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End of Pipe Control / Command and Control 

Cleaner Production/ Pollution Prevention

EMS & Other Tools (EPE, EMA, Eco-efficiency, etc.)

Green Supply Chain, Life Cycle Approach 

Green Product/ Green Purchasing

Sustainable Production & Consumption



วฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์(Product Life Cycle)

Use of 
raw 

materials

Manu-
facture Distribution Product

use
End

of Life

Objective: Identifying the significant environmental impact of a product.

Packaging Waste
Resources
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แนวคดิการประเมนิวฏัจกัรชวีติ
(Life Cycle Assessment, LCA)

Source : http://www.ncms.org/wp-content/NCMS_files/sustainability/LCA-VOC_Final_Report.pdf

เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที
มี ต่ อ สิ งแ ว ด ล้ อ ม ต ล อ ด ช่ ว ง ชี วิ ต ข อ ง
ผลิตภณัฑ์ (เชิงปริมาณ) โดยพิจารณา
ตงัแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave) โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต
และกิจกรรมทีเกียวเนืองกันในรูปของ
วตัถดิุบและพลงังาน

Source: Cambridge, 
UK

การใช้พลงังานและวตัถดิุบในการ

ผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภณัฑ์

รวมทงัการนําไปกาํจดั
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What is Carbon Footprint ?
• Carbon Footprint vs LCA

Life Cycle Assessment

Global 
Warming

- Carbon Footprint of Product, CFP
- Carbon Footprint for Organization, CFO

หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีปล่อยออกมาเมือประเมนิ
ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) โดยแสดงอยู่ในรปูของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 e)

6



การคํานวณคารบ์อนฟตุพรนิต์
ฉลาก

คารบ์อนฟตุพรนิต์

Life Cycle Assessment 

ทมีา: สถาบนัสงิแวดลอ้มไทย

carbon dioxide
methane
nitrous oxide (laughing gas)
hydro-fluoro-carbons (HFC)
fluorocarbons (FC) 
sulphur hexafluoride (SF6)

“คารบ์อนฟุตพรนิตข์องผลติภณัฑ”์ หมายถงึ ปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกทปีลอ่ยออกมาจากผลติภณัฑแ์ตล่ะหน่วย ตลอดวฎัจกัร
ชวีติของผลติภณัฑ ์ตงัแต่การไดม้าซงึวตัถุดบิ การขนส่ง การ
ประกอบชนิสว่น การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑห์ลงั
ใช้งาน โดยคํานวณออกมาในรูปของคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเทา่ (CO2 equivalent; CO2-eq)

สอืสารขอ้มลูดา้น
สงิแวดลอ้มสูผู่บ้รโิภค
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การคํานวณคารบ์อนฟตุพรนิต์

carbon dioxide
methane
nitrous oxide (laughing gas)
hydro-fluoro-carbons (HFC)
fluorocarbons (FC) 
sulphur hexafluoride (SF6)

“คารบ์อนฟุตพรนิตข์ององคก์ร” หมายถงึ ปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกทปีลอ่ยออกมาจากกจิกรรมตา่งๆ ขององคก์ร
( ต ล อ ด ว ัฎ จ ัก ร ชี ว ิต )  โ ด ย คํ า น ว ณ อ อ ก ม า ใ น รู ป ข อ ง
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (CO2 equivalent; CO2-eq)

Life Cycle Assessment 

Source : Scope 3 Accounting and Reporting Standard , WBCSD & WRI
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ผลลพัธข์องโครงการนํารอ่ง CFO
1. องคก์รนํารอ่ง 12 แหง่… ไดป้ระกาศนยีบตัร 

ไดค้า่ CFO 
2. ผูเ้ชยีวชาญ CFO ชาวไทย: คณะกรรมการ

เทคนคิ CFO 15 คน และผูส้งัเกตการณ์ 8 คน 
(รวม 23 คน)

3. คูม่อื “แนวทางการประเมนิคารบ์อนฟุต พรนิต์
ขององคก์ร”

4. Worksheet โปรแกรมชว่ยการคํานวณ CFO

(สัมมนา 1 ต.ค.53 เข้า 120 คน 22 ก.ค.54 เข้า 150 คน)

