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บทนา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์ ทั้งการ
ใช้ พลังงานการเกษตรกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ ทาลาย
ป่ า รวมทั้งการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในรูปแบบอื่นๆ ล้ วนเป็ นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดภาวะโลกร้ อน ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง นับเป็ น
หนึ่งในปัญหาสาคัญระดับสากลที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน ท าให้ ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกตื่ น ตั ว ในการ
ดาเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากการคานวณหาปริมาณ การติดตาม
ตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อย และ/หรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการริเริ่มแผนงานเพื่อจากัดความเข้ มข้ นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ
การประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์ ก ร (Carbon Footprint for
Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็ นวิธีการหนึ่งที่แสดง
ข้ อมูลการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนินงานขององค์กรจาก
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กรนั้น และจะนาไปสู่การกาหนดแนว
ทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ
หน่ วยงาน บริษัท โรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ อีกทั้ง สามารถใช้ เป็ น
เครื่องมือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น และช่วยเสริมสร้ างศักยภาพให้ แก่
ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้ สามารถแข่งขันได้ ในเวทีการค้ าโลก ตลอดจนเป็ นการ
เตรียมความพร้ อม ในกรณีท่ีภาครัฐต้ องรายงานปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางบริหาร
จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรฉบับนี้ อ้ างอิงจากมาตรฐาน
ISO 14064-1 (2006) GHG Protocol (2001, 2004) และตัวอย่างบางส่วนจาก
ISO/PDTR 14069 (2013) โดยนามาปรับปรุงให้ เข้ ากับบริบทของไทยและนาเสนอ
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สาระสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ หลักการพัฒนาและจัดทาบัญชี รายการก๊าซเรือนกระจก
ในระดับองค์กรหรือบริษัท การกาหนดขอบเขตและการหาปริมาณการปล่อยหรือลดก๊าซ
เรือนกระจก วิธกี ารจัดทารายงาน การจัดการความไม่แน่นอนของข้ อมูลตลอดจนการทวน
สอบข้ อมูล ดังนั้นหากองค์กรใดต้ องการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือแสดง
ปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถใช้ แนวทางฯ ฉบับนี้ ประกอบกับการปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดใน ISO 14064-1 (2006) เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรฉบับนี้ มุ่งให้ ประโยชน์ต่อ
องค์กร หน่ วยงานภาครัฐ ผู้ย่ืนข้ อเสนอโครงการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อสร้ างความ
ชัดเจนและความสอดคล้ องในการคานวณหาปริมาณ การติดตามตรวจสอบ การรายงาน
ผล และการตรวจสอบหรือทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร นอกจากนี้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล พิธีสาร และการจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร จึ ง ได้ รวบรวมหลั กคิดส าคัญและข้ อกาหนดจากเอกสารอ้ างอิง ของ World
Business Council for Sustainable Development/World Resources Institute ซึ่งสามารถ
ใช้ อ้างอิง ร่ วมกับเอกสารอ้ างอิง อื่น ๆ ที่มีหลัก การและข้ อกาหนดที่เ กี่ยวข้ อ งเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้ ผู้คานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรควรชี้แจงวิธีการจัดทาเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก
วิธกี ารดังกล่าวให้ ชัดเจนและบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
1. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร โดยอยู่ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็ นหน่วยงานขึ้นทะเบียน
และให้ การรับรองข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยที่กาหนดวิธีการคานวณปริมาณการปล่ อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมขององค์กร หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” โดยแบ่งกิจกรรมที่มี
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินงานขององค์กรไว้ 3 ประเภท ได้ แก่
ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ประเภทที่ 2 การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน และประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้ อมอื่นๆ อย่างไรก็ตามปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ประเมินได้ จะใช้
บ่ ง ชี้ ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมที่เ กิ ด ขึ้ นจากกิจ กรรมต่ า งๆขององค์ ก รเฉพาะส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับศักยภาพการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนเท่านั้น ไม่ได้ นาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ประเด็น อื่น ๆ เช่ น ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity) การเกิ ด ฝนกรด
(Acidification) หรือความเป็ นพิษ (Toxicity) มาประเมินร่วมด้ วย
แนวทางการประเมิน คาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ขององค์กรฉบับนี้ ได้ ช้ ี แจงหลั กการและ
ข้ อกาหนดในการคานวณหาปริมาณและรายงานผลกิจ กรรมการปล่ อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งประกอบด้ วย ข้ อกาหนดในการออกแบบ พัฒนา จัดการ รายงาน และทวน
สอบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรวมถึง แสดงตัวอย่ างตามประเภท
ขององค์กรต่างๆ เช่น สานักงาน สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางประเมิน การปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกให้ ครอบคลุ มทุกกิจกรรมขององค์กรแต่ล ะ
ประเภทที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศ ทั้งนี้องค์กรประเภทอื่น นอกเหนือจากกรณีตัวอย่าง
ดั ง กล่ า วก็ส ามารถน าหลั ก การ และแนวทางในเอกสารฉบั บ นี้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตนได้ เช่นกัน
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2. เอกสารอ้างอิง (Normative References)
ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases – Part 1: Specification with guidance
at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions
and removals.
ISO 14064-3:2006, Greenhouse Gases – Part 3: Specification with guidance
for the validation and verification of greenhouse gas assertions.
ISO 14065:2013, Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas
validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of
recognition.
ISO/TR 14069:2013, Greenhouse gases - Quantification and reporting of
greenhouse gas emissions for organizations - Guidance for the application of ISO
14064-1.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resources Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A
Corporate Accounting and Reporting Standard.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resource Institute (WRI): 2004, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard. Revised Edition.
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). BIPM, IEC,
IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML, 1993 (corrected and reprinted in 1995)
Intergovernmental Panel on Climate Change. Revised 1996 IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories Reporting Instructions, 1997
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3. บทนิยาม
(1)

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)

สารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ ในธรรมชาติและสร้ างขึ้น
โดยมนุ ษย์ซ่ึงสามารถดูดซับและปล่อยรังสีท่คี วามยาวคลื่นอยู่ในช่ วงความถี่ของรังสีอินฟาเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลกชั้นบรรยากาศและก้ อนเมฆ
(2)

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Source)
แหล่งหรือกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ

(3)

แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Sink)
แหล่งหรือกระบวนการซึ่งก๊าซเรือนกระจกถูกดึงออกจากชั้ นบรรยากาศ

(4)

แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reservoir)

แหล่งหรือองค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาค (ไบโอสเฟี ยร์) ชั้นธรณีภาค
(จีโอสเฟี ยร์) หรืออุทกภาค (ไฮโดรสเฟี ยร์) ซึ่งสามารถเก็บและสะสมก๊าซเรือนกระจกที่
ถูกดักจั บจากแหล่ งปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก (2) หรื อ ก๊าซเรื อ นกระจกที่ถู กดึงออกจาก
บรรยากาศโดยแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (3)
หมายเหตุ 1 มวลสารทั้งหมดของคาร์บอนที่อยู่ในแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ณ จุ ดใดๆ ในช่ วง
เวลาหนึ่ง ถือเป็ นสต็อกของคาร์บอนของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
หมายเหตุ 2 แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกหนึ่งสามารถถ่ายก๊าซเรือนกระจกไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกอื่นได้
หมายเหตุ 3 การสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากแหล่ งปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ก่อนที่จะเข้ าไปสู่ช้ั น
บรรยากาศและการเก็บสะสมของก๊าซเรือนกระจกในแหล่ งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ถือว่าเป็ นการดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก (GHG Capture and Storage)

(5)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission)
มวลสารทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่ง
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(6)

การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Removal)
มวลสารทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศในช่วงเวลาหนึ่ง

(7)

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Assertion)
การแสดงข้ อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน

รับผิดชอบ
(8)

ระบบข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Information System)

นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีในการจั ดตั้ง จั ดการ และเก็บรักษา
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
(9)

บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)

การแสดงแหล่ งปล่ อยก๊าซเรือนกระจก (2) แหล่ งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
(3) ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
(10) รายงานก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report)
เอกสารการรายงานผลข้ อมูล ปริมาณก๊าซเรื อนกระจกเพื่อใช้ ส่ือสารให้ กับ
กลุ่มเป้ าหมายที่นาข้ อมูลไปใช้ งาน

(11) หน่ วยงานขึ้นทะเบียนและให้ การรับรองข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas Programme)
ระบบหรือแผนงาน ระดับสากล ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค ทั้งในภาค
สมัครใจ หรือภาคบังคับ ที่มีการดาเนินงานด้ านการขึ้นทะเบียน การจัดทาบัญชีรายการ
หรือ การจัดการการปล่ อย การดูดกลับ การลดการปล่อย หรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากองค์กรของตน
หมายเหตุ

สาหรับเอกสารนี้ หมายถึง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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(12) ศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (Global Warming Potential: GWP)
ค่ า ศั ก ยภาพของก๊ า ซเรื อ นกระจกในการท าให้ โลกร้ อน ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้ อนและอายุ ของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทียบ
กับการแผ่รังสีความร้ อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(13) ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent: CO2e)
ค่ า แสดงความสามารถในการท าให้ โ ลกร้ อ นเมื่ อ เทีย บในรู ป ปริ ม าณก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคานวณได้ จากมวลของก๊าซเรือนกระจกคูณด้ วยค่า ศักยภาพในการ
ทาให้ การเกิดภาวะโลกร้ อน
(14) ปี ฐาน (Base Year)
ระยะเวลาที่ถู ก ก าหนดเพื่ อ จุ ดประสงค์ใ นการเปรี ยบเทีย บสถานภาพการ
ปล่อยและดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
หมายเหตุ

ระยะเวลาที่ถู กกาหนดเป็ นช่ วง อาจเป็ นหนึ่งปี หรือเป็ นค่ าเฉลี่ยจากการเก็บข้ อมูล
หลายปี ก็ได้

(15) หน่วยสาธารณูปโภค (Facility)
อุปกรณ์ (ทั้งที่เป็ นสินทรัพย์ และทรัพย์สิน) หรือหน่วยผลิตที่อยู่ในขอบเขต
ภาระหน้ าที่ขององค์กร
(16) องค์กร (Organization)
บริษัท ห้ างร้ าน สานักงาน กิจการ หน่ วยราชการหรือสถาบัน หรือส่วนหนึ่ง
ของบริษัท ห้ างร้ าน สานักงาน กิจการ หน่ วยราชการหรือสถาบันไม่ว่ าจะอยู่ ในรูปบริษัท
หรือไม่ เป็ นมหาชนหรือเอกชนซึ่งมีหน้ าที่และการบริหารงานของตนเอง
(17) หน่วยธุรกิจ (Bussiness Unit)
หน่วยการผลิตหรือหน่วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการในองค์กร
(18) กลุ่มเป้ าหมาย (Intended User)
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บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ต้องการนาผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรไปใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
หมายเหตุ

กลุ่มเป้ าหมายอาจเป็ นลูกค้ า ผู้มีส่วนร่ วมรับผิดชอบ ผู้ควบคุมโครงการก๊าซเรือน
กระจก ผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่ น ชุ มชนในท้ องที่ องค์ กรรัฐหรื อเอกชน
เป็ นต้ น

(19) ผู้รับผิดชอบข้ อมูล (Responsible Party)
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อข้ อสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับรองและการให้ การสนับสนุนการจัดทาข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
(20) ผู้ใช้ บริการ (Client)
องค์กรหรือบุคคล ที่ขอให้ มีการตรวจสอบความใช้ ได้ หรือ การทวนสอบ
คาอธิบาย

ผู้ใ ช้ บริก าร อาจเป็ นผู้รับ ผิด ชอบข้ อมู ล หน่ วยงานขึ้ นทะเบียนและให้ การรับรอง
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ

(21) ระดับของการรับรอง (Level of Assurance)
ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณาในขั้นตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบาย
ถึงความละเอียดที่ผ้ ทู วนสอบใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
หมายเหตุ

ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ (1) ระดับของการรับรอง
แบบเหมาะสม (Reasonable) ซึ่งเป็ นระดับของการรับรองที่ผ้ ูทวนสอบให้ การ
รับรองผลการประเมินที่มีการตรวจสอบข้ อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก วิธีการ
วัดหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก การคานวณ และการจัดทารายงานผล โดยอ้ างอิง
ตามข้ อก าหนดในแนวทางการประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ ก รหรื อ
มาตรฐานสากล และมีการแก้ ไขข้ อผิดพลาด หรือชี้แจงข้ อละเว้ นที่เกิดขึ้นภายในราย
ผลการประเมิ น แล้ ว กับ ผู้ ท วนสอบ และ (2) ระดั บ ของการรั บ รองแบบจ ากัด
(Limited) ซึ่งเป็ นระดับของการรับรองที่ให้ การรับรองแก่ ผลการประเมินที่มีการ
ตรวจสอบ และแก้ ไ ขสาระสาคัญ ของขั้นตอนการประเมิ น และรายงานผลเพี ย ง
บางส่วน
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(22) ความมีสาระสาคัญ (Materiality)
ข้ อผิดพลาด การละเว้ น หรือ การบิดเบือน ใดๆ ที่จะส่งผลต่อการรับรองก๊าซ
เรือนกระจก และส่งผลสืบเนื่องไปสู่การตัดสินใจของผู้ต้องการนาไปใช้ งาน
หมายเหตุ

หลักการนี้จะนาไปใช้ ในการวางรูปแบบการทวนสอบและการวางแผนการเก็บตัวอย่าง
เพื่อพิจารณากระบวนการอันจะนาไปสู่การลดความเสี่ยงที่ผ้ ูทวนสอบอาจมองข้ าม
ความมีสาระสาคัญนี้จะบ่งชี้ให้ เห็นถึงข้ อมูลซึ่งหากถูกละเว้ นหรือบิดเบือนไป จะทาให้
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อผู้ต้องการนาไปใช้ งานเกิดความผิดพลาดได้

(23) ข้ อผิดพลาดสาคัญ (Material Discrepancy)
ข้ อผิดพลาดที่เกิดจากข้ อมูลที่ผิด ไม่ครบถ้ วน และรายงานเท็จในการรั บรอง
ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลลบต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้ าหมายทั้งในกรณีเชิงเดี่ยวและ
ในภาพรวมทั้งหมด
(24) การติดตามผล (Monitoring)
การประเมินอย่างต่อเนื่องหรือเป็ นระยะของการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกหรือข้ อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(25) การทวนสอบ (Verification)
กระบวนการที่ทาอย่ างเป็ นระบบมีความเป็ นอิสระและบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (7) เมื่อเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์
การทวนสอบ (27)
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(26) เกณฑ์การทวนสอบ (Verification Criteria)
นโยบาย วิธีดาเนินการ หรือข้ อกาหนดที่ใช้ ในการอ้ างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักฐานต่างๆ
(27) ผู้ทวนสอบ (Verifier)
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลอิ ส ระที่มี ค วามสามารถและมี ห น้ าที่รั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
(28) ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ปั จ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การกระจั ด กระจายของข้ อ มู ล ที่อ าจส่ ง ผลต่ อ ผลการ
คานวณเชิงปริมาณ

4. หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่ อยและดูดกลับจากกิจกรรมขององค์กร
หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะต้ องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่สาคัญ 5 ประการ
ได้ แก่
4.1

ความตรงประเด็น (Relevance)

การใช้ ข้อมูลและวิธกี ารเลือกแหล่งกาเนิด ดูดกลับ กักเก็บ ก๊าซเรือนกระจกที่
ตรงกับความจาเป็ น ในการใช้ ง าน โดยต้ องเลือกแหล่ งปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก แหล่ ง ดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ข้ อมูล รวมถึงวิธีการวัดและคานวณที่
เหมาะสมกับความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เก็บรวบรวมหรือ
ประเมินได้ น้ันควรที่จะสะท้ อนถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรหรือเกี่ยวข้ องกับองค์กร และเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลที่สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางนโยบายขององค์กร
4.2

ความสมบูรณ์ (Completeness)

ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับก๊าซเรือนกระจกต้ องครอบคลุมการปล่ อยและดูดกลั บ
ก๊า ซเรื อนกระจกทั้ง หมดปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกที่ท าการเก็บ
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รวบรวมหรือประเมิ นได้ ควรเป็ นปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากทุก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรือเกี่ยวข้ องกับองค์กร
4.3

