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1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายที่ทุกชนชาติต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส าคัญในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกไปสู่บรรยากาศของโลก โดยเริ่ม
ปรากฏเป็นรูปธรรมในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีข้อผูกพันให้ประเทศต่างๆ ต้องลดก๊าซ
เรือนกระจกในอัตราส่วนตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอดีต (เฉลี่ยร้อยละ 5.2 ของระดับก๊าซ
ในปี 1990) และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ดังนั้นแนวทาง “สังคมคาร์บอนต่ า (Low-Carbon Society)” จึง
ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาในวงกว้างในฐานะโมเดลของสังคมในอนาคต ซึ่งก็คือการเป็นสังคมที่ใช้เชื้อเพลิง
คาร์บอนน้อย และแทนที่การใช้พลังงานรูปแบบเดิมด้วยพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ๆ ที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงที่ก้าวหน้าขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ าได้มีการก าหนดนโยบายมุ่ง
สู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Industry) มีการด าเนินการศึกษาวิจัยการประเมินวัฏ
จักรชีวิต เพื่อน าฐานข้อมูลไปประยุกต์กับเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เช่น การค านวณ carbon footprint ของ
ผลิตภัณฑ์/องค์กร เป็นต้น 

การส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 โดยเริ่มจากการวัดปริมาณ การเฝ้าระวัง การรายงาน และการทวน
สอบการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จนสามารถน าแนวคิดในการจัดการดังกล่าวไปสู่การ
ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของตน จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาแนวทางลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ตาม
ลักษณะกิจกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจของไทย
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ทั้งนี้ เนื่องจากผลจากการด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในโรงงานอุตสาหกรรม จะส่งผลให้องค์กรประหยัดงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ทรัพยากร 
การใช้พลังงานต่างๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเกิดกิจกรรม/โครงการลดก๊าซเรือน
กระจกในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจพัฒนาเป็นคาร์บอนเครดิตส าหรับตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย รวมถึงยังสามารถพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เป็นตัวอย่าง
ด้านการลดภาวะโลกร้อนอันจะน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าได้ในที่สุด 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญของมาตรฐาน ISO 14064-1 

ภาวะโลกร้อน (global warming)  มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ “ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases, GHG)” ซึ่ง
ประกอบด้วยก๊าซหลัก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ โดยเมื่อก๊าซเหล่านี้มีการ
สะสมมากขึ้นในชั้นบรรยากาศรอบผิวโลกจะท าหน้าที่คล้ายเรือนกระจก คือ ยอมให้รังสีดวงอาทิตย์
คลื่นสั้น (short-wave radiation) ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศได้ แต่เมื่อรังสีดังกล่าวตกกระทบกับพื้น
โลกแล้วสะท้อนเป็นรังสีดวงอาทิตย์คลื่นยาว (long-wave radiation) ไม่สามารถแผ่กระจายออกนอก
ชั้นบรรยากาศได้ ท าให้เกิดการสะสมของความร้อนบริเวณผิวโลก อุณหภูมิของโลกจึงเพ่ิมสูงขึ้น   

ผลกระทบของโลกร้อน เป็นผลอันเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากประเทศอุตสาหกรรม 
จากการใช้พลังงานทั้งในเมืองและชนบท รวมถึงประเทศที่ก าลังพัฒนาที่จะใช้ทรัพยากรที่ดิน น้ า ป่าไม้ 
เป็นฐานในการพัฒนาก็ได้มีส่วนเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของโลก จากการตัดไม้ท าลายป่าแล้วเผาเพ่ือ
ท าการเกษตร ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยเพิ่มก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ดังนั้นภาวะโลกร้อนจึงกล่าวได้
ว่าเป็นลักษณะของผลกระทบแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป และ     
ทั่วทั้งโลก อย่างมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด 

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: 
CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)  เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการด าเนินงานขององค์กร อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม 
และระดับประเทศ โดยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการ
ขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

มาตรฐานสากลหนึ่งที่ใช้อ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ 
มาตรฐาน ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at 
the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and 
removals ซึ่งประกาศใช้ครั้งแรกวันที่ 1 มีนาคม 2006 และในส่วนของประเทศไทยโดยกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซเรือนกระจก มอก.14064 
เล่ม 1-2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งขอบข่ายของมาตรฐานได้ระบุถึงหลักการและข้อก าหนด
ระดับองค์กรส าหรับการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อย การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
รวมถึงข้อก าหนดส าหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชี
รายการการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยองค์กรที่จัดท าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะช่วยให้สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
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ขององค์กร สามารถจ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญและหาแนวทางเพื่อลด
ขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ส าหรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง อาจน าไปขายเป็นคาร์บอนเครดิต 
หรือท าการชดเชยคาร์บอนกับองค์กรอื่นๆ ในส่วนภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
บริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศได ้

 

3. ก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือ
รังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จะท าให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และ
ในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ 
แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนั้น ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อน
ได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลกนั้น ไม่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
ยังมีศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) ที่แตกต่างกัน 
ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล 
และขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ  และจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี  

ก๊าซเรือนกระจกส าคัญที่ต้องรายงานปริมาณตามมาตรฐาน ISO 14064-1 มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่  

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซในบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอม และ
ออกซิเจน 2 อะตอม ต่อหนึ่งโมเลกุล คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้หลายลักษณะทั้งเกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ภูเขาไฟระเบิด การหายใจของสิ่งมีชีวิต การ
เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามัน ถ่านหิน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาค
การขนส่ง หรือเพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้า การตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งเป็นการท าลายต้นไม้ที่เป็นผู้ก าจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัยหรือท าการเกษตร หรือเผาหญ้าเผาฟางหลัง
การเก็บเกี่ยว การท าปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว ์และการท าฟาร์ม เป็นต้น  

2. ก๊าซมีเทน (CH4) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากมูลสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย การเผาไหม้
เชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ หรือเกิดจากนาข้าว  การย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต             
ทั้งพืชและสัตว์ การย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุในดินโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน พืชที่ขังน้ า 
และแหล่งทิ้ง/ก าจัดขยะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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3. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) หรือก๊าซหัวเราะ (laughing gas) เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ได้แก่ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด ปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ในดิน การใช้ปุ๋ย มูลสัตว์ที่ย่อยสลาย 
หรืออาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริก
ในขบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย
ไนลอน อุตสาหกรรมการท ากรดไนตริก กรดก ามะถัน การชุบโลหะ และการท าวัตถุระเบิด     
เป็นต้น 

4. ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ถูกใช้เป็นตัวท าความเย็น (ทั้งเพื่อการค้าและใช้ใน
ครัวเรือน) ใช้ส าหรับเครื่องปรับอากาศ (ในบ้าน รถ ส านักงาน ฯลฯ) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสาร
ขยายตัวของโฟม ตัวท าละลาย สารส าหรับการดับเพลิง และตัวเร่งละอองของเหลว (แอโรซอล) 
การใช้และผลิต HFCs พุ่งสูงขึ้นหลังได้รับการส่งเสริมอย่างมากให้ใช้เป็นตัวท าความเย็นแทนสาร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ซึ่งเป็นสารท าลายชั้นโอโซนที่ถูกสั่งให้ค่อยๆ เลิกใช้โดยพิธีสาร
มอนทรีออล  

5. ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นผลิตผลพลอยได้ของการหลอมอะลูมิเนียม นอกจากนี้
ยังใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวน าไฟฟ้า (เซมิคอนดักเตอร์)  และใช้แทนสารเคมีที่ท าลายชั้นโอโซน
ต่างๆ  

6. ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการท าให้เกิดโลกร้อน
มากที่สุดจากการประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ก๊าซนี้ถูกน าไปใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในรองเท้าไนกี้แอร์ (Nike Air) ยางรถยนต์ 
ฉนวนไฟฟ้า การผลิตสารกึ่งตัวน าไฟฟ้า (เซมิคอนดักเตอร์) และในอุตสาหกรรมแมกนีเซียม 

 

4. ขอบข่ายของคู่มือ 

คูม่ือการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 อธิบายขั้นตอน วิธีการส าหรับการวัดปริมาณ และการรายงานผล การ
ปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2006 
ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนโดยภาพรวมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์กร ทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ 

 

5. ค านิยาม 

5.1 base year (ปีฐาน) หมายถึง ระยะเวลาที่ถูกก าหนดเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบ 
สถานภาพการปล่อยและดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

http://en.wikipedia.org/wiki/laughing_gas
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5.2 carbon dioxide equivalent : CO2e (ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) หมายถึง ค่าแสดง
ความสามารถในการท าให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูป ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งค านวณได้
จากมวลของก๊าซเรือนกระจกคูณด้วยค่าศักยภาพในการท าให้การเกิดภาวะโลกร้อน 

5.3 client (ลูกค้า) หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ร้องขอให้มีการทวนสอบ หรือการทวนสอบ 

5.4 directed action (กิจกรรมทางตรง) หมายถึง กิจกรรมเฉพาะหรือแผนงานที่ไม่ใช่รูปแบบของ
โครงการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรเพื่อลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

5.5 direct greenhouse gas emission (การปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกทางตรง) หมายถึ ง         
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือสามารถ
ควบคุมได้ 

5.6 energy indirect greenhouse gas emission (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการ
ใช้พลังงาน) หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ าที่ถูก
น าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร  

5.7 facility (สาธารณูปโภค) หมายถึง อุปกรณ์ (ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ และทรัพย์สิน) หรือหน่วยผลิตที่
อยู่ในขอบเขตภาระหน้าที่ขององค์กร 

5.8 global warming potential : GWP (ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน) หมายถึง       
ค่าศักยภาพของก๊าซเรือนกระจกในการท าให้โลกร้อน  ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสี
ความร้อนและอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

5.9 greenhouse gas : GHG (ก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง ก๊าซที่มีอยู่ในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงความถี่
ของรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ และก้อนเมฆ 

 ก๊าซเรือนกระจกครอบคลุม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และก๊าซซัลเฟอร์     
เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)   

5.10 greenhouse gas activity data (ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง การ
วัดเชิงปริมาณในกิจกรรมการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  

5.11 greenhouse gas assertion (การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง การแสดงข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานรับผิดชอบ 
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5.12 greenhouse gas emission (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง ปริมาณหรือมวลสาร
ทั้งหมดของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ ในช่วงเวลาหน่ึง  

5.13 greenhouse gas emission or removal factor (ค่าแฟกเตอร์ของการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง ค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับค่าข้อมูลกิจกรรมกับการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจก 

5.14 greenhouse gas information system (ระบบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง นโยบาย 
กระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดท า จัดการ และรักษาไว้ซึ่งข้อมูลก๊าซเรือน
กระจก  

5.15 greenhouse gas inventory (บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง การแสดง
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร  

5.16 greenhouse gas programme (โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง ระบบหรือโครงการ
ภาคสมัครใจหรือภาคบังคับในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ หรือส่วนหนึ่งของ
ระดับประเทศที่ขึ้นทะเบียน ลงบัญชี หรือจัดการการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก การลด
การปล่อยและเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่อยู่นอกขอบเขตขององค์กรหรือนอกเหนือจาก
โครงการก๊าซเรือนกระจก 

5.17 greenhouse gas project (โครงการก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ที่ถูกชี้บ่งในสถานการณ์พื้นฐานซึ่งก่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม
การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

5.18 greenhouse gas removal (การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง มวลสารทั้งหมดของก๊าซ
เรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศ ในช่วงเวลาหน่ึง  

5.19 greenhouse gas report (รายงานก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง เอกสารการรายงานผลข้อมูล
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ือใชส้ื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่น าข้อมูลไปใช้งาน 

5.20 greenhouse gas reservoir (แหล่ งกั ก เก็ บ ก๊ าซ เรื อนกระจก)  หมายถึ ง แหล่ งห รือ
องค์ประกอบทางกายภาพของชั้นชีวภาค (ไบโอสเฟียร์) ชั้นธรณีภาค (จีโอสเฟียร์) หรืออุทกภาค 
(ไฮโดรสเฟียร์) ซึ่งสามารถเก็บและสะสมก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดักจับจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจก หรือก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศโดยแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก  

5.21 greenhouse gas sink (แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง แหล่งหรือกระบวนการซึ่งดึง
เอาก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศ  
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5.22 greenhouse gas source (แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก) หมายถึง แหล่งหรือกระบวนการที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ  

5.23 intended user (กลุ่มเป้าหมาย) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ต้องการน าผลการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

5.24 level of assurance (ระดับของการรับรอง) หมายถึง ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณา
ในขั้นตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบายถึงความละเอียดที่ผู้ทวนสอบใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล   

หมายเหตุ ระดับของการรับรอง แบ่งออกได้เป็น  2 ระดับ  ได้แก่ ระดับการรับรองแบบเหมาะสม 
(Reasonable) และระดับการรับรองแบบจ ากัด (Limited)  

5.25 materiality (ความมีสาระส าคัญ) หมายถึง ข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการบิดเบือนใดๆ ที่จะ  
ส่งผลต่อการรับรองก๊าซเรือนกระจก และส่งผลสืบเนื่องไปสู่การตัดสินใจของผู้ต้องการน าไปใช้งาน 

5.26 material discrepancy (องค์ประกอบความคลาดเคลื่อน) หมายถึง ค่าเฉพาะหรือค่าผลรวม
ของความผิดพลาด การละเลย การบิดเบือนความจริง ในข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก          
ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

5.27 monitoring (การติดตามผล) หมายถึง การประเมินอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ของการปล่อย
และดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

5.28 organization (องค์กร) หมายถึง บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบัน 
หรือส่วนหนึ่งของบริษัท ห้างร้าน ส านักงาน กิจการ หน่วยราชการหรือสถาบันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
บริษัทหรือไม่ เป็นมหาชนหรือเอกชนซึ่งมีหน้าที่และการบริหารงานของตนเอง 

5.29 other indirect greenhouse gas emission (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ) 
หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่นอกเหนือจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน โดยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่องค์กรอ่ืนเป็นเจ้าของหรือควบคุม  

5.30 responsible party (กลุ่มผู้รับผิดชอบ) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเตรียมข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  

5.31 uncertainty (ความไม่แน่นอน) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจัดกระจายของข้อมูล     
ที่อาจส่งผลต่อผลการค านวณเชิงปริมาณ 

5.32 validation (การตรวจสอบ) หมายถึง กระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ และ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการก๊าซเรือน
กระจก เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  
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5.33 validation criteria, verification criteria (หลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบหลกัเกณฑ์
ที่ใช้ส าหรับการทวนสอบ ) หมายถึง นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน หรือข้อก าหนดที่ใช้ในการ
อ้างอิง  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างๆ  

5.34 validation statement, verification statement (ค าแ ถล งส าห รั บ ก ารต รวจ ส อ บ         
ค าแถลงส าหรับการทวนสอบ) หมายถึง การประกาศอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่สร้างความเช่ือมั่นในข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มผู้รับผิดชอบ   

5.35 validator (ผู้ตรวจสอบ) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ และเป็นอิสระ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการและรายงานผลของการตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

5.36 verification (การทวนสอบ) หมายถึง กระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระ  และ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประเมินการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการทวนสอบ  

5.37 verifier (ผู้ทวนสอบ) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ  และเป็นอิสระ ที่มีหน้าที่  
รับผิดชอบในกระบวนการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  

 

6. หลักการที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกในมาตรฐาน ISO 14064-1 

หลักการเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้มั่นใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกมีความถูกต้องและมีเหตุผล 
และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่  

6.1 Relevance (ความตรงประเด็น) การเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและค านวณที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกควรประกอบด้วยข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส าหรับขอบเขตของการ
รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกควรพิจารณาถึงคุณลักษณะขององค์กร ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การน าข้อมูลไปใช้ โครงสร้างองค์กร ขอบเขตการด าเนินงานของ
องค์กร และลักษณะของธุรกิจ  

6.2 Completeness (ความสมบูรณ์) ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ท าการเก็บ 
รวบรวมหรือประเมินได้ ควรครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรือเกี่ยวข้องกับ
องค์กร แม้ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรละเว้นการ
รายงาน 

6.3 Consistency (ความไม่ขัดแย้งกัน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมหรือค านวณปริมาณ
การ ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได ้เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันแล้วต้องไม่ขัดแย้งกัน  
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6.4 Accuracy (ความถูกต้อง) ลดความมีอคติ และความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือค านวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่ สุด ให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอต่อการใช้เพื่อการตัดสินใจ 

6.5 Transparency (ความโปร่งใส) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือค านวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 
โดยสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของวิธีการค านวณและการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ  
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7. ขั้นตอนส าหรบัการวัดปริมาณและการรายงานผล การปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ระดับองค์กร แบ่งได้เป็น 9 ขั้นตอน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดขอบเขตขององค์กร และขอบเขตการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 3 : การคัดเลือกวิธีการค านวณ 

ขั้นตอนที่ 4 : การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 5 : การคัดเลือกค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 6 : การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 7 : การพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 8 : การรายงานปริมาณการปล่อยหรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

ขั้นตอนที่ 9 : การทวนสอบข้อมูลปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 
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ขั้นตอนที่ 1  
การก าหนดขอบเขตขององค์กร และขอบเขตการด าเนินงาน 

1.1 การก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) 

ก่อนการด าเนินการก าหนดขอบเขตองค์กร ควรก าหนดองค์กรที่ต้องการท าการประเมินและวัตถุประสงค์
ในการประเมิน โดยต้องรู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสารข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้ทราบ
เพื่อการน าข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ในการประเมินและจัดท ารายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด      
3 กลุ่ม ได้แก่  

- Intended user เป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสารข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อน า
ข้อมูลขององค์กรไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยอาจเป็นลูกค้า นักลงทุน สาธารณชนทั่วไป NGOs 
ภาครัฐ บริษัทแม่ เป็นต้น  

- Responsible party เป็นองค์กรที่ต้องการและรับผิดชอบในการประเมินและรายงานปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

- Validator/Verifier เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากองค์กรที่รับผิดชอบในการประเมินและรายงานปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก ที่ท าหน้าที่ทวนสอบข้อมูลรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของขอ้มูลเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการน าข้อมูลไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

GHG 

statement 

Intended 

user 

Responsible 

party 

Validator/ 

Verifier 

Assurance Accountability 

Independence 
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เมื่อองค์กรทราบกลุ่มเป้าหมาย (Intended user) และวัตถุประสงค์ของการประเมินและจัดท ารายงานปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ องค์กรโดยทั่วไปอาจประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ หรือ
โรงงานมากกว่าหนึ่งโรง ท าให้การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอาจเกิดจากแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกหนึ่งแหล่งหรือมากกว่า ดังนั้น การก าหนดขอบเขตขององค์กร จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
ก าหนดก่อนว่าบริษัท/สถานประกอบการ/หน่วยธุรกิจ/อาคาร/โรงงาน/พื้นที่ใดถูกรวมอยู่ในการประเมินบ้าง 
และรวบรวมข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตองค์กรนั้น เพื่ออธิบายถึงธุรกิจและ
การด าเนินงานขององค์กรส าหรับการจัดท าและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีความน่าเชื่อถือ
และความครบถ้วน 

การก าหนดขอบเขตขององค์กรในมาตรฐาน ISO 14064-1 มี 2 แบบ ดังน้ี  

1)  แบบควบคุม (Control Approach) องค์กรรายงานปริมาณการปล่อยและ/หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดจากหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานที่มีการควบคุมในลักษณะการควบคุมทางการเงิน (financial control) 
หรือการควบคุมการด าเนินงาน (operational control) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

1.1)   การควบคุมการด าเนินงาน การเลือกใช้วิธีนี้กรณีที่องค์กรมีอ านาจควบคุมการด าเนินงานขององค์กร
ได้โดยตรง ซึ่งพิจารณาจากความเป็นเจ้าของและมีอ านาจควบคุมในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงาน โดยขอบเขตของการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นขององค์กรจะครอบคลุมแต่ละหน่วยธุรกิจ/โรงงานที่องค์กรนั้นเป็นเจ้าของและมี
อ านาจ สามารถก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานได้ ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและ    
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานที่องค์กรมีส่วนเป็นเจ้าของ แต่ไม่มี
อ านาจควบคุมการด าเนินงาน 

1.2)   การควบคุมทางการเงิน การเลือกใช้วิธีนี้กรณีที่องค์กรมีอ านาจควบคุมทางการเงินโดยตรงและ
สามารถก าหนดนโยบายการด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจจากกิจกรรม
การด าเนินงานต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและมีการระบุไว้ในรายงาน
ทางการเงินขององค์กรเป็นหลัก โดยขอบเขตของการประเมินและรวบรวมปริมาณการปล่อยและ   
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นขององค์กรจะครอบคลุมแต่ละหน่วยธุรกิจ/โรงงานที่องค์กรนั้นมี
อ านาจควบคุมทางการเงินโดยตรง  

2)   แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share Approach) ก าหนดขอบเขตการรวบรวมผลการค านวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยปันตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในการ
ด าเนินธุรกจิ ลักษณะการร่วมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ ์หรือหน่วยผลิตนั้นๆ 

ดังนั้นการก าหนดขอบเขตขององค์กรควรเริ่มต้นจากการก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยละเอียด โดยระบุบริษัทลูก
หรือบริษัทร่วมทุนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นระบุสัดส่วนการร่วมทุน อ านาจการควบคุมทางการเงิน อ านาจการควบคุม
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การด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางให้องค์กรก าหนดวิธีการรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างเหมาะสมและมีข้อมูลรายงานที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 
  ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดของวิธีการในการก าหนดขอบเขตองค์กร 

วิธีการ ค าอธบิาย การรายงานกา๊ซเรือนกระจก 
การควบคุมทางการเงิน   
(Financial Control) 
 

-มีอ านาจควบคุมทางการเงิน 
-ก าหนดนโยบายผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

เข้าข่าย - 100% 
ไม่เข้าข่าย – 0% 
ถ้ามีการร่วมทุน - % ความเป็น
เจ้าของ (การถือหุ้น) 

การควบคุมการด าเนินงาน 
(Operational Control) 

มีอ านาจควบคุมด้านการด าเนินงาน 
รวมถึงการก าหนดนโยบาย 

เข้าข่าย - 100% 
ไม่เข้าข่าย – 0% 

ปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ 
(Equity Share) 

สัดส่วนการถือหุ้น % ค ว า ม เป็ น เ จ้ า ข อ ง         
(การถือหุ้น) 
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ตัวอย่าง  การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในแต่ละวิธี  

บริษัท A เป็นบริษัทที่จะรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีบริษัทในเครืออีก 1 บริษัท คือ บริษัท B และ
บริษัท A ถือหุ้น บริษัท B 50% อ านาจการควบคุมการด าเนินงาน 100% แต่ไม่มีอ านาจควบคุมทางการเงิน
โดยตรง และมีการแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 2 บริษัท ไดด้ังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกแต่ละประเภทของแต่ละบริษัท 

บริษัท A 

(ค่า Emissions in ton CO2e) 

บริษัท B 

(ค่า Emissions in ton CO2e) 

Direct emissions  5,000 Direct emissions 3,000 

Energy indirect 
emissions 

2,500 Energy indirect emissions 1,200 

Other indirect emissions 9,000 Other indirect emissions 4,000 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลรวมของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท A ในแต่ละวิธ ี

บริษัท A 
 

Equity Share 
(A+(50%B)) 

Operational control 
(A+B) 

Financial control 
(A only) 

Direct emissions  
(in ton CO2e) 

5,000+1,500 = 6,500 5,000+3,000 = 8,000 5,000 

Energy indirect emissions 
(in ton CO2e) 

2,500+600 = 3,100 2,500+1,200 = 2,700 2,500 

Other indirect emissions 
(in ton CO2e) 

9,000+2,000 = 11,000 9,000+4,000 = 13,000 9,000 

Total 6,500+3,100+11,000 = 
20,600 

8,000+2,700+13,000 = 
23,700 

5,000+2,500+9,000 = 
16,500 

 

โดยวิธีการค านวณ Direct emissions, Energy indirect emissions และ Other indirect emissions แสดง
รายละเอียดในหัวข้อ 1.2 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน (Organization Boundaries) 
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1.2 การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน (Organization Boundaries) 

การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานครอบคลุมถึงการระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานขององค์กร และจ าแนกประเภทของกิจกรรมตามขอบเขตของการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกทางตรงขององค์กร (Direct emissions) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน (Energy indirect emissions) และการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other 
indirect emissions) ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 2 

 

 

ที่มา: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, GHG Protocol  

ภาพที่ 2  ภาพรวมของขอบเขตการด าเนินงาน (Operational Boundaries) 
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ประเภทที่ 1 (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG emissions) ได้แก่ ก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมเองได้ โดยเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องค์กร ดังนี้  

1)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary combustion) เช่น   

1.1) การผลิตไฟฟ้า ความร้อน  และไอน้ า โดยเกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากแหล่งที่อยู่กับที่ เช่น 
หม้อ ไอน้ า (boiler) เตาหลอม (furnace) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (generator) เป็นต้น  

1.2) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของอุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ 
หรือเช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้ ามันเชื้อเพลิง หรือองค์กรมีอ านาจควบคุม
การด าเนินงานของผู้รับเหมาได้ทั้งหมด  

1.3) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มภายในองค์กร  โดยองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานดังกล่าว หรือกรณีที่จ้างเหมาช่วงให้ผู้รับจ้างภายนอกด าเนินการแทนแต่องค์กร
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงหรือองค์กรสามารถมีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้รับเหมาได้ทั้งหมด 

1.4) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานซ่อมบ ารุง เช่น งานเชื่อม/งานตัดโลหะโดยใช้แก๊ส
อะเซทิลีน (C2H2) 

2)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ กระบวนการ
อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต เช่น การเผาหินปูน (CaCO3) ในกระบวนการ
ผ ลิ ต ปู น ซี เม น ต์  ก า ร ใช้ หิ น ปู น  (CaCO3) เป็ น ตั ว ดู ด ซั บ  (Absorbent) ใน  Fuel Gas 
Desulfurization และการผลิตแอมโมเนีย เป็นต้น 

3)   การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่  (mobile 
combustion) เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะ (รถบรรทุก 
รถไฟ เรือ เครื่องบิน รถยนต์ รถโดยสาร) ที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง หรือกรณีเช่าเหมาที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงแต่
องค์กรสามารถควบคุมหรือมีอ านาจสั่งการในการด าเนินงานได้ทั้งหมด อีกทั้งยานพาหนะนั้นๆ 
น ามาใช้งานเฉพาะในงานขององค์กรเท่านั้น  
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4)  การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ (fugitive emissions) เช่น  

4.1) การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายนอกที่เกิดขึ้น ณ บริเวณรอยเชื่อมข้อต่อ
ท่อของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร เช่น สารท าความเย็น หรือการรั่วไหลของก๊าซเรือน
กระจกจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรในขณะท าการซ่อมบ ารุง โดยการรายงาน
ปริมาณจะรายงานเฉพาะประเภทของสารที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจก 6 
ประเภท ตามมาตรฐาน ISO 14064-1  

4.2) การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน  เช่น การรั่วไหลของก๊าซ
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูโอไรด ์(SF6) จากการใช ้Switch gear   

4.3) การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทที่สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้  

4.4) ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสียและหลุมฝังกลบ  

4.5) ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีเพื่อการซักล้างหรือท าความสะอาดภายใน
องค์กร  

 5)  การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ชีวมวล (Biomass)  

ประเภทที่ 2 (Scope 2) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน  (Energy 
indirect emissions) เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ าที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายใน
องค์กร  

ประเภทที่ 3 (Scope 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  (Other indirect GHG emissions) 
ได้แก ่ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 
ซึ่งองค์กรสามารถวัดหรือประเมิน เพื่อการรายงานผลเพิ่มเติมได้ โดยไม่ถือเป็นข้อบังคับ   

ตัวอย่าง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ได้แก ่ 

1)   การเดินทางของพนักงานเพื่อการประชุม  สัมมนา และติดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ด้วย
ระบบการขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะที่ใช้ภายในองค์กรแต่จ้างเหมา
บริการรวมน้ ามันเช้ือเพลิงจากภายนอกองค์กร รถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบิน  

2)   การเดินทางไป - กลับ จากที่พักถึงองค์กร เพื่อการท างานของพนักงาน ด้วยยานพาหนะส่วนตัว
หรือยานพาหนะที่ใช้ภายในองค์กร แต่จ้างเหมาบริการรวมน้ ามันเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร 
หรือใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  

3)   การขนส่งผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ คนงาน หรือกากของเสีย ที่ เกิดจากการจ้างเหมาบริการโดย
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ และกิจกรรมดังกล่าวองค์กร
ไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานได ้
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4)   กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการจ้างเหมาช่วงให้
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้เป็นผู้ด าเนินการแทน และ
กิจกรรมดังกล่าวองค์กรไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานได้ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการหุง
ต้มจากกิจกรรมการประกอบอาหารภายในโรงอาหารโดยการจ้างเหมาจากบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอก  

5)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการก าจัดกากของเสีย และการบ าบัดน้ าเสียโดย
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้ก าหนดไว ้ 

6)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรในช่วงการใช้งาน  (Use  
Phase) และช่วงหลังใช้งาน (End-of-Life Phase)  

7)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ า และความร้อนที่องค์กรซื้อมา
เพื่อขายต่อไปยังหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นอีกทอดหนึ่ง  

8)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน ไฟฟ้า ไอน้ า หรือความร้อนของหน่วยงาน 
หรือองค์กรอื่นที่มาขอเช่าพื้นที่ขององค์กร  

9)   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทางอ้อมของพนักงานภายในองค์กร   
ในกรณีที่มีการเช่าพื้นที่อาคารขององค์กรอื่นเพ่ือใช้เป็นส านักงาน เช่น การใช้ลิฟต์ภายในอาคาร  

10)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการท าเหมือง หรือการสกัดวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงขั้นตอน
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบตั้งต้น ก่อนที่จะมีการน าเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อใช้
งานภายในองค์กร  

11)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ าประปาภายในองค์กร  

12)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุส านักงานที่มีการใช้ภายในองค์กร เช่น กระดาษ   

ฯลฯ 
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ขั้นตอนที่ 2  
การวิเคราะหแ์หล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

ภายหลังการก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับแผนผัง
โครงสร้างขององค์กรที่มีการแสดงโครงสร้างการบริหารขององค์กรและของกลุ่มผู้รับผิดชอบในการประเมิน
และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สถานที่ตั้ง (ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) แผนผัง
บริเวณขององค์กรโดยเฉพาะสถานที่ในส่วนที่มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวนพนักงาน 
ฟลักษณะของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ผังกระบวนการผลิต/การบริการ โดยระบุข้อมูลน าเข้า (input) และข้อมูลขา
ออก (output) และข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค านวณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น ามาประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต้องครบถ้วน สอดคล้อง
ตามขอบเขตองค์กรที่ก าหนด โดยควรเริ่มจากการระบุกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการโดยแต่ละหน่วยธุรกิจ/
โรงงานให้ครบถ้วน จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง ทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน และทางอ้อมอื่นๆ (ตามประเภทขอบเขตการด าเนินงานที่ระบุในขั้นตอนที่ 1)  

ตัวอย่าง การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงได้ดังภาพที่ 3  

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 การระบุกิจกรรมภายใต้ขอบเขตองค์กร 

 

บริษัท A 

 

ส านักงาน 
 

โรงงานผลิต 
 

ส่วนบ าบัดน้ าเสีย 

- งานด้านเอกสาร 
- งานบริการรับส่งพนักงาน  
- เดินทางติดต่องาน 
 

- ผลิตสินค้า 
- ขนส่งวัตถุดิบ  
- ขนส่งสินค้า 
 

- บ าบัดน้ าเสีย 
- ขนส่งกากของเสียเพ่ือ 
  น าไปก าจัด 
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จากนั้นวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม 

หน่วยงาน กิจกรรม แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส านักงาน งานด้านเอกสาร 

 
งานบริการรับส่งพนักงาน 
เดินทางติดต่องาน 

- การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ส านักงาน 
- การใช้กระดาษ 
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ  
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ 

โรงงานผลิต ผลิตสินค้า 
 
 
 
 
 
ขนส่งวัตถุดิบ 
ขนส่งผลิตภัณฑ ์

- การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องจักร อุปกรณ ์
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องจักร 

อุปกรณ์  
- การใช้ไอน้ าในกระบวนการผลิต 
- การใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ  
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ 

ส่วนบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดน้ าเสีย 
 
 
ขนส่งกากของเสียไปก าจัด 
 

- การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องจักร อุปกรณ์ 
- การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจาก 
  กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะที่ขนส่ง

กากของเสียไปก าจัด 
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม อาจใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่างตามตาราง    
ที่ 5 เพื่อระบุข้อมูล 
 
ตารางที่ 5 ตัวอย่างการวิเคราะหข์้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม 

หน่วยงาน ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 
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ช้ก
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ดา
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ส านักงาน    ×  ×  × ×   × × 

โรงงานผลิต × × × ×  × ×       

ส่วนบ าบัด      
น้ าเสีย 

  ×   ×    × ×   

XXX              

XXX              
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                                        ขั้นตอนที่ 3 
การคัดเลือกวธิีการค านวณ 

องค์กรต้องคัดเลือกและใช้วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้ได้ผลลัพธ์
ออกมาอย่างถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกัน และช่วยลดความไม่แน่นอน โดยองค์กร สามารถเลือกวิธีการใดก็ได้แต่ต้อง
ระบุไว้พร้อมเหตุผลประกอบ และต้องแสดงค าอธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณที่เคยใช้มาก่อน  

ตัวอย่าง วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี ้ 

1) การค านวณ โดยใช้วิธีการ 

- น าข้อมูลกิจกรรม (activity data) คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
(emission factor) และแสดงผลให้อยู่ในรูปของตัน (กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(CO2 equivalent)   

- การสร้างแบบจ าลอง (models) 

- การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์ (facility-specific correlations) 

- การท าสมการมวลสารสมดุล (mass balance)  

2)   การตรวจวัด 

ท าการตรวจวัดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรง  ณ แหล่งปล่อยหรือดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง หรือเว้นช่วงเป็นระยะ โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การ
ตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ตามวิธีการตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลปริมาณการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่มีความถูกต้องสูง  

3)   การตรวจวัดร่วมกับการค านวณ 

องค์กรสามารถหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการตรวจวัดร่วมกับการ
ค านวณได้ เช่น การน าข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่จัดเก็บ และข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่ งได้จากการตรวจวัด  มาท าการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม ้โดยอาศัยสมการมวลสารสมดุล เป็นต้น  
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ตัวอย่าง วิธีที่ใช้การดุลมวลสารหรือดุลสมการเคมี เช่น 

- กระบวนการ Calcination   

CaCO3 + Heat     CaO + CO2 

- กระบวนการผลิตกรดไนตริก 

(CH2)5CO (Cyclohexanone) + (CH2)5CHOH (Cyclohexanol) + wHNO3   

HOOC(CH2)4COOH (Adipic acid) + xN2O + yH2O 
 

- กระบวนการผลิตแอมโมเนยี 

NH3 + O2       0.5N2O + 1.5H2O 
NH3 + 4NO       2.5N2O + 1.5H2O 

NH3 + NO + 0.75O2      N2O + 1.5H2O 
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                                                                                                        ขั้นตอนที่ 4 
การเก็บข้อมลูกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

 

หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค านวณ องค์กรต้องมีการคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับวิธีการค านวณทีเ่ลือกใช ้

ข้อมูลกิจกรรม (activity data) ส่วนมากจะติดตามเก็บข้อมูลจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูล
ทั้งหมดควรได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้วิเคราะห์และทวนสอบได้ 

ตัวอย่างของข้อมูลกิจกรรม เช่น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เช่น ปริมาตรของก๊าซธรรมชาติ หน่วยเป็นลูกบาศก์
เมตร (m3) และปริมาตรของน้ ามันเชื้อเพลิง หน่วยเป็น ลิตร (liter)) ปริมาณการใช้สารเคมี หน่วยเป็น กิโลกรัม 
(kg) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง หน่วยเป็น 
กิโลเมตร (km) เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกมี 2 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อน าข้อมูลมาประเมินหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยข้อมูลกิจกรรมสามารถจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 

- ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ปริมาตรเป็นลิตร น้ าหนักเป็นกิโลกรัม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นต้น 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ชนิดเชื้อเพลิง ความเข้มข้นของสารเคมี องค์ประกอบของสารเคมี เป็นต้น 

2. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ประเมินได้จากข้อมูลในส่วนนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถท าได้ทั้งการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน บันทึกการ
เดินทางไปกลับของพนักงาน บันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิง บันทึกระยะทางรถขนส่ง และบันทึกปริมาณการ
ใช้วัตถุดิบ เป็นต้น และการใช้ข้อมูลทุติยภูมิกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิได้ เช่น การค านวณ 
ข้อมูลสถิติ การส ารวจ เป็นต้น  

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินและค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควรเก็บ
ข้อมูลอย่างน้อยในช่วงเวลา 1 ปี ตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถน าค่า
มาเปรียบเทียบกับค่าจากปีฐานที่เลือกไว้ได ้
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ตัวอย่าง การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลกิจกรรมและหน่วยของการเก็บข้อมูล 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยวัด 

ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 

การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ความร้อน 
และไอน้ าภายในองค์กร 

บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้  
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ลิตร, กิโลกรัม, 
Standard cubic 
feet (scf) 

การใช้เชื้อเพลิงภายในกระบวนการผลิต บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้  
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ลิตร, กิโลกรัม, 
Standard cubic 
feet (scf) 

การใช้สารเคมีภายในกระบวนการผลิต บันทึกปริมาณสารเคมีที่ใช้ 
บันทึกการเบิกจ่าย 

ลิตร, กิโลกรัม  

การเดินทางของบุคลากรขององค์กรด้วยพาหนะ
ขององค์กร หรือเช่าจากภายนอก แต่องค์กร
รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิง 

บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
บันทึกระยะทาง  
บันทึกน้ าหนักบรรทุก 
บันทึกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้  
บันทึกประเภทของพาหนะที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลิตร หรือกิโลกรัม 
กิโลเมตร 
ตัน และ % โหลด 

การเติมสารท าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
หรือระบบท าความเย็น 

บันทึกปริมาณสารท าความเย็นที่เติม 
บันทึกชนิดสารท าความเย็นที่เติม 

กิโลกรัม 

ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 

การใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ าที่
น าเข้ามาจากภายนอก 

บันทึกปริมาณไฟฟ้า ความร้อน และไอ
น้ าที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
กิโลจูลล ์
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ตัวอย่าง การแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลกิจกรรมและหน่วยของการเก็บข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยวัด 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 

