าตู้เย็นในบ้านท�างานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ชั่วโมงการใช้จึงไม่
ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณ ในท�านองเดียวกัน มาตรฐาน HEPS ซึ่งในกรณีนี้คือฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ยังระบุถึงการใช้
พลังงานสูงสุดที่ยอมรับได้

การด�าเนินกจิกรรมภายใต้โครงการได้น�ามาวัดเทยีบกบัมาตรฐาน HEPS (ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5) โดยเครือ่งมอืในเวอร์ชนั
เพิ่มเติมยังรวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ  ส�าหรับค่าฐาน เช่น มาตรฐาน MEPS และค่าเฉลี่ยของตลาด – ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่ม
เติม ค่าฐานทั้งสามจะถูกน�าไปใช้ในเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแสดงการใช้พลังงานของ BL MEPS, BL HEPS และ BL MA

ค่าฐาน MEPS และ HEPS อ้างอิงถึง MEPS (มอก. 2186/2547) และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยต่างก็ถูกจ�ากัดความว่า
เป็นการใช้พลังงานสูงสุดส�าหรับตู้เย็นในบ้านตามสูตรที่ขึ้นอยู่กับปริมาตร (AV ในสูตร) และจ�านวนประตู

ตารางที่ 6 - มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำา (MEPS) และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS) ของไทยสำาหรับตู้เย็นในบ้าน

ตารางที่ 7 - การใช้พลังงานต่อช่วงปริมาตร (Volume Class) ตามฐานข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ.

MEPS (TIS 2186/2547)

EC < 0.80 • AV + 300

EC < 0.46 • AV + 171

EC < 0.46 • AV + 457

EC < 0.80 • AV + 457

HEPS (Label No 5):

EC < 0.62 • AV + 233

EC < 0.36 • AV + 133

EC < 0.36 • AV + 354

EC < 0.62 • AV + 354

แบบ 1 ประตู:

แบบ 2 ประตู หรือมากกว่า:

< 100 ลิตร:

> 100 ลิตร: 

< 450 ลิตร: 

> 450 ลิตร:

ค่าฐานของตลาด คือค่าเฉลี่ยของตลาดที่ได้มาจากฐานข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. โดยตลาดจะถูกแบ่งออก
เป็นช่วงปริมาตร (volume classes) ที่ห่างกันช่วงละ 50 ลิตร และการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยจะถูกค�านวณตามช่วงปริมาตร 
การใช้พลังงานของรุ่นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการจะถูกน�าไปเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของช่วงปริมาตร

การใช้พลังงานรายปีต่อลิตร 
[kWh/ลิตร/ปี]

3.71

1.24

1.36

1.50

1.32

1.10

1.03

0.97

0.77

0.92

0.95

0.84

0.66

0.66

การใช้พลังงานรายปีของตู้เย็น 
[kWh/ปี]

278.62

155.53

237.28

338.42

362.49

356.31

387.85

412.05

366.54

481.56

546.66

526.27

443.01

475.82

ปริมาตร [ลิตร]

75

125

175

225

275

325

375

425

475

525

575

625

675

725

แนวทางนี้มีข้อจ�ากัด 2 ประการ ได้แก่ 
• กฟผ. บันทึกเฉพาะรุ่นที่ติดฉลากเท่านั้น อาจมีรุ่นเพิ่มเติมในตลาดที่ไม่ติดฉลาก หากมีรุ่นดังกล่าวอยู่ ก็มีความเป็นไปได้
ว่าการใช้พลังงานอาจจะสูงกว่านั้น
• ข้อมูลไม่มีการถ่วงน�้าหนักตามยอดขาย แต่ละรุ่นมีอิทธิพลเท่ากันต่อประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
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ตารางที่ 8 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาค่าฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของตู้เย็นในบ้าน

ตารางที่ 9 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของตู้เย็นในบ้านภายใต้การดำาเนินโครงการ