ความไม่ขัดแย้ งกัน (Consistency)

ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเก็บรวบรวมหรือคานวณปริมาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊า ซเรื อ นกระจกที่ได้ เมื่อ น ามาเปรี ยบเทียบกัน แล้ ว ต้ องไม่ ขัดแย้ ง กัน มีความ
สอดคล้ อง เชื่อมโยงและเทียบเคียงกันได้
4.4

ความถูกต้ อง (Accuracy)

การลดความมีอคติ และความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือคานวณปริมาณ
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ ได้ มากที่สุดด้ วยวิธกี ารที่สามารถปฏิบัติได้
4.5

ความโปร่งใส (Transparency)

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการรวบรวมหรือคานวณปริมาณการปล่ อย
และดูด กลั บ ก๊า ซเรื อนกระจกที่เ พี ย งพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ เพื่ อให้
กลุ่ ม เป้ าหมายสามารถใช้ ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วในการตั ด สิ น ใจด้ วยความเชื่ อมั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผล

5. ชนิดและหน่วยแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
5.1

ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

ก๊า ซเรื อ นกระจก ในที่น้ ี รวมถึ ง ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2 ) มี เ ทน
(CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF6) โดยให้ พิจารณารายการก๊าซเรือน
กระจกในภาคผนวก ก.
5.2

ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน

ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนคานวณได้ จ ากปริ มาณก๊าซเรือน
กระจกแต่ ละชนิดที่ปล่ อยออกมาและแปลงค่าให้ อยู่ ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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เทียบเท่า โดยใช้ ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC
(GWP 100) 1 ดังแสดงในภาคผนวก ก.
5.3

หน่วยแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับขององค์กร

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับขององค์กร หรือค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต้องอยู่ ในหน่ วยตัน (หรือ กิโลกรัม) ของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิ ด
และรวมอยู่ในหน่วยตัน (หรือกิโลกรัม) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้
ควรแสดงด้ วยตัวเลขจานวนเต็ม ในกรณีท่มี ีตัวเลขทศนิยม การปั ดเศษตัวเลขดังกล่ าว
เพื่อให้ เป็ นตัวเลขจานวนเต็มควรเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎการปัดเศษ
มาตรฐานเลขที่ มอก.929-2533

6. การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้ วยขั้นตอน
หลัก 3 ขั้นตอน ได้ แก่ (1) การกาหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries)
(2) การกาหนดขอบเขตของการดาเนินงาน (Operational Boundaries) และ (3) การ
คานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1

การกาหนดขอบเขตขององค์กร

โครงสร้ างโดยทั่วไปขององค์กรอาจประกอบด้ วยหน่ วยธุรกิจ หรื อโรงงาน
มากกว่ าหนึ่ง แห่ ง ซึ่งส่ง ผลให้ มีแหล่ ง ปล่ อยหรือแหล่ งดูด กลับก๊าซเรื อนกระจกมากกว่ า
หนึ่งแหล่ง ดังนั้นการกาหนดขอบเขตขององค์กรเพื่อการคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงเป็ น
ขั้นตอนแรกที่ส าคัญ ต้ องมีความชั ดเจนและเหมาะสม การกาหนดขอบเขตขององค์กร
ประกอบด้ วยหัวข้ อย่อย ดังนี้

1

อ้ างอิงในรายงาน 2007 IPCC AR4 หน้ า 212 ตัวอย่าง เช่น ก๊าซมีเทนมีค่า GWP100 เท่ากับ 25
หมายความว่าก๊าซมีเทน 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อนเท่ากับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม
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6.1.1 กาหนดเป้ าหมาย
กาหนดเป้ าหมายของการคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต้ อง
สอดคล้ อ งกับ วัตถุ ประสงค์ของการนาผลการคานวณไปใช้ ง าน เช่ น เพื่ อ เปรี ยบเทีย บ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลาต่างๆ หรือเพื่อใช้ ส่ือสาร
ข้ อมูลสู่สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์อ่นื ๆ ขึ้นอยู่กบั ความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย
6.1.2 กาหนดขอบเขตขององค์กร
การกาหนดขอบเขตขององค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่ง
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสามารถทาได้ โดยวิธกี ารแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
1) แบบควบคุม (Control Approach)
กาหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่ งปล่ อยและแหล่ ง ดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกแบบควบคุม แบ่งเป็ นการควบคุมการดาเนินงาน (Operational Control) และ
การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1) ควบคุมการดาเนินงาน
องค์กรทาการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่ อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหน่ วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้ อานาจการควบคุม
การดาเนิ น งานขององค์กร ไม่ นับรวมปริมาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรื อ นกระจกที่
เกิดขึ้นจากหน่ วยธุรกิจหรือโรงงานที่องค์กรมีส่วนเป็ นเจ้ าของ แต่ไม่มีอานาจควบคุมการ
ดาเนินงาน
1.2) ควบคุมทางการเงิน
องค์กรทาการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่ อยและ
การดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกที่เ กิด ขึ้น ของหน่ ว ยธุ รกิจ หรื อ โรงงานภายใต้ อ านาจการ
ควบคุมทางการเงิน ซึ่งยึดตามสัดส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและมีการระบุไว้ ในรายงาน
ทางการเงินขององค์กรเป็ นหลัก
2) แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share)
องค์ กรต้ อ งรวบรวมข้ อ มูล รายการสั ดส่ วนการปล่ อยก๊า ซเรื อ น
กระจก และ/หรื อ การดู ด กลั บ จากหน่ ว ยธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้ อ ง โดยก าหนดขอบเขตการ
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รวบรวมผลการคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยปั น
ตามสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตนั้นๆ
องค์กรสามารถใช้ วิธีการอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล หากมี หลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการที่อบก. กาหนดเฉพาะหรือมีข้อสัญญาผูกพันตามทางกฎหมายกากับไว้ หากหน่วย
ธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหลายองค์กร ทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับหน่วยธุรกิจดังกล่าวต้ องใช้ วิธีการในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบบเดียวกันทั้งนี้
ต้ องกาหนดวิธกี ารเก็บข้ อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของหน่วยธุรกิจต่างๆ
และบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร รวมถึงต้ องอธิบายเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เก็บข้ อมูลไปจากเดิม
เมื่อกาหนดขอบเขตขององค์กรแล้ ว ก็จะสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
- แผนผัง โครงสร้ า งขององค์ ก ร ที่มี โ ครงสร้ า งบริ ห ารขององค์ ก ร และ
โครงสร้ างของคณะตรวจประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร
- สถานที่ต้ัง แผนผังบริเวณขององค์กร เฉพาะขอบเขตสถานที่ในส่วนของ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- จานวนพนักงานในองค์กร
- โครงสร้ างธุรกิจขององค์กรที่เป็ นธุรกิจผลิต บริการ หรือ พาณิชยกรรม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือ บริการ หรือ การค้ าขององค์กร
- แผนผังกระบวนการผลิต พร้ อมระบุสารขาเข้ าและขาออก (ในกรณีท่เี ป็ น
องค์กรประเภทการผลิต หรือ โรงงานอุตสาหกรรม) หรือกระบวนการ
ให้ บริการ (ในกรณีท่เี ป็ นองค์กรประเภทการให้ บริการ)
- ข้ อมูลอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งและเป็ นประโยชน์ ในการคานวณการปล่ อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
6.2

การกาหนดขอบเขตของการดาเนินงาน

องค์กร ต้ องกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยการกาหนดขอบเขตการดาเนินงานนี้ ประกอบด้ วยขั้นตอนต่างๆ ได้ แก่
1) การระบุแหล่งการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้ องภายใน
ขอบเขตของการดาเนินงานขององค์กร
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2) การจาแนกแหล่ งการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกออกเป็ น การ
ปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมที่เกิดจากใช้ พลังงาน
จากภายนอกองค์กร และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมอื่นๆ
3) การคั ด เลื อ กกิ จ กรรมการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มอื่ น ๆ ที่
จาเป็ นต้ อ งหาปริ ม าณและต้ อ งมีก ารรายงานผล นอกจากนี้ องค์ ก รต้ อ งอธิบ ายความ
เพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการดาเนินงานจากเดิม
ในการกาหนดขอบเขตการดาเนิน งาน ต้ องระบุกิจกรรมที่มีการปล่ อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
ประเภทที่ 1 การปล่ อยและดูดกลั บ ก๊าซเรื อนกระจกทางตรงขององค์ก ร
ได้ แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้
1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ท่อี ยู่กับที่
ตัวอย่างเช่น
1.1) การผลิ ตไฟฟ้ า ความร้ อน และไอน้า เพื่ อใช้ เ องภายในองค์กร
และ/หรื อ เพื่ อ การส่ ง ออก หรื อ แจกจ่ า ยให้ แ ก่ผ้ ู ใช้ ง านนอกขอบเขตองค์ก รและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ า ความร้ อน หรือไอนา้
1.2) การเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิ งจากการใช้ งานของอุปกรณ์และ/หรื อ
เครื่องจักรที่องค์กรเป็ นเจ้ าของ หรือเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของนา้ มัน
เชื้อเพลิง
1.3) การเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิ ง ที่ใช้ ในการหุ ง ต้ มภายในองค์ก ร โดย
องค์กรเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานดังกล่าว
1.4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ได้ แก่ กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏิกริ ิยาเคมีภายในกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ
Calcination ของการผลิตปูนซีเมนต์
2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ท่มี ีการ
เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น
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2.1) การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่
องค์กรเป็ นเจ้ าของ หรือเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของนา้ มันเชื้อเพลิง
2.2) การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่
องค์กรเช่าเหมามา แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของนา้ มันเชื้อเพลิง
3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ
(Fugitive emissions) ตัวอย่างเช่น
3.1) การรั่ ว ซึ ม ของก๊า ซเรื อ นกระจกออกสู่ บ รรยากาศภายนอก ที่
เกิดขึ้น ณ บริ เ วณรอยเชื่ อมข้ อต่ อท่อของอุปกรณ์ ท่ีต้ัง อยู่ ภายในองค์กร เช่ น หรื อการ
รั่วไหลของสารทาความเย็นหรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะทาการ
ซ่อมบารุง
3.2) การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน
เช่น การรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF6) จาก Switchgear
3.3) การใช้ อุ ปกรณ์ ดับ เพลิ ง ประเภทที่ส ามารถก่อ ให้ เ กิดก๊าซเรื อ น
กระจกได้
3.4) ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบาบัดนา้ เสียและหลุมฝังกลบ
ของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็ นองค์ประกอบ
3.5) ก๊า ซเรื อ นกระจกที่เ กิด ขึ้ นจากการใช้ ปุ๋ ย หรื อ สารเคมี เ พื่ อ การ
ซักล้ างหรือทาความสะอาดภายในองค์กร
3.6) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
ชีวมวล
องค์กรต้ องคานวณหาปริ มาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรื อนกระจกทาง
ตรงที่เกิดจากหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดภายในขอบเขตของการดาเนินงาน
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การปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกทางตรงที่เ กิด จาก ไฟฟ้ า ความร้ อ น ไอน้า ที่
องค์กรผลิต และส่งออก2 หรือจาหน่าย สามารถรายงานผลแยกได้ แต่ ต้องไม่นาไปหักลบ
ออกจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ปี ล่อยจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงชีวมวล ให้
ทาการคิดแยกจากกลุ่มอื่น
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน ได้ แก่
ปริ มาณก๊าซเรื อ นกระจกที่เ กิดจากการผลิตไฟฟ้ า ความร้ อน หรือ ไอน้าที่ถู กน าเข้ าจาก
ภายนอกเพื่อใช้ งานภายในองค์กร
องค์กร ต้ องคานวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อม จากไฟฟ้ า
ความร้ อน หรือ ไอนา้ ที่เกิดจากการผลิตและนาเข้ า3 มาใช้ ในองค์กร
ประเภทที่ 3 การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมอื่นๆ ได้ แ ก่ ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภท
ที่ 2 องค์ กรสามารถคานวณหาปริ มาณการปล่ อ ยก๊า ซเรื อนกระจกทางอ้ อมอื่น ๆ ตาม
หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหรื อให้ การรับรองข้ อมูล คาร์บอนฟุ ตพริ้น ท์ของ
องค์กรที่ อบก. กาหนด หรือใช้ ภายในองค์กรหรือผู้ต้องการใช้ ข้อมูลอื่นๆ
แนวทางการประเมิ น ปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจกแสดงวิ ธี ก ารค านวณไว้ ใ น
ภาคผนวก ข. และตัวอย่ างของกิจกรรมที่ก่อให้ เ กิดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อ ม
อื่นๆ แสดงดังในภาคผนวก ค.
6.2.1 หลั กการทั่วไปในการรวบรวมข้ อมูล ระดับหน่ วยธุรกิจ ให้ เ ป็ น ระดับ
องค์กร

2

3

ส่งออก หมายถึง ไฟฟ้ า ความร้ อน ไอนา้ ที่องค์กรจัดหาให้ แก่ผ้ ูใช้ งานภายนอกขอบเขตของ
การดาเนินงานขององค์กร
นาเข้ า หมายถึง ไฟฟ้ า ความร้ อนไอนา้ ที่จัดหาจากภายนอกขอบเขตของการดาเนินงานของ
องค์กร
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ในการพั ฒ นาระบบการคานวณหาปริ ม าณและการรายงานผลก๊า ซ
เรื อ นกระจก องค์ กรต้ อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ าระบบข้ อมูล นั้ น สามารถใช้ ง านได้ ตาม
ข้ อกาหนดด้ านการรายงานผลของแนวทางการประเมินฯ ฉบับนี้ ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
จะต้ องมี การบั น ทึกและมีการวัด ปริ มาณ โดยอย่ างน้ อ ยต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง แหล่ ง กาเนิ ด
แหล่งดูดกลับ และประเภทของหน่วยธุรกิจ ข้ อมูลแต่ละส่วนต้ องสามารถรักษารูปแบบการ
กระจายตัว และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถดาเนินงานให้ สอดคล้ องแนวทางการ
ประเมินฯ ฉบับนี้ ได้ การรวบรวมข้ อมูลนั้นจึงจะถือได้ ว่ามีการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้
หากมีการคานวณหาปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ในระดับหน่วยธุรกิจ องค์กรอาจเลือกวิธดี ังแสดงในภาคผนวก ค. เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ช่วยให้ องค์กรสามารถรวมข้ อมูลระดับองค์กรได้
องค์ ก รต้ อ งก าหนดขอบเขตการวั ด ปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจกจาก
ขอบเขตที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากรายการบัญชีการเงินที่ใช้ ในการดาเนินธุรกรรม ซึ่งต้ องมี
การให้ รายละเอียด และคานึ งถึงความสอดคล้ องของข้ อมูล เมื่อมีการนาแนวคิดนี้ไปใช้
ต้ องให้ ความสาคัญกับการรายงานข้ อมูลตามจริง ไม่ใช่ การรายงานผลตามแบบฟอร์มที่
ต้ องดาเนินงานให้ สอดคล้ องตามกฎหมายหรือข้ อบังคับ
6.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยพิจารณาจากการควบคุม
องค์กร ต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูล ปริ มาณการปล่ อ ยและดูดกลั บก๊า ซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายใต้ ขอบเขตการควบคุมของตนทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่องค์กรมีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ การควบคุม หมาย
รวมถึง การควบคุมทั้งทางด้ านการเงินและการดาเนินการ เมื่อใช้ การควบคุมเป็ นแนวทาง
ในเก็บรวบรวมข้ อมู ล ปริ มาณการปล่ อยและดู ดกลั บก๊าซเรื อนกระจก องค์กรสามารถ
เลือกใช้ ระหว่างเกณฑ์ในเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบควบคุมด้ านการเงินหรือการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
องค์กร สามารถใช้ เกณฑ์การควบคุมด้ านการเงิน พิจารณากิจกรรมที่
ดาเนินการได้ หากสามารถแปลงนโยบายด้ านการเงินและด้ านการดาเนินการ ไปสู่กิจกรรม
ที่ดาเนินการได้ โดยตรง และได้ ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากกิจกรรมเหล่านั้น
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องค์ ก ร สามารถใช้ เกณฑ์ ก ารควบคุ ม การด าเนิ น การ พิ จ ารณา
กิจกรรมที่ดาเนินการ หากมีอานาจหน้ าที่เต็มในการแปลงนโยบายการดาเนินการไปสู่การ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายใต้ สังกัด
6.2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยพิจารณาจากการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์
การปั นส่วนตามกรรมสิทธิ์ คือ ร้ อยละของส่วนได้ ส่วนเสียทางธุรกิจ
หรื อ ผลประโยชน์ ท างการเงิ น ที่เ กิด ขึ้ นจากหน่ ว ยธุ ร กิจ ขององค์ ก ร แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล พิจ ารณาจากส่ วนกรรมสิทธิ์ก ารถือ หุ้ น นี้ ทาให้ ผ้ ูใช้ ง านสามารถนาข้ อ มูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ้น โดยนาการรายงานปริมาณก๊าซเรือน
กระจกมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีและการรายงานผล โดยทั่วไปบริษัท
ข้ ามชาติ มักใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยพิจารณาจากการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์น้ ี ในการหา
และรวบรวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่เี กิดขึ้นจากบริษัทสาขาย่อยที่อยู่ในแต่ละประเทศ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลระดับองค์กรโดยพิจารณาจากการปันส่วนตาม
กรรมสิทธิ์ต้องกาหนดสัดส่วน (ร้ อยละ) ของการถือครองหุ้ นของแต่ละหน่วยธุรกิจ และ
บัญ ชี รายการของการปล่ อ ยและดู ดกลั บก๊า ซเรื อ นกระจกของแต่ ล ะหน่ ว ยธุร กิจ ต่ า งๆ
รวมถึงข้ อตกลงร่วมในการผลิต ตามสัดส่วนที่กาหนด
ตั ว อย่ า งกิ จ กรรมที่ป ล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกแยกตาม
ประเภทขององค์กร ได้ แก่ สถาบันการศึกษา สานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม แสดงใน
ภาคผนวก ง.
6.3

การคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

การคานวณหาปริ มาณการปล่ อ ยและดูดกลั บก๊าซเรื อนกระจกขององค์ก ร
ประกอบด้ วย
6.3.1 การกาหนดขั้นตอนการคานวณ
องค์กรต้ องคานวณปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นภายในขอบเขตขององค์กรอย่างครบถ้ วนเท่าที่จะทาได้ และบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร ตามขั้นตอน ดังนี้
1) การระบุแหล่ งปล่ อยและแหล่ ง ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ข้ อ
6.3.2)
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2) การคัดเลือกวิธกี ารคานวณ (ข้ อ 6.3.3)
3) การคัดเลือกและเก็บข้ อมูลกิจกรรมการปล่ อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก (Activity Data) (ข้ อ 6.3.4)
4) การคัดเลื อกหรือพั ฒ นาค่าการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก (GHG
Emission Factors) หรือค่าการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (GHG Removal Factors) (ข้ อ
6.3.5)
5) การคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
องค์กรสามารถแยกแหล่ ง ปล่ อย แหล่ งดูดกลับการปล่ อยและแหล่ ง
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้ อม ที่ไม่ได้ เกิดจากการใช้ วัสดุท่สี ามารถกัก
เก็บคาร์บอน หรือยังไม่มีเทคโนโลยีท่เี หมาะสมในการคานวณหาปริมาณ หรือไม่ค้ ุมค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ออกจากขอบเขตการคานวณหาปริมาณได้ และต้ องชี้แจงโดยอธิบายเหตุผล
ที่ต้องแยกก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากแหล่งปล่อยและดูดกลับนั้นๆ ออกจากขอบเขตการ
คานวณหาปริมาณ
6.3.2 การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
องค์ ก รต้ อ งระบุแ หล่ ง ปล่ อ ยและแหล่ ง ดูด กลั บ ก๊าซเรื อ นกระจกที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ ในประเภทที่ 1 ภายในขอบเขตขององค์กรและบันทึก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
องค์กรต้ องแยกบันทึกปริมาณไฟฟ้ า ความร้ อน หรือไอนา้ ที่ถูกนาเข้ า
จากภายนอกเพื่ อใช้ ง านภายในองค์ ก ร เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น การปล่ อยก๊าซเรื อ นกระจกใน
กิจกรรมประเภทที่ 2
หากองค์กรทาการประเมินการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมอื่นๆ
ภายใต้ ขอบเขตกิจกรรมประเภทที่ 3 ควรแยกบันทึกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อม
นั้นๆ
องค์กรควรระบุรายละเอียดของแหล่ ง ปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรื อน
กระจกที่ได้ กาหนดประเภท ซึ่งควรสอดคล้ องกับวิธกี ารคานวณที่เลือกไว้
6.3.3 การคัดเลือกวิธกี ารคานวณ
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องค์กรต้ องคัดเลือกและใช้ วิธีการคานวณปริมาณการปล่ อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกที่ทาให้ ได้ ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้ อง ไม่ขัดแย้ งกันสามารถคานวณ
ซา้ ได้ และช่วยลดความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผล โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการใดก็
ได้ โดยต้ องชี้แจงเหตุผลประกอบและต้ องแสดงคาอธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
คานวณที่เคยใช้ มาก่อน
ตัวอย่างวิธกี ารคานวณสามารถทาได้ ดังนี้
1) จากการตรวจวัด
ทาการตรวจวัดและคานวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรง ณ แหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่ างต่อเนื่อง หรือเว้ น
ช่ วงเป็ นระยะโดยใช้ เ ครื่ อ งมือ หรื อ อุป กรณ์ ก ารตรวจวั ดที่ไ ด้ ม าตรฐานตามวิธีก ารตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งจะทาให้ ได้ ข้อมูล ปริมาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรือนกระจกที่มี
ความถูกต้ องสูง
2) จากการคานวณ
การหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้ วยวิธีการ
คานวณสามารถทาได้ หลายวิธี เช่ น การสร้ างโมเดล หรือ การทาสมการดุลมวลหรือ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Facility-Specific) หรือการคานวณโดยใช้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร คูณกับค่าการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกและแสดงผลให้ อยู่
ในรูปของมวล (ตันหรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก =ข้อมูลกิจกรรม × ค่าการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

3) จากการตรวจวัดร่วมกับการคานวณ
องค์ ก รสามารถหาปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ น
กระจกด้ วยวิธกี ารตรวจวัดร่วมกับการคานวณได้ ตัวอย่างเช่น 1) การนาข้ อมูลปริมาณการ
ใช้ เชื้อเพลิงที่จัดเก็บและข้ อมูลปริมาณการปล่ อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซ่ึงได้ จากการ
ตรวจวัดมาทาการคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจากการเผาไหม้
โดยอาศั ยค่ า ประสิ ทธิภ าพการเผาไหม้ แ ละสมการดุ ล มวลสาร หรื อ 2) การน าข้ อ มู ล
ลักษณะและขนาดของเครื่ องปรับอากาศเพื่อประเมินปริมาณสารทาความเย็นที่ถูกปล่อย
ออกสู่บรรยากาศขณะทาการซ่อมบารุงประจาปี ดังค่าแนะนาในภาคผนวก ข. 11 หรือ 3)
น าข้ อ มู ล ปริ ม าณน้า เสี ย ที่เ กิ ด ขึ้ นและค่ า ความต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี (Chemical
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Oxygen Demand: COD) ของนา้ เสียขาออกคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
ประเภทของการบาบัดนา้ เสีย ดังแสดงในภาคผนวก จ. เป็ นต้ น
6.3.4 การคัดเลือกและเก็บข้ อมูลกิจกรรมการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก
หากมีการใช้ ข้อมูลกิจกรรมประกอบการคานวณ ต้ องมีการคัดเลือก
และเก็บข้ อ มู ล กิจ กรรมการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกที่ไ ม่ ขั ด แย้ ง กับ วิ ธีก าร
คานวณที่ได้ เ ลื อ กไว้ ทั้ง นี้ ข้ อมูล ทั้ง หมดควรได้ รั บการบั น ทึก ไว้ ในรูปแบบที่เ หมาะสม
สาหรับใช้ วิเคราะห์และทวนสอบได้ อกี อย่างน้ อย 2 ปี
6.3.5 การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
หากมีการใช้ ข้อมูลกิจกรรมประกอบการคานวณ องค์กรต้ องคัดเลือก
หรือพัฒนาค่าการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่ประกอบด้ วย
- ทราบแหล่งที่มา ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
- มีความเหมาะสมกับแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแต่ละ
แหล่ง
- เป็ นค่าปัจจุบันในขณะที่ใช้ คานวณ
- ค านึ ง ถึ ง ความไม่ แ น่ น อนในการค านวณ และน ามาใช้ ค านวณ
เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ท่ถี ูกต้ อง
- ไม่ขัดแย้ งกับการประยุกต์ใช้ บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
องค์กรต้ องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกและพัฒนาค่าการ
ปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจก ในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ แ ก่ แหล่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ความ
เหมาะสมของการน าไปใช้ ใ นการจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการก๊า ซเรื อ นกระจกและหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่าการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากเดิม ต้ องมีการชี้แจงและทาการ
คานวณบัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี ฐานใหม่
ในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดเก็บข้ อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ
ปฐมภูมิได้ สามารถเลือกใช้ ข้อมูลทุติยภูมิท่เี หมาะสมสาหรับกิจกรรม และกระบวนการ
ย่อยที่ไม่ได้ อยู่ในการควบคุมโดยตรงขององค์กร หรือค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ รับ
การเผยแพร่ แล้ วตามแหล่ งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยหากเรียงตามลาดับความสาคัญ ความ
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น่าเชื่อถือและคุณภาพของข้ อมูล ดังแสดงในภาคผนวก ฉ. และสามารถใช้ ค่าการปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั่วไปแสดงอยู่ในภาคผนวก ช.

7. องค์ประกอบของบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
องค์กรต้ องบันทึกข้ อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับหน่วยธุรกิจ
และระดับองค์กร ตลอดจนจัดทาเป็ นเอกสาร โดยต้ องบันทึกรายการข้ อมูลกิจกรรมก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ข้ อมูลที่เป็ นองค์ประกอบของบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร ประกอบด้ วย
7.1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ

องค์กรต้ องดาเนินการจัดกลุ่มแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ที่มีการบ่งชี้ไว้ อย่างเหมาะสม รายละเอียดในการระบุและจัดกลุ่มแหล่ งกาเนิดและแหล่ ง
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จะต้ องสอดคล้ องกับวิธีการคานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ใช้
โดยแยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกรายละเอียด
อยู่ในหัวข้ อที่ 6.2
หากมี ข้ อมู ล การปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกจากกลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ มี
นอกจากรายการข้ างต้ น องค์กรต้ องบัน ทึกและจั ดทาเป็ นเอกสาร โดยให้ มีการจัดแบ่ ง
ข้ อมูลในระดับหน่วยธุรกิจและระดับองค์กรอย่างเหมาะสม
องค์กรต้ องเก็บข้ อมูลปริมาณและแปลงค่าก๊าซเรือนกระจกแต่ละประเภทโดย
ใช้ หน่วยเป็ นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและใช้ ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะ
โลกร้ อน (Global Warming Potential: GWP) ที่เหมาะสม
7.2

กิจกรรมขององค์กรที่ช่วยลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก หรือเพิ่มการดูดกลั บ
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแบ่งเป็ น
1) กิจกรรมขององค์กรโดยตรง

องค์กรอาจมีการวางแผนเพื่อลดหรือป้ องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรโดยตรงและนาไปสู่
การปฏิบัติ โดยสามารถหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือถูกดูดกลับ จากกิจกรรม
โดยตรงต่างๆ ขององค์กร ที่มีการนาไปสู่การปฏิบัติ โดยคิดแยกกันและแสดงอยู่ในบัญชี
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รายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งจะต้ องมีการบันทึกและจัดทาเป็ นเอกสาร
รวมถึงกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมโดยตรง
แต่อาจอยู่นอกเหนือขอบเขตขององค์กร
หากมีการรายงานผลดังกล่าว องค์กรต้ องรายงานปริมาณการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมโดยตรงและที่เกี่ยวข้ อง โดยมีการแยกกลุ่มและ
มีคาอธิบายที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ลักษณะกิจกรรมขององค์กรโดยตรงที่เกิดขึ้น
- ขอบเขตของกิจกรรมขององค์กรโดยตรงทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา
- แนวทางที่ใ ช้ ใ นการหาปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ น
กระจกที่คิดแยกกัน และ
- วิธีการคานวณปริมาณและจัดกลุ่มการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่คิดแยกกัน ทั้งประเภททางตรง ทางอ้ อม และประเภทอื่นๆ
สืบเนื่องจากกิจกรรมขององค์กรโดยตรง
ตัวอย่าง กิจกรรมโดยตรงในที่น้ ี อาจได้ แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
-

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ า
การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการการขนส่งสินค้ าและเดินทางของพนักงาน
การดักจับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในแหล่งกักเก็บ
การเปลี่ ย นประเภทเชื้ อเพลิ ง หรื อ การใช้ สารท าความเย็น อื่ น
ทดแทน
- การปลูกป่ า
2) โครงการลดการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ
หากองค์ ก รมี ก ารรายงานผลโครงการลดการปล่ อยหรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก องค์กรอาจซื้อปริมาณการปล่ อยหรือดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกมาจากโครงการอื่นๆ หรือพัฒนาโครงการขึ้นมาเอง ตามแนวทางการทา
กิจกรรมชดเชคาร์บอนและการให้ การรั บรอง โดย อบก. ซึ่งองค์กรต้ องรายงานผลโดย
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แสดงรายการและปริมาณการลดการปล่ อยหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก แยกออกจากกันให้ ชัดเจนกับการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
7.3

บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปี ฐาน
7.3.1 การคัดเลือกและกาหนดปี ฐาน

องค์ก ร ต้ องก าหนดปี ฐานส าหรั บเปรี ยบเทียบข้ อมู ล บัญ ชี รายการ
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก เพื่ อให้ ส ามารถเปรี ยบเทียบข้ อมูล การปล่ อยและดูดกลั บก๊าซ
เรือนกระจกก่อนและหลัง การดาเนิน กิจ กรรมหรือโครงการเพื่อลดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจกได้ หรือ ตามแนวทางการประเมินฯ ฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์การใช้ งานอื่นใด
ตามที่กาหนดในการจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ เกิดการพัฒนาแนวทางการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถทาการเปรียบเทียบสถานภาพ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้ โดยการกาหนดปี ฐานสาหรับเปรียบเทียบ
ข้ อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ ในการคานวณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ในกรณีท่ไี ม่เคยเก็บข้ อมูลและทาการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรมาก่อน องค์กรอาจกาหนดปี ฐานจากปี ที่เริ่มทาการเก็บข้ อมูลเพื่อการคานวณได้
ในการกาหนดปี ฐาน องค์กรต้ องทาดังนี้
1) ต้ องคานวณหาปริ มาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรื อนกระจก
ตามปี ฐาน โดยใช้ ข้อมูลกิจกรรมขององค์กร โดยทั่วไปกาหนดให้ เป็ นปี ก่อนหน้ า 1 ปี หรือ
ใช้ ค่าเฉลี่ยของหลายๆ ปี หรือตามปี ที่เคยคานวณมา ที่อาจจะตามปี ปฏิทนิ สากล หรือตาม
ปี งบประมาณ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
2) เลือกปี ฐานจากปี ที่มีการคานวณและทวนสอบปริมาณการปล่ อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแล้ วและมีข้อมูล
3) ต้ องพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกสาหรับปี ฐานที่
สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่กาหนด
4) อธิบายถึง เหตุผลที่เ ลื อ กปี นั้ น ๆ เป็ นปี ฐานองค์ก รอาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงปี ฐานได้ ในภายหลัง แต่ต้องระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
7.3.2 การคานวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกซา้ (Recalculation)
องค์กรต้ องจัดทาขั้นตอนวิธกี ารคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกของปี ฐานซา้ ซึ่งขั้นตอนประกอบด้ วย
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1) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตขององค์กรที่ทาการคานวณ
2) การเปลี่ ยนแปลงเชิ ง โครงสร้ างขององค์ก รที่ก ระทบต่ อ รูปแบบ
กิจกรรม และแหล่งที่มาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3) การเปลี่ยนแปลงช่ วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล เช่ น เปลี่ยนจาก
ปี งบประมาณมาเป็ นปี สากล
4) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผล
กระทบต่อการคานวณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสาคัญ ได้ แก่ การ
เปลี่ยนแปลงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ อย่างมีนัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ ค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้ า จากค่าเฉลี่ยจากแหล่ งผลิตไฟฟ้ าทั่วประเทศ
เป็ นค่าจากแหล่งผลิตไฟฟ้ าเฉพาะหนึ่งๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจในระดับการผลิตขององค์กร อัน
ได้ แก่ การเปิ ดหรือปิ ดการปฏิบัติงานของหน่ วยธุรกิจในขอบเขตองค์กร ไม่จาเป็ น ต้ องทา
การคานวณซา้ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของปี ฐาน
7.4

การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน

การประเมิน ความไม่ แ น่ น อน (Uncertainty) ที่เ กิดขึ้ นจากการจั ด ทาบัญ ชี
รายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ถือเป็ นขั้นตอนสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงระดับคุณภาพ
ของข้ อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เก็บรวบรวมได้ รวมถึงความไม่แน่นอน
ที่เกิดจากการคานวณโดยใช้ ค่าการปล่อยเรือนกระจกจากแหล่งอ้ างอิงต่างๆ ผลลัพธ์ท่ไี ด้
จากการประเมิน ความไม่ แน่ น อนควรนาสู่กระบวนการทบทวนขององค์กรผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูล เพื่อหาแนวทางการจัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการคุณภาพ
บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในการจัดทาครั้งต่อไป
องค์กร ควรประเมิน ความไม่ แน่ น อนของข้ อมูล การปล่ อยและดูดกลับก๊าซ
เรื อ นกระจก รวมถึงความไม่ แ น่ น อนที่เ กี่ยวข้ อ งกับตัวประกอบที่ใช้ ในการคานวณการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และบันทึกจัดทาเป็ นเอกสาร องค์กรสามารถเลือกใช้
วิธีการประเมินความไม่แน่ นอนได้ ตามความเหมาะสม โดยสามารถประยุ กต์ใช้ หลักการ
และวิธีการดังใน Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).
BIPM IEC IFCC ISO IUPAC IUPAP OIML 1993 (corrected and reprinted in
1995) ในการประเมินความไม่ แ น่ น อนของข้ อมูล ทั้งนี้ วิธีก ารที่เลื อ กใช้ ดัง กล่ าวควร
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สามารถแสดงให้ เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับข้ อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ตัวอย่างแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน แสดงในภาคผนวก ซ.

8. การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการก๊าซเรื อนกระจก ถือเป็ นสิ่ง สาคัญสาหรับการ
คานวณปริ มาณการปล่ อยและดูดกลั บก๊าซเรื อนกระจกขององค์กร เนื่ องจากข้ อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ และบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณภาพดีท่เี ก็บรวบรวมมาได้ ย่ อมสะท้ อน
ถึงความถูกต้ องของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้ ขององค์กร
8.1

การจัดการข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก
องค์กรต้ องจั ดทาและดาเนิ น การตามวิธีปฏิบัติ การจั ดการข้ อมูล ก๊าซเรื อ น

กระจก เพื่อ
- ให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับแนวทางการประเมินฯ ฉบับนี้
- สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้ าหมายหรือผลจากการจัดทาบัญชี
รายการก๊าซเรือนกระจก
- จั ด ให้ มี การตรวจสอบติ ด ตามอย่ า งเป็ นประจ าให้ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ มู ล บั ญ ชี
รายการก๊าซเรือนกระจกมีความแม่นยาและครบถ้ วนสมบูรณ์
- ชี้บ่งและแก้ ไขข้ อผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย
- จัดทาเป็ นเอกสาร และบันทึกข้ อมูลรวมถึงการจัดการอย่างเป็ นระบบ
โดยการจัดการข้ อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ควรพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
- การบ่งชี้และทบทวน อานาจ หน้ าที่ความรั บผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้ องใน
การพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
- การบ่ง ชี้ การดาเนิ นการ และทบทวน การฝึ กอบรมที่เหมาะสมสาหรั บ
คณะทางานในการพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
- การบ่งชี้และทบทวนขอบเขตขององค์กร
- การบ่งชี้และทบทวนแหล่งกาเนิดและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
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- การคัดเลือกและทบทวนวิธีการวัดปริมาณ รวมถึง ข้ อมูลกิจกรรม และ
ค่าการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
- การทบทวนการใช้ วิธีการวัดปริมาณเพื่อยืนยันความสอดคล้ องของข้ อมูล
ระหว่างหน่วยธุรกิจหรือหน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ
- การใช้ การบารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าต่างๆ (เมื่อมีการ
ใช้ เครื่องมือตรวจวัดนั้น)
- การพัฒนาและรักษาระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่มีความเที่ยงตรง
- การตรวจสอบความแม่นยาตามปกติ
- การตรวจประเมิ น ภายในและการทบทวนทางเทคนิ ค ตามช่ ว งเวลาที่
กาหนด
- การทบทวนโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้ อมูลตามช่วงเวลา
ที่กาหนด
8.2

การเก็บรักษาเอกสารและจัดเก็บบันทึก
- องค์ก รต้ อ งจั ดท าและด าเนิ น ตามวิ ธีป ฏิบัติ การเก็บรั ก ษาเอกสารและ
จัดเก็บบันทึก
- องค์ก รต้ องจั ดเก็บและรั ก ษาเอกสารที่ใช้ ส นั บสนุ น การออกแบบ การ
พั ฒ นาและการคงไว้ ซ่ึ ง ข้ อ มูล บัญชี รายการก๊าซเรื อ นกระจกที่ส ามารถ
นาไปใช้ ในการทวนสอบ และต้ องได้ รับการจั ดการให้ ส อดคล้ องกับ วิธี
ปฏิบัติการจัดการข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่กาหนด
- การจัดทาเอกสารอาจจัดทาในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก ็
ได้ ที่สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประเมินในระยะถัดไปขององค์กร
หรือเพื่อการเผยแพร่ส่สู าธารณะต่อไป

สาหรับแนวทางการสร้ างให้ เกิดการบริหารจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกอย่าง
มีคุณภาพ สามารถทาได้ ดังนี้
1) การจัดทีมงานเพื่อจัดทา และพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้
มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกสมาชิกจากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจาเป็ น ต้ องมีการระบุ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และจัดให้ มีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมแก่สมาชิกภายในทีม
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2) พัฒ นาแผนการจั ดการบัญชี รายการก๊าซเรือนกระจกอย่ างมีคุณภาพ ซึ่ง แผน
ดังกล่าวควรมีการรวบรวมรายละเอียดที่สาคัญของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลบัญชีกา๊ ซ
เรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกระดับขององค์กร
3) การตรวจสอบคุ ณ ภาพการค านวณปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บก๊า ซเรื อ น
กระจกขององค์กร เริ่มตั้งแต่การทบทวนหลักการประเมิน การกาหนดขอบเขตขององค์กร
และแหล่ ง ปล่ อ ยหรื อ ดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจก การตรวจสอบอุ ป กรณ์ และวิ ธี ก าร
คานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการคานวณ เพื่อให้ การคานวณปริมาณการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมีความถูกต้ องมากที่สุด
4) การระบุ และทบทวนความมีสาระสาคัญของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร
5) การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือ นกระจกที่จั ดทาขึ้น โดยทีมผู้เชี่ ยวชาญทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร
6) การทบทวนข้ อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนาสู่การกาหนดแนวทางการแก้ ไข
และปรับปรุง

9. การรายงานผล
9.1

วัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานก๊าซเรือนกระจก

องค์กร ต้ องจัดเตรียมรายงานก๊าซเรือนกระจกเพื่อ 1) เป็ นข้ อมูลสนับสนุ น
การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 2) เพื่อขอขึ้นทะเบียนและให้ การรับรองข้ อมูล
ก๊า ซเรื อ นกระจก กับ อบก. หรื อ 3) เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ชี้ แจงแก่ ผ้ ู ใ ช้ งานทั้ง ภายในและ
ภายนอก โดยรายงานก๊าซเรือนกระจกนั้น จะต้ องมีความตรงประเด็น สมบูรณ์ ไม่ขัดแย้ ง
กัน ถูกต้ อง และโปร่งใส องค์กรต้ องจัดทารายงานก๊าซเรือนกระจกที่
1)
2)
3)
4)

ประกอบด้ วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง
มีโครงสร้ างรายงาน
มีความพร้ อมเผยแพร่เพื่อใช้ งาน และ
มีวิธีก ารเผยแพร่ รายงาน ที่เป็ นไปตามความต้ องการขององค์กรและ
กลุ่มเป้ าหมาย
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หากองค์กร มีการเผยแพร่ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ างความสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและให้ การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดย
อบก. องค์กรต้ องจัดให้ มีคาชี้แจงที่พร้ อมเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าการจัดทารายงานก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กรฉบับนี้เป็ นไปตามแนวทางการประเมินฯ ฉบับนี้ และถ้ อยแถลงการ
ทวนสอบจากหน่ วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุ ตพริ้ นท์เ ผยแพร่ ต่อ กลุ่มเป้ าหมายหรื อผู้ใช้
ข้ อมูลให้ รับทราบ
9.2

การวางแผนจัดทารายงานก๊าซเรือนกระจก

องค์กรต้ องพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ในการวางแผนจัดทารายงานก๊าซ
เรือนกระจก และต้ องมีการบันทึกเป็ นเอกสาร
-

9.3

เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของรายงานในบริบทของนโยบายจัดการก๊าซ
เรือนกระจกองค์กร กลยุทธ์ หรือ แผนงานและแผนดาเนินงานด้ านก๊าซ
เรือนกระจก
วัตถุประสงค์การใช้ รายงานและกลุ่มเป้ าหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับการจัดเตรียมและจัดทารายงานทั้ง
แบบทั่วไปและแบบเฉพาะ
ความถี่ของการจัดทารายงาน
ระยะเวลาที่รายงานยังสามารถใช้ ได้
รูปแบบรายงาน
ข้ อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในรายงาน
นโยบายเกี่ยวกับความพร้ อมในการเปิ ดเผยและวิธกี ารเผยแพร่รายงาน

เนื้อหาในรายงานก๊าซเรือนกระจก

รายงานก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ต้ องชี้แจงบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร โดยต้ องประกอบด้ วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
-

การอธิบายโครงสร้ างการรายงานผล
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ระยะเวลาที่รายงานยังสามารถใช้ ได้
ขอบเขตขององค์กรในการจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
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-

-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง โดยมีการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
แต่ละชนิด และมีการรายงานผลเป็ นตันของคาร์บอนไดออกไซด์
คาอธิบายเรื่องการบาบัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม
เผาไหม้ เชื้อเพลิงชีวมวลในการทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
การวั ด ปริ ม าณการดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกในหน่ วยตั น ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ถ้ ามี)
คาชี้แจงในเรื่องการแยกแหล่งกาเนิดและแหล่ง ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ออกจากการวัดปริมาณ
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน ที่เกี่ยวข้ องกับ
การผลิตและนาเข้ าพลังงานในรูปแบบไฟฟ้ า ความร้ อน และไอนา้ โดย
ให้ พิจารณาแยกกัน ในหน่วยตันของคาร์บอนไดออกไซด์
ข้ อมูลประวัติและข้ อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกของปี ฐานที่เลือก
คาชี้แจงกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง ปี ฐาน ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกในอดีต
การคานวณซา้ ข้ อมูลปี ฐานและบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกในอดีต
เอกสารอ้ างอิง หรื อคาอธิบายวิธีการวัดปริมาณ รวมถึง เหตุผลในการ
คัดเลือกวิธกี ารนั้นๆ
คาอธิบายการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารวัดปริมาณจากเดิมที่ใช้ อยู่
เอกสารอ้ างอิง หรือระบบเอกสารเกี่ยวกับค่าตัวประกอบการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
คาอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบจากความไม่แ น่ นอนที่มีต่อความแม่นยา
ของข้ อมูลการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก
คาชี้แจงว่าการจัดทารายงานก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็ นไปตามแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ฉบับนี้
คาชี้ แจงว่ าการจั ดทาบัญชีรายการก๊าซเรื อนกระจก รายงาน หรื อการ
แสดงปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจกได้ ผ่ า นการทวนสอบ รวมถึ ง การระบุ
ประเภทของการทวนสอบและระดับของการรับรอง
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นอกจากนี้ ในการจัดทารายงานองค์กรควรพิจารณาให้ มีประเด็นต่างๆ เหล่านี้
-

-

-

-

คาชี้แจงเกี่ยวกับ นโยบายขององค์กร กลยุทธ์ และแผนงานจัดการก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร
การวั ด ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากการเผาไหม้
เชื้ อ เพลิ งชี วมวล (ถ้ ามี ) โดยให้ ท าก ารค านวณเป็ นตั น ขอ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยให้ คิดแยกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ
คาชี้แ จงเกี่ยวกับกิจกรรมทางตรง และ คุณลั กษณะการปล่ อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกที่คิดแยกกัน รวมถึงที่เกิดภายนอกขอบเขตองค์กร
โดยคิดเป็ นตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การท ากิ จ กรรมชดเชย หรื อ พั ฒ นาการลดการปล่ อยหรื อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก จากโครงการที่มีลักษณะ
ดัง กล่ าว โดยคิดเป็ นตัน ของคาร์ บอนไดออกไซด์ เ ทียบเท่า ตามความ
เหมาะสม
คาอธิบายเกี่ยวกับข้ อกาหนดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
และให้ การรับรองตามที่อบก. กาหนด
การแยกปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊า ซเรื อ นกระจกตามหน่ ว ย
สาธารณูปโภค และหน่วยธุรกิจต่างๆ
การปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มแบบอื่ น ๆ โดยคิ ด เป็ นตั น ของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คาชี้แจงเรื่องผลและการประเมินความไม่แน่นอนของข้ อมูล และผลการ
ประเมิน รวมถึงมาตรการในการจัดการและลดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
ค าชี้ แจงและการน าเสนอ ตั ว ชี้ วั ด เพิ่ ม เติ ม เช่ น ประสิ ท ธิภ าพ หรื อ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อหน่วยการผลิต
การประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลเมื่ อ มี ก ารเทีย บเคี ย งสมรรถนะภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้ อง ตามความเหมาะสม
คาชี้แจงเกี่ยวกับวิธกี ารจัดการและติดตามข้ อมูลก๊าซเรือนกระจก

เนื้อหาสาคัญของรายงานแสดงดังรายละเอียด ในภาคผนวก ฌ.
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10. การทวนสอบการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
การทวนสอบการแสดงปริ ม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ ข ององค์ กร (อ้ า งอิง ตามแนว
ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) เป็ นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อตรวจสอบผลการคานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรได้
รายงานไว้ ให้ มีความถูกต้ องตามหลักการแสดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้ แก่ ความตรง
ประเด็น ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้ งกัน ความถูกต้ อง และความโปร่งใส
เป้ าหมายของการทวนสอบ คือ การทบทวนข้ อมูล ตรวจสอบความถูกต้ อง ของการ
คานวณ การรายงานผล และการแสดงปริมาณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรว่ามีความ
สอดคล้ องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร อย่างเป็ นกลางและอยู่บน
พื้นฐานของข้ อเท็จจริงหรือไม่ โดยทั่วไปองค์กรควรจะ
1) จัดเตรียมและจัดทาแผนการทวนสอบตามข้ อกาหนดในเรื่องการเตรียมการและ
การจัดการทวนสอบตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
2) กาหนดระดับของการรับรองที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่กี ลุ่มเป้ าหมาย
หรือผู้ใช้ งานข้ อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกาหนด และเป็ นที่สอดคล้ อง
กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและให้ การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร ที่อบก. กาหนด
3) ทาการทวนสอบ โดยพิ จ ารณาจากความสอดคล้ อ งกับ เป้ าประสงค์ ข องแนว
ทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
10.1 แนวทางการเตรียมพร้ อมเพื่อการทวนสอบ
การทวนสอบโดยทั่วไปประกอบด้ วยแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) การเตรียมการทวนสอบ องค์กรควรดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
-

กาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ
ทบทวนข้ อกาหนดในแนวทางการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร
ทบทวนข้ อกาหนดในแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์ ก รและหลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขการขึ้ นทะเบี ย นและให้ ก าร
รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ที่อบก. กาหนด
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-

