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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 03)
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
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า (ไม่รวมระบบขนส่งทาง
ราง) โดยที่ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งสาธารณะต้อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและ/หรือกรมเจ้าท่า และมีประเภท
ยานพาหนะทีเ่ 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 จากการเปลี่ย 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
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3. กิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นามาใช้ในการคานวณ
การปล่อย

แหล่งกาเนิ ด

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ชนิ ดของ
ก๊าซเรือนกระจก

กรณีฐาน

การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล

CO2

การดาเนินโครงการ

การใช้พลังงานไฟฟ้ า

CO2

นอกขอบเขตโครงการ

การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล

CO2

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
• การเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลจากรถ
โดยสารและแท๊กซีท่ เ่ี หลืออยู่ ซึง่ เกิด
จากการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทาง
มาใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
ทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
• การเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลจาก
ยานพาหนะอื่นทีเ่ ข้ามาวิง่ บนถนน
เดิมทีม่ กี ารจราจรคับคั ่งลดลง ซึง่ เกิด
จากการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทาง
มาใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
ทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
• การเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลจาก
ยานพาหนะเดิมวิง่ ด้วยความเร็วที่
มากขึน้ เนื่องจากการจราจรคับคั ่ง
ลดลง ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นรูปแบบ
การเดินทางมาใช้ระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะ
ไฟฟ้ า
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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 เพลิงฟอสซิลสาหรับ 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 ล สาหรับ 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
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6. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การเปลี่ยนแปลงจานวนผูโ้ ดยสาร (Load factor) ในระบบขนส่งมวลชนในกรณีฐาน ได้แก่รถโดยสารทีเ่ หลืออยู่และรถ
แท็กซี่ และการจราจรคับคั ่ง (Congestion) ทีล่ ดลงบนถนนเดิม ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นรูปแบบการเดินทาง
ไปใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
LEy
โดยที่
LEy
LELF,B,y
LELF,T,y
LECONG,y

= LELF,B,y + LELF,T,y + LECONG,y
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงจานวนผูโ้ ดยสาร
ของรถโดยสาร ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงจานวนผูโ้ ดยสาร
ของแท๊กซี่ ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั ่งบนถนน ในปี y
(tCO2/year)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตใช้หลักความอนุรกั ษ์ (Conservativeness) จะถูกนามาพิจารณาก็ต่อเมื่อ
การประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ ปี ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการทัง้ หมดมีค่า
ติดลบ (LEy < 0) โดยให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการทัง้ หมดมีค่าเป็ นศูนย์ (LEy = 0)
ทัง้ นี้ผพู้ ฒ
ั นาโครงการสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LEy) ดังนี้
ทางเลือ กที่ 1 คานวณค่า LEy ตามข้อ 5.1 ถึง 5.3 (ถ้าใช้ทางเลือกนี้ ผู้พ ัฒ นาโครงการต้องคานวณค่า LEy
สาหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ)
ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่า LEy เท่ากับร้อยละ 2.64 ของ BEy (ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการสามารถเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่ 1 ใน
การคานวณค่า LEy สาหรับ การติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครัง้ ใดก็ได้ในช่ว ง
ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ)
5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้โดยสารของรถ
โดยสาร
การเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าทาให้ผใู้ ช้บริการในรถโดยสารทีเ่ หลืออยู่มี
จานวนลดลง ซึง่ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทาง (EFPKM) สาหรับรถโดยสารมีค่ามากขึน้ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวจะพิจารณาก็ต่อเมื่อจานวนผู้โดยสาร (Load factor) ของรถ
โดยสารที่เหลืออยู่มกี ารเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งได้จากการสารวจเมื่อครบปี ท่ี 1 และ 4 ของระยะเวลาคิด
คาร์บอนเครดิต โดยค่าทีไ่ ด้จากการสารวจเมื่อครบปี ท่ี 1 จะใช้สาหรับการคานวณในปี ท่ี 1, 2 และ 3 และค่าที่ได้จาก
การสารวจเมื่อครบปี ท่ี 4 จะใช้สาหรับการคานวณในปี ทเ่ี หลืออยู่ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงจานวนผูโ้ ดยสารของรถโดยสารทีเ่ หลืออยู่
จะพิจารณาค่าสูงสุดทีค่ านวณจากสมการ
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LELF,B,y = Max (EFkm,B,y x VDB,z x NB,y x (1 - ROCB,y / ROCB,z) x 10-6; 0)
โดยที่
LELF,B,y
EFkm,B,y
VDB,z
NB,y
ROCB,y
ROCB,z
z
VDB,z
โดยที่
DDm,S,z
DDm,M,z
DDm,L,z
NB,k,y
m
k

