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บทนำ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงานการเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญ

ของการเกิดภาวะโลกร้อน และนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรง

มากขึ้น

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตื่นตัว

ในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ

CorporateCarbonFootprint:CCF) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดง

ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กรอันจะ

นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับหน่วยงาน บริษัท หรือโรงงาน

ระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ

การจัดทำแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิตและการบริการขององค์กรนั้น

จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้

สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นการเตรียมความพร้อมหากภาครัฐ

จำเป็นต้องมีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GreenhouseGas

Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

1
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แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

1.  ขอบเขต 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรฉบับนี้ ได้

กำหนดวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การดำเนินงานขององค์กร หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

องค์กร” โดยแบ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจาก

การดำเนินงานขององค์กรไว้3ประเภทได้แก่ประเภทที่1การปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ประเภทที่ 2 การปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และประเภทที่ 3

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆอย่างไรก็ตามปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ประเมินได้ จะใช้บ่งชี้ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร เฉพาะ

ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่านั้น ไม่ได้นำผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเด็นอื่นๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การเกิด

ฝนกรด (Acidification) หรือความเป็นพิษ (Toxicity) มาใช้ในการประเมิน

ร่วมด้วย

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในฉบับนี้ ได้มี

การแสดงตัวอย่างตามประเภทขององค์กร ได้แก่ สำนักงาน สถาบันการ

ศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความครอบคลุมในแต่ละประเภทของ

องค์กรที่มีอยู่จริงภายในประเทศทั้งนี้ องค์กรประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก

เนือ้หาของแนวทางการประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รฉบบันี้

อ้างอิงจาก ISO 14064-1 (2006) และ GHG Protocol (2001, 2004)

และตัวอย่างบางส่วนจากISO/PDTR14069(2011)และนำมาประยุกต์ให้

เข้ากับบริบทของไทย โดยกล่าวถึงหลักการในการพัฒนาและจัดทำบัญชี

ก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรหรือบริษัท การกำหนดขอบเขตและการหา

ปริมาณการปล่อยหรือลดก๊าซเรือนกระจกวิธีการจัดทำรายงานการจัดการ

ความไมแ่นน่อนของขอ้มลูตลอดจนการทวนสอบขอ้มลูดงันัน้หากองคก์รใด

ต้องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือแสดงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกก็สามารถใช้แนวทางฯฉบับนี้ประกอบกับการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดในISO14064-1(2006)เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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3.  บทนิยาม 

 3.1 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) 

 ส่วนประกอบก๊าซในบรรยากาศทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้าง

ขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง

ความถี่ของรังสีอินฟาเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ

และก้อนเมฆ

 3.2  แหลง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Source) 

 แหล่งหรือกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ

 3.3  แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Sink) 

 แหล่งหรือกระบวนการซึ่งก๊าซเรือนกระจกถูกดึงออกจากชั้น

บรรยากาศ

 3.4  แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas 

Reservoir) 

 แหล่งหรือองค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาค (ไบโอ

สเฟียร์) ชั้นธรณีภาค (จีโอสเฟียร์) หรืออุทกภาค (ไฮโดรสเฟียร์) ซึ่ง

สามารถเก็บและสะสมก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดักจับจากแหล่งปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (3.2) หรือก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศโดย

แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก(3.3)

 หมายเหตุ 1 มวลสารทั้งหมดของคาร์บอนที่อยู่ในแหล่งกักเก็บก๊าซ

เรือนกระจกณ จุดใดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ถือเป็นสต๊อกของคาร์บอนของแหล่งกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจก

ตัวอย่างดังกล่าว ก็สามารถนำหลักการ และแนวทางการประเมินภายใน

เอกสารฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ของตนได้เช่นกัน

2.  เอกสารอ้างอิง (Normative References) 

ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases - Part 1:

Specificationwithguidanceattheorganizationlevelforquantification

andreportingofgreenhousegasemissionsandremovals.

ISO 14064-3: 2006, Greenhouse Gases - Part 3:

Specification with guidance for the validation and verification of

greenhousegasassertions.

ISO/PDTR14069:2011,GreenhouseGases-Quantification

andreportingforGHGemissionsfororganizations-Guidanceforthe

applicationofISO14064-1(workingdraft3).

TheWorld Business Council for Sustainable Development

(WBCSD) and TheWorld Resources Institute (WRI): 2001, The

GreenhouseGas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting

Standard.

TheWorld Business Council for Sustainable Development

(WBCSD)andTheWorldResourceInstitute(WRI):2004,TheGreen

house Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting

Standard.RevisedEdition.
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 3.9 รายงานก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report) 

 เอกสารการรายงานผลข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้

สื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายที่นำข้อมูลไปใช้งาน

 3.10 ศกัยภาพในการทำใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น (Global Warming 

Potential: GWP) 

 ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการทำให้โลกร้อน ซึ่งขึ้นอยู่

กบัประสทิธภิาพในการแผร่งัสคีวามรอ้นและอายขุองกา๊ซนัน้ๆ ในบรรยากาศ

โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 3.11  ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide 

Equivalent: CO
�
e) 

 ค่าแสดงความสามารถในการทำให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูป

ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ ซึง่คำนวณไดจ้ากมวลของกา๊ซเรอืนกระจก

คูณด้วยค่าศักยภาพในการทำให้การเกิดภาวะโลกร้อน

 3.12  ปีฐาน (Base Year) 

 ระยะเวลาที่ถูกกำหนดเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบ

สถานภาพการปล่อยและดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 หมายเหตุระยะเวลาทีถ่กูกำหนดเปน็ชว่งอาจเปน็หนึง่ปีหรอืเปน็คา่เฉลีย่

จากการเก็บข้อมูลหลายปีก็ได้

 หมายเหตุ 2 แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกหนึ่งสามารถถ่ายก๊าซ

เรือนกระจกไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกอื่นได้

 หมายเหตุ 3 การสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ก่อนที่จะเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศ และการเก็บสะสมของก๊าซเรือนกระจก

ในแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ถือว่าเป็นการดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก (GHG

CaptureandStorage)

 3.5  การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Emission) 

 มวลสารทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ

ในช่วงเวลาหนึ่ง

 3.6  การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas 

Removal) 

 มวลสารทัง้หมดของกา๊ซเรอืนกระจกทีถ่กูดงึออกจากบรรยากาศ

ในช่วงเวลาหนึ่ง

 3.7  การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas 

Assertion) 

 การแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่ดำเนินการ

โดยหน่วยงานรับผิดชอบ

 3.8 บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gas Inventory) 

 การแสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3.2), แหล่งดูดซับก๊าซ

เรอืนกระจก(3.3),ปรมิาณการปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกขององค์กร
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 3.17  ความมีสาระสำคัญ (Materiality) 

 ข้อผิดพลาดการละเว้นหรือการบิดเบือนใดๆที่จะส่งผลต่อการ

รับรองก๊าซเรือนกระจก และส่งผลสืบเนื่องไปสู่การตัดสินใจของผู้ต้องการ

นำไปใช้งาน

 หมายเหตุ หลักการนี้จะนำไปใช้ในการวางรูปแบบการทวนสอบ และ

การวางแผนการเก็บตัวอย่างเพื่อพิจารณากระบวนการอันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยง

ที่ผู้ทวนสอบอาจมองข้าม ความมีสาระสำคัญนี้จะบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อมูล ซึ่งหากถูก

ละเว้นหรือบิดเบือนไป จะทำให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อผู้ต้องการนำไป

ใช้งานเกิดความผิดพลาดได้

 3.18 การติดตามผล (Monitoring) 

 การประเมินอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ของการปล่อยและ

ดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

 3.19  การทวนสอบ (Verification) 

 กระบวนการที่ทำอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (3.7)

เมื่อเปรียบเทียบกับตามหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการทวนสอบ(3.20)

 3.20 หลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการทวนสอบ (Verification 

Criteria) 

 นโยบาย วิธีดำเนินการ หรือข้อกำหนดที่ใช้ในการอ้างอิง เมื่อ

เปรียบเทียบกับหลักฐานต่างๆ

 3.13  สาธารณูปโภค (Facility) 

 อุปกรณ์(ทั้งที่เป็นสินทรัพย์และทรัพย์สิน)หรือหน่วยผลิตที่อยู่

ในขอบเขตภาระหน้าที่ขององค์กร

 3.14  องค์กร (Organization) 

 บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบัน

หรือส่วนหนึ่งของบริษัท ห้างร้าน สำนักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือ

สถาบันไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ เป็นมหาชนหรือเอกชนซึ่งมีหน้าที่

และการบริหารงานของตนเอง

 3.15  กลุ่มเป้าหมาย (Intended User) 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ต้องการนำผลการประเมินปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กรไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 หมายเหตุ กลุม่เปา้หมายอาจเปน็ลกูคา้ ผูม้สีว่นรว่มรบัผดิชอบผูค้วบคมุ

โครงการกา๊ซเรอืนกระจกผูด้แูลหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่ชมุชนในทอ้งที่องคก์รรฐั

หรือเอกชนเป็นต้น

 3.16  ระดับของการรับรอง (Level of Assurance) 

 ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณาในขั้นตอนการทวนสอบ

โดยจะอธิบายถึงความละเอียดที่ผู้ทวนสอบใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

 หมายเหตุ ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ

การรับรองแบบเหมาะสม(Reasonable)และระดับการรับรองแบบจำกัด(Limited)
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 4.2  ความสมบูรณ์ (Completeness) 

 ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ทำการเก็บ

รวบรวมหรือประเมินได้ ควรเป็นปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือเกี่ยวข้องกับองค์กร

 4.3  ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency) 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมหรือคำนวณปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว ต้อง

ไม่ขัดแย้งกัน

 4.4  ความถูกต้อง (Accuracy)  

 ลดความมีอคติและความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือคำนวณ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด

 4.5  ความโปร่งใส (Transparency) 

 มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือคำนวณ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ และเหมาะสม

สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ

ตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

 3.21  ผู้ทวนสอบ (Verifier) 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอิสระที่มีความสามารถ และมีหน้าที่

รับผิดชอบในกระบวนการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 3.22  ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจัดกระจายของข้อมูล ที่อาจส่งผล

ต่อผลการคำนวณเชิงปริมาณ

4.หลกัการการแสดงผลคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร

 การแสดงผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ

จากกิจกรรมขององค์กร หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ5ประการได้แก่

 4.1  ความตรงประเด็น (Relevance) 

 มีการเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูดซับก๊าซ

เรือนกระจก แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและ

คำนวณที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เก็บรวบรวมหรือประเมินได้นั้น ควรที่จะสะท้อนถึงปริมาณ

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือเกี่ยวข้อง

กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สามารถช่วยส่งเสริมการตัดสินใจ

สำหรับการวางนโยบายขององค์กร
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องค์กร หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ต้องอยู่ในหน่วยตัน (กิโลกรัม) ของก๊าซ

เรือนกระจกแต่ละชนิด และรวมอยู่ในหน่วยตัน (กิโลกรัม) ของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ ควรแสดงด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม

ในกรณีที่มีตัวเลขทศนิยม การปัดเศษตัวเลขดังกล่าวเพื่อให้เป็นตัวเลข

จำนวนเต็มควรเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่มอก999-2533

6. การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปริมาณ 

 ก๊าซเรือนกระจก

 การพัฒนาและออกแบบบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก3ขั้นตอนได้แก่การกำหนดขอบเขตขององค์กร

(Organization Boundaries) การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน

(Operational Boundaries) และการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกโดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้

 6.1  การกำหนดขอบเขตขององค์กร  

 โครงสร้างโดยทั่วไปองค์กรอาจประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ หรือ

โรงงานมากกว่าหนึ่งโรง ซึ่งส่งผลให้มีแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกมากกว่าหนึ่งแหล่ง ดังนั้น การกำหนดขอบเขตขององค์กร

เพื่อการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญและต้องมี

ความชัดเจนและเหมาะสม การกำหนดขอบเขตขององค์กรประกอบด้วย

หัวข้อย่อยดังนี้

6.1.1 กำหนดเป้าหมาย 

 กำหนดเป้าหมายของการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

5. ชนิดและหน่วยการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 1) ชนิดของก๊าซเรือนกระจก 

 ก๊าซเรือนกระจก ในที่นี้รวมถึง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

มีเทน (CH
4
) ไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)

กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF
6
)

และก๊าซอื่นๆที่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจก

 2)  ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  

 ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คำนวณได้จาก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดที่ปล่อยออกมา และแปลงค่าให้อยู่ในรูป

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยใช้ค่าศักยภาพในการทำให้เกิด

ภาวะโลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP 100) ที่เป็นค่าล่าสุดเป็น

เกณฑ์ ตัวอย่างเช่น ก๊าซมีเทนมีค่า GWP100 เท่ากับ 25 หมายความว่า

ก๊าซมีเทน1กิโลกรัมมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม ดังนั้นการปล่อยก๊าซมีเทน 1 กิโลกรัม

คิดเป็นศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับ 25 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นต้น (สามารถสืบค้นค่าศักยภาพในการ

ทำให้โลกร้อนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ The Intergovernmental Panel on

ClimateChange:www.ipcc.ch)

 3)  หน่วยการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อย

และดูดกลับขององค์กร  

 การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับของ
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ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการเงิน ซึ่งยึดตามสัดส่วนทางการเงินที่เกิด

ขึ้นจริงและมีการระบุไว้ในรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นหลัก

 2) แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์(EquityShare)

 กำหนดขอบเขตการรวบรวมผลการคำนวณปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยปันตามสัดส่วนของ

ลักษณะการร่วมทุนหรือลงทุนในอุปกรณ์หรือหน่วยผลิตนั้นๆ

 เมื่อกำหนดขอบเขตขององค์กรแล้ว ก็จะสามารถแสดง

รายละเอียดได้ดังนี้

 - แผนผังโครงสร้างขององค์กร ที่มีโครงสร้างบริหาร

ขององค์กรและโครงสร้างของคณะตรวจประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร

 - สถานที่ตั้ง แผนผังบริเวณขององค์กร โดยเฉพาะ

สถานที่ในส่วนของประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 - จำนวนพนักงานในองค์กร

 - โครงสร้างธุรกิจขององค์กร ที่เป็นธุรกิจผลิต บริการ

หรือพาณิชยกรรม

 - ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือการค้าขององค์กร

 - แผนผังกระบวนการผลิตพร้อมระบุสารขาเข้า และ

ขาออก (ในกรณีที่เป็นองค์กรประเภทการผลิต หรือโรงงานอุตสาหกรรม)

หรือกระบวนการให้บริการ(ในกรณีที่เป็นองค์กรประเภทการให้บริการ)

 - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการคำนวณ

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

องค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำผลการศึกษาไปใช้งาน เช่น

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะ

เวลาต่างๆ หรือเพื่อใช้สื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

6.1.2  กำหนดขอบเขตขององค์กร 

 การกำหนดขอบเขตขององค์กรในการรวบรวมแหล่งปล่อย

และแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก สามารถทำได้โดยวิธีการแบบใดแบบหนึ่ง

ดังนี้

 1) แบบควบคุม(ControlApproach)

 กำหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับ

ก๊าซเรือนกระจกแบบควบคุม แบ่งเป็นการควบคุมการดำเนินงาน

(Operational Control) และการควบคุมทางการเงิน (Financial Control)

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1.1) ควบคุมการดำเนินงาน

  องค์กรทำการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้

อำนาจการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ไม่นับรวมปริมาณการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานที่องค์กร

มีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน

  1.2) ควบคุมทางการเงิน

  องค์กรทำการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อย

และการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหน่วยธุรกิจ หรือโรงงาน
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 3) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่น

  3.1) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการ

ขนส่งของยานพาหนะที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามาแต่องค์กร

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง

  3.2) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการ

ขนส่งของยานพาหนะที่องค์กรเช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ของน้ำมันเชื้อเพลิง

 4) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การรั่วไหลและอื่นๆ(FugitiveEmissions)ตัวอย่างเช่น

  4.1) การรัว่ซมึของกา๊ซเรอืนกระจกออกสูบ่รรยากาศ

ภายนอกที่เกิดขึ้นณบริเวณรอยเชื่อมข้อต่อท่อของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ภายใน

องค์กร เช่น สารทำความเย็น หรือการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจาก

อุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรในขณะทำการซ่อมบำรุง

  4.2) การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากหน่วย

ผลิตย่อยภายในโรงงาน เช่น การรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์

(SF
6
)จากการใช้Switchgear

  4.3) การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทที่สามารถ

ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้

  4.4) ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัด

น้ำเสียและหลุมฝังกลบ

 6.2  การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน  

 ในการกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน ต้องระบุกิจกรรมที่มี

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานของ

องค์กรซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทได้แก่

 ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ขององค์กร ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ

ภายในองค์กรดังนี้

 1) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ตัวอย่างเช่น

  1.1) การผลติไฟฟา้ความรอ้นและไอนำ้เพือ่ใชเ้อง

ภายในองค์กร และ/หรือ เพื่อการส่งออก หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้งาน

นอกขอบเขตองค์กรและการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งผ่านพลังงาน

ไฟฟ้าความร้อนหรือไอน้ำ

  1.2) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของ

อุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามาแต่องค์กร

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง

  1.3) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม

ภายในองค์กรโดยองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานดังกล่าว

 2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีภายใน

กระบวนการผลิตเช่นกระบวนการCalcinationของการผลิตปูนซีเมนต์
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 3) การขนส่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ คนงาน หรือกาก

ของเสยีทีเ่กดิจากการจา้งเหมาบรกิารโดยหนว่ยงานหรอืองคก์รอืน่ภายนอก

ขอบเขตขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

 4) กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการจ้างเหมารับช่วงดำเนินงานโดยหน่วยงาน หรือ

องค์กรอื่นภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเผาไหม้

เชื้อเพลิงเพื่อการหุงต้มจากกิจกรรมการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร

โดยการจ้างเหมาจากบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

 5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

กำจัดกากของเสีย และการบำบัดน้ำเสียโดยหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น

ภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้กำหนดไว้

 6) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์

หรือบริการขององค์กรในช่วงการใช้งาน (Use Phase) และช่วงหลังใช้งาน

(End-of-LifePhase)

 7) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อนที่องค์กรซื้อมาเพื่อขายต่อไปยังหน่วยงาน

หรือองค์กรอื่นอีกทอดหนึ่ง

 8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า ไอน้ำ หรือความร้อนของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่มาขอเช่าพื้นที่

ขององค์กร

 9) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าทางอ้อมของพนักงานภายในองค์กร ในกรณีที่มีการเช่าพื้นที่อาคาร

ขององค์กรอื่นเพื่อใช้เป็นสำนักงานเช่นการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร

  4.5) ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ย หรือ

สารเคมีเพื่อการซักล้างหรือทำความสะอาดภายในองค์กร

 5) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหม้ชีวมวล

ประเภทที่ 2 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจาก

การใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า

ความร้อนหรือไอน้ำที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

ประเภทที่ 3 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจาก

ที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ซึ่งองค์กรสามารถวัดหรือประเมิน

เพื่อการรายงานผลเพิ่มเติมได้โดยไม่ถือเป็นข้อบังคับ

ตัวอย่างของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกทางอ้อมอื่นๆได้แก่

 1) การเดินทางของพนักงานเพื่อการประชุม สัมมนา

และติดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ด้วยระบบการขนส่งประเภทต่างๆ

เช่น ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะที่ใช้ภายในองค์กรแต่จ้างเหมาบริการ

รวมน้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กรรถไฟเรือโดยสารเครื่องบิน

 2) การเดินทางไป - กลับ จากที่พักถึงองค์กร เพื่อการ

ทำงานของพนักงาน ด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือยานพาหนะที่ใช้ภายใน

