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T-VER-METH-TM-06
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สาหรับ
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัว
มาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
(Modal Shift from Private Vehicles to Public Passenger
Transportation with Electric Vehicles)
(ฉบับที่ 02)
รายสาขา 07: Transportation
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1. ชื่อระเบียบวิธฯี
(Methodology)

การเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
(Modal Shift from Private Vehicles to Public Passenger
Transportation with Electric Vehicles)

2. ประเภทโครงการ
(Project Type)

การจัดการในภาคขนส่ง

3. รายสาขา
(Sector scope)

07 - Transportation

4. ลักษณะโครงการ
(Project Outline)

เป็ นโครงการทีช่ ่วยให้เกิดการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางเดิมมาเป็ นระบบ
ขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า โดยทีย่ านพาหนะไฟฟ้ า
ในระบบขนส่งสาธารณะต้องเป็ นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทาง
บกและ/หรือกรมเจ้าท่า และมีประเภทยานพาหนะทีเ่ ข้าข่าย ได้แก่
- รถโดยสารประจาทาง
- เรือโดยสารประจาทาง
- รถตูโ้ ดยสารประจาทาง

5. ลักษณะของกิจกรรม
โครงการทีเ่ ข้าข่าย
(Applicability)

เป็ นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าใหม่สาหรับการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่
เป็ น เส้น ทางการให้ บ ริก ารใหม่ แ ละ/หรือ เส้น ทางการให้บ ริก ารเดิม ใน
ลักษณะของการซือ้ ใหม่หรือเช่าซือ้ หรือเช่า

6. เงือ่ นไขของกิจกรรม
โครงการ
(Project Conditions)

1. ยานพาหนะไฟฟ้ าภายใต้โครงการต้องไม่เป็ นการดัดแปลงยานพาหนะ
โดยสารประจาทางเดิม
2. ยานพาหนะไฟฟ้ าต้องเป็ นยานพาหนะแบบแบตเตอรี่ 100%
3. เจ้าของโครงการหรือผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
จัดการแบตเตอรีใ่ นยานพาหนะไฟฟ้ าทีช่ ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน

4. หมายเหตุ

กรณีทใ่ี ช้ระเบียบวิธฯี นี้สาหรับคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิด จากการเปลี่ ย นรูป แบบการเดิน ทางมาใช้ร ะบบขนส่ งผู้โดยสาร
สาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในกรณีท่เี ป็ นเส้นทางการให้บริการเดิม
ร่ ว มกั บ ระเบี ย บวิธี ฯ ส าหรับ การใช้ ย านพาหนะไฟฟ้ าเพื่ อ ทดแทน
ยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในในระบบขนส่งสาธารณะ (T-VERMETH-TM-05) ให้คานวณเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน
เพียงอย่างเดียว
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รายละเอียดระเบียบวิ ธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สาหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทางจากยานพาหนะส่วนตัวมาใช้
ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
1. ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)
ลักษณะโครงการเป็ นการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัวหรืออื่นๆ มาใช้
ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารและลด
การจราจรคับคัง่
ขอบเขตโครงการพิจารณาครอบคลุม ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่
ให้บ ริก ารในเส้น ทางที่ก าหนด ซึ่ง มีกิจ กรรมที่ใ ช้พ ลังงานไฟฟ้ า รวมไปถึงข้อ มู ล การเดิน ทางของ
ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ า
ผูโ้ ดยสารขึน้

คิดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
จากการเดินทาง
เฉพาะส่วนนี้

ผูโ้ ดยสารลง

ตาแหน่ งของป้ ายหยุด A
ในเส้นทางของ
ยานพาหนะไฟฟ้ า

เดินทางด้วยพาหนะต่างๆ
เช่น รถยนต์ส่วนตัว
แท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
ตาแหน่ งของป้ ายหยุด B
ในเส้นทางของ
ยานพาหนะไฟฟ้ า

กรณี ฐาน

ผูโ้ ดยสารขึน้

คิดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
จากการเดินทาง
เฉพาะส่วนนี้

ผูโ้ ดยสารลง

ตาแหน่ งของป้ ายหยุด A
ในเส้นทางของ
ยานพาหนะไฟฟ้ า

เดินทางด้วยระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้
ยานพาหนะไฟฟ้ า เช่น
รถโดยสาร เรือโดยสาร
ตาแหน่ งของป้ ายหยุด B
ในเส้นทางของ
ยานพาหนะไฟฟ้ า

