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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับ 

(Greenhouse Gas Emissions and Removals) 

นิยามของคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

Carbon  Footprint 



ก๊าซเรือนกระจก  

(Greenhouse Gas, GHG) 

ภาวะโลกร้อน  

(Global Warming) 

ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก  

(Greenhouse Effect) 

ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก 



ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก 



ถา้โลกไมม่ีกา๊ซเรือน

กระจกเลย
  

     
 

อุณหภมูิของโลกต า่
  

     
 

ส่ิงมีชีวติอยูไ่มไ่ด
 ้ 

     
 

ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก 



ถา้โลกมีกา๊ซเรือนกระจก

ปริมาณมากเกินไป
 
     

 
อุณหภมูิของโลกสงู

  
     

 

เกิดภาวะโลกรอ้น
  

     
 

ปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ผลกระทบของภาวะโลกร้อน 



ก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดหลัก 



กา๊ซเรือน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

CO
2 

 

(Carbon 

dioxide) 

1. กำรหำยใจของคน สตัว ์พืช  

 

2. กำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ำมนั กำ๊ซ

ธรรมชำต ิ(NGV) กำ๊ซหุงตม้ (LPG)   

 

3. กำรเผำไหมข้องชีวมวล เช่น ไม ้แกลบ กะลำ 

 

4. เครื่องดบัเพลิงชนิดคำรบ์อนไดออกไซด ์
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



  

เคร่ืองดับเพลิง ชนิด 

Carbon dioxide 
(มีที่จับบริเวณปลายท่อ) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กา๊ซเรือน

กระจก 

แหลง่ก ำเนิด 

CH
4 

 

(Methane) 

1. สว่นประกอบหลกัของกำ๊ซชีวภำพ 

2. กำรทบัถมของซำกส่ิงมีชีวิตเม่ือไม่มีออกซิเจน 

3. กำรฝงักลบขยะ 

4. กำรบ ำบดัน ้ำเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 

5. กำรเล้ียงสตัว ์

6.  กำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลและชีวมวล 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

N
2
O 

(Nitrous 

oxide) 

1. กำรใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีที่มี

องคป์ระกอบของไนโตรเจน  

 

2. กำรเผำไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลและชีว

มวล 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

HFCs 

 

(Hydro 

Fluoro 

carbons) 

สำรท ำควำมเยน็ และสำรดบัเพลิง 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

HFCs 

 

(Hydro 

Fluoro 

carbons) 

สำรท ำควำมเยน็  

1. R-134a (HFC-134a) ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ 

และเครื่องปรบัอำกำศในรถยนต ์

2. R-410a (ประกอบดว้ย HFC-32 และ 

HFC-125 อตัรำสว่น 50:50) ใน

เครื่องปรบัอำกำศรุน่ใหม่ 

3. R-32 ในเครื่องปรบัอำกำศรุน่ใหม่ 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



สารท าความเยน็ในตู้เยน็ 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



สารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ (R410a) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



สารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ (R32) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 

ชนิดของสารท าความเย็น 
Global Warming Potential 

(GWP) 

R22 
(เคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่า) 

(R22 ก าลังจะถูกให้เลิกใช้ในปี 2030) 

1,810 
ท าลาย ozone ในชัน้

บรรยากาศ 

R410a 
(R32:R125 = 50:50) 

(เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่) 

2,087.5 
ไม่ท าลาย ozone ในชัน้

บรรยากาศ 

R32 
(เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่) 

675 
ไม่ท าลาย ozone ในชัน้

บรรยากาศ 
 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

HFCs 

 

(Hydro 

Fluoro 

carbons) 

 

2. สำรดบัเพลิง 

2.1 Halotron II (HFC-134a +  

                      HFC-125+CO
2
) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

HFCs 

ชนิดอ่ืน ๆ 

ศึกษำเพิ่มเตมิไดจ้ำก 

http://www.ipcc.ch/publications_and_
data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

PFCs 

 

(Perfluoro 

carbons) 

1. โรงงำนผลิตอลมิูเนียม 

2. ใชส้  ำหรบั dry etching ในอตุสำหกรรม     

    Semiconductor 

3. ใชเ้ป็นตวัท ำละลำย 

SF
6 

(Sulphur 

hexa 

fluoride) 

1. กำรหลอ่แมกนีเซียม 

2. ใชส้  ำหรบั dry etching ในอตุสำหกรรม   

    Semiconductor 

3. หมอ้แปลงไฟฟ้ำและ Breaker ชนิด SF
6 

แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

ชนิดอ่ืน ๆ 1. สำรท ำควำมเยน็ 

1.1 R-22 (HCFC-22) ในเครื่องปรบัอำกำศ

แบบแยกส่วน 

1.2 R-12 (CFC-12) ในเครื่องปรบัอำกำศ

รถยนตรุ์น่เก่ำ 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



สารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่า 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