การเดินทางของบุคลากรขององค์กรด้วยพาหนะ
ที่รับเหมาช่วงจากภายนอก  

บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
บันทึกระยะทาง  
บันทึกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้  
บันทึกประเภทของพาหนะที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลิตร หรือกิโลกรัม 
กิโลเมตร 
 

การเดินทางไปกลับของบุคลากรจากที่พักถึง
องค์กรด้วยพาหนะส่วนตัว หรือพาหนะในระบบ
สาธารณะ  

บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
บันทึกระยะทาง  
บันทึกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้  
บันทึกประเภทของพาหนะที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลิตร หรือกิโลกรัม 
กิโลเมตร 
 

การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจขององค์กร  บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
บันทึกระยะทาง  
บันทึกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้  
บันทึกประเภทของพาหนะที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลิตร หรือกิโลกรัม 
กิโลเมตร 
 

การจ้างเหมาช่วงขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
บันทึกระยะทาง  
บันทึกน้ าหนักบรรทุก 
บันทึกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้  
บันทึกประเภทของพาหนะที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลิตร หรือกิโลกรัม 
กิโลเมตร 
ตัน และ % โหลด 

การใช้วัสดุส านักงานและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษ  

บันทึกปริมาณวัสดุที่ใช้ 
บันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุ 
ใบเสร็จรับเงิน 

กิโลกรัม 
 

การใช้น้ าประปา บันทึกปริมาณน้ าประปาที่ใช้ 
ใบเสร็จรับเงิน 

ลูกบาศก์เมตร 
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                                                                                                        ขั้นตอนที่ 5 
การคัดเลือกคา่แฟกเตอร์การปล่อยหรือดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 

 

หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค านวณ องค์กรต้องคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก 

ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emission factors (EF)) เป็นค่าที่แปลงข้อมูลกิจกรรมไปเป็นค่า    
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแสดงได้ในหลายหน่วย เช่น กิโลกรัม CO2 ต่อ กิโลเมตรการเดินทาง 
กิโลกรัม CO2 ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงของการใช้ไฟฟ้า กิโลกรัม CO2 ต่อลิตรของการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่ง
การน าค่าแฟกเตอร์มาใช้ในการค านวณต้องมั่นใจว่าเลือกใช้หน่วยวัดที่สอดคล้องกันกับข้อมูลกิจกรรม 

กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ สามารถเลือกใช้ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการเผยแพร่แล้วตามแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับตาม
ความส าคัญ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของข้อมูล ได้ดังนี ้ 

    -   ฐานข้อมูลที่ท าการศึกษาและเผยแพร่โดยองค์กรภายในประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมนั้นๆ 

-   ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศไทย   (Thai LCI  Database)  ซึ่ง
รวบรวมและจัดการโดยศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  (ดูข้อมูลเพิ่ ม เติมที่   http:// 
www.thailcidatabase.net)   

-   ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าในประเทศ ซึ่งผ่านการกรองแล้ว (peer-reviewed  
publications)  

-   ฐานข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA  Software) 
ฐานข้อมูลเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเทศ   เป็นต้น  

-   ข้อมูลที่ตีพิมพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ   เช่น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental  Panel on Climate  Change:  IPCC)  องค์กร
ของสหประชาชาต ิ  

 
ตัวอย่าง ค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการเผยแพร่ แสดงไว้ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 

 

 

  

 



คู่มือการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร 

28 

 

ตารางที่ 6 ตัวอย่างค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบที ่1 

 

TABLE 2.3 

DEFAULT EMISSION FACTORS FOR STATIONARY COMBUSTION IN MANUFACTURING INDUSTRIES AND CONSTRUCTION 

(kg of greenhouse gas per TJ on  a Net Calorific Basis) 

 

Fuel CO2 CH4 N2O 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Crude Oil 73 300 71 100 75 500 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Orimulsion r   77 000 69 300 85 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Natural Gas Liquids r 64 200 58 300 70 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

 

G
as

o
li

n
e 

Motor Gasoline r   69 300 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Aviation Gasoline r   70 000 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Jet Gasoline r   70 000 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Jet Kerosene 71 500 69 700 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Other Kerosene 71 900 70 800 73 700 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Shale Oil 73 300 67 800 79 200 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Gas/Diesel Oil 74 100 72 600 74 800 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Residual Fuel Oil 77 400 75 500 78 800 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Liquefied Petroleum Gases 63 100 61 600 65 600 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Ethane 61 600 56 500 68 600 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Naphtha 73 300 69 300 76 300 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Bitumen 80 700 73 000 89 900 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Lubricants 73 300 71 900 75 200 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Petroleum Coke r  97 500 82 900 115 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Refinery Feedstocks 73 300 68 900 76 600 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

 

O
th

er
 O

il
 

Refinery Gas n 57 600 48 200 69 000 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Paraffin Waxes 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

White Spirit and SBP 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Other Petroleum Products 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Anthracite 98 300 94 600 101 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Coking Coal 94 600 87 300 101 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Other Bituminous Coal 94 600 89 500 99 700 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Sub-Bituminous Coal 96 100 92 800 100 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Lignite 101 000 90 900 115 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Oil Shale and Tar Sands 107 000 90 200 125 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Brown Coal Briquettes n 97 500 87 300 109 000 n   10 3 30 n       1.5 0.5 5 

Patent Fuel 97 500 87 300 109 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

 

อ้างอิงจาก 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ประเภทการเผาไหม้แบบ
อยู่กับที่ และส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง 
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบที ่2 

ชื่อ หน่วยวัด ค่าการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก (KgCO2e/หน่วย) 

แหล่งข้อมูลอา้งอิง 

การใช้ไฟฟ้า 

Thailand Grid Mix 
Electricity 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 (kWh) 

0.5813 Thailand Grid Mix 
Electricity LCI 
Database 2552 
(2009) 

พลังงาน (ที่มีการเคลื่อนที่) 

น้ ามันเบนซิน ลิตร (L) 2.2376  IPCC Vol.2 table 
3.2.1, 3.2.2, DEDE 

น้ ามันดีเซล ลิตร (L) 2.7446  IPCC Vol.2 table 
3.2.1, 3.2.2, PTT 

Liquified Petroleum Gas 
(LPG) 

ลิตร (L) 1.5362  IPCC Vol.2 table 
3.2.1, 3.2.2, DEDE 

กลุ่มการขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck Transportations) และขนส่งประเภทอื่นๆ (Others) 

รถกระบะบรรทกุ 4 ล้อ 
ขนาดเล็ก น้ าหนักบรรทกุ
สูงสุด 7 ตัน 
วิ่งแบบปกติ 0% Loading 

ตัน-กิโลเมตร (tkm) 0.3111 Thai national 
database 

รถกระบะบรรทกุ 4 ล้อ 
ขนาดเล็ก น้ าหนักบรรทกุ
สูงสุด 7 ตัน 
วิ่งแบบปกต ิ50% Loading 

ตัน-กิโลเมตร (tkm) 0.2681 Thai national 
database 

 

อ้างอิงจาก ค่า Emission Factor รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ของ
องค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) update 30 เมษายน 2556 

 



คู่มือการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร 

30 

 

ตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-1 ข้อ 7.3.1 การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่เป็น
ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) ให้แสดงปริมาณแยกแต่ละชนิดของก๊าซ
เรือนกระจกในหน่วย ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e) ดังนั้นการเลือกใช้ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor, EF) จึงควรอ้างอิงจากหลายแหล่งซึ่งสามารถให้ข้อมูลค่า EF แยก
ตามแต่ละชนิดของก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแหล่งที่แนะน าและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ข้อมูลจาก
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental  Panel on 
Climate  Change:  IPCC)  ตามเอกสาร “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
แยกตาม Volume ที่ใช้ รายละเอียดดังภาพที่ 4 โดยหากเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม
การใช้เช้ือเพลิงให้ใช้ Volume 2 Energy   
 

 
 

ภาพที่ 4  หน้าจอแสดงผลการสืบค้นค่า EF จาก IPCC 

 
ส าหรับบางประเภทอุตสาหกรรมอาจใช้ค่า EF และการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอุตสาหกรรมนั้น เช่น Oil and Natural Gas Industry จะอ้างอิงจาก 
สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน หรือ American Petroleum Institute, API ตามเอกสาร “COMPENDIUM OF 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS METHODOLOGIES FOR THE OIL AND NATURAL GAS INDUSTRY” 
โดยสามารถดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่  
http://www.api.org/ehs/climate/new/upload/2009_ghg_compendium.pdf 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/%20แยก
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/%20แยก
http://www.api.org/ehs/climate/new/upload/2009_ghg_compendium.pdf
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การพิจารณาน าค่า EF จากคู่มือของ IPCC มาใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกประเภทของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าเป็น Stationary Combustion, Mobile Combustion, 
Fugitive Emission และเลือก Chapter ที่ใช้ให้ถูกต้อง โดย  

- Stationary Combustion เลือกใช้ Volume 2 Chapter 2 
- Mobile Combustion เลือกใช้ Volume 2 Chapter 3 
- Fugitive Emissions เลือกใช้ Volume 2 Chapter 4 
- Waste Water Treatment and Discharge เลือกใช้ Volume 5 Chapter 6 

2. การเลือกใช้ค่า EF ให้พิจารณาค่า Default ตาม Tier ที่ เลือกใช้ เช่น ใน Volume 2 Chapter 2 - 
Stationary Combustion จะก าหนดไว้ 3 Tier โดย Tier 1 เป็นค่าที่ก าหนดในระดับนานาชาติ Tier 2 
เป็นค่าเฉพาะของประเทศ (Country-Specific) และ Tier 3 เป็นค่าเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ (Technology-
Specific) ซึ่งในปัจจุบันเราจะเลือกใช้ค่าของ Tier 1 เนื่องจากของประเทศไทยยังไม่มีก าหนดค่าเฉพาะไว ้

3. เลื อ ก ใช้ ค่ า  EF ตามประ เภท ของอุ ตสาหกรรม  เช่ น  ใน  Volume 2 Chapter 2 - Stationary 
Combustion จ ะ แ บ่ ง เป็ น  Energy Industries, Manufacturing Industries and Construction, 
Commercial/ Institutional, Residential and Agriculture/Forestry/Fishing/Fishing Farms  

 

ตัวอย่าง การเลือกค่า EF มาใช้ ส าหรับประเภท Direct Emissions – Stationary Combustion โดยเลือก
ค่า Default ของ Tier 1 ส าหรับ Manufacturing Industries and Construction : ให้ เลือกใช้ค่าใน 
Table 2.3 (ตามตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้)  แยกตามชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมา ซึ่งหน่วยของค่า EF คือ kg of greenhouse gas per TJ on a Net Calorific Basis  

จะเห็นว่าหน่วยของ EF เป็นหน่วยของค่าพลังงาน ซึ่งการน าค่า EF ไปใช้ในการค านวณควรจะต้องมีหน่วยที่
สอดคล้องกันกับหน่วยวัดของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยวัดของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้จะ
แสดงในรูปของ ลิตร กิโลกรัม หรือ scf ดังนั้น ควรมีการแปลงหน่วยของค่า EF ให้อยู่ในรูปของ kgCO2e/unit 
โดย unit ให้สอดคล้องกับหน่วยของข้อมูลกิจกรรม 

ตัวอย่าง การแปลงหน่วยของค่า EF 
1. ทราบค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value, NCV) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก “รายงานพลังงานของ

ประเทศไทย” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ในบางธุรกิจอาจสามารถใช้ค่า NCV 
จากผลทดสอบของโรงงานได้ 

2. หน่วยของ EF ใน Table 2.3 คือ kg of greenhouse gas per TJ ส่วนค่า NCV มีหน่วยเป็น MJ/unit จึง
ต้องแปลงหน่วย TJ ให้เป็น MJ และคูณค่า NCV ก็จะได้ค่า EF ที่มีหน่วยเป็น kgCO2e/unit เช่น ค่า EF 
(CO2) ใน Table 2.3 ของเชื้อเพลิง ประเภท Diesel Oil มีค่าเท่ากับ 74100 kgCO2 per TJ และค่า NCV 
ของ น้ ามันดีเซล (ลิตร) เท่ากับ 36.42 MJ/Unit  

                    ดังนั้น        EF (kgCO2/unit)    =  (74100 * 36.42) / 106      = 2.6987     
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TABLE 2.3 

DEFAULT EMISSION FACTORS FOR STATIONARY COMBUSTION IN MANUFACTURING INDUSTRIES AND CONSTRUCTION 

(kg of greenhouse gas per TJ on  a Net Calorific Basis) 

 

Fuel CO2 CH4 N2O 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Default 

Emission 

Factor 

 
Lower 

 
Upper 

Crude Oil 73 300 71 100 75 500 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Orimulsion r   77 000 69 300 85 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Natural Gas Liquids r 64 200 58 300 70 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

 

G
as

o
li

n
e 

Motor Gasoline r   69 300 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Aviation Gasoline r   70 000 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Jet Gasoline r   70 000 67 500 73 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Jet Kerosene 71 500 69 700 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Other Kerosene 71 900 70 800 73 700 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Shale Oil 73 300 67 800 79 200 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Gas/Diesel Oil 74 100 72 600 74 800 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Residual Fuel Oil 77 400 75 500 78 800 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Liquefied Petroleum Gases 63 100 61 600 65 600 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Ethane 61 600 56 500 68 600 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Naphtha 73 300 69 300 76 300 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Bitumen 80 700 73 000 89 900 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Lubricants 73 300 71 900 75 200 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Petroleum Coke r  97 500 82 900 115 000 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Refinery Feedstocks 73 300 68 900 76 600 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

 

O
th

er
 O

il
 

Refinery Gas n 57 600 48 200 69 000 r       1 0.3 3 0.1 0.03 0.3 

Paraffin Waxes 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

White Spirit and SBP 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Other Petroleum Products 73 300 72 200 74 400 r       3 1 10 0.6 0.2 2 

Anthracite 98 300 94 600 101 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Coking Coal 94 600 87 300 101 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Other Bituminous Coal 94 600 89 500 99 700 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Sub-Bituminous Coal 96 100 92 800 100 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Lignite 101 000 90 900 115 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Oil Shale and Tar Sands 107 000 90 200 125 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 

Brown Coal Briquettes n 97 500 87 300 109 000 n   10 3 30 n       1.5 0.5 5 

Patent Fuel 97 500 87 300 109 000 10 3 30 r       1.5 0.5 5 
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ขั้นตอนที่ 6 
การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

 

การค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถค านวณได้จากการใช้ค่าข้อมูลกิจกรรม
คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  
 

GHG emissions or removals = GHG activity data x GHG emission or removal factors 
 
 
 

ปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก =  ข้อมูลกิจกรรม x ค่าแฟกเตอรก์ารปลอ่ยหรือดูดกลับก๊าซเรอืน    
                                           กระจก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (GHG Emissions)   

ส าหรับการค านวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ  ภายใน
องค์กร สามารถแสดงเป็นตัวอย่าง แยกตามลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี ้ 

1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงของอุปกรณ์และเตาเผาต่างๆ 

เป็นการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า หรือผลิตความร้อน ที่อยู่ในต าแหน่งคงที่ เช่น เตาเผา (Furnace) หม้อไอน้ า 
(Boiler) เครื่องปั่นกระแสไฟที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Generator) และเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม ถ่านหิน น้ ามันเตา น้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล เป็นต้น  

 

หน่วยต้องสัมพันธ์กัน 

หน่วยวัด : kgCO2e/day, 
kgCO2e/month , kgCO2e/year 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เช่น 
(liter/day, liter/month, 

liter/year 

kgCO2e/unit เช่น 
(kgCO2/liter, kgN2O/liter, 

kgCH4/liter) 
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กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงของอุปกรณ์และเตาเผา
ต่างๆ (เผาไหม้อยู่กับที่) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
(L,kg,scf) x ค่ า แฟ ก เต อ ร์ ก ารป ล่ อ ย ก๊ าซ เรื อ น ก ระจ ก 
(kgCO2e/L, kgCO2e/kg, kgCO2e/scf) 

 

หมายเหตุ  ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ส าหรับการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประเภทที่ 1 Direct Emission ให้รายงานแยกแต่ละประเภทของก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการ
ค านวณจึงจ าเป็นต้องแยกค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละประเภท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง บริษัท A ใช้น้ ามันดีเซลส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 15,000 ลิตรต่อปี 

จากตารางที่ 6 Table 2.3 ใน 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories พบว่าการใช้
น้ ามันดีเซล จะปล่อยก๊าซ CO2, CH4 และ N2O ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจก สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2) = ปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้น้ ามันดีเซล (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgCO2/liter) 
           = 15,000 liter x  2.6987 kgCO2/liter 
                              = 40,480.5 kgCO2 

โดย EF (kgCO2/unit)    =  (74100 * 36.42) / 106   =  2.6987     
              

                           EF (CO2)     NCV 
       (kgCO2 per TJ)  (MJ/Unit) 

 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CH4) = ปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้ (liter/year) x คา่แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้น้ ามันดีเซล (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgCH4/liter) 
           = 15,000 liter x 0.000109  kgCH4/liter 
                              = 1.635 kgCH4 

โดย EF (kgCH4/unit)    =  (3 * 36.42) / 106 =  0.000109    
              

                    EF (CH4)     NCV              
            (kgCH4 per TJ)  (MJ/Unit) 
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (N2O) = ปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้น้ ามันดีเซล (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgN2O/liter) 
           = 15,000 liter x  0.0000219 kgN2O/liter 
                              = 0.3285 kgN2O 

โดย EF (kgN2O/unit)    =  (0.6 * 36.42) / 106   =  0.0000219     
              

                      EF (N2O)     NCV                

              (kgN2O per TJ)  (MJ/Unit) 

 

ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยรวม = ปริมาณ CO2 * GWP ของ CO2 + ปริมาณ CH4 * GWP ของ CH4 +  
คิดในหน่วย KgCO2e                          ปริมาณ N2O * GWP ของ N2O  

= (40,480.5 * 1) + (1.635 * 25) + (0.3285 * 298)  =  40,619.27  kgCO2e 

หมายเหตุ ค่า GWP คือ ค่าศักยภาพในการท าให้โลกร้อน โดยแสดงเป็นค่าของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

ตัวอย่าง บริษัท B มีข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG จ านวน 500 ลิตร 

จากตารางที่ 6 Table 2.3 ใน 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories พบว่าการใช้ 
LPG จะปล่อยก๊าซ CO2, CH4 และ N2O ดังนั้นปรมิาณก๊าซเรือนกระจก สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2) = ปริมาณ LPG ที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ LPG (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgCO2/liter) 
           = 500 liter x  1.6797 kgCO2/liter 
                              = 839.86 kgCO2 

โดย EF (kgCO2/unit)    =  (63100 * 26.62) / 106   =  1.6797     
              

                           EF (CO2)     NCV 
       (kgCO2 per TJ)  (MJ/Unit) 

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CH4) = ปริมาณ LPG ที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ LPG (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgCH4/liter) 
           = 500 liter x  0.0000266 kgCH4/liter 
                              = 0.0133 kgCH4 

โดย EF (kgCH4/unit)    =  (1 * 26.62) / 106 =  0.0000266     
              

                    EF (CH4)     NCV              

            (kgCH4 per TJ)  (MJ/Unit) 
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2.  การใช้สารเคมีภายในกระบวนการผลิต 

เป็นการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

2.1 กรณีที่สารเคมีไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้งาน จะเป็น  
การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสารเคมี โดยรายงานในประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  

2.2 กรณีที่สารเคมีสามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างใช้งาน 
จะค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยา โดยอาศัยหลักมวลสาร
สัมพันธ์ และรายงานในประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร  
 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

2.1 การใช้สารเคมีภายในกระบวนการผลิต 

(สารเคมีไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายใน
กระบวนการฯ) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (kg) 
x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมี 
(kgCO2e/kg) 

* ในกรณีที่ไม่สามารถหา Emission Factor ของสารเคมีที่ใช้ได้ ให้พิจารณา 
Emission Factor จากประเภท สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมีที่มี
ลักษณะใกล้เคียงมาใช้ค านวณแทน  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (N2O) = ปริมาณ LPG ที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ LPG (เผาไหม้อยู่กับที่) (kgN2O/liter) 
         = 500 liter x  0.00000266 kgN2O/liter 
                            = 0.00133 kgN2O 

โดย EF (kgN2O /unit)    =  (0.1 * 26.62) / 106 =  0.00000266     
              

                      EF (N2O)     NCV                

              (kgN2O per TJ)  (MJ/Unit) 

 

ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยรวม = ปริมาณ CO2 * GWP ของ CO2 + ปริมาณ CH4 * GWP ของ CH4 +  
คิดในหน่วย KgCO2e                          ปริมาณ N2O * GWP ของ N2O  

= (839.86 * 1) + (0.0133 * 25) + (0.00133 * 298)  =  840.589  kgCO2e 

หมายเหตุ ค่า GWP คือ ค่าศักยภาพในการท าให้โลกร้อน โดยแสดงเป็นค่าของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 
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กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

2.2 การใช้สารเคมีภายในกระบวนการผลิต 

(สารเคมีสามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ภายในกระบวนการฯ) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)  = ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่     
                                               ค านวณได้จากการดุลมวลสาร  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ในกระบวนการบ าบัดน้ าเสียของบริษัท A มีการใช้กรดซัลฟิวริกในการปรับสภาพน้ าที่มีค่า pH ต่ า โดยใช้กรด
ซัลฟิวริกทั้งหมด 100 กิโลกรัมต่อปี  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณกรดซัลฟิวริกที่ใช้ (kg/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ             
                                 กรดซัลฟิวริก (kgCO2e/kg) 
        = 100 kg x  0.1219 kgCO2e/kg 
                              = 12.19 kgCO2e   (รายงานในประเภทที่ 3) 
 
หมายเหตุ ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรดซัลฟิวริก อ้างอิงจาก ค่า Emission Factor แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) update 2 มกราคม 2556 

ตัวอย่าง ในกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ าของหม้อไอน้ าของบริษัท A มีการเติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เพื่อ
ป้องกันการเกิดตะกรัน โดยมีการใช้โซเดียมคาร์บอเนตทั้งหมด 10 กิโลกรัมต่อปี  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (จากการดุลมวลสาร) เมื่อโซเดียมคาร์บอเนตถูกให้ความร้อนจะท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
ขึ้น ดังสมการ 

    Na2CO3 ---------------> Na2O + CO2  
หาค่ามวลโมเลกุล (MW) ของแต่ละสาร โดยค านวณจากค่ามวลอะตอม ได้ดังนี้ ;  
Na = 23, C = 12, O = 16 และน ามาเข้าสมการเคมี เพื่อหามวลโมเลกุล ได้ดังนี้ 

    Na2CO3 ---------------> Na2O + CO2  
(23x2) + (12x1) + (16x3) = 106 กรัม                    (12x1) + (16x2) = 44 กรัม 
ดังนั้น Na2CO3 จ านวน 106 กรัม เมื่อให้ความร้อนจะเกิด CO2 จ านวน 44 กรัม 
        Na2CO3 จ านวน 10,000 กรัม เมื่อให้ความร้อนจะเกิด CO2 จ านวน  
        (44/106) x 10,000 กรัม = 4,150.94 กรัม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าปฏกิิริยาของ Na2CO3 จึงเท่ากับ 4.15 kgCO2e 
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3.  การเดินทาง และขนส่งด้วยยานพาหนะประเภทรถต่างๆ  

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางและขนส่งทางรถ สามารถท าได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังนี ้ 

3.1 กรณีที่ทราบข้อมูลปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง หรือขนส่ง ให้น าปริมาณที่ใช้ไปคูณ
กับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช ้ 

3.2 กรณีที่ไม่มีข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิง ให้เลือกใช้วิธีการค านวณ โดยเลือกจากวิธีต่างๆ ดังนี ้ 

 3.2.1  กรณีมีข้อมูลระยะทางในการเดินทาง และประเภทของเช้ือเพลิงที่ใช้ ให้น าข้อมูลระยะทาง
มาใช้ค านวณเป็นปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ โดยน าค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมา
ประกอบการค านวณ (โดยอ้างอิงค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากแหล่งอ้างอิงที่
เหมาะสม อาท ิกรมควบคุมมลพิษ และ American Petroleum Institute (API))   

3.2.2  กรณีมีข้อมูลระยะทางในการเดินทาง และประเภทของยานพาหนะ ให้น าข้อมูลระยะทาง
มาใช้ค านวณโดยคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของ
ยานพาหนะ และกรณีมีการบรรทุกสินค้าให้น าน้ าหนักบรรทุกมาประกอบการค านวณ
ด้วย (โดยอ้างอิงค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม อาทิ 
Thai National Database)   

 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

3.1 การเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะ
ประเภทรถ 

(กรณีทราบปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
เดินทาง (หน่วยวัดตามประเภทของเชื้อเพลิง) x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของเชื้อเพลิง (kgCO2e/unit) 
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ตัวอย่าง บริษัท A ว่าจ้างรถยนต์เช่าจากภายนอกที่ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรับส่งพนักงานไปพบลูกค้าที่จังหวัด
ระยอง โดยบริษัท A เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง ซึ่งปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดการเดินทางครั้งนี้รวม
ทั้งหมด 55 ลิตร  (รายงานในประเภทท่ี 1 Direct Emission – Mobile Combustion) 

* การเลือกใช้ค่า EF ส าหรับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภท Mobile Combustion ให้เลือกใช้ 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Chapter 3 Mobile Combustion โดย
เลือกใช้ค่าใน Table 3.2.1 และ Table 3.2.2 ซึ่งพบว่าการใช้ดีเซล จะปล่อยก๊าซ CO2, CH4 และ N2O ดังนั้นปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CO2) = ปริมาณดีเซลที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ดีเซล (เผาไหม้เคลื่อนที่) (kgCO2/liter) 
           = 55 liter x  2.6987 kgCO2/liter 
                              = 148.43 kgCO2 

โดย EF (kgCO2/unit)    =  (74100 * 36.42) / 106   =  2.6987     
              

                           EF (CO2)     NCV 
       (kgCO2 per TJ)  (MJ/Unit) 

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (CH4) = ปริมาณดีเซลที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ดีเซล (เผาไหม้เคลื่อนที่) (kgCH4/liter) 
           = 55 liter x  0.000142 kgCH4/liter 
                              = 0.0078 kgCH4 

โดย EF (kgCH4/unit)    =  (3.9 * 36.42) / 106 =  0.000142     
              

                     EF (CH4)     NCV                

            (kg CH4 per TJ)  (MJ/Unit) 
 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (N2O) = ปริมาณดีเซลที่ใช้ (liter/year) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
                                           การใช้ดีเซล (เผาไหม้เคลื่อนที่) (kgN2O/liter) 
           = 55 liter x  0.000142 kgN2O/liter 
                              = 0.0078 kgN2O 
โดย EF (kgN2O/unit)    =  (3.9 * 36.42) / 106  =  0.000142     
              

                      EF (N2O)     NCV                
              (kgN2O per TJ)  (MJ/Unit) 

ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยรวม = ปริมาณ CO2 * GWP ของ CO2 + ปริมาณ CH4 * GWP ของ CH4 +  
คิดในหน่วย KgCO2e                          ปริมาณ N2O * GWP ของ N2O  

= (148.43 * 1) + (0.0078 * 25) + (0.0078 * 298)  =  150.949 kgCO2e 

หมายเหตุ ค่า GWP คือ ค่าศักยภาพในการท าให้โลกร้อน โดยแสดงเป็นค่าของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 
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กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

3.2.1 การเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะ
ประเภทรถ 

(กรณีไม่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ทราบ
ระยะทาง และประเภทเชื้อเพลิง) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
เดินทาง (หน่วยวัดตามประเภทของเชื้อเพลิง) x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของเชื้อเพลิง (kgCO2e/unit) 
โดยค านวณหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ก่อนจากสูตร 

      ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (หน่วยวัดตามประเภทเชื้อเพลิง) =  

                          ระยะทาง (กิโลเมตร)  

           อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กิโลเมตร/หน่วยวัด)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง บริษัท A ว่าจ้างรถยนต์เช่าจากภายนอกที่ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นเชื้อเพลิง เพื่อรับส่งพนักงานไปพบลูกค้าที่
จังหวัดระยอง โดยบริษัท A เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง ซึ่งทราบระยะทางการเดินทางไป -กลับ รวม 400 
กิโลเมตร 

ก่อนอื่นให้ค านวณปริมาณก๊าซหุงต้มที่ใช้ (ลิตร) = ระยะทาง (km) / อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการเดินทาง 
                                                            ด้วยรถ LPG (km/liter)  
             = 400 (km) / 8.929 (km/liter) 
             = 44.80 liter 

หมายเหตุ ค่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงส าหรับรถ LPG และค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของก๊าซหุงต้ม (พลังงาน ที่มีการเคลื่อนที่) 
อ้างอิงจากค่า Emission Factor ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) update 19 มีนาคม 2556 

จากนั้นค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามตัวอย่างข้อ 3.1  

ตัวอย่าง บริษัท A ว่าจ้างรถยนต์เช่าจากภายนอกที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นเชื้อเพลิง เพื่อรับส่งพนักงานไปพบ
ลูกค้าที่จังหวัดระยอง โดยบริษัท A เปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิง ซ่ึงปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดการ
เดินทางครั้งนี้รวมทั้งหมด 55 ลิตร  (รายงานในประเภทที่ 1 Direct Emission – Mobile Combustion) 

* การค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้เลือกใช้ค่า EF ส าหรับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภท Mobile 
Combustion ตาม Table 3.2.1 และ Table 3.2.2 โดยเลือกใช้ค่าของ Motor Gasoline – Uncontrolled  

* การค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้น าค่า Activity Data ของการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยคูณด้วย 0.95 
(หมายความว่า มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 95% และเอทานอล 5% จึงน าค่า Activity Data เฉพาะส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง
ฟอสซิล มาใช้เพื่อการค านวณ)   

จากนั้นค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามตัวอย่างข้างต้นในข้อ 3.1  
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กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

3.2.2 การเดินทางและขนส่งด้วยยานพาหนะ
ประเภทรถ 

(กรณีไม่ทราบปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ทราบ
ระยะทาง และประเภทของพาหนะที่ใช้ โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ มีบรรทุกสินค้า กับไม่มีการ
บรรทุกสินค้า) 

• กรณีไม่มีบรรทุกสินค้า 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ระยะทาง (กิ โลเมตร) x        
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันกิโลเมตร) 

• กรณีมีบรรทุกสินค้า 

ปริมาณ ก๊ าซ เรือนกระจก (kgCO2e) = น้ าหนั กสินค้ า (ตัน ) x 
ระยะทาง (กิโลเมตร) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
(ตันกิโลเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง บริษัท A จัดรถกระบะบรรทุก 10 ล้อ ขนาด 16 ตัน เพื่อขนส่งสินค้า โดยมีการบรรทุกสินค้าน้ าหนัก 16 
ตัน เพื่อน าไปส่งแก่ลูกค้าโดยเที่ยวไปบรรทุกสินค้าเต็มน้ าหนักบรรทุก เดินทางไปเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เที่ยว
กลับน ารถเปล่ากลับมายังบริษัท โดยจะขนส่งในลักษณะนี้ทุกวันไม่มีวันหยุด วันละ 2 เที่ยว  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเที่ยวไป + ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเที่ยวกลับ (kgCO2e) 
        

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เที่ยวไป)  =  น้ าหนักบรรทุก (ton) x  ระยะทาง (km)  x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (tkm) x 2 เที่ยว x 365 วัน 
                                             =  16 (t) x 20 (km) x 0.0530 (kgCO2e/tkm) x 2 x 365 
                                             =  12,380.8 kgCO2e    
หมายเหต ุค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นค่าของรถกระบะบรรทุก 10 ล้อ น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 16 ตัน วิ่งแบบปกติ 
100% loading ซึ่งอ้างอิงจากค่า Emission Factor ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) update 19 มีนาคม 2556 
 

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เที่ยวกลับ)  =  ระยะทาง (km)  x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (km) x       
2 เที่ยว x 365 วัน 
                                               =  20 (km) x 0.5863 (kgCO2e/km) x 2 x 365 
                                               =  8,559.98 kgCO2e    
หมายเหต ุค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นค่าของรถกระบะบรรทุก 10 ล้อ น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 16 ตัน วิ่งแบบปกติ 0% 
loading ซึ่งอ้างอิงจากค่า Emission Factor ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) update 19 มีนาคม 2556 
 

ดังนั้น ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (รวม) = 12,380.8 + 8,559.98 = 20,940.78 kgCO2e 
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4.   การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตย่อยภายในโรงงาน เช่น การรั่วไหลของสาร
ท าความเย็นในเครื่องปรับอากาศหรือระบบท าความเย็น  

 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

การเติมสารท าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
หรือระบบท าความเย็น 

(ทราบชนิดของสารท าความเย็น ซึ่งเป็นชนิดที่
ปล่อย GHG เช่น R-22, R-134) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)  = ปริมาณสารท าความเย็น      
ที่เติม (kg) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของ
สารท าความเย็น (kgCO2e/kg)  

 

 
หมายเหตุ  การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเติมสารท าความเย็น จะรายงานเฉพาะสารท าความเย็น
ชนิดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 6 กลุ่มก๊าซที่อยู่ภายในของข่ายที่มาตรฐาน ISO 14064-1 ก าหนด โดยให้
ตรวจสอบจากตาราง GWP ที่อ้างอิงในภาคผนวก ค ซึ่งกรณีที่ไม่อยู่ใน 6 กลุ่มก๊าซ เช่น สารท าความเย็นชนิด   
R-22 ให้มีการชี้บ่งแหล่งปล่อย การค านวณ และรายงานแยกไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง บริษัท A มีเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ทุกปีต้องมีการเติมน้ ายาแอร์ชนิด R-134a ประมาณ 7.5 กิโลกรัม      
ต่อเครื่อง  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณสารท าความเย็นที่เติม (kg) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารท า 
                                 ความเย็น (kgCO2e/kg) 
        =  7.5 kg x 1430 kgCO2e/kg x 2 เครื่อง  
                              = 21,450 kgCO2e    

หมายเหตุ ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของน้ ายาแอร์ ชนิด R-134a  อ้างอิงจากค่า GWP 100yr  
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5. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบ าบัดน้ าเสีย  

การค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบ าบัดน้ าเสีย โดยหากองค์กรมีระบบบ าบัดน้ าเสียเองภายใน
โรงงานจะมีการปล่อยก๊าซมีเทน และให้รายงานในประเภทที่ 1 Direct Emission 

ก า ร ค า น ว ณ อ้ า ง อิ ง  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – 
Volume 5 : Waste, Chapter 6 : Wastewater Treatment and Discharge ข้อ 6.2.3 Industrial 
Wastewater 

 

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

การบ าบัดน้ าเสีย 

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก CH4 Emissions  =  (TOW - S) * EF - R  

โดย     TOW  =  W * COD 

             EF  =  B0 * MCF 

   
หมายเหตุ  

CH4 Emissions  (kg CH4/month)     เป็นค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมการบ าบัดน้ าเสีย 

TOW       (kg COD/month)    เป็นค่า Total organically degradable material in industrial wastewater 

W      (m3/month)       เป็นค่า Wastewater generated – ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ 

COD     (mg/l)        เป็นค่า Chemical Oxygen Demand – ค่า COD ขาเข้าที่ได้จากการวัด  

S      (kg COD/month)    เป็นค่า Organic component removed as sludge in inventory year               

                                                ปริมาณกากตะกอนที่ออกจากระบบบ าบัด 

EF                   (kg CH4/kg COD for treatment/discharge pathways or system used)  

                                                เป็นค่า Emission factor – ดูตารางที่ 5 

Bo       (kg CH4/ kg COD)   เป็นค่า Maximum CH4 producing capacity = 0.25 ซึ่งเป็นค่า IPCC COD-  

                                                default factor for B0 

MCF          เป็นค่า Methane Correction Factor (fraction) – ดูตารางที่ 5  

R        (kg CH4 /month)   เป็นค่า Amount of CH4 recovered – ค่าปริมาณมีเทนที่น ากลับเข้ามาใช้ใหม่ 
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การเลือกใช้ค่า MCF ให้พิจารณาประเภทของระบบบ าบัดน้ าเสียและเง่ือนไขในการเดินระบบ โดยอ้างอิงค่าตาม
ตารางที่ 8  

ตารางที่ 8  ค่า Default ส าหรับ  MCF Values For Industrial  Wastewater  

Wastewater Treatment System B0 MCF EF Remark 

Untreated (Sea, river and lake discharge 0.25 0.1 0.025  

Aerobic treatment plant: Well managed  0.25 0.0 0.000   

Aerobic treatment plant : Not well managed, Overloaded 0.25 0.3 0.075   

Anaerobic digester for sludge : without methane recovery 0.25 0.8 0.200   

Anaerobic reactor : without methane recovery 0.25 0.8 0.200   

Anaerobic shallow lagoon (depth less than 2 meter) 0.25 0.2 0.050   

Anaerobic deep lagoon (depth more than 2 meter) 0.25 0.8 0.200   

 
 

 
6.  การใช้พลงังานไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ าจากแหลง่ภายนอก 

• การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ าที่มีการน าเข้ามาจาก
แหล่งภายนอกเพื่อใช้ภายในองค์กร ให้ค านวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า ความร้อน และไอน้ าที่เกิดขึ้นจริง
ขององค์กร โดยจัดเก็บบันทึกปริมาณการใช้ หรือใช้ค่าจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าขององค์กร  

• กรณีที่องค์กรไปเช่าสถานที่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมีการใช้ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ให้
ท าการประมาณปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์กรโดยวิธีการปันส่วนที่เหมาะสม  
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กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

การใช้ไฟฟ้าที่น าเข้าจากภายนอก 

(รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 
2 Energy Indirect Emission)  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e/kWh) 

- ค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปีสามารถค านวณได้จาก 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง.ปี) = จ านวนวัตต์ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (วัตต์) x ชั่วโมงการเปิดใช้เฉลี่ยต่อวัน (ชั่วโมง/วัน)                                                                             
x 365 (วันใน 1 ปี) / 1,000 (คิดเป็นกิโลวัตต์)  

การใช้ไฟฟ้าที่น าเข้าจากภายนอก (กรณีองค์กร
ไปเช่าสถานที่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ) 

(รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 
2 Energy Indirect Emission) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(kWh) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e/kWh) 

- โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้ค านวณโดยใช้การปันส่วน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า =  

       (พื้นที่ในส่วนรับผิดชอบ x ปริมาณไฟฟ้าทั้งอาคาร) 

                  (พื้นที่อาคาร x อัตราการอยู่อาศัย) 

