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บทคัดยอ : 

 ปจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากการ

เพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจก ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาไหมรูปแบบตางๆ และในประเทศไทยเองนั้น การปลอยกาซ

เรือนกระจกในภาคขนสงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ที่นาเปนหวงและจําเปนตองตระหนักถึงเปนอยางยิ่ง จากการ

คาดการณความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย 20 ปขางหนา (ป พ.ศ. 2573) จะมีปริมาณการใชพลังงาน

ในภาคขนสงและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนนาเปนหวง 

กระทรวงคมนาคมไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาในการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการ

ขนสง และไดดําเนินนโยบายในการลดใชพลังงาน โดยการสงเสริมการขนสงที่ยั่งยืนหรือการขนสงสีเขียวเปนการ

พัฒนาและใชงานระบบขนสงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยรวมทั้งเปนมิตรตอผูใช นั่นคือประชาชนทุกคนสามารถ

เขาถึงการเดินทางไดทุกรูปแบบ  ซึ่งนอกจากเกิดประโยชนในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชรถใชถนน

แลว ยังกอใหเกิดผลดีตอความคลองตัวในการเดินทางลดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจและลดปญหาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ปญหาจากอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงคมนาคมจึงไดมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

(สนข.) ภายใตการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดําเนินการศึกษา

แนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใชพลังงานที่ลดไดจากมาตรการภาคขนสง เพื่อใหภาครัฐมีฐานขอมูลที่

ชัดเจนในการตัดสินใจดําเนินนโยบายดานการลดการใชพลังงานในภาคการขนสง 

MRV คืออะไร? 

ระบบ MRV (Measurement, Reporting and Verification) คือกลไกการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ

ของกิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อพิสูจนความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ โครงการ 

กลไก และนโยบายตางๆ ในการลดกาซเรือนกระจก หรือเรียกไดวาเปนเคร่ืองมือในการบริหาร ติดตามการปลอยและ

ลดกาซเรือนกระจกใหเปนไปตามเจตนารมณที่ไดกําหนดไว 

ระบบ MRV เร่ิมมาจากความรวมมือระหวางหลายประเทศในการลดกาซเรือนกระจกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส เพื่อใหการดําเนินงาน

ลดกาซเรือนกระจกมีกลไกและการติดตามที่เหมาะสม จึงไดกําหนดระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบให

สามารถนําไปสูเปาหมายที่ไดวางไวรวมกันในระดับโลกและระดับประเทศได 

จากความรวมมือระหวางประเทศไดเกิดการนําระบบ MRV ไปใชในงานประเภทตางๆ ไดแก 

• ระบบการจัดทํา MRV ระดับประเทศ (National MRV Systems) ของขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก 

(MRV of Emission) 



 

• ระบบ MRV สําหรับ NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ในการดําเนินงานลดกาซ

เรือนกระจกของประเทศ (Mitigation Action)  

ประเทศไทยไดนําระบบ MRV ทั้ง 2 รูปแบบมาใชในหนวยงานที่สําคัญ โดยเฉพาะหนวยงานดานนโยบาย 

อยางเชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งไดดําเนินการภายใตแผนและนโยบายดานการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ของประเทศไทย 

การคัดเลือกมาตรการนํารอง 

2 มาตรการนํารอง ไดแก 

1. การประเมินการใชพลังงานจากมาตรการอนุรักษพลังงาน (Fuel Efficiency) ของมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน     ในยานยนต (Eco-sticker)  

2. ระบบขนสงสาธารณะทางราง (Rail-based) ของโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในโครงการ 

ในการดําเนินงานโครงการนี้ มีกิจกรรมตางๆ ที่ไดจัดทําข้ึนเพื่อจัดทําแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) 

การใชพลังงานที่ลดไดจากมาตรการภาคขนสง ไดแก 

1. การขอความรวมมือและบูรณาการขอมูลรถยนตจากการตอทะเบียนรถยนตประจําปและตรวจสภาพรถจาก                    

กรมการขนสงทางบก ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําฐานขอมูลการใชรถยนตของประเทศ 

 

2. การสํารวจขอมูล 

2.1 การสํารวจขอมูลเพื่อประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ของรถยนต โดยใชแบบสอบถามแบบจากกลุมตัวอยาง 5 จังหวัด จะเปนเร่ืองขอมูลลักษณะการใช

รถยนตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และชลบุรี 

จํานวน 600 ชุดตอพื้นที่ 

  



 

2.2 การสํารวจขอมูลเพื่อประเมินผลการใชระบบขนสงสาธารณะเปนการเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลการ

ประหยัดพลังงานจากการสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ ในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ทั้งนี้ 

ตัวอยางที่ทําการสํารวจและสุมสัมภาษณพฤติกรรมการใชรถของผูโดยสารมีจํานวนรวม 2,000 ชุด โดย

สํารวจทั้งกอนและหลังเปดโครงการรถไฟฟาสายสีมวง 

  