ชนิดอ่ืน ๆ 2. สำรดบัเพลิง 

2.1 Halon-1211 (CBrClF
2
) 

2.2 Halon-1301 (CBrF
3
) 

2.3 Halotron I (HCFC-123) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



31 





กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

ชนิดอ่ืน ๆ 3. สำรเคมี 

3.1 Carbon tetrachloride (CCl
4
) 

3.2 Methyl bromide (CH
3
Br) 

3.3 Methyl chloroform (CH
3
CCl

3
) 

3.4 Nitrogen trifluoride (NF
3
) 

3.5 Trifluoromethyl sulphur pentafluoride  

3.5 Dimethyl ether (CH
3
OCH

3
) 

3.6 Methylene chloride (Dichloromethane) (CH
2
Cl

2
) 

3.7 Methyl chloride (Chloromethane) (CH
3
Cl) 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 



กำ๊ซเรอืน

กระจก 

แหล่งก ำเนิด 

ชนิดอ่ืน ๆ ศึกษำเพิ่มเตมิไดจ้ำก 

http://www.ipcc.ch/publications_and_
data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html 
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แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก 
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กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมที่ 2 

CO2  100 kg 

CO2  200 kg 

กิจกรรมใดก่อให้ภาวะโลกร้อนมากกว่า ? 

กิจกรรมที่ 2 ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า กิจกรรมที่ 1 

เพราะมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 



กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 4 

CO2  100 kg 

CH4  100 kg 

กิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ? 



กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมที่ 6 

CO2  100 kg 

CH4  100  kg 

N2O  100 kg 

กิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ? 



 ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดมีความสามารถในการ

ก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นไม่เท่ากนัขึ้นอยู่กบั 

 

 1. ระยะเวลาท่ีอยู่ในบรรยากาศ  

 2. คุณสมบตัใินการดูดซับและปล่อยรงัสีความรอ้น 

ศกัยภำพกำรก่อใหเ้กิดภำวะโลกรอ้น 



 ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร ้อน (Global 

Warming Potential: GWP) คือ ความสามารถในการ

ก่อให้เกิดภาวะโลกรอ้นของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด

เม่ือเทียบกับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์หน่วยเป็นกิโลกรมั

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าตอ่กิโลกรมัก๊าซเรอืนกระจก 

ศกัยภำพกำรก่อใหเ้กิดภำวะโลกรอ้น 



ที่มา: IPCC Fourth Assessment Report, 2007 

ตวัอยำ่งค่ำศกัยภำพกำรก่อใหเ้กิดภำวะโลกรอ้น 



มีเทน (CH4) มีค่า GWP เท่ากับ 25  

หมายความว่า มีเทน 1 กิโลกรัม มี
ความสามารถในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน
เทยีบเท่ากับ คาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม 

1 kg CH4  =  25 kg CO2e 

(25 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า) 

ศกัยภำพกำรก่อใหเ้กิดภำวะโลกรอ้น 



กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 4 

CO2  100 kg 

CH4  100 kg 

CO2100 kg x 1 kgCO2e/kgCO2 = 100 kgCO2e 

CH4100 kg x 25 kgCO2e/kgCH4 = 2,500 kgCO2e 

กิจกรรมที่ 4 ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า กิจกรรมที่ 3 

เพราะมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 

กิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ? 



กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมที่ 6 

CO2  100 kg 
CH4  100  kg 

N2O  100 kg 

  CO2100 kg x 1 kgCO2e/kgCO2  =   100 kgCO2e 
CH4100 kg x 25 kgCO2e/kgCH4 = 2,500 kgCO2e 
                                ผลรวม = 2,600 kgCO2e 

  N2O100 kg x 298 kgCO2e/kgN2O =  29,800 kgCO2e 

กิจกรรมใดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ? 