อัตราการอยู่อาศัย หมายถึง จ านวนพื้นที่ที่มีคนอาศัยต่อจ านวน
พื้นที่ทั้งหมด เช่น ถ้ามีส านักงานต่างๆ เช่าท างานอยู่ในพื้นที่ 75 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อาคาร ค่าอัตราการอยู่อาศัย คิดที่ 0.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง บริษัท A มีเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 1,500 วัตต์ เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง ท างาน   
ปีละ 300 วัน  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
                                              (kgCO2e/kWh) 
 

หาปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี        = 1,500/1,000 (kW) x 8 h/day x 300 day 
                                          = 3,600 kWh 
 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) = 3,600 kWh x 2 เครื่อง x 0.5813 kgCO2e/kWh 
          = 4,185.36 kgCO2e 
 

หมายเหต ุค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อ้างอิงจากค่า Emission Factor ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กร    
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) update 30 เมษายน 2556 
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7.  การเดินทางด้วยเครื่องบิน 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ค านวณจากระยะทางที่เดินทาง
คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลเมตร) หากไม่ทราบข้อมูลระยะทาง สามารถค้นหาระยะทางได้จาก website เช่น 
www.travelmath.com เป็นต้น  

  

กิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณ 

การเดินทางด้วยเครื่องบิน 

(รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 
3 Other Indirect Emissions) 

ปริม าณ ก๊ าซ เรื อนกระจก  (kgCO2e) = จ านวนผู้ เดิ นท าง 
(passenger)  x ระยะทาง (km) x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (kgCO2e/passenger-km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดกากของเสีย 
 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการก าจัดกากของเสีย ในกรณีที่องค์กรมีระบบการก าจัด
ของเสีย การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ใช้ข้อมูลตามวิธีการก าจัดจริงหรือข้อมูลปฐมภูมิ  ของ
ระบบการก าจัดของเสียขององค์กร ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูลปฐมภูมิขององค์กรให้ค านวณโดยก าหนดให้ใช้ค่า
แฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการก าจัดกากของเสียแบบฝังกลบ  (Landfill) โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบตื้น   (tCO2e) ต่อตันมูลฝอย ของ  2006  
IPCC  Guideline  for  National  Greenhouse  Gas Inventories-Volume 5: Waste ดังตารางที่ 9 

ตัวอย่าง ผู้บริหารของบริษัท A  จ านวน 2 คน เดินทางจากสนามบินดอนเมืองถึงนครศรีธรรมราช (ไป-กลับ) เพื่อ
ติดต่อธุรกิจ โดยระยะทางจากสนามบนิดอนเมืองถึงนครศรีธรรมราช ประมาณ 600 กิโลเมตร   

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)  = จ านวนผู้เดินทาง (passenger) x ระยะทาง (km) x  ค่าแฟกเตอร์การปล่อย 
                                               ก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e/passenger-km) 

        = 2 passenger x 600 km x 2 trip x 0.1733 kgCO2e/passenger-km 
                                            = 415.92 kgCO2e 

หมายเหตุ ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นค่าของการเดินทางด้วยเครื่องบินกรณีที่ทราบระยะทางการบินและประเภทที่นั่ง 
ซึ่งอ้างอิงจากค่า Emission Factor ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์ ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) update 19 มีนาคม 2556 
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ตารางที่ 9 แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจากการกองขยะแบบตื้น 
 

องค์ประกอบของกากของเสีย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกจาก            
การกองขยะแบบต้ืน (tCO2e ต่อตันมูลฝอย) 

กระดาษ / กระดาษกล่อง 2.93 
ผ้า 2.00 

เศษอาหาร 2.53 
เศษไม ้ 3.33 

กิ่งไม ้ต้นหญ้า จากสวน 3.27 
ผ้าอ้อมเด็กท าด้วยกระดาษ 4.00 

ยางและหนัง 3.13 
ที่มา:  IPCC  Guideline  for  National  Greenhouse  Gas  Inventories  –  Volume  5: Waste (2006) 

 

โดยในการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดของเสีย คิดจากการน าปริมาณกากของเสียแยก
ตามองค์ประกอบ  แล้วคูณด้วยค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามองค์ประกอบในตารางข้างต้น 
ส าหรับกากของเสียที่เป็นวัสดุอื่นนอกเหนือจากตาราง และมีองค์ประกอบของคาร์บอนให้ใช้ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากับ 2.32 tCO2e  ต่อตันมูลฝอย หากกากของเสียเป็นวัสดุที่ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบให้
คิดเป็นศูนย ์  

 

9.  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกากของเสียไปก าจัด 

การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกากของเสียไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดใด หากมีข้อมูลปริมาณ
เชื้อเพลิง หรือระยะทางที่ใช้ในการขนส่งให้ท าการค านวณตามแนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจก จากการเดินทางและขนส่ง (ข้อ 3) แต่หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว  ให้ค านวณโดยการตั้งสมมติฐาน
ของการขนส่งกากของเสียโดยการประมาณระยะทาง จากองค์กรไปยังเมืองหรือจังหวัดสถานที่ก าจัดกาก
ของเสียขนไปก าจัดด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 16 ตัน บรรทุกแบบน้ าหนักเต็ม และให้พิจารณาการขนส่ง
ขากลับที่เป็นรถบรรทุกเปล่าด้วย โดยใช้ระยะทางในการขนส่ง 40 กิโลเมตร  
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 แนวทางการค านวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียว (GHG 
Removals)  - อ้างอิงแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การค านวณหาปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถค านวณจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว      
ที่อยู่ภายใต้ของเขตองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ค านวณหามวลชีวภาพของต้นไม้ (น้ าหนักแห้งเหนือพ้ืนดินของต้นไม้) 

1. ส ารวจข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนที่เกิดจากการเติบโตของต้นไม้ โดยบันทึกชนิดของต้นไม้ ตรวจวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (dbh) (หากวัดเป็นเส้นรอบวงให้แปลงเป็นค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง โดย 
dbh = เส้นรอบวง/3.14)  วัดความสูงของต้นไม้ (h) ทุกต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างได้หาก
ต้นไม้มีปริมาณมาก และน ามาค านวณหาค่ามวลชีวภาพของต้นไม้เป็นรายต้น และน าค่าของต้นไม้ทุก
ต้นมารวมกันและน ามาค านวณหามวลชีวภาพต่อหน่วยพ้ืนที่  

2. การหาค่ามวลชีวภาพ น าค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (dbh) ความสูง (h) แทนค่า ในสมการ 

  Ws  =  0.0509 (dbh2h)0.919               น้ าหนักแห้ง ล าต้น - กิโลกรัม 

  WB  =  0.00893 (dbh2h)0.977  น้ าหนักแห้ง กิ่ง - กิโลกรัม 

  WL  =  0.014 (dbh2h)0.669     น้ าหนักแห้ง ใบ - กิโลกรัม 

       โดย     dbh คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ระดับ 1.30 เมตร เหนือพ้ืนดิน หน่วย เซนติเมตร 
         h คือ ความสูงของต้นไม้ หน่วยเป็น เมตร 

3. ค านวณหาน้ าหนักคาร์บอนที่ดูดกลับได้ = ปริมาณมวลชีวภาพ x 0.5  (หน่วยกิโลกรัมคาร์บอน) 
 (มวลชีวภาพจะมีค่าประมาณร้อยละ 50 ของค่ามวลชีวภาพ) เช่น 

ป่าดิบแล้งมีมวลชีวภาพ 200 ตันต่อเฮกตาร ์

คิดเป็นน้ าหนักคาร์บอนได้      =    200 ตัน x 0.5 
          =    100 ตันคาร์บอน/เฮกตาร ์

โดยค่าที่ได้เป็นการดูดกลับคาร์บอนในปีฐาน  

4. ผลการค านวณการเก็บกักคาร์บอนในปีฐานจะใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการดูดกลับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปีถัดไป เมื่อวัดการเติบโตเปรียบเทียบสองครั้ง ก็จะได้ปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ที่ต้องการศึกษา และทราบปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  

5. ค านวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับ/ปี  =   (ปริมาณคาร์บอนสุทธิเพิ่มพูน/ปี) x 44/12  
                (หน่วยตันต่อปี) 

6. ค านวณปริมาณออกซิเจนที่ปล่อยออกมา/ปี     =   (ปริมาณคาร์บอนสุทธิเพิ่มพูน/ปี) x 32/12  
                (หน่วยตันต่อปี) 
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ขั้นตอนที่ 7 
การพัฒนาบญัชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 

ภายหลังจากการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกตามขั้ตอนที่ 6 องค์กรต้องจัดท าข้อมูลที่ได้
เป็นลายลักษณ์อักษรแยกตามระดับของหน่วยธุรกิจ โรงงาน และองค์กร โดยจัดท าเป็นบัญชีรายการปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก (GHG Inventory) ของปีที่ท าการเก็บข้อมูล และจัดท าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกส าหรับ 
ปีฐาน (Base-year GHG inventory)  

7.1 บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงแยกตามแต่ละชนิดของก๊าซเรือนกระจก (Direct emissions) 
- การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy indirect emissions)  
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other indirect emissions) 
- การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงจากการเผาไหม้ชีวมวล 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แสดงในบัญชีต้องรายงานหน่วยวัดเป็นตัน (tonnes) และต้องแปลงค่าปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกชนิดอื่นๆ ให้อยู่ในรูปของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) โดยน าปริมาณคูณกับค่า
ศักยภาพการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWPs) ซึ่งอ้างอิงในภาคผนวก ข 

7.2 บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกส าหรับปีฐาน (Base-year GHG Inventory)  

การก าหนดปีฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้เป็นค่าเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
โดยองค์กรต้องคัดเลือกปีในอดีตมาก าหนดเป็นปีฐาน ซึ่งปีฐานควรเป็นปีที่มีข้อมูลปริมาณการปล่อยหรือดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกที่สมบูรณ์ และสามารถทวนสอบได้ กรณีที่ไม่เคยเก็บข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลปริมาณการ
ปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมาก่อน อาจก าหนดปีที่เริ่มเก็บข้อมูลเป็นปีฐานได้ ส่วนการแสดง
ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบัญชีส าหรับปีฐานนั้นจะค านวณปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกจากข้อมูลกิจกรรมขององค์กรที่เก็บในระยะเวลา 1 ปี หรือใช้ค่าเฉลี่ยของหลายปี หรือตามรอบปีแบบ
หมุนเวียน และจัดท าเป็นบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีข้อมูลแสดงไว้ดังรายละเอียดตามข้อ 7.1 

กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการด าเนินงาน เป็นการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่มีการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกและส่งผลต่อประเภทของการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก เช่น การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองแทนการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
และอ านาจควบคุมโดยเปลี่ยนไปอยู่นอกขอบเขตองค์กร ซึ่งกระทบกับแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
และการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณที่ส่งผลส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกที่ค านวณได ้ 

ตัวอย่างบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) แสดงในภาคผนวก ค 
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ขั้นตอนที่ 8 
รายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

 

รายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมีไวเ้พื่อสนับสนุนในการทวนสอบ (Verification) การเข้า
ร่วมในโปรแกรมก๊าซเรือนกระจก (GHG Programme) หรือเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  

องค์กรควรก าหนดรูปแบบของรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 
ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่รับผิดชอบการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการรายงาน ซึ่งควรประกอบด้วย  

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร เช่น ประวัติความเป็นมา ลักษณะธุรกิจ ลูกค้าและตลาด โครงสร้างองค์กร 
จ านวนพนักงาน เป็นต้น 

2. โครงสร้างผู้รับผิดชอบในการประเมินและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

3. จุดมุ่งหมายของการรายงาน 

4. กลุ่มเป้าหมายที่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือการตัดสินใจ 

5. นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล 

6. ช่วงเวลาและความถี่ของการรายงาน 

7. ระบบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตขององค์กร (Organizational Boundaries) 

8. ค าแถลงที่แสดงว่าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก รายงาน และการแสดงข้อมูลได้รับการทวนสอบ 

9. ค าแถลงที่แสดงว่าการจัดเตรียมรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 
14064-1  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรประกอบด้วย 

1. การก าหนดขอบเขตองค์กร โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานภายใต้ขอบเขตขององค์กร เช่น บริษัท
แม่ บริษัทในเครือต่างๆ และหน่วยงานที่มีการละเว้นในการประเมินและรายงานปริมาณก๊าซเรือน
กระจก (ถ้ามี) พร้อมอธิบายเหตุผล รายละเอียดการร่วมทุน การแสดงความเป็นเจ้าของ อ านาจควบคุม
ทางการเงินและการด าเนินงาน วิธีการที่เลือกใช้ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจก (แบบปันสว่นตามกรรมสิทธิ์ แบบการควบคุมทางการเงิน หรือแบบการควบคุมการด าเนินงาน)  
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2. การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน โดยระบุแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภท
ของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และค าอธิบายกรณีมีการละเว้นไม่ค านวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกบางแหล่ง 

3. วิธีการที่ใช้ในการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกและการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรม ค่าแฟกเตอร์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ใช้อ้างอิงพร้อมระบุแหล่ง
อ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณให้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตผุล 

4. การคัดเลือกและค านวณปีฐาน รวมถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงปีฐานให้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตุผล 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรประกอบด้วย 

1. ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก และผลรวม โดย
แสดงในหน่วยตัน (กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

2. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล ให้รายงานแยกออกมา 

3. ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก โดยมาตรฐานบังคับให้รายงานในประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ
องค์กร และประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่น  

1. ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 

2. รายละเอียดการประเมินค่าความไม่แน่นอน และการน าค่าความไม่แน่นอนไปใช้พิจารณาเพื่อลดความ
ไม่แน่นอน 

3. การน าผลที่ได้จากการประเมินไปวิเคราะห์ เช่น การน าไปเปรียบเทียบร่วมกับค่าตัวเลขที่สะท้อน
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง หรือการเทียบเคียงผลการด าเนนิงานกับองค์กรภายนอกอื่นๆ  

4. การน าผลที่ได้ไปก าหนดเป็นนโยบาย และ/หรือมาตรการการบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นขององค์กร 
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ขั้นตอนที่ 9 
การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

การทวนสอบผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  เป็นกระบวนการที่มี
จุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อตรวจสอบผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กร  ได้
รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลักการแสดงผล ได้แก่ ความตรงประเด็น ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้งกัน 
ความถูกต้อง และความโปร่งใส   

กระบวนการทวนสอบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การด าเนินการทวนสอบ 

ก าหนดแผนการทวนสอบ การทวนสอบตามแผน การประเมินผลและให้ความเห็น 

การเตรียมการในการทวนสอบ 

ศึกษาข้อก าหนด มาตรฐาน 
แนวทางการทวนสอบ 

คัดเลือกผู้ทวนสอบที่มี
ความสามารถ และเป็นอิสระ 

ก าหนดระดับการรับรอง 
(แบบเหมาะสม หรือ แบบจ ากัด) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต  
และหลักเกณฑ์การทวนสอบ 

มั่นใจว่าข้อมูล บันทึกหลักฐานต่างๆ ด้านก๊าซเรือนกระจก                       
มีความสมบูรณ์  และสามารถเข้าถึงได้ 
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 การเตรียมการส าหรับการทวนสอบ  

ในการเตรียมการส าหรับการทวนสอบ องค์กรควรด าเนินการ ดงันี ้

1) ศึกษาข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-1 และแนวทางในการทวนสอบ 

2) คัดเลือกผู้ทวนสอบที่มีความสามารถ โดยต้องมีความเข้าใจธุรกิจและกระบวนการที่จะไป
ด าเนินการทวนสอบ และข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-1 ส าหรับผู้ทวนสอบควรเป็น
อิสระจากกิจกรรมและธุรกิจที่ด าเนินการทวนสอบ และควรมีความสามารถเหมาะสมสอดคล้อง
ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO 14065  

3) ก าหนดระดับของการรับรองที่ต้องการ โดยระดับของการรับรองแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับการ
รับรองแบบเหมาะสม (Reasonable) และระดับการรับรองแบบจ ากัด (Limited) 

4) ท าความตกลงร่วมกันกับผู้ทวนสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ ขอบข่าย สาระส าคัญ 
และเกณฑ์ในการทวนสอบ 

5) มั่นใจว่าได้มีการก าหนดและสื่อสาร บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูล บันทึกหลักฐานต่างๆ ด้านก๊าซเรือนกระจกมีความสมบูรณ์และสามารถเข้าถึงได้ 

 

  การด าเนินการทวนสอบ  

การด าเนินการทวนสอบ องค์กรควรด าเนินการ ดังนี ้

1) ก าหนดแผนการทวนสอบส าหรับองค์กร โดยแผนควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- กระบวนการทวนสอบ ขอบข่าย เกณฑ์ ระดับของการรับรอง และกิจกรรมส าหรับการ      

ทวนสอบที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับผู้ทวนสอบ 
- บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการน าแผนการทวนสอบไปปฏิบัติและรักษาไว ้
- ทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการบรรลุตามแผน 
- การสุ่มตัวอย่างของข้อมูลและขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูล 
- การเก็บรักษาระบบเอกสาร บันทึก หลักฐานที่จ าเป็น 
- กระบวนการในการเฝ้าระวัง ติดตาม และทบทวนแผนการทวนสอบ 
- การมอบหมายงานให้กับผู้ทวนสอบที่มีความสามารถ 

2) กระบวนการทวนสอบ ควรประกอบด้วย  
- การตกลงร่วมกันกับผู้ทวนสอบเกี่ยวกับขอบข่าย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การทวนสอบ และ

ระดับของการรับรอง 
- ประเมินการสุ่มตัวอย่างข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูล 
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- ทบทวนกันภายในเกี่ยวกับค าแถลงส าหรับการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 

- รายงานผลการทวนสอบ 
- ร้องขอค าแถลงส าหรับการทวนสอบจากผู้ทวนสอบ ซึ่งควรครอบคลุมถึง รายละเอียดของ

วัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์การทวนสอบ รายละเอียดของระดับการรับรอง และ
บทสรุปของผู้ทวนสอบที่แสดงคุณสมบัติหรือข้อจ ากัด 
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ภาคผนวก ก  

การถอดความมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2006 ข้อก าหนดและข้อแนะน าระดับองค์กร 
ส าหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 
ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-1 : 2006 ซึ่งเป็นข้อก าหนดระดับองค์กรที่ระบุไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ การ
ออกแบบและพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก (ข้อก าหนดที่ 4) ส่วนประกอบของบัญชีรายการก๊าซเรือน
กระจก (ข้อก าหนดที่ 5) การจัดการคุณภาพบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก (ข้อก าหนดที่ 6) การรายงานเกี่ยวกับ
ก๊าซเรือนกระจก (ข้อก าหนดที่ 7) และบทบาทขององค์กรในกิจกรรมการทวนสอบ (ข้อก าหนดที่ 8) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ข้อก าหนดที่ 4 การออกแบบและพัฒนาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก  GHG inventory design and 
development  

 

 

 

 

 

 

  

4.1  ขอบเขตขององค์กร (Organizational boundaries)  

องค์กรโดยทั่วไปอาจประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานมากกว่าหนึ่งโรง ท าให้การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกอาจเกิดจากแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจกหนึ่งแหล่งหรือมากกว่า 

องค์กรต้องรวบรวมข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือแต่ละโรงงาน โดย
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปน้ี  

1) แบบควบคุม (control approach) องค์กรรายงานปริมาณการปล่อยและ/หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดจากหน่วยธุรกิจ หรือโรงงานที่มีการควบคุมในลักษณะการควบคุมทางการเงิน (financial control) 
หรือการควบคุมการด าเนินงาน (operational  control)  
2) แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (equity share approach) องค์กรรายงานปริมาณการปล่อยและ/หรือดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือโรงงาน 

องค์กรอาจจะใช้วิธีการในการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างไปได้หากมีการก าหนดเฉพาะโดยโปรแกรมก๊าซเรือน
กระจก หรือข้อผูกพันทางกฎหมาย  

กรณีที่หน่วยธุรกิจอยู่ภายใต้การจากหลายๆ องค์กร ทุกๆ องค์กรควรประยุกต์ใช้วิธีในการรวบรวมข้อมูลวิธี
เดียวกัน 

องค์กรต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าเลือกใช้วิธีการใด 

องค์กรต้องแสดงค าอธิบายอธิบายกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เลือกใช้  
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4.2  ขอบเขตของการด าเนนิงาน (Operational boundaries) 

4.2.1 การก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน 

องค์กรต้องมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินงาน และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการก าหนดขอบเขต
การด าเนินงานครอบคลุมถึงการระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานขององค์กร และจ าแนกประเภทของกิจกรรมตามขอบเขตของการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct 
emissions) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy indirect emissions) 
และการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other indirect emissions) โดยองค์กรต้องอธิบาย
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการด าเนินงาน    

4.2.2 ประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร   

องค์กรต้องแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานภายใต้ขอบเขตของ
องค์กรที่ก าหนด 

องค์กรควรแสดงปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากหน่วยธุรกิจหรือโรงงานภายใต้ขอบเขตของ
องค์กรที่ก าหนด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน  และไอน้ า เพื่อการส่งออก หรือแจกจ่ายให้แก่
ผู้ใช้งานนอกขอบเขตองค์กร ให้มีการรายงานแยกไว้ แต่ต้องไม่หักออกจากค่าผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงขององค์กร 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ชีวมวลต้องแสดงปริมาณแยกไว้ 

4.2.4 ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  

องค์กรอาจแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของโปรแกรมก๊าซเรือน
กระจก ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการน าข้อมูลไปใช้    

4.2.3 ประเภทที่ 2 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน   

องค์กรต้องแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ าที่ถูก
น าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร   



คู่มือการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร 

ผ-3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.2 การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

องค์กรต้องระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขต
ขององค์กร และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

องค์กรควรแยกบันทึกปริมาณไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้ าที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร 

หากองค์กรท าการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ควรแยกบันทึกแหล่งปล่อยกลับก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมนั้นๆ 

องค์กรต้องระบุแยกประเภทของแหล่งปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ตามความเหมาะสม และการระบุ
ประเภทควรให้สอดคล้องกับวิธีการค านวณที่ใช ้

 

 

 

4.3 การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  (Quantification of GHG emission 
and removals) 

4.3.1 การก าหนดขั้นตอนการค านวณและการละเว้นการรายงาน 

องค์กรต้องค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตขององค์กรอย่าง
ครบถ้วนเท่าที่จะท าได้  และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามขั้นตอน ดังนี ้ 

1) การระบุแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 4.3.2) 

2) การคัดเลือกวิธีการค านวณ (ข้อ 4.3.3)  

3) การคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (activity data)   
(ข้อ 4.3.4)  

4)  การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอรก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG  emission factors) หรือค่า
แฟกเตอร์การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (GHG removal factors)  (ข้อ 4.3.5)  

5)  การค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 4.3.6) 

องค์กรอาจละเว้นการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีนัยส าคัญ หรือการเก็บข้อมูลหรือการค านวณต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่มีความเป็นไปได้ในเชิง
เทคนิค  

องค์กรต้องอธิบายถึงเหตุผลที่มีการละเว้นการค านวณจากแหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกข้างต้น  
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ตัวอย่างวิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถท าได้ ดังนี ้ 

1) การค านวณ โดย 
- น าข้อมูลกิจกรรม (activity data) คูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และ

แสดงผลให้อยู่ในรูปของตัน (กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)   
- การสร้างแบบจ าลอง (models) 
- การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์ (facility-specific correlations) 
- การท าสมการมวลสารสมดุล (mass balance)  

 2)   การตรวจวัด 
ท าการตรวจวัดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ณ แหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซ
เรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง หรือเว้นช่วงเป็นระยะ โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน 
ตามวิธีการตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่มี
ความถูกต้องสูง  

     3)  การตรวจวัดร่วมกับการค านวณ 
องค์กรสามารถหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการตรวจวัดร่วมกับการค านวณ
ได้   เช่น  การน าข้อมูลปริมาณการใช้ เชื้ อ เพลิ งที่ จัด เก็บ  และข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งได้จากการตรวจวัด มาท าการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เกิดจากการเผาไหม้ โดยอาศัยสมการมวลสารสมดุล เป็นต้น  

  

 

 

 

 

 

4.3.3 การคัดเลือกวิธีการค านวณ 

องค์กรต้องคัดเลือกและใช้วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
อย่างถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกัน และช่วยลดความไม่แน่นอน โดยองค์กร สามารถเลือกวิธีการใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้
พร้อมเหตุผลประกอบ  และต้องแสดงค าอธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณที่เคยใช้มาก่อน  

 

 

4.3.4 การคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค านวณ องค์กรต้องมีการคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการ
ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับวิธีการค านวณทีเ่ลือกใช ้ 
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4.3.5 การคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  (GHG emission or 
removal factors) 
หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค านวณ องค์กรต้องคัดเลือกหรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกที่  

1) มาจากแหล่งที่มาที่เช่ือถือได้ 
2) เหมาะสมกับแหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกแต่ละแหล่ง 
3) เป็นค่าปัจจุบันในขณะที่ใช้ค านวณ  
4) ค านึงถึงความไม่แน่นอนในการค านวณ และน ามาใช้ค านวณเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
5) สอดคล้องกับการน าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  

องค์กรต้องอธิบายถึงการเลือกใช้หรือพัฒนาค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงระบุ
แหล่งที่มาและความเหมาะสมในการน าข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปใช้ 

องค์กรต้องแสดงค าอธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ใช้มา
ก่อน และค านวณบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกส าหรับปีฐานซ้ า ตามความเหมาะสม (ข้อ 5.3) 

4.3.6 การค านวณหาปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
องค์กรต้องค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการค านวณที่ได้เลือกไว้ตาม         
ข้อ 4.3.3 
กรณีมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมเพื่อค านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก องค์กรต้อง
ค านวณโดยใช้ค่าข้อมูลกิจกรรมคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  

(GHG emissions or removals = GHG activity data x GHG emission or removal factors) 
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  ข้อก าหนดที่ 5  องค์ประกอบของบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory component)  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ (GHG emissions and removals) 

องค์กรต้องจัดท าข้อมูลที่ได้จากการค านวณในข้อ 4 เป็นลายลักษณ์อักษรแยกตามระดับของหน่วยธุรกิจ 
โรงงาน และองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงแยกตามแต่ละชนิดของก๊าซเรือนกระจก 
- การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  
- การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงจากการเผาไหม้ชีวมวล 
องค์กรต้องรายงานหน่วยวัดเป็นตัน (tonnes) และต้องแปลงค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ ให้อยู่ใน
รูปของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) โดยใช้ค่าศักยภาพการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWPs)  

5.2 กิจกรรมขององค์กรที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  หรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
(Organizational activities to reduce GHG emissions or increase GHG removals) 
5.2.1  กิจกรรมขององค์กรโดยตรง 
องค์กรอาจวางแผนการด าเนินกิจกรรมขององค์กรและน าไปปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
องค์กรอาจหาค่าความแตกต่างของปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภายหลังการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร โดยปกติค่าความแตกต่างนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นในบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร แต่อาจจะผลเป็นมาจากค่าความแตกต่างของปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกนอกขอบเขตบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
ถ้ามีการหาปริมาณ องค์กรควรบันทึกกิจกรรมดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ถ้ามีการรายงาน องค์กรต้องรายงานการด าเนินกิจกรรมขององค์กร และค่าความแตกต่างของปริมาณการ
ปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง และต้องอธิบายถึง 
- กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- ขอบเขตของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
- วิธีการค านวณความแตกต่างของปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
- การจ าแนกประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการที่ส่งผลให้เกิดค่าความแตกต่างของปริมาณการปล่อยหรือ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดยแยกตามประเภทของขอบเขตการด าเนินงานเป็นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรง ทางอ้อม หรือทางอ้อมอื่นๆ  
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    ตัวอย่างของกิจกรรมที่องค์กรด าเนินการโดยตรง 

-  การบริหารจัดการด้านความต้องการและการใช้พลังงาน 
-  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
-  การปรับปรุงเทคโนโลยีหรือกระบวนการ 
-  การดักจับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
-  การบริหารจัดการด้านการขนส่งและการเดินทาง 
-  การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน 
-  การปลูกป่า 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 โครงการลดการปล่อยหรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ถ้าองค์กรรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากการซื้อ
คาร์บอนเครดิต หรือการพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกขึ้นเองตามวิธีการที่อ้างอิงใน ISO 14064-2 องค์กร
ต้องระบุรายการดังกล่าวข้างต้นแยกจากโครงการก๊าซเรือนกระจก  

5.3 บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีฐาน (Base-year GHG inventory) 
5.3.1  การคัดเลือกและก าหนดปีฐาน  
องค์กรต้องก าหนดปีในอดีตมาเป็นปีฐานส าหรับการเปรียบเทียบค่าปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก หรือเพื่อการบรรลุตามข้อก าหนดของโปรแกรมก๊าซเรือนกระจก หรือการน าข้อมูลบัญชีรายการ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปใช้  
ในกรณีที่ไม่เคยเก็บข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมาก่อน 
องค์กรอาจก าหนดปีฐานจากปีที่เริ่มท าการเก็บข้อมูลเพื่อการค านวณได ้
ในการก าหนดปีฐาน องค์กรต้องด าเนินการ ดังนี ้

1) ค านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมขององค์กร 
ซึ่งโดยทั่วไปจะคิดที่ระยะเวลา 1 ปี หรือใช้ค่าเฉลี่ยของหลายป ีหรือตามรอบปีแบบหมุนเวียน   

2) เลือกปีฐานจากปีที่มีข้อมูลปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สามารถทวนสอบได้    
3) อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกปีนั้นๆ เป็นปีฐาน  
4) พัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกส าหรับปีฐานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐาน 

ISO 14064-1 

องค์กรอาจเปลี่ยนแปลงปีฐานได้ในภายหลัง  แตต่้องระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง   

 



คู่มือการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร 

ผ-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อก าหนดที่ 6  การจัดการคุณภาพของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  (GHG inventory 
quality management) 

 
 
 

  

5.3.2 การค านวณซ้ าของบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

องค์กรต้องพัฒนา ประยุกต์ใช้ และจัดท าเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานการค านวณปีฐานซ้ าในกรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้  

1) เปลี่ยนแปลงขอบเขตการด าเนินงาน 
2) เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและอ านาจการควบคุมโดยเปลี่ยนไปอยู่นอกขอบเขตขององค์กร ซึ่ง

กระทบกับแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
3) เปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ค านวณได้ 
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับของหน่วยการผลิต องค์กรไม่ต้องค านวณปีฐานซ้ า 
องค์กรควรบันทึกการค านวณปีฐานซ้ าในบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

5.4 การประเมินและลดความไม่แน่นอน (Assessing and reducing uncertainty) 
องค์กรควรด าเนินการประเมินค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
ความไม่แน่นอนที่เกิดจากค่าแฟกเตอร์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก   

องค์กรอาจประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการในการประเมินค่าความไม่แน่นอนได้จากเอกสารอ้างอิง “Guide to 
the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)”  

6.1 การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (GHG information management) 
6.1.1 องค์กรต้องจัดท าและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่จะ 

1) ท าให้มั่นใจถึงความเป็นไปตามข้อก าหนดกับหลักการของ ISO 14064-1 
2) ท าให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกับการน าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปใช ้
3) จัดให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นประจ าต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง แม่นย าและสมบูรณ์ของ

ข้อมูลในบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
4) ชี้บ่งและระบุค่าความผิดพลาดและข้อยกเว้นต่างๆ 
5) จัดเก็บ รักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบเกี่ยวกับบันทึก/หลักฐานของบัญชีรายการปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก รวมถึงกิจกรรมด้านการจัดการข้อมูล  
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6.1.2 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1) ระบุและทบทวนอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบัญชีรายการปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก 
2) ระบุ ทบทวน และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมส าหรับทีมพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซ   

เรือนกระจก 
3) ระบุและทบทวนขอบเขตองค์กร 
4) ระบุและทบทวนแหล่งปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
5) คัดเลือกและทบทวนวิธีการค านวณ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลกิจกรรม และค่าแฟกเตอร์การปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การน าข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือน
กระจกไปใช ้

6) ในกรณีที่มีหลายหน่วยธุรกิจ หรือโรงงาน ให้มีการทบทวนการประยุกต์ใช้วิธีการค านวณที่มีความ
สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกัน 

7) ใช้ บ ารุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (ถ้าสามารถประยุกต์ใช้ได้) 
8) พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความแม่นย าสูง 
9) ตรวจสอบความถูกต้องเป็นระยะๆ 

10) ตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาและทบทวนเชิงเทคนิค 
11) ทบทวนตามช่วงเวลาเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูล  

 

6.2 การเก็บรักษาเอกสารและบันทึก (Document retention and record keeping) 
องค์กรต้องจัดท าและรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก 

องค์กรต้องจัดเก็บและรักษาระบบเอกสารที่สนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งข้อมูล
บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการทวนสอบได้ 

ระบบเอกสารสามารถอยู่ในรูปแบบที่เป็นกระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดได้ ซึ่งจะต้องได้รับการ
ควบคุม จัดการตามขั้นตอนการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มีการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก 
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ข้อก าหนดที่ 7 การรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Reporting of GHG) 
  

   

 

 

 

 

  

7.1 บททั่วไป (General) 
องค์กรควรจัดเตรียมรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนในการทวนสอบ การเข้าร่วมใน
โปรแกรมก๊าซเรือนกระจก หรือเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มผู้เป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

รายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกควรมีข้อมูลที่สมบูรณ์ ไม่ขัดแย้งกัน ถูกต้อง ตรงประเด็น และมี การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

องค์กรควรก าหนดเนื้อหา โครงสร้าง และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และวิธีการในการเผยแพร่รายงานผล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาจากข้อก าหนดของโปรแกรมก๊าซเรือนกระจกที่อาจเข้าร่วม ความ
จ าเป็นขององค์กรในการรายงานข้อมูล และความต้องการของกลุม่เป้าหมายของรายงาน 

ถ้าองค์กรมีการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่สาธารณะที่อ้างว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 
14064-1 องค์กรต้องจัดเตรียมรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ 
โดยรูปแบบให้เป็นไปตามข้อก าหนด ISO 14064-1 ในหัวข้อนี้ หรือเป็นค าแถลงส าหรับการทวนสอบจากผู้
ทวนสอบที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มเป้าหมายที่สร้างความ
เชื่อมั่นในข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

ถ้าข้อมูลการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้รับการทวนสอบอย่างเป็นอิสระ ค าแถลงส าหรับการ
ทวนสอบต้องสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับกลุ่มเป้าหมายไดเ้มื่อมีการร้องขอ 

 

7.2 การวางแผนส าหรับรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Planning the GHG report) 
ในการวางแผนการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก องค์กรควรพิจารณาและจัดท าเป็นเอกสารส าหรับ
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1)  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายงานในบริบทที่เกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร หรือ
โปรแกรมก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรอาจเข้าร่วม  

2)  กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลรายงานไปใช ้
3)  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยภาพรวมและโดยชี้เฉพาะส าหรับการจัดเตรียมและจัดท ารายงาน 
4) ความถี่ในการรายงานผล 
5) ช่วงเวลาที่รายงานยังมีผลใช้ได้ 
6) รูปแบบรายงาน 
7) ข้อมูลดิบและข้อมูลสารสนเทศที่จะปรากฏในรายงาน 
8) นโยบายส าหรับการน ารายงานไปใช้ประโยชน ์และวิธีการในการเผยแพร่รายงาน 
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7.3 องค์ประกอบเนื้อหาของรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG report content) 
7.3.1 รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต้องแสดงข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
และต้องครอบคลุมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  

1) ข้อมูลที่อธิบายถึงองค์กรที่จัดท ารายงาน 
2) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
3) ช่วงเวลาของการรายงานข้อมูล 
4) ระบบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตขององค์กร (6.1) 
5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ซึ่งแสดงปริมาณแยกในแต่ละชนิดของก๊าซเรือนกระจก 

ในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e)   
6) ค าอธิบายในบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงชีวมวล 
7) ถ้ ามีการค านวณปริมาณการดูดกลับก๊ าซ เรื อนกระจก ให้มี การรายงานในหน่ วยตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e)   
8) ค าอธิบายถึงการละเว้นไม่จัดเก็บหรือค านวณข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหรือ

แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกบางแหล่ง 
9) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ความร้อน หรือไอน้ าที่น าเข้ามาจากภายนอก ซึ่ งแสดงปริมาณแยกออกมาในหน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e)   

10) ปีฐานส าหรับการจัดท าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลย้อนหลังที่น ามาใช้ค านวณ
ปีฐาน  

11) ค าอธิบายกรณีมีการเปลี่ยนแปลงปีฐานหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ได้เคยจัดเก็บมา
ก่อนหน้า และการค านวณซ้ าส าหรับปีฐานหรือข้อมูลอื่นๆ ในบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

12) วิธีการค านวณที่ใช้พร้อมค าอธิบาย แหล่งอ้างอิง และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการดังกล่าว 
13) ค าอธิบายกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณที่แตกต่างไปจากวิธีการที่เคยใช้มาก่อนหน้า 
14) การเลือกใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก พร้อมระบุที่มาและแหล่งอ้างอิง 
15) ค าอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของค่าความไม่แน่นอนที่มีต่อความถูกต้องของข้อมูลปริมาณการปล่อย

หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
16) ค าแถลงที่แสดงถึงว่าการจัดเตรียมรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน 

ISO 14064-1 
17) ค าแถลงที่แสดงถึงว่าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก รายงาน และการแสดงข้อมูลได้รับการ

ทวนสอบ รวมถึงประเภทของการทวนสอบ และระดับของการรับรองซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับการรับรองแบบเหมาะสม (Reasonable) และระดับการรับรองแบบจ ากัด (Limited) 
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7.3.2 ในรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก องค์กรควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
1) ค าอธิบายเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร หรือโปรแกรมก๊าซเรือนกระจกที่เข้าร่วม 
2) ถ้ามีการค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล 

ให้มีการแสดงปริมาณแยกออกมาในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e) 
3) ค าอธิบายถึงกิจกรรมที่องค์กรด าเนินการโดยตรงเพื่อลดการปล่อยหรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก และความแตกต่างของปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายหลังการด าเนินกิจกรรม ซึ่งให้รวมถึง
ข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกขอบเขตองค์กรด้วย ตามความเหมาะสม โดยให้รายงานในหน่วย
ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e)  

4) ระบุถึงโครงการลดการปล่อยหรือเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการพัฒนาขึ้น หรือการ
ซื้อคาร์บอนเครดิต ตามความเหมาะสม โดยให้รายงานในหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(tones of CO2e)  