หน่วยผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ

สารทำาความเย็น

ค่า GWP ของ R-600a

ขนาดการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น

สมมุติฐาน

R-600a

3

0.150 kg

แหล่งข้อมูล/คำาอธิบาย

เงื่อนไขของโครงการ

IPCC AR 4

ขนาดการเติมสารทำาความเย็นสูงสุดที่อนุญาต (มาตรฐาน IEC)

ตัวแปร

สารทำาความเย็นฐาน (ค่าเริ่มต้น)

ค่า GWP ของ R-134a

ขนาดการเติมสารทำาความเย็นเริ่มต้น

การรั่วไหลของสารทำาความเย็นรายปี

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการกำาจัด

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปี)

สมมุติฐาน

R-134a

1430

0.150 kg

0.5 %

1%

100%

15 years

ช่วงตาม IPCC 2006

0.05 – 0.5 kg

0.1-0.5%

0.2-1%

ไม่มีระบุไว้

12-20

แหล่งข้อมูล

การวิเคราะห์ตลาดโลก/ Bright

IPCC AR 4

IPCC 2006/ การวิเคราะห์ตลาดโลก

IPCC 2006

IPCC 2006

ตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีการนำากลับ

สารทำาความเย็นเนื่องจากไม่มีเอกสารอ้างอิง

Bright Inventory

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
มีเพียงค่าฐานเดียวส�าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ซึ่งอ้างอิงถึงสารท�าความเย็นทั่วไปที่ก�าลังถูกทดแทน ส�าหรับตู้
เย็นในบ้าน สารท�าความเย็นดังกล่าวคือ R-134a ขณะนี้ยังไม่มีการใช้สารท�าความเย็นอื่นกับตู้เย็นในบ้าน ยกเว้น R-134a 
และ R-600a

ตัวแปรต่าง ๆ เช่น ปัจจัยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อายุการใช้งาน ขนาดการเติมสารท�าความเย็น และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานก�าหนดได้จากสินค้าคงคลังของภาคอุตสาหกรรม RAC ระดับประเทศ หรือน�ามาจาก “คู่มือ
แนวทาง IPCC 2006 ว่าด้วยบัญชีก๊าซกระจกแห่งชาติ เล่มที่ 3 กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial 
Processes and Product Use)” บทที่ 7: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารฟลูออริเนตที่ใช้ทดแทนสารที่ท�าลายช้ัน
บรรยากาศโอโซน”

ขนาดของการเติมสารท�าความเย็นส�าหรับสารท�าความเย็นที่ติดไฟได้จ�ากัดไว้ที่ 0.150 กก. ตามมาตรฐาน IEC 60355-2-24 
ค่าดังกล่าวนีจ้งึถอืเป็นค่าเริม่ต้น ตูเ้ยน็ในบ้านส่วนใหญ่มขีนาดการเตมิสารท�าความเยน็ต�า่กว่าน้ัน และโดยทัว่ไปขนาดการเตมิ
สารท�าความเยน็ของตูเ้ยน็ทีใ่ช้ R-600a จะต�า่กว่าตูเ้ยน็ทีใ่ช้ R-134a ขณะน้ียงัไม่มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูในประเทศไทยเกีย่ว
กบัขนาดการเตมิสารท�าความเยน็ของอปุกรณ์ดงักล่าว โดยทีข้่อมลูดงักล่าวจะมผีลเพยีงเลก็น้อยต่อผลลพัธ์สดุท้าย จงึไม่จ�าเป็น
ต้องแยกแยะรายละเอียดในส่วนนั้นต่อไปอีก

ตัวแปรต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณหาค่าฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ตวัแปรต่อไปนีไ้ด้น�ามาใช้ในการค�านวณหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงหลังจากได้ด�าเนินโครงการ (ตัวแปรทีไ่ม่ได้กล่าว
ถึงเป็นตัวแปรเดียวกันกับของค่าฐาน): 
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4.3.2. ระบบทำ�คว�มเย็นเชิงพ�ณิชย์แบบเบ็ดเสร็จในตัว