โครงการสง่เสรมิการจดัทาํคารบ์อนฟตุพรนิตอ์งคก์ร

โดย TGO และ MTEC/NSTDA:  
เรมิรับสมคัร 1 ต.ค.2553 สมคัร 

12 องคก์ร (เอกชน 7 รัฐ 5) 
แลว้เสร็จ มพีธิมีอบ
ประกาศนยีบตัร เมอื

22 ก.ค.2554

คาํนวณ Scope 1, 2, 3

มาตรฐานอา้งองิ

  - ISO 14064-1: 2008 GHG Part 1

- ISO 14064-3: 2006 GHG Part 3

- ISO/PDTR 14069: 2011:  CFO

- WBCSD/ WRI: 2004 GHG Protocol

Source :  รศ.ดร.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ, สวทช.
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ประโยชนข์องการวเิคราะห ์CFO

• ภาคธุรกจิ
– สามารถประเมนิปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทปีลอ่ยออกมาจาก

กจิกรรมขององคก์ร
– สามารถจําแนกสาเหตขุองการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทมีี

นยัสําคญัและหาแนวทางเพอืลดขนาดของ CF
– ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทลีดลง อาจนําไปขายเป็นคารบ์อน

เครดติ หรอืทําการชดเชยคารบ์อนกบัองคก์รอนืๆ (ในรูปแบบ
สมคัรใจ)

• ภาครฐั
– ใชใ้นการขบัเคลอืนใหเ้กดิการบรหิารจดัการลดการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจกขององคก์ร เพอืประโยชนส์ว่นรวมของประเทศ
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สนใจขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบั Carbon Footprint

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
Inhouse training CFO 11



แนวทางการประเมนิ
คารบ์อนฟตุพรนิตข์ององคก์ร

(Carbon Footprint for Organization, CFO)  

12
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Source : แนวทางการประเมินคาร์บอนฟถตพรินท์ขององค์กร, อบก.

มาตรฐาน/ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกบัคารบ์อนฟตุพรนิตข์ององคก์ร
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ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 

สารประกอบในรปูของกา๊ซในบรรยากาศ ทงัทีมีอยู่ใน

ธรรมชาติและสร้างชึน โดยมนุษยซึ์งสามารถดดูซบัและ

ปล่อยรงัสีทีความยาวคลืนอยู่ในช่วงความถีของรงัสีอิน

ฟาเรดทีถกูปล่อยออกมาจากพืนผิวโลกชนับรรยากาศและ

ก้อนเมฆ

ชนิดของกา๊ซเรือนกระจก
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2), มีเทน (CH4), ไนตรสัออกไซด ์
(N2O), ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs), เพอรฟ์ลอูอโร
คารบ์อน (PFCs), ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด์ (SF6) และ
Nitrogen trifluoride (NF3)

Source : แนวทางการประเมินคาร์บอนฟถตพรินท์ขององค์กร, อบก.
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ค่าศักยภาพในการทาํให้เกิดโลกร้อน 
(Global Warming Potential: GWP)

• ค่าศกัยภาพของกา๊ซเรือนกระจกในการทาํให้โลกร้อน ซึง

ขึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการแผร่งัสีความร้อนและอายุของ

กา๊ซนันๆ ในบรรยากาศโดยคิดเทียบกบัการแผ่รงัสีความ

ร้อนของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

• ประเมินได้จากการวดัหรือคาํนวณปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

แต่ละชนิดทีเกิดขึนจริง และแปลงค่าให้อยู่ในรปูของกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า โดยใช้ค่าศกัยภาพในการทาํ

ให้โลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP100)

Source : แนวทางการประเมินคาร์บอนฟถตพรินท์ขององค์กร, อบก.
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Global Warming Potential Estimates

Substance GWP (100 years)
CO2 –eq./substance

2nd Report 3rd Report 4th Report

CO2 1 1 1

CH4 21 23 25

N2O 310 296 298

SF6 23,900 22,200 22,800

HFCs 124 – 14,800

PFC 7,390 – 12,200

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Second Assessment Report (1996), Third Assessment 
Report (2000), and Fourth Assessment Report (2006) 
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ขนัตอนการประเมนิคารบ์อนฟตุพรนิต์
ขององคก์ร (CFO)

