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1. ชื่อระเบียบวิธีการ

การจัดการพื้นที่การเกษตรที่ดี
(Enhanced Good Practices in Agricultural Land)

2. ประเภทโครงการ
(Project Type)

การลด ดูดซับ และกักเก็บกาซเรือนกระจกจากภาคปาไมและการเกษตร

3. สาขาและขอบขาย
(Sectoral Scope)

15 - การเกษตร (Agriculture)

4. ลักษณะโครงการ
(Project Outline)
5.

6.

7.
8.

กิจกรรมการลดการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกจากการจั ดการ
พื้นที่การเกษตรที่ดี
1. พื้ น ที่ โ ครงการมี ห นั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามกฎหมาย
ลักษณะของกิจกรรม
กําหนด
โครงการที่เขาขาย
2. กิจกรรมการจัดการพื้นที่การเกษตรที่ดี ตองเขาขายกิจกรรมที่มีลักษณะ
(Applicability)
อยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 เปนพื้นที่ที่สงเสริมกิจกรรมการกักเก็บคารบอนในดิน ไดแก การใส
วัสดุอินทรีย การปรับปรุงการจัดการเศษวัสดุการเกษตร การลดการ
ไถพรวนดิน ระบบวนเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุม
ดิน เปนตน
2.2 เปนพื้นที่การเกษตรทีล่ ดการใชปุยไนโตรเจน
2.3 เปนพื้นที่การเกษตรที่มกี ารปรับปรุงการจัดการน้ําหรือใหน้ํา
1. พื้นที่โครงการสามารถรวมหลาย ๆ พื้นที่เขาดวยกัน
เงื่อนไขของกิจกรรม
2. เปนพื้นที่ที่ใชประโยชนที่ดินเหมาะสมกับเขตการใชที่ดิน
โครงการ
(Project Conditions) 3. ไมเปนพื้นที่เสี่ยงตอดินถลม
4. แนวปฏิบัติที่ดีอาจเปนการดําเนินการตั้งแตหนึ่งกิจกรรมขึ้นไป เปนการ
หยุดหรือเลิกกิจกรรมบางประเภท รวมถึงการปรับปรุงหรือมีการปฏิบัติ
รวมกับแนวปฏิบัติกอนมีโครงการ ทั้งนี้ การปรับปรุงที่ดําเนินการตองมีคา
เกินกวา 5% ของคาเฉลี่ยยอนหลัง
5. ในกรณีที่ไมมีขอมูลกิจกรรมการเกษตรใน ขอ 4. สามารถใชขอมูลอางอิง
จากหนวยงานราชการ คาจากงานวิจัย หรือ คาอางอิงที่เปนที่ยอมรับและ
เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ
นิยามที่เกี่ยวของ
ภาคผนวกที่ 1
เครื่องมือคํานวณ (Tool)
หมายเหตุ
- TVER-TOOL-01-01 การกําหนดกรณีฐานและการพิสูจนการ
ดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติสําหรับกิจกรรม
โครงการปาไม (Combined Tool to identify the baseline
scenario and demonstrate additionality in forest project
activities)
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- TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและการ
เปลี่ยนแปลงคารบอนของตนไม สําหรับกิจกรรมโครงการปาไม
(Calculation for carbon stocks and changes in carbon
stocks of trees in forest project activities)
- TVER-Tool-01-09 การทดสอบนัยสําคัญของการปลอยกาซเรือน
กระจกสําหรับกิจกรรมโครงการ (Tool for Testing Significance
of GHG emissions in Project Activities)
- TVER-TOOL-01-12 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสม
คารบอนอินทรียในดินสําหรับกิจกรรมโครงการเกษตร
(Calculation for change in soil organic carbon stocks in
agricultural project activities)
- TVER-TOOL-01-13 การคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทน
จากพื้นที่ปลูกขาว (Calculation for methane emission
reduction by adjusted water management practice in
rice cultivation)
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รายละเอียดระเบียบวิธลี ดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สําหรับการจัดการพื้นที่การเกษตรทีด่ ี
1. ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of project)
1.1 ลักษณะการดําเนินงาน
วิธีการประเมินสําหรับการจัดการพื้นที่เกษตรที่ดี ประกอบดวยรายละเอียดการดําเนินการประมาณ
การลดการปลอย และการสงเสริมการกักเก็บกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการพื้นที่
เกษตรที่ดี โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการกักเก็บคารบอนในรูปคารบอนอินทรียในดิน (Soil Organic
Carbon: SOC) วิธีการนี้คํานวณปริมาณการปลอยสุทธิของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) และ
ไนตรัสออกไซด (N2O) จากการดําเนินงานของเกษตรกรผูปลูก โดยกิจกรรมที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
มีสวนสําคัญตอความสามารถในการกักเก็บคารบอนและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการดังนี้
1) การพัฒนาโครงการจะตองดําเนินการอยางนอยอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
• การดําเนินกิจกรรมการกักเก็บคารบอนในดิน เชน การใสวัสดุอินทรีย การปรับปรุงการ
จั ด การเศษวั ส ดุ ก ารเกษตร การลดการไถพรวนดิ น ระบบวนเกษตร การปลู ก พื ช
หมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน เปนตน
• การลดการใชปุยไนโตรเจน เชน การใสปุยที่เหมาะสม การใสปุยอินทรีย (เชน ปุยคอก
ปุยหมัก) เปนตน
• การปรับปรุงการจัดการน้ําหรือการใหน้ํา (irrigation) เชน การลดระยะเวลาขังน้ํา การ
ปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง เปนตน
แนวปฏิบัติที่ดีอาจเปนการดําเนินการตั้งแตหนึ่งกิจกรรมขึ้นไป เปนการหยุดหรือเลิกกิจกรรมบาง
ประเภท รวมถึงการปรับปรุงหรือมีการปฏิบัติรวมกับแนวปฏิบัติกอนมีโครงการ ทั้งนี้ การปรับปรุงที่ดําเนินการ
ตองมีคาเกินกวา 5% ของคาเฉลี่ยยอนหลัง เชน อัตราการใสปุยไนโตรเจนที่ลดลงมากกวา 5%
2) พื้นที่โครงการตองไมปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เปนระบบนิเวศตามธรรมชาติในระยะเวลา 10 ปกอน
วันเริ่มตนของโครงการ
3) กิจกรรมโครงการตองไมทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกินกวารอยละ 5 จากการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือขอมูลจากเอกสารเผยแพรที่ดําเนินการในภูมิภาคเดียวกันหรือที่เทียบเคียงกันได
1.2 ขอบเขตของโครงการ
ผูพัฒนาโครงการตองระบุที่ตั้งโครงการ โดยตองระบุพิกัด ตําแหนง และรายละเอียดของพื้นที่ที่จะ
ดําเนินโครงการอยางละเอียด พรอมทั้งแสดงหนังสือแสดงสิทธิในการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายหรื อ
หนังสือที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนพื้นที่อยางถูกตองตามกฎหมาย
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2. การเลือกแหลงสะสมคารบอนและกาซเรือนกระจกที่นํามาใชในการคํานวณ
2.1 แหลงสะสมคารบอนและกาซเรือนกระจกที่นํามาใชในการคํานวณ
แหลงสะสมคารบอน
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืช
ที่มีเนื้อไม
(Aboveground Woody
Biomass)
มวลชีวภาพใตดินของพืชที่มีเนื้อ
ไม (Belowground Woody
Biomass)
คารบอนอินทรียในดิน (Soil
Organic Carbon)

เงื่อนไข
รายละเอียด
ประเมิน / ปริมาณมวลชีวภาพของตนไม (tree) และไมรุน (sapling)
ทางเลือก ที่กกั เก็บอยูเหนือพื้นดิน ไดแก ลําตน กิ่ง และใบ
โดยประเมินในกรณีที่กิจกรรมโครงการทําใหเกิดการ
สูญเสียแหลงคารบอนเหลานี้อยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบ
กับกรณีฐาน และกรณีอื่นเปนทางเลือกในการประเมิน
ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน
ทางเลือก เปนทางเลือกการประเมิน โดยหากประเมินจะคํานวณ
จากปริมาณมวลชีวภาพของตนไม (tree) และไมรุน
(sapling) ที่กักเก็บอยูใตดิน ไดแก ราก
ประเมิน เปนแหลงสะสมคารบอนหลักของกิจกรรมโครงการที่คาด
วาจะมีคาเพิ่มขึ้นในกรณีดําเนินโครงการ โดยคํานวณจาก
ปริมาณการเพิ่มขึ้นของคารบอนในดินภายในพื้นที่
โครงการ

2.2 แหลงปลอยและประเภทกาซเรือนกระจกที่นํามาใชในการคํานวณ
แหลงปลอยกาซเรือนกระจก
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil
Fuel Combustion)

กาซเรือนกระจก
CO2

เงื่อนไข
ประเมิน
ตาม
เงื่อนไข
กําหนด*

กิจกรรมของจุลินทรียกลุมเมทา
โนเจนในดิน (Soil
Methanogenesis)

CH4

การใสปุยไนโตรเจน (Use of
Nitrogen Fertilizers)

N 2O

ประเมิน
ตาม
เงื่อนไข
กําหนด*
ประเมิน

รายละเอียด
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะ เชน รถไถ รถบรรทุก
และเครื่องจักรกลทางการเกษตรใน
กิจกรรมโครงการ จะตองนํามา
คํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจก
เกิดจากการยอยสลายคารบอน
อินทรียในดินในสภาวะไรอากาศ
หากในกรณีฐานมีการใสปุย
ไนโตรเจน หรือการใสปยุ ไนโตรเจน
ในกรณีดําเนินโครงการมีปริมาณสูง
กวากรณีฐาน ตองทําการประเมิน
การปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการใสปยุ ไนโตรเจน
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แหลงปลอยกาซเรือนกระจก
การใชพืชตรึงไนโตรเจน (Use
of Nitrogen Fixing Species)