องค์กร แต่จ้างเหมาบริการรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร หรือ

ระบบขนส่งสาธารณะ
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่1 4 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การรั่วไหลและอื่นๆ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การรั่วซึมเช่นการรั่วซึมของก๊าซ

จากอุปกรณ์ข้อต่อถังกักเก็บ

และการขนส่งเป็นต้น

 5 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกโดยตรงจาก

ของชีวมวล(ดินและป่าไม้)

ดินป่าไม้ทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติ

ประเภทที่2 6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้

พลังงานไฟฟ้า

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ

ผลิตไฟฟ้าที่ส่งผ่านและ/หรือ

ซื้อมาโดยองค์กร

 7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการใช้

พลังงานความร้อนไอน้ำ

หรือการหล่อเย็น

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ

ผลิตไอน้ำความร้อนหรือ

กระบวนการหล่อเย็นที่ส่งผ่าน

และ/หรือซื้อมาโดยองค์กร

ประเภทที่3 8 กิจกรรมการใช้พลังงานอื่น

นอกเหนือจากการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

จากการใช้พลังงาน

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ขั้นตอนการสกัดวัตถุดิบ

กระบวนการผลิตและการ

ขนส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้าไอน้ำ

ความร้อนหรือการหล่อเย็น

(ทั้งจากที่ซื้อหรือผลิตขึ้นเอง

โดยองค์กร)

- พลงังานไฟฟา้ไอนำ้ความรอ้น

หรือการหล่อเย็นที่องค์กร

ซื้อมาและขายต่อให้องค์กรอื่น

 10) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการทำ

เหมือง หรือการสกัดวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตเพื่อให้

ได้มาซึ่งวัตถุดิบตั้งต้น ก่อนที่จะมีการนำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อใช้

งานภายในองค์กร

 11) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ำ

ประปาภายในองค์กร

 12) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุสำนักงานที่มีการ

ใช้ภายในองค์กรเช่นกระดาษ

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกแยกตามประเภท

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่1 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหม้ที่อยู่กับที่

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภท

ต่างๆรวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ชีวมวล

 2 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหมท้ีม่กีารเคลือ่นที่

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น

จากแหล่งที่มีการเคลื่อนที่ได้เช่น

ยานพาหนะเป็นต้น

 3 การปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกโดยตรงจาก

กระบวนการ

กระบวนการผลิตและ/หรือ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน

กระบวนการผลิตที่สามารถ

ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่3 12 การขนส่งจากผู้ผลิต

วัตถุดิบ

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการขนส่งและกระจาย

สินค้าหรือบริการรวมถึงกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้าซึ่งดูแล

โดยผู้รับเหมาช่วงจากองค์กร

 13 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจขององค์กร

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

การเดินทางของพนักงานเพื่อ

ประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กร

 14 องค์กรสัมปทานในส่วน

ต้นทาง(Upstream

Franchise)

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร

สัมปทานในส่วนต้นทาง

 15 สินทรัพย์ที่เช่ามาในส่วน

ต้นทาง(Upstream

LeasedAssets)

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการผลิตการสร้างและ

การดำเนินงานของสินทรัพย์ที่

องค์กรจัดเช่ามาเช่นเครื่องจักร

ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกโดยตรงที่รายงาน

โดยองค์กรผู้เช่าสินทรัพย์

 16 การลงทุน ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อการ

ลงทุนต่างๆเช่นการลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรและการลงทุนร่วม

ที่ไม่ได้จัดอยู่ในการกำหนด

ขอบเขต

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่3 9 วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา - ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

สารขาเข้าที่ใช้(วัตถุดิบต่างๆ

พลังงานการบริการ)ในขั้น

ตอนการสกัดและกระบวนการ

ผลิตของวัตถุดิบที่องค์กรสั่งซื้อ

- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง

องค์กรและผู้ผลิตภายนอก

องค์กรเช่นการว่าจ้าง

การผลิตและบริการ

- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

ขั้นตอนการทิ้งและบำบัด

ของเสียจากผลผลิตของ

สารขาเข้าที่ใช้ในขั้นตอน

การสกัดและกระบวนการผลิต

ของวัตถุดิบ

 10 อุปกรณ์ประกอบธุรกิจ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตและ/หรือการ

สร้างของอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ

ประกอบธุรกิจขององค์กร

 11 กากของเสียจากกิจกรรม

ในองค์กร

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขั้นตอน

การทิ้งและการบำบัดรวมถึงการ

ขนย้ายกากของเสียที่เกิดจากการ

ทำงานภายในองค์กรที่ดำเนินการ

โดยหน่วยงานอื่น
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ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่3 23 การเดินทางติดต่อของ

พนักงาน

- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเดินทางไป-กลับระหว่าง

องค์กรและที่พักของพนักงาน

- ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ระหว่างองค์กรและที่พักของ

พนักงาน

 24 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมอื่นๆที่นอกเหนือ

จาก23ลักษณะข้างต้น

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอก

เหนือจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก23ประเภทข้างต้น

โดยองค์กรต้องทำการระบุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้อง

เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน

ที่มา: ISO/PDTR14069:2011,QuantificationandreportingofGHGemissions

for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1

(workingdraft3).



ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยก

ตามประเภทขององค์กร ได้แก่ สถาบันการศึกษา สำนักงาน และโรงงาน

อุตสาหกรรมแสดงในภาคผนวกก.

ประเภทของ

กิจกรรม 

ลำดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ตัวอย่างกิจกรรม 

ประเภทที่3 17 การเดินทางของลูกค้าและ

ผู้มาติดต่อ

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการเดินทางเพื่อการ

ติดต่อธุรกิจระหว่างลูกค้า

หรือผู้มาติดต่อกับองค์กร

 18 การขนส่งและกระจาย

สินค้า

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์

(รวมถึงกิจกรรมในคลังสินค้าและ

การขายปลีก)ที่ดำเนินการโดย

หน่วยงานอื่น

 19 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์

หรือบริการ

 20 การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใน

ขั้นตอนของการกำจัดซาก

ผลิตภัณฑ์

 21 องค์กรสัมปทานหลังผ่าน

การผลิตขององค์กร

(DownstreamFranchise)



 22 สินทรัพย์ที่เช่ามาหลังผ่าน

การผลิตขององค์กร

(DownstreamLeased

Assets)
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 องค์กรควรแยกบันทึกปริมาณไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ำ

ที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

 หากองค์กรทำการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ก็ควรแยกบันทึกแหล่งปล่อยและแหล่ง

ดูดซับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนั้นๆ

6.3.3  การคัดเลือกวิธีการคำนวณ 

 องค์กรต้องคัดเลือกและใช้วิธีการคำนวณปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างถูกต้อง

ไม่ขัดแย้งกัน และช่วยลดความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผล โดยองค์กร

สามารถเลือกวิธีการใดก็ได้แต่ต้องมีเหตุผลประกอบ และต้องแสดงคำ

อธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณที่เคยใช้มาก่อน

 ตัวอย่างวิธีการคำนวณสามารถทำได้ดังนี้

 1) จากการตรวจวัด 

 ทำการตรวจวัดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกโดยตรงณ แหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

หรือเว้นช่วงเป็นระยะ โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจวัดที่ได้

มาตรฐาน ตามวิธีการตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลปริมาณการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่มีความถูกต้องสูง

 2) จากการคำนวณ 

 การหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วย

วิธีการคำนวณสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างโมเดล หรือการทำ

สมการมวลสารสมดุล หรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ facility-specific หรือ

 6.3 การคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก 

 การคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรประกอบด้วย

6.3.1 การกำหนดขั้นตอนการคำนวณ 

 องค์กรต้องคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตขององค์กรอย่างครบถ้วนเท่าที่จะทำได้และ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนดังนี้

 1) การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก

(ข้อ6.3.2)

 2) การคัดเลือกวิธีการคำนวณ(ข้อ6.3.3)

 3) การคัดเลือกและเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและ

ดูดซับก๊าซเรือนกระจก(Activitydata)(ข้อ6.3.4)

 4) การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (GHGEmission Factors) หรือค่าแฟกเตอร์การดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจก(GHGRemovalFactors)(ข้อ6.3.5)

 5) การคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก

6.3.2  การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

 องค์กรต้องระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตขององค์กร และ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
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 1) ทราบแหล่งที่มา

 2) เหมาะสมใช้กับแหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซเรือน

กระจกแต่ละแหล่ง

 3) เป็นค่าปัจจุบันในขณะที่ใช้คำนวณ

 4) คำนึงถึงความไม่แน่นอนในการคำนวณ และนำมาใช้

คำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 5) ไม่ขัดแย้งกับความตั้งใจในการใช้งานบัญชีรายการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าแฟกเตอร์การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกแบบปฐมภูมิได้ สามารถเลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เหมาะสม

สำหรับกิจกรรม และกระบวนการย่อยที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมโดยตรงของ

องค์กรหรือค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว

ตามแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยหากเรียงตามลำดับความสำคัญ ความ

น่าเชื่อถือและคุณภาพของข้อมูลได้ดังนี้

 - ฐานข้อมูลที่ทำการศึกษาและเผยแพร่โดยองค์กร

ภายในประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมนั้นๆ

 - ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน

ของประเทศไทย (Thai LCI Database) ซึ่งรวบรวมและจัดการโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://

www.thailcidatabase.net)

 - ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำ

ในประเทศซึ่งผ่านการกรองแล้ว(peer-reviewedpublications)

การคำนวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร คูณกับค่า

แฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลให้อยู่ในรูป

ของตัน(กิโลกรัม)คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO
2
equivalent)







 3)  จากการตรวจวัดร่วมกับการคำนวณ 

 องค์กรสามารถหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกด้วยวิธีการตรวจวัดร่วมกับการคำนวณได้ตัวอย่างเช่นการนำข้อมูล

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่จัดเก็บ และข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งได้จากการตรวจวัด มาทำการคำนวณปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยอาศัยสมการ

มวลสารสมดุลเป็นต้น

6.3.4  การคัดเลือกและเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและ  

ดูดซับก๊าซเรือนกระจก  

 หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการคำนวณต้องมีการ

คัดเลือกและเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ไม่

ขดัแยง้กบัวธิกีารคำนวณทีไ่ดเ้ลอืกไว้ ทัง้นีข้อ้มลูทัง้หมดควรไดร้บัการบนัทกึ

ไวใ้นรปูแบบทีเ่หมาะสมสำหรบัใชว้เิคราะหแ์ละทวนสอบไดอ้กีอยา่งนอ้ย2ปี

6.3.5 การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

 หากมกีารใชข้อ้มลูกจิกรรมประกอบการคำนวณองคก์รตอ้ง

คดัเลอืกหรอืพฒันาคา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยหรอืดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกทีซ่ึ่ง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก=ข้อมูลกิจกรรมxค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก



30

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

31

 1) กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ำที่ถูกส่งมาจาก

เพียงแหล่งเดียว ให้ใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง

กับแหล่งนั้นๆ

 2) กรณีของไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ำที่ถูกส่งมาจาก

ระบบพลังงานแบบผสมเช่นไฟฟ้าแบบGridmixให้ใช้ค่าเฉลี่ยการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าความร้อนและไอน้ำจากค่ากลางของประเทศ

 สำหรับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์กร ให้ใช้ข้อมูล

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงจากองค์กร โดยสามารถใช้ค่าปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าที่ระบุในใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององค์กร ในกรณีที่องค์กรไปเช่าสถานที่

ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมีการใช้ร่วมกับองค์กรอื่น

ซึ่งในใบเสร็จค่าไฟฟ้ามีการระบุร่วมกับองค์กรอื่น ให้ทำการประมาณ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์การโดยวิธีการปันส่วนที่เหมาะสม อาทิ

ปันส่วนจากค่ากำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่องค์กรมีการใช้

งานจริงคูณด้วยระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ

 7.2  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง และขนส่ง

ด้วยรถประเภทต่างๆ 

 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรถ

สามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 1) ในกรณีที่ทราบข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ใน

การเดินทาง หรือขนส่ง ให้นำปริมาณที่ใช้ไปคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้(ค่าแฟกเตอร์การเผาไหม้เชื้อเพลิง)

 - ฐานข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูป

ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA Software) ฐานข้อมูลเฉพาะของกลุ่ม

อุตสาหกรรมหรือฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นต้น

 - ข้อมูลที่ตีพิมพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) องค์กรของ

สหประชาชาติ

 ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถอ้างอิงได้

จากหลายแหล่งรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกข.

7. แนวทางการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก 

 กิจกรรมขององค์กร 

 สำหรับการคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากกจิกรรมการดำเนนิงานตา่งๆภายในองคก์ร สามารถแสดงเปน็ตวัอยา่ง
แยกตามลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้

 7.1  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 ในกรณีที่องค์กรมีการผลิตไฟฟ้า และ/หรือความร้อนใช้เองใน

องค์กร หรือเพื่อส่งขายณ สถานที่ภายในองค์กร ให้คำนวณปริมาณการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิทีใ่ชผ้ลติไฟฟา้หรอืความรอ้น

นั้นๆ

 ในกรณีที่องค์กรมีการซื้อไฟฟ้า ความร้อน และ/หรือ ไอน้ำมา

จากภายนอก ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้คำนวณ

ควรประกอบด้วย
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 7.4  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้สารเคมี 

 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารเคมีสามารถ

แบ่งออกได้เป็น2กรณีได้แก่

 1) กรณีที่สารเคมีไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายใน

กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้งาน ให้นำปริมาณสารเคมีที่ใช้ไป

คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้

(ในกรณีที่ไม่สามารถหาค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารเคมี

ที่ใช้ได้ ให้พิจารณาค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเภท

สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมีที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้คำนวณ

แทน)

 2) กรณีที่สารเคมีสามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้งาน ให้ทำการคำนวณ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยา โดย

อาศัยหลักมวลสารสัมพันธ์ แล้วนำไปรวมกับค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ได้จากปริมาณสารเคมีคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม

ชนิดสารเคมีที่ใช้

 7.5  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ย 

 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ยเคมีทำได้

โดยนำปริมาณปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริงคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกตามประเภทและสูตรของปุ๋ยที่ใช้

 2) กรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง ให้เลือกใช้วิธีการ

คำนวณโดยเลือกจากวิธีต่างๆดังนี้

  2.1) กรณีมีข้อมูลระยะทางในการเดินทางและ

ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง : ให้นำข้อมูลระยะทางที่เก็บมาได้มาคำนวณ

เป็นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ (โดยอ้างอิงค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

จากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม อาทิ Compendium of Greenhouse Gas

EmissionMethodologyfortheOilandGasIndustry(API,2004))

  2.2) กรณีมีข้อมูลระยะทางในการเดินทางและ

ประเภทของยานพาหนะ : ให้นำข้อมูลระยะทางที่เก็บมาได้มาคูณกับค่า

แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของยานพาหนะ (โดย

อ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม อาทิ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นต้น)

 7.3  ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ 

 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดย

เครื่องบินสามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 1) กรณีมีข้อมูลระยะทาง ให้คำนวณจากระยะทางที่

เดินทางคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดย

เครื่องบิน(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลเมตร)

 2) กรณีไม่มีข้อมูลระยะทาง ให้คำนวณจากจำนวนเที่ยว

ในการเดินทาง คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ

เดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ่เทีย่ว(กรณเีดนิทางเทีย่วละไมเ่กนิ1,500กิโลเมตร)
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 โดยในการคำนวณหาปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากการกำจดัของ

เสยี คดิจากการนำปรมิาณกากของเสยีแยกตามองคป์ระกอบแลว้คณูดว้ยค่า

แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามองค์ประกอบในตารางที่ 2

สำหรับกากของเสียที่ เป็นวัสดุอื่นนอกเหนือจากตารางที่ 2 และมี

องค์ประกอบของคาร์บอนให้ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 2.32

tCO
2
e ต่อตันมูลฝอย หากกากของเสียเป็นวัสดุที่ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์

ประกอบให้คิดเป็นศูนย์

 7.7  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกากของเสียไป

กำจัด 

 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกากของเสียไปกำจัด

ณ แหล่งกำจัดใด หากมีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง หรือระยะทางที่ใช้ในการ

ขนส่งให้ทำการคำนวณตามแนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จากการเดินทาง และขนส่ง (ข้อ 2) แต่หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ให้คำนวณ

โดยการตั้งสมมติฐานของการขนส่งกากของเสียโดยการประมาณระยะทาง

จากองค์กรไปยังเมืองหรือจังหวัดสถานที่กำจัดกากของเสีย ขนไปกำจัด

ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 16 ตัน บรรทุกแบบน้ำหนักเต็ม และให้

พิจารณาการขนส่งขากลับที่เป็นรถบรรทุกเปล่าด้วย โดยใช้ระยะทางในการ

ขนส่ง40กิโลเมตร

 7.8  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ลิฟต์

ภายในอาคาร 

 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ลิฟต์

ภายในอาคาร สามารถคำนวณได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อการใช้ลิฟต์

 7.6  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดกากของเสีย 

 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการกำจัด

กากของเสีย ในกรณีที่องค์กรมีระบบการกำจัดของเสีย การคำนวณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ใช้ข้อมูลตามวิธีการกำจัดจริงหรือข้อมูลปฐมภูมิ

ของระบบการกำจัดของเสียขององค์กร ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูลปฐมภูมิของ

องค์กรให้คำนวณโดยกำหนดให้ใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการกำจัดกากของเสียแบบฝังกลบ (Landfill) โดยใช้ข้อมูลปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบตื้น (tCO
2
e ต่อตัน

มูลฝอย) ของ 2006 IPCCGuideline for National Greenhouse Gas

Inventories-Volume5:Wasteดังตารางที่2

ตารางที ่2ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีถ่กูปลอ่ยออกจากการกองขยะแบบตืน้

องค์ประกอบของ 

กากของเสีย 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจาก

การกองขยะแบบตื้น (tCO
�
e ต่อตันมูลฝอย) 

กระดาษ/กระดาษกล่อง 2.93

ผ้า 2.00

เศษอาหาร 2.53

เศษไม้ 3.33

กิ่งไม้ต้นหญ้าจากสวน 3.27

ผ้าอ้อมเด็กทำด้วยกระดาษ 4.00

ยางและหนัง 3.13

ที่มา: IPCCGuideline for NationalGreenhouseGas Inventories – Volume 5:

Waste(2006).
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 1) กรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำเสียที่ผ่าน

การบำบัด ให้ทำการคำนวณอ้างอิงตามสมการการคำนวณปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (อ้างอิงจาก 2006

UNFCCC,Methanerecoveryinwastewatertreatment-Version16.0,

MethodnumberAMS-IIIH)ดังนี้

PE
y
 = PE

y,power
+PE

y,ww,treated
+PE

y,s,final
+PE

y,fugitive
+PE

y,dissolved 

เมื่อPE
y
 คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัด

น้ำเสียในระหว่างปีy(หน่วยตันtCO
2
e)

PE
y,power

 คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

หรือเชื้อเพลิงในการบำบัดน้ำเสียในระหว่างปีy

PE
y,ww,treated

 คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ประเภทคาร์บอนภายในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ในระหว่างปีy

PE
y,s,final

 คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายแบบ

ไม่เติมอากาศของกากตะกอนที่ถูกผลิตในขั้นสุดท้ายในปี y

(ตัวแปรนี้สามารถตัดออกได้หากกากตะกอนที่เกิดขึ้นมีการ

กำจัดด้วยวิธีการเผา ฝังกลบ หรือนำไปใช้เป็นปุ๋ย) 

PE
y,fugitive

 คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วซึมของระบบ

captureและflare

PE
y,dissolved

 คือปริมาณก๊าซมีเทนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย

หนึ่งครั้ง (สามารถหาได้จากการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยตรง หรืออ้างอิง

จากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม อาทิเช่น รายงานผลการวิจัยร่วม บริษัทอีซีจี

คอร์ปอเรชั่น จำกัด และห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น) คูณด้วยจำนวนครั้งที่ใช้งานลิฟต์ภายใน

หนึ่งวันของพนักงานหนึ่งคน(ในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลสามารถตั้งสมมติฐาน

เพื่อการประเมินเป็นจำนวน4ครั้งต่อพนักงานหนึ่งคน)แล้วนำมาคูณด้วย

จำนวนพนักงานที่ใช้ลิฟต์ทั้งหมดภายในชั้นที่ทำการประเมิน และจำนวน

วันที่มีการใช้งานลิฟต์

 7.9  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำเสีย 

 ในกรณีที่องค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

จริงสามารถใช้สมมติฐานในการประมาณค่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

 ก. กรณีองค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรรม ให้ประมาณค่า

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำที่ใช้จริงทั้งหมด

ภายในโรงงาน

 ข. กรณีองค์กรประเภทสำนักงาน และสถานศึกษา ให้

ประมาณค่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณน้ำที่มีการใช้จริงทั้งหมด

ภายในองค์กร

 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำเสีย

สามารถทำได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งเรียงลำดับความสำคัญของวิธีการ

คำนวณดังนี้
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ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้สารดับเพลิงเพื่อดับไฟไม่นำมา

พิจารณา เนื่องจากมีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณก๊าซเรือน

กระจกจากการใช้สารเคมีดับเพลิง และยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน

ถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาดังกล่าว)

8. องค์ประกอบของบัญชีรายการปริมาณ 

 ก๊าซเรือนกระจก 

 ขอ้มลูทีเ่ปน็องคป์ระกอบของบญัชรีายการปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

ขององคก์รประกอบดว้ย

 8.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ 

 แยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกรายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่6.2

 8.2 กจิกรรมขององคก์รทีช่ว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

หรอืเพิม่การดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจก ซึง่แบง่เปน็ 

 1) กิจกรรมขององค์กรโดยตรง

 2) โครงการลดการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

อื่นๆ โดยที่องค์กรอาจซื้อปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

มาจากโครงการอื่นๆหรือพัฒนาโครงการขึ้นมาเอง

 2) กรณีที่ไม่มีการเก็บรวบรวมคุณภาพน้ำเสียที่ผ่าน

การบำบัด ให้ทำการคำนวณอ้างอิงตามสมการการคำนวณปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของ IPCC (2006):Waste

WaterTreatmentandDischargeดังนี้

  2.1) ทำการคำนวณหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่

ย่อยสลายได้ทั้งหมดในน้ำเสีย(TotalOrganicallyDegradableMaterialin

Wastewater: TOW) โดยใช้ค่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงคูณด้วยค่าความ

ต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand หากไม่ทราบ

สามารถเลือกใช้จากค่าประมาณของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมดังแสดงใน

ภาคผนวกค)และปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

  2.2) นำค่าปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้

ทั้งหมดมาลบด้วยปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัด แล้วนำไป

คูณด้วยค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยแยกตามประเภทของ

การบำบัดน้ำเสีย(ดังแสดงในภาคผนวกค)

  2.3) ในกรณีที่มีการดักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิด

ขึ้นจากระบบบำบัด ให้นำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ดักเก็บได้ในหน่วยของ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาลบออกจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

คำนวณได้จากการบำบัดน้ำเสียในข้อ2

 7.10  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารดับเพลิง 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้สารดับเพลิงคำนวณได้จาก

ปริมาณสารดับเพลิงที่มีการใช้จริงคูณด้วยค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกของสารเคมแีตล่ะประเภททีบ่รรจอุยูภ่ายในถงัดบัเพลงิ (ปรมิาณ
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เรือนกระจก จำเป็นต้องแสดงผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรใน

แต่ละปีประกอบด้วย

8.3.2 การคำนวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

ซ้ำใหม่ (Recalculation) 

 ในกรณีที่พบว่า ข้อมูลเชิงปริมาณขององค์กร สามารถ

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามปีฐานของ

องค์กรที่ได้ทำการคำนวณและรายงานผลไว้แล้วอย่างมีนัยสำคัญ องค์กร

จำเป็นต้องทำการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามปีฐานซ้ำใหม่ เพื่อ

ให้ผลการคำนวณมีความสอดคล้องและสามารถใช้เปรียบเทียบสถานภาพ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญได้แก่

 1) การเปลีย่นแปลงขอบเขตขององคก์รทีท่ำการคำนวณ

 2) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์กรที่กระทบ

ต่อรูปแบบกิจกรรมและแหล่งที่มาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 3) การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล เช่น

เปลี่ยนจากปีงบประมาณมาเป็นปีสากล

 4) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือน

กระจก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้

อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของการใช้พลังงานไฟฟ้า จากค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ เป็นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเฉพาะจากแหล่งนั้นๆ

 8.3 บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีฐาน  

8.3.1 การคัดเลือกและกำหนดปีฐาน 

 เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาแนวทางการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

ที่มีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถทำการเปรียบเทียบสถานภาพปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้ โดยการกำหนดปีฐานสำหรับ

เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการคำนวณ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

 ในกรณีที่ไม่เคยเก็บข้อมูลและทำการคำนวณปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กรมาก่อน องค์กรอาจกำหนดปีฐานจากปีที่เริ่มทำการ

เก็บข้อมูลเพื่อการคำนวณได้

 ในการกำหนดปีฐานองค์กรต้องทำดังนี้

 1) คำนวณกำหนดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกตามปีฐาน โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมขององค์กร โดยทั่วไป 1 ปี

หรือใช้ค่าเฉลี่ยของหลายๆ ปี หรือตามปีที่เคยคำนวณมา ที่อาจจะตาม

ปีปฏิทินสากลหรือตามปีงบประมาณหรืออื่นๆตามความเหมาะสม

 2) เลอืกปฐีานจากปทีีม่กีารคำนวณและทวนสอบปรมิาณ

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแล้วและมีข้อมูล

 3) อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกปีนั้นๆเป็นปีฐาน

 องค์กรอาจสามารถเปลี่ยนแปลงปีฐานได้ในภายหลัง แต่

ต้องระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง

 การกำหนดปีฐานจากการเฉลี่ยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรที่ได้ในแต่ละปีที่มีการจัดทำบัญชีรายการปริมาณก๊าซ
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ประเภท

ของ

กิจกรรม 

รายการ การได้มาของ

ข้อมูล 

ค่าแฟกเตอร์

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

แหล่งอ้างอิง 

1 การใช้น้ำมันเตา การเก็บรวบรวม

อย่างต่อเนื่อง

XXX Supplier

2 การใช้ไฟฟ้า ข้อมูลจาก

ใบเสร็จ

XXX TH

database

3 การใช้น้ำมันเบนซิน

จากการเดินทางของ

พนักงาน

จากการ

ประมาณค่า

XXX IPCC

(2007)

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกที่เลือกใช้ สามารถตรวจสอบระดับคุณภาพของข้อมูลได้ โดย

การกำหนดคะแนนไว้ตามตาราง

รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล 

ลักษณะการ 

เก็บข้อมูล 

X=6 คะแนน Y=3 คะแนน Z=1 คะแนน 

เก็บข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่องด้วยการ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติ

เก็บข้อมูลจากมิเตอร์

และใบเสร็จ

เก็บข้อมูลจากการ

ประมาณค่า



ค่าแฟกเตอร์

การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

(EF) 

A=4 คะแนน B=3 คะแนน C=2 คะแนน D=1 คะแนน 

EFจากการวดัที่

มีคุณภาพ

EFจากผู้ผลิต EFระดับ

ประเทศ

EFระดับสากล

 8.4  การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน  

 การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่เกิดขึ้นจากการ

จัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่

แสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพของข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน

กระจกที่เก็บรวบรวมได้ รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกิดจากการคำนวณโดย

ใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อยเรือนกระจกจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้

จากการประเมินความไม่แน่นอนควรนำสู่กระบวนการทบทวนขององค์กร

ผู้รับผิดชอบในการประเมิน เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการความไม่

แน่นอนที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการคุณภาพบัญชีรายการก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรในการประเมินครั้งต่อไป

 องค์กรผู้ทำการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สามารถเลือกใช้วิธี

การประเมินความไม่แน่นอนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้วิธีการที่เลือกใช้

ดังกล่าวต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ตัวอย่างวิธีการประเมินความไม่แน่นอน

 บริษัท A ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมี

รายละเอียดของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกดังนี้
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9. การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการ 

 ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นสิ่ง

สำคัญสำหรับการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กร เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ และบัญชีรายการก๊าซเรือน

กระจกที่มีคุณภาพดีที่เก็บรวบรวมมาได้ ย่อมสะท้อนถึงความถูกต้องของ

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้ขององค์กร

แนวทางการสร้างให้เกิดการบริหารจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

อย่างมีคุณภาพสามารถทำได้ดังนี้

 1) การจัดทีมงานเพื่อจัดทำ และพัฒนาบัญชีรายการ

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกสมาชิกจาก

บุคลากรภายในองค์กรซึ่งจำเป็นต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและ

จัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่สมาชิกภายในทีม

 2) พัฒนาแผนการจัดการบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

อย่างมีคุณภาพซึ่งแผนดังกล่าวควรมีการรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญของ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุก

ระดับขององค์กร

 3) การตรวจสอบคุณภาพการคำนวณปริมาณการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เริ่มตั้งแต่การทบทวนหลักการ

ประเมิน การกำหนดขอบเขตขององค์กรและแหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซ

เรือนกระจก การตรวจสอบอุปกรณ์ และวิธีการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ค่าแฟกเตอร์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการคำนวณ เพื่อให้การคำนวณปริมาณ