ดาเนิ นโครงการ

แผนภาพแสดงแนวคิ ดการคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สาหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทาง
2. ข้อมูลกรณี ฐาน (Baseline Scenario)
กรณีฐานของโครงการ คือรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารที่มกี ารเปลีย่ นรูปแบบการเดินทาง
ในแต่ละคนจากตาแหน่ งของป้ ายหยุด A ไปยังตาแหน่ งของป้ ายหยุด B ซึ่งอยู่ในเส้นทางการให้บริการ
ด้วยยานพาหนะในรูปแบบเดิม เช่น รถยนต์สว่ นตัว แท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

หน้ า 3

Thailand Voluntary Emission Reduction Program

T-VER-METH-TM-06 Version 02

3. กิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นามาใช้ในการคานวณ
การปล่อย

แหล่งกาเนิ ด

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ชนิ ดของ
ก๊าซเรือนกระจก

กรณีฐาน

การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล

CO2

การดาเนินโครงการ

การใช้พลังงานไฟฟ้ า

CO2

นอกขอบเขตโครงการ

ไม่เกีย่ วข้อง

-

รายละเอียดของกิ จกรรม
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้ เ ชื้ อ เพ ลิ ง ฟ อสซิ ล จากการใช้
ยานพาหนะแบบเดิ ม ในเส้ น ทางการ
ให้บริการสาหรับผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทาง
การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า จากระบบสายส่ ง
ของยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่ ง
ผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งผลิตจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
-
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4. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี ฐาน (Baseline Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลจากการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรืออื่นๆ
BEy
โดยที่
BEy
BEShift,y

= BEShift,y
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสาหรับผูโ้ ดยสาร
ทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางในกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสาหรับผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะพิจารณาออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็ น
เส้นทางการให้บริการใหม่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสาหรับผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีเ่ ป็ นเส้นทางการให้บริการใหม่ พจิ ารณาจาก
การใช้เชื้อ เพลิงฟอสซิ ลสาหรับ การเดิน ทางจากต าแหน่ งของป้ ายหยุ ด A ไปยัง ต าแหน่ ง ของป้ ายหยุ ด B ด้ว ย
ยานพาหนะในรูปแบบเดิมของผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยคานวณเปรียบเทียบกับปริมาณการ
เดินทางทัง้ หมดของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
BEShift,y
โดยที่
BEShift,y
PKMPJ,i,j,y
CTBL,i,y
i
j

= i (CTBL,i,y x j PKMPJ,i,j) x 10-6
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบ
ขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year)
= อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y
(gCO2/passenger-km)
= เส้นทางให้บริการ
= คันทีข่ องยานพาหนะไฟฟ้ า

กรณี ที่ 2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็ น
เส้นทางการให้บริการเดิ ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสาหรับผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีเ่ ป็ นเส้นทางการให้บริการเดิมพิจารณาจาก
การใช้เชื้อ เพลิงฟอสซิ ลสาหรับ การเดิน ทางจากต าแหน่ งของป้ ายหยุ ด A ไปยัง ต าแหน่ ง ของป้ ายหยุ ด B ด้ว ย
ยานพาหนะในรูปแบบเดิมของผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยคานวณเปรียบเทียบกับปริมาณการ
เดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
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= i CTBL,i,y x j (PKMPJ,i,j,y - PKMBL,i) x 10-6

BEShift,y
โดยที่
BEShift,y
PKMPJ,i,j,y

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบ
ขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year)
= ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i ในกรณี
ฐาน (passenger-km/year)
= อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y
(gCO2/passenger-km)
= เส้นทางให้บริการ
= คันทีข่ องยานพาหนะไฟฟ้ า

PKMBL,i
CTBL,i,y
i
j

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y คานวณได้จาก
= x (BSPx,y x EFPKM,x) /  BSPx,y

CTBL,i,y
BSPx,y

= สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลีย่ นมารูปแบบการ
เดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี y (%)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะการเดินทางด้วยพาหนะประเภท x (gCO2/passenger-km)
= รูปแบบพาหนะเดิมสาหรับการเดินทาง