กาซเรือนกระจก
N 2O

มวลชีวภาพที่ถูกเผา (Biomass
Burning)
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เงื่อนไข
ประเมิน

รายละเอียด
หากมีการปลูกพืชตรึงไนโตรเจนใน
โครงการ ตองทําการประเมินการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การใชพืชตรึงไนโตรเจน
การปลอย Non-CO2 จากมวล
ชีวภาพที่ถูกเผา

ประเมิน
ตาม
เงื่อนไข
กําหนด*
N 2O
ประเมิน
ตาม
เงื่อนไข
กําหนด*
หมายเหตุ
* ประเมินตามเงื่อนไขกําหนด คือ ประเมินเมื่อกิจกรรมโครงการอาจทําใหเกิดการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับกรณีฐาน อาจใช เครื่องมือการคํานวณ TVERTool-01-09 การทดสอบนั ย สํ า คั ญ ของการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกสํ า หรั บ กิ จ กรรมโครงการ (Tool for
Testing Significance of GHG emissions in Project Activities)
3. ขอมูลกรณีฐาน (Baseline scenario)
การคํานวณปริมาณการกักเก็บและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐาน เปนการประเมิน
จากการดําเนินกิจกรรมที่มีกอนเริ่มโครงการหรือการดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกที่ตอเนื่องจากเดิม ซึ่ง
ต องมี ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรมที่ ครอบคลุ ม ในรอบป ห รื อรอบการปลูก พืช 1 รอบการปลู ก เชน การปลูกพื ช
หมุนเวียน หรือการปลูกพืชสลับ โดยการปลอยกาซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงคารบอนในกรณีฐ าน
ประเมินจากการตรวจวัดโดยตรงหรือเปนการจําลองในพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตออายุโครงการ หากกรณี
ฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พืชเกษตรและกิจกรรมการเกษตรในกรณีฐานจะถูกประเมินใหมและทําการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับการผลิตทางการเกษตรที่เปนปจจุบันของพื้นที่
ผูพัฒนาโครงการตองพัฒนาตารางกิจกรรมการเกษตรในกรณีฐานสําหรับแตละหนวยตัวอยาง โดย
ประเมินไดจากขอมูลประวัติการเพาะปลูกยอนหลังไมนอยกวา 3 ป และกรณีที่มีการปลูกพืชหมุนเวียนตอง
ครอบคลุมรอบการปลูกพืชหมุนเวียนอยางนอย 1 รอบ โดยขอมูลกิจกรรมการเกษตรที่ตองรายงานแสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมการเกษตรสําหรับกรณีฐาน
กิจกรรมการเกษตร
การปลูกและการเก็บเกี่ยวพืช

• ชนิดพืช

• วันที่ปลูกพืช (ถามี)

รายละเอียด

• วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือสิ้นสุดการปลูก (ถามี)
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รายละเอียด
• ปุยเคมี (ใส/ไมใส) พรอมชนิดและอัตราการใส (ถามี)
• ปุยอินทรีย (ใส/ไมใส) พรอมชนิดและอัตราการใส (ถามี)
• การไถพรวน (มี/ไมมี) พรอมรายละเอียด เชน ความลึก ความถี่ และ
สัดสวนพื้นที่ที่มีการไถพรวน (ถามี)
• การนําเศษวัสดุการเกษตรออกจากพื้นที่ พรอมชนิดและสัดสวนที่นํา
ออก (ถามี)
• การจัดการน้ํา รวมถึงการใหน้ํา (มี/ไมมี) และอัตราการใหน้ํา (ถามี)
• การขังน้ํา (มี/ไมมี)

เมื่อครบรอบระยะเวลาการคิดเครดิตในแตละรอบ การตออายุโครงการสามารถใชกิจกรรมการเกษตร
ในกรณีฐานตอไปได จนกระทั่งตองมีการทบทวนกรณีฐานใหมตามระเบียบวิธีการของ อบก. (หากมี) อยางไรก็
ตามหากมีหลักฐานแสดงวามีการดําเนินกิจกรรมการเกษตรมีความตอเนื่อง กรณีฐานยังสามารถใชไดตอเนื่อง
ตามตารางกิจกรรมการเกษตรเดิม แตหากไมมีหลักฐานการปลูกพืชตอเนื่อง การผลิตพืชในกรณีฐานจะถู ก
ประเมินใหม โดยใชขอมูลยอนหลังไมเกิน 5 ป กอนสิ้นสุดกรอบเวลากรณีฐานที่ใชอยู ซึ่งอางอิงจากเอกสาร
เผยแพรของพื้นที่หรือภูมิภาคที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ และใหพัฒนาตารางกิจกรรมการเกษตรใหมตาม
ขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญทางการเกษตรที่ไมมีสวนไดเสียกับโครงการ หรือเปนเจาหนาที่ทางการเกษตรของ
ภาครัฐ โดยตารางกิจกรรมใหมตองมีรายละเอียดกิจกรรมขั้นต่ําตามที่กําหนดในตารางกิจกรรมการเกษตร
ขางตน และหลักการเลือกใชขอมูลแนะนําสําหรับกรณีฐาน คือ เลือกใชคาที่ใหผลการปลอยกาซเรือนกระจกที่
ต่ําที่สุด หรือมีอัตราการสะสมคารบอนที่สูงที่สุด เพื่อเปนไปตามหลักอนุรักษนิยม (Conservative) ทั้งนี้ หาก
หลักฐานที่ใชไมเปนขอมูลเฉพาะในภาคสนาม กําหนดใหเลือกใชคาจากเอกสารที่อางอิงขอมูลภาคสนามที่
เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ
4. การพิสูจนการดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงานตามปกติ (Additionality)
การพิ สู จ น การดํ า เนิ น งานเพิ่ มเติ มจากการดําเนิ น งานตามปกติ (Additionality) เปน ผลจากการ
ดําเนินการตามการจัดการพื้นที่การเกษตรที่ดีจากแนวปฏิบัติกอนหนา นับตั้งแตวันเริ่มโครงการ โดยผูพัฒนา
โครงการตองแสดงถึงสวนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการดังนี้
• ขั้นที่ 1 ระบุอุปสรรคที่จะขัดขวางการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่มีอยู
กอนหนา
ผูพัฒนาโครงการตองแสดงถึงอุปสรรคที่จะสงผลใหไมเกิดการปรับเปลี่ยนการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรที่ลดกาซเรือนกระจก อุปสรรคที่มี ไดแก อุปสรรคที่เกี่ยวของกับทัศนคติและ
การเปดรับของเกษตรกรตอการปรับเปลี่ยน อุปสรรคทางประเพณีวัฒนธรรมและคานิยมทาง
สังคม อุปสรรคทางขอกําหนดและกฏหมาย อุปสรรคทางการตลาด อุปสรรคทางเครื่องมือและ
เทคโนโลยี เปนตน โดยการพิสูจนอุปสรรคที่มีอาจมีเพียงประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นก็ได
ตามที่พบในพื้นที่โครงการ
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• ขั้นที่ 2 การพิสูจนวาการดําเนินกิจกรรมการเกษตรที่เสนอของโครงการไมเปนการดําเนินงาน
ตามปกติ (Common practice)
ผู พั ฒ นาโครงการต อ งแสดงว า กิ จ กรรมการเกษตรที่ ล ดก า ซเรื อ นกระจกไม เ ป น การ
ดําเนินงานตามปกติ (common practice) ในพื้นที่โครงการหรือภูมิภาคที่โครงการตั้งอยู ทั้งนี้
การดําเนินงานตามปกติ กําหนดวาเปนกิจกรรมการเกษตรที่มีการดําเนินการมากกวารอยละ 20
ของพื้นที่ (adoption rate) ดังนั้น ผูพัฒนาโครงการตองแสดงใหเห็นวากิจกรรมการเกษตรที่จะ
ดําเนินงานไมเปนการดําเนินงานตามปกติของพื้นที่
หากมี การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการจัดการพื้น ที่การเกษตรที่ดี ห ลายวิธี ผูพัฒ นาโครงการ
คั ดเลื อกกิ จ กรรมลดก า ซเรื อนกระจกหลักของโครงการ และคํานวณเปน คาเฉลี่ย การดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรที่เปนผลรวมอยางนอย 3 กิจกรรมหลักของโครงการ (หรือมากกวา) และตอง
มีคาเฉลี่ยที่คํานวณตามคาถวงน้ําหนักของพื้นที่ไมเกินรอยละ 20 โดยอาจมีทั้งกิจกรรมการเกษตร
ที่มีสัดสวนดําเนินงานของแตละกิจกรรมที่เกินกวารอยละ 20 ก็ได ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการต อง
แสดงการคํ า นวณค า เฉลี่ ย การดําเนิน กิจ กรรมการเกษตรในแตล ะภูมิภ าคของพื้น ที่โ ครงการ
ประกอบการพิจารณา
ผูพัฒนาโครงการตองแสดงเอกสารหลักฐานที่มีการเผยแพรและนาเชื่อถือประกอบการ
พิจารณา ไดแก ขอมูลทางการเกษตรของหนวยงานภาครัฐ ผลงานตีพิมพทางวิชาการ ขอมูลเชิง
วิ จั ย จากองค ก รหรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และเอกสารที่ ร วบรวมโดยสมาคมหรื อ สมาพั น ธ ข อง
ภาคอุตสาหกรรม เอกสารควรมีความจําเพาะตามชั้นภูมิที่กําหนดในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
ขอมูลระดับจังหวัดหรือระดับภาค แตหากไมมี อาจใชขอมูลในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคได
หรืออาจใชดุลยพินิจของผูทรงคุณวุฒิ เชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตรที่ไดรับ
การรับรอง ในการกําหนดคาสัดสวนการดําเนินการหรือใหการรับรองวากิจกรรมที่ดําเนินงานไม
เปนการดําเนินงานตามปกติในพื้นที่ โดยแสดงเปนเอกสารที่ลงนาม พรอมวันที่รับรอง
ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาและดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ 1 และ 2 แล ว ผลการประเมิ น สอดคล อ งกั บ
ขอกําหนดสวนเพิ่มนี้ ผูพัฒนาโครงการสามารถแสดงวาการดําเนินโครงการเปนสวนเพิ่มได
5. การคํานวณการลดการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจก (Quantification of GHG emission
reductions and removals)
การประเมินปริมาณการลดการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกจากการดําเนินการจัดการพื้นที่
การเกษตรที่ดี เปนการคํานวณอัตราการปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก กาซ CH4 N2O และ CO2 ในหนวยตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหนวยพื้นที่ตอชวงเวลาที่ติดตามผล โดยแนวทางการประเมินเชิงปริมาณ
จําแนกเปน 3 วิธี ดังนี้
 แนวทางการประเมินที่ 1: การใชแบบจําลอง (modelling)
โดยแบบจําลองที่ยอมรับไดในการใชประมาณอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกและ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงคารบอนอินทรียในดิน โดยตองเปนแบบจําลองเชิงวิทยาศาสตร ผูพัฒนาโครงการ
ตองดําเนินการประเมินตามหลักการที่เหมาะสม ตั้งแตการปรับเทียบและการตรวจสอบความ
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ใชไดของแบบจําลอง (model calibration and validation) พรอมแสดงรายละเอียดหลักการ
หรือวิธีการประเมินในขั้นตอนตาง ๆ โดยอางอิงแนวทางการประเมินที่เปนไปตามหลักสากล
การประเมิ น ด วยแบบจํา ลองสําหรับแตละหนวยตัว อยาง สําหรับ กรณีฐานสามารถใชคา
สมรรถนะอางอิงได แบบจําลองจะถูกเพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงหรือการปลอยที่เกิดจาก
กิ จ กรรมการเกษตรที่ ดํ า เนิ น การในกรณี ฐ าน ตั ว อย า งสํ า หรั บ ข อ มู ล นํ า เข า (input) ของ
แบบจําลอง เชน ปริมาณคารบอนอินทรียในดินและความหนาแนนรวมของดิน คุณลักษณะดินอื่น
ป จ จั ย ด า นภู มิอ ากาศ เช น ปริ ม าณฝน อุ ณ หภู มิ กรณี ดํ า เนิ น โครงการ เป น ต น กรณี ดํ า เนิน
โครงการต อ งมี ก ารติ ด ตามข อ มู ล นํ า เข า ที่ จํ า เป น ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการเกษตร โดยการ
ปรึกษาหารือและการลงนามรับรองจากเกษตรกรหรือเจาของที่ดินของหนวยตัวอยาง ทั้งนี้ ขอมูล
เชิงปริมาณที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรตองมีหลักฐานประกอบสําหรับพื้นที่ตัวอยาง เชน บันทึก
กิจกรรม ใบเสร็จหรือใบเสนอราคา รายการเครื่องมือทางการเกษตร หนวยของขอมูลที่รายงาน
เปนไปตามความตองการของแบบจําลอง
 แนวทางการประเมินที่ 2: การตรวจวัดโดยตรง (direct measurement)
เปนการเก็บตัวอยางในพื้นที่โครงการและทําการวิเคราะหตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลที่ใชในการ
ประเมินโดยตรง ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการตองแสดงรายละเอียดหลักการหรือวิธีการประเมินใน
ขั้นตอนตาง ๆ โดยอางอิงแนวทางการประเมินที่เปนไปตามหลักสากล
 แนวทางการประเมินที่ 3: การคํานวณดวยคาแนะนํา (default)
เปนการกําหนดสมการสําหรับคํานวณปริมาณการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกโดย
อางอิงแนวทางการประเมิน ที่เป นไปตามหลักสากล โดยเฉพาะคูมือการจัดทําบัญชีกาซเรื อน
กระจกระดับประเทศ
กิจกรรมการเกษตรตามขอบเขตของโครงการการจัดการพื้นที่การเกษตรที่ดี มีแนวทางการประเมินดัง
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปแนวทางการประเมินเชิงปริมาณที่ใหดําเนินการได
กาซเรือน
กระจก/
แหลง
คารบอน
CO2