กิจกรรมที่ 6 ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า กิจกรรมที่ 5 

เพราะมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 



หน่วยตนั (หรือกิโลกรัม) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
ton CO2e (or kg CO2e) 

 
และ 

 
แสดงตวัเลขเป็นจ านวนเตม็  

(ในกรณีท่ีมีตวัเลขทศนิยม  ใหปั้ดเศษตามมาตรฐาน มอก. 999-2533) 
 

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก 



ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน 



คาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

ผลิตภณัฑ์ 

องค์กร 

ประเภทของคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

บริการ 



คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกตลอดวัฎจักรชีวติ
ของผลิตภณัฑ์  ตัง้แต่การได้มาซึ่งวัตถุดบิ  การขนส่ง  
การผลิต  การใช้งาน และการจัดการซากหลังการใช้งาน 

นิยาม 



ตัวอย่างคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ 





สามารถ download  
ได้จาก www.tgo.or.th  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
Thailand Greenhouse Gases Management Organization (Public Organization)  

เอกสารอ้างอิง 



เอกสารอ้างอิง 



เอกสารอ้างอิง 



ปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
gas emissions and removals) ทีเ่กดิจากกจิกรรมการ
ด าเนินงานขององค์กร 

คาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร 

นิยาม 



บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กจิการ หน่วยราชการหรือสถาบัน หรือส่วน
หน่ึงของบริษทั ห้างร้าน ส านักงาน กจิการ หน่วยราชการหรือสถาบัน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ เป็นมหาชนหรือเอกชนซ่ึงมีหน้าทีแ่ละ
การบริหารงานของตนเอง  

องค์กร (Organization)  

นิยาม 



ประโยชน์ของการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อาจน าไปขายเป็นคาร์บอนเครดติ  
หรือท าการชดเชยคาร์บอนกบัองค์กรอืน่ๆ 

สามารถจ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และหาแนวทางเพือ่ลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก 

 
สามารถเป็นเกณฑ์หรือแนวทางให้กบัองค์กรอืน่ 
ทีม่ีลกัษณะขององค์กรทีจ่ัดเป็นองค์กรเหมอืนกนั  

 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

1. ความตรงประเดน็ (Relevance) 

2. ความสมบรูณ์ (Completeness) 

3. ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistnecy) 

4. ความถูกต้อง (Accuracy) 

5. ความโปร่งใส (Transparency) 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

1. ความตรงประเดน็ (Relevance) 

• การเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถงึวธีิการวัดและค านวณที่
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

• สะท้อนถงึปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึน้ภายในองค์กรหรือเก่ียวข้องกับองค์กร 

• เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลที่สามารถช่วยส่งเสริมการ
ตัดสินใจส าหรับวางนโยบายขององค์กร 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

2. ความสมบรูณ์ (Completeness) 

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ท าการเกบ็
รวบรวมหรือประเมินได้  ควรเป็นปริมาณการปล่อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกจากทุกกจิกรรมที่เกิดขึน้ภายในองค์กร 
หรือเก่ียวข้องกับองค์กร 

 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

3. ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency) 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกบ็รวบรวมหรือค านวณปริมาณ
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้  เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกันแล้ว  ต้องไม่ขัดแย้งกัน 

 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

4. ความถูกต้อง (Accuracy) 

ลดความมีอคต ิ และความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือ
ค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้
ได้มากที่สุด 

 



หลักการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 

5. ความโปร่งใส (Transparency) 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการรวบรวมหรือค านวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพยีงพอ  
และเหมาะสม  สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้วยความเช่ือม่ัน
อย่างสมเหตุสมผล 

 



ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนที ่1 : การก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundary) 

ขั้นตอนที ่3 : การวเิคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที ่4 : การคัดเลอืกวธีิการประเมนิปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที ่5 : การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

ขัน้ตอนการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร  

ขั้นตอนที ่2 : การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน (Operational Boundary) 



ขั้นตอนที ่7 : การด านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที ่8 : รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิการขององค์กร 

ขั้นตอนที ่9 : การทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

ขั้นตอนที ่6 : การคดัเลอืกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ขัน้ตอนการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร  



ขั้นตอนท่ี 1   
การก าหนดขอบเขตขององคก์ร 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



ขอบเขตของ 
องค์กร 

แบบควบคมุ 

Control Approach 

ปันสว่นตามกรรมสทิธ์ิ 

Equity Share 

ควบคมุการด าเนินงาน 

Operational Control 

ควบคมุจากการเงิน 

Financial Control 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



• องค์กรท าการประเมินและรวบรวมปริมาณการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดขึน้ของหนว่ยธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการ
ควบคมุการด าเนินงานขององค์กร 

• ไมน่บัรวมปริมาณการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้จาก
หน่วยธรุกิจหรือโรงงานท่ีองค์กรมีสว่นเป็นเจ้าของ  แตไ่มม่ีอ านาจ
ควบคมุการด าเนินงาน 

 

การควบคุมจากการด าเนินงาน 
Operational Control 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  