EFPKM,x
x
หมายเหตุ

 BSPx,y = 100%

5. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนิ นโครงการ (Project Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง สาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าในแต่ละคัน ซึ่งคานวณจากปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าจากการดาเนินโครงการ
PEy

= i j (ECPJ,i,j,y - ECRE,PJ,i,j,y) x EFEC,y x 10-3

โดยที่
PEy
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
ECPJ,i,j,y = ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i ในปี y (kWh/year)
ECRE,PJ,i,j,y = ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพานะไฟฟ้ าคันที่ j
เส้นทางที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)
EFEC,y
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในปี y (tCO2/MWh)
i
= เส้นทางให้บริการ
j
= คันทีข่ องยานพาหนะไฟฟ้ า

หน้ า 6

Thailand Voluntary Emission Reduction Program

T-VER-METH-TM-06 Version 02

6. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
- ไม่มกี ารดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง

7. การคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคานวณได้ ดังนี้
ERy

= BEy - PEy - LEy

โดยที่
ERy
BEy
PEy
LEy

=
=
=
=

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2year)

8. การติ ดตามผลการดาเนิ นโครงการ (Monitoring Plan)
ข้อมูลและพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งมีการติดตามผล รวมถึงวิธกี ารตรวจวัด และการประเมินตามข้อกาหนดของ อบก.

8.1 พารามิ เตอร์ที่ไม่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

PKMBL,i
คน-กิโลเมตรต่อปี (passenger-km/year)
ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i
ในกรณีฐาน
คานวณจากข้อมูลจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดและระยะการเดินทางเฉลีย่ ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
หรือรายงานข้อมูลปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
EFPKM,x
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน-กิโลเมตร (gCO2/passenger-km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะการเดินทางด้วยพาหนะประเภท x
คานวณโดยใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจาก
• กรมทางหลวง, 2551
• สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563
• กรมการขนส่งทางบก, 2564
ประเภทยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(หน่ วย: gCO2/passenger-km)
43.06
127.10
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155.94
105.53
22.55
41.11

หมายเหตุ ค่ าการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสาหรับยานพาหนะในแต่ ละประเภทพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของชนิ ดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการใช้ ในยานพาหนะและถ่ วงน้ าหนั กด้วย
สัดส่วนการใช้ยานพาหนะ

8.2 พารามิ เตอร์ที่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

BSPx,y
เปอร์เซ็นต์ (%)
สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลีย่ นมารูปแบบการ
เดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี y
แหล่งข้อมูล
รายงานผลการสารวจข้อมูลผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้
ยานพาหนะไฟฟ้ า
วิธกี ารติดตามผล ดูในภาคผนวก
หมายเหตุ
การเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะที่เป็ นเส้นทางการให้บริการใหม่
ให้ใช้ค่าจากการสุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสารทัง้ หมด
การเปลี่ยนรูปแบบการเดิ นทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะที่เป็ นเส้นทางการให้บริการเดิ ม
ให้ใช้ค่าจากการสุ่มตัวอย่างเฉพาะผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการเดินทาง
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