CH4

N 2O

กิจกรรม

คารบอนอินทรียในดิน
(Soil Organic Carbon)
เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil
Fuel)
มวลชีวภาพที่มีเนื้อไม
(Woody Biomass)**
กิจกรรมของจุลินทรียกลุม
เมทาโนเจนในดิน (Soil
Methanogenesis)
มวลชีวภาพที่ถูกเผา
(Biomass Burning)
การใสปุยไนโตรเจน (Use
of Nitrogen Fertilizers)
การใชพืชตรึงไนโตรเจน
(Use of Nitrogen Fixing
Species)
ม ว ล ชี ว ภ า พ ที่ ถู ก เ ผ า
(Biomass Burning)

แนวทางการ
ประเมินที่ 1:
การใช
แบบจําลอง*

√

แนวทางการ
ประเมินที่ 2:
การตรวจวัด
โดยตรง

√

แนวทางการ
ประเมินที่ 3:
การคํานวณดวย
คาแนะนํา

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

หมายเหตุ:
* แนวทางการประเมินที่ 1 จะใชในการประเมินได เมื่อมีแบบจําลองที่เหมาะสม โดยรายละเอียดการประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจําลองสามารถอางอิงไดจากคูมือการปรับเทียบและการตรวจสอบความใชไดของ
แบบจําลอง หรือแหลงอื่นที่เหมาะสม
** การประเมินมวลชีวภาพที่มีเนื้อไม อางอิงวิธีการประเมินตามเครื่องมือ TVER-TOOL-01-02 การคํานวณ
การกักเก็บคารบอนและการเปลี่ยนแปลงคารบอนของตนไม สําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation
for carbon stocks and changes in carbon stocks of trees in forest project activities)
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5.1 การปลอยในกรณีฐาน (Baseline emissions)
5.1.1 ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดิน (SOC stocks)
การประเมินดวยวิธีการที่ 1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡−1 )

โดยที่:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡−1 )

ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t-1 ประเมินโดยใช
แบบจําลอง (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

การประเมินดวยวิธีการที่ 2
การเปลี่ยนแปลงคาร บ อนอิ นทรีย ในดิน ตองติดตามผลในพื้น ที่ควบคุมสําหรั บกรณีฐ าน โดยเก็บ
ตัวอยางดินที่ความลึกอยางนอย 30 เซนติเมตร และปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐานตอง
รายงานสําหรับพื้นที่ควบคุมในกรณีฐานและสําหรับแตละชั้นภูมิภายในพื้นที่โครงการ โดยมีวิธีดําเนินการตาม
TVER-TOOL-01-12 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินสําหรับกิจ กรรม
โ ครงการเกษตร (Calculation for change in soil organic carbon stocks in agricultural project
activities)
พื้นที่ควบคุมจะตองมีการจัดการในลักษณะกรณีฐานสําหรับหนวยตัวอยางหรือพื้นที่ตัวแทน และมี
ความคลายคลึงกัน เชน ภูมิประเทศ เนื้อดิน กิจกรรมการเกษตรที่ดําเนินการ รวมถึงชนิดพืช รอบการปลูก พืช
คลุมดิน วัสดุปรับปรุงดิน การใหน้ํา/การจัดการดานอุทกวิทยา และ/หรือการไถพรวน เปนตน พื้นที่ตองใหญ
เพียงพอที่จะเปนตัวแทนที่เหมาะสมของคาที่ตรวจวัด และลดปญหาของแนวขอบเขต (edge effect) ซึ่งหาก
พื้นที่ขนาดเล็กเกินไป อาจมีผลจากพื้นที่ขางเคียงและทําใหไมใชเปนคาตัวแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ สามารถ
กําหนดพื้นที่ควบคุมนอกพื้นที่โครงการได พื้นที่ควบคุมหนึ่งอาจครอบคลุมหนวยตัวอยางหลายหนวยได หากมี
ลักษณะที่คลายกัน และตองมีพื้นที่ควบคุมอยางนอย 2 แหงขึ้นไป โดยจํานวนพื้นที่ที่มากขึ้นจะลดคาความไม
แนนอนลง
ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการอาจอางอิงวิธีการประเมินอื่นที่เปนไปตามหลักสากล เชน การคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอิ นทรี ยในดินโดยใชหลักการมวลของดินสมมูล (equivalent soil
mass, ESM) อ า งอิ ง ตาม Ellert and Bettany (1995) Wendt and Hauser (2013) และ Von Haden,
Yang and DeLucia (2020)

โดยที่:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑚𝑚,𝑡𝑡=0
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ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่
t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t=0 ประเมินโดย
การตรวจวัด (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

การประเมินดวยวิธีการที่ 3
การเปลี่ ย นแปลงคาร บ อนอิ น ทรี ย ใ นดิ น ด ว ยวิ ธี ป ระเมิ น จากค า แนะนํ า เป น การคํ า นวณการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินตามคูมือ IPCC โดยมีวิธีดําเนินการตาม TVER-TOOL01-12 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินสําหรับกิจกรรมโครงการเกษตร
(Calculation for change in soil organic carbon stocks in agricultural project activities)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡=0

โดยที่:

ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่
t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t=0 ประเมินจาก
คาแนะนํา (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡=0