เกบ็ข้อมูลของทุกหน่วยงานภายใต้ 

แผนผังองค์กร 



 องค์กรท าการประเมินและรวบรวมปริมาณการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดขึน้ของหน่วยงานธุรกิจ หรือโรงงานภายใต้อ านาจการ
ควบคมุทางการเงิน ซึง่ยดึตามสดัสว่นทางการเงินท่ีเกิดขึน้จริงและมีการระบุ
ไว้ในรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นหลกั 

การควบคุมจากการเงนิ 
Financial Control 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



 องค์กรต้องรวบรวมข้อมลูรายการสดัสว่นการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซ
เรือนกระจกจากหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้อง  โดยก าหนดขอบเขตการ
รวบรวมผลการค านวณปริมาณการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรโดยปันสว่นตามสดัสว่นของลกัษณะการร่วมทวน 
หรือลงทนุในอปุกรณ์ หรือหน่วยผลิตนัน้ ๆ 

แบบปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิ 
(Equity Share) 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



ประเภทของหน่วยงานภายใต้การควบคุมทางการเงนิ 
แลปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิ 

1.Group companies/subsidiaries 

2.Associated / affiliated companies 

3.Non-incorporated joint ventures / partnerships / 

    operations where partners have joint financial 

    control 

4. Fixed asset investments 

5. Franchises 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิใน  
The Greenhouse Gas Protocol 
Chapter 3 Setting Organizational Boundaries 



• ตัวอย่าง 
- องค์กร “X” มีบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้องค์กร 3 บริษัทด้วยกันคือ บริษัท “A”, “B”, 
และ “C” โดยที่ 

• “X” ถือกรรมสิทธ์ิ 100% 
• Full Operation Control 
•  Full Financial Control 

A 
• “X” ถือกรรมสิทธ์ิ 50% 
• Full Operation Control 
•  No Financial Control 

B 
• “X” ถือกรรมสิทธ์ิ 30% 
• No Operation Control 
• No Financial Control 

C 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



การประเมนิและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร “X” เม่ือเลือก
แนวทางในการก าหนดขอบเขตองค์กรแบบต่าง ๆ  

Organizational Boundary 

Equity Share 
Control Approach 

Operational Financial 

A 100% 100% 100% 

B 50% 100% 0% 

C 30% 0% 0% 

ในกรณีของ Equity Share: บริษัท “X” ต้องรวมบริษัท “A”, “B”, และ “C” ไว้ในการประเมิน 
ในกรณีของ Operational Control: บริษัท “X” รวมแค่บริษัท “A” และ “B” 
ในกรณีของ Financial Control: บริษัท “X” รวมประเมินผลจากบริษัท “A” บริษัทเดียว 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



ถ้าบริษัท “A” ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20 tonCO2-eq/ปี 
    บริษัท “B” ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50 tonCO2-eq/ปี 
    บริษัท “C” ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 70 tonCO2-eq/ปี 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่บริษัท “X” น ามารายงาน (tonCO2-eq/ปี) 

Equity Share 
Control Approach 

Operational Financial 

A 100%    1x20 = 20 100% 1x20 = 20 100% 1x20 = 20 

B 50% 0.5x50 = 25 100% 1x50 = 50 0% 0x50 = 0 

C 30% 0.3x70 = 21 0% 0x70=0 0% 0x70=0 

X 66 tonCO2-eq/ปี 70 tonCO2-eq/ปี 20 tonCO2-eq/ปี 

1. การก าหนดขอบเขตขององค์กร  



ขั้นตอนท่ี 2  
การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



ขอบเขตการด าเนินงาน 

(Operational Boundary) 

ทางตรง  

(Direct Emissions) 

ประเภท 1 การปล่อยและดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง  

(Scope 1) 

ทางอ้อม  

(Indirect Emissions) 

ประเภท 2 การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมจากการ
ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า, ไอน า้) 

(Scope 2) 

ประเภท 3 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ  

(Scope 3) 

75 

บังคับ บังคับ สมัครใจ 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



ประเภท 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง  

(Scope 1) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas Emission) 

การเผาไหม้ที่อยู่
กับที่ (Staionary 

Combustion) 

การเผาไหม้ที่มีการ
เคลื่อนที่ (Mobile 

Combustion) 

กระบวนการ 
(Process 
Emission) 

การร่ัวไหล 
(Fugitive 

Emissions) 

การดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก 

(Greenhouse Gas 
Removal) 

ต้นไม้ 

76 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



ก่ารเผาไหม้ที่อยู่กับที่  

(Stationary Combustion)  