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงจานวนผูโ้ ดยสาร
ของรถโดยสาร ในปี y (tCO2/year)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของรถโดยสาร ในปี y (gCO2/km)
= ระยะทางในการเดินรถรายปี ต่อคันของรถโดยสาร ในปี z (km)
= จานวนรถโดยสารในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ ในปี y (unit)
= ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนจานวนผูโ้ ดยสารเทียบต่อความจุของรถโดยสาร ในปี y (%)
= ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนจานวนผูโ้ ดยสารเทียบต่อความจุของรถโดยสาร ในปี z (%)
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์
= (m DDm,S,z + DDm,M,z + DDm,L,z) / (k NB,k,y)
=
=
=
=
=
=

ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดเล็กคันที่ m ในปี z (km)
ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดกลางคันที่ m ในปี z (km)
ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดใหญ่คนั ที่ m ในปี z (km)
จานวนรถโดยสารขนาดที่ k ในปี z (unit)
คันทีข่ องรถโดยสารในแต่ละขนาด
ขนาดของรถโดยสาร (เล็ก/กลาง/ใหญ่)

ROCB,y = OCB,y / CVB,y
โดยที่
OCB,y
CVB,y

= ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนรถโดยสาร ในปี y (คน)
= ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของรถโดยสาร ในปี y (คน)

ROCB,z = OCB,z / CVB,z
โดยที่
OCB,z
CVB,z
z

= ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนรถโดยสาร ในปี z (คน)
= ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของรถโดยสาร ในปี z (คน)
= ปี ลา่ สุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ ถ้า ROCB,z - ROCB,y  0.1 ให้ LELF,B,y มีคา่ เท่ากับศูนย์
5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้โดยสารของแท๊กซี่
การเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ ยานพาหนะไฟฟ้ า ทาให้ผู้ใช้บริการในแท็กซี่ท่เี หลืออยู่มี
จานวนลดลง ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทาง (EFPKM) สาหรับแท๊กซี่มคี ่ามากขึ้น การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวจะพิจารณาก็ต่อเมื่อจานวนผูโ้ ดยสาร (Load factor) ของแท็กซี่ท่ี
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เหลืออยู่มกี ารเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งได้จากการสารวจเมื่อครบปี ท่ี 1 และ 4 ของระยะเวลาคิดคาร์บอน
เครดิต โดยค่าทีไ่ ด้จากการสารวจเมื่อครบปี ท่ี 1 จะใช้สาหรับการคานวณในปี ท่ี 1, 2 และ 3 และค่าทีไ่ ด้จากการสารวจ
เมื่อครบปี ท่ี 4 จะใช้สาหรับการคานวณในปี ทเ่ี หลืออยู่ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้โดยสารของแท๊กซี่จะพิจารณา
ค่าสูงสุดทีค่ านวณจากสมการ
LELF,T,y = Max (EFBL,km,T,z x VDT,z x NT,y x (1 - ROCT,y / ROCT,z) x 10-6; 0)
โดยที่
LELF,T,y
EFBL,km,T,z
VDT,z
NT,y
ROCT,y
ROCT,z
z

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงจานวนผูโ้ ดยสาร
ของแท๊กซี่ ในปี y (tCO2/year)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของแท๊กซีจ่ ากกรณีฐาน ในปี z (gCO2/km)
= ระยะทางในการเดินรถรายปี ต่อคันของแท๊กซี่ ในปี z (km)
= จานวนแท๊กซีท่ ใ่ี ห้บริการ ในปี y (unit)
= ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนจานวนผูโ้ ดยสารเทียบต่อความจุของแท๊กซี่ ในปี y (%)
= ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนจานวนผูโ้ ดยสารเทียบต่อความจุของแท๊กซี่ ในปี z (%)
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์

ROCT,y = OCT,y / CVT,y
โดยที่
OCT,y
CVT,y

= ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี y (คน)
= ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของแท๊กซี่ ในปี y (คน)