5.1.2 ปริมาณการเปลี่ยนแปลงคารบอนสะสมในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและสวนใตดินสําหรับ
พืชที่มีเนื้อไม (Change in carbon stocks in aboveground and belowground woody
biomass)
หากโครงการกํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ปริ ม าณคาร บ อนสะสมในมวลชี ว ภาพของพื ช ที่ มี เ นื้ อ ไม
จําเปนตองประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนสะสมของตนไมและไมหนุมสําหรับแตละหนวยตัวอยาง
ในปหนึ่ง ๆ และแสดงเปนปริมาณตอหนวยพื้นที่ โดยอางอิงวิธีการประเมินจากเครื่องมือ TVER-TOOL-01-02
การคํ านวณการกั กเก็ บ คาร บอนและการเปลี่ย นแปลงคารบ อนของตน ไม สําหรับ กิจ กรรมโครงการปาไม
(Calculation for carbon stocks and changes in carbon stocks of trees in forest project activities)
5.1.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล (Carbon
dioxide emissions from fossil fuel combustion)
หากโครงการกําหนดใหมีการประเมินปริมาณการปลอยกาซคารบ อนไดออกไซดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิง จําเปนตองประเมินดวยแนวทางการประเมินที่ 3 คือ การคํานวณดวยคาแนะนํา (Default) ดวย
สมการตอไปนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 3
โดยที่:

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (��𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑎𝑎,𝑖𝑖 × (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 × 10−6 ) × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑎𝑎 � × 10−3 )/𝐴𝐴𝑖𝑖

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลจากกิจกรรมโครงการ
ในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
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ปริมาณการใชเชื้อเพลิงชนิดที่ 𝑎𝑎 ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 สําหรับกรณีฐาน (หนวย)
คาความรอนสุทธิ (Net Calorific Value) ของการใชเชื้อเพลิงประเภท 𝑎𝑎

(เมกะจูลตอหนวย)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑎𝑎

คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท 𝑎𝑎

(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด/เทราจูล)

𝐴𝐴𝑖𝑖

พื้นที่ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 (ไร)

𝑖𝑖

หนวยตัวอยาง

𝑎𝑎

ชนิดเชื้อเพลิงฟอสซิล

5.1.4 ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดิน (Methane emissions from the
soil organic carbon pool)

กาซมีเทนที่ถูกปลอยเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียที่อยูในดินในกลุมเมทาโนเจน เชน
สภาพไรอากาศในนาขาว เปนตน หากโครงการมีการดําเนินกิจกรรมลดการปลอยกาซมีเทนจากดิน เชน มี
การจัดการน้ําในพื้นที่นาขาว เปนตน จําเปนตองประเมินดวยแนวทางการประเมินที่ 1 คือ การใชแบบจําลอง
หรือแนวทางการประเมินที่ 3 คือ การคํานวณดวยคาแนะนํา (default) ดวยสมการตอไปนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 1
𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶4 𝑥𝑥 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

โดยที่:
𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดินในกรณีฐานในปที่ t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดินที่ไดจากแบบจําลองในกรณี
ฐาน ในปที่ t (ตันมีเทนตอไร)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶4

ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซมีเทน (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตันมีเทน)

การประเมินดวยวิธีการที่ 3
ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดินดวยวิธีประเมินจากคาแนะนํา เปนการคํานวณ
ปริ ม าณปล อ ยก า ซมี เ ทนจากพื้ น ที่ ป ลู ก ข า วตามคู มื อ IPCC และแสดงเป น ปริ ม าณต อ หน ว ยพื้ น ที่ โดยมี
วิธีดําเนินการตาม TVER-TOOL-01-13 การคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทนจากพื้นที่ปลูก ขาว
(Calculation for methane emission reduction by adjusted water management practice in rice
cultivation)
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5.1.5 ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวล (Methane emissions from biomass
burning)
หากโครงการกําหนดใหมีการประเมินปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวล จําเปนตอง
ประเมินดวยแนวทางการประเมินที่ 3 คือ การคํานวณดวยคาแนะนํา (default) ดวยสมการตอไปนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 3
𝐶𝐶𝐶𝐶4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 =

โดยที่:

(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶4 𝑥𝑥 ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑏𝑏,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶4,𝑏𝑏 )

106 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐶𝐶4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวลในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ใน
ปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑏𝑏,𝑖𝑖,𝑡𝑡

มวลของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b ที่ถูกเผาในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในป
ที่ t (กิโลกรัม)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏

คาสัมประสิทธิ์การเผาของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b (สัดสวนของมวลชีวภาพที่เปน
เชื้อเพลิงกอนการเผาไหม)

คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซมีเทนจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรชนิด b (กรัม
มีเทนตอกิโลกรัมแหงของมวลชีวภาพที่ถูกเผา)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶4,𝑏𝑏
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶4

ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซมีเทน (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตันมีเทน)

𝐴𝐴𝑖𝑖

ชนิดของเศษวัสดุการเกษตร

𝑏𝑏

106

พื้นที่ของหนวยตัวอยาง i (ไร)
ตัวแปลงหนวย (กรัมตอตัน)

5.1.6 ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสปุยไนโตรเจนและพืชตรึงไนโตรเจน
(Nitrous oxide emissions from nitrogen fertilizers and nitrogen-fixing species)

การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากกระบวนการไนตริฟเคชันและดีไนตริฟเคชัน ประกอบดวยการ
ปลอยทางตรงและทางออมจากการใสปุยไนโตรเจน และการปลอยทางตรงสําหรับพืชตรึงไนโตรเจน หาก
โครงการกําหนดใหมีการประเมินปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสปุยไนโตรเจนและพืชตรึง
ไนโตรเจน สามารถประเมินดวยแนวทางการประเมินที่ 1 การใชแบบจําลอง (modelling) หรือแนวทางการ
ประเมินที่ 3 คือ การคํานวณดวยคาแนะนํา (default) ดวยสมการตอไปนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 1
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𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂 𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

โดยที่:
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑓𝑓𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂

ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดทางตรงและทางออมจากการใสไนโตรเจนใน
ดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ไร)
ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากดินที่ไดจากแบบจําลองในกรณีฐาน ของ
หนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันไนตรัสออกไซดตอไร)
ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซไนตรัสออกไซด (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันไนตรัสออกไซด)

การประเมินดวยวิธีการที่ 3
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

(1) การปลอยทางตรง
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ((𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 ) 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑥𝑥

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ∑ 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆

44
𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂 )/𝐴𝐴𝑖𝑖
28

𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ∑ 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑐𝑐

(2) การปลอยทางออม
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐿𝐿,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 )/𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ��𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ) + (𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 �� 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑥
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐿𝐿,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = �𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 � 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑥𝑥

44
𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂
28

44
𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂
28

โดยที่:
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสไนโตรเจนในดินดินในกรณีฐาน
ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดทางตรงจากการใสไนโตรเจนในดินในกรณี
ฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

หนา 15
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𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
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ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดทางออมจากการใสไนโตรเจนในดินในกรณี
ฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสไนโตรเจนจากปุยเคมี ปุย
อินทรีย วัสดุอินทรียปรับปรุงดิน และเศษวัสดุการเกษตร (ตันไนตรัสออกไซดตอตัน
ไนโตรเจนที่ใส)

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณไนโตรเจนของปุยเคมีที่ใสในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t
(ตันไนโตรเจน)

𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆

ปริมาณไนโตรเจนของปุยอินทรียที่ใสในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่
t (ตันไนโตรเจน)
ปริมาณไนโตรเจนของพืชตรึงไนโตรเจนในสวนเหนือพื้นดินและสวนใตดิน) ที่ใสใน
ดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันไนโตรเจน)
ปริมาณการใสปุยเคมีในกรณีฐานของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันของปุย)
สัดสวนไนโตรเจนในปุยเคมี (ตันไนโตรเจนตอตันของปุย)

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการใสปุยอินทรียในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันของปุย)

𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

น้ําหนักแหงของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและสวนใตดินของพืชตรึงไนโตรเจนชนิด c
ที่ใสในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันน้ําหนักแหง)

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐿𝐿,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

สัดสวนไนโตรเจนในปุยอินทรีย (ตันไนโตรเจนตอตันของปุย)

สัดสวนไนโตรเจนในพืชตรึงไนโตรเจนชนิด c (ตันไนโตรเจนตอตันน้ําหนักแหง)

ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดทางออมจากการตกสะสมของไนโตรเจนที่
ระเหยจากการใสไนโตรเจนในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดทางออมจากการชะลางและไหลบาของ
ไนโตรเจนในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอไร)

สัดสวนของปุยเคมีไนโตรเจนที่ใสในดินและเกิดการระเหยในรูปแอมโมเนียและ
ออกไซดของไนโตรเจน
สัดสวนของปุยอินทรียไนโตรเจนที่ใสในดินและเกิดการระเหยในรูปแอมโมเนียและ
ออกไซดของไนโตรเจน
สัดสวนของปุยไนโตรเจนที่ใสในดิน (ปุยเคมีและปุยอินทรีย) และสูญเสียผานการชะ
ลางและไหลบา
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการตกสะสมของไนโตรเจนจาก
บรรยากาศลงดินและผิวน้ํา (ตัน N2O-N ตอตัน NH3-N + NOX-N)
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการชะลางและไหลบา (ตัน N2O-N
ตอตันไนโตรเจนที่ชะลางและไหลบา)

𝑆𝑆𝑆𝑆

ชนิดของปุยเคมี

𝑂𝑂𝑂𝑂

ชนิดของปุยอินทรีย

𝑐𝑐

ชนิดของพืชตรึงไนโตรเจน

𝐴𝐴𝑖𝑖

พื้นที่ของหนวยตัวอยาง i (ไร)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂

ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซไนตรัสออกไซด (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันไนตรัสออกไซด)

44
28

อัตราสวนน้ําหนักโมเลกุลของไนตรัสออกไซดตอไนโตรเจน
5.1.7 ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาชีวมวล (Nitrous oxide emissions
from biomass burning)

หากโครงการกํ า หนดให มีการประเมิน ปริมาณการปลอยกาซไนตรัส ออกไซดจ ากการเผาชีว มวล
จําเปนตองประเมินดวยแนวทางการประเมินที่ 3 คือ การคํานวณดวยคาแนะนํา (default) ดวยสมการตอไปนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 3
โดยที่:

𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 =

𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑏𝑏,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂,𝑏𝑏

(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂 𝑥𝑥 ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑏𝑏,𝑖𝑖,𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂,𝑏𝑏 )

106 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑖𝑖

ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาชีวมวลในกรณีฐาน ของหนวย
ตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

มวลของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b ที่ถูกเผาในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 ในปที่
t (กิโลกรัม)
คาสัมประสิทธิ์การเผาของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b (สัดสวนของมวลชีวภาพที่เปน
เชื้อเพลิงกอนการเผาไหม)
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรชนิด b
(กรัมกาซไนตรัสออกไซดตอกิโลกรัมแหงของมวลชีวภาพที่ถูกเผา)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2𝑂𝑂

ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซไนตรัสออกไซด (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันไนตรัสออกไซด)

𝐴𝐴𝑖𝑖

ชนิดของเศษวัสดุการเกษตร

𝑏𝑏

106

พื้นที่ของหนวยตัวอยาง 𝑖𝑖 (ไร)
ตัวแปลงหนวย (กรัมตอตัน)
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5.2 การปลอยในกรณีดําเนินโครงการ (Project emissions)
การประเมินปริมาณการปลอยหรือกักเก็บกาซเรือนกระจกสําหรับกรณีดําเนินโครงการ ใชวิธีการ
ประเมินและสมการตามที่กําหนดในกรณีฐาน โดยปรับสัญลักษณจาก BSL เปน PROJ
6. การรั่วไหล (Leakage)
การประเมินปริมาณการรั่วไหลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ มีประเด็นพิจารณา คือ การไดมาซึ่งวัสดุ
อินทรียปรับปรุงดินที่ใชในพื้นที่โครงการ และผลที่เกิดตอผลผลิตทางการเกษตรจากการดําเนินโครงการ
6.1 การรั่วไหลจากวัสดุอินทรียปรับปรุงดินจากแหลงภายนอกพื้นที่โครงการ (Leakage from
organic amendments from the outside)
หากวัสดุอินทรียปรับปรุงดินที่ใชในพื้นที่โครงการ ไดแก มูลสัตว ปุยหมัก หรือกากตะกอน เปนแหลง
ใหมหรือเพิ่มเติมจากเดิมในกรณีฐาน จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการรั่วไหลของกิจกรรมโครงการ แตไมรวม
กิจกรรมการไดมาซึ่งวัสดุอินทรียปรับปรุงดินในกรณีตอไปนี้
1) วัสดุอินทรียปรับปรุงดินที่ใชถูกผลิตขึ้นภายในพื้นที่โครงการ
2) มูลสัตวที่ใชมาจากการกระบวนการหมักแบบไรอากาศที่ไมมีการนํา กาซมีเทนที่เกิดขึ้น ไปใช
ประโยชน
3) วัสดุอินทรียปรับปรุงดินที่ใชไมเคยถูกใชมากอนในพื้นที่โครงการ
หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น จําเปนตองประเมินปริมาณการรั่วไหลนี้หักลบออกจากปริมาณการลดกาซ
เรือนกระจกของการดําเนินโครงการ (คํานวณสําหรับการสะสมคารบอนอินทรียในดิน) โดยกําหนดใหการ
รั่วไหลของคารบอนในดินคิดเปน 12% ของปริมาณคารบอนในวัสดุอินทรียที่ใสเพิ่มเติมจากกรณีฐาน หรือ
กําหนดขึ้นไดจากแหลงขอมูลเชิงวิชาการ ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการตองแสดงรายละเอียดหลักการหรือวิธี การ
ประเมินที่อางอิงแนวทางการประเมินที่เปนไปตามหลักสากล
6.2 การรั่วไหลจากผลผลิตทางการเกษตร (Leakage from productivity)
การดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกในพื้นที่การเกษตรตองไมกอใหเกิดผลผลิตทางการเกษตรที่
ลดลง เพราะจะทําใหเกิดการรั่วไหลจากกิจกรรมการเกษตรนั้น ๆ ได ดังนั้น การประเมินผลของการดําเนิน
โครงการที่มีตอผลผลิตทางการเกษตรตองมีการประเมินเปนระยะ หรือครบรอบระยะเวลาการคิดเครดิตในแต
ละรอบ เพื่อใหมั่นใจวาไมกอใหเกิดการรั่วไหลในประเด็นนี้ ทั้งนี้ การรั่วไหลจากผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง
ตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
กิจกรรมโครงการตองไมทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกินกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน
กลาวคือ การประเมินผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โครงการระหวางกรณีฐานและกรณีดําเนินโครงการ โดยไม
รวมปที่มีสภาพอากาศสุดขีด (extreme weather events) ทั้งนี้ อาจประเมินโดยใชขอมูลจากพื้นที่โครงการ
และพื้นที่อางอิง (กรณีฐาน) หรือการเปรียบเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรในระดับภูมิภาค (กรณีฐานและ
กรณีดําเนินโครงการ) โดยอางอิงจากขอมูลของหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย และงาน
ศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน FAO ก็ได
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ในกรณี ที่ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรอาจลดลงจากการปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการเกษตรในระยะเริ่ ม
ดําเนินการ การประเมินผลผลิตทางการเกษตรสามารถคํานวณโดยไมรวมขอมูลในชวง 3 ปแรกของการดําเนิน
โครงการ
อยางไรก็ตาม หากทําการวิเคราะหกิจกรรมการเกษตรตามชั้นภูมิที่ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง
โดยอาจเปนการดําเนินการหลายกิจกรรมรวมกัน ไดแก กิจกรรมการเกษตรหนึ่ง ๆ หรือกิจกรรมการเกษตรที่
ดํ าเนิ น การร ว มกั น ชนิ ดพื ช ชนิ ดดิ น ภู มิอากาศ เปน ตน ทั้งนี้ หากสามารถกําหนดกิจ กรรมการเกษตรที่
ดําเนินการแลวทําใหผลผลิตการเกษตรลดลง กิจกรรมการเกษตรเหลานี้ไมสามารถนํามาใชดําเนินโครงการใน
การประเมินเครดิตไดในอนาคต และหากไมสามารถกําหนดกิจกรรมการเกษตรที่จําเพาะลงไปได ผลผลิต
การเกษตรทั้งหมดจะไมสามารถถูกนําไปประเมินเครดิตไดในอนาคต
กรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 15 ผูพัฒนาโครงการสามารถ
แสดงเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล เพื่อไมพิจารณาการรั่วไหลจากผลผลิตทางการเกษตร ดวยความผัน
แปรในประเทศเขตรอนชื้น และขอมูลความผันแปรของผลผลิตการเกษตรของไทย (อางอิง ขอมูลการผลิต
สินคาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) มีความออนไหวตามสภาพภูมิอากาศคอนขางมาก อาจจะทํา
ใหการดําเนินโครงการมีผลกระทบตอผลผลิตการเกษตรมากไปดวย
ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการตองแสดงรายละเอียดหลักการหรือวิธีการประเมินในขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ที่
อางอิงแนวทางการประเมินที่เปนไปตามหลักสากล
ปริมาณการรั่วไหลจากการดําเนินโครงการ คํานวณดวยสมการตอไปนี้

โดยที่:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

ปริมาณการรั่วไหลจากการดําเนินโครงการในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
ปริมาณการรั่วไหลจากวัสดุอินทรียปรับปรุงดินจากแหลงภายนอกพื้นที่โครงการ ในป t
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

7. การคํานวณการลดการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกสุทธิจากการดําเนินโครงการ (Net GHG
emission reductions and removals)
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑡𝑡 = (𝛥𝛥𝛥𝛥𝑃𝑃,𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 ) 𝑥𝑥 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝐴𝐴0
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑃𝑃,𝑡𝑡 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑡𝑡

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

โดยที่:
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𝛥𝛥𝛥𝛥𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑡𝑡

ปริมาณการลดการปลอยและการกักเก็บกาซเรือนกระจกรวมในป t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑃𝑃,𝑡𝑡

ปริมาณการกักเก็บกาซเรือนกระจกรวมในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกรวมในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ไร)

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡

ปริมาณการรั่วไหลในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐴𝐴0

พื้นที่โครงการ (ไร)

สัดสวนการปรับลดคาจากความไมแนนอนในปที่ t

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡

𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการสะสมคารบอนอินทรียในดินในป
t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณเฉลี่ยการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของตนไมในป t
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของไมรุนในป t
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดินในป t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวลในป t (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐿𝐿,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสปุยไนโตรเจนและพืชตรึง
ไนโตรเจนในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาชีวมวลในป t (ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

การสะสมคารบอนอินทรียในดิน
การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการสงเสริมการกักเก็บคารบอนอินทรียในดินในป
ที่ t ถูกประมาณคาตามวิธีการประเมินที่ 1 ดังนี้
การประเมินดวยวิธีการที่ 1
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡 = �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 � − (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 )
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โดยที่:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
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ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการสะสมคารบอนอินทรียในดิน ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีดําเนินโครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i ณ
เวลาสิ้นสุดป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีดําเนินโครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i ณ
เวลาสิ้นสุดป t-1 (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ณ เวลาสิ้นสุดป t
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ณ เวลาสิ้นสุดป
t-1 (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

ปริมาณคารบอนอินทรียในดินเริ่มตน เปนคาเดียวกันทั้งในกรณีฐานและกรณีดําเนินโครงการ เมื่อเริ่ม
ดําเนินโครงการ เชน 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,0 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,0 ดังนั้น การคํานวณเริ่มตนของสมการขางตน คือ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡 −
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

การประเมินดวยวิธีการที่ 2

การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการสงเสริมการกักเก็บคารบอนอินทรียในดินในป
ที่ t ถูกเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงการสะสมในกรณีฐาน ซึ่งมีคาเทากับคาสมรรถนะมาตรฐาน (หากมี)
หรือเปนการประมาณคาการเปลี่ยนแปลงในแปลงควบคุมในกรณีฐานตามวิธกี ารประเมินที่ 2 ดังนี้