5) ค าอธิบายถึงโปรแกรมก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรอาจเข้าร่วม ตามความเหมาะสม 
6) ข้อมูลการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่แยกแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือโรงงาน 
7) ถ้ามีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ให้มีการแสดงปริมาณในหน่วยตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tones of CO2e) 
8) ค าอธิบายถึงการประเมินค่าความไม่แน่นอนและผลการประเมิน รวมถึงการจัดการเพื่อลดความไม่

แน่นอนดังกล่าว 
9) ค าอธิบายหรือการน าเสนอเกี่ยวกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพหรืออัตราส่วนความเข้มข้นของ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emission intensity - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 
หน่วยการผลิต) 

10) การประเมินหรือเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับองค์กรอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
11) ค าอธิบายถึงการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและขั้นตอนการติดตามและวัดผล 
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ข้อก าหนดที่ 8 บทบาทขององค์กรในกิจกรรมการทวนสอบผลการค านวณปริมาณการปล่อยและดดูกลบักา๊ซ         
เรือนกระจก (Organization’s role in verification activities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 บททั่วไป (General) 

จุดมุ่งหมายของการทวนสอบเพื่อทบทวนความไม่มีอคติและความถูกต้องของการรายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกหรือการแสดงผลการยืนยันข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบกับ
ข้อก าหนด ISO 14064-3  
หลักการพื้นฐานของการทวนสอบ องค์กรควร 

1)   เตรียมการและวางแผนการทวนสอบ 
2) ก าหนดระดับของการรับรองที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อก าหนดของกลุ่มเป้าหมายที่น า

ข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปใช้ และค านึงถึงข้อก าหนดของโปรแกรมก๊าซ
เรือนกระจกที่องค์กรเข้าร่วม 

3) ด าเนินการทวนสอบให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และหลักการ 
ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-3  

8.2  การเตรียมการส าหรับการทวนสอบ (Preparing for the verification) 
ในการเตรียมการส าหรับการทวนสอบ องค์กรควร 

1) ก าหนดขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ 
2) ทบทวนข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14064-1 
3) ทบทวนข้อก าหนดการทวนสอบขององค์กรและของโปรแกรมก๊าซเรือนกระจก 
4) ก าหนดระดับของการรับรองที่ต้องการ 
5) ท าความตกลงร่วมกันกับผู้ทวนสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ ขอบข่าย 

สาระส าคัญ และเกณฑใ์นการทวนสอบ 
6) ท าให้มั่นใจว่าได้มีการก าหนดและสื่อสาร บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง  
7) ท าให้มั่นใจว่าข้อมูล บันทึกหลักฐานต่างๆ ด้านก๊าซเรือนกระจกมีความสมบูรณ์และสามารถ

เข้าถึงได ้
8) ท าให้มั่นใจว่าผู้ทวนสอบมีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม 
9) พิจารณาเนื้อหาสาระของค าแถลงส าหรับการทวนสอบ (verification statement) 
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8.3 การด าเนินการทวนสอบ (Verification management) 
8.3.1 แผนการทวนสอบส าหรับองค์กร 
องค์กรควรก าหนดและน าไปปฏิบัติส าหรับแผนการทวนสอบ ซึ่งควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กระบวนการทวนสอบ ขอบข่าย เกณฑ์ ระดับของการรับรอง และกิจกรรมส าหรับการทวนสอบที่
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับผู้ทวนสอบ 

2) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับการน าแผนการทวนสอบไปปฏิบัติและรักษาไว ้
3) ทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการบรรลุตามแผน 
4) การสุ่มตัวอย่างของข้อมูลและขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูล 
5) การเก็บรักษาระบบเอกสาร บันทึก หลักฐานที่จ าเป็น 
6) กระบวนการในการเฝ้าระวัง ติดตาม และทบทวนแผนการทวนสอบ 
7) การมอบหมายงานให้กับผู้ทวนสอบที่มีความสามารถ 

8.3.2 กระบวนการทวนสอบ 
กิจกรรมส าหรับการทวนสอบควรประกอบด้วย  

1) การตกลงร่วมกันกับผู้ทวนสอบเกี่ยวกับขอบข่าย วัตถุประสงค์ เกณฑ์การทวนสอบ และระดับของ
การรับรอง 

2) ประเมินการสุ่มตัวอย่างข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูล 
3) ทบทวนกันภายในเกี่ยวกับค าแถลงส าหรับการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก าหนด 
4) รายงานผลการทวนสอบ 
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8.3.3 ความสามารถของผู้ทวนสอบ 
องค์กรควรมั่นใจว่าบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทวนสอบ  

1) ตระหนักถึงประเด็นด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
2) เข้าใจธุรกิจและกระบวนการที่จะไปด าเนินการทวนสอบ 
3) มีความเช่ียวชาญเชิงเทคนิคอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนกระบวนการทวนสอบ 
4) มีความคุ้นเคยกับเนื้อหาสาระ และความมุ่งหมายของมาตรฐาน ISO 14064-1 

องค์กรควรมั่นใจว่าผู้ทวนสอบมีความสามารถเหมาะสมสอดคล้องตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO 14065 
องค์กรควรคัดเลือกผู้ทวนสอบที่เป็นอิสระจากกิจกรรมและธุรกิจที่ด าเนินการทวนสอบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อความถูกต้อง และความเป็นกลางในกระบวนการทวนสอบ 

8.3.4 ค าแถลงส าหรับการทวนสอบ 
องค์กรควรร้องขอค าแถลงส าหรับการทวนสอบจากผู้ทวนสอบ ซึ่งควรครอบคลุมถึง  

1) รายละเอียดของวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์การทวนสอบ  
2) รายละเอียดของระดับการรับรอง 
3) บทสรุปของผู้ทวนสอบที่แสดงคุณสมบัติหรือข้อจ ากัด 
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ภาคผนวก ข  

ตารางแสดงคา่ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแตล่ะชนิด  
Global Warming Potential (GWP) 

 
ตารางแสดงคา่ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแตล่ะชนิด (GWP) 

   
Global Warming Potential for Given 

Time Horizon   

Industrial Designation 
or Common Name 

(years)   

Chemical 
Formula   

Lifetime 
(years)   

RadiativeEfficiency (W 
m–2 ppb–1)   

SAR‡ (100-
yr)   

20-yr   100-yr   500-yr  

Carbon dioxide   CO2   
See 
belowa   

b1.4x10–5   1   1   1   1  

Methanec   CH4   12c   3.7x10–4   21   72   25   7.6  

Nitrous oxide   N2O   114   3.03x10–3   310   289   298   153  

Substances controlled by the Montreal Protocol   

CFC-11   CCl3F   45   0.25   3,800   6,730   4,750   1,620  

CFC-12   CCl2F2   100   0.32   8,100   11,000   10,900   5,200  

CFC-13   CClF3   640   0.25     10,800   14,400   16,400  

CFC-113   CCl2FCClF2   85   0.3   4,800   6,540   6,130   2,700  

CFC-114   CClF2CClF2   300   0.31     8,040   10,000   8,730  

CFC-115   CClF2CF3   1,700   0.18     5,310   7,370   9,990  

Halon-1301   CBrF3   65   0.32   5,400   8,480   7,140   2,760  

Halon-1211   CBrClF2   16   0.3     4,750   1,890   575  

Halon-2402   CBrF2CBrF2   20   0.33     3,680   1,640   503  

Carbon tetrachloride   CCl4   26   0.13   1,400   2,700   1,400   435  

Methyl bromide   CH3Br   0.7   0.01     17   5   1  

Methyl chloroform   CH3CCl3   5   0.06     506   146   45  

HCFC-22   CHClF2   12   0.2   1,500   5,160   1,810   549  

HCFC-123   CHCl2CF3   1.3   0.14   90   273   77   24  

HCFC-124   CHClFCF3   5.8   0.22   470   2,070   609   185  

HCFC-141b   CH3CCl2F   9.3   0.14     2,250   725   220  

HCFC-142b   CH3CClF2   17.9   0.2   1,800   5,490   2,310   705  

HCFC-225ca   CHCl2CF2CF3   1.9   0.2     429   122   37  

HCFC-225cb   CHClFCF2CClF2   5.8   0.32     2,030   595   181  

Hydrofluorocarbons  

HFC-23   CHF3   270   0.19   11,700   12,000   14,800   12,200  

HFC-32   CH2F2   4.9   0.11   650   2,330   675   205  

HFC-125   CHF2CF3   29   0.23   2,800   6,350   3,500   1,100  

HFC-134a   CH2FCF3   14   0.16   1,300   3,830   1,430   435  

HFC-143a   CH3CF3   52   0.13   3,800   5,890   4,470   1,590  

HFC-152a   CH3CHF2   1.4   0.09   140   437   124   38  

HFC-227ea   CF3CHFCF3   34.2   0.26   2,900   5,310   3,220   1,040  

HFC-236fa   CF3CH2CF3   240   0.28   6,300   8,100   9,810   7,660  

HFC-245fa   CHF2CH2CF3   7.6   0.28     3,380   1030   314  

HFC-365mfc   CH3CF2CH2CF3   8.6   0.21     2,520   794   241  

HFC-43-10mee   CF3CHFCHFCF2CF3 15.9   0.4   1,300   4,140  1,640   500  

Perfluorinated compounds 

Sulphur hexafluoride   SF6   3,200   0.52   23,900   16,300   22,800   32,600  

Nitrogen trifluoride   NF3   740   0.21     12,300   17,200   20,700  

PFC-14   CF4   50,000   0.10   6,500   5,210   7,390   11,200  

PFC-116   C2F6   10,000   0.26   9,200   8,630   12,200   18,200  

 
 (continued) 
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Global Warming Potential for Given 
Time Horizon   

Industrial Designation or 
Common Name (years)   

Chemical 
Formula   

Lifetime 
(years)   

RadiativeEfficiency (W 
m–2 ppb–1)   

SAR‡  
(100-yr)   

20-yr   100-yr   500-yr  

Perfluorinated compounds (continued) 

PFC-218    2,600   0.26   7,000   6,310   8,830   12,500  

PFC-318    3,200   0.32   8,700   7,310   10,300   14,700  

PFC-3-1-10    2,600   0.33   7,000   6,330   8,860   12,500  

PFC-4-1-12    4,100   0.41     6,510   9,160   13,300  

PFC-5-1-14    3,200   0.49   7,400   6,600   9,300   13,300  

PFC-9-1-18    >1,000d   0.56     >5,500   >7,500   >9,500  

trifluoromethyl sulphur 
pentafluoride  

 800   0.57     13,200   17,700   21,200  

Fluorinated ethers 

HFE-125    136   0.44     13,800   14,900   8,490  

HFE-134    26   0.45     12,200   6,320   1,960  

HFE-143a    4.3   0.27     2,630   756   230  

HCFE-235da2    2.6   0.38     1,230   350   106  

HFE-245cb2    5.1   0.32     2,440   708   215  

HFE-245fa2    4.9   0.31     2,280   659   200  

HFE-254cb2    2.6   0.28     1,260   359   109  

HFE-347mcc3    5.2   0.34     1,980   575   175  

HFE-347pcf2    7.1   0.25     1,900   580   175  

HFE-356pcc3    0.33   0.93     386   110   33  

HFE-449sl (HFE-7100)    3.8   0.31     1,040   297   90  

HFE-569sf2 (HFE-7200)    0.77   0.3     207   59   18  

HFE-43-10pccc124 (H-
Galden 1040x)   

 6.3   1.37     6,320   1,870   569  

HFE-236ca12 (HG-10)    12.1   0.66     8,000   2,800   860  

HFE-338pcc13 (HG-01)    6.2   0.87     5,100   1,500   460  

Perfluoropolyethers 

PFPMIE    800   0.65     7,620   10,300   12,400  

Hydrocarbons and other compounds – Direct Effects 

Dimethylether    0.015   0.02     1   1   <<1  

Methylene chloride    0.38   0.03     31   8.7   2.7  

Methyl chloride    1.0   0.01     45   13   4  

 
ที่มา :  IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html 
 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างบัญชรีายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)   
 

 

GHG Inventory : ชื่อองค์กร ........................................................................ 
            

ขอบเขตองค์กร (Organizational Boundaries) 
            

วิธีการที่เลือกใช้   

            

ขอบเขตพื้นที่/หน่วยธุรกิจ/โรงงานที่อยู่ในขอบเขต 

  
  
  
  
  
  
  

            

ช่วงเวลาการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก   

            

ปีฐาน (Base Year) 
            

รายละเอียดปีฐาน   

            

            

ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions Calculation) 
            

Total GHG emissions   

Total direct emissions (ประเภท 1)   

Total energy indirect emissions (ประเภท 2)   

Total other indirect emissions (ประเภท 3)   
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ประเภท รายการ 

Activity Data 
(AD) ค่า EF 

(kgCO2e/หน่วย) 

 
Emissions 
(AD x EF)  

สัดส่วน 
(%) 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

หน่วย ปริมาณ 
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Total (other indirect emissions)       

Total (GHG emissions)    kgCO2e 
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ภาคผนวก ง  

ตัวอย่างรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Report) 
 

 

 

 

 

 
รายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
 

 

[ชื่อองค์กร]  
(ให้ระบุตามขอบเขตที่ด าเนินการให้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดขององค์กร) 

 

 

[ช่วงเวลาของการรายงานข้อมูล ตั้งแต่ …..……ถึง...........] 

(ควรเก็บข้อมูลอย่างน้อยในช่วงเวลา 1 ปี ตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณตามความเหมาะสม) 

 

 

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน : ……………………………………………………………….………………………………… 

      ต าแหน่ง : …..….....................…… หน่วยงาน : …………………………….....…………… 

      โทรศัพท ์: ……………...............….. โทรสาร : …………………..………………………….…. 

  E-mail : ………………………………………………………………………………………..………….. 
  

 

COMPANY 

LOGO 
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สารบัญ 

 

 บทน า  

1. บทสรุป  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (Organization Profile)  

3. การออกแบบและการพัฒนาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)  

 3.1 ขอบเขตขององค์กร (Organizational Boundaries)  

 3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน (Operational Boundaries)  

 3.3 การวัด/การค านวณปริมาณ (Quantification Methodology)  

 3.4 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แฟคเตอรก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการ และข้อมูลกิจกรรม  
     (GHG emissions sources, Emission factors, Methodology and Activity data) 

 

4. การบริหารคุณภาพ GHG Inventory (GHG Inventory Quality Management)  

 เอกสารอ้างอิง (References)  

 ภาคผนวก  
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บทน า 

 

 

 กล่าวทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ GHG Emission and removal  

 เหตุผล/ความจ าเปน็ของการรายงาน GHG inventory report 

 ใครคือผู้ที่จะใช้รายงานนี้ หรือได้รับประโยชน์จากรายงานนี้บ้าง 

 ค าแถลงที่แสดงถึงการจัดเตรียมรายงานนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-1 

 กล่าวถึงนโยบาย กลยุทธ์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ GHG ขององค์กร 

 กล่าวถึงว่ารายงานฉบับนี้ได้รับการทวนสอบ (Verification) หรือไม่ รวมถึงประเภทของการทวนสอบ เช่น ทวนสอบโดยบุคคลที่สาม และ 

ระดับการรับรองว่าเป็นแบบเหมาะสม (Reasonable) หรือแบบจ ากัด (Limited)  

 

(ประมาณ 1 หน้า) 
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1. บทสรปุ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร สรุปภาพรวมของวิธีการ แนวทางการวัด และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และสรุปผลการค านวณปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของอค์กรภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด 

 

(ประมาณ 1 หน้า) 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (Organization Profile) 

 

แนะน าองค์กรโดยสังเขป เช่น 

 ปีที่เริ่มก่อต้ัง  
 สถานที่ตั้ง 
 ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ 
 จ านวนพนักงาน 
 กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทท าเกี่ยวกับ GHG 
 หากข้อมูลที่ต้องการน าเสนอมีจ านวนมาก ควรน าไปใส่ไว้ในภาคผนวก 

 
(ประมาณ 1 หน้า) 
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3. การออกแบบและการพัฒนาบัญชีกา๊ซเรอืนกระจก (GHG Inventory) 

 

3.1 ขอบเขตขององค์กร (Organizational Boundaries) 

 

รายละเอียดของหน่วยงานภายใต้ขอบเขตขององค์กร:  

(เช่น บริษัทแม่ บริษัทในเครือต่างๆ และหน่วยงานที่มีการละเว้นในการประเมินและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ถ้ามี) พร้อมอธิบายเหตุ ผล 
รายละเอียดการร่วมทุน การแสดงความเป็นเจ้าของ อ านาจควบคุมทางการเงินและการด าเนินงาน) 

 

วิธีการที่เลือกใช้ในการรวบรวมและประเมินข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก: 

แบบปันส่วนตามกรรมสทิธิ ์
(Equity Share) 

   

แบบการควบคุมทางการเงิน 
(Financial Control) 

 

แบบการควบคุมการด าเนินงาน 
(Operational Control) 

 

 

 พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของการเลือก Approach 

 แสดงแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และหน่วยงานอื่นๆ  

 กรณีที่มีการเปลี่ยนขอบเขตขององค์กร ให้ระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงด้วย 
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3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน (Operational Boundaries) 

 

 ระบุแหล่งปล่อยและดูดกลับ GHG (GHG source and sinks) 
 

 แหล่งปล่อย หรือแหล่งดูดกลับ ขอบเขต (scope) 
1,2, หรือ 3 

ค าอธิบาย (Description) 

พลังงาน    

การผลิต    

การขนส่ง    

กิจกรรม
ของ
ส านักงาน 

   

อื่นๆ     

ถ้ามีกิจกรรมในขอบเขตที่ 3 รวมอยู่ในรายงานนี้ โปรดระบุกิจกรรมทั้งหมด (ภายใต้ขอบเขตที่ 3) ในรายงานฉบับนี้ด้วย  

 

 

3.3 การวัด/การค านวณปริมาณ (Quantification Methodology) 

 

 อธิบายวิธีการในการเก็บข้อมูลว่าเป็นใช้วิธีการใดต่อไปนี้ พร้อมระบุเหตุผลการเลือกวิธีดังกล่าว และอ้างอิงวิธีการจากที่ใด 

o การวัด 

o การค านวณ 

o การวัดร่วมกับการค านวณ 

 

 อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเก็บข้อมูลจากวิธีการหนึ่งไปเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ในระหว่างปีที่ระบุในรายงาน 
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3.4 แหล่งปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก แฟคเตอรก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการ และข้อมูลกิจกรรม  

     (GHG emissions sources, Emission factors, Methodology and Activity data) 
 

 อธิบายแหล่งปล่อยและดูดกลับต่างๆ ว่าเกิดจากกิจกรรมอะไรบ้าง ให้ครอบคลุม SCOPE ต่างๆ ที่เลือกไว้ในข้อ 3.2 

 Emission factors ใช้จากแหล่งใด 

 ข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลกิจกรรมใด เช่น ข้อมูลการใช้เป็นวัตถุดิบ ข้อมูลการใช้เป็นเชื้อเพลิง  

 หากข้อมูลมจี านวนมากให้อ้างอิงไปยังภาคผนวก 

 ค าอธิบายถึงการละเว้นไม่จัดเก็บหรือค านวณข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหรือแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (facilities, 
operations and/or emissions sources) บางแหล่ง: 

 การระบุเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการวัด-ค านวณ GHG  

o ที่เกิดจากคน 

o ที่เกิดจากอุปกรณ์การวัด 

o ที่เกิดจากวิธีการปฏิบัติ เช่น การประเมินจากค่า Emission Factor  
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ตัวอย่างการแสดงข้อมูล 

ขอบเขตประเภท 
การปล่อย/ 

ดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งปล่อย/ 
ดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจก 

วิธีการเชิงปริมาณ ข้อมูลกิจกรรม 
(Activity Data) 

ค่าแฟกเตอร์ 
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

(EF) 

การเปลี่ยนแปลง
วิธีการจากรายงาน

ครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ประเภทที่ 1 
(Scope 1) 

แหล่งปล่อย #1 ใช้การค านวณ 
หรือการตรวจวัด 
หรือการตรวจวัด
ร่วมกับการ
ค านวณ 

ปริมาณก๊าซหุงต้ม
ที่ใช้ (ลิตร) 

อ้างอิง Frankin 
US 98 

มีการเปลี่ยนแปลง
อ้างอิงรายงาน.... 

แหล่งปล่อย #2 ………………….. ………………….. ………………….. ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

แหล่งดูดกลับ #1 ………………….. ………………….. ………………….. ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ประเภทที่ 2 
(Scope 2) 

ชนิดของพลังงาน/
ความร้อน/ไอน้ า #1 

………………….. ………………….. อ้างอิง UNFCCC  

ชนิดของพลังงาน/
ความร้อน/ไอน้ า #2 

………………….. ………………….. อ้างอิง GIEC 
2007 

 

ชนิดของพลังงาน/
ความร้อน/ไอน้ า #3 

………………….. …………………..   

ประเภทที่ 3 
(Scope 3)  
(ไม่บังคับ) 

………………….. ………………….. ………………….. Ref. IPCC 2007  

รวม      

หมายเหตุ ตัวอักษรเอียง คือ ตัวอย่าง 
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 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Information on Emissions) 
 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รวม 

(tCO2e) 

CO2 

(t) 

CH4 

(tCO2e) 

N2O 

(tCO2e) 

HFCs 

(tCO2e) 

PFCs 

(tCO2e) 

SF6 

(tCO2e) 

ประเภทที่ 1 
(Scope 1) 

       

ประเภทที่ 2 
(Scope 2) 

       

ประเภทที่ 3 
(Scope 3)  
(ไม่บังคับ) 

       

 

 ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวล 
 

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (tCO2e): 
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 บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน (Base year) 
 

ปีที่คัดเลือกเป็นปีฐาน: 

 

การอธิบายถึงแนวคิดในการคัดเลือกและค านวณปีฐาน รวมถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงปีฐานให้ระบุถงึการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล: 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

รวม 

(tCO2e) 

CO2 

(t) 

CH4 

(tCO2e) 

N2O 

(tCO2e) 

HFCs 

(tCO2e) 

PFCs 

(tCO2e) 

SF6 

(tCO2e) 

ประเภทที่ 1 
(Scope 1) 

       

ประเภทที่ 2 
(Scope 2) 

       

ประเภทที่ 3 
(Scope 3)  
(ไม่บังคับ) 

       

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร 

ผ-31 

 

 

4. การบริหารคุณภาพ GHG Inventory (GHG Inventory Quality Management) 

 

 ระบุอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะท างาน 

ชื่อ นามสกุล อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

การฝึกอบรมที่จ าเป็นต้องมี 

   

   

   

   

   

   

 

 การจัดเก็บเอกสารและการรกัษาคงไว้ซึ่งบันทึกต่างๆ  
o ระบุหรืออ้างอิงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

o อธิบายถึงประเภทของเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณ และการรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
กระจก เช่น เอกสารอ้างอิงส าหรับค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก บันทึกการเก็บข้อมูลกิจกรรม เป็นต้น และระบุวิธีการ
จัดเก็บและควบคุมเพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ 
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
 

1. บทน า 

ในป ีค.ศ.2000 ได้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมของโลกและประเทศ
ไทย จากแหล่งปล่อยต่างๆ ตามคู่มือของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) พบว่า 
ภาคอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) สูงถึงร้อยละ 21 ของภาคการ
ผลิตทั้งหมด อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตร
เคมี  (ร้อยละ 23) อุตสาหกรรมซี เมนต์  (ร้อยละ 18) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  (ร้อยละ15) 
อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ร้อยละ 7) และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร (ร้อยละ 5) 1  

จากการศึกษาของ  OECD แสดงว่าให้ เห็ นว่าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ าผลิตก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 3.9 ของปริมาณการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก
และผลิตก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นปริมาณร้อยละ 3.0 ของปริมาณการผลิตกา๊ซเรือนกระจกของโลก อย่างไรก็ด ี
ระดับความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ จํานวนตันของ CO2 ต่อจํานวนตันของการ
ผลิตเหล็กดิบ  (tonnes of CO2/tonne of crude steel) น้ันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงงาน
อุตสาหกรรมและแต่ละประเทศ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ กระบวนการผลิต ขนาดและอายุของ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต2  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหล็กโลกมีแหล่งที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
โดยตรง ร้อยละ 70 และการใช้พลังงานไฟฟ้าในสัดส่วน  ร้อยละ 30 โดยปริมาณการปล่อย CO2e ของ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2008 เท่ากับ 2.58 ล้านตัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการปล่อย CO2 เท่ากับ 294 กิโลกรัมต่อ
ตันเหล็ก ซึ่งแนวโน้มการปล่อย CO2 ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามระดับการผลิตภายในประเทศ โดยมีปัจจัย
จากความต้องการใช้เหล็กของประเทศที่เพ่ิมขึ้นตามระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ3   

สําหรับภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน การประหยัดพลังงาน การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงและการลดการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกใน
ภาพรวมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1  โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่  

พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา  
2  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
3  ผศ.ดร. พิชญ รัชฏาวงศ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ขอบข่ายอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  :     

 แบ่งตาม International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev4, 2008 : 

ครอบคลุมในหมวด D ประเภท 24 Manufacture of basic metal  และ 25 Manufacture of 
fabricated metal products, except machinery and equipment 

 แบ่งตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : 

ครอบคลุมประเภทโรงงานลําดับที ่59 และ 60 ดังนี ้

ตารางที่ 1-1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 59 และลําดับที่ 60 

ประเภท
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ านวน 

59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก 
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

511 โรงงาน 
 

60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ ์หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมใิช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal 
Basic Industries) 

730 โรงงาน 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานเลิกประกอบ
กิจการ ตามกรอบการปรับปรุงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3. ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า4  

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจํานวนมาก เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ อาหารกระป๋อง (บรรจุภัณฑ์) เครื่องจักรกล และ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น และจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการฟื้นตัวขึ้นทั้งธุรกิจภาค     
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์  บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทําให้ความ
ต้องการใช้เหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสําเร็จรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก
มีการขยายตัวมากที่สุด รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ เหล็กแผ่นรีดร้อน รวมทั้งความต้องการใช้
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น จึงทําให้อุตสาหกรรมเหล็กมีการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น  

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าโดยทั่วไป มีโครงสร้างดังแสดงในภาพที่ 1-1 และภาพที่ 1-2 ซึ่ง
จําแนกเป็น อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ได้ดังนี้ 

 

                                                            
4 ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

http://strategy.dip.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%25
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3.1 อุตสาหกรรมต้นน  า คือ อุตสาหกรรมเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron) ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นกระบวนการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความสําคัญอย่างมากต่อศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้ง
โรงงานผลิตเหล็กต้นน้ํา ซึ่งแต่เดิมนั้นแนวทางการพัฒนาถูกกําหนดโดยความต้องการของตลาดใน
ประเทศ มากกว่าจากนโยบายของภาครัฐ จึงทําให้อุตสาหกรรมเหล็กเริ่มต้นพัฒนาจากปลายน้ําเพื่อ
ทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศมากกว่าการเริ่มต้นพัฒนาจากอุตสาหกรรมต้นน้ํา 

3.2 อุตสาหกรรมกลางน  า เป็นขั้นที่นําผลิตภัณฑ์จากการผลิตเหล็กขั้นต้นทั้งที่เป็นของเหลวและของแข็ง 
รวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) มาหลอมปรับปรุงคุณสมบัติและส่วนผสมทางเคมีให้ได้เป็นเหล็กกล้า 
(Steelmaking) สําหรับประเทศไทยผู้ผลิตขั้นกลางทุกรายจะผลิตด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าโดยใช้เศษเหล็ก
เป็นวัตถุหลักในการผลิต นอกจากการผลิตเหล็กกล้าแล้วอุตสาหกรรมขั้นกลางยังรวมถึงการหล่อ
เหล็กกล้าให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ เหล็กแท่งยาว (Billet) เหล็กแท่งแบน 
(Slab) และเหล็กแท่งใหญ่ (Bloom)  

3.3 อุตสาหกรรมปลายน  า เป็นขั้นของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
การรีดร้อน การรีดเย็น การเคลือบผิว การผลิตท่อเหล็ก การตีเหล็กขึ้นรูปรวมไปถึงการหล่อเหล็ก 
เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ  เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน เป็นต้น ซึ่งจะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบทางการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ์ เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 1-1 โครงสร้างการผลิตเหล็กครบวงจร 
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ภาพที่ 1-2 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก 

หมายเหตุ: * คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการผลิตในประเทศไทย   
ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 
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4. กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้  

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน จําแนกได้เป็น 3 กระบวนการ
หลัก ดังภาพที่ 1-3 และมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 1-3 กระบวนการผลิตของอุตสากรรมเหล็กและเหล็กกล้าตลอดโซ่อุปทาน 

ที่มา: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 
4.1 การผลิตเหล็กขั นตน้น  า (Iron-making process)  

กระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นหรือกระบวนการถลุงแร่เหล็ก คือ กระบวนการในการเปลี่ยนรูปแร่เหล็ก 
(Iron Ore) ซึ่งอยู่ในรูปของเหล็กออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็ก  รวมทั้งสารปลอมปนอื่นๆ โดยใช้สารลด
ออกซิเจน เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน ในการกําจัดออกซิเจนและสารปลอมปนออกจากเหล็ก ซึ่งกระบวนการ
ผลิตเหล็กขั้นต้น ดังภาพที่ 1-4  

 
ภาพที่ 1-4 กระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้น  

เหล็กถลุง  
(Pig Iron) 

 

เหล็กพรุน 
(Sponge Iron) 

 
 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1818&pageid=39
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1) การเตรียมวัตถุดิบ 
 แร่เหล็ก (Iron Ore) : นําแร่เหล็กที่ขุดได้มาแต่งแร่เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เหล็กที่เหมาะสม  โดย

การทําให้แร่เหล็กที่เป็นผง (Fines) และเป็นฝุ่น (Pulverized) จับตัวเป็นก้อนใหญ่ที่มีความแข็ง
และขนาดเหมาะสม ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพเหล็กที่หลอมได้ (Molten iron) ให้ดีขึ้น ด้วย
กระบวนการผลิตแร่เหล็กอัดก้อน (Sintering Process) หรือกระบวนการผลิตแร่เหล็กปั้นเม็ด 
(Pelletizing Process) 

 ถ่านหิน (Coal) : นําถ่านหินเข้าสู่กระบวนการอบหินในเตาอบ (Coke Oven) ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1,200-1,300 องศาเซลเซียส เพื่อให้กลายเป็นโค้ก (Coke) ที่มีความแข็งแรงและมี      
รูพรุน ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยา (Reduction Process) ได้ดีในเตาถลุง (ถ่านหิน มีหน้าที่ 2 อย่าง 
คือ เป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อน และเป็นตวั Reduce โดยดึง Oxygen ออกจากแร่เหล็ก) 

 หินปูน (Lime Stone) : นําหินปูนมาย่อยขนาด (Crushing) ให้ได้ขนาดตามต้องการ รวมถึงปูน
ขาว และโดโลไมท์ เพื่อใช้ในการกําจัดสารมลทินและสิ่งเจือปนต่างๆ ในวัตถุดิบ  

2) การถลุงเหล็ก 

การถลุงเหล็กเป็นการนําวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการถลุงเพื่อลดสารเจือปนและ
คาร์บอนในเหล็กถลุงให้ได้ปริมาณตามต้องการ ด้วยการเพิ่มออกซิเจนให้กับคาร์บอน และสารเจือปนโดยอาศัย
ปฏิกิริยาจากความร้อน และออกซิเจน จะทําให้ได้น้ําเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงประมาณ  4% ซึ่งการถลุง
เหล็ก แบ่งได้ดังนี้  

2.1) การถลุงโดยใช้เตาแบบพ่นลม (Blast Furnace)   

 

ภาพที่ 1-5 กระบวนการผลิตถลุงเหล็กแบบเตาพ่นลม (Blast Furnace) 
ที่มา: www.rmutphysics.com    

http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/iron1/index.htm
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2.2) การถลุงที่อณุหภูมิต่ า (Direct Reduction)  

การถลุงที่อุณหภูมิต่ํา เป็นวิธีพ่นก๊าซที่เป็น Reducing gas เข้าไปทําปฏิกิริยากับแร่เหล็กในเตาถลุง 
โดยการนําเหล็กแร่ ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านโค้ก เพื่อให้ความร้อน  อุณหภูมิที่ใช้ถลุงประมาณ 1,000 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ําไม่ทําให้เหล็กหลอมตัวได้ ผลผลิตที่ได้จึงอยู่ในสภาวะของแข็งมีลักษณะเป็นรูพรุน 
เรียกว่า เหล็กพรุน (Sponge iron) โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการผลิตถ่านโค้ก และกระบวนการเตรียมแร่ก้อน ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบคุณภาพสูง อีก
ทั้งปัญหาเรื่องเงินลงทุนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการถลุงโดยใช้เตาแบบพ่นลม โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้น มี 
2 วิธีการ คือ COREX และ HIsmelt ดังนี้ 

- COREX : เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการผลิตในเชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบป้อนเข้า
อยู่ในรูปแร่ก้อน แร่อัดก้อน แร่ปั้นเม็ด ผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปเหล็กหลอมเหลว เตาถลุงแร่เหล็กมี   
2 ส่วน คือ เตาถลุง (Reduction Shaft) เกิดปฏิกิริยาการถลุงในขั้นแรก  ได้เหล็กพรุนที่มี % 
Metallization ประมาณ 92% จากนั้นเหล็กพรุนเข้าสู่เตาหลอมส่วนล่าง (Melter Gasifier) พร้อม
ด้วยถ่านหินและหินปูน ซึ่งส่วนนี้นอกจากเป็นส่วนที่เกิดการถลุงแล้ว ยังทําหน้าที่ผลิตแก๊สถลุงจาก
ถ่านหินสําหรับใช้ในถลุงแร่เหล็กในส่วนแรกด้วย โดยแก๊สที่ได้จะถูกแยกทําความสะอาด แล้วนํา
กลับไปใช้สําหรับถลุงแร่เหล็กในส่วนแรกด้วย โดยแก๊สที่เหลืออาจนําไปขาย ผลิตไฟฟ้า หรือ ผลิต 
Direct Reduced Iron (DRI)  

- HIsmelt : เป็นกระบวนการเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปเหล็กออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็กใน
สภาพของเหลว โดยใช้ถ่านหินเป็นตัวรีดิวซ์ กระบวนการถลุงเกิดขึ้นในภาชนะที่เรียกว่า Smelting 
Reduction Vessel ซึ่งวัตถุดิบป้อนเข้า ได้แก่ แร่เหล็ก ผงละเอียดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า       
8 มิลลิเมตร ถ่านหิน Non Coking Coal เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ฟลักซ์ (ปูนขาว 
และ Dolomite) และเศษเหล็กจากโรงงานเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปเหล็กหลอมเหลวที่มี
คุณภาพสูง มีความสะอาดเนื่องจากกากแร่ที่ได้จากแร่เหล็ก  ผงละเอียดและขี้เถ้าถ่านหิน Non 
Coking Coal จะหลอมและรวมตัวกันเป็นตะกรันแยกชั้นลอยขึ้นมา ดังนั้นเหล็กหลอมเหลวที่ได้จึง
มีความสะอาดเพียงพอที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าต่อใน EAF/BOF อีกทั้ง
กระบวนการนี้ยังสามารถนําของเสียจากโรงงานเหล็กมาทําการใช้ใหม่อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อ
มลภาวะ ต้นทุนการผลิตลดลง (ลดการใช้พลังงานในการหลอม ลดปริมาณการใช้ Flux ลดเวลาใน
เตาหลอม) ลดต้นทุนของวัตถุดิบ เนื่องจากใช้แร่เหล็กผงละเอียดซึ่งมีราคาถูก และใช้ถ่านหิน Non 
Coking Coal และลดต้นทุนด้านพลังงาน เป็นกระบวนการที่สามารถนําพลังงานที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเผาไหม้กลับมาใช้ในอ่างหลอมเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จากกระบวนการผลิตดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า วัตถุดิบนําเข้าหลักในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้น 

มี 3 ประเภท ได้แก่ แร่เหล็กและเศษเหล็ก ถ่านหิน และหินปูน ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีขั้นตอนการนําไปใช้ในการ
ผลิต และแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 1-2  
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ตารางที่ 1-2 การชี้บ่งและประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้น 

วัตถุดิบน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ 
(Output) ขั นตอน/กิจกรรม แหล่งของการ

ปล่อยคาร์บอน 
Scope 
1, 2 

 แร่เหล็ก 
(Iron Ore) , 
เศษเหล็ก 

 การแต่งแร่ โดยผลิตแร่เหล็ก
อัดก้อน (Sintering 
Process) หรือการผลิตแร่
เหล็กปั้นเม็ด (Pelletizing 
Process)  

 น้ํามันเตา 1  เหล็กอัดก้อน  
 เหล็กปั้นเม็ด 

 ถ่านหิน 
(Coal) 

 อบหินในเตาอบ (Coke 
Oven) 

 ถ่านหิน 1 ถ่านโค้ก (Coke)  น้ํามนัดิน 
(Tar), Benzole, Ammonia 
และ Sulfur 

 หินปูน  ย่อยขนาด (Crushing)  น้ํามันเตา 1  
 ถลุงแร่เหล็ก โดยใช้เตาแบบ

พ่นลม (Blast Furnace)   
 ถ่านโค้ก 1  น้ําเหล็กหลอมเหลว 

หรือ 
 เหล็กดิบ กากถลุง/ตะกรัน 

(Slag) แก๊สร้อน และเหล็ก
ถลุง (Pig iron) 

 การถลุงแร่ที่อณุหภูมิต่ํา 
(Direct Reduction)  

 ถ่านโค้ก 
 ก๊าซธรรมชาต ิ

1  น้ําเหล็กหลอมเหลว 
 เหล็กพรุน (Sponge iron) 

 

ในกระบวนการถลุงเหล็กขั้นต้น นอกจากจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานแล้ว ยังมี
เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดการจากกระบวนการทางเคมี ดังนี้  

 ปฏิกิริยาระหว่างเหล็กออกไซด์กับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ที่เกิดจาก
การรวมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) กับคาร์บอน (C) ดังสมการเคมีนี้  

 
2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g) + ความร้อน  

Fe2O3(s) + 3 CO(g) →  2 Fe(s) + 3 CO2(g) + ความร้อน  
 

 ปฏิกิริยาของปูนขาว (CaCO3) ที่เติมลงไปเพื่อหลอมซิลิกา (ที่เป็นมลทิน) ให้เป็นแคลเซียมซิลิเกต 
(CaSiO3) หรือที่เรียกว่า ตะกรัน (slag) ดังสมการเคมีนี ้