-

กาหนดระดับของการรับรอง
ทาข้ อตกลงในเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับความมีสาระสาคัญ
หรือความละเอียดของข้ อมูล และเกณฑ์การทวนสอบ กับผู้ทวนสอบ
ก าหนด บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิด ชอบให้ แก่ บุ ค ลากรอย่ า ง
เหมาะสมและชี้แจงให้ ทราบโดยทั่วกัน
ตรวจสอบและยืนยันให้ แน่ ใจว่า สารสนเทศ ข้ อมูล และบันทึก ที่
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ และ
สามารถเข้ าถึงได้
ตรวจสอบและยืนยันให้ แน่ ใจว่า ผู้ทวนสอบมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสม และ
พิจารณาเนื้อหาในถ้ อยแถลงการทวนสอบ

2) องค์ก รควรจั ด ท าแผนการทวนสอบและน าไปสู่ ก ารปฏิบั ติ โดยแผน
ดังกล่าวประกอบด้ วย
-

กระบวนการ ขอบเขต เกณฑ์ ระดับของการรับรอง และกิจกรรม
การทวนสอบ ตามที่ได้ ตกลงกับผู้ทวนสอบ
บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบในการน าไปสู่ก ารปฏิบัติแ ละ
ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตามแผน
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างและป้ องกันข้ อมูล
การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่จาเป็ น
กระบวนการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผน
การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท วนสอบที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ทางเทคนิค และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กร

3) กิจกรรมการทวนสอบ จะควรประกอบด้ วย
-

ข้ อตกลงในการกาหนด ขอบเขต วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และระดับ
ความเชื่อมั่นของข้ อมูล ระหว่างองค์กรและผู้ทวนสอบ
การประเมิน ข้ อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ถูกสุ่มและวิธีปฏิบัติการเก็บ
ข้ อมูล
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-

การทบทวนภายในเรื่องถ้ อยแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ว่าสอดคล้ องกับเกณฑ์การทวนสอบที่กาหนดหรือไม่
การรายงานผลการทวนสอบ

4) กระบวนการทวนสอบ ประกอบด้ วยกิจกรรมหลักที่สาคัญ ได้ แก่
-

-

ข้ อตกลงในการทวนสอบเรื่อง วัตถุ ประสงค์ ขอบเขต ระดับของ
การรับรอง และเกณฑ์การทวนสอบร่วมกับผู้ทวนสอบ
การตรวจสอบข้ อมูลตัวเลขของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และ
ผลการค านวณปริ ม าณการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกที่ป รากฏใน
รายงานฯ ตามกาหนดการของแผนการทวนสอบที่ได้ ต้งั ไว้
การทบทวนถ้ อยแถลงการทวนสอบที่จัดทาขึ้นโดยผู้ทวนสอบเทียบ
กับเกณฑ์ท่กี าหนด
การรายงานผลทวนสอบโดยผู้ทวนสอบ

10.2 ผู้ถูกทวนสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ในกระบวนการทวนสอบนั้ น องค์ กรควรตรวจสอบและยื น ยั น ให้ แ น่ ใ จว่ า
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการทวนสอบมีคุณสมบัติดังนี้
-

มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดการก๊าซเรือนกระจก
มีความเข้ าใจวิธกี ารดาเนินงานและกระบวนการทวนสอบของตน
มีความชานาญด้ านเทคนิคที่จาเป็ นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทวนสอบ
มีความคุ้นเคยกับสาระสาคัญและจุ ดมุ่งหมายของแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

10.3 ผู้ทวนสอบ
องค์กรต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ทวนสอบมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์ก รที่ อบก. กาหนดไว้
โดยต้ องคัดเลือกบุคลากรเพื่อทาการทวนสอบที่เป็ นอิสระในเชิงการบริหารจากกรณีท่ตี ้ อง
ทวนสอบ เพื่อให้ แน่ใจว่า กระบวนการทวนสอบนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้ อเท็จจริงและเป็ น
กลาง นอกจากนี้ เมื่อมีการทวนสอบ องค์กรต้ องขอให้ ผ้ ูทวนสอบเสนอถ้ อยแถลงการทวน
สอบ โดยอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
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-

คาอธิบายเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเกณฑ์การทวนสอบ
คาอธิบายเรื่องระดับของการรับรอง และ
ข้ อสรุปของผู้ทวนสอบที่อาจมีการชี้ แ จงข้ อจากัดและข้ อยกเว้ น ในการ
รับรอง

34

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. รายการก๊าซเรือนกระจกและค่าศักยภาพการก่อให้ เกิดสภาวะโลกร้ อน
Industrial Designation or
Common Name
Carbon dioxide
Methanec
Nitrous oxide
Hydrofluorocarbons
HFC-23
HFC-32
HFC-41
HFC-125
HFC-134
HFC-134a
HFC-143
HFC-143a
HFC-152
HFC-152a
HFC-161
HFC-227ea
HFC-236cb
HFC-236ea
HFC-236fa
HFC-245ca
HFC-245fa
HFC-365mfc
HFC-43-10mee
Perfluorinated compounds
Sulphur hexafluoride
Nitrogen trifluoride
PFC-14
PFC-116
PFC-218
PFC-318
PFC-3-1-10
PFC-4-1-12
PFC-5-1-14
PFC-9-1-18
Trifluoromethyl sulphur pentafluoride
Perfluorocyclopropane
Fluorinated ethers
HFE-125
HFE-134
HFE-143a
HCFE-235da2
HFE-245cb2
HFE-245fa2
HFE-254cb2
HFE-347mcc3
HFE-347pcf2
HFE-356pcc3
HFE-449sl (HFE-7100)
HFE-569sf2 (HFE-7200)

Chemical Formular
CO2
CH4
N2O
CHF3
CH2F2
CH3F
CHF2CF3
CHF2CHF2
CH2FCF3
CH2FCHF2
CH3CF3
CH2FCH2F
CH3CHF2
CH3CH2F
CF3CHFCF3
CH2FCF2CF3
CHF2CHFCF3
CF3CH2CF3
CH2FCF2CHF2
CHF2CH2CF3
CH3CF2CH2CF3
CF3CHFCHFCF2CF3
SF6
NF3
CF4
C2F6
C3F8
c-C4F8
C4F10
C5F12
C6F14
C10F18
SF5CF3
c-C3F6
CHF2OCF3
CHF2OCHF2
CH3OCF3
CHF2OCHClCF3
CH3OCF2CF3
CHF2OCH2CF3
CH3OCF2CHF2
CH3OCF2CF2CF3
CHF2CF2OCH2CF3
CH3OCF2CF2CHF2
C4F9OCH3
C4F9OC2H5

36

GWP 100-yr
1
25
298
14,800
675
92
3,500
1,100
1,430
353
4,470
53
124
12
3,220
1,340
1,370
9,810
693
1,030
794
1,640
22,800
20,700
7,390
12,200
8,830
10,300
8,860
9,160
9,300
>9,500
21,200
>21,800
14,900
6,320
756
350
708
659
359
575
580
110
297
59

Industrial Designation or
Common Name
HFE-43-10pccc124 (H-Galden
1040x)
HFE-236ca12 (HG-10)
HFE-338pcc13 (HG-01)

HFE-227ea
HFE-236ea2
HFE-236fa
HFE-245fa1
HFE 263fb2
HFE-329mcc2
HFE-338mcf2
HFE-347mcf2
HFE-356mec3
HFE-356pcf2
HFE-356pcf3
HFE 365mcf3
HFE-374pc2

Chemical Formular

GWP 100-yr

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1,870

CHF2OCF2OCHF2
CHF2OCF2CF2OCHF2
(CF3)2CFOCH3
CF3CF2CH2OH
(CF3)2CHOH
CF3CHFOCF3
CHF2OCHFCF3
CF3CH2OCF3
CHF2CH2OCF3
CF3CH2OCH3
CHF2CF2OCF2CF3
CF3CH2OCF2CF3
CHF2CH2OCF2CF3
CH3OCF2CHFCF3
CHF2CH2OCF2CHF2
CHF2OCH2CF2CHF2
CF3CF2CH2OCH3
CHF2CF2OCH2CH3
- (CF2)4CH (OH) (CF3)2CHOCHF2
(CF3)2CHOCH3

2,800
1,500
343
42
195
1,540
989
487
286
11
919
552
374
101
265
502
11
557
73
380
27

ที่มา : The Working Group I contribution to the IPCC Fourth Assessment Report. Table 2.14.
(Errata, June 2012).
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ภาคผนวก ข. ตัวอย่างแนวทางการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
การคานวณปริมาณการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การดาเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร สามารถดาเนินการตามข้ อแนะนา แยกตามลักษณะ
แหล่งปล่อย ดังนี้
ข.1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ พลังงานไฟฟ้ า

ในกรณีท่อี งค์กรมีการผลิตไฟฟ้ า และ/หรือความร้ อนใช้ เองในองค์กร หรือ
เพื่อส่งขาย ณ สถานที่ภายในองค์กร ให้ คานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เผาไหม้ เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลิตไฟฟ้ าหรือความร้ อนนั้นๆ
ในกรณีท่อี งค์กรมีการซื้อไฟฟ้ า ความร้ อน และ/หรือ ไอนา้ มาจากภายนอก
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นามาใช้ คานวณควรประกอบด้ วย
1) กรณีของไฟฟ้ า ความร้ อน และไอนา้ ที่ถูกส่งมาจากเพียงแหล่งเดียว ให้
ใช้ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งนั้นๆ
2) กรณีของไฟฟ้ า ความร้ อน และไอน้าที่ถูกส่งมาจากระบบพลังงานแบบ
ผสม เช่น ไฟฟ้ าแบบ Grid mix ให้ ใช้ ค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้ า ความ
ร้ อน และไอนา้ จากค่ากลางของประเทศ
สาหรับข้ อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าขององค์กร ให้ ใช้ ข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
ที่เกิดขึ้นจริงจากองค์กร โดยสามารถใช้ ค่าปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าที่ระบุในใบเสร็จค่าไฟฟ้ า
ขององค์กร ในกรณีท่อี งค์กรไปเช่าสถานที่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าบางชนิด
มีการใช้ ร่วมกับองค์กรอื่น ซึ่งในใบเสร็จค่าไฟฟ้ ามีการระบุร่วมกับองค์กรอื่น ให้ ทาการ
ประมาณปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าขององค์การโดยวิธีการปันส่วนที่เหมาะสม อาทิ ปันส่วนจาก
ค่ากาลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ าแต่ละชนิดที่องค์กรมีการใช้ งานจริงคูณด้ วยระยะเวลาการ
ใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดนั้นๆ
ข.2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนส่งด้ วยรถประเภทต่างๆ

การประเมิน การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถ สามารถทาได้
โดยใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังนี้
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1) ในกรณีท่ที ราบข้ อ มูล ปริ มาณน้ามัน เชื้ อเพลิง ที่ใช้ ในการเดิน ทาง หรื อ
ขนส่ง ให้ นาปริมาณที่ใช้ ไปคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ (ค่า
แฟกเตอร์การเผาไหม้ เชื้อเพลิง)
2) กรณีท่ไี ม่มีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง ให้ เลือกใช้ วิธีการคานวณ โดยเลือก
จากวิธตี ่างๆ ดังนี้
2.1) กรณีมี ข้อ มูล ระยะทางในการเดิ น ทางและประเภทของน้า มั น
เชื้อเพลิง: ให้ นาข้ อมูลระยะทางที่เก็บมาได้ มาคานวณเป็ นปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ 4
2.2) กรณี มี ข้ อมู ล ระยะทางในการเดิ น ทางและประเภทของ
ยานพาหนะ ให้ นาข้ อมูลระยะทางที่เก็บมาได้ มาคูณกับค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกตาม
ประเภทของยานพาหนะ โดยอ้ างอิงจากแหล่งอ้ างอิงที่เหมาะสม เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึ ก ษาความเหมาะสมในการด าเนิ น โครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่ส ะอาด,
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็ นต้ น
ข.3

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้ วยเครื่องบิน

การประเมิ น การปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกจากการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น
สามารถทาได้ โดยใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังนี้
1) กรณีมีข้อมูลระยะทาง ให้ คานวณจากระยะทางที่เดินทางคูณกับค่าการ
ปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อกิโลเมตร)
2) กรณีไม่มีข้อมูลระยะทาง ให้ คานวณจากจานวนเที่ยวในการเดินทาง คูณ
กับค่าการปล่ อ ยก๊าซเรื อนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบินต่ อเที่ยว (กรณีเดินทาง
เที่ยวละไม่เกิน 1,500 กิโลเมตร)

4

อ้ างอิงค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากแหล่ งอ้ างอิงที่เหมาะสม อาทิ Compendium of
Greenhouse Gas Emission Methodology for the Oil and Gas Industry (API, 2004)
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ข.4

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ สารเคมี

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ สารเคมีสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 กรณี ได้ แก่
1) กรณี ท่ี ส ารเคมี ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกภายในกระบวนการ
เกิดปฏิกริ ิยาเคมีระหว่างใช้ งาน ให้ นาปริมาณสารเคมีท่ใี ช้ ไปคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของสารเคมีท่ใี ช้ (ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
ของสารเคมีท่ใี ช้ ได้ ให้ พิจารณาค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากประเภท คุณสมบัติทาง
กายภาพ และเคมี ของสารเคมีท่มี ีลักษณะใกล้ เคียงมาใช้ คานวณแทน)
2) กรณีท่ีสารเคมีส ามารถก่อ ให้ เ กิดก๊าซเรื อนกระจกภายในกระบวนการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้ งาน ให้ ทาการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาเคมีดัง กล่ าว โดยอาศัยหลั กมวลสารสัมพั นธ์ แล้ วนาไปรวมกับค่ าปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกของปริ ม าณสารเคมี น้ั น ๆ คูณ กับ ค่ าการปล่ อยก๊า ซเรื อ นกระจกตามชนิ ด
สารเคมีท่ใี ช้
ข.5

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ ปยุ๋

การประเมิ นปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้ ปุ๋ยเคมีทาได้ โดยนาปริ มาณ
ปุ๋ ยเคมีท่มี ีการใช้ จริงคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภท และสูตรของปุ๋ ยที่ใช้
ข.6

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการกาจัดของเสีย

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการกาจัดของเสีย ในกรณีท่ี
องค์กรมีระบบการกาจัดของเสีย การคานวณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกให้ ใช้ ข้อมูลตาม
วิธีการกาจัดจริงหรือข้ อมูลปฐมภูมิของระบบการกาจัดของเสียขององค์กร ทั้งนี้หากไม่มี
ข้ อมูลปฐมภูมิขององค์กรให้
โดยให้ พิ จ ารณารายวั ส ดุ ท่ีส ามารถน าไปรี ไ ซเคิ ล ได้ ดั ง ตารางที่ 1 โดย
ประเมินตามอัตราการรีไซเคิลของแต่ละวัสดุ ควบคู่กับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม
ประเภทของวัสดุในตารางที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกในช่วงการกาจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ
EEoL

=

 [ (1-RR,i) × Ed,I ] + EtW
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EEoL = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงการจัดการซากผลิตภัณฑ์
RR,i = อัตราการรีไซเคิลวัสดุประเภท i (ค่าในตารางที่ 1)
Ed,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดการของเสียขั้นสุดท้ ายของวัสดุ
ประเภท i
EtW = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่งซากผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1

อัตราการรีไซเคิลของเสียในภาคอุตสาหกรรม

ประเภท
อัตราการรีไซเคิล
แก้ ว
73
กระดาษ
64
พลาสติก
35
เหล็ก
94
อะลูมิเนียม
71
ยาง
22
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555

ของเสียที่เป็ นวัสดุอ่ืนๆ หรือส่วนเหลือจากการนาไปรีไซเคิลตามตารางที่ 1
คานวณโดยกาหนดให้ ใช้ ค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากการกาจัดของเสียแบบฝังกลบ
(Landfill) โดยใช้ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบตื้น
(tCO2e ต่อตันมูลฝอย) ของ 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas
Inventories-Volume 5: Waste ดังตารางที่ 2
โดยในการคานวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการกาจัดของเสีย คิดจาก
การนาปริมาณของเสียแยกตามองค์ประกอบแล้ วคูณด้ วยค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
ตามประเภทของวัสดุในตารางที่ 2 สาหรับของเสียที่เป็ นวัสดุอ่นื นอกเหนือจากตารางที่ 2
และมีองค์ประกอบของคาร์บอนให้ ใช้ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 2.32 tCO2e
ต่อตันมูลฝอย หากของเสียเป็ นวัสดุท่ไี ม่มีคาร์บอนเป็ นองค์ประกอบ ให้ คิดเป็ นศูนย์
ตารางที่ 2

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบตื้น

องค์ประกอบของของเสีย
กระดาษ / กระดาษกล่อง
ผ้ า
เศษอาหาร
เศษไม้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจาก
การกองขยะแบบตื้ น (tCO2e ต่อตันมูลฝอย)
2.93
2.00
2.53
3.33
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กิ่งไม้ ต้ นหญ้ า จากสวน
ผ้ าอ้ อมเด็กทาด้ วยกระดาษ
ยางและหนัง

3.27
4.00
3.13

ที่มา: IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 5: Waste (2006).