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมีความถูกต้องมากที่สุด

จากนั้น กำหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความไม่

แน่นอนตามตาราง

ระดับ ระดับคะแนน 

โดยรวมของข้อมูล 

คำอธิบาย 

1 1-6 มีความไม่แน่นอนสูงคุณภาพของข้อมูลไม่ดี

2 7-12 มคีวามไมแ่นน่อนเลก็นอ้ยคณุภาพของขอ้มลูปานกลาง

3 13-18 มีความไม่แน่นอนต่ำคุณภาพของข้อมูลดี

4 19-24 มีความไม่แน่นอนต่ำคุณภาพของข้อมูลดีเยี่ยม

นำคะแนนที่ได้ของการเก็บข้อมูล มาคูณกับคะแนนของค่า

แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดลำดับคุณภาพตามระดับ

คะแนน

ประเภท

ของ

กิจกรรม 

รายการ คะแนนการ

เก็บข้อมูล 

(A) 

คะแนน 

ค่า EF  

(B) 

ผลการ

ประเมิน 

(AxB) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 การใช้น้ำมันเตา X(6) B(3) 18 3

2 การใช้ไฟฟ้า Y(3) C(2) 6 1

3 การใช้น้ำมันเบนซิน

จากการเดินทางของ

พนักงาน

Z(1) D(1) 1 1

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ถึงระดับคุณภาพของข้อมูลในแต่ละชุดที่

องค์กรสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนเพื่อการวางแผนการ

จัดการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกสำหรับ

การประเมินในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 10.2 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

  ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

   1) วัตถุประสงค์และเกณฑ์ของการจัดทำรายงาน

  2) ขอบเขตและการดำเนินงานขององค์กรประกอบด้วย

รายละเอียดที่อธิบายถึงการกำหนดขอบเขตขององค์กรเพื่อการประเมิน

และรายงานผลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่งได้แก่

  2.1) การกำหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อย

และแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยระบุว่าเป็นแบบควบคุม (ทางการ

ดำเนินงานหรือทางการเงิน)หรือแบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์

  2.2) พื้นที่ หรือหน่วยผลิตภายในองค์กรที่กำหนด

เป็นขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือน

กระจก และการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

(ควรระบุขอบเขตทางกายภาพเช่นพื้นที่จำนวนตึกหรือกระบวนการผลิต

ที่ต้องการกำหนดเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน)

  2.3) พื้นที่ หรือหน่วยผลิตภายในองค์กรที่ไม่ได้ถูก

ระบุเป็นขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือน

กระจก และการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

พร้อมระบุเหตุผลของการยกเว้นดังกล่าว

  2.4) หากเป็นองค์กร ในลักษณะของโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยกระบวนการและหน่วยผลิต ควรแสดงราย

ละเอียดของแผนผังกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยหน่วยผลิตต่างๆ รวม

ถึงการระบุสารขาเข้าและขาออกภายในกระบวนการดังกล่าวด้วย

 4) การระบุ และทบทวนความมีสาระสำคัญของบัญชี

รายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 5) การทวนสอบบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกที่จัดทำ

ขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 6) การทบทวนข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำสู่

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง

 7) การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ การเก็บบันทึก

ข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนวิธีการดำเนินงานไว้เป็น

หลักฐานในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูล

สำหรับการประเมินในระยะถัดไปขององค์กร หรือเพื่อการเผยแพร่สู่

สาธารณะต่อไป

10. การรายงานผล 

 การรายงานผลปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร ควรประกอบ

ดว้ยเนื้อหาสำคัญ4ส่วนได้แก่

 10.1 ข้อมูลองค์กร  

 ประกอบด้วยรายละเอียดโดยทั่วไปขององค์กรที่ทำการรายงาน

ผล ได้แก่ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ลักษณะประเภทขององค์กร และอื่นๆ เช่น

จำนวนพนักงานลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นต้น
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 3) วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่

  3.1) รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ

เช่น แหล่งที่มาข้อมูล และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ทำบัญชีรายการ

ก๊าซเรือนกระจกแยกตามกลุ่ม และประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่งกำหนดไว้ในข้อ7.2.1

  3.2) รายละเอียดวิธีการคำนวณ การตั้งสมมติฐาน

การคำนวณ และค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ใช้ในการ

คำนวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

  3.3) คำอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น

กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือ วิธีการคำนวณ และ/หรือ การตั้ง

สมมติฐานการคำนวณซึ่งมีความแตกต่างจากเอกสารการรายงานผลการ

ประเมินก่อนหน้านี้

 4) เอกสารอ้างอิงของค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก แจกแจงรายละเอียดแหล่งที่มาของการสืบค้น และเอกสารต่างๆที่

ใช้อ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความน่าเชื่อถือของการจัดทำ

เอกสารการรายงานผลการประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กรได้

 5) การจัดการความไม่แน่นอน ได้แก่ การประเมินและ

อธิบายถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการจัดการความไม่

แน่นอนดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ

คำนวณ การตั้งสมมติฐานการคำนวณ และค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกที่เลือกใช้

 3) โครงสร้างขององค์กรและหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
โครงสร้างโดยทั่วไปขององค์กรทั้งโครงสร้างทางกายภาพ (จำนวนบริษัท
ในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน) และโครงสร้างทางการบริหาร รวมถึงหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 4) ปีฐาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุช่วง
ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร รายละเอียดและคำอธิบายถึงการได้มาซึ่งปีฐานสำหรับ
การเปรียบเทียบ รวมถึงคำอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือปีฐาน ซึ่งมีความแตกต่างจาก
เอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้านี้

 5) การทวนสอบรายงานผลการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกอธิบายวิธีการทวนสอบและระดับของการรับรอง

 10.3 การรายงานข้อมูลของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  

 ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1) แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบ
ด้วยเนื้อหารายละเอียดที่อธิบายถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในองค์กร แยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกซึ่งกำหนดไว้ในข้อ7.2.1

 2) สรุปปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก และผลรวมของปริมาณการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน (กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ตลอดจนปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทของกิจกรรม
ที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
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การทวนสอบโดยทั่วไปประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการดังนี้

 1) การเตรียมการและวางแผนเพื่อการทวนสอบผลการ

คำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดย

องค์กรที่ประสงค์จะทำการทวนสอบ ควรเตรียมการและวางแผนเบื้องต้น

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทวนสอบโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

 - ทำการศึกษาข้อกำหนดต่างๆ ของการทวนสอบตาม

มาตรฐานหรือแนวทางที่มีผลบังคับใช้

 - การเลอืกผูท้วนสอบทีม่คีวามสามารถมปีระสบการณ์

ทางเทคนิคและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

 - กำหนดระดับของการรับรอง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น

2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการรับรองแบบเหมาะสม

ซึ่งเป็นระดับการรับรองที่ผู้ทวนสอบให้การรับรอง

ผลการประเมินที่มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการ

ก๊าซเรือนกระจก วิธีการวัดหาปริมาณก๊าซเรือน

กระจก การคำนวณ และการจัดทำรายงานผล โดย

อ้างอิงตามมาตรฐาน และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

หรือชี้แจงข้อละเว้นที่เกิดขึ้นภายในรายงานผลการ

ประเมินแล้วกับผู้ทวนสอบและ(2)ระดับการรับรอง

แบบจำกัดซึ่งเป็นระดับการรับรองที่ให้การรับรองแก่

ผลการประเมนิทีม่กีารตรวจสอบและแกไ้ขสาระสำคญั

ของขัน้ตอนการประเมนิและรายงานผลเพยีงบางสว่น

 - กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความมีสาระสำคัญ

และหลักเกณฑ์ของการทวนสอบ

 10.4  ข้อมูลเพิ่มเติมอืน่ๆ   

 เป็นส่วนที่องค์กรสามารถเพิ่มเติมลงในเอกสารการรายงานผล

การประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนอกเหนือจากส่วนอื่นๆ

ข้างต้นดังที่กล่าวไปแล้วตัวอย่างเช่น

 1) ข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมอื่นๆ ที่อยู่ในกิจกรรมประเภทที่ 3 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 2) รายละเอียดแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตาม

สาธารณูปโภคที่อยู่ภายในขอบเขตของการประเมิน

 3) รายละเอียดแสดงการนำผลลัพธ์ที่ได้จากประเมินไป

ประยุกต์ใช้ต่อ เช่น การนำไปใช้เปรียบเทียบร่วมกับค่าตัวเลขที่สะท้อนถึง

มิติเศรษฐกิจ หรือตัวเลขที่สะท้อนถึงปริมาณการผลิตหรือบริการของ

องค์กรเพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร

 4) นโยบาย และ/หรือ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในองค์กร

11. การทวนสอบผลการคำนวณปริมาณการปล่อย 

  และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การทวนสอบผลการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กร เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อตรวจ

สอบผลการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กร

ได้รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลักการแสดงผล ได้แก่ ความตรง

ประเด็นความสมบูรณ์ความไม่ขัดแย้งกันความถูกต้องและความโปร่งใส
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 - ทบทวนเนื้อหา และตรวจสอบผลการประเมินใน

รายงานผลการคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 - กำหนดแผนการทวนสอบ ซึ่งประกอบด้วย แผนการ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการทวนสอบที่สอดคล้อง

กับระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการสุ่ม และ

การตรวจสอบการได้มาของข้อมูลบัญชีรายการก๊าซ

เรือนกระจกขององค์กรร่วมกับผู้ทวนสอบ

 2) กระบวนการทวนสอบ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก

ที่สำคัญได้แก่

 - การทบทวนข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตความ

มีสาระสำคัญ และหลักเกณฑ์การทวนสอบ ร่วมกับ

ผู้ทวนสอบ

 - การตรวจสอบข้อมูลตัวเลขของบัญชีรายการก๊าซ

เรือนกระจก และผลการคำนวณปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่ปรากฏในรายงานฯ ตาม

กำหนดการของแผนการทวนสอบที่ได้ตั้งไว้

 - การจัดทำรายงานผลการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบ

เพื่อนำสู่การออกประกาศยืนยัน (Verif ication

Statement) ผลการคำนวณปริมาณการปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ภาคผนวก
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ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่2 การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ภายนอก