องค์กรจ่ายค่าเชือ้เพลิง 

การผลิตไฟฟ้า   
ความร้อน  ไอน า้ 

อุปกรณ์ที่มี
การใช้

เชือ้เพลิง 
การซ้อมดับเพลิง ก๊าซหุงต้ม ชีวมวล 

(ฟืน แกลบ ฯลฯ) 

77 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



การเผาไหม้ท่ีมีการเคล่ือนท่ี  
(Mobile Combustion) 

(องค์กรจ่ายคา่เชือ้เพลิง) 

78 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UCitglqvFKmyrM&tbnid=vE2MU9dBMLfW6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.motorcyc.in.th/motorcycle-t/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&ei=vtwlUeqgBsaAiQe2v4CoDw&bvm=bv.42661473,d.bmk&psig=AFQjCNFEUVt_n8YxTnAHEMSCKV-qw0YLQA&ust=1361522198772354
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=11b5nfzlV8qE5M&tbnid=xym9QhVCiePnyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ecareasy.com/news/111124144527&ei=Xt0lUcb9Dsa0iQfsgYHwBQ&bvm=bv.42661473,d.bmk&psig=AFQjCNHYdAaZko0Ck0dcBGNVLm7TnaFaJg&ust=1361522366533104


การปล่อยและดดูกลบักา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการ 

(Chemical or Physical Processing) 

       ได ้แก่  กระบวนการอัน เนื่องมาจากปฏิกิ ริยา เคมีภายใน

กระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Calcination ของการผลิต

ปูนซีเมนต ์

                                     

                     CaCO
3
  -------->  CaO  +  CO

2 

                  Lime Stone  Lime   Carbon dioxide 

 

 

 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  

เผา 



การร่ัวไหล (Fugitive 
Emission) 

สารท าความเยน็ และ 

สารดับเพลิง 

การบ าบัดน า้เสีย  

(องค์กรเป็น
ผู้ด าเนินการเอง) 

การจัดการกากของเสีย 

(องค์กรเป็นผู้ด าเนินการ
เอง) 

การใช้ปุ๋ ยที่มี
องค์ประกอบของ

ไนโตรเจน 
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2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



แหล่งที่พบ 
สารท าความเยน็ 

81 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



ประเภท 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า, ไอน า้)  

(Scope 2) 
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2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.1 การเดินทางของพนกังานเพ่ือการประชมุ สมัมนา และติดต่อธรุกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ดว้ยระบบการขนสง่ประเภทต่างๆ เช่น ยานพาหนะ

สว่นตวั ยานพาหนะท่ีใชภ้ายในองคก์รแต่จา้งเหมาบรกิารรวมน ้ามนั

เช้ือเพลิงจากภายนอกองคก์ร รถไฟ เรอืโดยสาร เครือ่งบิน 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.2 การเดินทางไป-กลบั จากท่ีพกัถึงองคก์ร เพ่ือการท างานของพนกังาน 

ดว้ยยานพาหนะสว่นตวั หรือยานพาหนะท่ีใชภ้ายในองคก์รแต่จา้งเหมา

บรกิารรวมน ้ามนัเช้ือเพลิงจากภายนอกองคก์ร หรอืระบบขนสง่สาธารณะ 

3.3 การขนสง่ผลิตภณัฑ ์วตัถดิุบ คนงาน หรอืกากของเสีย ท่ีเกิดจากการ

จา้งเหมาบรกิารโดยหน่วยงานหรอืองคก์รอ่ืนภายนอกขอบเขตขององคก์รท่ี

ไดก้ าหนดไว ้
 

 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.4 กิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถกอ่ใหเ้กิดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงเกิด

จากการจา้งเหมารบัช่วงด าเนินงานโดยหน่วยงาน หรอืองคก์รอ่ืนภายนอก

ขอบเขตขององคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพ่ือการหงุตม้

จากกิจกรรมการประกอบอาหารภายในโรงอาหารโดยการจา้งเหมาจาก

บคุคล หน่วยงาน หรอืองคก์รภายนอก 

 

 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.5 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการก าจดักากของเสีย 

และการบ าบดัน ้าเสียโดยหน่วยงาน หรอืองคก์รอ่ืนภายนอกขอบเขตของ

องคก์รท่ีไดก้ าหนดไว ้

3.6 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑห์รอืบรกิารของ

องคก์รในช่วงการใชง้าน (Use Phase) และช่วงหลงัใชง้าน (End-of-Life 

Phase) 

 

 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.7 การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ 

และความรอ้นท่ีองคก์รซ้ือมาเพ่ือขายตอ่ไปยงัหนว่ยงานหรือองคก์รอ่ืน

อีกทอดหนึง่ 

3.8 การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไอน า้ หรือ

ความรอ้นของหนว่ยงาน หรือองคก์รอ่ืนท่ีมาขอเชา่พ้ืนท่ีขององคก์ร 

 