ข.7

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งของเสียไปกาจัด

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งของเสียไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดใด
หากมีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง หรือระยะทางที่ใช้ ในการขนส่งให้ ทาการคานวณตามแนว
ทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนส่ง (ข้ อ 2) แต่หากไม่มี
ข้ อมูลดัง กล่ าว ให้ คานวณโดยการตั้งสมมติฐานของการขนส่ งของเสียโดยการประมาณ
ระยะทางจากองค์กรไปยั ง สถานที่ก าจั ดของเสีย ของเมืองหรื อจั ง หวัด ขนไปกาจั ดด้ วย
รถบรรทุก 6 ล้ อ ขนาด 16 ตัน บรรทุกแบบนา้ หนักเต็ม และให้ พิจารณาการขนส่งขากลับ
ที่เป็ นรถบรรทุกเปล่าด้ วยโดยใช้ ระยะทางในการขนส่ง 40 กิโลเมตร
ข.8

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ ลิฟต์ภายในอาคาร

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ ลิฟต์ภายในอาคาร
สามารถคานวณได้ จ ากปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าต่ อการใช้ ลิฟต์หนึ่ ง ครั้ ง จากการคานวณหา
ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ โดยตรง หรืออ้ างอิงจากแหล่งอ้ างอิงที่เหมาะสม5 คูณด้ วยจานวนครั้งที่
ใช้ งานลิ ฟ ต์ ภ ายในหนึ่ ง วั น ของพนั ก งานหนึ่ ง คน (ในกรณี ท่ีไ ม่ ท ราบข้ อ มู ล สามารถ
ตั้งสมมติฐานเพื่อการประเมินเป็ นจานวน 4 ครั้งต่อพนักงานหนึ่งคน) แล้ วนามาคูณด้ วย
จานวนพนักงานที่ใช้ ลิฟต์ท้งั หมดภายในชั้นที่ทาการประเมิน และจานวนวันที่มีการใช้ งาน
ลิฟต์
ข.9

5

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบาบัดนา้ เสีย

เช่น รายงานผลการวิจัยร่วมบริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด และห้ องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้ า
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง
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ในกรณีท่อี งค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมปริมาณนา้ เสียที่เกิดขึ้นจริง สามารถใช้
สมมติฐานในการประมาณค่าปริมาณนา้ เสียที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้
- กรณีองค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ให้ ประมาณค่าปริมาณนา้ เสีย
ที่เกิดขึ้นเท่ากับร้ อยละ 80 ของปริมาณนา้ ที่ใช้ จริงทั้งหมดภายในโรงงาน
- กรณีองค์กรประเภทสานักงาน และสถานศึกษา ให้ ประมาณค่าปริมาณ
นา้ เสียที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณนา้ ที่มีการใช้ จริงทั้งหมดภายในองค์กร
การประเมินการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากการบาบัดน้าเสีย สามารถทาได้
โดยใช้ วิธใี ดวิธหี นึ่ง ซึ่งเรียงลาดับความสาคัญของวิธกี ารคานวณ ดังนี้
1) กรณีท่มี ีการเก็บรวบรวมข้ อมูลคุณภาพนา้ เสียที่ผ่านการบาบัด ให้ ทาการ
คานวณอ้ างอิงตามสมการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบาบัดนา้
เสีย6 ดังนี้
เมื่อ

PEy =

PEy,power+PEy,ww,treated+PEy,s,final+PEy,fugitive+PEy,dissolved

PEy

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบาบัดนา้ เสียใน
ระหว่างปี y (tCO2e)
คือ ปริมาณก๊า ซเรือนกระจกที่เ กิดขึ้นจากการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า หรื อ
เชื้อเพลิงในการบาบัดนา้ เสียในระหว่างปี y
คือ ปริ ม าณก๊า ซเรือนกระจกที่เ กิด ขึ้นจากการย่ อ ยสลายสารอินทรี ย์
ประเภทคาร์บอนภายในกระบวนการบาบัดนา้ เสียในระหว่างปี y
คือ ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกที่เ กิด ขึ้นจากการย่ อยสลายแบบไม่ เ ติ ม
อากาศของกากตะกอนที่ถูกผลิตในขั้นสุดท้ ายในปี y (ตัวแปรนี้
สามารถตัดออกได้หากกากตะกอนทีเ่ กิดขึ้นมีการกาจัดด้วยวิธีการ
เผา ฝังกลบ หรือนาไปใช้เป็ นปุ๋ ย)
คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วซึมของระบบ capture
และ flare

PEy,power
PEy,ww,treated
PEy,s,final

PEy,fugitive

6

อ้ างอิงจาก UNFCCC, Methane recovery in waste water treatment-Version 16.0, Method
number AMS-III H, 2006
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PEy,dissolved

คือ ปริมาณก๊าซมีเทนที่ละลายอยู่ในนา้ เสีย

2) กรณีท่ีไม่ มีก ารเก็บรวบรวมคุณภาพน้าเสียที่ผ่านการบาบัด ให้ ทาการ
คานวณอ้ างอิงตามสมการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบาบัดนา้
เสียของ IPCC (2006): Waste Water Treatment and Discharge ดังนี้
2.1) ทาการคานวณหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ท่ยี ่ อยสลายได้ ท้งั หมดใน
นา้ เสีย (Total Organically Degradable Material in Wastewater: TOW) โดยใช้ ค่า
ปริ ม าณน้า เสี ย ที่เ กิ ด ขึ้ นจริ ง คู ณ ด้ ว ยค่ า ความต้ องการออกซิ เ จนทางเคมี (Chemical
Oxygen Demand) หากไม่ทราบสามารถเลือกใช้ จากค่ าประมาณของแต่ ละประเภท
อุตสาหกรรม ดังแสดงในภาคผนวก จ.
2.2) นาค่าปริมาณสารอินทรีย์ท่ยี ่อยสลายได้ ท้งั หมดมาลบด้ วยปริมาณ
กากตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบาบัด แล้ วนาไปคูณด้ วยค่าการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดย
แยกตามประเภทของการบาบัดนา้ เสีย
2.3) ในกรณีท่มี ีการดักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัด ให้
นาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดักเก็บได้ ในหน่ วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาลบ
ออกจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คานวณได้ จากการบาบัดนา้ เสียในข้ อ 2
ข.10 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทาความเย็นในระหว่างการซ่อมบารุง
การประเมินก๊าซเรื อนกระจกคานวณได้ จากการรายงานใช้ หรื อเติมสารทา
ความเย็นจากการซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศหรือระบบทาความเย็นหรือใช้ ค่าปริมาณสาร
ทาความเย็น ที่ร่ั ว ไหลจากตารางที่ 3 คู ณ กับ ค่ า ศัก ยภาพการเกิด สภาวะโลกร้ อน (ดั ง
ภาคผนวก ก.)

ตารางที่ 3 ค่าประมาณการปล่อยสารทาความเย็นจากระบบทาความเย็นแบบต่างๆ
ลักษณะการใช้งาน
Domestic Refrigeration
Stand-Alone Commercial Applications
Medium and Large Commercial refrigeration
Transport Refrigeration
Industrial Refrigeration including Food Processing and Cold
Storage
Chillers
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ร้อยละปริมาณที่ปล่อยต่อความจุ
0.5
10
30
50
25
15

ลักษณะการใช้งาน
Residential and Commercial A/C, including Heat Pumps
Mobile Air Conditioners

ร้อยละปริมาณที่ปล่อยต่อความจุ
5
20

ที่มา เลือกค่ าสูงสุดในช่ วงจากตารางที่ 2 Default Assumptions from IPCC Good Practice Guidelines
หน้ า 15 ใน GHG Protocol HFC Tool (Version 1.0)

ข.11 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ สารดับเพลิง
ปริมาณก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้ ส ารดับเพลิ งคานวณได้ จ ากปริมาณสาร
ดับเพลิงที่มีการใช้ จริงคูณด้ วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารเคมีแต่ละประเภทที่
บรรจุอยู่ภายในถังดับเพลิง
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ภาคผนวก ค. ตัว อย่ า งกิจ กรรมที่มี ก ารปล่ อ ยและดู ด กลั บก๊า ซเรื อ นกระจก แยกตาม
ประเภทของกิจกรรม
ประเภท

ประเภท
ที่ 1

ลาดับ
กิจกรรมที่มี
ที่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ท่ ี
อยู่กบั ที่
2
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ ท่มี ี
การเคลื่อนที่
3
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกโดยตรงจากกระบวนการ
4

5

6
ประเภท
ที่ 2

7

8

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล
และอื่นๆ
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกโดยตรงจากของชีวมวล
(ดินและป่ าไม้ )
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้ อมจากการใช้ พลังงานความ
ร้ อน ไอนา้ หรือการหล่อเย็น
กิจกรรมการใช้ พลังงานอื่น
นอกเหนือจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้ อมจากการใช้
พลังงาน

ประเภท
ที่ 3

9

วัตถุดิบตั้งต้ นที่ซ้ ือมา
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ตัวอย่างกิจกรรม
การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆรวมถึง
การเผาไหม้ เชื้อเพลิงชีวมวล
การเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากแหล่งที่
มีการเคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะ เป็ นต้ น
กระบวนการผลิต และ/หรือ ปฏิกริ ิยาที่
เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตที่สามารถ
ก่อให้ เกิดก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วซึม เช่น
การรั่วซึมของก๊าซจากอุปกรณ์ ข้ อต่อ ถังกัก
เก็บ และการขนส่ง เป็ นต้ น
ดิน ป่ าไม้ ทุ่งหญ้ า และแหล่งนา้ ตามธรรมชาติ

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้ าที่
ส่งผ่าน และ/หรือซื้อมาโดยองค์กร
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตไอนา้
ความร้ อน หรือกระบวนการหล่อเย็น ที่ส่งผ่าน
และ/หรือ ซื้อมาโดยองค์กร
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการ
สกัดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการ
ขนส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้ า ไอนา้ ความร้ อน หรือการหล่อเย็น
(ทั้งจากที่ซ้ ือ หรือ ผลิตขึ้นเองโดย
องค์กร)
- พลังงานไฟฟ้ า ไอนา้ ความร้ อน หรือการ
หล่อเย็นที่องค์ซ้ ือมาและขายต่อให้ องค์กร
อื่น
- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากสารขาเข้ าที่ใช้

ประเภท

ลาดับ
ที่

กิจกรรมที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

10

อุปกรณ์ประกอบธุรกิจ

11

ของเสียจากกิจกรรมในองค์กร

12

การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ

13

การเดินทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ขององค์กร
องค์กรสัมปทานในส่วนต้ นทาง
(Upstream Franchise)
สินทรัพย์ท่เี ช่ามาในส่วนต้ นทาง
(Upstream Leased Assets)

14
15

16

การลงทุน
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ตัวอย่างกิจกรรม
(วัตถุดิบต่างๆ พลังงาน การบริการ) ใน
ขั้นตอนการสกัด และกระบวนการผลิต
ของวัตถุดิบที่องค์กรสั่งซื้อ
- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทาง
ธุรกิจระหว่างองค์กรและผู้ผลิตภายนอก
องค์กร เช่น การว่าจ้ างการผลิต และ
บริการ
- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขั้นตอนการทิ้ง
และบาบัดของเสียจากผลผลิตของสารขา
เข้ าที่ใช้ ในขั้นตอนการสกัด และ
กระบวนการผลิตของวัตถุดิบ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และ/หรือ การสร้ างของอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจขององค์กร
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขั้นตอนการทิ้ง และ
การบาบัด รวมถึงการขนย้ ายของเสียที่เกิดจาก
การทางานภายในองค์กร ที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานอืน่
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ขนส่งและกระจายสินค้ า หรือบริการ รวมถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้ าซึ่งดูแลโดย
ผู้รับเหมาช่วงจากองค์กร
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นการเดินทางของ
พนักงานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กร
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ดาเนินงานขององค์กรสัมปทานในส่วนต้ นทาง
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต
การสร้ าง และการดาเนินงานของสินทรัพย์ท่ ี
องค์กรจัดเช่ามา เช่น เครื่องจักร ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
ตรงที่รายงานโดยองค์กรผู้เช่าสินทรัพย์
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อการลงทุนต่างๆ เช่น การลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวร และการลุงทุนร่วมที่ไม่ได้

ประเภท

ลาดับ
ที่

กิจกรรมที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

17

การเดินทางของลูกค้ าและผู้มา
ติดต่อ

18

การขนส่ง และกระจายสินค้ า

19

การใช้ งานของผลิตภัณฑ์

20

การกาจัดซากผลิตภัณฑ์

21

องค์กรสัมปทานหลังผ่านการ
ผลิตขององค์กร (Downstream
Franchise)
สินทรัพย์ท่เี ช่ามาหลังผ่านการ
ผลิตขององค์กร (Downstream
Leased Assets)
การเดินทางติดต่อของพนักงาน

22

23

24

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้ อมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
23 ลักษณะข้ างต้ น

ตัวอย่างกิจกรรม
จัดอยู่ในการกาหนดขอบเขต
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจระหว่างลูกค้ า
หรือผู้มาติดต่อกับองค์กร
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ (รวมถึงกิจกรรมใน
คลังสินค้ า และการขายปลีก) ที่ดาเนินการ
โดยหน่วยงานอื่น
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการใช้ งาน
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการ
กาจัดซากผลิตภัณฑ์

- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง
ไป-กลับระหว่างองค์กรและที่พักของ
พนักงาน
- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระหว่างองค์กร
และที่พักของพนักงาน
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23
ประเภทข้ างต้ น โดยองค์กรต้ องทาการระบุ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องเก็บรวบรวม
ข้ อมูลอย่างชัดเจน

ที่มา: ISO/TR 14069:2013, Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas
emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1
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ภาคผนวก ง.
ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แยกตาม
ประเภทขององค์กร
ตาราง ง-1
ประเภทของ
กิจกรรม

ประเภทที่ 1

ตัวอย่างกิจกรรมในองค์กรประเภทสถาบันการศึกษา
ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเดินทางภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษาด้ วย
ยานพาหนะขององค์กร

การทาปฏิกริ ิยาเคมีและการ
เผาไหม้ เชื้อเพลิงที่ก่อให้ เกิด
ก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรม
การเรียนการสอน
การใช้ สารทาความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศภายใน
องค์กร
การใช้ สารดับเพลิง

การบาบัดนา้ เสียที่องค์กรเป็ น
ผู้ดาเนินการ
การใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่ซ้ ือจาก
ภายนอก
การเดินทางไปกลับระหว่าง
องค์กรและที่พักของบุคลากร

1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) × ค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ
นา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 3

1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ×
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ
นา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามปริมาณ
มวลสารสัมพันธ์ของปฏิกริ ิยาเคมี
2) ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของเชื้อเพลิง
ปริมาณสารทาความเย็น × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามชนิดของสารทาความเย็น
ปริมาณสารดับเพลิง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามชนิดของสารเคมีท่ใี ช้ เป็ นสารดับเพลิง
ปริมาณปุ๋ ยเคมีท่มี ีการใช้ จริง × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามประเภท และสูตรของปุ๋ ยที่ใช้
1) การคานวณอ้ างอิงตาม UNFCCC (2006)
2) การคานวณอ้ างอิงตาม IPCC (2006)
ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้ ปุ๋ยเคมี

ประเภทที่ 2

วิธีการคานวณ

การเดินทางระหว่างคณะ
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ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในองค์กรด้ วยยานพาหนะ
ส่วนตัว