ROCT,z = OCT,z / CVT,z
โดยที่
OCT,z
CVT,z
z

= ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนแท๊กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี z (คน)
= ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของแท๊กซี่ ในปี z (คน)
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ ถ้า ROCT,x - ROCT,y  0.1 ให้ LELF,T,y มีค่าเท่ากับศูนย์
5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั ่งบนถนน
การเปลีย่ นรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าทาให้การจราจรคับคั ่ง
บนถนนเดิมลดลง ซึ่งส่งผลให้ยานพาหนะในถนนเส้นอื่นเข้ามาวิง่ เพิม่ (Rebound effect) หรือยานพาหนะบนถนนเดิม
มีความเร็วในการวิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม การประเมิ นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวให้
ดาเนินการสารวจเมื่อครบปี ท่ี 1 และ 4 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั ่งบนถนนจะพิจารณาค่าสูงสุดทีค่ านวณจาก
สมการ
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LECONG,y = Max (LEREB,y + LESP,y); 0
โดยที่
LECONG,y
LEREB,y
LESP,y

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั ่งบนถนน ในปี y
(tCO2/year)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิง่ ใน
ถนนเดิม ในปี y (tCO2/year)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลีย่ นแปลงความเร็วของ
ยานพาหนะทีว่ งิ่ บนถนนเดิม ในปี y (tCO2/year)

5.3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิ่ งในถนนเดิ ม
LEREB,y = x TDx,y x EFkm,x,y x (Nx,y - Nx,z + Nx,S,y) x 10-6
โดยที่
LEREB,y
TDx,y
EFkm,x,y
Nx,y
Nx,z
Nx,S,y
x
z
Nx,S,y
โดยที่
BSPx,y
Py
OCx,z
x
z

= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิง่ ใน
ถนนเดิม ในปี y (tCO2/year)
= ระยะทางในการวิง่ เฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ในปี y (km)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ในปี y (gCO2/km)
= จานวนยานพาหนะประเภท x ต่อปี ทว่ี งิ่ ในถนนในปี y (unit)
= จานวนยานพาหนะประเภท x ต่อปี ทว่ี งิ่ ในถนนในปี z (unit)
= จานวนยานพาหนะประเภท x ต่อปี ทไ่ี ม่วงิ่ ในถนนเพราะเปลีย่ นไปใช้ระบบขนส่งผูโ้ ดยสาร
สาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี y (unit)
= ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นง/แท๊
ั ่ กซี)่
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์
= (BSPx,y x Py) / OCx,z
= สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลีย่ นมารูปแบบการ
เดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี y (%)
= จานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดทีใ่ ช้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า ในปี
y (Passenger)
= ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนยานพาหนะประเภท x ในปี z (คน)
= ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นง/แท๊
ั ่ กซี)่
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์
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5.3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของยานพาหนะที่
วิ่ งบนถนนเดิ ม
= x Nx,y x TDx,y (EFkm,VP,x,y - EFkm,VB,x,z) x 10-6

LESP,y
โดยที่
LESP,y
Nx,y
TDx,y
EFkm,VP,x,y
EFkm,VB,x,z
x
z

= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิง่ ใน
ถนนเดิม ในปี y (tCO2/year)
= จานวนยานพาหนะประเภท x ต่อปี ทว่ี งิ่ ในถนนในปี y (unit)
= ระยะทางในการวิง่ เฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ในปี y (km)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วใหม่บน
ถนนเดิมในปี y (gCO2/km)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วเดิมบน
ถนนเดิมในปี z (gCO2/km)
= ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นง/แท๊
ั ่ กซี)่
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วงิ่ ด้วยความเร็วใหม่บนถนนเดิม ในปี y
และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วงิ่ ด้วยความเร็วเดิมบนถนนเดิม ในปี z มี
ความสัมพันธ์กบั ความเร็วใหม่และความเร็วเดิมของยานพาหนะดังสมการ
(EFkm,VP,x,y / EFkm,VB,x,z) = (VP,y / VB,z)-0.7
โดยที่
EFkm,VP,x,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วใหม่บน
ถนนเดิมในปี y (gCO2/km)
EFkm,VB,x,z = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วเดิมบน
ถนนเดิมในปี z (gCO2/km)
VP,y
= ความเร็วเฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ทีบ่ นถนนเดิมในปี y (km/h)
VB,x
= ความเร็วเฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ทีบ่ นถนนเดิมในปี z (km/h)
x
= ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นง/แท๊
ั ่ กซี)่
z
= ปี ล่าสุดก่อนทีร่ ะบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าจะให้บริการเชิงพาณิชย์

7. การคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคานวณได้ ดังนี้
ERy

= BEy - PEy - LEy
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BEy
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=
=
=
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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
รถแท๊กซี่
รถสามล้อเครื่อง
รถสองแถว
รถตู้

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

หมายเหตุ ค่ าการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสาหรับยานพาหนะในแต่ ละประเภทพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของชนิ ดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการใช้ในยานพาหนะและถ่ วงน้ าหนั กด้วย
สัดส่วนการใช้ยานพาหนะ
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DDi,S,z, DDi,M,z, DDi,L,z
กิโลเมตร (km)
DDm,S,z : ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดเล็กคันที่ m ในปี z
DDm,M,z : ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดกลางคันที่ m ในปี z
DDm,L,z : ระยะทางในการเดินรถทัง้ หมดของรถโดยสารขนาดใหญ่คนั ที่ m ในปี z
บริษทั ทีใ่ ห้บริการเดินรถโดยสารหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการ โดยทีข่ อ้ มูลต้องไม่เกิน 3 ปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

NB,k,z
คัน (unit)
จานวนรถโดยสารขนาดที่ k ในปี z (โดยที่ k = เล็ก/กลาง/ใหญ่)
บริษทั ทีใ่ ห้บริการเดินรถโดยสารหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการ โดยทีข่ อ้ มูลต้องไม่เกิน 3 ปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

VDB,z
กิโลเมตร (km)
ระยะทางในการเดินรถรายปี ต่อคันของรถโดยสาร ในปี z
ข้อมูลสถิตจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ โดยทีข่ อ้ มูลต้อง
ไม่เกิน 3 ปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFBL,km,T,z
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของแท๊กซีจ่ ากกรณีฐาน ในปี z (Default = 179.33)
คานวณโดยใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจาก
• กรมทางหลวง, 2551
• สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563
• กรมการขนส่งทางบก, 2564

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

VDT,z
กิโลเมตร (km)
ระยะทางในการเดินรถรายปี ต่อคันของแท๊กซี่ ในปี z
ข้อมูลสถิตจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ โดยทีข่ อ้ มูลต้อง
ไม่เกิน 3 ปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

OCB,z
คน (Passenger)
ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนของรถโดยสารในปี z (Default = 25.1)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563

พารามิเตอร์
หน่วย

CVB,z
คน (Passenger)
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ความหมาย
แหล่งข้อมูล

ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของรถโดยสารในปี z
บริษทั ทีใ่ ห้บริการเดินรถโดยสารหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

OCT,z
คน (Passenger)
ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนรถแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี z (Default = 1.15)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

CVB,z
คน (Passenger)
ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของแท๊กซีใ่ นปี z
บริษทั ทีใ่ ห้บริการเดินแท๊กซีห่ รือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

Nx,z
คัน (unit)
จานวนยานพาหนะประเภท x ต่อปี ทว่ี งิ่ ในถนนในปี z (unit)
ข้อมูลสถิตจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ โดยทีข่ อ้ มูลต้อง
ไม่เกิน 3 ปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFkm,VB,x,z
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วเดิมบน
ถนนเดิมในปี z
ผลการศึกษาด้วยแบบจาลองด้านการคมนาคม

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

VB,z
กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ (km/h)
ความเร็วเฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ทีบ่ นถนนเดิมในปี z
ผลการศึกษาด้วยแบบจาลองด้านการคมนาคม

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 สาหรับการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
ทางเลือกที่ 1: ใช้ค่าจากรายงานการศึกษาโครงการตามรายละเอียดในภาคผนวก
ทางเลือกที่ 2: ใช้ค่าจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างตามรายละเอียดในภาคผนวก
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สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สารวจกลุ่มตัวอย่างในปี ท่ี 1 และ ทุกๆ 4 ปี ตามรายละเอียดในภาคผนวก
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 งออกตัว๋ โดยสาร (Bus
Ticket Machine) หรือเครื่องอ่านบัต รโดยสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยรายงาน
ข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดเป็ นรายเดือน
ทางเลือกที่ 2 กรณี ท่มี ีการจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง บันทึก จานวนผู้โดยสารจาก
หลักฐานการจาหน่ายตั ๋วโดยสารของยานพาหนะไฟฟ้ าและให้นาค่าระยะทาง
ต่าสุดในแต่ละช่วงของค่าโดยสารไปใช้ในการคานวณ โดยรายงานข้อมูลทีม่ ี
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
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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
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล

DDn,j,y
กิโลเมตรต่อปี (km/year)
ระยะทางการวิง่ ของรถโดยสารไฟฟ้ าคันที่ j จากการดาเนินโครงการ ในปี y
บันทึกข้อมูลของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
บันทึกค่าระยะทางจากมาตรวัดระยะทางของรถหรือจากระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global
Positioning System หรือ GPS) โดยรายงานข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดเป็ นรายเดือน

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล

EFkm,B,y
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของรถโดยสาร ในปี y
ข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
ติดตามผลในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต

พารามิเตอร์
หน่วย

NB,y , NT,y
คัน (unit)
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ความหมาย

NB,y : จานวนรถโดยสารในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ ในปี y
NT,y : จานวนแท๊กซีใ่ นระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลสถิตกิ ารจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือการสารวจโดยหน่วยงานภายนอก
วิธกี ารติดตามผล ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

OCB,y , OCT,y
คน (passenger)
OCB,y : ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนรถโดยสารในปี y
OCT,y : ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารบนแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี y
แหล่งข้อมูล
สารวจโดยหน่วยงานภายนอก
วิธกี ารติดตามผล ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

CVB,y , CVT,y
คน (passenger)
CVB,y : ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของรถโดยสารในปี y
CVT,y : ค่าเฉลีย่ ความจุผโู้ ดยสารของแท๊กซีใ่ นปี y
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลสถิตจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
วิธกี ารติดตามผล ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล
หมายเหตุ

EFkm,x,y
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลเมตร (gCO2/km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ในปี y
ข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
ติดตามผลในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
ประเภทของพาหนะทีพ่ จิ ารณา คือรถยนต์นงและแท๊
ั่
กซี่

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล
หมายเหตุ

TDx,y
กิโลเมตร (km)
ระยะทางในการวิง่ เฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ในปี y
การสารวจ
ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
ประเภทของพาหนะทีพ่ จิ ารณา คือรถยนต์นงและแท๊
ั่
กซี่

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล
หมายเหตุ

Nx,y
คัน (unit)
ค่าเฉลีย่ จานวนผูโ้ ดยสารทีบ่ รรทุกได้ของยานพาหนะประเภท x ในปี y
ข้อมูลสถิตกิ ารจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือการสารวจโดยหน่วยงานภายนอก
ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
ประเภทของพาหนะทีพ่ จิ ารณา คือรถยนต์นงและแท๊
ั่
กซี่
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พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

Py
คน (Passenger)
จานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดทีใ่ ช้บริการระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ า
ในปี y
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
วิธกี ารติดตามผล ติดตามผลทุกๆ 1 ปี ของระยะเวลาคิดเครดิต
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล
หมายเหตุ

VP,y
กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ (km/h)
ความเร็วเฉลีย่ ของยานพาหนะประเภท x ทีบ่ นถนนเดิมในปี y (km/h)
ข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งหรือผลการศึกษาของผูพ้ ฒ
ั นาโครงการ
ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
ประเภทของพาหนะทีพ่ จิ ารณา คือรถยนต์นงและแท๊
ั่
กซี่

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

EFkm,VP,x,y
กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ทีว่ งิ่ ด้วยความเร็วใหม่บน
ถนนเดิมในปี y
แหล่งข้อมูล
คานวณโดยใช้สมการในหน้าที่ 11
วิธกี ารติดตามผล ติดตามผลเมื่อสิน้ สุดในปี ท่ี 1 และสิน้ สุดในปี ท่ี 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต
หมายเหตุ
ประเภทของพาหนะทีพ่ จิ ารณา คือรถยนต์นงและแท๊
ั่
กซี่