โดยที่:

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡 = �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 � − (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการสะสมคารบอนอินทรียในดิน ของ
หนวยตัวอยางที่ i ในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีดําเนินโครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i
ณ เวลาสิ้นสุดป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีดําเนินโครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i
ณ ปที่มีการตรวจวัดครั้งกอน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ณ เวลา
สิ้นสุดป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ณ ปที่มีการ
ตรวจวัดครั้งกอน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
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เมื่อระยะเวลาระหวางเวลาที่ t และ t_prev เปนชวงเวลาหลายปปฏิทิน ผูเสนอโครงการอาจใชการ
ปนสวนผล (pro-rate) ตามจํานวนวันในระยะเวลาติดตามผล และการประเมินการเปลี่ยนแปลงการสะสม
คารบอนอินทรียในดินตองดําเนินการหลักการสากลที่เหมาะสม
การประเมินดวยวิธีการที่ 3
การเปลี่ ย นแปลงคาร บ อนอิ น ทรี ย ใ นดิ น ด ว ยวิ ธี ป ระเมิ น จากค า แนะนํ า เป น การคํ า นวณการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินตามคูมือ IPCC โดยมีวิธีดําเนินการตาม TVER-TOOL01-12 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินสําหรับกิจกรรมโครงการเกษตร
(Calculation for change in soil organic carbon stocks in agricultural project activities)
การกักเก็บคารบอนของตนไมและไมรุน
การกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการกักเก็บ คารบอนของตนไมและไมรุนในปที่ t ถูก
ประมาณคาดังนี้
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

โดยที่:
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝛥𝛥𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของตนไม ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในป t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของตนไม ในกรณีดําเนิน
โครงการของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของตนไมในกรณีฐานของ
หนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการกั กเก็ บก าซคารบ อนไดออกไซดจากการกักเก็บ คารบ อนของไม รุน ของหน ว ย
ตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของไมรุน ในกรณีดําเนิน
โครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซดจากการกักเก็บคารบอนของไมรุนในกรณีฐานของ
หนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

โดยอางอิงวิธีการประเมินจากเครื่องมือ TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและการ
เปลี่ยนแปลงคารบอนของตนไม สําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation for carbon stocks and
changes in carbon stocks of trees in forest project activities)
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การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
คาดังนี้

การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในปที่ t ถูกประมาณ

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

โดยที่:
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ฟอสซิลใน ของหนวยตัวอยางที่ i ปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
กรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
กรณีดําเนินโครงการ ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอไร)

กาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดิน
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

โดยที่:

ปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทนที่เกิดจากการแหลงคารบอนอินทรียในดิน ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนอินทรียในดินในกรณีดําเนินโครงการ ของ
หนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐻𝐻4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ดังนี้

โดยที่:

การเผาชีวมวล
การลดการปลอยกาซมีเทนและกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาไหมชีวมวลในปที่ t ถูกประมาณคา
𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝛥𝛥𝛥𝛥𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวล ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
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𝐶𝐶𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวลในกรณีฐาน ของหนวยตัวอยางที่ i ในป
ที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝐶𝐶𝐻𝐻4 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวลในกรณีดําเนินโครงการ ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

โดยที่:
𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณเฉลี่ยการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาชีวมวล ของหนวย
ตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาชีวมวลในกรณีฐาน ของ
หนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทนจากการเผาชีวมวลในกรณีดําเนินโครงการ ของ
หนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

การใสปุยไนโตรเจนและพืชตรึงไนโตรเจน
โดยที่:
𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝛥𝛥𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑖𝑖,𝑡𝑡

ปริมาณการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากกระบวนการใสปุยไนโตรเจนและพืช
ตรึงไนโตรเจน ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสไนโตรเจนในดินในกรณีฐาน
ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)
ปริมาณการลดการปลอยกาซมีเทนจากการใสไนโตรเจนในดินในกรณีดําเนินโครงการ
ของหนวยตัวอยางที่ i ในปที่ t (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร)

8. ความไมแนนอน (Uncertainty)
ผูพัฒนาโครงการตองทําการประเมินความไมแนนอนของปริมาณการลดกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
โครงการ โดยการประเมินความไมแนนอนตามแนวทางการประเมินที่ 1 คือ การใชแบบจําลอง แนวทางการ
ประเมินที่ 2 คือ การตรวจวัดโดยตรง หรือแนวทางการประเมินที่ 3 คือ การใชคาแนะนํา โดยหากโครงการ
กําหนดใหมีการประเมินดวยแนวทางการประเมินใด ผูพัฒนาโครงการตองพิจารณาเลือกวิธีการประเมินความ
ไมแนนอนที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักการสากลที่เหมาะสม พรอมอางอิงแนวทางการประเมินที่ใชโ ดย
เปนไปตามหลักอนุรักษนิยม (Conservative) กรณีที่โครงการมีความไมแนนอนสะสมสําหรับโครงการมี คา
มากกวาที่แนวทางอางอิงกําหนดไว จะตองนําคาที่ไดไปหักลดกับปริมาณการเปลี่ยนแปลงของคารบอนใน
แหลงสะสมทั้งจากกรณีฐานและจากการดําเนินโครงการ
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9. ขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินโครงการ (Monitoring Procedure)
9.1 แผนการติดตามผลการดําเนินโครงการ (Monitoring Plan)
แผนการติดตามผลการดําเนินโครงการเปนการเตรียมการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
รับรองปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนจากแหลงสะสมคารบอนที่เลือก และการปลอยกาซเรือน
กระจกของกิจกรรมโครงการ และการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ
9.2 การติดตามผลการดําเนินโครงการ (Monitoring of project implementation)
ขอมูลสําหรับการติดตามผลการดําเนินโครงการจะมีการระบุไวในเอกสารขอเสนอโครงการ (Project
Design Document: PDD) โดยพารามิเตอรที่ตองมีการติดตามผล รวมถึง วิธีการตรวจวัด และความถี่ของ
การตรวจวัด เปนไปตามขอกําหนดของ อบก.
10. พารามิเตอรที่เกี่ยวของ
10.1 พารามิเตอรที่ตองไมตองติดตามผล
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑎𝑎,𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล

NCVa
เมกะจูลตอหนวย
คาความรอนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท a
ทางเลือกที่ 1 คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจงหนี้ (Invoice)
จากผูผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier)
ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด
ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย

หนวยเชื้อเพลิง
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด a ในกรณีฐาน ในปที่ t
รายงานการตรวจวัด หรือบันทึกอางอิง
-

𝐸𝐸𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑎𝑎

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด/เทราจูล
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ความหมาย
แหลงของขอมูล
หมายเหตุ

คาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท a
ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑏𝑏

แหลงขอมูล
หมายเหตุ

คาสัมประสิทธิ์การเผาของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b (สัดสวนของมวลชีวภาพที่เปน
เชื้อเพลิงกอนการเผาไหม)
คูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 2 ตารางที่ 2.6
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶4,𝑏𝑏

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

แหลงขอมูล

กรัมมีเทนตอกิโลกรัมแหงของมวลชีวภาพที่ถูกเผา
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซมีเทนจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรชนิด b
คูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 2 ตารางที่ 2.5
ตันไนตรัสออกไซดตอตันไนโตรเจนที่ใส
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการใสไนโตรเจนของปุยเคมี ปุย
อินทรีย วัสดุอินทรียปรับปรุงดิน และเศษวัสดุการเกษตร
ทางเลือกที่ 1 การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11
ตารางที่ 11.1
- การใสปุยเคมีและปุยผสมระหวางปุยเคมีและปุยอินทรียในภูมิอากาศแบบเปยก
กําหนดคาเทากับ 0.016
- การใสวัสดุอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก เศษวัสดุการเกษตร และการยอยสลาย
ไนโตรเจนของคารบอนอินทรียในดินสําหรับภูมิอากาศแบบเปยก กําหนดคาเทากับ
0.006
- การใสไนโตรเจนจากแหลงตาง ๆ ในภูมิอากาศแบบแหง กําหนดคาเทากับ 0.005
- การใสไนโตรเจนจากแหลงตาง ๆ ในพื้นที่ปลูกขาว กําหนดคาเทากับ 0.004 และมี
คาเทากับ 0.006 สําหรับการขังน้ําตลอดฤดูปลูก และ 0.005 สําหรับการระบายน้ํา
1 ครั้งหรือหลายครั้ง
- การใสมูลโคและกระบือ สัตวปก และสุกร กําหนดคาเทากับ 0.004 และมีคา
เทากับ 0.006 และ 0.002 สําหรับภูมิอากาศแบบเปยกและแบบแหง ตามลําดับ
ทั้งนี้ สําหรับมูลแกะและสัตวอื่น กําหนดใหมีคาเทากับ 0.003
ทางเลือกที่ 2 การใชคาเฉพาะของพื้นที่หรือประเทศ
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หมายเหตุ

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
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- หากมีขอมูลที่นาเชื่อถือและพิสูจนทราบได สามารถปรับคาที่เลือกใชได โดยเฉพาะ
การจําแนกคาตามคุณลักษณะดิน ไดแก ปริมาณคารบอนอินทรียในดิน เนื้อดิน การ
ระบายน้ําในดิน ความเปนกรดดางของดิน และการใสไนโตรเจนในดิน (ชนิด รูป และ
ปริมาณปุยหรือวัสดุอินทรียที่ใช)
- ภูมิอากาศแบบเปยก กําหนดวาภูมิภาคเขตอบอุนและเขตหนาวที่มีสัดสวนปริมาณ
หยาดน้ําฟาตอการคายระเหยน้ําที่มากกวา 1 และภูมิภาครอนชื้นที่มีปริมาณหยาด
น้ําฟามากกวา 1,000 มิลลิลิตร
- ภูมิอากาศแบบแหง กําหนดวาภูมิภาคเขตอบอุนและเขตหนาวที่มีสัดสวนปริมาณ
หยาดน้ําฟาตอการคายระเหยน้ําที่นอยกวา 1 และภูมิภาครอนชื้นที่มีปริมาณหยาด
น้ําฟานอยกวา 1,000 มิลลิลิตร
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