 

 
 

 
 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.9 การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกดิจากการใชพ้ลง้งานไฟฟ้าทางออ้ม

ของพนกังานภายในองคก์ร  ในกรณีที่มกีารเชา่พ้ืนท่ีอาคารขององคก์ร

อ่ืนเพื่อใชเ้ป็นส านกังาน เชน่ การใชล้ิฟทภ์ายในอาคาร 

 

3.10 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้จากการท าเหมอืง หรือการ

สกดัวัตถดุบิตา่ง ๆ รวมถึงขัน้ตอนกระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

วตัถดุบิตัน้ตน้  กอ่นที่จะมกีารน าเขา้มาใชเ้ป็นวตัถดุบิตัง้ตน้เพื่อใชภ้ายใน

องคก์ร 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



3.11 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากกิจกรรมการใชน้ ้าประปา

ภายในองคก์ร 

3.12 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากวสัดสุ านกังานท่ีมีการใช้

ภายในองคก์ร เช่น กระดาษ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน ๆ  
(Scope 3 Other Indirect GHG emission) 

2. การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน  



ขั้นตอนที่ 3  
การวเิคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

3. การวเิคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดดูซับก๊าซเรือนกระจก  



3. การวเิคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดดูซับก๊าซเรือนกระจก  

ท าการส ารวจกจิกรรมในองค์กร  พร้อมทั้งวเิคราะห์แหล่งปล่อย
และดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมต่าง ๆ ใน

องค์กร 
ดูตวัอย่างในผลการส ารวจใน  

แบบเกบ็ข้อมูล.xlsx 



ขั้นตอนที่ 4 
การคดัเลอืกวธีิการประเมิน 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

4. การคัดเลือกวธีิการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  



วธีิการประเมนิ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

การตรวจวัด 

- เคร่ืองมือวัดมีราคาแพง 

- วธีิการตามมาตรฐานสากล 

ตรวจวัดอย่าง
ต่อเน่ือง 

ตรวจวัด
เป็นระยะ 

การค านวณ 

- แนะน าให้ใช้วิธีนี ้

การตรวจวัด
ร่วมกับการ
ค านวณ 
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4. การคัดเลือกวธีิการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  



ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก  = ขอ้มลูกจิกรรม x ค่าแฟคเตอร ์   

                                        การปลอ่ยหรือดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก   

4.2 วิธีการค านวณ (Calculation-based Methodologies) 

 (GHG emissions = Activity Data x Emission Factor) 

4. การคัดเลือกวธีิการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  



การค านวณโดยใช้สมการเคมี 

CaCO
3
  ---->  CaO   +   CO

2 

Lime Stone  Lime Carbon dioxide 

เผา 

100 g 56 g 44 g 

4. การคัดเลือกวธีิการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  



ขั้นตอนที่ 5   
การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยและดูดกลบั 

ก๊าซเรือนกระจก 

5. การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรือนกระจก  



1. ช่วงความถ่ีและช่วงเวลาของการเก็บข้อมลู 
 เก็บข้อมลูช่วงเวลา 1 ปี ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรืออื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
2. การเลือกปีฐาน (ใช้เพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก) 
 1. ในกรณีท่ีไม่เคยเก็บข้อมลูมาก่อน  ปีฐานอาจเป็นปีท่ีเร่ิมท าการเก็บ
ข้อมลู 
 2. ปีท่ีมีข้อมลูสมบรูณ์  
 3. ปีท่ีมีการเก็บข้อมลูอยา่งแม่นย าและถกูต้อง 
 4. สามารถเลือกใช้คา่เฉลี่ยจากหลาย ๆ ปีก็ได้ 
             5. สามารถเปลี่ยนปีฐานได้ 

5. การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรือนกระจก  



3. ข้อมูลที่ต้องจัดเกบ็ 

 1. ข้อมูลปฐมภมูิ  

  เช่น ใบเสร็จรับเงนิ, บันทกึเบกิ-จ่าย, การอนุมัต,ิ  

    สมุดบันทกึ เป็นต้น 

 2. ข้อมูลทุตยิภมูิ 

   เช่น การประมาณจากข้อมูลสถติ,ิ การส ารวจ 
เป็นต้น 

 

 

5. การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรือนกระจก  



ขั้นตอนที่ 6  
การคดัเลอืกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6. การคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  



6. การคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

1. เลือกใช้ Emission Factor แบบปฐมภมิู  

 