3. การจัดแคมเปญ “เลขไมลรถ ลุนรางวัล” ผานทางเว็บไซต www.thaivkt.com เพื่อเก็บขอมูลเลขไมลรถ

จากประชาชน 

  

4. การขอความรวมมือจากผูประกอบการรถยนตภายใตสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ในการใหขอมูลระยะ

การเดินทางของรถยนต (VKT) เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลของโครงการ โดยมีผูจําหนายรถยนตโตโยตา ผู

จําหนายรถยนตเชฟโรแลต ผูประกอบการรถยนตโตโยตา และผูประกอบการรถยนตซูซูกิ ใหความรวมมือ

เปนอยางดี  

  

ผลการดําเนินงานโครงการ 

1. การจัดเก็บขอมูลระยะการเดินทาง (VKT) ในระบบฐานขอมูลของโครงการถือเปนการสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูล โดยรถยนตในกลุมที่มีอายุไมเกิน 7 ป ของ 

รย. 1, รย. 2 และ รย. 3 มีระยะการเดินทาง (VKT) เฉลี่ยตอปประมาณ 19,953 17,198 และ 17,457 

กิโลเมตร ตามลําดับ ในขณะที่รถยนตที่มีอายุเกิน 7 ป มีระยะการเดินทาง (VKT) เฉลี่ยตอปประมาณ 

http://www.thaivkt.com/


 

14,312, 21,079 และ 16,755 กิโลเมตร ตามลําดับ ซ่ึงขอมูล VKT นี้ เปนขอมูลสําคัญที่ไดนํามาใชในการ

ประเมินการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) ในมาตรการนํารองของโครงการนี้   

2. ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบโครงการ (MRV) เปนวิธีการตรวจวัดปริมาณการปลอย CO2 โดย

โครงการนี้ไดใชวิธีการ MRV แบบ Bottom-up ที่สามารถวิเคราะหมาตรการตามนโยบายดานการขนสงหรือ

ดานพลังงานได ในแตละกิจกรรมไดอยางเปนรูปธรรม โดยผลจากการดําเนินงานในมาตรการเก็บภาษี

สรรพสามิตจากอัตราการปลอย CO2 และการติด Eco-sticker พบวา ในป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

สามารถประเมินการลดปริมาณการใชพลังงานได 11.4 ktoe และการลดปริมาณการปลอย CO2 ได 0.031 

ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq) และในป พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) สามารถประเมินการ

ลดปริมาณการใชพลังงานได 2,680 ktoe และการลดปริมาณการปลอย CO2 ได 7.42 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq)   

ผลจากการดําเนินงานในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง พบวา จากการประเมิน Tracking ดวยการเปลี่ยน

รูปแบบการเดินทางจากระบบขนสงสาธารณะทางบก ไดแก รถแท็กซ่ี รถตูโดยสารประจําทาง และรถ

โดยสารประจําทาง ไปสูระบบขนสงสาธารณะทางราง ไดแก รถไฟฟา รวมประมาณรอยละ 78  ในป พ.ศ. 

2559 (ค.ศ. 2016) สามารถประเมินการลดปริมาณการใชพลังงานได 0.013 ktoe และการลดปริมาณการ

ปลอย CO2 ได 5,856 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) และในป พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 

สามารถประเมินการลดปริมาณการใชพลังงานได 0.274 ktoe และการลดปริมาณการปลอย CO2 ได 7,250 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) และจากการคาดการณโดยใชแบบจําลอง eBum ดวยการ

เปลี่ยนแปลงของระยะการเดินทางรวม (PCU) ของยานพาหนะในโครงขายของเขตพื้นที่กรุงเทพและ

ปริมณฑล พบวา ในป พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) สามารถประเมินการลดปริมาณการใชพลังงานได 1.03 

ktoe และการลดปริมาณการปลอย CO2 ได 2,551 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) และในป 

พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) สามารถประเมินการลดปริมาณการใชพลังงานได 2.50 ktoe และการลดปริมาณ

การปลอย CO2 ได 6,667 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวนี้ 

สามารถเปนขอมูลใหภาครัฐกําหนดแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและตั้งเปาหมายปริมาณ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางเหมาะสม 
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Abstract  : 

 Nowadays the World realizes on impacts of Climate Change from the increase of Greenhouse 

Gas caused by various kinds of combustion. In Thailand, greenhouse gas emission in transport is 

one important factor that should be highly concerned. As the prediction of economic growth of 

Thailand for the next 20 years (2036), energy use and greenhouse gas emission in transport will be 

continuously increased.     

Ministry of Transport, as the authority in charge of transportation sector, foresees the 

importance of the issues on energy consumption and greenhouse gas emissions in transportation 

sector and implements the policy on reducing of energy consumption by promoting the 

sustainable transport or green transport which considered as the development and usage of 

transportation with less impact on the environment and being eco-friendly. Such implementation 

leads to the accessibility of the people in terms of transportation in all types. Besides the benefits 

on reducing of environmental impact caused by car and road usage, it also has a benefit on agility 

of traveling as well as the decline of economic loss and other issues, particularly road accidents.  