กาํหนดขอบเขตขององคก์ร

(Organization Boundaries)

กาํหนดขอบเขตการดาํเนินงาน

(Operational Boundaries)

การคาํนวณปริมาณการปล่อย

และดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก

Source : แนวทางการประเมินคาร์บอนฟถตพรินท์ขององค์กร, อบก.
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การกําหนดขอบเขตขององคก์ร
(Organization Boundaries)

Source : ISO /TR 14069

แบบปันสว่น
ตามกรรมสทิธ ิ

แบบควบคมุ

ควบคุมทางการเงิน  : 
(ยดึตามสดัส่วนทางการเงินทีเกิดขึนจริงและมีการ

ระบุไวใ้นรายงานทางการเงินขององคก์รเป็นหลกั)

ควบคุมการดําเนินงาน ควบคุมการดําเนินงาน : 
(ภายใตอ้าํนาจการควบคุมการ

ดาํเนินงานขององคก์ร)

ปันตามสัดส่วนของลกัษณะการ

ร่วมทุนหรือลงทุนอยู่ในอุปกรณ์

หรือหน่วยผลตินันๆ 
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1) การระบุแหลง่การปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกทเีกยีวขอ้ง
ภายในขอบเขตของการดําเนนิงานขององคก์ร
2) การจําแนกแหลง่การปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกออกเป็น ; 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ทางออ้มทเีกดิจากพลงังาน และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้ม
อนืๆ
3) การคดัเลอืกกจิกรรมการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอนืๆ ที
จําเป็นตอ้งหาปรมิาณและตอ้งมกีารรายงานผล นอกจากน ีองคก์ร
ตอ้งอธบิายความเพมิเตมิหากมกีารเปลยีนแปลงขอบเขตของการ
ดําเนนิงานจากเดมิ

กําหนดขอบเขตการดาํเนนิงาน
(Operational Boundaries)

Source : แนวทางการประเมินคาร์บอนฟถตพรินท์ขององค์กร, อบก.
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ในการกําหนดขอบเขตการดําเนนิงาน ตอ้งระบกุจิกรรมทมีกีารปลอ่ยและดดู
กลบักา๊ซเรอืนกระจกทสีมัพันธก์ับการดําเนนิงานขององคก์ร ซงึสามารถแบง่
ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

– ประเภทท ี1 (Scope 1) : การปลอ่ยและดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจก
ทางตรงขององคก์ร ไดแ้ก ่กา๊ซเรอืนกระจกทเีกดิขนึโดยตรงจาก
กจิกรรมตา่งๆภายในองคก์ร

– ประเภทท ี2 (Scope 2) : การปลอ่ยและดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจก
ทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก ่กา๊ซเรอืนกระจกทเีกดิจากการ
ผลติไฟฟ้า ความรอ้น หรอืไอนําทถีกูนําเขา้จากภายนอกเพอืใชง้าน
ภายในองคก์ร

– ประเภทท ี3 (Scope 3) : การปลอ่ยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจก
ทางออ้มอนืๆ ไดแ้กก่า๊ซเรอืนกระจกทเีกดิขนึจากกจิกรรมตา่งๆ 
นอกเหนอืจากทรีะบใุนประเภทท ี1 และประเภทท ี2

กําหนดขอบเขตการดาํเนนิงาน
(Operational Boundaries)
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ตวัอยา่งการพจิารณาในแตล่ะ Scope  

• Scope I (Direct emissions)
– Combustion Sources
– Company own vehicles
– Decomposition of coal, wood or solid waste
– Leaking valve and flange in natural gas transmission
– CFC and HFC losses from refrigeration equipment
– SF6 losses from electrical equipment

22



• Scope II (Energy Indirect emissions)
– Emission ทไีมไ่ดเ้กดิขนึโดยตรงในองคก์ร แตเ่กดิขนึจากกจิกรรมทอีงคก์ร

นันๆ ดําเนนิการ 
• Purchase Electricity
• Purchase steam/chilled water 

23
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• Scope III (Other indirect emissions)
– Extraction and production of purchased materials and fuels
– Transport-related activities

• Transportation of purchased materials or goods
• Transportation of purchased fuels
• Employee business travel
• Employees commuting to and from work
• Transportation of sold products
• Transportation of waste