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยอุปกรณ์ภายใต้โครงการและหน่วยอุปกรณ์ฐานท่ีถูกทดแทนจะถูกป้อนไว้เป็นข้อมูลน�าเข้า 
(inputs)

การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้น�ามาวัดเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

เครื่องมือในเวอร์ชันเพิ่มเติมยังรวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ ส�าหรับค่าฐาน เช่น มาตรฐาน MEPS มาตรฐาน HEPS และค่าเฉลี่ยของ
ตลาด – ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ค่าฐานทั้งสามจะถูกน�าไปใช้ในเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแสดงการใช้พลังงานของ BL 
MEPS, BL HEPS และ BL MA

การใช้พลังงานค�านวณได้จากสูตรที่ระบุไว้ในตารางโดยใช้ตัวแปรที่ระบุไว้ส�าหรับฉลากเบอร์ 3 (=MEPS) และฉลากเบอร์ 5 
(=HEPS) สูตรตามมาตรฐานดังกล่าวจะค�านวณออกมาเป็นการใช้พลังงานต่อวัน ดังน้ัน ให้น�าค่าที่ได้ไปคูณด้วย 365 เพื่อ
ค�านวณการใช้พลังงานต่อปี ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของตลาดนั้นไม่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลตลาด ค่าเฉลี่ยของ HEPS และ MEPS จะ
ถูกใช้เป็นค่าเฉลี่ยของตลาดแทน

ตารางที่ 10 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาการใช้พลังงานของตู้เย็นเชิงพาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จในตัว
ตามมาตรฐาน HEPS ของไทย โดย V = ปริมาตรของรุ่น

ตารางที่ 11 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ของตู้เย็นเชิงพาณิชย์แบบเบ็ดเสร็จในตัว (stand-alone)

การใช้พลังงานต่อวัน [kWh]

ฉลากเบอร์ 3

0.0065 • V+3.8988

ฉลากเบอร์ 4

0.0065 • V+3.5739

ฉลากเบอร์ 5

0.0065 • V+3.249

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
ผู้ผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารท�าความเย็นที่ใช้ในรุ่นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการและรุ่นฐาน พร้อมทั้งขนาดของการเติมสาร
ท�าความเย็นที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ตัวแปร

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต

การรั่วไหลของสารทำาความเย็นรายปี

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการรื้อถอน

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปี)

สมมุติฐาน

1%

15 %

100%

15 

แหล่งข้อมูล

IPCC 2006

IPCC 2006

ตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีการนำากลับสารทำาความเย็น

เนื่องจากไม่มีเอกสารอ้างอิง

IPCC 2006

ช่วงตาม IPCC 2006

10 – 15 %

ไม่มีระบุไว้

10 – 15 
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4.3.3. เครื่องปรับอ�ก�ศแบบแยกส่วน

ตารางที่ 11 - อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงาน (EER) ของเครื่องปรับอากาศความเร็วคงที่ ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (CSPF) 
ของเครื่องปรับอากาศความเร็วแปรผัน ตามมาตรฐาน MEPS มาตรฐาน HEPS และค่าเฉลี่ยของตลาดของไทย

ตารางที่ 12 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศความเร็วคงที่

ค่า CSPF ของเครื่องปรับอากาศความเร็วแปรผัน

MEPS (TIS 2134-2553)

2.8

4

HEPS (Label No 5)

4

6

ค่าเฉลี่ย

3

4.2

ตัวแปร

การรั่วไหลของสารทำาความเย็นรายปี

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการกำาจัด

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปี)

สมมุติฐาน

10%

1%

100%

8

แหล่งข้อมูล

IPCC 2006/ Bright inventory

IPCC 2006

ตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีการนำากลับสารทำาความเย็น

เนื่องจากไม่มีเอกสารอ้างอิง

Bright inventory

ช่วงตาม IPCC 2006

1-10%

0.2-1%

Not given

10-20

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้น�ามาวัดเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทนค�านวณได้จากการใช้ข้อก�าหนดทางเทคนิคของ
หน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