 
CaCO3(s) + ความร้อน ⎯→  CaO(s) + CO2(g)  
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จากกิจกรรม แหล่งการปล่อยคาร์บอน (เชื้อเพลิง/พลังงานที่ใช้) และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องนําไปคํานวณตามวิธีการที่แสดงในตารางที่ 1-3  

 

ตารางที่ 1-3 สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับโรงงานผลิตเหล็กขั้นต้น และวิธีการคํานวณ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับ/ส่งวัตถุดิบและสินค้า
โดยรถบรรทุก 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายใน
โรงงานโดยรถเครน 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การแต่งแร่ โดยเตาผลิตเหล็ก
อัดก้อน (Sintering 
Furnace) / เครื่องป้ันเม็ด 
(Iron Pellet Machine)  

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การย่อยขนาดหินปูน โดยใช้
เครื่องบด (Crushers) 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอรก์าร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การถลุงแร่เหลก็โดยเตาถลุง kg. , Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

- ใช้วิธีการดุลมวลสารหรือดุลสมการเคม ี
Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงาน เช่น 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  

 การใช้ไฟฟ้าในสํานักงานและ
บริเวณรอบโรงงาน 
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3.2 การผลิตเหล็กขั นกลาง (Steel making process)  

การผลิตเหล็กขั้นกลาง คือ การหลอมเหล็กและการหล่อเหล็ก (Casting) ซึ่งจากขัน้ตอนการผลิตเหล็ก
ขั้นต้นจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลว รวมถึงเศษเหล็ก   

เหล็กดิบ (เหล็กถลุงหรือเหล็กพรุน) ที่ได้จากเตาถลุงนั้นจะมีปริมาณของธาตุมลทินอยู่เป็นจํานวนมาก 
เหล็กดิบที่ได้จะเปราะและไม่สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้ จะต้องนํามาผ่านกระบวนการที่สําคัญอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะลดปริมาณของธาตุมลทิน และเพื่อให้ได้ส่วนผสมตามต้องการ กระบวนการนี้เราเรียกว่า การ
รีไฟน ์(refining)  หรือการผลิตเหล็กกล้านั่นเอง  

เหล็กกล้า คือ เหล็กเจือคาร์บอนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.7 สามารถทุบขึ้นรูปได้ที่อุณหภูมิระหว่าง    
800 - 1000 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีอื่นใดอีก เป้าหมายในการผลิตเหล็กกล้า คือ  

1. ลดปริมาณคาร์บอนให้ได้ค่าตามต้องการ 

2. ขับหรือแยกธาตุฟอสฟอรัส และกํามะถันให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่กระทําได้ 

3. ลดออกซิเจนในเหล็กออกให้หมด เพราะออกซิเจนทําให้เหล็กแตกได้ในขณะร้อน และทําให้เหล็ก
เปราะในขณะใช้งาน 

หลักการของการผลิตเหล็กกล้า คือ เมื่อทําออกซิเดชั่น (oxidation) ธาตุคาร์บอน ซิลิกา แมงกานีส
และบางส่วนของฟอสฟอรัส จะรวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นออกไซด์ ส่วนกํามะถันและฟอสฟอรัสที่เหลือ
บางส่วนจะแยกตัวไปอยู่ที่ตะกรัน ผลที่ได้คือเหล็กที่มีปริมาณของธาตุมลทินต่าง ๆ ค่อนข้างต่ํา มีความแข็งแรง
และความเหนียวสูงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได5้  โดยกระบวนการผลิตเหล็กขั้นกลาง แสดงดังภาพที่ 1-6  

ขั นตอนการผลิตเหล็กขั นกลาง ประกอบด้วย  

1) การหลอมเหล็กเป็นน้ําเหล็กด้วยเตาหลอม ซึ่งจําแนกได้ 2 แบบ6 คือ 

 แบบเตาหลอมละลายออกซิเจน (Basic Oxygen Furnace : BOF) ซึ่งเป็นเตาผลิตเหล็กกล้า
โดยใช้เหล็กถลุงหรือเหล็กพรุนป้อนเข้าไปยังเตาเบสิกออกซิเจนและพ่นออกซิเจนเข้าในเตา
ในขณะเหล็กหลอมละลาย เตาชนิดนี้บางทีเรียกว่า  “Converter” ซึ่งน้ําเหล็กที่ ได้จะมี
คาร์บอนต่ํามากและมีความบริสุทธิ์มากกว่าเหล็กถลุง น้ําเหล็กกล้าที่ได้ เรียกว่า  Molten 
steel ซึ่งส่งต่อไปยังกระบวนการต่อไป 

 แบบเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EAF) ซึ่งเป็นเตาผลิตเหล็กกล้าจากเหล็ก
พรุนหรือเศษเหล็ก ซึ่งการทํางานใช้ไฟฟ้าผ่านขั้วอิเล็คโตรดซึ่งทําด้วยแท่งถ่าน โดยน้ําเหล็กที่ได้
เป็นน้ําเหล็กที่เกิดจากการหลอมละลายของเศษเหล็กหรือเหล็กพรุน ซึ่งคุณภาพน้ําเหล็กกล้า
ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเศษเหล็กและเหล็กพรุน ทําให้บางครั้งไม่สามารถควบคุมให้
บริสุทธิ์ได้โดยง่าย  

                                                            
5 ปิยทัต ไทยาภิรมย,์ การผลิตเหล็กดิบและเหล็กกล้า 
6 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเทคโนโลยีสะอาดของอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า, ธงชัย อินทรางกูร, สถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (2011) 

http://www.imageplus.co.th/demo/file_attach/other/11-03-25-PFYVK.pdf
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ทั้งนี้ การหลอมเหล็กในประเทศไทยปัจจุบันนิยมใช้เตาหลอมไฟฟ้า  (Electric Arc Furnace : 
EAF) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเตาหลอมชนิดนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถให้
อุณหภูมิที่สูงพอเหมาะ การควบคุมอุณหภูมิทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งประหยัดพลังงานกว่า
เตา BOF และที่สําคัญมลพิษที่เกิดขึ้นแล้วถือว่ามีปริมาณไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเตาหลอม
ประเภทอื่น  

2) การปรุงคุณภาพของนํ้าเหล็กตามที่ต้องการ  

นําน้ําเหล็กเข้าสู่กระบวนหล่อเป็นเหล็กแท่งชนิดต่างๆ ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ 
(Bloom, Beam) และเหล็กแท่งแบน (Slab) (หรือเรียกว่า Semi-finished products) ตามที่ต้องการ 

 

 

ภาพที่ 1-6 กระบวนการผลิตเหล็กขั้นกลาง 
ที่มา: American Iron and Steel Institute, 2013 

 
 

http://www.steel.org/Making%20Steel/How%20Its%20Made/Steelmaking%20Flowlines.aspx
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ตารางที่ 1-4 การช้ีบ่งและประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นกลาง 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด ้และอื่นๆ 
(Output) ขั นตอน/กิจกรรม แหล่งของการ

ปล่อยคาร์บอน 
Scope  
1, 2 

 เหล็กถลุง (Pig iron) 
 เหล็กพรุน (Sponge iron) 
 เศษเหล็ก 

 หลอมเหล็ก และ
ปรุงคุณภาพของ
น้ําเหล็ก 

 น้ํามันเตา 
 ไฟฟ้า 

1 
2 

 น้ําเหล็ก 

 น้ําเหล็ก 
 อ็อกซิเจน 
 น้ําหล่อเย็น 

 หล่อเหล็ก และ
ตัดเหล็ก 

 

 น้ํามนัเตา  
 ไฟฟ้า 
 

1 
2 

 เหล็กแท่งเล็ก  
 เหล็กแท่งใหญ ่  
 เหล็กแท่งแบน  
 น้ําเสียจากระบบหล่อเย็น 
 เศษเหล็ก และอื่นๆ  

ในกระบวนการหลอมและหล่อเหล็ก นอกจากจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ เชื้อเพลิงและ
พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมกี๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี ดังนี้  

 
C + 0.5O2 → CO + heat 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + heat 

จากกิจกรรม แหล่งการปล่อยคาร์บอน (เชื้อเพลิง/พลังงานที่ใช้) และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น 
ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องนําไปคํานวณตามวิธีการที่แสดงในตารางที่ 1-5 
 
ตารางที่ 1-5 สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับโรงงานผลิตเหล็กขัน้กลาง และวิธีการคํานวณ  

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับ/ส่งวัตถุดิบและสินค้าโดย
รถบรรทุก 

Lt. , km. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง 

 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายใน
โรงงานโดยเครน, โฟคลิฟท ์

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การหลอมเหลก็ โดยเตาหลอม  Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

- ใช้วิธีการดุลมวลสารหรือดุลสมการเคม ี
 การหล่อเหล็ก โดยเครื่องหล่อ Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 การตัดเหล็ก โดยเครื่องตัดเหล็ก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง 
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Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงาน เช่น เตา
หลอม เครื่องมอื/อุปกรณ์ ระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 การใช้ไฟฟ้าในสํานักงานและ
บริเวณรอบโรงงาน 

 
3.3 การผลิตเหล็กขั นปลาย (Finish Steel Process) 

การผลิตเหล็กขั้นปลาย เป็นการนําเหล็กกล้า ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom, 
Beam) และเหล็กแท่งแบน (Slab) (หรือเรียกว่า Semi-finished products) มาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วย
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การรีดร้อน การรีดเย็น การชุบเคลือบผิว การผลิตท่อเหล็ก การตีขึ้นรูป และการ
หล่อเหล็ก เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตในขั้นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) เหล็กทรงยาว 
(Long Product) ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และ (2) เหล็กทรงแบน (Flat 
Product) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น      
เป็นต้น ที่จะถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
โดยกระบวนการผลิตเหล็กขั้นปลาย ดังภาพที่ 1-7  

 

 

ภาพที ่1-7 กระบวนการผลิตเหล็กขั้นปลาย 
ที่มา: American Iron and Steel Institute  

http://www.steel.org/Making%20Steel/How%20Its%20Made/Steelmaking%20Finishing%20Flowline.aspx
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ขั นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น   

 การแปรรูป โดยการนําเหล็กกล้า ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom, Beam) หรือ
เหล็กแท่งแบน (Slab) เข้าสู่กระบวนการแปรรูป แบ่งได้เป็น 2 วิธีการ คือ การแปรรูปร้อน (Hot 
Working) และการแปรรูปเย็น (Cold Working) รายละเอียดดังตารางที่ 1-6 และตัวอย่างผลผลิตที่
ได้จากการแปรรูปเหล็กกล้า ดังภาพที่ 1-8 

 

ตารางที ่1- 6 วิธีการแปรรูปสําหรับเหล็กขัน้ปลายน้ํา 

การแปรรูปร้อน การแปรรูปเยน็ 
1. การตีขึ้นรูป (Forging)  
2. การรีดร้อน (Hot Rolling)  
3. การดึงและกดขึ้นรูป (Drawing & Cupping)  
4. การเช่ือมต่อท่อ (Pipe Welding)  
5. การแทงขึ้นรูป (Piercing)  
6. การเคลื่อนไหลขึ้นรูป (Extruding)  
7. การหมุนขึ้นรูป (Spinning) 

 

 

1. การดัดงอ (Bending)  
2. การรีดเยน็ (Cold Rolling)  
3. การอัดรีด (Extruding)  
4. การบิดงอ (Squeezing)  
5. การรีดขึ้นรูป (Shear Spinning)  
6. การตัดยึด (Stretching)  
7. การงอตรง (Straight Bending)  
8. การตีขึ้นรูป (Shot Peening)  
9. การขึ้นรูปพิมพ์ลึก (Deep Drawing)  
10. การกระแทกขึน้รูป (Forging)  
11. การแทงขึ้นรูป (Hobbing) 
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ผลผลิตกึ่งส าเร็จรูป (เหล็กหล่อแบบต่อเนื่อง) 

 

 

ผลผลิตส าเร็จรูป (เหล็กรีด*) 
แผ่นโลหะ รีดร้อน  

 

ผลผลิต รีดร้อนแบบแท่งยาว  

 

แผ่นโลหะแบบรีดเย็น  

 
ภาพที่ 1-8 ผลผลิตจากการแปรรูปเหล็กกล้า  

 
 การเคลือบผิว (Coating) เพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดสนิม  
 การอบชุบความร้อน (Heat Treatment) หรือการใช้กรรมวิธีทางความร้อน โดยเป็นการใช้ความร้อน

กระทําต่อเหล็กเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของเหล็กและโครงสร้างภายในของเหล็ก ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การอบ
อ่ อ น  (Annealing) ก า ร อ บ ป ก ติ  (Normalizing) ก า ร ชุ บ แ ข็ ง  (Hardening) ก า ร อ บ คื น ตั ว 
(Martempering) และการชบุผิวแข็ง (Surface Hardening)  
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ตารางที่ 1-7 การช้ีบ่งและประเมินแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นปลาย  

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ 
(Output) ขั นตอน/กิจกรรม แหล่งของการ

ปล่อยคาร์บอน 
Scope  
1, 2 

 เหล็กแท่งเล็ก (Billet)  
 เหล็กแท่งใหญ ่

(Bloom, Beam)  
 เหล็กแท่งแบน (Slab) 
 น้ําหล่อเย็น 
 ก๊าซอะเซทีลีน 
 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 การแปรรูป 
 การเคลือบผิว 
 การอบชุบ

ความร้อน 

 น้ํามันเตา 
 ไฟฟ้า 

1 
2 

 เหล็กเส้น  
 เหล็กลวด  
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

หน้าตัดรูปต่างๆ  
 เหล็กแผ่นรีดร้อน-รีดเย็น  
 เหล็กแผ่นเคลอืบโลหะ

ชนิดต่างๆ 
 เศษเหล็ก 
 น้ําเสีย 

จากกิจกรรม และแหล่งการปล่อยคาร์บอน (เชื้อเพลิง/พลังงานที่ใช้) ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต้องนําไปคํานวณตามวิธีการที่แสดงในตารางที่ 1-8 

ตารางที่ 1-8 สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับโรงงานผลิตเหล็กขั้นปลาย และวิธีการคํานวณ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับ/ส่งวัตถุดิบและสินค้า
โดยรถบรรทุก 

Lt. , km. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การแปรรูป Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การเคลือบผิว  Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การอบชุบความร้อน Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงาน เช่น  
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 การใช้ไฟฟ้าในสํานักงานและ
บริเวณรอบโรงงาน 
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 ในภาพรวม อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า มีกระบวนการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงใน
กระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นและเหล็กขั้นกลาง โดยในแต่ละกระบวนการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่าง
กัน ซึ่งจากภาพที่ 1-9 จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นหรือการถลุงเหล็ก และการผลิตเหล็ก         
ขั้นกลาง หรือการผลิตเหล็กกล้า ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 3 ประเภท ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

 

 
ภาพที่ 1-9 สรุปแหล่งการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นและเหล็กขั้นกลาง  

ที่มา: Calculating Greenhouse Gas Emissions from Iron and Steel Production,  A component tool of the 
Greenhouse Gas Protocol Initiative, January 2008 โดย The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 
 

 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
(PETROCHEMICAL INDUSTRY) 

 
1. บทน า 

วัตถุดิบตั้งต้นส ำคัญของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (Feedstocks for Petrochemical Industry) ล้วนได้มำ
จำกผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมปิโตรเลียมซึ่งได้แก่ น้ ำมันดิบ โดยน้ ำมันดิบจะถูกน ำไปผ่ำนกระบวนกำรกลั่น 
เพื่อย่อยสลำยสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน โดยองค์ประกอบหลักของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
ประกอบด้วย ไฮโดรเจนร้อยละ 11 – 15 คำร์บอนร้อยละ 83 – 87 และสำรปนเปื้อนอื่นๆ ได้แก่ ออกซิเจน
ร้อยละ 5 ก ำมะถันร้อยละ 6 ไนโตรเจนร้อยละ 0.5 และโลหะหนักร้อยละ 0.1 ซึ่งร้อยละขององค์ประกอบ
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ แตกต่ำงกันไปตำมแหล่งน้ ำมันดิบที่พบ จำกนั้น ส่วนประกอบของปิโตรเลียมทั้งหมดจะถูกกลั่น
ออกเป็นกลุ่ม (Groups) หรือออกเป็นส่วน (Fractions) ต่ำงๆ โดยกระบวนกำรกลั่น (Distillation) ที่ยุ่งยำก
และซับซ้อน น้ ำมันดิบจะถูกแยกออกเป็นส่วนต่ำงๆ และก ำจัดสิ่งเจือปน (Impurities) ชนิดต่ำงๆ ออก เช่น 
ก ำมะถัน 

กระบวนการกลั่นน  ามันดิบ: น้ ำมันดิบต้องถูกน ำมำผ่ำนกระบวนกำรกลั่น เพื่อให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมัน
ส ำเร็จรูปที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ทั้งนี้ กระบวนกำรกลั่นในโรงกลั่นประกอบด้วยขั้นตอนส ำคัญ 
ได้แก่ 

 หน่วยกลั่นแยก: เป็นกำรกลั่นแยกส่วนน้ ำมันชนิดต่ำงๆ ออกจำกกันโดยใช้หลักกำรของอุณหภูมิ         
จุดเดือด (Boiling point) 

 หน่วยปฏิกิริยาเคมี: ภายในหน่วยนี้จะเป็นขั้นตอนของกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีและกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงโมเลกุล  

 หน่วยปรับปรุงคุณภาพ: เป็นการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร
กลั่นให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นการน าเอาสารปนเปื้อนออกไป 

ตัวอย่างวิธีการกลั่น อาทิ  

1. การกลั่นแบบล าดับส่วน (Fraction Distillation): เป็นกำรกลั่นน้ ำมันแบบพื้นฐำน ซึ่งสำมำรถแยก
น้ ำมันดิบออกเป็นส่วน (Fractions) ต่ำงๆ โดยใช้หลักกำรของจุดเดือด (Boiling point) และจุดควบแน่น 
(Condensation point) ที่แตกต่ำงกัน ดังภำพที่ 2-1 

หอกลั่นล ำดับส่วน (Fractionating tower) รูปร่ำงเป็นทรงกระบอก สูงประมำณ 30 เมตร ภำยใน
แบ่งเป็นห้องๆ ไอน้ ำมันดิบร้อนถูกส่งเข้ำไป และเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ส่วนบนสุดของหอกลั่น ขณะที่เคลื่อนตัว     
ไอน้ ำมันจะเย็นตัวลงและควบแน่นไปเรื่อยๆ และกลั่นตัวไดเ้ป็นของเหลว รำยละเอียดดังนี ้
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1.1 น้ ำมันส่วนที่เบำกว่ำ (Lighter fractions) เช่น น้ ำมันเบนซิน และพำรำฟิน ซึ่งมีค่ำอุณหภูมิของ
กำรควบแน่นต่ ำ จะกลำยเป็นของเหลวที่ห้องชั้นบนสุด 

1.2 น้ ำมันส่วนกลำง (Medium fractions) เช่น ดีเซล น้ ำมันแก๊ส (Gas oils) และน้ ำมันเตำ(Fuel 
oils) บำงส่วนจะควบแน่นและกลั่นตัวที่ระดับต่ำงๆ ของตอนกลำงของหอกลั่น 

1.3 น้ ำมันหนัก (Heavy fractions) เช่น น้ ำมันเตำ และสำรตกค้ำงพวกแอสฟัลต์ จะกลั่นตัวที่ส่วน
ล่ำงสุดของหอกลั่น ซึ่งมีอุณหภูมิสูงและจะถูกระบำยออกไปจำกส่วนฐำนของหอกลั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 กำรกลั่นล ำดับส่วน (Fraction Distillation) 
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2. การกลั่นด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ ง (Hydro Cracking): เพื่อให้สำมำรถเพิ่มปริมำณกำรกลั่น
และบริหำรจัดกำรค่ำกำรกลั่น (ที่มำ: http://www.bangchak.co.th, 17-04-2556) ดังภำพที่ 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-2 กำรกลั่นด้วยเทคโนโลยีไฮโดรแครกกิ้ง (Hydro Cracking) 

ส ำหรับประเทศไทย ในปัจจุบันมีโรงกลั่นน้ ำมันทั้งหมดจ ำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

(1) บริษัท ปตท. อะโรมำติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 280,000 บำร์เรลต่อวัน 

(2) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 275,000 บำร์เรลต่อวัน 

(3) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 215,000 บำร์เรลต่อวัน 

(4) บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 170,000 บำร์เรลต่อวัน 

(5) บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด ก ำลังกำรผลิต 150,000 บำร์เรลต่อวัน 

(6) บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 120,000 บำร์เรลต่อวัน 

(7) บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ก ำลังกำรผลิต 17,000 บำร์เรลต่อวัน 

รวมก ำลังกำรผลิตทั้งหมด 1.227 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน 
(ที่มำ: เอกสำร “โรงกลั่นหรรษำ (Fun Oil Refinery)” บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)) 

http://www.bangchak.co.th/
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และกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกอุตสำหกรรมปิโตรเลียมสำมำรถแบ่งได้ตำมกำรใช้ประโยชน์หลักๆ 
ได้ดังต่อไปน้ี 

 กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับกำรขับเคลื่อนยำนยนต์ เช่น ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Natural Gas 
Liquids: NGL) น้ ำมันเบนซิน (Gasoline) น้ ำมันดีเซล (Diesel) น้ ำมันเครื่องบิน (Aviation 
Turbine Fuels หรือ Jet Fuels) เป็นต้น  

 กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้แหล่งควำมร้อน รวมถึงกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น ก๊ำซ
ธรรมชำติ (Natural Gas) ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
น้ ำมันเตำ (Fuel oil) เป็นต้น 

 กำรใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้น (Feedstocks) ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังตำรำงที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 สรุปกำรใช้ประโยชนว์ัตถุดิบตั้งต้นส ำหรับอุตสำหกรรมปิโตรเลียม (ที่มำ: www.eppo.go.th) 

วัตถุดิบตั งต้น การใช้ประโยชน ์
ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

ใช้ส ำหรับกำรหุงต้มภำยในครัวเรือน และใช้กับ
รถยนต ์รวมทัง้เครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงำน 

น้ ำมันเบนซิน (Gasoline) รถยนต ์รถจักรยำนยนต ์(ส่วนใหญ)่ 
น้ ำมันดีเซล (Diesel) รถเมล ์รถไฟ รถบรรทุก รถกระบะ (ส่วนใหญ่) 

น้ ำมันเตำ (Fuel oil) 
ใช้ส ำหรับเตำเผำหรือต้มน้ ำในหม้อไอน้ ำ หรือเอำมำ
ปั่นไฟหรือใช้กับเรือ 

ยำงมะตอย (Asphalt) 
ใช้ท ำถนน หรือใช้เคลือบท่อเคลือบโลหะเพื่อป้องกัน
สนิม 
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ภาพที ่2-3 Entire oil refining process 
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ภาพที ่2-4 Crude oil atmospheric distillation process 
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และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรกลั่นน้ ำมันดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมต่ำงๆ เหล่ำนี้จะถูกส่งต่อไปยัง
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นล ำดับถัดไป  

ทั้งนี้ อุตสำหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่มีควำมหลำกหลำยของกิจกรรม/กระบวนการผลิต 
ทั้งในเชิงของประเภทผลิตภัณฑ์และรูปแบบกำรใช้ประโยชน์ รวมถึงกำรขนส่งผลิตภัณฑ์สุดท้ำยจำก
อุตสำหกรรมล ำดับก่อนหน้ำไปยังอุตสำหกรรมที่อยู่ในล ำดับถัดไป จำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีจ ำนวนโรงงำนและกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 2-2 จ ำนวน
โรงงำนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
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ตารางที่ 2-2 จ ำนวนโรงงำนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์ จ านวนโรงงาน

ทั งประเทศ 

(โรง) 

ผลิตภัณฑ์ จ านวนโรงงาน

ทั งประเทศ 

(โรง) 

ผลิตภัณฑ์ จ านวนโรงงาน

ทั งประเทศ 

(โรง) 

Methane ไม่มีข้อมูล EG 1 HDPE 4 

Ethylene 5 EO 1 LDPE/EVA 3 

Propylene 7 VCM 2 LLDPE 4 

Mixed C4 3 PO 1 PVC 3 

Toluene 5 Epichlorohrdrin 2 PP 3 

Benzene 5 ACN 1 UPR 6 

Xylene 5 MMA 2 Epoxy Resin 1 

 Styrene 2 Acrylic Fibre 1 

Cumene 2 BR 2 

Cyclohexane 1 SBR 1 

PTA 3 PMMA 1 

PA 1 SBL 1 

Acetone 1 ABS/SAN 2 

BPA 2 Aliphatic 

hydrocarbon 

Resin 

1 

Phenol 1 PS/EPS 4 

Caprolactum 1 Polycarbonate 2 

Phenolic Resin 1 

Nylon 8 

Polyester 10 

Plasticizer 5 

Alkyd Resin 6 

ที่มำ: 2011 Thailand Petrochemical Complex Flow สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (February 2012) 
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2.   ภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เมื่อพิจำรณำจำกระบวนกำรผลิตและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี สำมำรถจ ำแนกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีออกเป็น 3 ล าดับขั้น ดังรายละเอียดดังนี ้

2.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั นต้น (Upstream Petrochemical Industry) อุตสำหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นต้นเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีล ำดับแรกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในขั้นกลำงและขั้นปลำยต่อไป  

ทั้งนี้ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 7 ผลิตภัณฑ์ (The seven sisters) ซึ่ง
สำมำรถจ ำแนกได้ 3 กลุ่มตำมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโมเลกุล ได้แก ่

2.1.1 กลุ่มอัลเคน (Alkane Group): มีเทน (Methane) 

2.1.2 กลุ่มโอเลฟินส์ (Olefins Group): เอทิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene) และ
สำรประกอบคำร์บอน 4 ตัว (Mixed C4) 

2.1.3 กลุ่มอะโรมำติกส์ (Aromatics Group): เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) และไซลีน 
(Xylene) 

2.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั นกลาง (Intermediate Petrochemical Industry): อุตสำหกรรม  
ปิโตรเคมีขั้นกลำงเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 
เพื่อป้อนให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย  

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง สำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ตำมสำยกำรผลิตของ  
ปิโตรเคมีขั้นต้น ไดด้ังต่อไปน้ี 

2.2.1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงจำกกลุ่มอัลเคน (Alkane Intermediates) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำก
มีเทนขั้นต้น เช่น เมทำนอล (Methanol) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) แอมโมเนีย 
(Ammonia) ฟอสจีน (Phosgene) เป็นต้น 

2.2.2 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงจำกกลุ่มโอเลฟินส์ (Olefins Intermediates) ได้แก ่

2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์จำกเอทิลีน เช่น เอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride: EDC) ไวนิล
คลอ ไรด์ ม อน อ เมอร์  (Vinyl Chloride Monomer: VCM) เอทิ ลี น ออก ไซด์ 
(Ethylene Oxide: EO) และเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol: EG)  

2.2.2.2 ผลิตภัณฑ์จำกโพรพิลีน เช่น ออกโซแอลกอฮอล์ (Oxo Alcohol) และอะคริโล   
ไนทริล (Acrylonitrile) 

 2.2.3 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงจำกกลุ่มกลุ่มอะโรมำติกส์ (Aromatics Intermediates) ได้แก ่
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2.2.3.1 ผลิตภัณฑ์จำกเบนซีน เช่น เอทิลเบนซีน (Ethyl Benzene: EB) สไตรีนมอนอเมอร์ 
(Styrene Monomer: SM) ไซ โคลเฮกเซน  (Cyclohexane) คำโปรแลกแทม 
(Carprolactam) เป็นต้น 

2.2.3.2 ผลิตภัณฑ์จำกพำรำไซลีน 

2.3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั นปลาย (Downstream Petrochemical Industry) อุตสำหกรรม  
ปิโตรเคมีขั้นปลำยเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นหรือขั้นกลำงเป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยก่อนส่งตอ่ไปยังอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่อยู่ในล ำดับถัดไป  

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำยสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะของ
ผลิตภัณฑด์ังภำพที่ 2-5 และมีรำยละเอียด ดังนี ้

2.3.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลำสติก (Plastic) ประกอบด้วย: พลำสติกประเภททั่วไป (Commodity 
Plastic) พลำสติกเชิงวิศวกรรม (Engineering Plastic) และพลำสติกคุณสมบัติพิเศษ (High 
Performance Plastic) 

2.3.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเครำะห์ (Synthetic Fibre)  

2.3.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงสังเครำะห์ (Synthetic Rubber and Elastomer) 

2.3.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำรเคลือบผิ วและผลิตภัณฑ์กำว (Synthetic Coating and Adhesive 
Material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-5 ผลิตภัณฑอ์ุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย (Downstream Products)  
(ดัดแปลงจำก https://pttweb4.pttplc.com/Displaycatalog_Prd) 
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3. รูปแบบการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย อุตสำหกรรมปิโตรเคมีถือเป็น
อุตสำหกรรมหนึ่งที่มีกำรใช้พลังงำนสูง โดยมีกำรใช้พลังงำนที่อยู่ในรูปแบบเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels) 
เช่น ก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม (Petroleum Refinery 
Products) เช่น แนฟทำ (Naphtha) เป็นต้น และปริมำณพลังงำนที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ เหล่ำนี้  มี
ผลกระทบและแสดงถึงสัดส่วนโดยตรงต่อปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ทั้งนี้  กำรใช้พลังงำนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีในอนำคต มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม 
ประกอบกับแต่ละโรงงำนพยำยำมที่จะปรับฐำนก ำลังกำรผลิตให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลำ และกำรที่แต่ละโรงงำนมี
ก ำลังกำรผลิตที่สูงขึ้นย่อมมีกำรบริโภคพลังงำนทั้งพลังงำนไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และเชื้อเพลิงในปริมำณที่มำกขึ้น
เ ช่ น กั น (ที่ ม ำ : 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006 IPCC 
Guidelines และรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำเกณฑ์กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี กรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน) 

สัดส่วนการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย  พบว่ำ พลังงำนส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ประกอบด้วย: พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนไอน้ ำ ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว น้ ำมันดีเซล แนฟทำ (น้ ำมันเบนซิน) น้ ำมันเตำ และอื่นๆ ดังตำรำงที่ 2-3 

โดยสัดส่วนกำรใช้พลังงำนของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (ข้อมูลปี พ.ศ. 2549) แสดงดังตำรำงที ่2-3 

ตารางที่ 2-3 สัดส่วนกำรใช้พลังงำนของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ชนิดของพลังงาน สัดส่วนการใชพ้ลังงาน (ร้อยละ) 

ก๊ำซธรรมชำต ิ 42 
พลังงำนไอน้ ำ 38 
พลังงำนไฟฟ้ำ 6 
น้ ำมันเตำ 1.7 
น้ ำมันดีเซล 0.6 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 0.6 
อื่นๆ (เช่น Process Off-Gas, Fuel Gas ฯลฯ) 11.1 

รวม 100 
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ทั้งนี้ ปริมำณกำรใช้พลังงำนที่ส ำคัญอันดับแรกของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คือ ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนกำรผลิตในเตำเผำ (Direct Heat) และรองลงมำ คือ พลังงำนไอน้ ำ ใช้ในกำรให้
ควำมร้อนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยำเคมี และชนิดของพลังงำนอื่นๆ นั้น มีปริมำณกำรใช้ที่ไม่สูงนัก ซึ่งปริมำณกำรใช้
พลังงำนดังกล่ำวประเมินจำกกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิตเป็นหลัก 

และข้อมูลจำกรำยงำนกำรศึกษำเรื่องระบบ MRV ภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ควำมท้ำทำยกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต โดยคณะผู้วิจัยจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยร่วมกับนักวิจัยจำกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
(MTEC) ภำยใต้กำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชำติ (2555) และผลกำรศึกษำโครงกำรวิจัยกำรประเมินก๊ำซเรือนกระจกและศักยภำพกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกจำกกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  ภำยใต้กำรสนับสนุนของ สกว. (2553) พบว่ำ ตัวอย่ำงกำร
ประเมินปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจำกกระบวนกำรผลิต Olefins (ดังแสดงในภำพที่ 2-6) โดย
อ้ำงอิงกำรค ำนวณจำกสมกำรกำรหำค่ำดัชนีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือ Carbon Intensity (CI) คือ 
 

Carbon Intensity (CI)   =   CO2 Eq. / Product Output 

 
เมื่อ: Carbon Intensity (CI) คือ ค่ำควำมเข้มข้นคำร์บอน (ton CO2 Eq./ ton Product) 
 CO2 Eq. คือ ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในรูปของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 Eq.)  
 Product Output คือ ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ (ton Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-6 กำรประเมินปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปลอ่ยจำกกระบวนกำรผลิต Olefins 
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และจำกกำรศึกษำสัดส่วนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจ ำแนกตำมขอบเขต (Scope) ของแหล่งก ำเนิด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ส ำคัญของกระบวนกำรผลิต Olefins ดังแสดงในภำพที่ 2-7 พบว่ำ ขอบเขตส ำคัญ
ของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำจำกกระบวนกำรผลิตหลัก (Scope 1) โดยคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมำณ  
ร้อยละ 69 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-7 สัดส่วนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (%) จ ำแนกตำมขอบเขต (Scope)  
ของแหล่งก ำเนิดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ส ำคัญของกระบวนกำรผลิต Olefins 
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4. การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

4.1 การก าหนดขอบเขตขององค์กรส าหรับการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Setting the 
boundaries for GHG emissions reporting) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อธิบำยได้ดังภำพที่  2-8 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขอบเขตและกระบวนกำรควบคุมขององค์กร (The relationship between 
organizational and operational boundaries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขอบเขตและกระบวนกำรควบคุมขององค์กร  

(The relationship between organizational and operational boundaries) 

ทั้งนี้ กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งที่ส ำคัญ (Potential greenhouse gas emission 
sources) สำมำรถจ ำแนกได้ 3 ประเภท คือ  
 Combustion emission sources: Stationary combustion sources และ Mobile combustion 

sources 
 Vented emission sources 
 Fugitive emission sources 

และรำยละเอียดของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งที่ส ำคัญของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี แสดงดังตำรำง    
ที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-4 กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกแหล่งที่ส ำคัญ (Potential greenhouse gas emission sources) ของอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี

Scope ขั นตอน/กิจกรรม รายละเอยีด 
ก๊าซเรือนกระจก 

CO2 N2O CH4 

Scope 1 Combustion sources: Stationary devices Boiler/steam generators X X X 

Heaters X X X 

Fire pumps X X X 

Internal combustion (IC) engine generators X X X 

Pumps X X X 

Reciprocating compressor drivers X X X 

Turbine electric generator X X X 

Turbine/centrifugal compressor drivers X X X 

Flares X X X 

Catalyst and thermal oxidizers X   

Incinerators X X X 

Coke calcining kilns X X X 

Combustion sources: Mobile sources Company vehicles X X X 

Marine/railroad/road tankers X X X 
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ตารางที ่2-4 กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกแหล่งที่ส ำคญั (Potential greenhouse gas emission sources) ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (ต่อ) 

Scope ขั นตอน/กิจกรรม รายละเอยีด 
ก๊าซเรือนกระจก 

CO2 N2O CH4 

Scope 1 Vented sources – Process vents Catalyst regeneration X   

Steam methane reforming (hydrogen plants) X   

Chemical production X X X 

Vented sources – Other venting Service station storage tanks   X 

Loading racks   X 

Pneumatic devices    

Vented sources – Maintenance/Turnarounds Compressor starts    

Equipment/process blowdowns    

Heater/boiler tube decoking    

Vented sources – Non-routine activities Emergency shut down (ESD)    

Pressure relief valves (PRVs)    

Fire suppression    
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ตารางที ่2-4 กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกแหล่งที่ส ำคญั (Potential greenhouse gas emission sources) ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี (ต่อ) 

Scope ขั นตอน/กิจกรรม รายละเอยีด 
ก๊าซเรือนกระจก 

CO2 N2O CH4 

Scope 1 Fugitive sources Fuel gas system leaks   X 

Other process equipment leaks    

Sludge/solids handling    

Wastewater collection and treating X  X 

Air conditioning/refrigeration    

Scope 2 Indirect sources Electricity import/usage X X X 

Process heat/steam imports X X X 
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ส ำหรับข้อมูลส ำคัญและกำรวัดค่ำ Parameter ต่ำงๆ ที่องค์กรจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นประจ ำทุกเดือน สรุป
ได้ดังตัวอย่ำงต่อไปนี ้

ตัวอย่าง Checklist ของการเก็บข้อมูลและการวัดค่า Parameter ต่างๆ ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

Petrochemical Production Monitoring Checklist Reporting of Greenhouse Gases 

FEEDSTOCK: 

 Volume of each gaseous feedstock (standard cubic feet [scf]) 

 Either of the following:  

 Carbon content of each gaseous feedstock (kilograms [kg] carbon [C] per kg of 
feedstock) and molecular weight of each gaseous feedstock (kg/kg-mole), or 

 Concentrations of each carbon-containing compound in each gaseous 
feedstock (kg-mole of feedstock) 

 Volume or mass of each liquid feedstock (gallons or kg) 

 Either of the following: 

 Carbon content of each liquid feedstock (kg C per gallon or kg of feedstock), 
or 

 Concentrations of each carbon-containing compound in each liquid feedstock 
(kg-mole/gallon) 

 Mass of each solid feedstocks (kg) 

 Carbon content of each solid feedstocks (kg C per kg of feedstock) 

 Annual quantity of each type of petrochemical produced from each process unit 
(metric tonnes) 
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PRODUCT: 

 Volume of each gaseous product (scf) 

 Either of the following:  

 Carbon content of each gaseous product, including streams containing CO2 
recovered for sale or use in another process (kg C per kg of product) and 
molecular weight of gaseous product (kg/kg-mole), or 

 Concentrations of each carbon-containing compound in each gaseous 
product (kg-mole of component per kg-mole of product) 

 Volume or mass of each liquid product (gallons or kg) 

 Either of the following: 

 Carbon content of each liquid product, including organic liquid wastes (kg C 
per gallon or kg of product), or 

 Concentrations of each carbon-containing compound in each liquid product 
(kg-mole/gallon) 

 Mass of each solid product (kg) 

 Carbon content of each solid product (kg C per kg of product) 
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และเนื่องจำกโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยมีจ ำนวนน้อยรำย และแต่ละรำยมีกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น ในคู่มือฯ ฉบับนี้  จึงขอยกตัวอย่ำงกระบวนกำรผลิต Vinyl Chloride 
Monomer (VCM) ดังภำพที่ 2-9 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อวิธีกำรประเมินกำรปล่อยคำร์บอนและสำมำรถใช้
เป็นแนวทำงในกำรประเมินส ำหรับกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีได้ต่อไป  

ตัวอย่าง การประเมินคาร์บอนของกระบวนการผลิต Vinyl Chloride Monomer (VCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Input                                        Process                                         Output 

ภาพที ่2-9 ขอบเขตของระบบกำรผลิต Vinyl Chloride Monomer (VCM) 

สมกำรกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของกระบวนกำรผลิต  Vinyl Chloride Monomer: วัตถุดิบตั้งต้นหลัก คือ 
Ethylene และ Chorine ร่วมด้วย Oxygen ได้เป็น 1,2-Dichloroethane โดยปฏิกิริยาเกิดที่อุณหภูมิสูง 
จากนั้น 1,2-Dichloroethane ซึ่งเป็นสำรที่ไม่เสถียรจะเกิดปฏิกิริยำแตกตัว (Decompose) กลำยเป็น Vinyl 
chloride ดังสมกำร 

2 CH2=CH2 + Cl2 + ½ O2      2 CH2 = CHCl + H2O 

ค่ำ Emission Factor ส ำหรับกระบวนกำรผลิต Vinyl Chloride Monomer แสดงค่ำดังตำรำงที่ 2-5 โดย
จ ำแนกตำมกระบวนกำรผลิตที่ใช้ (Default process):  
( ที่ ม ำ : IPCC 2006, Volume 3: Industrial Processes and Product Use, TABLE 3.11 PETROCHEMICAL 

PRODUCTION TIER 1 DEFAULT FEEDSTOCKS AND PROCESSES) 
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ตารางที่ 2-5 ค่ำ Emission Factor ส ำหรับกระบวนกำรผลิต Vinyl Chloride Monomer จ ำแนกตำม
กระบวนกำรผลิตที่ใช้ 

Process Configuration tonne CO2 / tone VCM produced 

Direct Chlorination Process  
Noncombustion process vent Negligible emission 
Combustion emissions 0.286 
Total CO2 emission factor 0.286 
Oxychlorination Process  
Noncombustion process vent 0.0166 
Combustion emissions 0.286 
Total CO2 emission factor 0.302 
Balanced process (Default Process)  
Noncombustion process vent 0.0083 
Combustion emissions 0.286 
Total CO2 emission factor 0.294 

และค่ำ Feedstock consumption factor ส ำหรับกระบวนกำรผลิต Vinyl Chloride Monomer มีค่ำ
เท่ำกับ 0.47 tonne ethylene / tone VCM produced  
( ที่ ม ำ : IPCC 2006, Volume 3: Industrial Processes and Product Use, TABLE 3.11 
PETROCHEMICAL PRODUCTION TIER 1 DEFAULT FEEDSTOCKS AND PROCESSES) 
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ตารางที่ 2-6 กระบวนกำรผลิต Vinyl Chloride Monomer (VCM) 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 Ethylene  ปฏิกิริยำเกิดภำยในเตำปฏิกรณ์ 
(Reactor): ระบบเตรียมวัตถุดิบ
และกระบวนกำรแตกโมเลกุล
ด้วยควำมร้อน 

 Process Energy: เชื้อเพลิง ไฟฟ้ำ 
และไอน้ ำ 
หมำยเหต:ุ Natural gas or Fuel 
used for the flare pilot และ 
Flare sweep gas 

1, 2 VCM 
โดย GHGs = CO2 CH4 และ N2O 

4.2 การค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก: อ้ำงอิง 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories 

Scope 1: กำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Direct Emission) จำกเชื อเพลิง 

Scope 2: กำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อม (Indirect Emission) จำกไฟฟ้าและไอน  า 

สมกำรค ำนวณ: 

GHG Emission (CO2 eq.)      =     (Activity data) × (EF) × (GWP) 

เมื่อ: GHG Emission (CO2 eq.) คือ ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ton CO2 eq.) 