– Use of sold products and services
– Waste disposal

• Disposal of waste generated in operations
• Disposal of waste generated in the production of purchased materials and fuels
• Disposal of sold products at the end of their life

24
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การคาํนวณปรมิาณคารบ์อนฟตุพรนิตอ์งคก์ร 
(CFO)

• วธิคํีานวณ
– ปรมิาณคารบ์อนฟตุพรนิต ์= Activity Data * Emission Factor

• Activity data : ปรมิาณจากกจิกรรมตา่งๆ 
• Emission Factor : คา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

– หน่วย : ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ (ton CO2 e)
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ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope I  

• เชอืเพลงิ
• สารทําความเย็น
• ระบบบําบัดนําเสยี
• ปุ๋ ย  

26



ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope I (ตอ่)

• เชอืเพลงิ : การเผาไหมเ้ชอืเพลงิ 
– พจิารณาทแีหลง่ปลอ่ย GHGs 

• Stationary combustion
• Mobile combustion  

27



การคาํนวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการเผาไหมเ้ฃอืเพลงิ

• ตวัอยา่ง  
– ใชน้ํามนัดเีซล 1,000 ลติร
– คา่ EF ของการเผาไหมน้ํามนัดเีซล 

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Emission_Factor_CFO.pdfInhouse training CFO 28



• วธิคํีานวณ
– ปรมิาณคารบ์อนฟตุพรนิต ์= Activity Data * Emission Factor

kg CO2/ลิตร kg CH4/ลิตร kg N2O/ลิตร

Diesel 2.6987 1.0926E-04 2.1852E-05

1,000 2,698.72 0.10926 0.021852

2.73 6.51 2,707.97kg CO2-e
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การคาํนวณปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการเผาไหมเ้ฃอืเพลงิ



การคาํนวณการเผาไหมเ้ชอืเพลงิ :
ตวัอยา่งคา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (EF)

Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Emission_Factor_CFO.pdfInhouse training CFO 30



Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Emission_Factor_CFO.pdfInhouse training CFO 31

การคาํนวณการเผาไหมเ้ชอืเพลงิ :
ตวัอยา่งคา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (EF)



ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope I (ตอ่)

• สารทําความเย็น : Fugitive emission  
– พจิารณาการเตมิสารทําความเย็นในการซอ่มบํารุง 
– พจิารณาคา่ GWP ของกลุม่สารทําความเย็น  
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ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope I (ตอ่)
• การคํานวณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากระบบบําบัดนําเสยี

– Parameter ทตีอ้งทราบ 
- ประเภทของระบบบําบดันําเสยี
- ปรมิาณนําเสยีทเีกดิขนึ (ลบ.ม.) 
- คา่ COD ของนําเสยี (mg/l) 
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Source : http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/Emission_Factor_CFO.pdf

Remark : Table 6.8 Default MCF values for industrial wastewater 



การคาํนวณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
จากการใชปุ้๋ ย 

• การคาํนวณ GHG จากการใชปุ้๋ ย   
– พจิารณา N2O จากการใชปุ้๋ ย  
– อา้งองิจาก IPCC 2006
– N 1% ในปุ๋ ยจะกลายเป็นไนตรสัออกไซด ์

• ตวัอยา่ง การคาํนวณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจาก
การใชปุ้๋ ย 15-15-15 ปรมิาณ 1 kg

= (0.15 * 1/100) * 44/28
= 0.0024 kg N2O
= 0.0024 * 298 
= 0.7024 kg CO2eq

ทีมา : ดร. วกิานดา วราห์บณัฑูรวทิย์, KU
Inhouse training CFO 34



ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope II  

• ไฟฟ้า
• ไอนํา
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ตวัอยา่งการคาํนวณ CFO ใน Scope III  

• นําประปา
• กระดาษ  



สอบถามรายละเอียดเพิมเติม :
- ห้องปฏิบติัการด้านการประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA Lab)
- ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ (MTEC)

- สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

Life Cycle Assessment Laboratory (LCA Lab)
National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
Tel: (662) 564-6500 ext. 4856-4857, 4061-4064 
Fax: (662) 564-6500 ext. 4593

 website: www.mtec.or.th

Inhouse training CFO 36