เช่น บริษัท A ซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในการนิคมอุตสาหกรรม ก็ต้อง
ใช้ Emission Factor ของผู้ผลิตไฟฟ้านัน้ ไม่สามารถใช้ Emission 
Factor ของประเทศไทยได้ 



2. ใช้ Emission Factors แบบทุตยิภมู ิ

ให้เลือก Emission Factors ตามล าดับดงันี ้

1. ฐานข้อมูลที่ท าการศกึษาและเผยแพร่โดยองค์กร
ภายในประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกจิกรรมนัน้ ๆ 

2. Thai LCI Database 

3. ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ และงานวจิัยที่เก่ียวข้องที่ท าใน
ประเทศซึ่งผ่านการกรองแล้ว 

4. ฐานข้อมูลเผยแพร่ทั่วไป เช่น โปรแกรมส าเร็จรูป 

5. ข้อมูลที่ตพีมิพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ 

6. การคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  



Emission Factors แบบทุตยิภมูิ สามารถ Download ได้จาก 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=8 

6. การคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=8
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=8


ขั้นตอนที่ 7   
การค านวณการปล่อยและการดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



ตัวอย่างที่ 1  จงค านวณการปล่อยก๊าซเรือน      
                  กระจกที่เกดิจากการใช้ไฟฟ้า 
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1. เขียนสูตร  

วธีิการ 

 GHG emissions  = Activity Data x Emission Factor 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



2. หา Emission Factor  

105 

EF ของ ไฟฟ้า = 0.5813 kgCO2e/kWh 

kWh ย่อมาจาก kilowatt-hour (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) หรือ Unit (หน่วย) 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



3. หา Acitivity Data (ให้หน่วยตรงกับหน่วยของ Emission Factor) 
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พลังงานไฟฟ้ารวม = On Peak + Off Peak = 290,000 + 335,000  หน่วย 
                                                        = 625,000                หน่วย 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



   = 625,000 kWh x  0.5813 kgCO2e/kWh 

4. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 GHG emissions  = Activity Data x Emission Factor 

   = 625,000 kWh x  0.5813 kgCO2e/kWh 

  = 363,312.5 kgCO2e 
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  = 363,312.5 kgCO2e / 1,000 

  = 363 tonCO2e 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



ตัวอย่างที่ 2  จากเพลง “ส่งแอ๋วเรียนราม” จงตอบค าถาม    2    

                    ข้อต่อไปนี ้
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



ค าถาม                 

               2. เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ควรแนะน าให้แอ๋วเดนิทางไปรามค าแหงพร้อมกับใคร  

        (ระหว่างคนขับรถสองแถวหรือแฟนใหม่ของแอ๋ว) 
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 

1.                    



จาก “เพลงส่งแอ๋วเรียนราม” 

ก าหนดให้ 

 

รถสองแถว  คือ  รถกระบะส่วนบุคคลขนาด 1 ตนั 

                          ใช้น า้มันดเีซลเป็นเชือ้เพลิง 
 

 

รถมัสแตง    คือ  รถยนต์ขนาดใหญ่ 2000 ซีซี  

                          ใช้น า้มันเบนซินเป็นเชือ้เพลิง 
 

 

ระยะทางไป-กลับระหว่างที่พักกับรามค าแหง = 10 กิโลเมตร 
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



1. เขียนสูตร  
 GHG emissions  = Activity Data x Emission Factor 

2. หา Emission Factor  
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ดีเซล    2.7446  kgCO2e/litre 

พลังงาน (ที่มีการเคล่ือนที่) เบนซิน  2.2376  kgCO2e/litre 

7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



3. เปล่ียนระยะทางให้เป็นปริมาณน า้มันเชือ้เพลิง 

รถสองแถวใช้น า้มันดเีซล  =                  10 kilometer  

11.111 kilometer / litre 

                                        =                  0.90  litre  
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



3. เปล่ียนระยะทางให้เป็นปริมาณน า้มันเชือ้เพลิง 

รถมัสแตงใช้น า้มันเบนซนิ  =                  10 kilometer  

12.248 kilometer / litre 

                                        =                  0.82  litre  
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



4. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 GHG emissions  = Activity Data x Emission Factor 

   = 0.90 litre x  2.7446 kgCO2e/litre 

   = 2.47 kgCO2e 

4.1 รถสองแถว  

 GHG emissions  = Activity Data x Emission Factor 

   = 1.83 kgCO2e 

4.2 รถมัสแตง  

   = 0.82 litre x  2.2376 kgCO2e/litre 
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



4. การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

เพราะฉะนัน้  ถ้าแอ๋วเดนิทางไป-กลับที่พักกับรามค าแหง
พร้อมกับต ารวจ  จะท าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้  2.47 – 1.83  =  0.64 kgCO2e ต่อวัน 
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7. การค านวณการปล่อยและการดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 



ตัวอย่างที่ 3 จงดู Clip VDO เกีย่วกบักจิกรรม Stationary Combustion 
แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้

3. ระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท าการประเมิน  



ข้อ 1. จงค านวณหา GHG emission ที่เกดิขึน้จากกจิกรรมดังกล่าว   

          ก าหนดให้ น า้มันที่กล่าวถงึใน Clip VDO เป็นน า้มันเบนซนิ 

จาก 

                             GHG emission   =   Activity Data   x   Emission Factor 

                                                   =  1 x 106 litre  x  2.1896 kgCO2e/litre 

                                                   =  2,189.6 tonCO2e 

3. ระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท าการประเมิน  



ขั้นตอนที่ 8   
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จากกจิกรรมขององค์กร 

8. รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 



สามารถ download รูปแบบเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1. รายงานการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
2. บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 
ได้จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=7 

8. รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=7
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/index.php?page=7


ขั้นตอนที่ 9   
การทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบผลการค านวณปริมาณการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กร
ได้รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลักการ
แสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 5 ข้อ ได้แก่ 
ความตรงประเดน็  ความสมบรูณ์ ความไม่
ขัดแย้งกัน ความถูกต้อง และความโปร่งใส 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ระดับการทวนสอบ (Level of Assurance) 

1. การรับรองแบบเหมาะสม (Reasonable Assurance) 
 

2. การรับรองแบบจ ากัด (Limited Assurance) 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

รายการ Reasonable Assurance Limited Assurance 

1. ความถกูต้องของ
รายงานคาร์บอนฟตุพริน้ท์
ขององค์กร 

มาก น้อย 

2. คา่ใช้จ่าย มาก 
(ใช้เวลาในการตรวจสอบ

มาก) 

น้อย 
(ใช้เวลาในการตรวจสอบ

ข้อมลูน้อย) 
3. ปริมาณข้อมลูท่ีต้อง
ตรวจสอบ 

มาก 
(ตรวจสอบข้อมลูทกุชนิด

ใน data flow) 

น้อย 
(ตรวจสอบข้อมลูบางสว่น) 

การเปรียบเทยีบระหว่าง Resonable and Limited Assurances 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

รายการ Reasonable Assurance Limited Assurance 

4. Verification Report ใช้ข้อความในลกัษณะ 
positive 

(เช่น มัน่ใจได้วา่ข้อมลู
ถกูต้อง) 

ใช้ข้อความในลกัษณะ 
negative 

(เช่น ไมพ่บความผิดปกติของ
ข้อมลู) 

5. ความครบถ้วนชองเอกสาร ใช้เฉพาะข้อมลูปฐมภมูิเทา่นัน้ สามารถใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ 
(การประมาณ) ในบาง

รายการได้ 

6. การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั มีการสอบเทียบเคร่ืองมือวดั
ทกุตวั 

ไมจ่ าเป็นต้องสอบเทียบ
เคร่ืองมือวดัทกุตวั 

7. การขายคาร์บอนเครดิต ได้ราคาแพง ได้ราคาถกู 

การเปรียบเทยีบระหว่าง Resonable and Limited Assurances (ต่อ) 



9. การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

แผนการด าเนินการทวนสอบ 
Time Activities 

09.00 – 09.15 Verification Team Meeting 

09.15 – 09.30 Opening Meeting by Verification Team 

09.30 – 10.30 Reporting Carbon Footprint for Organization by Company’s 
representatives 

10.30 – 12.00 Site Tour 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.15 
 

Verification Team Meeting 

13.15 – 16.30 Document Review 

16.30 – 16.45 Verification Team Meeting 

16.45 – 17.00 Summarizing Finding by Verification Team 



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(Carbon Offsetting Program) 



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/thai/index.php 

http://www.youtube.com/watch?v=GhnRKpmuKiA 

http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/2013/thai/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=GhnRKpmuKiA


กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(Carbon Offsetting Program) 

บุคคล 

องค์กร 

ผลิตภัณฑ์ 



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 

กิจกรรมชดเชยคาร์บอนส าหรับบุคคล 
(Carbon Neutral Program) 

 ค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของแต่ละบุคคล 
 โดยใช้เคร่ืองมือค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์      

 http://carbonmarket.tgo.or.th/ 
carbonfootprint/thai/index.php 

http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php
http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php


กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) 