 Activity Data  คือ ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง ไฟฟ้ำ หรือไอน้ ำของกระบวนกำรผลิต 

 EF (Emission Factor)  คือ ค่ำสัมประสิทธ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเชื้อเพลิง ไฟฟ้ำ หรือไอน้ ำ 

 GWP  คือ ค่ำศักยภำพทีท่ ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298) 
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4.3  การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหอเผา (Flare Emissions) 
(ที่ มำ: Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil and 
Natural Gas Industry, Section 4 - Combustion Emissions Estimation Methods, August 2009) 

4.3.1 การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ECO2) จากหอเผา 

(1) กรณีทรำบปริมำตรของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน  (Volume of hydrocarbon) ที่
ต ำแหน่งปลำยปล่องของหอเผำ (Flare outlet) 

สมกำรค ำนวณ: 

 

 

เมื่อ:  ECO2 คือ  CO2 mass emission rate 

 HC คือ  flare hydrocarbon mass emission rate (from the flare) 

 CFHC คือ  carbon weight fraction in hydrocarbon 

 FE คือ  flare destruction efficiency 

 44/12 คือ  C to CO2 conversion factor 

 MCO2 คือ  mass of CO2 in flare stream based on CO2 composition of the stream 

(2) กรณีไม่ทรำบข้อมูลกำรปล่อย (Measured emissions data) ปริมำณกำรปล่อย CO2 จำก
หอเผำให้ค ำนวณโดยใช้ค่ำประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ 98% ส ำหรับกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง Flare gas carbon 
เปลี่ยนเป็น CO2 
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สมกำรค ำนวณ: 
 

 
 

เมื่อ:  Molar volume คือ conversion from molar volume to mass (379.3 scf/lbmole or 
conversion 23.685 m3/kgmole) 

 MW CO2 คือ CO2 molecular weight 
 Mass conversion คือ tonnes/2204.62 lb or tonne/1000 kg 
 A คือ the number of moles of carbon for the particular 

hydrocarbon 
 B คือ the moles of CO2 present in the flared gas stream 

4.3.2 การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน (ECH4) จากหอเผา 

สมกำรค ำนวณ: 

 

 

เมื่อ:  ECH4 คือ emission of CH4 (lb) 

 V คือ volume flared (scf) 

 % residual CH4 คือ noncombusted fraction of flare stream (default = 0.5% or 2%) 

 Molar volume คือ conversion from molar volume to mass, 379.3 scf/lbmole or 
conversion 23.685 m3/kgmole) 

 MW CH4  คือ CH4 molecular weight 
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4.3.3 การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด ์(EN2O) จากหอเผา 

มีข้อมูลน้อยมำกๆ ส ำหรับกำรรำยงำนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไนตรัสออกไซด์จำกหอเผำใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี และนอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไนตรัสออกไซด์และ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ พบว่ำ ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซไนตรัสออกไซดม์ีค่ำน้อยมำก 

สมกำรค ำนวณ: 

EN2O      =      V x EFN2O 

 
เมื่อ:  EN2O คือ emission of N2O  
 V คือ volume produced or refined 9m3, scf or bb) 
 EFN2O คือ N2O emission factor 

ตัวอย่าง การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหอเผาก๊าซ (Combustion Emission from a Gas 
Flare) ในกรณีที่รู้ปริมาตรของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากการเผา (Known Flared Volume) 

ข้อมูล (Input data): กำรผลิตในประเทศก ำลังพัฒนำสำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติได้ 3 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
(3 million scf/day) โดยแต่ละปีใช้ก๊ำซจ ำนวน 20 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตเพื่อเผำไหม้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผลิตนี้ องค์ประกอบของก๊ำซเผำไหม้ (Flare gas) ประกอบด้วย: 

CO2 12 mole% 

N2 2.1 mole% 

CH4 80 mole% 

C2H6 4.2 mole% 

C3H8 1.3 mole% 

C4H10 0.4 mole% 

และปริมำตรของกำรเผำไหม้ในกระบวนกำรผลิต (Pilot stream combusted) ถูกรวมอยู่ในปริมำตรก๊ำซที่ใช้
เพื่อกำรเผำไหม้ที่หอเผำ (Field gas flared) 

สมมติฐำนกำรค ำนวณ: ไม่มีข้อมูลรำยงำนผลกำรทดสอบหรือข้อมูลจำกผู้ส่งมอบก๊ำซ ดังนั้น กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกค ำนวณโดยใช้ Alternative approaches โดยค่ำประสิทธิภำพกำรเผำไหม้เท่ำกับ 98% ส ำหรับ
กำรปล่อย CO2 และ 2% ส ำหรับ CH4 (Uncombusted CH4) 
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วิธีกำรค ำนวณ:  

กำรปล่อยก๊ำซมีเทน (ECH4) 

 

  

 

 

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (ECO2) 
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ตัวอย่าง การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหอเผาก๊าซ (Combustion Emission from a Gas 
Flare) ในกรณีที่รู้สารประกอบที่ถูกปล่อยออกจากหอเผา (Known Flare Emission) 

ข้อมูล (Input data): หอเผำก๊ำซมีกำรประมำณกำรค่ำ VOC ที่ถูกปล่อยในระหว่ำงปีที่จัดท ำรำยงำนเท่ำกับ 
2.21 ตัน และกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยของสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิงที่ใช้ที่หอเผำมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยของสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิงที่ใช้ที่หอเผำ 

สารประกอบกา๊ซเชื อเพลิง 
(Compound: CMixture) 

Weight (%) 

Methane 2.73 

Ethane 0.85 

Propane 1.35 

Butanes 0.99 

Pentanes 0.83 

C6+ 2.16 

Carbon Dioxide 90.43 

Inerts (as N2) 0.66 

VOC Weight % = 5.33 

Hydrocarbon Weight %= 8.91 

และค่ำประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ของหอเผำเท่ำกับ 98% 

วิธีกำรค ำนวณ: 

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (ECO2): เริ่มต้นจำกกำรค ำนวณปริมำณคำร์บอน (Carbon content) 
ที่มีอยู่ในสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ในที่นี้ขอแสดงตัวอย่ำงกำรค ำนวณหำปริมำณคำร์บอนใน
สำรประกอบอีเทน (Ethane: C2H6) 
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โดยสมกำรค ำนวณหำปริมำณคำร์บอนในสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิง (CMixure) แต่ละชนิด คือ 
 

 

 

และเมื่อค ำนวณสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิงทุกชนิด พบว่ำ ค่ำ Adjusted Wt% และ Carbon content   
(Wt% C) ของสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิงแต่ละชนิดแสดงค่ำดังตำรำงที่ 2-8  

ตารางที่ 2-8 ค่ำ Adjusted Wt% และ Carbon content (Wt% C) ของสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 

สารประกอบกา๊ซเชื อเพลิง 
(Compound: CMixture) 

Adjusted Wt% Carbon content (Wt% C) 

Methane 30.64 74.8 

Ethane 9.54 79.8 

Propane 15.15 81.6 

Butanes 11.11 82.6 

Pentanes 9.32 83.2 

C6+ 24.24 83.5 

Carbon Dioxide 0 27.3 

Inerts (as N2) 0 0.0 

Fuel Mixture 100 80.08 
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สมกำรค ำนวณหำปริมำณคำร์บอนในสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิง (CMixture) ทั้งหมด คือ  

 
  

ปริมำณคำรบ์อนในสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิง (CMixture) ทั้งหมด เท่ำกับ 

 

 

 

 

ปริมำณกำรปล่อยคำร์บอนของสำรประกอบ VOC เท่ำกับ 

 

 

 

 

ดังนั้น กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (ECO2) ของสำรประกอบ VOC เท่ำกับ 
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กำรปล่อยก๊ำซมีเทน (ECH4) 

 

 

 

 

กำรปล่อยก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (EN2O) 

 

 
 

 

 

ในที่นี้ขอแสดงตัวอย่ำงกำรค ำนวณของสำรประกอบอีเทน (Ethane: C2H6) 
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และเมื่อค ำนวณสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิงทุกชนิด พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักโมเลกุล (Molecular weight: MW)      
ค่ำ Adjusted Mol% และ Heating Value (Btu/scf) ของสำรประกอบก๊ำซเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแสดงค่ำดัง
ตำรำงที่ 2-9  

ตารางที่ 2-9 ค่ำน้ ำหนักโมเลกุล (Molecular weight: MW) ค่ำ Adjusted Mol% และ Heating Value 
(Btu/scf) ของสำรประกอบก๊ำซเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 

สารประกอบกา๊ซเชื อเพลิง 
(Compound: CMixture) 

MW Adjusted Mol% Heating Value 
(Btu/scf) 

Methane 16.04 60.21 1009.7 

Ethane 30.07 10.00 1768.8 

Propane 44.10 10.83 2517.5 

Butanes 58.12 6.03 3262.1 

Pentanes 72.15 4.07 2009.6 

C6+ 86.18 8.87 4756.2 

Carbon Dioxide 44.01 0 0 

Inerts (as N2) 28.01 0 0 

Fuel Mixture 31.52 100 1838.9 
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อุตสาหกรรมยานยนต ์

 

1. บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนต์ จัดเป็นอุตสาหกรรมในระดับต้นที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งใน 
ด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์  ตลอดจนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดย 
ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2504 จากเป้าหมายใน
อดีตที่พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงเริ่มต้นเพื่อลดการนําเข้า มาสู่ในช่วงกลางระหว่าง 
พ.ศ. 2520-2540 ด้วยการส่งเสริมการลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ และพัฒนาความสามารถในการ
ผลิตเพื่อส่งออก โดยประเทศไทยเริ่มมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า และเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก 
(World Trade Organization - WTO) และร่วมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area - AFTA) จนถึงปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคการค้าเสรีอย่างเต็มตัว 

อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลักสําคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของไทย สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิต ประมาณ
ร้อยละ 10 มีการจ้างซึ่งเป็นแรงงานระดับฝีมือขึ้นไปโดยตรงมากกว่า 5 แสนคนในปี พ.ศ.2555 ยังไม่นับ
รวมมูลค่าที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง อาทิเช่น อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมบริการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเงิน การประกันภัย และบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ยังสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นํา
ในภูมิภาคและระดับโลกด้วยการมีปริมาณการผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และเป็นลําดับที่ 
15 ของประเทศผู้ผลิตรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ.2554 รวมถึงการเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเช่นกัน 

ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.1 First-Tier เป็นกลุ่ม Direct OEM Supplier เป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ป้อนให้โรงงานประกอบรถยนต์
โดยตรง ชิ้นส่วนที่ผลิตมีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ 

1.2 Second-Tier และ Third-Tier เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท REM (Replacement Equipment 
Manufacturer) เป็นกลุ่มที่จัดหาวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต First-Tier หรือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จําหน่ายใน 
ตลาดอะไหล่ทดแทน หรือผู้ผลิตที่สนับสนุนด้านการผลิต ส่วนใหญ่เป็น SMEs ไทย ซึ่งผู้ผลิตในกลุ่มนี้
อาจถูกจัดให้อยู่ใน First-Tier ได้บางผลิตภัณฑ ์

2. ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วน สามารถแบ่งกิจกรรมได้ 3 อุตสาหกรรม คือ 
อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ได้ดังนี้ 
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2.1 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการผลิตชิ้นส่วนขั้น
พื้นฐาน  

สําหรับการวิจัยและพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นที่บริษัทแม่ที่เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีที่ผู้ทําการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนออกแบบยานยนต์ โดยไทยไม่ค่อยมีบทบาทใน
ขั้นตอนนี้ แต่มีแนวโน้มที่ไทยจะเข้าไปมีส่วนในด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบริษัทประกอบ
รถยนต์และบริษัทผลิตชิ้นส่วน เริ่มมีการตั้งศูนย์วจิัยและพัฒนาขึ้นในไทย 

ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนขั้นพื้นฐาน ไทยไม่มีแหล่งวัตถุดิบขั้นพื้นฐานในประเทศ เช่น เหล็ก หนัง 
สิ่งทอสําหรับทําพรม เม็ดพลาสติก ทําให้ไทยต้องนําเข้าวัตถุดิบขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยวัตถุดิบ
ขั้นพื้นฐานที่ไทยสามารถผลิตได้เองมีอยู่ชนิดเดียวคือ ยาง 

ผู้ผลิตวัตถุดิบขั้นพื้นฐานนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 3 (Third-tier) โดยเป็นผู้ประกอบการชาวไทยที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก โดยลักษณะการดําเนินงานจะเป็นการนําเข้าวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน
จากต่างประเทศมาแปรรูปเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานหรือชิ้นส่วนขนาดเล็กทั่วไปสําหรับการประกอบ      
ยานยนต์ และส่งต่อไปให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ํา เพื่อนําไปใช้เป็นส่วนประกอบผลิต
ชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นต่อไป 

กิจกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมต้นน้ํ า ได้แก่  อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมกระจก 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม
เครื่องมือเครื่องจักร และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

2.2 อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนย่อยหรือระบบย่อย การผลิตช้ินส่วนระบบหลักเพื่อป้อน
โรงงานประกอบรถยนต์ และการประกอบรถยนต์ 

อุตสาหกรรมกลางน้ําเป็นการนําชิ้นส่วนขั้นพื้นฐานมาประกอบเป็นชิ้นส่วนย่อย หรือระบบย่อยของ
ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนขั้นที่ 1 (First-tier)) หรือเป็นระบบหลักของชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วน      
ขั้นที่ 2 (Second-tier)) โดยถ้าเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต จะเป็นชิ้นส่วนที่
ผลิตได้ในไทย แต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนหรือเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบควบคุม จะเป็นชิ้นส่วนที่ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศ 

การผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ํานี้ ลักษณะและมาตรฐานจะถูกกําหนดโดยบริษัทประกอบ
รถยนต์ ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการไทยไม่มีบทบาทมากนัก เพราะข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยีและความ
เชื่อมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ทําให้ผู้ประกอบการที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นที่ 1 (First-
tier) และขั้นที่ 2 (Second-tier) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากบริษัทข้ามชาติหรือเป็นบริษัทข้าม
ชาติที่มีการร่วมทุนกับคนไทย จะมีบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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จุดที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมกลางน้ํานี้  คือ ในบางชิ้นส่วน บริษัทแม่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ จะเปิด
โอกาสให้บริษัทผู้ผลิตในประเทศเป็นผู้ร่วมออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนตามลักษณะและคุณสมบัติที่
บริษัทแม่เป็นผู้กําหนด โดยบริษัทประกอบรถยนต์จะเลือกซื้อชิ้นส่วนจากผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิต     
ที่ต่ําที่สุด และมีความสามารถในการผลิตช้ินส่วนตามคุณสมบัติที่กําหนดให้ 

สําหรับการประกอบรถยนต์นั้น เป็นการอาศัยชิ้นส่วนขั้นที่ 1 (First-tier) และ 2 (Second-tier) จาก
อุตสาหกรรมกลางน้ํามาประกอบเป็นรถยนต์ เพื่อจําหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําที่เป็นผู้ประกอบรถยนต์นั้นเป็นบรษิัทข้ามชาติทั้งสิ้น 

กิจกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมกลางน้ํ า ได้แก่  อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น 

2.3 อุตสาหกรรมปลายน้ า  

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ได้แก่ การจําหน่ายรถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วให้กับผู้บริโภคผ่านทางตัวแทน
จําหน่าย และการบริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซ่อมบํารุง อะไหล่ เป็นต้น โดยกิจกรรม
สนับสนุนของอุตสาหกรรมปลายน้ํา ได้แก่ อุตสาหกรรมประกันภัย สถาบันการเงิน การซ่อมบํารุง 
อะไหล่ เป็นต้น  

ที่มา :  

- แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
- www.bryancaveconsulting.com 

ตารางที่ 3-1 สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

 

ที่มา : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2553) 

 

http://www.bryancaveconsulting.com/
http://www.thaiauto.or.th/2012/backoffice/file_upload/research/7125561546211.pdf
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ขอบข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

 แบ่งตาม ISIC (International Standard Industrial Classification) : 

ครอบคลุมในหมวด D ประเภท 34 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง 

 แบ่งตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : 

ครอบคลุมประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 51 ลําดับที่ 77 (1) (2) ลําดับที่ 78 (1) (2) ลําดับที่ 
80 และลําดับที่ 95 (1) (2) (3) (4) ดังแสดงในตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 51 ลําดับที่ 77 (1) (2) ลําดับที่ 78 (1) (2) ลําดับที่ 
80 และลําดับที่  95 (1) (2) (3) (4) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

51 โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่
ด้วยเครื่องกล คนหรือสัตว ์

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภาพรถยนต์ หรือ รถพ่วง 
 (2) การทําช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์ หรอืรถพ่วง 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

 (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่นแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรือจักรยานสองล้อ 

 (2) การทําช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ 

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว ์
ซึ่งมิใช่จักรยานและรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามลอ้ 
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) การซ่อมแซมยานทีข่ับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
 (2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าว 
 (3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต ์
 (4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
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3. ตัวอย่างกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 

3.1 กระบวนการผลิตรถยนต์ 

กระบวนการผลิตรถยนต์ ประกอบไปด้วย การขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ การประกอบตัวถังรถยนต์ การ   
พ่นสี การประกอบเครื่องยนต์ ไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย รวมทั้ งการตรวจสอบคุณภาพ การ
บรรจุ และการขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1 กระบวนการผลิตรถยนต์ 

 

3.2 การขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ (Stamping Shop) 

ดําเนินการผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ที่ทําจากโลหะ โดยใช้เครื่องปั๊มขึ้นรูป ซึ่งปั๊มชิ้นส่วนออกมาทีละ
ชิ้น กระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ 2 สายการผลิต 
(Line A และ Line B) ใช้ Robot 12 จุด จึงทําให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพที่เป็นเลิศ 
กระบวนการนี้ ใช้ระบบ  Production Line Control (PLC) ซึ่ งเป็นแม่แบบของระบบควบคุม
สายการผลิตอ่ืนๆ ในโรงงาน 
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3.3 การประกอบตัวถังรถยนต์ (Body Shop) 

หน้าที่หลักคือ ประกอบตัวถังรถยนต์และรถกระบะ ด้วยชิ้นส่วนที่ส่งมาจากแผนกขึ้นรูปตัวถังของ
บริษัทฯ เอง และจากผู้ประกอบการภายนอก เนื่องจากขั้นตอนในการประกอบตัวถังรถยนต์ มีความ
ละเอียดและซับซ้อนในการเชื่อมจุดต่างๆ มาก  จึงต้องมีเครื่องเชื่อมมากกว่า 200 เครื่อง พร้อม
หุ่นยนต์ในการเช่ือมจุดต่างๆ มากกว่า 3,000 จุดต่อคัน 

3.4 การท าสี (Paint Shop) 

ทําการพ่นสีตัวถังรถยนต์และตัวกระบะที่ส่งมาจากแผนกประกอบตัวถังรถยนต์ภายในโรงงาน มีการ
ควบคุมด้วยระบบ CCS ในการชุบสี E-coating ด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการปิดรอยตะเข็บของตัวถัง
รถยนต์ เพื่อช่วยป้องกันสนิม และน้ําได้อย่างดีเยี่ยม สําหรับแผนกสี บริษัทญี่ปุ่นได้รับการพัฒนา
ระบบการเคลือบ 3 ชั้นแบบเปียกและจากน้ันได้นํามาใช้สําหรับที่แผนกสี โดยมี 3 เป้าหมายหลัก คือ  

1) ลดการปริมาณของสารระเหย 

2) ลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

3) เป็นการผลิตที่ต่อเนื่อง 

วิธีการการท าสี (Paint Shop)  

1) ใช้สีที่มีปริมาณสารระเหยที่น้อยกว่า 

2) ใช้สีน้อยลง 

3) ยกเลิกกระบวนการพ่นสีรองพื้นและเตาอบสี 

4) เป็นการรวมกระบวนการพ่นสีรองพื้นและสีจริง เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

5) มีฝุ่นน้อยลง 

6) สามารถพิสูจน์ได้จริง 

การพัฒนาเทคโนโลยีการท าสี (Paint Shop) ที่ส าคัญ 

1) ใช้สีที่มีเทคโนโลยีและคุณภาพสูง 

2) ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

3) ใช้เทคโนโลยีที่มีฝุ่นน้อย 

4) ใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้จริง 

3.5 การประกอบเครื่องยนต์ (Powertrain Shop) 

ประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลักๆ 4 กระบวนการ 

1) สายป้อนชิ้นส่วนสู่สายการผลิต ทําการป้อนชิ้นส่วนการผลิตต่างๆ ให้กับสายการผลิต
เครื่องยนต์ และสายการผลิตของแผนกประกอบขั้นสุดท้าย 

2) สายการผลิตย่อยภายในเครื่องยนต ์
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3) สายการผลิตเครื่องยนต์ขั้นสุดท้าย สายการผลิตทั้งสองสาย ( 2 และ 3) ทําหน้าที่ประกอบ
เครื่องยนต์ ก่อนที่จะนําไปทดสอบสมรรถนะ ที่กระบวนการ Firing Test 

4) สายประกอบระบบรองรับช่วงล่าง ทําหน้าที่ประกอบระบบรองรับ และขับเคลื่อนช่วงล่าง 
เพื่อนําไปประกอบกับเครื่องยนต์ในแผนกประกอบขั้นสุดท้าย 

3.6 การประกอบขั้นสุดท้าย (Trim & Final Shop) 

มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก ่

1) การประกอบชิ้นส่วนภายในห้องผู้โดยสาร 

2) การประกอบช่วงล่าง (แชสซี)  

3) การประกอบเครื่องยนต์เข้ากับแชสซีและหัวเก๋งเข้ากับแชสซี 

4) การประกอบขั้นสุดท้าย 

5) ส่วนจัดเตรียมชิ้นส่วนเพ่ือการผลิต 
อ้างอิงจาก :  

- http://www.autoalliance.co.th/about_process.php 

- http://www.compomax.co.th/industries/automotive-manufacturing/ 

http://www.compomax.co.th/industries/automotive-manufacturing/
http://www.autoalliance.co.th/about_process.php
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ตารางที่ 3-3 กระบวนการผลิตรถยนต์ 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คารบ์อน 
Scope 1, 2 

 ตัวถัง แชสซีสแ์ละช่วงล่วง
เครื่องยนต์และระบบส่งกําลัง 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ภายใน 

 
 
 

 การขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ (Stamping 
Shop) 

 การประกอบตัวถังรถยนต์ (Body 
Shop) 

 การทําสี (Paint Shop) 
 การประกอบเครื่องยนต์ 

(Powertrain Shop) 
 การประกอบขั้นสุดท้าย (Trim & 

Final Shop) 
 

 ไฟฟ้า 
 
 ไฟฟ้า 
 ดีเซล, NGV 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 

 
 ไฟฟ้า 

 

Scope 2 
 
Scope 2 
Scope 1 
Scope 2 
Scope 2 
 
Scope 2 
 

 ตัวถังรถยนต์ และเครื่องยนต ์
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ตารางที่ 3-4 สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 

(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

  การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน
โดยรถโฟล์คลฟิท ์

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช ้x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

  การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและสํานักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า X 0.5812 

 

 

 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

3 - 10  

4. ตัวอย่างกระบวนการผลิตยางรถยนต ์

การผลิตยางรถยนต์ เริ่มตั้งแต่การผสมยางจากวัตถุดิบต่างๆ จากนั้นนํายางมาทําการฉาบยางและนวดยาง
ผ่านเครื่องดันยาง จากนั้นทําการตัดผ้าใบ ทําขอบลวด ขึ้นรูปยาง อบยางนอก และสุดท้ายนํายางมา
ตรวจสอบคุณภาพ แสดงในภาพที่ 3-2 และตารางที่ 3-5 

 

ภาพที่ 3-2 กระบวนการผลิตยางรถยนต์ 

ตารางที่ 3-5 ขั้นตอนการผลติยางรถยนต์ 

ขั้นตอน กระบวนการ ขั้นตอนการท างาน 
1 ผสมยาง 

(Mixing section) 
ทําการผสมวัตถุดิบต่างๆ ได้แก่ ยาง สารเคมี คาร์บอน น้ํามัน ให้เข้ากันด้วย
เครื่องผสมยาง หลังจากนั้นทําการรีดยางให้เป็นแผ่นแล้วนําไปจุ่มน้ําแป้งเพื่อ
ป้องกันการติดกัน จากนั้นนําไปเก็บเพ่ือนําไปใช้ในแผนกต่อไป 

2 ฉาบยาง 
(Calendering 
section) 

นําวัสดุประเภทผ้าใบหรือเส้นลวดมาวางเรียงกัน จากนั้นนํายางมาทําการฉาบให้
เกิดการหุ้มผ้าใบหรือเส้นลวดทั้งสองด้านแล้วนําไปม้วนเก็บในผ้าไลเนอร์เพื่อ
นําไปใช้ในแผนกต่อไป 

3 ดันยาง 
(Extruding 
section) 

นํายางที่ผ่านการผสมแล้วมาวอร์มเพื่อให้เกิดการอ่อนตัว จากนั้นนําเข้าหัวดันซึ่ง
มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกและมีสกรูเป็นตัวดันยาง จากนั้นยางจะดันผ่าน  
หัวดันซึ่งจะมีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะของหัวดัน เช่น หน้ายางหรือแก้มยาง
ตามแบบที่ต้องการ 

4 ตัดผ้าใบ 
(Cutting section) 

นําวัสดุประเภทผ้าใบหรือเส้นลวดที่ผ่านการฉาบเป็น Coated cord หรือ Steel 
cord มาทําการตัดให้ได้ความกว้างและมุมที่กําหนด จากนั้นนํามาต่อกันหรือ
ฉาบยางเพ่ิมแล้วนําไปม้วนเก็บในผ้าไลเนอร์ เพื่อเตรียมนําไปประกอบต่อไป 
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ขั้นตอน กระบวนการ ขั้นตอนการท างาน 
5 ทําขอบลวด 

(Bead section) 
นําวัสดุประเภทเส้นลวดมาทําการจัดให้เป็นแนวแล้วนํายางเคลือบลงไปบนเส้น
ลวด จากน้ันนํามาทําวงให้ได้ขนาดตามที่กําหนด 

6 ขึ้นรูปยาง 
(Building 
section) 

นําวัสดุต่างๆ จากกระบวนการผลิตข้างต้นมาประกอบขึ้นรูปยาง 

7 อบยางนอก 
(Curing section) 

นํายางที่ได้จากการขึ้นรูปยางมาอบที่เครื่องอบยางตามอุณหภูมิและเวลาที่
กําหนด เมื่อเสร็จแล้วผ่านเข้าเครื่องคงสภาพเพื่อให้ยางคงรูป เมื่อยางเย็นตัวลง
แล้วจะรักษายางให้มีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐาน 

8 ตรวจสอบคุณภาพ 
(Tire finishing 
section) 

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้คนและเครื่องจักร (รวมทั้งการใช้เครื่อง 
X-Ray) เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องของยางรถยนต์ จากนั้นตรวจสอบค่าความ
สมดุลของยางก่อนส่งเข้าเก็บในโกดังเพ่ือรอจําหน่าย 

แหล่งข้อมูล : บริษัท ไทยบรดิสโตน จํากัด 
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ตารางที่ 3-6 กระบวนการผลิตยางรถยนต์ 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คารบ์อน 
Scope 1, 2 

 ยางธรรมชาติ (Natural 
Rubber)  

 ยางสังเคราะห์ (Synthetic 
Rubber) 

 ผ้าใบ (Textiles)  
 เส้นลวด (Steel) 

 ผสมยาง (Mixing section) 
 ฉาบยาง (Calendering section) 
 ดันยาง (Extruding section) 
 ตัดผ้าใบ (Cutting section) 
 ทําขอบลวด (Bead section) 
 ขึ้นรูปยาง (Building section) 
 อบยางนอก (Curing section) 
 ตรวจสอบคุณภาพ (Tire finishing 

section) 

 ไฟฟ้า, ไอนํ้า, NGV  
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา, NGV 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 
 ไฟฟ้า, ไอน้ํา 

Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
Scope 1,2 
 

 ยางรถยนต์ 
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ตารางที่ 3-7 สรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต ์

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 

(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

  การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน
โดยรถโฟล์คลฟิท ์

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

  การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและสํานักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า X 0.5812 
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อุตสาหกรรมกระดาษ 
 

1. บทน า 

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ โดยเป็นการใช้เยื่อ
กระดาษมาผลิตเป็นกระดาษชนิดต่าง ๆ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งสามารถทดแทนการน าเข้าได้อย่างมาก  

แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ เป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองพลังงาน และก่อมลภาวะ
สูงมาก เพราะต้องอาศัยกรรมวิธีหลายขั้นตอน ทั้งกรรมวิธีเชิงกลและทางเคมี แต่ละขั้นตอนต้องใช้พลังงาน
มาก ควบคู่กับการใช้สารเคมีที่มีความเป็นมลพิษสูง และยังต้องใช้น้ าปริมาณมหาศาล ส าหรับเป็นตัวกลางของ
กระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจากข้อมูลผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวง
พลังงาน พบว่า อุตสาหกรรมกระดาษ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุด หรือประมาณ
ร้อยละ 8 จากปริมาณการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ในปี 2552  

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกระดาษก็มีส่วนที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และเข้าข่าย
อุตสาหกรรมที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อร่วมกันลดและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง  

ขอบข่ายอุตสาหกรรมกระดาษ 

 แบ่งตาม ISIC : 

ครอบคลุมในหมวด D ประเภท 21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 แบ่งตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : 

ครอบคลุมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 38 (1) (2) ล าดับที่ 39 และล าดับที่ 40 (1) (2) ดัง
ตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 38, 39  และ 40  

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(1) การท าเย่ือจากไม้ หรือวัสดุอื่น 
(2) การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย 
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 
40 

  
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือ
กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 
(2) การท าผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 
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2.  ภาพรวมของอุตสาหกรรมกระดาษ  

 โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิต คือ (1) อุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้น จะเกี่ยวข้องกับการผลิตเยื่อกระดาษ (เยื่อบริสุทธิ์) ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญส าหรับการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ  ของอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง โดย
อุตสาหกรรมขั้นต้นนี้จะครอบคลุมถึงการปลูกป่าเอกชนเพื่อน าไม้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษด้วย  
(2) อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง ครอบคลุมการผลิตกระดาษในรูปแบบต่างๆ เช่น กระดาษคราฟท์ 
กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอนามัย กระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นต้น (3) อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย ซึ่ง
อุตสาหกรรมขั้นนี้จะน าเอาผลผลิตจากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง ซึ่งได้แก่กระดาษคราฟท์ กระดาษ 
Duplex มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกระดาษได้ 
โดยการจ าแนกและจัดกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ ดังภาพที่ 4-1 
 

                

       

                                                         

Sheet board

                                  

                

Corrugating Medium / 
Kraft Liner Board Duplex                

          

 
 

ภาพที ่4-1 การจ าแนกและจดักลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ 
 

 อุตสาหกรรมกระดาษขัน้ต้น 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อ
กระดาษจัดเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญส าหรับน าไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษประเภทต่างๆ วัตถุดิบหลักที่
ส าคัญซึ่งน ามาใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ ได้แก่ ไม้ ซึ่งในประเทศไทยไม้ที่นิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เยื่อได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส นอกจากนี้ยังมีการน าวัสดุประเภทอื่น เช่น ชานอ้อย มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อ
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กระดาษด้วยเช่นกัน การผลิตเยื่อกระดาษจะประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญ ดังภาพที่ 4-2 และมี
รายละเอียด ดังนี ้

 การผลิตชิ้นวัตถุดิบ เป็นขั้นตอนที่น าวัตถุดิบมาลอกเปลือก ผ่าหรือเลื่อยให้มีขนาดเล็ก น าเข้า
เครื่องสับให้เป็นชิ้นเล็ก ตามขนาดที่ต้องการ  

 การต้มและการแยกเส้นใยโดยใช้ด่าง เป็นขั้นตอนที่น าวัตถุดิบชิ้นเล็กไปยังถังต้มเยื่อเพื่อแยก    
ลิกนินออกจากเส้นใย โดยใช้สารเคมีไปท าปฏิกิริยากับลิกนิน ภายใต้การควบคุมสภาวะของ
อุณหภูมิ ความดัน และเวลา สารเคมีที่ใช้ในการต้มเยื่อจะน ามาใช้ใหม่ หลังจากได้รับการฟื้นฟู
สภาพแล้ว  

 การแยกเยื่อ วัตถุดิบที่ผ่านการต้มแล้ว ในรูปของเยื่อกระดาษ และของเหลว จะส่งเข้าถังเป่าลม 
เพื่อแยกเยื่อออก  

 การล้างเยื่อ น าเยื่อที่แยกได้ผ่านตะแกรงหยาบ ผ่านเครื่องกรองระบบสุญญากาศ แล้วล้างด้วย   
น้ าร้อนเพื่อดึงส่วนที่เป็นน้ าด าออก  

 การแยกสิ่งสกปรก แยกโดยวิธีร่อนเยื่อผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ กัน แล้วแยกให้สะอาดอีกครั้ง
โดยผ่านเครื่องเหวี่ยง  

 การฟอกสี เยื่อกระดาษในขั้นตอนนี้ยังมีสีอยู่เนื่องจากไม่สามารถย่อยลิกนินได้หมด สีเหล่านี้จะมี
ตั้งแต่สีน้ าตาลเข้มจนถึงสีครีม ไม่สามารถใช้ผลิตกระดาษขาวได้ ความต้องการเยื่อกระดาษที่มี
ความขาวมาก ก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกเยื่อให้มากยิ่งขึ้น การฟอกสีจะเริ่มต้นด้วยการ
ฟอกด้วยคลอรีน ผ่านถังที่มีโซดาไฟ  ปรับปรุงสีเยื่อด้วยแคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์ แล้วตามด้วย
การฟอกด้วยคลอรีนไดออกไซด ์ 

 การท าความสะอาดเยื่อ ภายหลังการฟอกสีเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพดี มีเนื้อละเอียดขึ้น 
โดยใช้เครื่องเหวี่ยงท าความสะอาด  

 การท าให้แห้ง เยื่อที่สะอาดแล้วจะถูกส่งไปบีบน้ าออกในชุดลูกกดแล้วน าเข้าสู่ชุดลูกอบ  ซึ่งมี     
ไอน้ าไหลผ่านอยู่ภายในลูกกด ไล่น้ าให้ระเหยออกจนได้ความช้ืน 10% ตามที่ต้องการ  

 ระบบน าสารเคมีกลับคืน เป็นระบบที่น าสารเคมีที่เหลืออยู่หลังจากต้มเยื่อแล้วกลับมาใช้ใหม่ 
เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโรงงานและลดปัญหามลภาวะ  
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ภาพที่ 4-2 ขัน้ตอนการผลิตเยื่อกระดาษ 

  การใช้พลังงานในการผลิตเยื่อกระดาษ 

ส าหรับการใช้พลังงานในการผลิตเยื่อกระดาษนั้นจะมีขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานอยู่ 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ
คือ 

 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  

ในขั้นนี้จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าใน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปอกเปลือก (Debarker) เครื่องสับชิ้นไม้ (Chipper) ระบบ
สายพานล าเลียง (Conveyor) และในอุปกรณ์ส าหรบัคัดขนาดช้ินไม้ 