The Ministry of Transport, accordingly, assigns the Office of Transport and Traffic Policy and 

Planning (OTP), supported by the ENCON Fund fiscal year 2016, to conduct the study on Tracking 

Method for Energy Use Measures in Transport to be baseline data for the Government in decision 

making on implementation of reducing energy consumption policy in transport.  

What is MRV? 

MRV (Measurement, Reporting and Verification) is mechanism of measurement, reporting 

and verification of activities on greenhouse gas emission reduction to prove an achievement of the 

implementation that follows measures, projects, mechanism and policies in mitigating the 

greenhouse gases. On the other hand, MRV can be called as a tool in managing and tracking the 

greenhouse gas emission and reduction to be relied on determined intention.    

MRV system started from cooperation among countries in reducing greenhouse gases that 

affected to Climate Change in order to the controls of the increased global temperature not 

exceeding 2°C. To set an appropriate mechanism and tracking method in implementing the 

greenhouse gas emission, MRV was determined toward the intended goal of international and 

national levels.    



 

As cooperation among the countries, MRV was addressed in following actions:  

• National MRV System on greenhouse gas emission data (MRV of Emission) 

• Nationally Appropriate Mitigation Actions in implementing greenhouse gas emission of the 

country (Mitigation Action)  

Thailand has used MRV systems in both actions by government sector, especially policy 

organization as Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) which acts under the plan 

and policy of greenhouse gas emission reduction in Thailand.  

Pilot Project Selection  

Two pilot projects are as follow: 

1. Fuel Efficiency from the Energy Conservation Measures on Tax and Eco-sticker  

2. Rail-based public transportation system of the Purple Line Train in the section of Bang Yai 

– Bang Sue  

Activities for project implementation  

In implementing this study, there are activities formulated on tracking method for energy use 

measures in transport as follows.  

1. Cooperation and integration of car data on annual registration and inspection from 

Department of Land Transport which was the basic data in formulating car use database of 

the country.  

 

2. Data survey  

a. Data survey for assessing fuel efficiency on the eco-sticker measure using 

questionnaires on car use behavior of people in 5 provinces, Bangkok Metropolitan, 

Chiang Mai, Khonkaen, Songkla and Chonburi. It was conducted 600 questionnaires in 

each area. 



 

  

b. Data survey for assessing energy saving from promoting rail-based public transport as 

Purple Line Train Project using questionnaires on car use behavior of passenger during 

before and after opened the purple line. It was totally conducted 2,000 questionnaires 

of both periods.  

  

3. Campaign conduction “Car Odometer Win Prizes” through www.thaivkt.com for Vehicle 

Kilometers   Traveled (VKT) collection from people.  

  

4. Cooperation of car enterprises under the support of The Thai Automotive Industry 

Association (TAIA) in providing vehicle kilometers traveled (VKT) using for database system 

formulation of the project. Toyota dealer, Chevrolet dealer, Totoya entrepreneur and 

Zuzuki entrepreneur were well cooperated.     

  

http://www.thaivkt.com/


 

Results of Project Implementation  

1. The collection of Vehicle Kilometers Traveled (VKT) in database system of the project is as 

a creation of cooperation among the organizations related to data collection and use. The 

results were found that the car of the group age not exceed 7 years of type 1, 2 and 3 

have the average annual VKT of 19,953 17,198 and 17,457 kilometers while the car of the 

group age exceed 7 years of type 1, 2 and 3 have the average annual VKT of 14,312, 

21,079 and 16,755 kilometers, respectively. These VKT is an important data using in 

assessing energy use and greenhouse gas (CO2) emission for energy efficiency measure.   

2. MRV system is a method of CO2 emission measurement. This project was used MRV 

method (Bottom-up) in analyzing the measure regarding each activity of transport and 

energy policies concretely. The results of project implementation on tax and eco-sticker 

estimated by MRV method were found that energy use can be reduced 11.4 ktoe and CO2 

emission can be reduced 0.031 MtCO2eq in 2016. In 2036, energy use can be reduced 2,680 

ktoe and CO2 emission can be reduced 7.42 MtCO2eq.     

The result of Tracking assessment on the Purple Line Train using MRV method was found 

that ship mode from land public transport, i.e. taxi, public bus and public van to rail-based 

transport, i.e. electric train is about 78%. In 2016, energy use can be reduced 0.013 ktoe 

and CO2 emission can be reduced 5,856 tCO2eq and in 2017, energy use can be reduced 

0.274 ktoe and CO2 emission can be reduced 7,250 tCO2eq. As estimated by eBum model 

using the change of total travel demand (PCU) of vehicles in Bangkok Metropolitan Area, it 

was found that energy use can be reduced 1.03 ktoe and CO2 emission can be reduced 

2,551 tCO2eq in 2016 and in 2016, energy use can be reduced 2.50 ktoe and CO2 emission 

can be reduced 6,667 tCO2eq. Regarding the implementation results, these data can be 

used as a baseline for the Government in determining guidelines and setting a goal of 

greenhouse gas emission reduction effectively.  

 

 