สั ดส ว นของปุ ย เคมี ไนโตรเจนที่ใสในดิน และเกิดการระเหยในรูป แอมโมเนี ย และ
ออกไซดของไนโตรเจน
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.3
(กําหนดใหมีคาเทากับ 0.11)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

สัดสวนของปุยอินทรียไนโตรเจนที่ใสในดินและเกิดการระเหยในรูปแอมโมเนียและ
ออกไซดของไนโตรเจน
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.3
(กําหนดใหมีคาเทากับ 0.21)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

หมายเหตุ

ตัน N2O-N ตอตัน NH3-N + NOX-N
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการตกสะสมของไนโตรเจนจาก
บรรยากาศลงดินและผิวน้ํา
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.3
(กําหนดใหมีคาเทากับ 0.01)
-

พารามิเตอร
หนวย

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

แหลงขอมูล

-
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ความหมาย
แหลงขอมูล

หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

สัดสวนของไนโตรเจนที่ใสในดิน (ปุยเคมีและปุยอินทรีย) และสูญเสียผานการชะลาง
และไหลบา
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.3
- กรณีที่ภูมิอากาศแบบแหงหรือเปยกและมีการใหน้ําในพื้นที่ (ไมรวมระบบน้ําหยด)
กําหนดคาที่ 0.24
- กรณีภูมิอากาศแบบแหง กําหนดคาที่ 0
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

ตัน N2O-N ตอตันไนโตรเจนที่ชะลางและไหลบา
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการชะลางและไหลบา
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.3
(กําหนดใหมีคาเทากับ 0.011)
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝑁𝑁𝑏𝑏

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁2𝑂𝑂,𝑏𝑏

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑏𝑏,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

หมายเหตุ
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ตันไนโตรเจนตอตันน้ําหนักแหง
สัดสวนไนโตรเจนในพืชตรึงไนโตรเจนชนิด b ที่ใสในดิน
การใชคาแนะนําตามคูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 11 ตารางที่ 11.2
กรัมกาซไนตรัสออกไซดตอกิโลกรัมแหงของมวลชีวภาพที่ถูกเผา
คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรชนิด b
คูมือ IPCC (IPCC, 2019) เลมที่ 4 บทที่ 2 ตารางที่ 2.5
กิโลกรัม
มวลของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b ที่ถูกเผาในกรณีฐานในปที่ t
คาที่ไดจากงานวิจัยที่มีการตีพิมพในบทความทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับและ
สามารถระบุไดวาเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินโครงการ โดยเปนปริมาณมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินกอนถูกเผา (กําหนดใหถูกเผาที่ 100% สําหรับกรณีฐานและกรณีดําเนิน
โครงการ)
มวลชีวภาพที่ถูกเผาตองสอดคลองกันกับปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สวนที่ถูก
นําออก และสวนที่ไมถูกเผา
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พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
หมายเหตุ
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ตันของปุย
ปริมาณการใสปุยเคมีไนโตรเจนในดินในกรณีฐานในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
ตันไนโตรเจนตอตันของปุย
สัดสวนไนโตรเจนในปุยเคมีในดิน
รายงานการตรวจวัด หรือจากบริษัทผูผลิตหรือจําหนายปุย
ตันของปุย
ปริมาณการใสปุยอินทรียไนโตรเจนในดินในกรณีฐานในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
ตันไนโตรเจนตอตันของปุย
สัดสวนไนโตรเจนในปุยอินทรียชนิดในดิน
รายงานการตรวจวัด หรือคาที่ไดจากงานวิจัยที่มีการตีพิมพในบทความทางวิชาการที่
ไดรับการยอมรับและสามารถระบุไดวาเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินโครงการ
𝑀𝑀𝑐𝑐,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันน้ําหนักแหง
น้ําหนักแหงของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและสวนใตดินของพืชตรึงไนโตรเจนชนิด c
ที่ใสในดินในกรณีฐานในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
-

สําหรับพารามิเตอรอื่น ๆ ที่ไมตองติดตามผล ปรากฎในเครื่องมือการคํานวณที่เกี่ยวของ
9.4 พารามิเตอรที่ตองติดตามผล
พารามิเตอร

𝐴𝐴𝑖𝑖

หนา 29

Thailand Voluntary Emission Reduction Program

หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
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ไร
พื้นที่ของหนวยตัวอยางที่ i
การตรวจวัดในพื้นที่โครงการ เชน การสํารวจในพื้นที่ การใชภาพถายดาวเทียม/
ภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑎𝑎

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑏𝑏

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑐𝑐

ชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกเผาไหม
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
ชนิดของเศษวัสดุการเกษตรที่ถูกเผาไหม
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
ชนิดของพืชตรึงไนโตรเจน
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-
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พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑆𝑆𝑆𝑆

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑂𝑂𝑂𝑂

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย

𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡−1 )

แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
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ชนิดของปุยเคมีไนโตรเจน
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
ชนิดของปุยอินทรียไนโตรเจน
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “ขอมูลกรณีฐาน” และ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินจากแบบจําลองในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดป
ที่ t
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินจากการประมาณคาใน
กรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t
รายงานการตรวจวัด โดยเปนคาจากแบบจําลอง หรือการตรวจวัดจริงในพื้นที่
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วิธีการติดตามผล

ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
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- รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใช
คาอางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
- การเก็บตัวอยางในพื้นที่และการวิเคราะหตัวอยางในหัองปฏิบัติการ โดยนําเศษวัสดุ
อินทรียออกจากผิวดิน แลวจึงทําการเก็บตัวอยางดินตามความลึกดินที่กําหนด โดยไม
นอยกวา 30 เซนติเมตร หากเก็บตัวอยางหลายจุดจากแปลงตัวอยางในพื้นที่ ใหทํา
การผสมดินตัวอยางเขาดวยกัน โดยตัวอยางดินถูกเก็บในที่เย็น และสงวิเคราะห
ภายใน 5 วัน เพื่อวิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียในดินและความหนาแนนดินใน
เวลาเริ่มตนโครงการและการตรวจวัดซ้ําทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา ทั้งนี้ วิธีวิเคราะห
ปริมาณคารบอนอินทรียในตัวอยางดิน กําหนดใหใชวิธีการเผาไหม (dry
combustion) เปนหลัก และอาจใชวิธีการอื่นได หากจําเปน
- การเก็บตัวอยางดินตองครอบคลุมตามพื้นที่ตัวแทนของโครงการและดําเนินการ
อางอิงตามหลักการเก็บตัวอยางที่เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
การตรวจวัดโดยตรงดวยการวิเคราะหในหองปฏิบัติการที่เวลาเริ่มตน (t=0) หรืออาจ
ปรับคาแบบจําลอง หากมีการเก็บขอมูลภายใน 5 ป กอนหรือหลังเวลาเริ่มตน หรือ
ใชเทคโนโลยีใหมในการประเมิน เชน INS LIBS MIR และ Vis-NIR ที่ทราบคาความ
ไมแนนอน
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡−1

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินจากการประมาณคาใน
กรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t-1
รายงานการตรวจวัด โดยเปนคาจากแบบจําลอง หรือการตรวจวัดจริงในพื้นที่
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินจากการประมาณคาใน
กรณีดําเนินโครงการ ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t
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แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล

ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
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รายงานการตรวจวัด โดยเปนคาจากแบบจําลอง หรือการตรวจวัดจริงในพื้นที่
- รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใช
คาอางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
- การเก็บตัวอยางในพื้นที่และการวิเคราะหตัวอยางในหัองปฏิบัติการ โดยนําเศษวัสดุ
อินทรียออกจากผิวดิน แลวจึงทําการเก็บตัวอยางดินตามความลึกดินที่กําหนด โดยไม
นอยกวา 30 เซนติเมตร หากเก็บตัวอยางหลายจุดจากแปลงตัวอยางในพื้นที่ ใหทํา
การผสมดินตัวอยางเขาดวยกัน โดยตัวอยางดินถูกเก็บในที่เย็น และสงวิเคราะห
ภายใน 5 วัน เพื่อวิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียในดินและความหนาแนนดินใน
เวลาเริ่มตนโครงการและการตรวจวัดซ้ําทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา ทั้งนี้ วิธีวิเคราะห
ปริมาณคารบอนอินทรียในตัวอยางดิน กําหนดใหใชวิธีการเผาไหม (dry
combustion) เปนหลัก และอาจใชวิธีการอื่นได หากจําเปน
- การเก็บตัวอยางดินตองครอบคลุมตามพื้นที่ตัวแทนของโครงการและดําเนินการ
อางอิงตามหลักการเก็บตัวอยางที่เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
การตรวจวัดโดยตรงดวยการวิเคราะหในหองปฏิบัติการที่เวลาเริ่มตน (t=0) หรืออาจ
ปรับคาแบบจําลอง หากมีการเก็บขอมูลภายใน 5 ป กอนหรือหลังเวลาเริ่มตน หรือ
ใชเทคโนโลยีใหมในการประเมิน เชน INS LIBS MIR และ Vis-NIR ที่ทราบคาความ
ไมแนนอน
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡−1

ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการสะสมคารบอนของแหลงคารบอนอินทรียในดินจากการประมาณคาใน
กรณีดําเนินโครงการ ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t-1
รายงานการตรวจวัด โดยเปนคาจากแบบจําลอง หรือการตรวจวัดจริงในพื้นที่
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-