PKMPJ,i,j,y
คน-กิโลเมตรต่อปี (passenger-km/year)
ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบ
ขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year)
แหล่งข้อมูล
รายงานปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
วิธกี ารติดตามผล สาหรับการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
ใช้ค่าจากการออกแบบเส้นทางการให้บริการหรือเอกสารการยื่นขออนุ ญาตให้บริการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารต่อหน่วยงานรัฐ
สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางเลือกที่ 1 บัน ทึก ค่าระยะทางและจ านวนผู้โดยสารผ่านเครื่อ งออกตั ๋วโดยสาร (Bus
Ticket Machine) หรือเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยรายงาน
ข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดเป็ นรายเดือน
ทางเลือกที่ 2 กรณี ท่มี ีการจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง บันทึก จานวนผู้โดยสารจาก
หลักฐานการจาหน่ายตั ๋วโดยสารของยานพาหนะไฟฟ้ าและให้นาค่าระยะทาง
ต่าสุดในแต่ละช่วงของค่าโดยสารไปใช้ในการคานวณ โดยรายงานข้อมูลทีม่ ี
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ความละเอียดเป็ นรายเดือน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECPJ,i,j,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมดสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i จากการ
ดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ า
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจากยานพาหนะโดยรายงานข้อมูลทีม่ คี วาม
ละเอียดเป็ นรายเดือน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECRE,PJ,i,j,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j
เส้นทางที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ า
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียน
หมายเหตุ
กรณีทผ่ี พู้ ฒ
ั นาโครงการมีการชาร์จไฟฟ้ าทีส่ ถานีชาร์จทีม่ กี ารซื้อไฟฟ้ าจากระบบสายส่งและ
ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนและผูพ้ ฒ
ั นาโครงการไม่สามารถแยกบันทึกข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าได้ ให้ผพู้ ฒ
ั นา
โครงการใช้ขอ้ มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ ารวม (ไฟฟ้ าทีซ่ ้อื จากระบบสายส่งและไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน) เป็ นไฟฟ้ าทีซ่ ้อื จากระบบสายส่งสาหรับการชาร์จแทน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFEC,y
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์-ชัวโมง
่ (tCO2/MWh)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในปี y
กรณี ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง ใช้ข้อ มู ล จากรายงานค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก
(Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสาหรับโครงการและกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกทีป่ ระกาศโดย อบก.
กรณี ที่ใช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิ ตอื่นๆ ใช้การคานวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด
วิธกี ารติดตามผล สาหรับการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
- กรณีทใ่ี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY01 ฉบับล่าสุด
สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของ
ช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทัง้ นี้กรณี ท่ปี ี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่
ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนัน้ ยังไม่มคี ่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุด
ที่ อบก. ประกาศแทนในปี นนั ้
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY01 ฉบับล่าสุด
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เอกสารอ้างอิ ง
- AM0031 Large-scale Consolidated Methodology: Bus rapid transit projects Version 08.0
Sector scope (s): 07
- TOOL18 Methodological Tool: Baseline emissions for modal shift measures in urban
passenger transport Version 01.0
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ภาคผนวก
การสุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร
การสารวจกลุ่มตัวอย่างในระเบียบวิธฯี นี้ใช้สาหรับการหาค่าพารามิเตอร์ BSPx,y (สัดส่วนการ
เดิน ทางรูป แบบเดิม ด้ ว ยพาหนะประเภท x ของผู้ โดยสารที่ เปลี่ย นมารูป แบบการเดิน ทางมาใช้
ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี y) ในการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการและรายงานการติดตามผลการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1. วัตถุประสงค์
•เพือ่ ต้องการทราบข้อมูลรูปแบบการเดินทางเดิมของผูโ้ ดยสารทัง้ หมดทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการ
เดินทางแต่ ล ะคนของกลุ่ มตัว อย่างในเส้นทางที่เริม่ ต้น จากต าแหน่ งของป้ ายหยุด A ไปยัง
ตาแหน่งของป้ ายหยุด B กรณีทเ่ี ป็ นระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในเส้นทางใหม่
•เพื่อต้องการทราบข้อมูลรูปแบบการเดินทางเดิมของผูโ้ ดยสารเฉพาะทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการ
เดินทางแต่ล ะคนของกลุ่ มตัว อย่างในเส้นทางที่เริม่ ต้น จากต าแหน่ งของป้ ายหยุด A ไปยัง
