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บทท่ี 1    
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

 
1.1   ความเปนมา 

โดยธรรมชาติน้ันพลังงานท่ีพระอาทิตยถายทอดมายังโลกอยางตอเน่ือง จะถูกช้ันบรรยากาศของ
โลกสะทอนกลับออกไปยังอวกาศเปนบางสวน ในขณะท่ีพลังงานสวนท่ีเหลือสวนใหญจะผานชั้น
บรรยากาศเขามาทําใหผิวโลกอุนข้ึน พลังงานดังกลาวซ่ึงอยูในรูปของรังสีอินฟราเรดจะถูกดูดซับโดยไอ
นํ้า คารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHG) ประเภทอื่น ๆ ท่ีดูดซับความ
รอนตามธรรมชาติ  ดังน้ันจึงถือไดวาส่ิงมีชีวิตจะดํารงชีวิตอยูไดโดยขึ้นอยูกับกระบวนการการเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจกนี้  หากกาซเรือนกระจกเหลาน้ีไมสามารถชะลอการสะทอนรังสีอินฟราเรด
กลับไปยังอวกาศไดตามปกติ โลกก็จะกลายเปนดาวเคราะหท่ีมีสภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเกินกวาท่ี
ส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยูได  ในทางกลับกัน ตั้งแตยุคปฏิวัติดานอุตสาหกรรม มนุษยชาติไดเพ่ิมปริมาณกาซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศท่ีมีอยูในธรรมชาติ ทําใหความเขมขนเพ่ิมข้ึนสงผลใหเก็บกักความรอนมาก
ขึ้น อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจึงสูงขึ้นซ่ึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาและรูจักกันในชื่อ ภาวะโลกรอน 
หรือ Global Warming ในชวงกลางทศวรรษท่ี 1980 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดกลายมาเปน
ประเด็นปญหาดานการเมืองระหวางประเทศ ซ่ึงมีขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรถึงการทําลายสภาพ
ภูมิอากาศของโลกรวมท้ังยังมีกระแสจากส่ือมวลชนท่ัวโลกถึงการรณรงคเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม ดังน้ัน
จึงไดเกิดความรวมมือระหวางแผนงานสหประชาชาติเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอม (United Nations 
Environment Programme: UNEP) และ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ (World Meteorological 
Organization: WMO) เพ่ือกอตั้งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)  ขึ้นในป พ.ศ. 2531 เพ่ือเปนหนวยงานที่กําหนด
นโยบายและเปนศูนยรวมของขอมูลทางดานวิทยาศาสตรท่ีถูกตองและครบถวน และประกอบไปดวย
บุคลากรมากมายท้ังนักวิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญดานภาวะโลกรอนกวา 3,000 คน มาศึกษาและ
วิเคราะหประเด็นปญหาภาวะโลกรอนรวมกัน รวมท้ังประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคม
เศรษฐกิจเพ่ือใหคําปรึกษาในการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมตอไป IPCC ไดจัดพิมพรายงานฉบับแรกใน
ป พ.ศ. 2533 โดยมีใจความโดยสรุปวา ปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกที่สะสมเพ่ิมข้ึนในช้ันบรรยากาศ
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยน้ัน “สงเสริมใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก โดยภายในทศวรรษหนา 
อุณหภูมิเฉล่ียบนผิวโลกจะมีคาสูงข้ึน” หากไมมีการกําหนดมาตรการเพ่ือจํากัดปริมาณการปลอยกาซใน
อนาคต โดยตารางท่ี 1.1 แสดงศักยภาพของกาซเรือนกระจกแตละชนิดในการทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 1.1 คาศักยภาพของกาซเรือนกระจกแตละชนิดในการทําใหอุณภูมิโลกรอนขึ้น 

กาซเรือนกระจก ศักยภาพในการทําใหโลกรอน 
(เทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด) 

คารบอนไดออกไซด (CO2) 
มีเทน (CH4) 
ไนตรัสออกไซด (N2O) 
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 
เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) 
ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 

1 
21 
310 

140 - 11,700 
6,500 - 9,200 

23,900 
ที่มา: UNFCCC;  http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 
 

รายงานดังกลาวระบุถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลกซ่ึงเปนเหมือนสัญญาณเตือนภัยท่ีบง
บอกวาควรจะตองมีการจัดทําสนธิสัญญาระดับนานาชาติเพ่ือปองกันปญหารายแรงที่อาจเกิดขึ้น ในการ
น้ีสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ไดจัดใหมีการเจรจาอยางเปน
ทางการเก่ียวกับกรอบอนุสัญญาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกอต้ังคณะกรรมการการเจรจา
ระหวางรัฐบาลดานกรอบของอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change: INC) เพ่ือจัดทําอนุสัญญา
ฉบับดังกลาว  ท้ังน้ีการเจรจาเพ่ือระบุเง่ือนไขในอนุสัญญาระดับนานาชาติเพ่ือปกปองโลกจากภาวะโลก
รอนไดเริ่มมีขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2533 และแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2535 โดยอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC)  ไดจัดใหมีการลงนามใหการรับรองรวมกัน ณ กรุงริโอ เด จาเนโร ประเทศ
บราซิลในเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2535 ในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
(United Nations Conference on Environment and Development หรือ the Earth Summit) และมีผลบังคับ
ใชในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2537 ท้ังน้ีการประชุมดังกลาวไดกําหนดเปาหมายสูงสุดในการรักษาระดับ
ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยจากการแทรกแซงของ
มนุษยท่ีเปนอันตรายตอระบบภูมิอากาศ โดยการรักษาระดับดังกลาว ตองดําเนินการในระยะเวลาเพียง
พอท่ีจะใหระบบนิเวศปรับตัว โดยไมคุกคามตอการผลิตอาหารของมนุษยและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนไปอยางย่ังยืน  กิจกรรมของมนุษยท่ีมีสวนทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน ไดแก  

 การเผาไหมเชื้อเพลิงจากถานหิน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงการตัดไมทําลายปาทําใหเกิด
กาซคารบอนไดออกไซด 

 การทําการเกษตรและการเล้ียงปศุสัตว กอใหเกิดการปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด 
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 การปลอยควันจากทอไอเสียรถยนต ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด 
 การระบายสารฮาโลคารบอน (CFCs, HFCs, PFCs) ท่ีเกิดจากกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรม 
 
ท้ังน้ีในอนุสัญญาฯ ไดระบุไววาทุกประเทศจะตองมีสวนรวมในการแกปญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือบรรลุเปาหมาย และรายงานผลการดําเนินการตามขอตกลง  ในท่ีประชุมดังกลาวได
แบงประเทศเปนสองกลุมดวยกัน ไดแก กลุมประเทศในภาคผนวกท่ี 1 หรือ Annex I Countries ซ่ึงรวม
ประเทศอุตสาหกรรมท่ีสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแตอดีตท่ีผานมา 
และกลุมประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 หรือ Non-Annex I Countries ซ่ึงรวมถึงประเทศกําลังพัฒนาตางๆ 
ท้ังน้ีความรับผิดชอบของประเทศในแตละกลุมน้ัน มีหลักการของความเสมอภาคคือ “หลักการความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับท่ีแตกตางกัน” (common but differentiated responsibilities)  

ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการนําพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มาใช ซ่ึงถือเปนกลไกที่เปนรูปธรรม
ในการลดกาซเรือนกระจกของโลก โดยอาศัยกลไกทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมหลายรูปแบบเปน
เคร่ืองมือในการสรางแรงจูงใจใหแตละประเทศมีความพยายามในการลดปริมาณการปลอยกาซของ
ประเทศตน  สาระสําคัญในพิธีสารฯ น้ี ไดกําหนดหลักการท่ีสําคัญและขอกําหนดกวางๆ ซ่ึงเปนขอ
ผูกพันทางกฎหมายเก่ียวกับเปาหมายในการลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับประเทศพัฒนา
แลว โดยกําหนดใหประเทศในภาคผนวกที่ 1  เปนประเทศผูนําในการทําใหระดับการปลอยกาซเรือน
กระจกลดลงอยางนอยรอยละ  5 % จากระดับกาซเรือนกระจกเมื่อป พ.ศ. 2533  ภายในชวงพันธกรณีแรก
ระหวาง พ.ศ. 2551-2555  ทําใหประเทศในกลุมประเทศดังกลาวเกิดความกังวลเก่ียวกับคาใชจายอัน
มหาศาลท่ีอาจตองใชในการลดปริมาณการปลอยกาซใหไดตามเปาหมายท่ีระบุไวในพิธีสารฯ ทําให
ระยะเวลาในการดําเนินงานและสรุปขอตกลงยืดเย้ือขึ้น และยังเปนท่ีมาของการนํากลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) รวมท้ังกลไกตาง ๆ มาใชสําหรับการซ้ือขายสิทธ์ิ
การปลอยกาซเรือนกระจก (Emissions Trading) กับประเทศอ่ืนๆ อีกดวย 

ประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และไดใหสัตยาบัน
เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะภาคีสมาชิกในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึงไมมีพันธกรณีใดๆ 
ภายใตพิธีสารเกียวโต ยกเวน Article 10 ซ่ึงกําหนดใหทุกภาคีรวมรับผิดชอบดําเนินการดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามขีดความสามารถและสถานการณของแตละประเทศดวยความสมัครใจ 
และมีสิทธ์ิเขารวมโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด แตไมมีพันธกรณีเหมือนกับประเทศใน
ภาคผนวกท่ี 1 ท่ีจะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในชวงพันธกรณีแรก พ.ศ. 2551-2555  
อยางไรก็ดี ประเทศไทยอยูในขายของประเทศท่ีสามารถพิจารณาจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการซ้ือ



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
   

1-4 ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขายคารบอนเครดิตได โดยการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism, CDM)  ตามที่กําหนดไวใน Article 12 ของพิธีสารเกียวโต  

 
1.2   กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) 

คุณสมบัติท่ีสําคัญขอหน่ึงของกาซเรือนกระจก ซ่ึงไมเหมือนกับคุณสมบัติของกาซซัลเฟอรได
ออกไซดหรือโอโซนในบรรยากาศชั้นลาง คือ การเกาะตัวเรียงกันของอนุภาคกาซบนช้ันบรรยากาศของ
โลกอยางท่ัวถึงและเปนระเบียบ ทําใหไมวาจะอยูสวนใดของโลกก็จะกระจายตัวอยูสมํ่าเสมอ  ดวย
คุณสมบัติขอน้ีเอง จึงนําไปสูขอสรุปท่ีวาไมวาการลดปริมาณกาซเรือนกระจกจะเกิดข้ึนท่ีใดบนโลกก็ไม
สําคัญเทากับปริมาณสุทธิท่ีลดลง เน่ืองจากผลกระทบโดยรวมตอโลกมีคาเทากัน ดังน้ันจึงเปนท่ีมาของ
ความรวมมือระหวางนานาประเทศเพ่ือลดปริมาณหรือแลกเปล่ียนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกข้ึน  
ท้ังน้ีโครงการลดปริมาณกาซเรือนกระจกตาง ๆ ยังมีความสมเหตุสมผลท้ังทางดานเศรษฐกิจและการเงิน 
เน่ืองจากการลดปริมาณการปลอยกาซในประเทศกําลังพัฒนาน้ันมักจะมีตนทุนตํ่ากวาในประเทศที่
พัฒนาแลว ดังน้ันผลตางของตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นจึงถือเปนขอดีท่ีท้ังสองประเทศจะไดรับอีกดวย ในแงมุม
ของประเทศกําลังพัฒนาน้ัน โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดใหผลประโยชน ดังน้ี  

 ชวยดึงดูดเงินทุนสําหรับโครงการที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 สงเสริมและอนุญาตใหมีสวนรวมในโครงการไมวาจะเปนโครงการของภาครัฐหรือเอกชน 
 เปนเคร่ืองมือในการถายทอดเทคโนโลยี ในกรณีท่ีเปนการลงทุนในโครงการท่ีแทนท่ีเทคโนโลยี

เดิมซ่ึงใชเช้ือเพลิงฟอสซิล หรือในโครงการที่ริเร่ิมอุตสาหกรรมใหม ๆ ท่ีใชเทคโนโลยีดาน
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

 ทําใหโครงการท่ีมุงเนนในการพัฒนาอยางย่ังยืนไดรับความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ทางดานการ
ลงทุน 