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ประเภทที่3 การเดินทางไปกลับระหว่าง
องค์กรและที่พักของบุคลากร

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

 การเดินทางระหว่างคณะภายใน
องค์กรด้วยยานพาหนะส่วนตัว

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

 การเดินทางไปราชการ 1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

4)ระยะทางที่เดินทางxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน
(กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร)

ภาคผนวกก.ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

แยกตามประเภทขององค์กร

องค์กรประเภทสถาบันการศึกษา

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่1 การเดินทางภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษาด้วย
ยานพาหนะขององค์กร

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยตามประเภทของพาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

 การทำปฏิกิริยาเคมีและ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรม
การเรียนการสอน

1)ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามปริมาณ
มวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเคมี

2)ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของเชื้อเพลิง

 การใช้สารทำความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศภายในองค์กร

ปริมาณสารทำความเย็นxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารทำความเย็น

 การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิงxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็น
สารดับเพลิง

 การใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริงxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภท
และสูตรของปุ๋ยที่ใช้

 การบำบัดน้ำเสียที่องค์กร
เป็นผู้ดำเนินการ

1) การคำนวณอ้างอิงตามUNFCCC(2006)
2) การคำนวณอ้างอิงตามIPCC(2006)
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ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

 การใช้สารทำความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศภายในองค์กร

ปริมาณสารทำความเย็นxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารทำความเย็น

 การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิงxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็น
สารดับเพลิง

 การใช้ปุ๋ยเคมี ปริมาณปุ๋ยเคมีที่มีการใช้จริงxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภท
และสูตรของปุ๋ยที่ใช้

 การบำบัดน้ำเสียที่องค์กร
เป็นผู้ดำเนินการ

1)การคำนวณอ้างอิงตามUNFCCC(2006)
2)การคำนวณอ้างอิงตามIPCC(2006)

 การใช้เชื้อเพลิงที่เกิดการ
เผาไหม้ภายในองค์กร

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของเชื้อเพลิง

ประเภทที่2 การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ภายนอก

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ประเภทที่3 การเดินทางไปสัมมนาดูงาน
ติดต่องานของพนักงานภายใน
องค์กร

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)xค่า
แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตาม
ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

4)ระยะทางที่เดินทางxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน
(กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร)

 การใช้ไฟฟ้าจากผู้เช่าพื้นที่
ภายในองค์กร

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่3 การใช้สารเคมีเพื่อทำความ
สะอาดโดยบริษัทจ้างเหมาช่วง

ปริมาณสารเคมีที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามชนิดของสารเคมี

 การใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำประปาที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของน้ำประปา

 การใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุ
สิ้นเปลืองเช่นกระดาษ

ปริมาณกระดาษที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ

 การใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ
หุงต้มของร้านค้าและร้านอาหาร
ที่มาเช่าพื้นที่ภายในองค์กร

ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของการเผาไหม้ก๊าซหุงต้ม

 การกำจัดขยะ ปริมาณขยะแยกตามองค์ประกอบxค่าแฟกเตอร์
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามองคป์ระกอบของขยะ

องค์กรประเภทสำนักงาน

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่1 การเดินทางภายในและภายนอก
สำนักงานด้วยยานพาหนะของ
องค์กร

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

4)ระยะทางที่เดินทางxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน
(กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร)

 การใช้สารเคมี ปริมาณสารเคมีที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามชนิดของสารเคมี
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ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่1 การใช้สารเคมีภายใน
กระบวนการผลิต

1)ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามปริมาณ
มวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเคมี

2)ปริมาณสารเคมีที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมี

 การใช้สารดับเพลิง ปริมาณสารดับเพลิงxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็น
สารดับเพลิง

 การใช้สารทำความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศภายในองค์กร

ปริมาณสารทำความเย็นxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารทำความเย็น

 การใช้เชื้อเพลิงภายใน
กระบวนการผลิตหรือภายใน
องค์กร

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของเชื้อเพลิง

 การบำบัดน้ำเสียที่องค์กรเป็นผู้
ดำเนินการ

1)การคำนวณอ้างอิงตามUNFCCC(2006)
2)การคำนวณอ้างอิงตามIPCC(2006)

 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
โดยตรงจากหน่วยผลิตย่อย
ภายในกระบวนการผลิต

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นxค่าศักยภาพ
ในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจก
จากหน่วยผลิตย่อยภายใน
โรงงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่รั่วไหลxค่าศักยภาพ
ในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ประเภทที่2 การใช้พลังงานไฟฟ้าความร้อน
หรือไอน้ำที่ซื้อจากภายนอก

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ประเภทที่3 การเดินทางของพนักงานด้วย
รถโดยสารที่องค์กรจัดให้จาก
การเหมารับช่วง

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

 การใช้วัสดุสำนักงานและ
วัสดุสิ้นเปลืองเช่นกระดาษ

ปริมาณกระดาษที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ

 การบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 1)การคำนวณอ้างอิงตามUNFCCC(2006)
2)การคำนวณอ้างอิงตามIPCC(2006)

 การใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำประปาที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของน้ำประปา

 การใช้ลิฟต์ของพนักงานภายใน
องค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อการใช้ลิฟต์หนึ่งครั้งx
จำนวนครั้งที่ใช้งานลิฟต์ภายในหนึ่งวันของ
พนักงานหนึ่งคนxจำนวนพนักงานที่ใช้ลิฟต์
ทั้งหมดภายในชั้นที่ทำการประเมินxจำนวนวันที่
มีการใช้งานลิฟต์

องค์กรประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่1 การผลิตไฟฟ้าความร้อนและ
ไอน้ำภายในองค์กร

ปริมาณไฟฟ้าความร้อนและไอน้ำที่ใช้x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามประเภทของพลังงานที่ใช้

 การเดินทางภายในและภายนอก
สำนักงานด้วยยานพาหนะของ
องค์กรหรือเช่ามาจากภายนอก
แต่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเชื้อเพลิง

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง
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ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่3 การบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 1)การคำนวณอ้างอิงตามUNFCCC(2006)
2)การคำนวณอ้างอิงตามIPCC(2006)

 การจ้างเหมารับช่วงของการ
ขนส่งและการกำจัดกาก
ของเสีย

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

 การใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำประปาที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของน้ำประปา

 การใช้วัสดุสำนักงานและ
วัสดุสิ้นเปลืองเช่นกระดาษ

ปริมาณกระดาษที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ

ประเภทของ
กิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมที่มีการปล่อย
หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

วิธีการคำนวณ

ประเภทที่3 การเดินทางไปกลับระหว่าง
องค์กรและที่พักของพนักงาน
ภายในองค์กรด้วยยานพาหนะ
ส่วนตัว

1) ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

 การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจของ
องค์กร

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้

3)(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)x
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แยกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

4)ระยะทางที่เดินทางxค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน
(กรณีเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร)

 การใช้เชื้อเพลิงจากผู้เช่าพื้นที่
ภายในองค์กรเช่นร้านค้า
ภายในโรงอาหาร

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของเชื้อเพลิง

 การจ้างเหมารับช่วงของการ
ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1)ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้xค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
น้ำมันเชื้อเพลิง

2)ระยะทางxน้ำหนักบรรทุกxค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
พาหนะที่ใช้
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ภาคผนวกข.ตัวอย่างค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ

ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

พลังงาน(เผาไหม้อยู่กับที่)    

ก๊าซธรรมชาติ MJ 0.0099 Ecoinvent2.0 

ก๊าซธรรมชาติ scf 0.0670 IPCC 

ก๊าซหุงต้ม(LPG) MJ 0.0612 FrankinUS98 File:LCIdatasource

ก๊าซหุงต้ม(LPG) L 1.6812 IPCC 

ก๊าซหุงต้ม(LPG) kg 3.1100 IPCC Conversionfromlittertokilogram

ถ่านหิน(cokingcoal) kg 2.6268 IPCC IPCC2007

ถ่านหินลิกไนต์(Lignite) kg 1.0624 IPCC 

ถ่านหินบิทูมินัสอื่นๆ kg 2.5070 IPCC 

ดีเซล L 2.7080 IPCC2007,DEDE usecalorificvaluefromDEDE

น้ำมันเตา Kg 0.6200 LCADK 

น้ำมันเตา MJ 0.0926 EcoInvent2.0 File:LCIdatasource

น้ำมันเตา L 3.0883 IPCC 

น้ำมันก๊าซ(Kerosene) L 2.4777 IPCC 

สารชีวมวล(Biomass) Kg 0.6930 IPCC 

พลังงาน(ที่มีการเคลื่อนที่)    

ดีเซล L 2.7446 IPCC 

ก๊าซธรรมชาติ(CNG) Kg 2.2472 IPCC 

ก๊าซหุงต้ม(LPG) L 1.5362 IPCC 

ก๊าซหุงต้ม(LPG) Kg 2.8400 IPCC 
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ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

เบนซิน L 2.1896 IPCC usecalorificvaluefromDEDE

ก๊าซโซฮอล์(Gasohol) L ให้ใช้ค่าแฟกเตอร์ของ
เบนซินในการคำนวณ

 