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 1
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 อย่างในเส้น ทางที่เริม่ ต้น จากต าแหน่ งของป้ ายหยุด A ไปยัง
ตาแหน่งของป้ ายหยุด B กรณีทเ่ี ป็ นระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะในเส้นทางเดิม
2. แนวทางการสุ่มตัวอย่าง
2.1 การจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
ผู้พฒ
ั นาโครงการสามารถนารายงานผลการศึกษาที่จดั ทาโดยผู้พฒ
ั นาโครงการหรือ หน่ วยงาน
ภายนอก/บุคคล/คณะบุคคลที่ได้รบั หมาย/ว่าจ้างจากผู้พฒ
ั นาโครงการและต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
อบก. มาใช้อา้ งอิงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ BSPx,y โดยข้อมูลในรายงานดังกล่าวต้องทาการศึกษามาแล้วไม่
เกิน 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 ไว้สาหรับ การขอ
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 ายที่สุ่มตัวอย่ างต้อ 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 ายที่สุ่มตัวอย่างรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 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
ไม่นอ้ ยกว่า 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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ภาคผนวก 2
แนวทางการสารวจการบรรทุกผู้โดยสารบนรถโดยสาร
ผู้พ ัฒ นาโครงการต้ อ งดาเนิน การสารวจข้อ มูล การบรรทุก ผู้โดยสาร (Load factor survey) บน
รถโดยสารโดยใช้วธิ กี ารทัง้ สองแบบ ดังนี้
2.1 วิ ธีการสังเกตการบรรทุกผู้โดยสารด้วยสายตา (Visual Occupancy)
รายละเอียดของวิธกี ารมีดงั นี้
1. ประเภทพาหนะทีส่ ารวจให้กาหนดตามลักษณะของรถโดยสารทีใ่ ห้บริการ
2. จานวนผูโ้ ดยสารควรแบ่งออกเป็ น 5-6 กลุ่มตามสัดส่วนของจานวนผูโ้ ดยสารทีส่ งั เกตได้เทียบ
กับจานวนผูโ้ ดยสารทีบ่ รรทุกได้ เช่น
• สัดส่วนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
• สัดส่วนระหว่าง 50-100 เปอร์เซ็นต์
• สัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์
• สัดส่วนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารทีย่ นื บนรถโดยสาร
• สัดส่วนระหว่าง 50-100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารทีย่ นื บนรถโดยสาร
• สัดส่วนเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารทีย่ นื บนรถโดยสาร
3. สถานที่ วัน และเวลาสาหรับการสารวจต้องกาหนดให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง และจุดทีท่ าการ
สารวจต่าสุดต้องครอบคลุมทุกเส้นทาง
• วันทีแ่ นะนาคือวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี โดยให้หลีกเลีย่ งวันหลังหรือก่อนวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และหลีกเลีย่ งช่วงปิ ดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
• เวลาทีแ่ นะนา คือ 06.00 - 21.00 น.
• วันและช่วงเวลาต้องเป็ นช่วงเดียวกันสาหรับการติดตามผลในทุกครัง้ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
สามารถเปรียบเทียบกันได้
4. ข้อมูลทีส่ ารวจได้ควรมากกว่าร้อยละ 95 ของจานวนรถโดยสารทีว่ งิ่ ผ่านจุดทีท่ าการสารวจ
5. ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการ
เก็บข้อมูล ควรดาเนินการสารวจซ้า
6. ต้องรายงานข้อมูลผลการสารวจที่ประกอบด้วยจานวนรถโดยสารทัง้ หมด จานวนผูโ้ ดยสารบน
รถโดยสาร และจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดทีม่ กี ารรายงาน
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ค่าเฉลีย่ ของจานวนผูโ้ ดยสารเท่ากับค่าเฉลีย่ ของจานวนผูโ้ ดยสารในแต่ละเส้นทางคูณด้วยจานวน
ผูโ้ ดยสารทัง้ หมดในแต่ละเส้นทางและหารด้วยจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดในระบบรถโดยสาร
2.2 วิ ธีเก็บข้อมูลการขึ้นและลงของผู้โดยสาร (Boarding and Alighting)
รายละเอียดของวิธกี ารมีดงั นี้
1. การเลือกเส้นทางสาหรับการสารวจให้พจิ ารณาจากผลการถ่วงน้ าหนักของจานวนผูโ้ ดยสารที่
คาดว่าจะมีในแต่ละเส้นทางทีใ่ ห้บริการ