เกณฑ์ MEPS และ HEPS ใช้เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของปัจจัยด้านประสิทธิภาพที่ป้อนเข้าไป ข้อมูลการใช้พลังงาน
ที่ถูกป้อนจะน�าไปเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานที่คาดการณ์โดยประเมินจากวิธีการค�านวณค่า CSPF ตามมาตรฐาน ISO 
16538 และชุดข้อมูลอุณหภูมิของไทย (Thai temperature bins)

ตารางการใช้พลังงานซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดขีดความสามารถท�าความเย็นและค่า EER/CSPF ส�าหรับความเร็วคงที่และความเร็ว
แปรผัน ปรากฏอยู่ในแผ่นงาน “ค่าฐานเริ่มต้นส�าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน”

เครื่องมือในเวอร์ชันเพิ่มเติมยังรวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ ส�าหรับค่าฐาน เช่น มาตรฐาน MEPS มาตรฐาน HEPS และค่าเฉลี่ยของ
ตลาด – ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ค่าฐานเหล่านี้จะถูกน�าไปใช้ในเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแสดงการใช้พลังงานของ BL 
MEPS, BL HEPS และ BL MA

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
ผู้ผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารท�าความเย็นท่ีใช้ในรุ่นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการและรุ่นฐาน พร้อมทั้งขนาดการเติมสาร
ท�าความเย็นที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
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4.3.4. เครื่องทำ�คว�มเย็น

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
ข้อมูลการใช้พลงังานของหน่วยอปุกรณ์ภายใต้โครงการเป็นข้อมลูน�าเข้าทีต้่องการให้ป้อน มกีารต้ังสมมตุฐิานว่าช่ัวโมงการใช้
งานต่อปีคิดเป็น 1,560 ชั่วโมง ส�าหรับเครื่องท�าความเย็นความเร็วคงที่ โดยจะน�าไปค�านวณหาการใช้พลังงานรายปี

การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้น�ามาวัดเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทนขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดทางเทคนิคของหน่วยอุปกรณ์
ที่ถูกทดแทนซึ่งป้อนเข้าไป

ส่วนต่างของการใช้พลงังานจะถกูคูณด้วยปัจจยัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงข่ายไฟฟ้าเพือ่ค�านวณหาการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

เครื่องมือในเวอร์ชันเพิ่มเติมยังรวมถึงตัวเลือกอื่น ๆ ส�าหรับค่าฐาน เช่น มาตรฐาน MEPS มาตรฐาน HEPS และค่าเฉลี่ยของ
ตลาด – ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ค่าฐานเหล่านี้จะถูกน�าไปใช้ในเครื่องมือดังกล่าวเพื่อแสดงการใช้พลังงานของ BL 
MEPS, BL HEPS และ BL MA

ตารางที่ 13 - มาตรฐาน MEPS สำาหรับการติดตั้งในอาคาร และมาตรฐาน HEPS สำาหรับเครื่องทำาความเย็นเพื่อการปรับอากาศ

ทำาความเย็นด้วยอากาศ (air-cooled)

ทำาความเย็นด้วยน้ำา (water-cooled)

ประเภทคอมเพรสเซอร์

ทุกประเภท <300 RT

ทุกประเภท > 300 RT

แบบลูกสูบ (reciprocating)

แบบหมุน (rotary), screw, scroll < 150 RT

แบบหมุน (rotary), screw, scroll > 150 RT

แบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal) < 300 RT

แบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal) > 300 RT < 500 RT

แบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal) > 500 RT

kW/RT

1.33

1.31

1.24

0.89

0.78

0.76

0.76

0.62

kW/RT

1.12

1.12

0.88

0.7

0.7

0.67

0.61

0.61

kW/RT

0.95

0.95

0.75

0.6

0.6

0.54

0.5

0.5

MEPS 
(การติดตั้งเฉพาะในอาคารตาม

ประกาศกระทรวง (พพ.)