ไบโอดีเซล L 2.6265 U.S.EnergyInformationAdministration USConversionFactor

การใช้ไฟฟ้า    

ไฟฟ้า kWh 0.5610 TCCommondata 

น้ำยาแอร์    

R-22(HCFC-22) Kg 1810 WorldMeteorologicalOrg,2006 GWP

R-134 Kg 1300 IPCC,2007 GWP

กลุ่มรถบรรทุก    

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_B5_16ตัน_Noload km 0.5429 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_B5_16ตัน_50%load ton-km 0.0798 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_B5_16ตัน_75%load ton-km 0.0552 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_B5_16ตัน_Fullload ton-km 0.0425 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_16ตัน_Noload km 0.6160 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_16ตัน_50%load ton-km 0.1012 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_16ตัน_75%load ton-km 0.0719 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_10ล้อ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0555 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_4ล้อ_7ตัน_Noload km 0.3270 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_4ล้อ_7ตัน_50%load ton-km 0.2815 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_4ล้อ_7ตัน_75%load ton-km 0.1920 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_4ล้อ_7ตัน_Fullload ton-km 0.1472 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Noload km 0.4461 THdatabase,classifiedanduncertified 
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ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_50%load ton-km 0.1298 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_75%load ton-km 0.0911 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Fullload ton-km 0.0705 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_Noload km 0.5139 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_50%load ton-km 0.1127 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_75%load ton-km 0.0800 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_Fullload ton-km 0.0639 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Noload km 0.9065 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_50%load ton-km 0.0830 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_75%load ton-km 0.0588 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0459 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_20ล้อ_32ตัน_Noload km 0.8773 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_20ล้อ_32ตัน_50%load ton-km 0.0869 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_20ล้อ_32ตัน_75%load ton-km 0.0615 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_20ล้อ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0464 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_22ล้อ_32ตัน_Noload km 1.0655 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_22ล้อ_32ตัน_50%load ton-km 0.0896 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_22ล้อ_32ตัน_75%load ton-km 0.0618 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถกระบะบรรทุกพ่วง_22ล้อ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0475 THdatabase,classifiedanduncertified 

กลุ่มรถตู้บรรทุก    

รถตู้บรรทุก_10ล้อ_16ตัน_Noload km 0.6001 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_10ล้อ_16ตัน_50%load ton-km 0.0887 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_10ล้อ_16ตัน_75%load ton-km 0.0614 THdatabase,classifiedanduncertified 
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ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

รถตู้บรรทุก_10ล้อ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0473 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_7ตัน_Noload km 0.3492 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_7ตัน_50%load ton-km 0.3546 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_7ตัน_75%load ton-km 0.2508 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_7ตัน_Fullload ton-km 0.1913 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_Noload km 0.2523 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_50%load ton-km 0.3970 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_75%load ton-km 0.2823 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_4ล้อ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_Fullload ton-km 0.2247 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Noload km 0.4248 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_50%load ton-km 0.1247 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_75%load ton-km 0.0877 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Fullload ton-km 0.0680 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_Noload km 0.4565 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_50%load ton-km 0.1062 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_75%load ton-km 0.0745 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุก_6ล้อ_ขนาดใหญ่_11ตัน_Fullload ton-km 0.0569 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Noload km 0.8576 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_50%load ton-km 0.0831 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_75%load ton-km 0.0597 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกกึ่งพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0465 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Noload km 0.8216 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง_18ล้อ_32ตัน_50%load ton-km 0.0756 THdatabase,classifiedanduncertified 
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ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

รถตู้บรรทุกพ่วง_18ล้อ_32ตัน_75%load ton-km 0.0536 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกพ่วง_18ล้อ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0418 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด_10ล้อ_16ตัน_Noload km 0.6320 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด_10ล้อ_16ตัน_50%load ton-km 0.0917 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด_10ล้อ_16ตัน_75%load ton-km 0.0642 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถตู้บรรทุกเปิด_10ล้อ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0509 THdatabase,classifiedanduncertified 

กลุ่มรถบรรทุกขยะ    

รถบรรทุกขยะ_10ล้อ_16ตัน_Noload km 0.5140 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถบรรทุกขยะ_10ล้อ_16ตัน_50%load ton-km 0.0874 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถบรรทุกขยะ_10ล้อ_16ตัน_75%load ton-km 0.0632 THdatabase,classifiedanduncertified 

รถบรรทุกขยะ_10ล้อ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0494 THdatabase,classifiedanduncertified 

กลุ่มขนส่งทางเรือ    

เรือแบบbulk ton-km 0.002 EuropeanEnvironmentAgencyTransportand
EnvironmentalReportingMechanismReport,
2009



เรือบรรทุกcontainer ton-km 0.0100 TheEnvironmentalFootprintofSurface
FreightTransportation,LawsonEconomics
ResearchInc.,2007



กลุ่มขนส่งทางราง    

รถไฟ ton-km 0.1111 TrainI,IDEMAT 

กลุ่มขนส่งทางอากาศ    

*เครื่องบิน person-
roundtrip

1100 Defra average1,500kmperone-waytrip
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ชื่อ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์

(KgCO
2
e/หน่วย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเหตุ

เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ pkm 0.1733 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศเฉลี่ย pkm 0.0980 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ
ชั้นประหยัด(EconomyClass)

pkm 0.0933 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหว่างประเทศ
ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ(First/BusinessClass)

pkm 0.1401 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศเฉลี่ย pkm 0.1143 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ
ชั้นประหยัด(EconomyClass)

pkm 0.0834 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ
ชั้นประหยัด+(Economy+Class)

pkm 0.1335 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ
ชั้นธุรกิจ(BusinessClass)

pkm 0.2419 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหว่างประเทศ
ชั้นหนึ่ง(FirstClass)

pkm 0.3337 Defra,2010 pkm:Passenger-Kilometer



*เครือ่งบนิ:กรณทีราบระยะทางการบนิและประเภททีน่ัง่ควรใช้EmissionFactor

ต่อไปนี้
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ประเภทรถยนต์ เชื้อเพลิง หน่วย อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง

หมายเหตุ

รถตู้โดยสาร ดีเซล km/L 10.204 American
PetroleumInstitute,
2004



รถโดยสารประจำทาง ดีเซล km/L 2.850 American
PetroleumInstitute,
2004



รถจักรยานยนต์
4จังหวะเครื่องยนต์
ขนาดเล็กกว่า125cc

เบนซิน km/L 36.625 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถจักรยานยนต์
4จังหวะเครื่องยนต์
ขนาด125cc

เบนซิน km/L 38.655 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถจักรยานยนต์
2จังหวะเครื่องยนต์
ขนาด120cc

เบนซิน km/L 37.245 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถจักรยานยนต์
2จังหวะเครื่องยนต์
ขนาด150cc

เบนซิน km/L 27.625 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถจักรยานยนต์
4จงัหวะเฉลีย่ทกุขนาด

เบนซิน km/L 37.640 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถจักรยานยนต์
2จงัหวะเฉลีย่ทกุขนาด

เบนซิน km/L 32.435 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการเดินทางด้วยรถประเภทต่างๆ

ประเภทรถยนต์ เชื้อเพลิง หน่วย อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง

หมายเหตุ

รถยนต์ขนาดเล็ก
(1,500cc)

เบนซิน km/L 17.770 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถยนต์ขนาดกลาง
(1,600cc)

เบนซิน km/L 15.238 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถยนต์ขนาดกลาง
(1,800cc)

เบนซิน km/L 13.796 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถยนต์ขนาดใหญ่
(2,000cc)

เบนซิน km/L 12.248 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถยนต์เฉลี่ยทุกขนาด เบนซิน km/L 14.763 กรมควบคุมมลพิษ,
2551



รถกระบะบรรทุกเฉลี่ย ดีเซล km/L 6.369 American
PetroleumInstitute,
2004



รถกระบะส่วนบุคคล
ขนาด1ตัน

ดีเซล km/L 11.111 American
PetroleumInstitute,
2004



รถNGV CNG km/kg 11.905 American
PetroleumInstitute,
2004



รถLPG LPG km/L 8.929 American
PetroleumInstitute,
2004
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คา่แฟกเตอรก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกแยกตามประเภทของการบำบดันำ้เสยี


ประเภทของการ
บำบัดน้ำเสีย

Methane
ConversionFactor
(kgCH

4
/kgCOD)

EmissionFactor
(kgCO

2
eq/kgCOD)

หมายเหตุ

กรณีน้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด

การปล่อยน้ำเสียลงสู่
ทะเลแม่น้ำและบึง
โดยตรง

0.025 0.625 ไม่รวมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดจาก
สารอินทรีย์ภายใน
แหล่งน้ำ

กรณีน้ำเสียได้รับการบำบัด

โรงบำบัด
แบบเติมอากาศ

0 0 

โรงบำบัด
แบบเติมอากาศ

0.075 1.875 ประเภทที่ไม่มีการ
ควบคุมดูแลและมีการ
ทำงานเกินความจุ

ระบบกำจัดสลัดจ์
แบบไม่เติมอากาศ

0.20 5 ไม่รวมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ดักเก็บ
ได้จากระบบบำบัด

Reactor
แบบไม่เติมอากาศ

0.20 5 ไม่รวมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ดักเก็บ
ได้จากระบบบำบัด

บ่อบำบัดตื้น
แบบไม่เติมอากาศ

0.05 1.25 ความลึกไม่เกิน
2เมตร

บ่อบำบัดลึก
แบบไม่เติมอากาศ

0.20 5 ความลึกมากกว่า
2เมตร

ภาคผนวกค.ค่าแฟกเตอร์ที่ ใช้ ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียอ้างอิงจากIPCC(2006),Chapter6:

WasteWaterTreatmentandDischarge

ค่าประมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมีของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม


ประเภทอุตสาหกรรม ปริมาณCODเฉลี่ย(kg/m3) ช่วงCOD(kg/m3)

กลั่นแอลกอฮอล์ 11  5-22

เบียร์ 2.9  2-7

กาแฟ 9  3-15

ผลิตภัณฑ์จากนม 2.7  1.5-5.2

แปรรูปอาหารทะเล 2.5 

แปรรูปเนื้อสัตว์ 4.1  2-7

เคมีอินทรีย์ 3  0.8-5

กลั่นน้ำมัน 1  0.4-1.6

พลาสติกและเม็ดพลาสติก 3.7  0.8-5

เยื่อกระดาษและกระดาษ 9  1-15

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด   0.5-1.2

ผลิตภัณฑ์แป้ง 10  1.5-42

กลั่นน้ำตาล 3.2  1-6

น้ำมันพืช   0.5-1.2

น้ำผัก-ผลไม้ 5  2-10

ไวน์และน้ำส้มสายชู 1.5  0.7-3.0
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บันทึกบันทึก
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บันทึก