 ขั้นตอนการท าเยื่อ 

พลังงานที่ใช้ส าหรับการผลิตเยื่อเคมีด้วยกระบวนการคราฟท์นั้น จะขึ้นกับชนิดของหม้อต้ม 
การควบคุมกระบวนการผลิต และระบบ Heat Recovery การใช้หม้อต้มแบบต่อเนื่องจะใช้
พลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบต้มทีละถัง แต่จะมีการใช้ไอน้ าในปริมาณที่น้อยกว่า ส าหรับการ
ใช้พลังงานในการผลิตเยื่อโดยกระบวนการซัลไฟต์ จะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากการผลิตเยื่อ
โดยใช้กระบวนการคราฟท์มากนัก ส าหรับการผลิตเยื่อโดยกระบวนการทางกลนั้น จะมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าน้ันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเย่ือที่ต้องการ  

 ขั้นตอนการฟอกเยื่อ (Bleaching) 

การฟอกเยื่อ คือ การท าให้เยื่อมีสีขาวเหมาะกับการใช้กระดาษเพื่อการสื่อสารต่างๆ แบ่งเป็น 
2 วิธี คือ วิธีฟอกเยื่อขจัดลิกนินออก (Removing Lignin) และวิธีฟอกเยื่อเพื่อเปลี่ยนสีของ
ลิกนินให้อยู่ในรูปไม่มีสี (Bleaching Lignin) โดยการฟอกเยื่อจะใช้สารเคมีท าปฏิกิริยากับ
ลิกนินแล้วก าจัดลิกนินออก การฟอกแบบนี้มีหลายขั้นตอน โดยทั่วไปมี 3-6 ขั้นตอน การใช้
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พลังงานในส่วนการฟอกเยื่อ จะขึ้นกับขั้นตอนที่ใช้ รวมถึงจ านวนครั้งและชนิดของการฟอก
เยื่อ โดยขั้นตอนการฟอกมีชื่อเรียกตามสารเคมีที่ใช้ฟอก และขั้นตอนการฟอกจะเรียงล าดับ
ตามอักษรที่ใช้เรียก เช่น การฟอกแบบ CEH, CEDEP, CEOP หรือ CEDED โดยมีสารเคมี    
ที่ใช้ และสัญลักษณ์ รวมถึงการเรียกชื่อขั้นตอนการฟอก1 ดังตารางที่ 4-2 

ตารางที่ 4-2 สารเคมีที่ใช้ และสัญลักษณ์ รวมถึงการเรียกชื่อขั้นตอนการฟอก 

สารเคม ี สัญลักษณ ์ เรียกชื่อขั้นตอนการฟอก 

Chlorine C ขั้นคลอริเนชัน (chlorination stage) 

Sodium hydroxide E ขั้นเอ็กซ์แทรกชัน (extraction) 

Calcium 
hypochlorite 

H ขั้นไฮโปคลอไรต์ (hypochlorite stage) 

Chlorine dioxide D ขั้ น ค ลอ รีน ไดออก ไซด์  (chlorine dioxide 
stage) 

Hydrogen peroxide P ขั้นเปอร์ออกไซด์ (peroxide stage) 

Oxygen O ขั้นออกซิเจน (oxygen stage) 

Ozone Z ขั้นโอโซน (ozone stage) 

Acid A ขั้นแอสิด (acid stage) 

พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้พลังงานความร้อนในรูปของไอน้ าเพื่อท าให้เยื่อเกิดความขาว และ
ช่วยขจัดลิกนินให้ออกไปจากเส้นใย ส าหรับพลังงานไฟฟ้านั้นจะถูกใช้ในอุปกรณ์ประเภท
ระบบปั๊ม ระบบการผสม และใช้ในอุปกรณ์ทางกลอื่นๆ 

 ขั้นตอนการน าสารเคมีกลับคืน (Chemical Recovery) 

ในขั้ นตอนนี้ จะประกอบด้ วยขั้ นตอนย่อย ได้แก่  Evaporation, Recovery Boiler, 
Recausticizing, Calcining ซึ่งจะมีการใช้พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้า และการใช้ไอน้ าเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะในขั้นตอนของการระเหย Black Liquor 

 
  เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทย จ านวน 4 แห่งที่ได้
เข้าส ารวจ2 พบว่า มีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 18,897,154 GJ/ปี (447.33 ktoe/ปี) แยกเป็นพลังงานไฟฟ้า 
313,858 MWh/ปี (1,129,888 GJ/ปี) คิดเป็น 6% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) 
จากกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปอกเปลือก 
(Debarker) เครื่องสับชิ้นไม้ (Chipper) ระบบสายพานล าเลียง (Conveyor) และในอุปกรณ์ส าหรับคัดขนาด
ชิ้นไม้  นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่ อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้

                                                 
1 ที่มา: โครงการฉลากเขียว ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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เครื่องปรับอากาศในส านักงาน ส่วนพลังงานความร้อนใช้ราว 17,767,267 GJ/ปี คิดเป็น 94% ของพลังงาน
รวม ซึ่งพลังงานความร้อนนี้ได้มาจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น Black Liquor ถ่านหิน น้ ามันเตา 
เป็นต้น ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct 
Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
ประเภทน้ ามันและถ่านหินในการเผาไหม้ในหม้อไอน้ าในกระบวนการต้มเยื่อ การฟอกเยื่อ และการน าสารเคมี
กลับคืน และการใช้เชื้อเพลิง LPG ส าหรับการอบแห้ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เคลื่อนที่ 
(Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรถขนส่ง 
และรถอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน ดังภาพที่ 4-3 

ไฟฟ้า

6%

น ้ามนัเตา C

6.6%

ถ่านหนิ

28.6%

ไม้

3.0%

ขีเ้ลือ่ย/ฝุน่ไม้

0.9%

ความรอ้น

94%

Black Liquor

60.9%

 
ภาพที่ 4-3 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในการผลิตเยื่อกระดาษ 

 อุตสาหกรรมกระดาษขัน้กลาง 

 อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้น  โดยในขั้น
กลางนี้ จะเป็นการน าเย่ือกระดาษมาใช้ในการผลิตเป็นกระดาษประเภทต่างๆ โดยจะน ามาผสมกับเยื่อที่ได้จาก
กระดาษรีไซเคิล และเยื่อใยยาวที่สั่งน าเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเยื่อใย
ยาวได้ อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลางจะประกอบด้วยการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ เช่น กระดาษคราฟท์ 
กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอนามัย กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษแข็ง เป็นต้น 

 กระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลางนั้น จะมี
ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ 
ขั้นตอนการเตรียมเยื่อ (Stock Preparation) และขั้นตอนการผลิตกระดาษ (Papermaking) ซึ่งในขั้นนี้จะ
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เรียกว่า “ช่วงเปียก” (Wet End) ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ Machine Chest 
ซึ่งเป็นส่วนที่ท าการเก็บน้ าเยื่อ จนถึงส่วนที่ท าการกดรีดน้ า (Pressing) และส่วนของ “ช่วงแห้ง” (Dry End) 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนการท าอบแห้งกระดาษ (Drying) ส่วนการขัดมันกระดาษ (Calendering) และส่วนกรอ 
แบ่งม้วนกระดาษ และตกแต่งผลิตภัณฑ ์(Reel and Finishing or Converting) ดังภาพที่ 4-4 และ 4-5 
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ภาพที่ 4-4 ขั้นตอนในการผลิตกระดาษ (1)   
 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 ขั้นตอนในการผลิตกระดาษ (2)  
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 กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper)   

การผลิตกระดาษคราฟท์จะมีการใช้ทั้งเยื่อกระดาษรีไซเคิล และเยื่อใหม่ (Virgin 
Pulp) เยื่อที่ใช้จะเป็นเยื่อไม่ผ่านการฟอกซึ่งจะมีสีน้ าตาล เยื่อจะถูกป้อนเข้าถังตีเยื่อ (Pulper) เครื่องแยก
สิ่งเจือปน และสิ่งสกปรกออก  เยื่อที่แยกสิ่งเจือปนออกแล้วจะผ่านไปยังเครื่องบดเยื่อ (Refiner) ซึ่งจะน าไป
บดให้เยื่อแตกเป็นเส้นใย เพิ่มความแข็งแรงให้เยื่อ จากนั้นจะถูกส่งไปพักไว้ยังถังเก็บ เพื่อเตรียมป้อนเข้าเครื่อง
ท ากระดาษ โดยผ่านทางถังจ่ายเยื่อ (Headbox)  ซึ่งน้ าเยื่อจะถูกจ่ายลงบนตะแกรงลวดเดินแผ่น (Wire 
Section) เพื่อให้น้ าเยื่อวางตัวและขึ้นรูปเป็นแผ่น โดยมีเยื่อใหม่อยู่ชั้นบนสุดของเนื้อกระดาษ ชั้นกลาง และ
ชั้นล่างเป็นเยื่อเก่าที่มาจากกระดาษรีไซเคิล 100% เมื่อผ่านชุดท าแผ่น กระดาษจะมีความช้ืนสูง จึงต้องท าการ
รีดน้ าออก (Pressing) ในส่วนนี้น้ าจะถูกรีดออกไปประมาณ 50% ส่วนของน้ าที่เหลือจะถูกก าจัดออกไปโดย
การอบแห้ง (Drying) หลังจากนั้นกระดาษจะผ่านไปยังเครื่องขัดผิว (Calendering) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
การผลิตกระดาษ กระดาษที่ได้จะถูกส่งไปกรอเป็นม้วน และถูกตัดแบ่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ลักษณะของ
กระดาษคราฟท์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ  สีน้ าตาลตามสีของเนื้อไม้ที่น ามาท าเยื่อแล้วใช้ผลิตกระดาษ  แต่บาง
ชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด กระดาษ
คราฟท์เป็นกระดาษที่มีความเหนียวและแข็งแรงกว่ากระดาษธรรมดา สามารถป้องกันแรงอัด และการทิ่มแทง
จากการกระทบกระแทกจากภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติในการต้านทานการเปียกน้ า 
ต้านทานการเปรอะน้ ามัน ต้านทานการเสียดสี มีน้ าหนักกระดาษ มีความหนา และมีความเรียบสม่ าเสมอ 
สามารถติดกาวได้ดีและเหมาะส าหรับการพิมพ์ 

 การใช้พลังงานในการผลิตกระดาษคราฟท ์

   จากการเข้าส ารวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์จ านวน 
6 แห่ง3 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น  13,466,883 GJ/ปี (318.79 ktoe/ปี) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 
768,788 MWh/ปี (2,767,638 GJ/ปี) คิดเป็น 21% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) 
เพื่อเดินเครื่องจักรในกิจกรรมการขึ้นรูป (Forming) และการอัดเพื่อลดความหนาและท าให้ผิวเรียบ 
(Calendar) นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านั กงาน และการใช้
เครื่องปรับอากาศในส านักงาน และพลังงานความร้อน 10,699,246 GJ/ปี คิดเป็น 79% ของพลังงานรวม ซึ่ง
พลังงานความร้อนนี้ได้มาจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ ามันเตา และไม้ เป็นต้น ซึ่งจัดอยู่
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) จาก
กิจกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน
และถ่านหินในการเผาไหม้ในหม้อไอน้ าในกระบวนการ และการใช้เช้ือเพลิง LPG ส าหรับการรีดน้ า (Pressing) 
การอบกระดาษ (Drying) การใช้ถ่านหินลิกไนต์ในเครื่อง Boiler และการใช้น้ ามันดีเซลในเครื่อง Boiler 
นอกจากนี้ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้
รถของผู้บริหาร รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และรถขนส่ง โดยสัดส่วนของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชือ้เพลิงแต่ละประเภทแสดงดังภาพที่ 4-6 

                                                 
3 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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ไฟฟ้า

21%

ไม้

3.9%

ขีเ้ลือ่ย/ฝุน่ไม้

0.6%

ถ่านหนิ

82%
น ้ามนัเตา C

13.5%

ความรอ้น

79%

 
ภาพที่ 4-6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตกระดาษคราฟท ์
 

 กระดาษ Duplex 

  กระดาษ Duplex เป็นกระดาษที่ใช้ส าหรับน ามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่มีการพิมพ์
ด้านนอกอย่างสวยงาม เช่น กล่องสบู่ กล่องยาสีฟัน กล่องเครื่องส าอาง กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
โครงสร้างกระดาษ Duplex นั้นประกอบด้วยชั้นของเยื่อประเภทต่างๆ 4 ประเภท คือ เยื่อบริสุทธ์ฟอก
ขาว เยื่อจากเศษกระดาษหนังสือพิมพ์สะอาดทั้งที่พิมพ์และไม่พิมพ์ เยื่อจากกระดาษกล่องและ
หนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว และเยื่อจากกระดาษกล่องชนิดพิเศษที่ใช้แล้ว ปิดด้านหน้ากระดาษด้วยการเคลือบ
ขาวขัดเรียบ  ผลิตจากเครื่องจักรแบบตะแกรงกลม (Cylinder Mould) กระดาษ Duplex จะมีความทรง
รูปสูง ความต้านทานแรงดันทะลุสูง ความแกร่ง ความเรียบ ไม่ซับหลัง ไม่ยืดหด ไม่นิ่ม ไม่มีขุย และมี
สมบัติการพิมพ์ดี ซึ่งลักษณะโครงสร้างของกระดาษ Duplex ดังภาพที่ 4-7 ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตกระดาษ Duplex จะเป็นการน ากระดาษที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อ
น ามาใช้ใหม ่ขั้นตอนในการผลิตกระดาษ Duplex เหมือนกับขั้นตอนการผลิตกระดาษทั่วไป คือ 

 การเตรียมเยื่อ (Stock preparation) เนื่องจากกระดาษที่ผลิตมีโครงสร้างที่เป็นชั้นๆ โดยแต่
ละชั้นจะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป ดังกระบวนการเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดจึงต้อง
อาศัยระบบที่แยกอิสระจากกัน คือ ระบบการเตรียมเยื่อเคมีฟอกขาว ระบบการเตรียมเยื่อ
จากเศษกระดาษ 

 การท าแผ่นกระดาษ (Papermaking) กระบวนการท าแผ่นกระดาษจะเป็นการน าเยื่อที่
เตรียมไว้มาท าเป็นแผ่นกระดาษ โดยมีส่วนต่างๆ คือ ส่วนตะแกรงลวดเดินแผ่น (Wire 
Section) ส่วนกดรีดน้ า (Pressing Section) ส่วนอบแห้งกระดาษ (Drying Section) ส่วน
ลูกกลิ้งอบเย็น (Cooling Cylinder Part) และส่วนรีดผิวกระดาษ (Calendering Section) 

 การเคลือบผิว (Surface Coating) เป็นการเคลือบผิวของกระดาษให้มีผิวเรียบมัน ขาวสว่าง 
เหมาะแก่การน าไปพิมพ ์

การแปรรูปและบรรจุหีบห่อ (Converting) 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมกระดาษ 

 
 

4 - 10 

 

Top Coating : Pigment 

Pre Coating : Pigment

Top Layer  : Virgin Pulp  

Under Top Layer  : Secondary  Pulp

Filler  Layer  : Secondary  Pulp

Bottom layer : Secondary  Pulp

Back Coating : Polymer Film

 
 

ภาพที่ 4-7 ลักษณะโครงสรา้งของกระดาษ Duplex  
 

 การใช้พลังงานในการผลิตกระดาษ Duplex 

     จากการเข้าส ารวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกระดาษ Duplex 
จ านวน 4 แห่ง4 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 1,281,139 GJ/ปี (30.33 ktoe/ปี) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 
104,891 MWh/ปี (377,608 GJ/ปี) คิดเป็น 29% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) 
เพื่อเดินเครื่องจักรในกิจกรรมการเตรียมเยื่อ (Stock preparation) และการท าแผ่นกระดาษ (Papermaking) 
นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน และพลังงานความร้อน 903,531 GJ/ปี คิดเป็น 71% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการ
เผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันและถ่านหินในการเผา
ไหม้ในหม้อไอน้ าในกระบวนการ และการใช้เชื้อเพลิง LPG ส าหรับการเคลือบผิว (Surface Coating) การแปร
รูปและบรรจุหีบห่อ  (Converting) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ เคลื่ อนที่  (Mobile 
Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้รถยนต์ของผู้บริหาร รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และรถ
ขนส่ง เชื้อเพลิงที่ถูกน ามาใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหินและน้ ามันเตา สัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้า และความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทแสดงดังภาพที่ 4-8 

                                                 
4 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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ความรอ้น

71%

น ้ามนัเตา C

24.5%

ถ่านหนิ

75.5%

ไฟฟ้า

29%

 
ภาพที่ 4-8 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตกระดาษ Duplex 
 

 กระดาษพิมพ์เขียน (Printing & Writing Paper) 

ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนนั้นจะใช้เยื่อที่ผ่านการฟอกขาวแล้ว ซึ่งจะถูกแปร
สภาพเป็นน้ าเยื่อ ด้วยการเติมสารเคมีและน้ าก่อนจะตีให้แตกเป็นเส้นใย น้ าเยื่อจะถูกปล่อยผ่านหัวปล่อย แล้ว
ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตะแกรงลวดเดินแผ่น (Wire Section) เกิดลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ ซึ่งจะถูกส่งไปยังส่วน
กดรีดน้ า (Press Section) เพื่อท าการกดรีดน้ าออก น้ าที่ยังเหลืออยู่ในกระดาษจะถูกก าจัดออกไปโดยการ
อบแห้งโดยใช้ลูกอบ (Dryer) ซึ่งกระดาษที่ผ่านการอบแห้งจะถูกส่งต่อไปฉาบผิวกระดาษ (Size-press 
Section) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวกระดาษ  หลังจากนั้นกระดาษที่ผ่านการเคลือบแล้วจะถูกส่งไป
อบแห้งอีกครั้ง กระดาษที่ผ่านการอบแห้งแล้วจะถูกส่งไปยังส่วนการขัดผิว (Calendering Section) เพื่อท าให้
กระดาษบางลง มีความเรียบมากขึ้น และมีความหนาสม่ าเสมอขึ้น กระดาษที่ผ่านการขัดผิวแล้ว จะได้เป็น
กระดาษไม่เคลือบผิวม้วนใหญ่ (Uncoated Jumbo Reel) หากต้องการปรับปรุงคุณภาพของผิวกระดาษให้มี
ความเรียบเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการพิมพ์ และมีความแข็งแรงขึ้น ก็สามารถน ากระดาษดังกล่าวไป
ท าการเคลือบผิว โดยผ่านเข้าเครื่องเคลือบผิว (Coater) ซึ่งท าหน้าที่น าสารเคลือบผิวซึ่งมีโฟมกับแคลเซียม
คาร์บอเนตเป็นสารเคมีหลัก และมีส่วนผสมของดินขาว หินปูน  และลาเทกซ์อีกเล็กน้อย ไปเคลือบที่ผิว
กระดาษ การเคลือบผิวอาจเป็นแบบ “เคลือบด้านเดียว” หรือ “เคลือบสองด้าน” ของกระดาษ และอาจจะ   
“เคลือบด้าน” หรือ “เคลือบมัน” ก็ได้ ทั้งนี้การเคลือบด้านหรือเคลือบมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสาร
เคลือบผิวที่ใช้ รวมถึงความมันวาวของกระดาษที่น ามาเคลือบผิว และวิธีการที่ใช้ในการเคลือบผิวเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบผิวกระดาษอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องผลิตกระดาษ หรือแยกออกมาต่างหาก     
ก็ได้ กระดาษที่ผ่านการรีดผิว และ/หรือเคลือบผิวมาแล้วเป็นกระดาษที่มีความเรียบและความมันวาวในระดับ
หนึ่ง หากต้องการเพิ่มความมันวาวของกระดาษให้มีมากขึ้น จะต้องน ากระดาษไปขัดผิวอีกครั้งหนึ่งโดยใช้
อุปกรณ์ที่เรียกว่า “Supercalender” ซึ่งจะสามารถเพิ่มความมันวาวของกระดาษให้มีมากขึ้นตามจ านวนครั้ง
ที่กระดาษได้รับการขัดผิว 
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 การใช้พลังงานในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 

จากการเข้าส ารวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 
จ านวน 6 แห่ง5 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 4,553,762 GJ/ปี (107.80 ktoe/ปี) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 
282,318 MWh/ปี (1,016,344 GJ/ปี) คิดเป็น 22% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) 
เพื่อเดินเครื่องจักรในกิจกรรมการตีน้ าเยื่อให้แตกเป็นเส้นใย และการขัดผิว (Calendering Section) 
นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน และพลังงานความร้อน 3,537,417 GJ/ปี คิดเป็น 78% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการ
เผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันและถ่านหินในการเผา
ไหม้ในหม้อไอน้ าในกระบวนการ และการใช้เชื้อเพลิง LPG ส าหรับการอบ (Drying) การฉาบผิวกระดาษ 
(Size-press Section) และการเคลือบผิว (Coating) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เคลื่อนที่ 
(Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้รถยนต์ของผู้บริหาร รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
และรถขนส่ง ซึ่งพลังงานความร้อนนี้ได้มาจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ไม้  ถ่านหินและน้ ามันเตา 
เป็นต้น โดยสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้า และความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทแสดง
ดังภาพที่ 4-9 

ไม้

60.6%

ขีเ้ลือ่ย/ฝุน่ไม้

5%

น ้ามนัเตา C

10.1%

ถ่านหนิ

24.4%

ไฟฟ้า

22%

ความรอ้น

78%

 
ภาพที่ 4-9 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 
 
 
 
 

                                                 
5 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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 กระดาษอนามัย (Sanitary Paper) 

กระดาษอนามัย (Sanitary Paper) เป็นชื่อรวมของกระดาษหลายชนิด  เช่น 
กระดาษเช็ดหน้า (Facial Tissues) กระดาษเช็ดปาก (Table Napkins) และกระดาษช าระ (Toilet Tissues) 
รวมทั้งกระดาษเอนกประสงค์ ใช้เช็ดมือและใช้ในครัว ตามแต่ประเภทการใช้งานที่ผลิตขึ้นมา เพื่อให้มีความ
นุ่มและดูดซับของเหลวได้ดี เหมาะกับการใช้ท าความสะอาดร่างกาย หรือของใช้ต่างๆ  ขั้นตอนการผลิต
กระดาษอนามัยจะเหมือนกับการผลิตกระดาษทั่วๆ ไป โดยการผลิตกระดาษอนามัยนั้นส่วนใหญ่จะใช้เยื่อ
กระดาษรีไซเคิล โดยมีการผสมเยื่อบริสุทธิ์บ้างเพื่อเพิ่มคุณภาพของกระดาษให้ดีขึ้น ซึ่งเครื่องผลิตกระดาษ
อนามัย ดังภาพที่ 4-10 และขั้นตอนในการผลิตกระดาษอนามัยมีดังนี ้

ท าการแยกหมึกออกจากกระดาษรีไซเคิล แล้วจึงน าไปฟอกให้ขาวซึ่งมี 2 ส่วน 
คือ การฟอกเพื่อขจัดลิกนินออก และการฟอกเพื่อเปลี่ยนสีของลิกนินเพื่อให้ได้เยื่อสุดท้ายที่มีความขาวสว่าง 
(Brightness) ร้อยละ 80-95 

การเตรียมน้ าเยื่อ ท าเพื่อเพิ่มศักยภาพของเส้นใย โดยการบดเยื่อและปรับปรุง
คุณสมบัติของกระดาษตามชนิดของกระดาษ เช่น เติมสารเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเปียกในกระดาษเช็ดหน้า หรือ
การเพ่ิมเยื่อใหม่เพื่อเพิ่มความอ่อนนุ่ม การดูดซึมน้ า เป็นต้น แล้วจึงควบคุมความข้นของน้ าเยื่อ 

การท าแผ่นกระดาษ เป็นการน าน้ าเยื่อที่เตรียมไว้มาขึ้นเป็นแผ่นกระดาษอนามัย 
โดยใช้เครื่องจักร ซึ่งทั่วไปจะเป็นแบบโฟรดิเนียร์และแบบไซลินเดอร์ ซึ่งประกอบด้วยการแยกน้ า การกดน้ า
ออกและการอบกระดาษให้เหลือความชื้นสุดท้ายประมาณร้อยละ 10 พร้อมส าหรับน าไปแปรรูปต่อไป 

 

 
  

ภาพที่ 4-10 เครื่องผลิตกระดาษอนามัย 
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 การใช้พลังงานในการผลิตกระดาษอนามยั 

     จากการเข้าส ารวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกระดาษอนามัย จ านวน 
3 แห่ง6 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 509,730 GJ (12.07 ktoe) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 69,285 MWh/
ปี (249,427 GJ/ปี) คิดเป็น 49% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) เพื่อเดิน
เครื่องจักรในกิจกรรมการแยกหมึกออกจากกระดาษรีไซเคิล การฟอก และการเตรียมน้ าเยื่อ นอกจากนี้ยังเกิด
จากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้เครื่องปรับอากาศในส านักงาน  และ
พลังงานความร้อน 260,303 GJ/ปี คิดเป็น 51% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับ
ที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันและถ่านหินในการเผาไหม้ในหม้อ     
ไอน้ าในกระบวนการ และการใช้เชื้อเพลิง LPG ส าหรับการอบ (Drying) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้รถยนต์ของผู้บริหาร รถยกส าหรับการขนย้าย
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และรถขนส่ง เชื้อเพลิงที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการผลิตพลังงานความร้อน ได้แก่ น้ ามัน
เตา และ LPG สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทแสดง
ดังภาพที่ 4-11 

ถ่านหนิ

6.3%LPG

20.6%

น ้ามนัเตา C

73.1%

ความรอ้น

51%

ไฟฟ้า

49%

 
ภาพที่ 4-11 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตกระดาษอนามัย 
 

 กระดาษหนังสือพิมพ ์(Newsprint Paper) 

 ในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ (Newsprint Paper) จะมีการใช้ทั้งเยื่อใยสั้น  เยื่อ
ใยยาว และเยื่อจากกระดาษรีไซเคิล  โดยเยื่อใยสั้นมีการผลิตจากกรรมวิธีผลิตเยื่อแบบเชิงกล เยื่อที่ได้จะมี
ลักษณะค่อนข้างหยาบกระด้าง เส้นใยที่ได้ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ มีการขาดและตัดเป็นท่อนๆ ส าหรับเยื่อจาก
กระดาษรีไซเคิลนั้นจะใช้เยื่อที่ได้จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า โดยมีการน าเยื่อใยยาวไปผสมกับเยื่อทั้งสอง
ชนิดข้างต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษ โดยมีการผสมเยื่อใยยาวเข้าไปในสัดส่วนประมาณ 10% การ

                                                 
6 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จะใช้เครื่องจักรผลิตกระดาษโฟร์ดิเนียร์แบบทวินไวร์ (Twin Wire) ซึ่งเครื่องผลิต
กระดาษชนิดนี้จะมีตะแกรงลวดเดินแผ่นสองชั้น ซึ่งสามารถวิ่งได้เร็วกว่าเครื่องผลิตกระดาษโฟร์ดิเนียร์แบบ
ปกติ เยื่อกระดาษที่ได้จะมีความสม่ าเสมอ และมีผิวที่เหมาะสมกับการพิมพ์ทั้งสองด้าน ซึ่งการปรับปรุงผิว
กระดาษจะใช้วิธีการฉาบผิวบนเครื่องที่ใช้ฉาบผิว (Size Press) โดยใช้แป้งเป็นตัวฉาบ ในการผลิตกระดาษ
หนังสือพิมพ์นั้นจะไม่มีการเติมสารกันซึม  กระดาษหนังสือพิมพ์จะมีคุณสมบัติ คือ น้ าหนักมาตรฐานต่ า ความ
ทึบแสงสูง ดูดซึมหมึกได้ดี อายุการใช้งานสั้นและเปลี่ยนสีง่าย กระดาษหนังสือพิมพ์จะมีคุณภาพต่างๆ กัน
หลายชนิดตามคุณภาพของเยื่อ และวิธีการผลิต บางชนิดมีสีคล้ ามาก บางชนิดมีสีค่อนข้างขาวและมีความ
เรียบต่างกัน  

 การใช้พลังงานในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ ์

   จากการเข้าส ารวจเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ 
จ านวน 1 แห่ง7 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 1,011,239 GJ (23.94 ktoe) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 
113,793 MWh/ปี (409,655 GJ/ปี) คิดเป็น 25% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) 
เพื่อเดินเครื่องจักรในขั้นการน าหมึกออก การขึ้นรูป  นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างใน
โรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้เครื่องปรับอากาศในส านักงาน และพลังงานความร้อน 601,584 GJ/ปี 
คิดเป็น 75% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Direct Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิด
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันและถ่านหินในการเดินเครื่องจักรในขั้นตอนการตีเยื่อ โดยการน ากระดาษ     
รีไซเคิลมาปั่นผสมกับน้ าและสารเคมี การกดรีดน้ า และการอบ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการใช้รถยนต์ของผู้บริหาร รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และรถขนส่ง ซึ่งพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์นั้น ได้มาจากการ
ใช้น้ ามันเตาทั้งหมด สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแสดงดังภาพที่ 
4-12 

ความรอ้น

75%

ไฟฟ้า

25%

น ้ามนัเตา C

100%

 
ภาพที่ 4-12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ ์
                                                 
7 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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 อุตสาหกรรมกระดาษขัน้ปลาย 

 อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมขั้นกลาง โดยการน าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง ซึ่งได้แก่ กระดาษ
คราฟท์ มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) ของสินค้าประเภทต่างๆ เช่น กล่องใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องใส่ผลไม้ 
เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลายในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
มีทั้งผลิตแผ่นลูกฟูกและกล่อง หรือมีการผลิตกล่องเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตกล่องและ
แผ่นกระดาษลูกฟูกไทยพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและผลิตกล่องด้วย มีจ านวน
ทั้งสิ้น 71 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่มีการผลิตกล่องเพียงอย่างเดียวมีจ านวน 96 โรงงาน โดยขั้นตอนการผลิต
บรรจุภัณฑ ์ดังภาพที่ 4-13 

 การผลิตแผ่นลูกฟูก (Corrugating)  

เป็นการน าเอากระดาษท าผิวกล่องและกระดาษท าลอนมาประกบกันโดยใช้เครื่องท าแผ่นลูกฟูก 
(Corrugating) เป็นแผ่นลูกฟูกชนิด 3 ชั้น (Single Wall) ลอน B ลอน C หรือแผ่นลูกฟูกชนิด 5 ชั้น ลอน BC 
เพื่อน าไปผลิตเป็นกล่องต่อไป เครื่องท าแผ่นลูกฟูกเป็นเครื่องที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ Single Facer และ Double Facer Section 

- Single Facer Section ประกอบด้วยชุดร้อยม้วนกระดาษหรือชุดยก (Mill Roll Stand) 
และชุดตัดต่อกระดาษ (Splicer) จ านวน 2 ชุด ส าหรับใส่กระดาษผิวกล่องด้านใน (Inner Liner) โดยมีการ
ร้อยผ่านลูกร้อน (Preheater) เพื่อลดความชื้นของกระดาษและช่วยให้กาวแห้งติดกระดาษได้เร็วขึ้น และอีก
ชุดหนึ่งจะใส่กระดาษท าลอน (Medium) และร้อยผ่านชุด Preconditioner เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อม
ของกระดาษเวลาขึ้นรูปลอน โดยมีการพ่นไอน้ าเพื่อช่วยให้กระดาษอ่อนตัวและขึ้นลอนได้ดี จากนั้นกระดาษ
ท าลอนจะผ่านเข้าไปยังเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face) ผ่านเข้าชุดท าลอน โดยมีลูก
ลอน 2 ลูกขบกัน (Corrugating Roll) เพื่อขึ้นรูปให้เป็นลอน โดยใช้ระบบลมดูดเป็นตัวช่วยยึดกระดาษไว้กับ
ลูกลอน เพื่อให้ได้ขนาดลอนที่สม่ าเสมอ ชนิดของลูกลอนจะถูกก าหนดโดยตัวลูกลอนที่ติดตั้งอยู่ที่ Single 
Facer จากนั้นกระดาษที่ขดเป็นลอนแล้ว จะผ่านไปที่ลูกกาว (Glue Roll) เพื่อทากาวที่ยอดลอนและประกบ
กับกระดาษผิวกล่องด้านใน (Inner Liner) ได้เป็นแผ่นลูกฟูกหน้าเดียว (Single Facer) จากนั้นจะถูกส่งไปบน
สะพานล าเลียง (Bridge Conveyor) เพื่อรอส่งเข้าไปที่ชุด Double Facer ต่อไป ในเครื่องท าแผ่นลูกฟูกทั่วไป
น้ันจะมีชุดท าลอน (Single Facer) อยู ่2 ชุด เพื่อผลิตเป็นแผ่นลูกฟูกได้ทั้งชนิด 3 ชั้น และ 5 ชั้น 

- Double Facer Section ประกอบด้วยชุดร้อยม้วนกระดาษหรือชุดยก (Mill Roll Stand) 
และตัดต่อกระดาษ (Splicer) 1 ชุด ส าหรับกระดาษผิวกล่องด้านนอก (Outer Liner) กระดาษที่ผ่านมาจาก
เครื่องผลิตกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว จะถูกดูดบนสะพาน (Suction Bridge) ช่วยดึงให้กระดาษตึง และผ่าน   
ลูกร้อน (Preheater) อีกครั้ง ก่อนที่จะเข้าเครื่องทากาว (Glue Machine) ที่ยอดลอนเพื่อน าไปประกบกับ
กระดาษผิวกล่องด้านนอกเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูก จากนั้นจะผ่านเข้าไปที่ชุดแผ่นความร้อน (Hot Plate) เพื่อ
อบให้กาวแห้งและไล่ความชื้นออกจากกระดาษ จากนั้นจะผ่านไปยังชุดลดความร้อน (Cooling Zone) เพื่อลด
อุณหภูมิของแผ่นกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ออกมาจากจุดนี้ จะเป็นลักษณะต่อเนื่องมีแนวลอน
ลูกฟูกตั้งฉากกับแนวเครื่องจักร มีตัวตัดกระดาษ (Rotary Shear) คอยตัดเปลี่ยนรายการผลิตของแต่ละ
รายการ มีมีดผ่าแบ่ง (Slitter) และลูกทับ (Scorer) ท าหน้าที่ตัดขอบกระดาษตามความกว้าง และท าเส้นพับ
ฝากล่อง จากนั้นมีดตัด (Cut Off Knife) จะตัดแผ่นลูกฟูกตามความยาวให้เป็นขนาดตามที่ต้องการ แผ่น
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ลูกฟูกที่ท าการตัดแล้วจะถูกส่งเรียงซ้อนที่ชุดจัดเรียงกระดาษ (Stacker) เพื่อส่งขายในลักษณะของแผ่นลูกฟูก 
หรือน าไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นกล่องต่อไป 

 การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

การผลิตกล่องลูกฟูก (Converting) กระบวนการผลิตกล่อง สามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของ
กล่องและการเชื่อมรอยต่อ (Manufacture’s Joint) แผ่นลูกฟูกที่ออกจากเครื่องลูกฟูก ที่มีการท าเส้นพับฝาที่ 
Slitter Scorer จะใส่ไปที่ Feed Unit ของเครื่องพิมพ์ โดยจะป้อนแผ่นลูกฟูกเข้าไปทีละแผ่นเข้าไปยังส่วน
พิมพ์ (Printing Section) เพื่อท าการพิมพ์บนกล่อง การพิมพ์จะมีจ านวนตู้สี และแม่พิมพ์ของแต่ละสีแยกออก
จากกัน แผ่นลูกฟูกจะผ่านเข้าตู้สีแล้วท าการพิมพ์ทีละสีจนครบตามต้องการ ระบบการพิมพ์ที่ใช้ส่วนมากจะ
เป็นแบบ Flexography โดยใช้หมึกแบบน้ า (Water Based Ink)  

 

 
 

ภาพที่ 4-13 ขั้นตอนการผลติบรรจุภัณฑ ์
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 ประเภทของกล่อง 

   โดยทั่วไปกล่องสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

   1. กล่องแบบลวดเย็บ 

 ส่วนมากจะเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่ บรรจุสินค้าที่มีน้ าหนักมากหรือกล่องที่มี
รอยต่อค่อนข้างยาว ท าการทากาวไม่สะดวก กระบวนการผลิตจะใช้เครื่อง 
Printer Slotter แล้วน าไปท าการตอกที่เครื่องตอก 

   2. กล่องแบบติดกาว 

เป็นกล่องที่ผลิตได้รวดเร็ว และมีการใช้กับสินค้าทั่วๆ ไป กระบวนการผลิตจะใช้
เครื่อง Flexo Folder Gluer ซึ่ งเป็นเครื่องจักรที่ รวม Printer Slotter และ 
Folder Gluer เข้าด้วยกัน ในการผลิตกล่องชนิดนี้ แผ่นลูกฟูกจะมีการพิมพ์ท า
เส้นพับ และเซาะร่องเช่นเดียวกับกระบวนการของ Printer Slotter จากนั้น 
Folder Gluer จะท าการทากาว และพับประกบรอยต่อด้านที่ 1 และ 4 เข้า
ด้วยกันเป็นกล่อง จากนั้นจะผ่านเครื่องนับจ านวนแล้วมัดเชือกตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้

3. กล่องไดคัท 

 เป็นกล่องที่มีรูปแบบแตกต่างจากกล่องประเภท Slot ใน 2 แบบแรก ขึ้นกับการ
ออกแบบเพื่อความสวยงาม เช่น กล่องรูปเหลี่ยม หรือเพื่อความสะดวก ต่อการใช้
งาน เช่น กล่องขัดล็อก กล่องหูหิ้ว  การผลิตกล่องชนิดนี้ จะมีการท าเพลทตัด 
(Cutting Die) โดยวาดรูปแบบกล่องลงบนไม้อัด แล้วท าการเลื่อยและฝังใบมีด
เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ เพลทนี้จะถูกน าเข้าเครื่อง (แผ่นคลี่) กล่องบาง
ประเภทจะมีการน าไปเช่ือมรอยต่อโดยการทากาวหรือเย็บลวดก่อนส่งให้ลูกค้า 

 การใช้พลังงานในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

  ส าหรับการใช้พลังงานในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก มีการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานความร้อน โดยพลังงานไฟฟ้าจะถูกใช้ในการขับเคลื่อนระบบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ ปั๊ม สายพาน
ล าเลียง เป็นต้น ส าหรับพลังงานความร้อนนั้นจะใช้อยู่ในรูปของไอน้ า ซึ่งถูกน ามาใช้ในลูกร้อน (Preheater) 
เพื่อลดความชื้นของกระดาษและช่วยให้กาวแห้งติดกระดาษได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังถูกน ามาใช้ในชุดแผ่นความ
ร้อน (Hot Plate) เพื่ออบให้กาวแห้งและไล่ความชื้นออกจากกระดาษอีกครั้งด้วย 