2. จานวนผู้โดยสาร (Load factor) นิยามจากเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของผู้โดยสารที่ใช้บริการเทียบต่อ
ความจุ ข องรถโดยสาร จ านวนผู้โดยสารเฉลี่ย ของเส้น ทางนิ ย ามจากค่ าเฉลี่ย ของจ านวน
ผูโ้ ดยสารในแต่ละสถานีของเส้นทางทีก่ าหนด
3. การนับจานวนผูโ้ ดยสารทีข่ น้ึ และลงในแต่ละสถานีสามารถใช้ได้ทงั ้ รูปแบบการนับด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือการนับโดยคนได้
4. การกาหนดสถานที่ วัน และเวลาสาหรับการสารวจให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ทาให้ผู้โดยสารมี
การใช้บริการผิดปกติ เช่น ช่วงปิ ดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ ทัง้ นี้ช่วงเวลาที่
แนะนา
• ช่วงเวลาสาหรับการสารวจควรครอบคลุมถึงระยะเวลาการให้บริการของรถโดยสารที่
เลือกทัง้ หมด
• การสารวจควรดาเนินการในช่วงวันทางานร่วมกับสัดส่วนของจานวนรถโดยสารทีม่ กี าร
นาออกของในวันนัน้ ๆ ด้วย
• วันและช่วงเวลาต้องเป็ นช่วงเดียวกันสาหรับการติดตามผลในทุกครัง้ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
สามารถเปรียบเทียบกันได้
5. การสารวจจะต้องดาเนินการตลอดระยะเวลาการให้บริการของรถโดยสาร โดยไม่ดาเนินการ
เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) หรือนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off-peak)
6. การสารวจดังกล่าวต้องมีการระบุขอ้ มูลอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ป้ ายทะเบียนของรถโดยสาร วันที่
ทาการสารวจ จานวนครัง้ ของการวนกลับในเส้นทาง และระยะทางเส้นทาง
7. ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการ
เก็บข้อมูล ควรดาเนินการสารวจซ้า
ข้อมูลการขึ้นและลงของผู้โดยสารสามารถตรวจวัดได้โดยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างเช่น
ตั ๋วอิเล็กทรอนิกส์ กล้องดิจติ อลสาหรับนับผู้โดยสารในแต่ละคัน การตรวจสอบน้ าหนักรถบัสเฉลี่ยต่อ
สถานี ฯลฯ
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ภาคผนวก 3
แนวทางการสารวจจานวนผู้โดยสารในแท๊กซี่
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องดาเนินการสารวจข้อมูลจานวนผูโ้ ดยสารบนแท๊กซี่โดยใช้วธิ กี ารนับจานวน
ผูโ้ ดยสารบนแท๊กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ตามรายละเอียดดังนี้
1. การกาหนดสถานที่ วัน และเวลาสาหรับการสารวจศึกษาภาคสนามให้ดาเนินการตามแนวทาง
• วันและช่วงเวลาทีแ่ นะนาสาหรับการสารวจ คือวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ และช่วงเวลา 06:0021:00 น.
• หลีกเลีย่ งวันหลังหรือก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเวลาทีท่ าให้ผโู้ ดยสารมีการใช้
บริการผิดปกติ เช่น ช่วงปิ ดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ
• วันและช่วงเวลาเดียวกันสาหรับการตรวจวัดพืน้ ฐานและการศึกษาติดตามเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้
2. ข้อมูลทีส่ ารวจได้ควรมากกว่าร้อยละ 95 ของจานวนแท๊กซีท่ ว่ี งิ่ ผ่านจุดทีท่ าการสารวจ
3. ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการ
เก็บข้อมูล ควรดาเนินการสารวจซ้า
4. ข้อมูลทีต่ ้องมีการรายงาน ได้แก่ จานวนแท็กซี่ และจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมด จานวนผูโ้ ดยสาร
เฉลีย่ ของแท็กซี่ คือจานวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมดหารด้วยจานวนแท๊กซีท่ งั ้ หมดทีท่ าการนับ
5. การสารวจต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงจุดต่างๆ ทีอ่ ยู่ในขอบเขตโครงการ
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บันทึก T-VER-METH-TM-06
ฉบับที่
03

แก้ไขครัง้ ที่
2

02

1

01

-

วันที่บงั คับใช้
รายการแก้ไข
27 กรกฎาคม 2565 เพิม่ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ (Leakage emission)
4 ธันวาคม 2564 ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของ
ระเบียบวิธกี าร
19 สิงหาคม 2564
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