วิธีการคานวณ

การเดินทางไปราชการ

การใช้ สารเคมีเพื่อทาความ
สะอาดโดยบริษัทจ้ างเหมาช่วง
การใช้ นา้ ประปา
การใช้ วัสดุสานักงาน และวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ
การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และก๊าซ
หุงต้ มของร้ านค้ าและ
ร้ านอาหารที่มาเช่าพื้นที่ภายใน
องค์กร
การกาจัดขยะ
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เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ×
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ
นา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ×
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ
นา้ มันเชื้อเพลิง
4) ระยะทางที่เดินทาง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณี
เดินทางด้ วยเครื่องบินโดยสาร)
ปริมาณสารเคมีท่ใี ช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามชนิดของสารเคมี
ปริมาณนา้ ประปาที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของนา้ ประปา
ปริมาณกระดาษที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของกระดาษ
ปริมาณก๊าซหุงต้ มที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของการเผาไหม้ กา๊ ซหุงต้ ม

ปริมาณขยะแยกตามองค์ประกอบ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามองค์ประกอบของขยะ

ตาราง ง-2
ประเภทของ
กิจกรรม

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

ตัวอย่างกิจกรรมในองค์กรประเภทสานักงาน
ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการ
วิธีการคานวณ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กา รเ ดิ น ทา ง ภา ย ใ น แ ล ะ 1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่ าการปล่ อยก๊าซ
ภ า ย น อ ก ส า นั ก ง า น ด้ ว ย เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะขององค์กร
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่ าการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) × ค่า
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของนา้ มัน
เชื้อเพลิง
4) ระยะทางที่เดินทาง × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรื อน
กระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณีเดินทาง
ด้ วยเครื่องบินโดยสาร)
การใช้ สารเคมี
ปริมาณสารเคมีท่ใี ช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามชนิดของสารเคมี
การใช้ สารท าความเย็น ของ ปริมาณสารทาความเย็น × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรือน
เครื่ อ งปรั บ อากาศภายใน กระจก ตามชนิดของสารทาความเย็น
องค์กร
การใช้ สารดับเพลิง
ปริ ม าณสารดั บเพลิ ง × ค่ า การปล่ อ ยก๊าซเรื อ น
กระจก ตามชนิดของสารเคมีท่ใี ช้ เป็ นสารดับเพลิง
การใช้ ปุ๋ยเคมี
ปริมาณปุ๋ ยเคมีท่ มี ีการใช้ จริง × ค่ าการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามประเภท และสูตรของปุ๋ ยที่ใช้
การบ าบั ด น้ า เสี ย ที่ อ งค์ ก ร 1) การคานวณอ้ างอิงตาม UNFCCC (2006)
เป็ นผู้ดาเนินการ
2) การคานวณอ้ างอิงตาม IPCC (2006)
การใช้ เชื้อเพลิงที่เกิดการเผา ปริ มาณเชื้ อเพลิ ง ที่ใช้ × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรื อน
ไหม้ ภายในองค์กร
กระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง
การใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่ซ้ ือจาก ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายนอก
การเดินทางไปสัมมนาดูงาน 1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่ าการปล่ อยก๊าซ
ติ ด ต่ อง า น ขอ ง พ นั ก ง า น เรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
ภายในองค์กร
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่ าการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ) × ค่ า
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของนา้ มัน
เชื้อเพลิง
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ประเภทของ
กิจกรรม
ประเภทที่ 3

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคานวณ

4) ระยะทางที่เดินทาง × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรื อน
กระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณีเดินทาง
ด้ วยเครื่องบินโดยสาร)
การใช้ ไ ฟฟ้ าจากผู้ เ ช่ า พื้ นที่ ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในองค์กร
การใช้ วัสดุสานักงานและวัสดุ ปริ ม าณกระดาษที่ ใช้ × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรื อ น
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ
กระจกของกระดาษ
การบาบัดนา้ เสียส่วนกลาง
1) การคานวณอ้ างอิงตาม UNFCCC (2006)
2) การคานวณอ้ างอิงตาม IPCC (2006)
การใช้ นา้ ประปา
ปริ มาณน้าประปาที่ใช้ × ค่ าการปล่ อยก๊าซเรื อน
กระจกของนา้ ประปา
การใช้ ลิ ฟ ต์ ข องพนั ก งาน ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ าต่ อ การใช้ ลิ ฟ ต์ ห นึ่ ง ครั้ ง ×
ภายในองค์กร
จานวนครั้งที่ใช้ งานลิฟต์ภายในหนึ่งวันของพนักงาน
หนึ่งคน × จานวนพนักงานที่ใช้ ลิฟต์ท้งั หมดภายใน
ชั้นที่ทาการประเมิน × จานวนวันที่มีการใช้ งานลิฟต์
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ตาราง ง-3
ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมในองค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดู ดกลับก๊าซเรือนกระจก
การผลิตไฟฟ้ า ความร้ อน และไอนา้
ภายในองค์กร
การเดินทางภายในและภายนอก
สานักงานด้ วยยานพาหนะขององค์กร
หรือเช่ามาจากภายนอกแต่องค์กร
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิง

การใช้ สารเคมีภายในกระบวนการ
ผลิต
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3

การใช้ สารดับเพลิง

การใช้ สารทาความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศภายในองค์กร
การใช้ เชื้อเพลิงภายในกระบวนการ
ผลิต หรือภายในองค์กร
การบาบัดนา้ เสียที่องค์กรเป็ น
ผู้ดาเนินการ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
หน่วยผลิตย่อยภายในกระบวนการ
ผลิต
การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจาก
หน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน
การใช้ พลังงานไฟฟ้ า ความร้ อน หรือ
ไอนา้ ที่ซ้ ือจากภายนอก
การเดินทางของพนักงานด้ วยรถ
โดยสารที่องค์กรจัดให้ จากการเหมา
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วิธีการคานวณ
ปริมาณไฟฟ้ า ความร้ อน และไอนา้ ที่ใช้ x ค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามประเภท
ของพลังงานที่ใช้
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ×
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ
นา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตาม
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ของปฏิกริ ิยาเคมี
2) ปริมาณสารเคมีท่ใี ช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามชนิดของสารเคมี
ปริมาณสารดับเพลิง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามชนิดของสารเคมีท่ใี ช้ เป็ นสาร
ดับเพลิง
ปริมาณสารทาความเย็น × ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามชนิดของสารทาความเย็น
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง
1) การคานวณอ้ างอิงตาม UNFCCC (2006)
2) การคานวณอ้ างอิงตาม IPCC (2006)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น × ค่า
ศักยภาพในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ร่ัวไหล × ค่าศักยภาพ
ในการทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
ปริมาณไฟฟ้ าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดู ดกลับก๊าซเรือนกระจก
รับช่วง

การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กร
และที่พักของพนักงานภายในองค์กร
ด้ วยยานพาหนะส่วนตัว

การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจของ
องค์กร

การใช้ เชื้อเพลิงจากผู้เช่าพื้นที่ภายใน
องค์กร เช่นร้ านค้ าภายในโรงอาหาร
การจ้ างเหมารับช่วงของการขนส่ง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การบาบัดนา้ เสียส่วนกลาง
การจ้ างเหมารับช่วงของการขนส่ง
และการกาจัดของเสีย
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2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)
× ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิด
ของนา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)
× ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิด
ของนา้ มันเชื้อเพลิง
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
3) (ระยะทาง ÷ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)
× ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามชนิด
ของนา้ มันเชื้อเพลิง
4) ระยะทางที่เดินทาง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณี
เดินทางด้ วยเครื่องบินโดยสาร)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้
1) การคานวณอ้ างอิงตาม UNFCCC (2006)
2) การคานวณอ้ างอิงตาม IPCC (2006)
1) ปริมาณนา้ มันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของนา้ มันเชื้อเพลิง
2) ระยะทาง × นา้ หนักบรรทุก × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามประเภทของพาหนะที่ใช้

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดู ดกลับก๊าซเรือนกระจก
การใช้ นา้ ประปา
การใช้ วัสดุสานักงานและวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ
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วิธีการคานวณ
ปริมาณนา้ ประปาที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของนา้ ประปา
ปริมาณกระดาษที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของกระดาษ

ภาคผนวก จ. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการบาบัดนา้ เสีย
ตาราง จ-1

ค่ า ประมาณความต้ อ งการออกซิ เ จนทางเคมี ข องน้า เสี ย ขาเข้ า ระบบ
(Chemical Oxygen Demand influent ; CODin) ของอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท

ประเภทอุตสาหกรรม
กลั่นแอลกอฮอล์
เบียร์
กาแฟ
ผลิตภัณฑ์จากนม
แปรรูปอาหารทะเล
แปรรูปเนื้อสัตว์
เคมีอนิ ทรีย์
กลั่นนา้ มัน
พลาสติกและเม็ดพลาสติก
เยื่อกระดาษและกระดาษ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผลิตภัณฑ์แป้ ง
กลั่นนา้ ตาล
นา้ มันพืช
นา้ ผัก-ผลไม้
ไวน์และนา้ ส้ มสายชู

ปริมาณ COD เฉลีย่
ช่วง CODin
(กิโลกรัม COD ต่อลบ.ม.) (กิโลกรัม COD ต่อลบ.ม.)
11
5-22
2.9
2-7
9
3-15
2.7
1.5-5.2
2.5
4.1
2-7
3
0.8-5
1
0.4-1.6
3.7
0.8-5
9
1-15
0.5-1.2
10
1.5-42
3.2
1-6
0.5-1.2
5
2-10
1.5
0.7-3.0

แนวทางการคานวณปริมาณมีเทนจากค่าการปล่อยของการจัดการนา้ เสีย โดย
อ้ างอิงสมการจาก IPCC แสดงค่าในตารางที่ จ-2 โดยที่
Wi

ปริมาณนา้ เสีย (ลบ.ม.)

COD

ความต้ องการออกซิเจนทางเคมีของนา้ เสียขาเข้ า (กิโลกรัม COD ต่อลบ.ม.)

S

สารอินทรีย์ท่ถี ูกกาจัดในรูปของสลัดจ์ (กิโลกรัม COD)
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ตาราง จ-2

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทของการบาบัดนา้ เสีย

ประเภทของ
การบาบัดน้ าเสีย
กรณีน้ าเสียไม่ได้รบั การบาบัด
ปล่อยนา้ เสียลงสู่ทะเล
แม่นา้ และ บึงโดยตรง
กรณีน้ าเสียได้รบั การบาบัด
ระบบบาบัดแบบเติมอากาศ
ระบบบาบัดแบบไม่เติม
อากาศ
ระบบบาบัดแบบไม่เติม
อากาศ
การกาจัดสลัดจ์แบบไม่เติม
อากาศ
บ่อบาบัดตื้นแบบไม่เติม
อากาศ
บ่อบาบัดลึกแบบไม่เติม
อากาศ

GHG Emission
(kg CO2eq)

หมายเหตุ

0.625 × [(Wi × COD)-S]

ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากสารอินทรีย์ภายในแหล่งนา้

0
1.875 × [(Wi × COD)-S]
5 × [(Wi × COD)-S]
5 × [(Wi × COD)-S]
1.25 × [(Wi × COD)-S]
5 × [(Wi × COD)-S]
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ประเภทที่ไม่มีการควบคุมดูแล และมี
การทางานเกินความจุ
ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดัก
เก็บได้ จากระบบบาบัด
ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดัก
เก็บได้ จากระบบบาบัด
ความลึกไม่เกิน 2 เมตร
ความลึกมากกว่า 2 เมตร

ภาคผนวก ฉ. ข้ อแนะนาในการเลือกใช้ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ พิจารณาเรียงตามลาดับความสาคัญ ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของข้ อมูล ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 ฐานข้ อมูล ที่ทาการศึกษาและเผยแพร่ โ ดยองค์กรภายในประเทศ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับกิจกรรมนั้นๆ
ลาดับที่ 2 ฐานข้ อมูล สิ่ง แวดล้ อมของวัส ดุพ้ ื นฐานและพลั ง งานของประเทศไทย
(Thai LCI Database) ซึ่งรวบรวมและจัดการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.thailcidatabase.net)
ลาดับที่ 3 ข้ อมูลจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่ทาในประเทศ ซึ่งผ่าน
การกรองแล้ ว (Peer-Reviewed Publications)
ลาดับที่ 4 ฐานข้ อมูลที่เผยแพร่ท่วั ไป ได้ แก่ โปรแกรมสาเร็จรูปด้ านการประเมินวัฎ
จักรชีวิต (LCA Software) ฐานข้ อมูลเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือฐานข้ อมูล เฉพาะ
ของแต่ละประเทศที่มี
ลาดับที่ 5 ข้ อมูลที่ตีพิมพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้ วยเรื่อ งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on
Climate Change: IPCC) องค์กรของสหประชาชาติ
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ภาคผนวก ช. ตัวอย่างค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวบรวมมาจากข้ อมูลทุติยภูมิ
ตาราง ช-1

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงและไฟฟ้ า

ชนิดของเชื้อเพลิง

หน่วย

CO2

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
CH4
N2O

รวม GHG
(กิโลกรัม CO2eq /
(กิโลกรัม/หน่วย) (กิโลกรัม/หน่วย) (กิโลกรัม/หน่วย)
หน่วย)

แหล่งอ้ างอิงข้ อมูล

ประเภทเผาไหม้อยู่กบั ที่
ก๊าซธรรมชาติ

ลบ.ฟุต

5.722200E-02

1.020000E-06

1.020000E-07

0.0573

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

ถ่านหินลิกไนต์

กิโลกรัม 1.057470E+00

1.047000E-05

1.570500E-05

1.0624

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

นา้ มันเตา

ลิตร

3.078198E+00

1.193100E-04

2.386200E-05

3.0883

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

ดีเซล

ลิตร

2.698722E+00

1.092600E-04

2.185200E-05

2.7080

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

ถ่านหินแอนทาไซท์

กิโลกรัม 3.086620E+00

3.140000E-05

4.710000E-05

3.1014

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

ถ่านหินซับบิทูมินัส

กิโลกรัม 2.534157E+00

2.637000E-05

3.955500E-05

2.5466

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

นา้ มันก๊าด

ลิตร

2.468895E+00

1.035900E-04

2.071800E-05

2.4777

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

ก๊าซหุงต้ ม

ลิตร

1.679722E+00

2.662000E-05

2.662000E-06

1.6812

IPCC Vol.2 table 2.2, DEDE

กิโลกรัม 3.110596E+00

4.929630E-05

4.929630E-06

3.1133

LPG 1 litre = 0.54 kg (DEDE)

ก๊าซหุงต้ ม
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ชนิดของเชื้อเพลิง

หน่วย

CO2

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
CH4
N2O

รวม GHG
(กิโลกรัม CO2eq /
(กิโลกรัม/หน่วย) (กิโลกรัม/หน่วย) (กิโลกรัม/หน่วย)
หน่วย)

แหล่งอ้ างอิงข้ อมูล

ประเภทการเผาไหม้ที่มีการเคลือ่ นที่
แก๊สโซลีน – ไม่มีการควบคุม
แก๊สโซลีน – ติดตั้งเครื่องฟอกไอ
เสียเชิงเร่งปฏิกริ ิยา (catalytic
converter)
แก๊สโซลีน – เก่ากว่าปี พ.ศ. 2538
ดีเซล
ก๊าซธรรมชาติอดั
ก๊าซหุงต้ ม (LPG)
ก๊าซหุงต้ ม (LPG)
ไฟฟ้า

ลิตร

2.181564E+00

1.038840E-03

1.007360E-04

2.2376

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

ลิตร

2.181564E+00

7.870000E-04

2.518400E-04

2.2763

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

ลิตร

2.181564E+00

1.196240E-04

1.794360E-04

2.2380

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

ลิตร

2.698722E+00

1.420380E-04

1.420380E-04

2.7446

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT

กิโลกรัม 2.126190E+00

3.486800E-03

1.137000E-04

2.2472

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

1.493382E+00

1.650440E-03

5.324000E-06

1.5362

IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE

กิโลกรัม 2.765522E+00

3.056370E-03

9.859259E-06

2.8449

LPG 1 litre = 0.54 kg (DEDE)

N/A

N/A

0.5813

MTEC, G2G, 2009

ลิตร

kWh

N/A
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ตาราง ช-2

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่ง
ชื่อ

กลุ่มรถกระบะบรรทุก
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ B5 16 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ B5 16 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ B5 16 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ B5 16 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Noload