ตาแหน่งของป้ ายหยุด B กรณีทเ่ี ป็ นระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในเส้นทางเดิม
2. แนวทางการสุ่มตัวอย่าง
2.1 การจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการสามารถนารายงานผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องมาอ้างอิงในการข้อมูลค่าพารามิเตอร์
BSPx,y และต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก อบก. โดยข้อมูลในรายงานดังกล่าวต้องทาการศึก ษามาแล้ว
ไม่เกิน 2 ปี นบั จากวันทีจ่ ดั ทาเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแรกเสร็จและส่งให้ผปู้ ระเมินภายนอก
ในกรณีทผ่ี พู้ ฒ
ั นาโครงการไม่มรี ายงานผลการศึกษาสาหรับการอ้างอิงข้อมูล ให้ผพู้ ฒ
ั นาโครงการ
ดาเนินการสุม่ ตัวอย่างตามแนวทางดังนี้
1) ผู้พ ฒ
ั นาโครงการต้องทาการสุ่มตัวอย่างภายใน 2 ปี ก่อนถึงวันที่จดั ทาเอกสารข้อเสนอ
โครงการฉบับแรกเสร็จและส่งให้ผปู้ ระเมินภายนอก
2) กลุ่ ม ตัว อย่ างต้ อ งเป็ นบุ ค คลที่อ ยู่ ใ นละแวกหรือ ในบริเ วณรัศ มี 1,000 เมตรจากแนว
เส้นทางการให้บริการของยานพาหนะไฟฟ้ า
3) จานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่ า (อ้างอิงจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่คาดการณ์ ไว้สาหรับการขอ
อนุญาตให้บริการ) คานวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้
• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000
คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 15
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• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน
10,000 คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 10
• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน
100,000 คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 5
4) จานวนป้ ายหยุดสาหรับการสุ่มตัวอย่างกาหนดจากจานวนผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริการในแต่
ละป้ ายที่สุ่มตัว อย่างรวมกัน ต้อ งไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เทียบกับจานวนผู้โดยสาร
ทัง้ หมดในเส้นทาง ทัง้ นี้จานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละป้ ายที่สุ่มตัวอย่างต้อ ง
เท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าในข้อ 3
2.2 การติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องดาเนินการตามแนวทางดังนี้
1) ผู้พ ัฒ นาโครงการต้ อ งท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งน้ อ ย 1 ครัง้ ในปี ที่ 1 และทุ ก ๆ 4 ปี ของ
ระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
2) จานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าคานวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้
• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000
คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 15
• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน
10,000 คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 10
• จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ทีใ่ ช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน
100,000 คนต่อวัน ใช้อตั ราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าร้อยละ 5
3) จานวนป้ ายหยุดสาหรับการสุม่ ตัวอย่างตามจานวนขัน้ ต่าให้กาหนดจากจานวนผูโ้ ดยสารทีม่ า
ใช้บริการในแต่ละป้ ายที่สุ่มตัวอย่างรวมกันต้องไม่น้ อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เทียบกับจานวน
ผูโ้ ดยสารทัง้ หมดในเส้นทาง
4) เมื่อได้จานวนป้ ายหยุดสาหรับการสุม่ ตัวอย่างจากข้อ 3 ให้กระจายจานวนการสุม่ ตัวอย่างขัน้
ต่าจากข้อ 2 ในแต่ละป้ ายหยุดแยกตามช่วงเวลาตามสัดส่วนดังนี้
• วันทางาน-เวลาเร่งด่วน (6.30 – 9.30 น. และ 16.30 – 20.00 น.) ในสัดส่วน 50%
• วันทางาน-นอกเวลาเร่งด่วน ในสัดส่วน 25%
• วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในสัดส่วน 25%
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จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในเส้นทางที่ให้บริการ
(เส้นทางให้บริการนี้มีจำนวนป้ายหยุดมีทั้งหมด 5 ป้าย)
จำนวนป้ายหยุดที่ต้องสุ่มตัวอย่าง
จำนวนผู้โดยสารรวมในป้ายหยุด 1 2 และ 3
ไม่น้อยกว่า 60% เทียบกับจำนวนผู้โดยสารในเส้นทาง
ไม่ต้องสุ่มตัวอย่าง
สำหรับป้ายหยุด 4 และ 5
ป้าย
หยุด 4

ป้ายหยุด 1

ป้ายหยุด 2

ป้ายหยุด 3

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

วันทำงาน
เวลา
เร่งด่วน
50%

วันทำงาน
นอกเวลา
เร่งด่วน
25%

วันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
25%

วันทำงาน
เวลา
เร่งด่วน
50%

วันทำงาน
นอกเวลา
เร่งด่วน
25%

วันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
25%

วันทำงาน
เวลา
เร่งด่วน
50%

วันทำงาน
นอกเวลา
เร่งด่วน
25%

จำนวนการสุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลาของป้ายหยุด 1 ถึง 3
เท่ากับจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำตามกฎ Rule of thumb

แผนภาพอธิ บายตัวอย่างแนวทางการสุ่มตัวอย่าง
สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
25%

ป้าย
หยุด 5
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บันทึก T-VER-METH-TM-06
ฉบับที่
02

แก้ไขครัง้ ที่
1

วันที่บงั คับใช้
4 ธันวาคม 2564

01

-

19 สิงหาคม 2564

รายการแก้ไข
ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของ
ระเบียบวิธกี าร
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