ช่วงของ HEPS 
(กฎกระทรวง เครื่องทำาความ

เย็นประสิทธิภาพสูง)

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
ผู้ผลิตเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารท�าความเย็นท่ีใช้ในรุ่นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการและรุ่นฐาน พร้อมทั้งขนาดการเติมสาร
ท�าความเย็นที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ตารางที่ 14 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเครื่องทำาความเย็น

ตัวแปร

การรั่วไหลของสารทำาความเย็นรายปี

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการกำาจัด

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปี)

สมมุติฐาน

15 %

1%

100%

30

แหล่งข้อมูล

IPCC 2006

IPCC 2006

ตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีการนำากลับสารทำาความเย็น

IPCC 2006

ช่วงตาม IPCC 2006

2 - 15%

0.2-1%

ไม่มีระบุไว้

15-30
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4.3.5. เครื่องปรับอ�ก�ศแบบรวมหน่วยอื่น ๆ

ตารางที่ 15 - ตัวแปรสำาหรับคำานวณหาค่าฐานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วยอื่น ๆ

ตัวแปร

การรั่วไหลของสารทำาความเย็นรายปี

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการผลิต

ปัจจัยการปล่อยก๊าซระหว่างการกำาจัด

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ปี)

สมมุติฐาน

10%

1%

100%

8

แหล่งข้อมูล

IPCC 2006/ Bright inventory

IPCC 2006

ตั้งสมมุติฐานว่าไม่มีการนำากลับสารทำาความเย็น

Bright inventory

ช่วงตาม IPCC 2006

1-10%

0.2-1%

ไม่มีระบุไว้

10-20

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้น�ามาวัดเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับหน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทนค�านวณได้จากการใช้ข้อก�าหนดทางเทคนิคของ
หน่วยอุปกรณ์ที่ถูกทดแทน

เนื่องจากสาขาอุปกรณ์นี้มีประเภทรุ่นที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่มีการรวมค่าฐานเริ่มต้นไว้ และดังนั้นจึงไม่มีการให้ค่าฐานไว้
เพิ่มเติม (MEPS หรือ HEPS) ในเวอร์ชันเพิ่มเติมของเครื่องมือ

ก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
ผูผ้ลติเป็นผู้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัสารท�าความเยน็ทีใ่ช้ในรุ่นผลติภณัฑ์ภายใต้โครงการและรุน่ฐาน พร้อมขนาดการเติมสารท�าความ
เย็นที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต่อไปนี้ถูกน�ามาใช้ในการค�านวณหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
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ภาคผนวก 1: กลไกทางการเงินของกองทุน RAC NAMA และรอบระยะเวลาการรายงาน
ของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

“กองทุน RAC NAMA” จดัตัง้ขึน้ในปี 2561 โดยเป็นกลไลทางการเงนิในการส่งเสรมิเทคโนโลยกีารท�าความเยน็สเีขยีวในภาค
ส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นของประเทศไทย  ด้วยเงินทุนจ�านวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 300 ล้านบาท) ที่
ให้การสนบัสนุนทัง้มาตรการการเงนิและการสนบัสนนุทางเทคนคิ กองทุนนีไ้ด้ตอบสนองความตอ้งการของภาคส่วนต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง (อาทิ ผู้บริโภค ผู้ผลิต และศูนย์ฝึกอบรม) กองทุน RAC NAMA จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (RAC 
NAMA Project) โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้จัดการกองทุนในนามรัฐบาลไทย เงินทุนดังกล่าวจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สินเชื่อผู้บริโภค (Scheme A) สินเชื่อผู้ผลิต (Scheme B1 และ B2) และเงินอุดหนุน (Scheme 
C1 และ C2) ดังรายละเอียดด้านล่าง โดยมาตรการทางการเงินต่าง ๆ  นี้จะส่งผลโดยตรงต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งสามารถติดตามผลได้ผ่านเครื่องมือการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) ส�าหรับโครงการ