พารามิเตอร
หนวย

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑚𝑚,𝑡𝑡=0

แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
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ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงของขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
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ปริมาณการสะสมคารบอนอินทรียในดินในกรณีฐาน ณ เวลาสิ้นสุดปที่ t=0 ประเมิน
โดยการตรวจวัด
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันมีเทนตอไร
ปริมาณการปลอยกาซมีเทนจากแหลงคารบอนในดินที่ไดจากแบบจําลองในกรณีฐาน
ในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
𝑓𝑓𝑁𝑁2 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันไนตรัสออกไซดตอไร
ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากดินที่ไดจากแบบจําลองในกรณีฐานในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการประเมินที่เลือกใช รวมถึงการเก็บตัวอยางและขอมูล การใชคา
อางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และการคํานวณคาจากสมการที่
เหมาะสม
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
∆𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนของตนไมของกรณีฐานในปที่ t
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แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล

TVER-METH-13-06 Version 01

รายงานการตรวจวัด
TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและเปลี่ยนแปลงคารบอนของ
ตนไมสําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation for carbon stocks and
change in carbon stocks of trees in forest project activities)
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
∆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนของไมรุนของกรณีฐานในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและเปลี่ยนแปลงคารบอนของ
ตนไมสําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation for carbon stocks and
change in carbon stocks of trees in forest project activities)
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
∆𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇_𝑃𝑃,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนของตนไมของกิจกรรมโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและเปลี่ยนแปลงคารบอนของ
ตนไมสําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation for carbon stocks and
change in carbon stocks of trees in forest project activities)
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
∆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑃𝑃,𝑡𝑡

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอไร
ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนของไมรุนของกิจกรรมโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
TVER-TOOL-01-02 การคํานวณการกักเก็บคารบอนและเปลี่ยนแปลงคารบอนของ
ตนไมสําหรับกิจกรรมโครงการปาไม (Calculation for carbon stocks and
change in carbon stocks of trees in forest project activities)
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ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

หนวยเชื้อเพลิง
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด a ในกรณีดําเนินโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
การตรวจวัด หรือการคํานวณจากประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของเครื่องจักรหรือ
ยานพาหนะ
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑏𝑏,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

กิโลกรัม
มวลของเศษวัสดุการเกษตรชนิด b ที่ถูกเผาในกรณีดําเนินโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
การเก็บตัวอยางมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่กอนการเผา และขนาดตัวอยางที่ 1
x 1 เมตร จํานวนอยางนอย 3 ซ้ํา
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
กําหนดใหมวลชีวภาพที่ถูกเผาเปนปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

ตันของปุย
ปริมาณการใสปุยเคมีไนโตรเจนชนิด SN ในดินในกรณีดําเนินโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
การเก็บขอมูลจากหลักฐานของเกษตรกร
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
ตันของปุย
ปริมาณการใสปุยอินทรียไนโตรเจนชนิด ON ในดินในกรณีดําเนินโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
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วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

การเก็บขอมูลจากหลักฐานของเกษตรกร
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย

𝑀𝑀𝑐𝑐,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡

แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

ตันน้ําหนักแหง
น้ําหนักแหงของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและสวนใตดินของพืชตรึงไนโตรเจนชนิด c
ที่ใสในดินในกรณีดําเนินโครงการในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
มวลชีวภาพเหนือพื้นดินและใตดินของพืชตรึงไนโตรเจนที่ใสลงดินที่ไดจากการเก็บ
ตัวอยาง หรือการใชคาอางอิงหรือคาแนะนําจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรอง กอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
-

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล
วิธีการติดตามผล
ความถี่ในการ
ติดตามผล
หมายเหตุ

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡

พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶4

วิธีการติดตามผล

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ปริมาณการรั่วไหลในปที่ t
รายงานการตรวจวัด
รายละเอียดตามวิธีการในหัวขอ “การพิสูจนสวนเพิ่ม”
ตามรอบของการประเมินติดตามผลเพื่อขอการรับรองกอนการทวนสอบ
(Verification) ในทุก ๆ 5 ป หรือนอยกวา
tCO2e/tCH4

ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซมีเทน
ใชขอมูลจากรายงานประเมินสถานการณดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จัดทําโดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ที่ประกาศโดย
อบก.
สําหรับการจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ
- ใชคา GWPCH4 ลาสุดที่ อบก. ประกาศ
สําหรับการติดตามผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
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- ใหใชคา GWPN2O ตามที่ อบก. ประกาศ สําหรับประเมินปริมาณกาซเรือน
กระจกตามชวงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณ
กาซเรือนกระจก
พารามิเตอร
หนวย
ความหมาย
แหลงขอมูล

วิธีการติดตามผล

GWPN2O
tCO2e/tN2O
ศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนของกาซไนตรัสออกไซด
ใชขอมูลจากรายงานประเมินสถานการณดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
จัดทําโดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ที่ประกาศโดย
อบก.
สําหรับการจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ
- ใชคา GWPN2Oลาสุดที่ อบก. ประกาศ
สําหรับการติดตามผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- ใหใชคา GWPN2O ตามที่ อบก. ประกาศ สําหรับประเมินปริมาณกาซเรือน
กระจกตามชวงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณ
กาซเรือนกระจก

สําหรับพารามิเตอรอื่น ๆ ที่ตองติดตามผล ปรากฎในเครื่องมือคํานวณที่เกี่ยวของ
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10. เอกสารอางอิง
1) AMS-III.BF.: Reduction of N2O emissions from use of Nitrogen Use Efficient (NUE) seeds
that require less fertilizer application --- Version 2.0
2) AMS-III.AU.: Methane emission reduction by adjusted water management practice in
rice cultivation --- Version 4.0
3) Methodology for improved agricultural land management (VM0042 Version 2.0), VCS
4) T-VER-METH-AGR-01 การใชปุยอยางถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร (Good Fertilization Practice in
Agricultural Land) Version 03
5) 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
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ภาคผนวกที่ 1 นิยามที่เกี่ยวของ
คําศัพท
นิยาม
กาซเรือนกระจก
เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน (หรือรังสีอินฟราเรด) ไดดี
กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ เมื่อมี
กาซเหลานี้ในบรรยากาศมากขึ้นบรรยากาศโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น กาซเรือนกระจก
สําคัญที่กําหนดในพิธีสารเกียวโตมี 6 ชนิด คือ CO2 CH4 N2O HFCs PFCs และ
SF6
กรณีฐาน
กรณี การปล อยก า ซเรื อนกระจกตามสภาพปกติใ นกรณีที่ ยัง ไม มีการดําเนิ น งาน
(baseline)
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด
วันที่เริ่มดําเนิน
วันที่ผูพัฒนาโครงการเริ่มดําเนินกิจกรรมโครงการบนที่ดินของโครงการ หรือวันที่
โครงการ (Strat
เริ่มตนปการเพาะปลูกระหวางที่กิจกรรมของโครงการเริ่มตนขึ้น
date)
การรั่วไหล
ปริ ม าณการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งจากโครงการ แต เ กิ ด ขึ้ น
ภายนอกขอบเขตของโครงการ
คารบอนในดิน
การสลายตัวของอินทรียวัตถุ (organic matter) ที่สะสมในดินที่อยูในรูปของอินทรีย
คารบอน (organic carbon)
พืชตรึงไนโตรเจน พืชทุกชนิดที่เกี่ยวของกับจุลินทรียตรึงไนโตรเจนที่มักพบในปมราก เชน พืชตระกูล
ถั่ว
ปุยเคมี
ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึงปุยเชิงเดี่ยว ปุยเชิงผสม ปุย
เชิงประกอบ และปุยอินทรียเคมี ซึ่ง มีธาตุอาหารหลัก NPK โดยมีกระบวนการตั้ง
ตนมาจากกาซแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งไดมาจากการสังเคราะหน้ํามัน และเมื่อนํามา
รวมกับกรด โดยผานกระบวนการทางเคมี จะไดธาตุ NPK ออกมาเปนแมปุยสูตร
ตางๆ
ปุยอินทรีย
ปุยที่ไดมาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว ซึ่งไดผานสภาพการแปรรูป หรือถูกหมักหม
มจนเนาเปอยหมดแลว และอยูในสภาพที่พืชสามารถจะนําไปใชประโยชนได เชน
ใบไมผุ ปุยหมัก มูลสัตวตางๆ กระดูกปน กากถั่ว ปุยพืชสด และปุยเทศบาล เปนตน
เนื้อดินหรือชนิดดิน เนื้อดินจําแนกโดยใช “สามเหลี่ยมเนื้อดิน” ของ USDA โดยประกอบดวยเนื้อดิน 12
ที่จําแนกตาม
กลุมแสดงดังภาพขางลาง (USDA-NRCS, 2022)
แหลงขอมูล: USDA-NRCS. 2022. Soil Texture Calculator. Available source:
United State
Department of https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nr
Agriculture
cs142p2_054167, June 27th, 2022.
(USDA)
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คําศัพท

นิยาม

หนังสือแสดงสิทธิ
การใชประโยชน
ที่ดินตามกฎหมาย

เอกสารแสดงกรรมสิทธิที่ดิน เอกสารที่แสดงถึงสิทธิในการใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมาย เชน โฉนดที่ดิน (น.ส. 4) หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) เอกสาร
สิทธิใหประชาชนเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หนังสือขอใชที่
สาธารณประโยชน หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตนิคมสรางตนเอง (น.ค.
3) หรือหนังสืออนุญาตการใชประโยชนที่ดินจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เปน
ตน

สําหรับนิยามอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ปรากฎในเครื่องมือการคํานวณที่เกี่ยวของ
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บันทึกการแก้ไข TVER-METH-13-06
ฉบับที่
01

แก้ไขครัง้ ที่ วันที่บงั คับใช้
-24 สิงหาคม 2565

รายการแก้ไข
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