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)

หน่วย
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km

0.5429
0.0798
0.0552
0.0425
0.6160
0.1012
0.0719
0.0555
0.3270
0.2815
0.1920
0.1472
0.4461
0.1298
0.0911
0.0705
0.5139
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

ชื่อ
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 20 ล้ อ 32 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 20 ล้ อ 32 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 20 ล้ อ 32 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 20 ล้ อ 32 ตัน Fullload
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 22 ล้ อ 32 ตัน Noload
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 22 ล้ อ 32 ตัน 50% load
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 22 ล้ อ 32 ตัน 75% load
รถกระบะบรรทุกพ่ วง 22 ล้ อ 32 ตัน Fullload
กลุ่มรถตู้บรรทุก
รถตู้บรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน Noload
รถตู้บรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุก 10 ล้ อ 16 ตัน Fullload

ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)
0.1127
0.0800
0.0639
0.9065
0.0830
0.0588
0.0459
0.8773
0.0869
0.0615
0.0464
1.0655
0.0896
0.0618
0.0475

TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

km
ton-km
ton-km
ton-km

0.6001
0.0887
0.0614
0.0473

TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

หน่วย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ชื่อ
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน Noload
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ 7 ตัน Fullload
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก 1.5 ตัน Noload
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก 1.5 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก 1.5 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุก 4 ล้ อ ขนาดเล็ก 1.5 ตัน Fullload
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน Noload
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดเล็ก 8.5 ตัน Fullload
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Noload
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุก 6 ล้ อ ขนาดใหญ่ 11 ตัน Fullload
รถตู้บรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Noload
รถตู้บรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุกกึ่งพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Fullload

หน่วย
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)
0.3492
0.3546
0.2508
0.1913
0.2523
0.3970
0.2823
0.2247
0.4248
0.1247
0.0877
0.0680
0.4565
0.1062
0.0745
0.0569
0.8576
0.0831
0.0597
0.0465
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

รถตู้บรรทุกพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Noload
รถตู้บรรทุกพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุกพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุกพ่ วง 18 ล้ อ 32 ตัน Fullload
รถตู้บรรทุกเปิ ด 10 ล้ อ 16 ตัน Noload
รถตู้บรรทุกเปิ ด 10 ล้ อ 16 ตัน 50% load
รถตู้บรรทุกเปิ ด 10 ล้ อ 16 ตัน 75% load
รถตู้บรรทุกเปิ ด 10 ล้ อ 16 ตัน Fullload
กลุ่มรถบรรทุกขยะ
รถบรรทุกขยะ 10 ล้ อ 16 ตัน Noload
รถบรรทุกขยะ 10 ล้ อ 16 ตัน 50% load
รถบรรทุกขยะ 10 ล้ อ 16 ตัน 75% load
รถบรรทุกขยะ 10 ล้ อ 16 ตัน Fullload
กลุ่มขนส่งทางเรือ
เรือ แบบ bulk

km
ton-km
ton-km
ton-km
km
ton-km
ton-km
ton-km

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)
0.8216
0.0756
0.0536
0.0418
0.6320
0.0917
0.0642
0.0509

km
ton-km
ton-km
ton-km

0.5140
0.0874
0.0632
0.0494

TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

ton-km

0.002

เรือบรรทุก container

ton-km

0.0100

European Environment Agency Transport and
Environmental Reporting Mechanism Report,
2009
The Environmental Footprint of Surface Freight
Transportation, Lawson Economics Research
Inc., 2007

ชื่อ

หน่วย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified
TH database, classified and uncertified

ชื่อ

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)

หน่วย

กลุ่มขนส่งทางราง
รถไฟ
กลุ่มขนส่งทางอากาศ
เครื่องบิน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ton-km

0.1111

Train I, IDEMAT

person-trip

1100

Defra, average 1500 km per one-way trip

ตาราง ช-3 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบิน ในกรณีท่ที ราบระยะทางและประเภทที่น่ัง
ชื่อ

หน่วย

เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ เฉลี่ย
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด(Economy Class)
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ (First/Business Class)
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ เฉลี่ย
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด(Economy Class)
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด+ (Economy+ Class)
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ชั้นธุรกิจ (Business Class)
เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ ชั้นหนึ่ง (First Class)
หน่วย pkm หมายถึง การเดินทางของผู้โดยสาร 1คนระยะทาง 1 กิโลเมตร(Passenger-Kilometer)
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pkm
pkm
pkm
pkm
pkm
pkm
pkm
pkm
pkm

ค่าแฟกเตอร์
(KgCO2e/หน่วย)
0.1733
0.0980
0.0933
0.1401
0.1143
0.0834
0.1335
0.2419
0.3337

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010
Defra, 2010

ตาราง ช-4

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการเดินทางด้ วยรถประเภทต่างๆ
ประเภทรถยนต์

รถยนต์ขนาดเล็ก (1500 cc)
รถยนต์ขนาดกลาง (1600 cc)
รถยนต์ขนาดกลาง (1800 cc)
รถยนต์ขนาดใหญ่(2000 cc)
รถยนต์เฉลี่ยทุกขนาด
รถกระบะบรรทุกเฉลี่ย
รถกระบะส่วนบุคคลขนาด 1 ตัน
รถ NGV
รถ LPG
รถตู้โดยสาร
รถโดยสารประจาทาง
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่า 125 cc
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเครื่องยนต์ขนาด 125 cc
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเครื่องยนต์ขนาด 120cc
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเครื่องยนต์ขนาด 150cc
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะเฉลี่ยทุกขนาด
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะเฉลี่ยทุกขนาด

เชื้ อเพลิง
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
ดีเซล
ดีเซล
CNG
LPG
ดีเซล
ดีเซล
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน

หน่วย
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/kg
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
km/L
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อัตราการสิ้ นเปลือง
เชื้ อเพลิง
17.770
15.238
13.796
12.248
14.763
6.369
11.111
11.905
8.929
10.204
2.850
36.625
38.655
37.245
27.625
37.640
32.435

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
American Petroleum Institute, 2004
American Petroleum Institute, 2004
American Petroleum Institute, 2004
American Petroleum Institute, 2004
American Petroleum Institute, 2004
American Petroleum Institute, 2004
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551
กรมควบคุมมลพิษ, 2551

ภาคผนวก ซ. ตัวอย่างวิธกี ารประเมินความไม่แน่นอน
บริ ษัท A ทาการประเมิน คาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดของบัญชี
รายการก๊าซเรือนกระจกดังนี้
ประเภท
ของ
กิจกรรม
1
2
3

รายการ
การใช้ นา้ มันเตา
การใช้ ไฟฟ้ า
การใช้ น้ามันเบนซินจาก
ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง
พนักงาน

ค่าการปล่อย
การได้ มาของข้ อมูล
ก๊าซเรือน
กระจก
การเก็ บ รวบรวมอย่ าง
XXX
ต่อเนื่อง
ข้ อมูลจากใบเสร็จ
XXX
จากการประมาณค่า
XXX

แหล่งอ้ างอิง
Supplier
TH database
IPCC (2007)

ความไม่แน่ นอนที่เกิดขึ้นกับข้ อมูล และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เลือกใช้ สามารถ
ตรวจสอบระดับคุณภาพของข้ อมูลได้ โดยการกาหนดคะแนนไว้ ตามตาราง
รายการ
ลักษณะการ
เก็บข้ อมูล

ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก (EF)

X=6 คะแนน
เก็บข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยการติดตั้งระบบ
อัตโนมัติ

ระดับคุณภาพของข้ อมูล
Y=3 คะแนน
เก็บข้ อมูลจากมิเตอร์ และ
ใบเสร็จ

Z=1 คะแนน
เก็บข้ อมูลจากการประมาณ
ค่า

A=4 คะแนน

B=3 คะแนน

C=2 คะแนน

EF จากการวัดที่มี
คุณภาพ

EF จากผู้ผลิต
หรือ EF
ระดับประเทศ

EF ระดับภูมิภาค
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D=1 คะแนน
EF ระดับสากล

จากนั้น กาหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ท่ใี ช้ ประเมินความไม่แน่นอน ตามตาราง
ระดับ
1
2
3
4

ระดับคะแนนโดยรวม
ของข้ อมูล
1-6
7 - 12
13 - 18
19 - 24

คาอธิบาย
มีความไม่แน่นอนสูงคุณภาพของข้ อมูลไม่ดี
มีความไม่แน่นอนเล็กน้ อย คุณภาพของข้ อมูลปานกลาง
มีความไม่แน่นอนต่า คุณภาพของข้ อมูลดี
มีความไม่แน่นอนต่า คุณภาพของข้ อมูลดีเยี่ยม

นาคะแนนที่ได้ ของการเก็บข้ อมูล มาคูณกับคะแนนของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
จัดลาดับคุณภาพตามระดับคะแนน
ประเภท
ของ
กิจกรรม
1
2
3

รายการ
การใช้ นา้ มันเตา
การใช้ ไฟฟ้ า
การใช้ นา้ มันเบนซินจาก
การเดินทางของพนักงาน

คะแนนการ
เก็บข้อมูล
(A)
X (6)
Y (3)
Z (1)

คะแนน
ค่า EF
(B)
B (3)
C (2)
D (1)

ผลการ
ประเมิน
(AxB)
18
6
1

ระดับ
คุณภาพ
3
1
1

จากตัวอย่ าง จะเห็นได้ ถึงระดับคุณภาพของข้ อมูลในแต่ละชุ ดที่องค์ก รสามารถนาไปใช้
ประกอบการพิจ ารณาทบทวนเพื่ อการวางแผนการจัดการความไม่แ น่ นอนที่เ กิดขึ้น กับ
บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกสาหรับการประเมินในครั้งต่อไปให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ฌ. เนื้อหาสาคัญของรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
การรายงานผลปริ มาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประกอบด้ วยเนื้ อหาสาคัญ 4 ส่วน
ได้ แก่
1. ข้อมูลองค์กร
ประกอบด้ วยรายละเอียด โดยทั่วไปขององค์กรที่ทาการรายงานผล ได้ แก่ ชื่อ
องค์ ก ร ที่อ ยู่ ลั ก ษณะประเภทขององค์ ก ร และอื่น ๆ เช่ น จ านวนพนั ก งาน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็ นต้ น
2. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี้
2.1 วัตถุประสงค์และเกณฑ์ของการจัดทารายงาน
2.2 ขอบเขตและการดาเนินงานขององค์กรประกอบด้ วย รายละเอียดที่อธิบายถึง
การกาหนดขอบเขตขององค์กรเพื่ อการประเมิน และรายงานผลปริ มาณการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ แก่
1) การกาหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่ งปล่ อยและแหล่ งดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก โดยระบุว่าเป็ นแบบควบคุม (ทางการดาเนินงาน หรือทางการเงิน )
หรือ แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์
2) พื้ นที่ หรื อ หน่ ว ยผลิ ต ภายในองค์ ก รที่ก าหนดเป็ นขอบเขตในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่ อจั ดทาบัญชีรายการก๊าซเรื อนกระจก และการคานวณ
ปริ ม าณการปล่ อ ยและดู ดกลั บก๊าซเรื อ นกระจก (ควรระบุข อบเขตทาง
กายภาพ เช่ น พื้ นที่ จ านวนอาคาร หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ต้ อ งการ
กาหนดเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างชัดเจน)
3) พื้นที่ หรือหน่วยผลิตภายในองค์กรที่ไม่ได้ ถูกระบุเป็ นขอบเขตในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่ อจั ดทาบัญชีรายการก๊าซเรื อนกระจก และการคานวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก พร้ อมระบุเหตุผลของการ
ยกเว้ นดังกล่าว
4) หากเป็ นองค์ ก รในลั ก ษณะของโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ป ระกอบด้ วย
กระบวนการและหน่ วยผลิ ต ควรแสดงรายละเอี ย ดของแผนผั ง
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กระบวนการผลิตที่ประกอบด้ วยหน่วยผลิตต่างๆ รวมถึงการระบุสารขาเข้ า
และขาออกภายในกระบวนการดังกล่าวด้ วย
2.3 โครงสร้ างขององค์ก ร และหน้ าที่รับผิดชอบ ได้ แ ก่ โครงสร้ างโดยทั่วไปของ
องค์กรทั้งโครงสร้ างทางกายภาพ (จานวนบริษัทในเครือ หรือ บริษัทร่ วมทุน)
และโครงสร้ างทางการบริ หาร รวมถึง หน้ าที่รับ ผิดชอบของแต่ ล ะหน่ วยงาน
โดยเฉพาะหน่ วยงานที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร
2.4 ปี ฐาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล ระบุช่ วงระยะเวลาของการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อจัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รายละเอียด
และคาอธิบายถึงการได้ มาซึ่งปี ฐานสาหรับการเปรียบเทียบรวมถึงคาอธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล หรือ ปี
ฐาน ซึ่งมีความแตกต่างจากเอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้ านี้
2.5 การทวนสอบรายงานผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก อธิบายวิธีการทวน
สอบและระดับของการรับรอง
3. การรายงานข้อมูลของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก
ควรประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี้
3.1 แหล่ งที่มาของการปล่ อ ยก๊าซเรือ นกระจก ประกอบด้ วยเนื้อ หารายละเอียดที่
อธิบายถึง แหล่ ง ที่มาของการปล่ อ ยก๊าซเรื อ นกระจกภายในองค์ก ร แยกตาม
ประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
3.2 สรุปปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามชนิดของก๊าซเรือน
กระจก และผลรวมของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในหน่วย
นา้ หนัก (ตันหรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดจนปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกแยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่ อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก
3.3 วิธที ่ใี ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
1) รายละเอีย ดวิ ธีก ารเก็บรวบรวมข้ อ มู ล อาทิเ ช่ น แหล่ ง ที่มาข้ อ มูล และ
วิธีการได้ มาซึ่ง ข้ อมูลที่ใช้ ทาบัญชีรายการก๊าซเรื อนกระจกแยกตามกลุ่ ม
และประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
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2) รายละเอียดวิธกี ารคานวณ การตั้งสมมติฐานการคานวณ และค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ที่ใช้ ในการคานวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก
3) คาอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และ/หรื อ วิธีการคานวณ และ/หรือ การตั้งสมมติฐานการคานวณซึ่ง มี
ความแตกต่างจากเอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้ านี้
3.4 เอกสารอ้ างอิงของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แจกแจงรายละเอียดแหล่งที่มา
ของการสืบค้ น และเอกสารต่างๆที่ใช้ อ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้ อนกลับเพื่อ
ความน่าเชื่อถือของการจัดทาเอกสารการรายงานผลการประเมินการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้
3.5 การจัดการความไม่แน่นอน ได้ แก่ การประเมินและอธิบายถึงความไม่แน่นอนที่
เกิดขึ้ น รวมถึ ง แนวทางการจั ด การความไม่ แ น่ น อนดั ง กล่ าวที่อ าจเกิด ขึ้น ใน
ขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีการคานวณ การตั้งสมมติฐานการคานวณ
และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เลือกใช้
4. ข้อมูลเพิม่ เติมอื่นๆ
เป็ นส่วนที่องค์กรสามารถเพิ่มเติมลงในเอกสารการรายงานผลการประเมินการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจก นอกเหนือจากส่วนอื่นๆข้ างต้ นดังที่กล่าวไปแล้ ว ตัวอย่างเช่น
4.1 ข้ อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้ อมอื่นๆ ที่อยู่ในกิจกรรมประเภท
ที่ 3 นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร
4.2 รายละเอียดแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามสาธารณูปโภคที่อยู่ ภายใน
ขอบเขตของการประเมิน
4.3 รายละเอียดแสดงการน าผลลั พธ์ท่ีได้ จากประเมิน ไปประยุ ก ต์ใช้ ต่อ เช่ น การ
นาไปใช้ เปรี ยบเทียบร่ วมกับค่ าตัวเลขที่สะท้ อนถึงมิติเศรษฐกิจ หรือ ตัวเลขที่
สะท้ อ นถึ ง ปริ ม าณการผลิ ต หรื อ บริ ก ารขององค์ ก ร เพื่ อ แสดงถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร
4.4 นโยบาย และ/หรื อ แนวทางการบริ หารจั ดการเพื่ อการลดปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในองค์กร
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