  ส าหรับการใช้พลังงานของโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ได้มีการเข้าส ารวจเก็บข้อมูล 
จ านวน 8 แห่ง8 พบว่ามีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 437,004 GJ/ปี (10.34 ktoe/ปี) แบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 
8,763 MWh/ปี (31,548 GJ/ปี) คิดเป็น 7% ของพลังงานรวม ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท
ที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก (Energy Indirect Emission) โดยใช้
ในอุปกรณ์การผลิต เช่น มอเตอร์ ปั๊ม สายพานล าเลียง ในกระบวนการม้วนกระดาษ การตัดกระดาษ และการ
ท าลอนกระดาษ นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในโรงงาน อาคารส านักงาน และการใช้
                                                 
8 ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2554 
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เครื่องปรับอากาศในส านักงาน และพลังงานความร้อน 405,456 GJ/ปี คิดเป็น 93% ของพลังงานรวม ซึ่ง
พลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นลูกฟูกนั้น ได้มาจากการใช้น้ ามันเตาทั้งหมด สัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแสดงดังภาพ ซึ่งพลังงานความร้อนนี้ได้มาจากการ
ใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ซึ่งจัดอยู่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Direct Emission) จากกิจกรรมที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion) ซึ่งเกิด
จากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันเตาส าหรับการอบแห้งโดยชุดแผ่นความร้อน (Hot Plate)  เพื่ออบให้กาว
แห้งและไล่ความชื้น การใช้ชุดลดความร้อน (Cooling Zone) เพื่อลดอุณหภูมิของแผ่นกระดาษ และการตัด
กระดาษ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) ซึ่งเกิดจากการ
ใช้รถยกส าหรับการขนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรถขนส่ง และรถอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงงาน ดังภาพที่ 4-14 

ไฟฟ้า

7%

ความรอ้น

93%

น ้ามนัเตา C

100%

 
ภาพที่ 4-14 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 

ในการผลิตแผน่กระดาษลูกฟูก 

 

3. กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมกระดาษแบ่งออกได้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ การผลิตเยื่อ อุตสาหกรรม       
กลางน้ า ได้แก่ การผลิตกระดาษ และอุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ การน ากระดาษมาผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ ดังนั้นจึงขอน าเสนอตัวอย่างกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท รวมถึงสรุปแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแบ่งตามขอบข่าย (scope) ตาม
มาตรฐาน ISO 14064-1 ดังต่อไปนี ้ 
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 ตัวอย่างกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้น-ขั้นกลาง 

กระบวนการผลิตกระดาษ 

 
 

ภาพที่ 4-15 กระบวนการผลิตกระดาษ 
ที่มา : United States Environmental Protection Agency 

 
แหล่งการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตกระดาษ แสดงไว้ในตารางที่ 4-3 และสรุปการค านวณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตกระดาษ แสดงไว้ในตารางที่ 4-4 
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ตารางที่ 4-3 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตกระดาษ 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 ขั้นการเตรียมไม ้(Wood 
Preparation) 

   

 ไม้ (Wood)  เข้าเครื่องตดั (Shredder)  ไฟฟ้า Scope 2  เศษไม้ (Waste Chips) 
  ปอกเปลือกไม้ (De-barker)  ไฟฟ้า Scope 2  
  สับชิ้นไม้ (Chipper)  ไฟฟ้า Scope 2  
  

การผลิตเยือ่ (Pulping) 
   

 ชิ้นไม้เล็กๆ (Wood Chips) 
 ของเหลวขาว (White Liquor) ซึ่ง

มีส่วนผสมของ Sodium 
Hydroxide (NaOH) และหรือ 
Sodium Sulfide (Na2S)9 

 ต้มเยื่อ (Digester)  ไฟฟ้า, LPG, NGV, 
น้ ามันเตา 

Scope 1, 2  

  เข้า Blow Tank เพื่อดงึของเหลว
ออกโดยใช้แรงดัน 

 ไฟฟ้า Scope 2  เยื่อ (Pulp) 

                                                 
9  ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ (Kraft Pulping Process) 
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วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

  ล้าง/กรอง (Washing/Filtering)  ไฟฟ้า Scope 1, 2  ของเหลวด า (Black Liquor) ซึ่งมี
สารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบจ านวน
มาก มีกลิ่นเหมน็ มี Na2S, NaOH, 
เปลือกไม้เป็นสว่นประกอบ 

 ของเหลวด านี้จะถูกน าไปผ่าน
กระบวนการระเหย ต้ม และเข้าสู่
กระบวนการท าด่างเพือ่แยก Na2S 
และ NaOH ออกจากของเหลวด า 
แล้วน ากลับไปใช้ใหม่ในการต้มเยื่อ 
ซึ่งเรยีกว่าของเหลวขาว (White 
Liquor) กระบวนการนีท้ าให้เกิด
ก๊าซหรอืของเสยี แบ่งเป็น 2 กรณี  
- การผลิตเยือ่กระดาษคราฟท์ 

เกิดก๊าซ SO2, NO2, CO2 
- การผลิตเยือ่กระดาษซัลไฟต์ 

(Sulfite) เกิด Sulfurous Acid 
(H2SO3), Bisulfite Ion 
(HSO3), CO2 

 น้ า  ล้างเยื่อ (Screening)  ไฟฟ้า Scope 2  น้ าเสีย 
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วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 Bleaching Chemical (เช่น 
Chlorine, Chlorine dioxide, 
Hydrogen peroxide, Oxygen, 
Caustic (NaOH), Sodium 
hypochlorite) 

 ฟอกเยื่อ (Bleaching)  ไฟฟ้า Scope 2  Chlorinated compound (เช่น 
Dioxin, Furans, Chlorofor) 

 น้ า  ล้าง (Washing/Screening)  ไฟฟ้า Scope 2  น้ าเสีย 
  ท าให้บริสุทธิ์ (Refiner)  ไฟฟ้า Scope 2  

 น้ า  ท าความสะอาดเยื่อ 
(Clean/Screen) 

 ไฟฟ้า Scope 2  เยื่อ (Pulp) 

 ไอน้ า  บ าบัดน้ าเสีย  ไฟฟ้า Scope 1, 2  CH4 
 การผลิตกระดาษ (Paper Making)    

 เยื่อ (Pulp)  ขึ้นรูป (Forming)  ไฟฟ้า Scope 2  
  รีดน้ า (Press)  ไฟฟ้า Scope 2  น้ าเสีย 
  อบกระดาษ (Drying)  ไฟฟ้า, ไอน้ า Scope 2  ควัน 
 น้ า 
 Wet Additive (เช่น Resin, Wax, 

Clay, Silicas, Talc, Inorganic/organic 
Dyes, Inorganic chemical i.e. 
Calcium Sulfate, Zinc Sulfide, and 
Titanium Dioxide) 

 อัดเพื่อลดความหนาและท าให้ผวิ
เรียบ (Calender) 

 ไฟฟ้า Scope 2  น้ าเสีย 

  ม้วน/แต่งส าเร็จ (Reel/Finishing)  ไฟฟ้า Scope 2 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
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ตารางที่ 4-4 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตกระดาษ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช ้x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน
โดยรถโฟล์คลฟิท ์

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การบ าบัดน้ าเสียซึ่งปล่อย CH4 m3 m3 X gas emission factor X gas GWP 

 การปลูกป่า   

 การผลิตเคมีทีม่ีส่วนผสมของ 
Carbonate และกระบวนการเคมีของ 
Desulfurization 

  

 การปล่อย CO2 จากการเผาไหม้ชีวมวล 
(Biomass Combustion) 

m3 m3 X gas emission factor 

 การปล่อย CO2 จากการเผาปูนขาว 
(Lime Kiln) 

m3 m3 X gas emission factor 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า X 0.5812 

 การใช้ไอน้ าในโรงงาน   
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 ตัวอย่างกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย 

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

 
 

ภาพที ่4-16 กระบวนการผลิตกล่องลูกฟูก10 
 

 
แหล่งการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก แสดงไว้ในตารางที่  4-5 และ

สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแสดงไว้ในตารางที่ 4-6 
 
 

                                                 
10 ที่มา : http://www.uccbox.com/page-th/faqs-th.html 
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ตารางที่ 4-5 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 กระดาษม้วน (Paper Rolls)  แปะซ้อนทับกระดาษ (3 or 5 Layers 
Corrugated Paperboard) 

 ไฟฟ้า   

  ทับรอย และตัดกระดาษ (Printing 
and Creasing) 

 ไฟฟ้า   

  ทากาว (Gluing)    
  ประกบกล่อง (Stitching)    

 สี  พิมพ์สี (Printing)  ไฟฟ้า   
  เซาะร่อง (Die-cutting)    

 กาว  ทากาว (Gluing)    

 ลวดทองแดง, ลวดเงิน  ประกบกล่อง (Stitching)    กล่องกระดาษลูกฟูก 

ตารางที่ 4-6 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเชื้อเพลงิทีใ่ช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง 

 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงานโดย
รถโฟล์คลิฟท ์

Lt. ปริมาณเชื้อเพลงิทีใ่ช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง 

 การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเชื้อเพลงิทีใ่ช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเชื้อเพลิง 
Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า X 0.5812 

 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

5 - 1 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 
1. บทน า 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยในปี 2552 ไทยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นเงิน 6,498 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน และญี่ปุ่น ซึ่งการที่ประเทศใน
กลุ่มลูกค้าหลักของไทยมีมาตรการและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมออกมามากขึ้น  ท าให้ผู้ประกอบการสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของไทยประสบกับปัญหาการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีด้านสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้สีและสารเคมีค่อนข้างมากในกระบวนการผลิต 
มีสัดส่วนการใช้น้ าและพลังงานสูง ท าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก เช่น การ
ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ 2006 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.1 ล้าน
ตัน มีการปล่อยของเสีย 2 ล้านตันต่อปี และปล่อยน้ าเสีย 70 ล้านตันต่อปี  

ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ใช้หลักการของ “สังคมคาร์บอนต่ า” และฉลาก
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเลือกผลิตและบริโภคสินค้าสิ่งทอที่มีคาร์บอนต่ า ไม่ว่า
จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐ การใช้กลไกลตลาดคาร์บอน  (Carbon market) ผ่านการซื้อขาย
คาร์บอน (Carbon Trade) ภาษีคาร์บอน (Carbon tax) และ ฉลากคาร์บอน (Carbon label) เป็นต้น  

ขอบข่ายอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 แบ่งตาม ISIC : 

ครอบคลุมในหมวด D ประเภท 17 การผลิตสิ่งทอ และประเภท 18 การผลิตเครื่องแต่งกาย การ
ตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว ์

 แบ่งตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : 

ครอบคลุมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 22 (1) (2) (3) (4) ล าดับที่ 23 (1) (2) (3) (4) 
ล าดับที่ 24 และล าดับที่ 25 ดังตารางที่ 5-1 

 ตารางที่ 5-1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 59 และล าดับที่ 60 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน 

(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น ควบบิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไ์รซ์ 
ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ 
(3) การฟอกย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 
(4) การพิมพ์สิ่งทอ 
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ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(1) การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน 
(2) การท าถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก 
(3) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ 
(4) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ 

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี 
หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสือ่หรือ
พรมที่ท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน 
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อุตสาหกรรมปลายน  า 

อุตสาหกรรมกลางน  า 

อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรม 
เส้นใยธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมปั่นด้าย 

อุตสาหกรรม
ทอผ้า 

อุตสาหกรรม 
ถักผ้า 

อุตสาหกรรมฟอกย้อม   
พิมพ์ และแต่งส าเร็จ 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป
เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 

ผู้บริโภค 

อุตสาหกรรม 
เส้นใยสังเคราะห์ 

ฝ้าย, ไหม, 
ป่าน, ปอ,  
ขนสัตว์ 

น้ ามัน 
วัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑป์ิโตรเคม ี

การกระจายสินค้า 
จ าหน่าย

ภายในประเทศ 
ส่งออก

ต่างประเทศ 

2.   ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามกระบวนการและขั้นตอนการผลิต คือ อุตสาหกรรม
ต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า แสดงดังภาพที่ 5-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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 อุตสาหกรรมต้นน  า (Upstream) คืออุตสาหกรรมผลิตเส้นใย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
กระบวนการผลิต คือ อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เนื่องจากเป็นการน าโพลิเมอร์ซึ่งได้จากการสังเคราะห์
สารเคมีที่เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาใช้ โรงงานอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์เป็นโรงงานที่ต้อง
ลงทุนสูง และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (capital intensive) เส้นใยประดิษฐ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 4 
ประเภท คือ เรยอน อิคริลิก ไนลอน และโพลิเอสเทอร ์

 อุตสาหกรรมกลางน  า (Midstream) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้า 
อุตสาหกรรมถักผ้า และอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ลาย และแต่งส าเร็จ 

- อุตสาหกรรมปั่นด้าย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย หรือเส้นใยประดิษฐ์เป็น
วัตถุดิบ โดยน าเข้ามาตีเกลียวหรือปั่นให้เป็นเส้นด้าย หากเส้นใยที่น ามาใช้เป็นเส้นใยสั้น (staple fiber) เมื่อ
น ามาปั่นจะได้เส้นด้ายชนิดเส้นด้ายปั่น (spun yarn) หากวัตถุดิบเป็นเส้นใยยาว (filament) จะได้เส้นด้าย
ชนิดใยยาว (filament yarn) ในอดีตใช้กระบวนการผลิตเรียกว่า การปั่นด้ายแบบวงแหวน (ring spinning) 
สามารถปั่นด้ายได้หลากหลายขนาดตามเบอร์ด้าย  ซึ่งหมายถึงเบอร์ของด้ายฝ้ายที่ก าหนดจากนิยามว่า 
เส้นด้ายน้ าหนัก 1 ปอนด์ มีความหมายเป็นกี่เท่าของความยาว 840 หลา ซึ่งเบอร์ด้ายสูงมีความละเอียด
มากกว่าเบอร์ด้ายต่ า รวมทั้งเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพและราคาของเส้นด้าย และเป็นตัวชี้วัดถึงขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการในการปั่นด้ายจ าเป็นต้องมีการลงทุน
มาก ใช้เทคโนโลยีระดับปานกลาง 

ในการก าหนดขนาดของโรงงานปั่นด้าย มักจะใช้จ านวนแกนปั่นด้ายเป็นตัวชี้วัด เช่น โรงงาน
ขนาด 10,000 แกน ส าหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการปั่นด้าย คือ การปั่นด้ายระบบปลายเปิด (Open 
End Spinning หรือ O.E.) เป็นระบบที่สามารถปั่นด้ายได้รวดเร็วแต่มีต้นทุนสูง เทคโนโลยีนี้เหมาะกับเส้นด้าย
เบอร์หยาบๆ คือ ตั้งแต่เบอร์ 40 ลงมา นอกจากน้ีอุตสาหกรรมปั่นด้ายยังครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมการ
ตกแต่งผิวเส้นด้ายใยยาวให้มีคุณสมบัติเฉพาะที่ดีขึ้นเหมาะแก่การใช้งาน เช่น การท าให้มีความนุ่มนวลในการ
สัมผัส ท าให้ดูดซึมน้ าได้ดีขึ้น กลุ่มนี้เรียกว่าเป็นการท าเส้นด้ายด้วยเทกซ์เจอร์ (textured yarn) 

- อุตสาหกรรมทอผ้า ในอดีตการทอผ้าใช้ระบบกระสวย (shuttle loom) แต่ปัจจุบันระบบนี้ได้
ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากมีจุดอ่อนหลายประการ อาทิ การสิ้นเปลืองพลังงาน อันตรายจากกระสวย เสียงดัง
รบกวน และประสิทธิภาพการท างานต่ า ซึ่งระบบใหม่ที่ถูกน ามาทดแทนคือ ระบบไร้กระสวย (shuttle less 
loom) ซึ่งใช้หลักการในการทอเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบในการพาเส้นด้ายพุ่งจากการใช้กระสวยเป็นอย่าง
อื่นที่ไม่ใช่กระสวย ท าให้มีความเร็วในการผลิตสูงขึ้น และลดข้อเสียต่างๆ ของระบบการทอผ้าแบบเก่าได้มาก 

- อุตสาหกรรมถักผ้า มีขั้นตอนการผลิตหลัก คือ การน าด้ายเพียงชุดเดียว ท าให้เกิดการคล้อง
ด้วยห่วงถัก โดยอาศัยเข็มถักเป็นตัวท างานหลัก แบ่งออกเป็นสองชนิด คือ การถักตามแนวขวางหรือแนวนอน 
และการถักตามแนวยาวหรือแนวดิ่ง เช่น การถักถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องแต่งกายชั้นใน เครื่องแต่งกายชั้นนอก 
ผ้าถักทรงกระบอก และผ้าลูกไม้ เป็นต้น 

- อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ลาย และแต่งส าเร็จ โดยส่วนมากเป็นระบบต่อเนื่องอัตโนมัติที่
รวมกระบวนการต่างๆ ไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การเตรียม (pretreatment) การย้อมหรือพิมพ์ (dyeing or printing) 
ไปจนถึงการตกแต่งส าเร็จ (finishing) เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การขัดมัน 
การตะกุยขน หรือเพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการ เช่น การป้องกันแบคทีเรีย การดูดซึมความชื้น 
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เป็นต้น โรงงานในอุตสาหกรรมนี้มีทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และนับเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก  แต่มักประสบปัญหาเรื่องการบริหารการใช้น้ าซึ่งเป็นหัวใจของ
กระบวนการ ทั้งเรื่องของการใช้น้ าดีและการปล่อยน้ าเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีอย่างมาก 

 อุตสาหกรรมปลายน  า (Downstream) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ โดยน าผ้าผืนที่ได้จากอุตสาหกรรมกลางน้ ามาผ่านขั้นตอนต่างๆ ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งโดยทั่วไปขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนคือ 

- ขั้นตอนเตรียมการตัดเย็บ ได้แก่ การออกแบบ (designing) การท าแพทเทิร์น (patterning) 
และการตัด (cutting) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ และแรงงานฝีมือ ปัจจุบัน
โรงงานขนาดใหญ่บางแห่งได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตเพื่อประหยัดค่าแรงงานและลดความ
สูญเสียจากการร่างแบบและการตัดที่เรียกว่า Computer-Aided Design (CAD) และ Computer-Aided 
Manufacturing (CAM) ท าให้การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปง่ายและรวดเร็วขึ้น 

- ขั้นตอนการเย็บประกอบชิ้นส่วน โดยหลังจากผ้าผืนผ่านการตัด (cutting) เรียบร้อยแล้วจะถูก
น าเข้าสู่กระบวนการเย็บเพื่อประกอบเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าเร็จรูปต่างๆ ขั้นตอนการเย็บดังกล่าว
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ การเย็บ (sewing) และการสอยเก็บรายละเอียด (trimming) ใน
ขั้นตอนนี้สามารถใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเครื่องเย็บคอมพิวเตอร์เข้าช่วย เพื่อให้การประกอบชิ้นส่วนเป็น
เสื้อผ้าได้เร็วขึ้น 

- ขั้นตอนการเตรียมสินค้าสู่ตลาด เมื่อสิ่งทอผ่านการตัดเย็บเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วจะเข้าสู่
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเตรียมออกสู่ตลาด ประกอบด้วยการรีด (ironing) การพับ (folding) และการบรรจุหีบห่อ 
(packaging) 

 

3.  กระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแบ่งออกได้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ การผลิตเส้นใย (เส้นใยธรรมชาติ 
และเส้นใยประดิษฐ์) อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ การปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า การฟอกย้อม พิมพ์ลาย และแต่ง
ส าเร็จ และอุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้า และสิ่งทอส าเร็จรูปอื่นๆ ดังนั้นจึงขอน าเสนอ
ตัวอย่างกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้ ของอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภท รวมถึงสรุปแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแบ่งตามขอบข่าย (scope) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 
ดังต่อไปนี ้
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 ตัวอย่าง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน  า 

กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน ดังภาพที่ 5-2 

 
ภาพที่ 5-2 การผลิตเส้นใยเรยอน1 

แหล่งการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน แสดงไว้ในตารางที่ 5-2 และสรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตเส้นใย      
เรยอน แสดงไว้ในตารางที่ 5-3 

                                                 
1 ที่มา : http://chemistry.health-tips-diseases.com/2010/01/viscose-fiber-production-process.html 
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ตารางที่ 5-2 การช้ีบ่งและประเมินแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ไม้ (Pulp) 
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
 
 
 
 
 
 

 รับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก 
 เตรียมไม้ให้อยูใ่นรูป Alkaline 

Cellulose 
 บด Alkaline Cellulose เป็นช้ิน

เล็กๆ 
 เปลี่ยน Alkaline Cellulose ให้

เป็น Xanthat Cellulose หรือ 
Viscose Solution 

 ดีเซล, NGV 
 ไฟฟ้า 
 
 ไฟฟ้า 
 
 ไฟฟ้า 

Scope 1 
Scope 2 
 
Scope 2 
 
Scope 2 

 
 Alkaline Cellulose, น้ า 
 

 
 

 Viscose Solution 

 กรดซัลฟิวริก (H2SO4)  ผ่านเครื่องกรอง (Filter) 
 ปั่นโดยเครื่อง Spinning Machine 
 ยืด 
 ตัด 
 เข้าเครื่องก าเนิดไอน้ า 
 เป่าแห้ง 
 เข้าเครื่องอัด 
 บ าบัดน้ าเสีย และก๊าซคาร์บอน     

ไดซัลไฟด*์ 
 ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า, ไอน้ า 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 
 ไฟฟ้า 
 
 ดีเซล, NGV 

Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
Scope 2 
 
Scope 1 

 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)*  
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)* 
 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)*  
 
 เส้นใยเรยอน (Rayon Fiber) 
 
 มีเทน (CH4) 

* บางโรงงานมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ร่วมด้วย 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

5 - 8 

ตารางที่ 5-3 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตเส้นใยเรยอน และวิธีการค านวณ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดบิโดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน

โดยรถโฟล์คลฟิท ์
Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า 

  



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

5 - 9 

 ตัวอย่าง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน  า 

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปั่นด้าย 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ภาพที่ 5-3 การปั่นด้าย2 

 
แหล่งการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการปั่นด้าย แสดงไว้ในตารางที่ 5-4 และสรุปการค านวณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานปั่นด้าย แสดงไว้ในตารางที่ 5-5 

 

 

                                                 
2 ที่มา : nigthmarez.ordpress.com/2008/02/13/กระบวนการปั่นด้าย/ 

รับวัตถุดิบ เช่น ฝ้าย 
(Cotton) 

บรรจุ (Packing) 

เข้าเครื่องผสมและท า
ความสะอาด (Blow 
Room) 

กรอด้าย (Winding) 

สางใย (Carding) ปั่นด้าย (Spinning) 

ลดขนาดสไลเวอร์ และ
ท าให้เส้นใยเรียง
ตัวอย่างมีระเบียบด้วย
เครื่อง HI LAP 

ปั่นซิมเพล็กซ์ (Simplex) 

หวี (Combing) รีดผสมเส้นใย (Drawing) 
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5 - 10 

ตารางที่ 5-4 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปั่นด้าย 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ฝ้าย (Cotton) 
 
 
 
 
 
 
 

 รับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  
 เข้าเครื่องผสมและท าความสะอาด 

(Blow Room) 
 ไฟฟ้า Scope 2 

 
 ฝ้ายที่ท าความสะอาดแล้ว 
 

 สางใย (Carding)  ไฟฟ้า Scope 2  สายเส้นใย (Sliver) 
 ลดขนาดสายเส้นใย และท าให้เส้น

ใยเรียงตัวอย่างมีระเบียบด้วยเครื่อง 
HI LAP 

 ไฟฟ้า Scope 2 
 

 สายเส้นใย (Sliver) ที่ถูกลดขนาด
ลง และมีการเรียงตัวอย่างมี
ระเบียบ 

 หวี (Combing)  ไฟฟ้า Scope 2  สายเส้นใยที่เรยีงตัวเป็นระเบียบ 
มีการคัดเส้นใยสั้นและสิ่งสกปรก
ออก 

 อะคริลิก  รีดผสมเส้นใย (Drawing)  ไฟฟ้า Scope 2  สายเส้นใย (Sliver) ชนิดต่างๆ 
 สารหล่อลื่น (Sizing Agent) 

ชนิดต่างๆ เช่น แป้ง (Starch) 
Poly Vinyl Alcohol (PVA) 
และ Carboxymethyl 
Cellulose 

 ปั่นซิมเพล็กซ์ (Simplex  ไฟฟ้า Scope 2  สายเส้นใย (Sliver) ที่ถูกลดขนาด
ให้เล็กลงเพื่อเตรียมส าหรับการ  
ปั่นด้าย 

 ปั่นด้าย (Spinning)  ไฟฟ้า Scope 2  เส้นด้าย (Yarn) 
 กรอด้าย (Winding)  ไฟฟ้า Scope 2  
 บรรจุ (Packing)  ไฟฟ้า Scope 2  
 ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  

 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-5 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานปั่นด้าย 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน

โดยรถโฟล์คลฟิท ์
Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกของ
องค์กร 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า 



คู่มือการจดัการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า 

 
 

ภาพที่ 5-4 การทอผ้าในอุตสาหกรรม3 

 

 

แหล่งการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการทอผ้า แสดงไว้ในตารางที่ 5-6 และสรุปการค านวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานทอผ้า แสดงไว้ในตารางที่ 5-7 

                                                 
3 ที่มา : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835200000097 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-6 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทอผ้า 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 เส้นด้าย (Yarn)  รับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  
 แป้ง (Starch)  เตรียมด้ายยาว (Warp 

Preparation) 
 ไฟฟ้า Scope 2  

 
 
 
 
 
 

 เตรียมด้ายขวาง (Weft 
Preparation) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 การทอผ้าโดยใช้กี่หรือเครื่องทอผ้า 
(Weaving) 

 ไฟฟ้า Scope 2 
 

 ผ้า (Fabric) 

 การตรวจสอบ (Inspection)    
 การพับ (Folding)    
 การบรรจุ (Baling)    
 ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  

ตารางที่ 5-7 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานทอผ้า 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ (Activity Data x EF) 
Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน
โดยรถโฟล์คลฟิท ์

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกของ
องค์กร 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ลาย และแต่งส าเรจ็ 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ลาย และแต่งส าเร็จ สามารถแบ่งได้เป็นกระบวนการย่อยๆ 
ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5 การฟอก ย้อมผ้าในอุตสาหกรรม 

 

การเตรียมผ้า 
(Preparation) 

การย้อมผ้า (Dyeing) 

ลอกแป้ง (Desizing) 

เผาขน (Singeing) 

ขจัดสิ่งสกปรก 
(Scouring) 

ฟอกขาว (Bleaching) 

ชุบมัน (Mercerization) 

ตัวอย่าง การย้อมด้วยวิธีต่อเนื่อง (Continuous 
Method) ส าหรับผ้าฝ้าย, โพลิเอสเทอร์ 

ย้อมสี 

ปรับความตึง 

อบแห้ง (Pre-dry) 

ผ่านลูกกลิ้งร้อน 

อบความร้อน 
เทอร์โมโซล 

ผ่านลูกกลิ้งเย็น ผนึกสี 

ผ่านไอน้ า 

ม้วนผ้า 

ผ่านลูกกลิ้งเย็น 

ผ่านลูกกลิ้งร้อน 

ล้างในอ่างล้าง 
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ภาพที่ 5-6 การแต่งส าเร็จ 

 

 

การแต่งส าเร็จ (Finishing) 

ขัดมัน (Calendering) 

เชิงกล 
(Mechanical Finishing) 

ขัดผิวผ้า (Sueding 
หรือ Emerising) 

ตัดขนผิวผ้า 
(Shearing หรือ 

Cropping) 

ตะกุยขน (Napping 
หรือ Raising) 

ตกแต่งเพิ่มผิวสัมผัส
และป้องกันการหด 

ต้านการหด 
(Shrinkage Proofing 

Finish) 

ตกแต่งต้านการยับ 
(Anti-crease Finish) 

ตกแต่งขาว (Optical 
Brightening Agent) 

ตกแต่งลดน้ าหนัก 
(Weight Reduction) 

ตกแต่งให้นุ่ม (Soft 
Finishing) 

เชิงเคมี 
(Chemical Finishing) 

ตกแต่งต้านการลาม
ไฟ (Flame-

retardant Finish) 

ตกแต่งสะท้อนน้ า  
(Water Repellent 

Finish) 

ตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตย์ 
(Anti-static Finish) 

ตกแต่งให้ทนเปื้อน (Soil 
Release Finish) 

ตกแต่งกันมอด  
(Anti-moth Finish) 

ตกแต่งให้มีกลิ่นหอม 
(Perfume 

Microencapsulate 
Finish) 

ตกแต่งต้านแบคทีเรีย 
(Anti-bacteria Finish) 

การพิมพ์ผ้า (Printing) 

เตรียมผ้า 
(Preparation of 

Cloth for Printing) 

เตรียมสี 
(Preparation of 

Colours) 

เลือกสารเพิ่มความ
หนืด (Thickening 

Agent) 

เตรียมแป้งพิมพ์ 
(Printing Paste 
Preparation) 

พิมพ์ (Printing) 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมผ้า ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า และการแต่งส าเร็จ 
แสดงไว้ในตารางที่ 5-8 ถึง 5-11 และสรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานสิ่งทอ แสดงไว้
ในตารางที่ 5-12 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-8 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมผ้า (รวมการฟอก) 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ผ้า (Fabric) 
 

 รับวัตถุดบิโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  
 เผาขน (Singeing)  LPG Scope 1  CO2 

 สารประกอบซัลเฟอร์, 
Hydrogen peroxide, Enzyme 

 ลอกแป้ง (Desizing)  ไฟฟ้า Scope 2  

 Sodium hydroxide, Sodium 
Silicate, Surfactant, 
Detergent, Chelating 
(Sequestering) Agent, Salt, 
Solvent 

 ขจดัสิ่งสกปรก (Scouring)  ไฟฟ้า Scope 2  

 Sodium hypochlorite, 
Hydrogen peroxide, NaCl 

 ฟอกขาว (Bleaching)  ไฟฟ้า Scope 2  

 Sodium hydroxide  ชุบมัน (Mercerization)*  ไฟฟ้า Scope 2  ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการ
เตรียมพร้อมส าหรับการย้อม 

 น้ าทิ้งที่มีค่าความเป็นด่างสูง 

* มักใช้กับผ้าฝ้าย 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-9 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการย้อมผ้า 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการ
เตรียมพร้อมส าหรับการย้อม 

 ปรับความตึง  ไฟฟ้า Scope 2  

 น้ า, สีย้อม, สารปรับสภาพน้ า 
เช่น Sodium Carbonate 
Decahydrate, sodium 
hexametaphosphate 

 ย้อมส ี  ไฟฟ้า Scope 2  น้ าทิ้งจากการย้อม (Nitrogen 
chlorine,  Sulfur, Sodium 
Carbonate, Sodium 
Hydroxide) 

  อบแห้ง (Pre-dry)  ไฟฟ้า Scope 2  
  ผ่านลูกกลิ้งร้อน  ไฟฟ้า Scope 2  
  อบความร้อนเทอร์โมโซล  ไฟฟ้า Scope 2  
  ผ่านลูกกลิ้งเยน็  ไฟฟ้า Scope 2  
 สารผนึกสี (Fixing Agent)  ผนึกส ี  ไฟฟ้า Scope 2  
  ผ่านไอน้ า  ไฟฟ้า, ไอน้ า Scope 2  
  ม้วนผ้า  ไฟฟ้า Scope 2  
  ผ่านลูกกลิ้งเยน็  ไฟฟ้า Scope 2  
  ผ่านลูกกลิ้งร้อน  ไฟฟ้า Scope 2  
  ล้างในอ่างล้าง  ไฟฟ้า Scope 2  ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการย้อมสีแล้ว 

 น้ าทิ้งได้รับการบ าบัดด้วย
กระบวนการออกซิไดเซชัน 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-10 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการพิมพ์ผ้า 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภณัฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการย้อมส ี  เตรียมผ้า (Preparation of Cloth 
for Printing) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 สชีนิดต่างๆ เช่น สีพิกเม้นต์ 
(Pigment Dyes) สีแอซิด (Acid 
Dyes) สารช่วยยึดติด (Binder) 

 เตรียมสี (Preparation of 
Colours) 

 ไฟฟ้า, กระบวนการ
ทางเคมี 

Scope 1, 2  กรดอะซิติก 

 สารเพิ่มความหนืด (Thickening 
Agent) เช่น Gums, Albumen 

 เลือกสารเพ่ิมความหนืด 
(Thickening Agent) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 แป้งพิมพ์ (Print Paste), 
Methylene Blue 

 เตรียมแป้งพิมพ์ (Printing Paste 
Preparation) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

  พิมพ์ (Printing)  ไฟฟ้า Scope 2  ผ้าพิมพ์ลาย 

 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-11 แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการแต่งส าเร็จ 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการย้อมสี หรือ
พิมพ์แล้ว 

การแต่งส าเร็จเชิงกล    

  ขัดมัน (Calendering)  ไฟฟ้า Scope 2  
 กระดาษทราย  ขัดผิวผ้า (Sueding หรือ Emerising)  ไฟฟ้า Scope 2  
  ตัดขนผิวผ้า (Shearing หรือ 

Cropping) 
 ไฟฟ้า Scope 2  

  ตะกุยขน (Napping หรือ Raising)  ไฟฟ้า Scope 2  
  ตกแต่งเพิ่มผิวสัมผัสและป้องกันการ

หด 
 ไฟฟ้า Scope 2  

 การแต่งส าเร็จเชิงเคม ี    
 Silicone, Fluoresin  ตกแต่งให้นุ่ม (Soft Finishing)  ไฟฟ้า, กระบวนการ  

ทางเคม ี
Scope 1, 2  HFCs 

  ตกแต่งลดน้ าหนัก (Weight 
Reduction) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 สารเรืองแสง (Fluorescent 
Whitening Agent) 

 ตกแต่งขาว (Optical Brightening 
Agent)* 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 Urea, Melamine, 
Formaldehyde 

 ตกแต่งต้านการยับ (Anti-crease 
Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

  ต้านการหด (Shrinkage Proofing  ไฟฟ้า Scope 2  
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วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลติ (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อยคาร์บอน Scope 1, 2 

 Phosphorus, Inorganic Salt, 
Halogen-based, Nitogen 

 ตกแต่งต้านการลามไฟ (Flame-
retardant Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 Paraffin, Wax, Silicone, 
Polytetrafluoroethylene 

 ตกแต่งสะทอ้นน้ า  
(Water Repellent Finish) 

 ไฟฟ้า, กระบวนการ  
ทางเคม ี

Scope 1, 2  HFCs 

 สารลดแรงตงึผวิ, เกลือของ
สารอินทรีย์, Glycol, 
Polyethylene Glycol, 
Quaternary Ammonium Salts, 
Phosphate Esters 

 ตกแต่งกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-static 
Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 P-dichlorobenzene, 
Hexachloroethane 

 ตกแต่งกันมอด  
(Anti-moth Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 สารตกแตง่ทนเป้ือน  ตกแต่งใหท้นเปือ้น (Soil Release 
Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 Kitosan, Nano-sink Oxide, 
Silver Oxide 

 ตกแต่งต้านแบคทีเรีย (Anti-bacteria 
Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  

 น้ ามันหอมระเหย, Paraffin, Wax, 
Polyurethane 

 ตกแต่งให้มกีลิ่นหอม (Perfume 
Microencapsulate Finish) 

 ไฟฟ้า Scope 2  ผ้า (Fabric) ที่ผ่านการแต่งส าเร็จ
แล้ว 

 น้ าทิ้งที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ 
ในแต่ละกระบวนการผลิต 

*ส าหรับการผลิตผ้าจากใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย 



คู่มือการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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ตารางที่ 5-12 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานสิ่งทอ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน

โดยรถโฟล์คลฟิท ์
Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกของ
องค์กร 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การบ าบัดน้ าเสียภายในโรงงาน m3 m3 x gas emission factor x gas GWP 
Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า 
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 ตัวอย่าง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน  า 

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื อผ้าส าเร็จรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 

แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป แสดงไว้ในตารางที่ 5-13 และ
สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป แสดงไว้ในตารางที่ 5-14 

ท าแพทเทิร์น 
(Patterning) 

ออกแบบ (Designing) 

ตัด (Cutting) 

ขั นเตรียมการตัดเย็บ 

เย็บ (Sewing) 

ตัด (Cutting) 

สอยเก็บรายละเอียด 
(Trimming) 

ขั นการเย็บประกอบชิ นส่วน 

พับ (Folding) 

รีด (Ironing) 

บรรจุหีบห่อ 
(Packaging) 

ขั นเตรียมสินค้าสู่ตลาด 
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ตารางที่ 5-13 การระบุและประเมินแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

วัตถุดิบน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได ้และอื่นๆ (Output) 
ขั้นตอน/กิจกรรม แหล่งของการปล่อย

คาร์บอน 
Scope 1, 2 

 ขั นเตรียมการตัดเย็บ    
 แบบ  ออกแบบ (Designing)  ไฟฟ้า Scope 2  
  ท าแพทเทิร์น (Patterning)  ไฟฟ้า Scope 2  
  ตัด (Cutting)  ไฟฟ้า Scope 2  

 ขั นการเย็บประกอบชิ นส่วน    
 ผ้า, เส้นด้าย, ส่วนประกอบต่างๆ  รับวัตถุดิบโดยรถบรรทุก  ดีเซล, NGV Scope 1  
  ตัด (Cutting)  ไฟฟ้า Scope 2  
  เย็บ (Sewing)  ไฟฟ้า Scope 2  
  สอยเก็บรายละเอียด (Trimming)  ไฟฟ้า Scope 2  
 ขั นเตรียมสินคา้สู่ตลาด  ไฟฟ้า Scope 2  
  รีด (Ironing)  ไฟฟ้า Scope 2  
  พับ (Folding)  ไฟฟ้า Scope 2  
  บรรจุหบีห่อ (Packaging)  ไฟฟ้า Scope 2  เสื้อผ้าส าเร็จรปู 
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ตารางที่ 5-14 สรุปการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป และวิธีการค านวณ 

Scope  กิจกรรม หน่วยวัด วิธีการค านวณ 
(Activity Data x EF) 

Scope 1  การรับวัตถุดิบโดยรถบรรทุกขององค์กร Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในโรงงาน

โดยรถโฟล์คลฟิท ์
Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

 การขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกของ
องค์กร 

Lt. ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามชนิดของเช้ือเพลิง 

Scope 2   การใช้ไฟฟ้าในโรงงานและส านักงาน kWh ปริมาณการใช้ไฟฟ้า x ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้า 
 