1. สินเชื่อผู้บริโภค (Scheme A: Consumer Finance) – เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกระตุ้นให้ผู้บริโภค
หันมาใช้ตู้เย็นในบ้านซ่ึงใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง สินเชื่อนี้สนับสนุนมาตรการผ่อน
จ่ายการซื้อได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% 10 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 

2. สินเชื่อผู้ผลิตสำ�หรับก�รเปลี่ยนส�ยก�รผลิต (Scheme B1: Credit Line for Production Line Conversion 
(Revolving Fund)) – เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตระหว่างด�าเนินการเปลี่ยนสายการผลิตอุปกรณ์การท�าความเย็นและการขยาย
ตลาดสู่การใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติ (อาทิ ค่าชิ้นส่วนและเครื่องมือ) สินเชื่อระยะสั้นนี้ได้รับการอนุมัติระหว่างปี 2562 
– 2563 และได้รับการใช้คืนสู่กองทุน RAC NAMA ทั้งหมดแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 4 บริษัทที่เข้าร่วมในมาตรการนี้ ได้แก่
• บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ส่งเสริม อินเตอร์คูล สแตนเลส จ�ากัด
• บริษัท เดอะ คูล เมนูเฟคเจอริ่ง จ�ากัด
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3. สนิเชือ่ผูผ้ลิตสำ�หรบัก�รตล�ดและส่งเสรมิก�รข�ย (Scheme B2: Credit Line for Market Introduction & Sales 
Promotion (Revolving Fund)) – สินเชื่อระยะสั้นนี้ได้รับการอนุมัติออกมาเพื่อสนับสนุนการตลาดและส่งเสริมการขาย
ส�าหรับอุปกรณ์การท�าความเย็นที่ใช้เทคโนโลยีการท�าความเย็นสีเขียว โดยมีทั้งสิ้น 2 บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนและด�าเนิน
มาตรการทางการตลาดระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 และใช้คืนสู่กองทุน RAC NAMA เรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่
• บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จ�ากัด 

4. เงินอุดหนุนสำ�หรับก�รเปลี่ยนส�ยก�รผลิต (Scheme C1: Sub-Grant for Production Line Conversion) -  เพื่อ
ส่งเสรมิการผลติทีใ่ช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธกิารใช้พลงังานสงูและเป็นมิตรต่อสภาพภมูอิากาศ โดยการอดุหนุนผูป้ระกอบการ
ในการเปลีย่นสายการผลติอุปกรณ์การท�าความเยน็ไปใช้สารท�าความเยน็ธรรมชาต ิบรษิทัทีเ่ข้าร่วมมาตรการทางการเงนินีจ้ะ
ได้รับการสนับสนุนระหว่างปี 2562 - 2564 โดยแต่ละบริษัทจะร่วมลงทุนในการปรับเปลี่ยนสารการผลิตดังกล่าวนี้ด้วย ได้แก่
• บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ส่งเสริม อินเตอร์คูล สแตนเลส จ�ากัด
• บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท เทอร์มีเดซ จ�ากัด
• บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• บริษัท เดอะ คูล เมนูเฟคเจอริ่ง จ�ากัด (ถอนตัวเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
   โคโรน่า 2019)

5. เงนิอดุหนนุสำ�หรบัศนูย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบ (Scheme C2: Sub-Grant for Training and Testing Facilities) 
– นอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านอุปสงค์และอุปทานแล้ว กองทุนยังมีมาตรการในการส่งเสริมศักยภาพของภาคการ
บริการ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลไกย่อย ได้แก่ (1) การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และ (2) การพัฒนาศูนย์ทดสอบ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้
• เงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศ
  ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ  “การจัดการสารท�าความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย”
• เงินอุดหนุนแก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบเครื่องปรับอากาศที่ใช้
  สารท�าความเย็นธรรมชาติ 

รอบระยะเวลาการรายงานของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ
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Germany
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Germany
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