นอกจากน้ี โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดยังมีสวนชวยประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน โดย 

 การถายทอดเทคโนโลยีและแหลงเงินทุน 
 มีการผลิตพลังงานดวยวิธีท่ีย่ังยืน 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพและการอนุรักษการใชพลังงาน 
 การแกปญหาความยากจนโดยการกอใหเกิดรายไดและการจางงาน 
 ผลประโยชนขางเคียงทางดานส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
กลไกยืดหยุนภายใตพิธีสารเกียวโตมี 3 รูปแบบ ไดแก กลไกซ้ือขายสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Emission Trading: ET) ท่ีไดรับการจัดสรร ท่ีเรียกวา Assigned Amount Unit (AAU) ของประทศใน



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน 1-5 

กลุมภาคผนวก B ของพิธีสารฯ กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation: JI) เปนกลไกท่ี
ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
เรียกวา Emission Reduction Unit (ERU) และ กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism:  CDM) ซ่ึงเปนกลไกท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใหประเทศในกลุมภาคผนวกท่ี 1 บรรลุเปาหมายใน
การลดกาซเรือนกระจก ควบคูไปกับการถายทอดเทคโนโลยีและชวยใหประเทศในกลุมนอกภาคผนวกท่ี 
1 สามารถพัฒนาอยางย่ังยืน โดยรวมดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกในประเทศนอกกลุมภาคผนวก
ท่ี 1 หรือการซ้ือ “ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดและไดรับการรับรอง”  (Certified Emission 
Reductions (CERs)) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา คารบอนเครดิต ท่ีไดจากการดําเนินโครงการลดกาซเรือน
กระจกในประเทศนอกกลุมภาคผนวกท่ี 1  
  

1.3  ลักษณะโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหรือ CDM สามารถทําได 3 ลักษณะ  
1)  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดท่ัวไป 

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดทั่วไปภายใตพิธีสารเกียวโตไดถูกกําหนดและแบงประเภท 
(Sectoral scope) ออกเปน 15 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1.3-1 

2) โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดขนาดเล็ก 
โครงการ CDM ขนาดเล็กเปนโครงการท่ีมีขอบขายการดําเนินการท่ีมีขนาดเล็กกวาโครงการ

ประเภทโครงการ CDM ท่ัวไป โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. โครงการพลังงานหมุนเวียน ท่ีมีกําลังการผลิตสูงสุดไมเกิน 15 MWe (หรือเทียบเทา) 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีสามารถลดการใชพลังงานไดไมเกิน 60 GWh 

ตอป  
3. โครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย โดยท่ี

โครงการดังกลาวมีการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวา 60,000 tCO2e/y 
แตท้ังน้ี การพัฒนาโครงการ CDM ขนาดเล็กจะมีความยืดหยุนและมีความเขมงวดในการ

ดําเนินการนอยกวาเมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงการ CDM ท่ัวไป ดังตอไปน้ี 
 ใชเอกสารขอเสนอโครงการท่ีปรับใหงายข้ึน 
 วิธีการคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและวิธีการในการติดตามตรวจสอบปริมาณ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่งายข้ึน 
 สามารถควบรวมหลายโครงการเขาดวยกัน (bundling) 
 คาธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนต่ํากวาโครงการท่ัวไป 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
   

1-6 ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 สามารถใชหนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายรายเดียวกันในการตรวจสอบเอกสาร
ขอเสนอโครงการและการทวนสอบปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 
ตารางท่ี 1.3-1 ประเภทโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
ประเภทที่ ประเภทโครงการ ลักษณะ ตัวอยางโครงการ 

1 อุตสาหกรรมดานพลังงาน 
(Energy industries) 

การใชพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา 

2 อุตสาหกรรมการจําหนายพลังงาน 
(Energy distribution) 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายสงไฟฟาและระบบ
กระจายทอน้ํารอน (District heating) 

3 การใชพลังงาน 
(Energy demand) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานไอนํ้า  การลดการใช
พลังงานในการสงน้ําใชตามทอ 

4 อุตสาหกรรมการผลิต 
(Manufacturing industries) 

การใชพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การนํา
ลมรอนทิ้ งจากกระบวนการผลิตปูนเม็ดมาใช เปน
พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา เปนตน 

5 อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industries) การลดการปลอย N2O  จากอุตสาหกรรมเคมี 
6 การกอสราง (Construction) โครงการเก่ียวกับอุตสาหกรรม อุปกรณกอสราง 
7 การขนสง (Transport) การพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคม 
8 การทําเหมืองแรและการถลุงแร 

(Mining/mineral production) 
การกับเก็บและนํากาซ  CH4 จากการทําเหมืองถานหินมา
ใชประโยชน 

9 การผลิตโลหะ (Metal production) การลดสาร PFC จากกระบวนการผลิตอะลูมิเนียม 
10 การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากเช้ือเพลิง 

(Fugitive emissions form fuels) 
การกักเก็บกาซจากหลุมขุดเจาะนํ้ามัน การลดการร่ัวซึม
ของระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงการนํากาซเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการผลิตและขุดเจาะนํ้ามันกลับมาใช
ประโยชน 

11 ก า ร รั่ ว ไหลของก า ร เ รื อนกระจกจ าก
กระบวนการผลิตและการใช  Halocarbon 
และ Sulphur Hexafluoride (Fugitive 
emissions form production and consumption 
of halocarbons and sulphur hexafluoride) 

การกักเก็บและทําลายสารประเภท HFC23 

12 การใชสารละลาย (Solvent use) โครงการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทําสารละลาย 
13 การจัดการของเสีย  

(Waste handling and disposal) 
การปรับปรุงวิธีการจัดการของเสียตางๆ เชน การเก็บกัก
และนํากาซจากบอฝงกลบขยะมาใชประโยชนรวมถึงการ
จัดการมูลสัตวจากฟารมปศุสัตว 

14 การปลูกปา และการฟนฟูปา การปลูกปาและการฟนฟูปาในพื้นที่เส่ือมโทรม 
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ประเภทที่ ประเภทโครงการ ลักษณะ ตัวอยางโครงการ 
(Afforestation and reforestation) 

15 การเกษตร (Agriculture) การจัดการมูลสัตวจากฟารมปศุสัตว 

ที่มา  :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2551 

 
3) โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแบบควบรวมหรือ Bundling และโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาดแบบแผนงาน หรือ Programmatic CDM หรือ Programme of Activities (PoA) 
สําหรับโครงการที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณต่ําๆ จะไมมีความคุมคาทาง

การเงินในการพัฒนาเปนโครงการ CDM เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการตางๆ คอนขางสูงเม่ือ
เทียบกับรายไดจากการขายคารบอนเครดิต ในปจจุบันทาง CDM EB ไดสรางชองทางในการพัฒนา
โครงการขนาดเล็กมาก เปนโครงการ CDM โดยการรวมโครงการขนาดเล็กเขาในเอกสารขอเสนอ
โครงการ (Project Design Document, PDD) เดียวกัน เพ่ือใหโครงการมีความคุมคาเหมาะสมตอการ
ลงทุน  ท้ังน้ีสามารถดําเนินการไดใน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก โครงการ CDM ประเภท Bundling และ 
โครงการ Programmatic CDM หรือ Programme of Activities (PoA) โดยตาราง 1.3-2 แสดงการ
เปรียบเทียบโครงการทั้งสองแบบ  โครงการ CDM ประเภท Bundling จะเปนการควบรวมโครงการยอย
ท่ีเปนโครงการประเภทเดียวกัน ลักษณะกิจกรรมเหมือนกัน มีชวงเวลาในการคิดเครดิตเหมือนกัน โดย
อาจมีเทคโนโลยีเหมือนกันหรือตางกันก็ได ท้ังน้ีตองระบุจํานวนโครงการยอยท่ีเขารวมตั้งแตเริ่ม
โครงการและไมสามารถเพ่ิมเติมโครงการยอยไดในภายหลัง โดยโครงการท่ีควบรวมกันแลวจะไม
สามารถแยกออกจากกันไดในทุกระยะของการดําเนินโครงการ  
 โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแบบแผนงาน (Programme  of  Activities: PoA) หรือท่ีเรียก
กันท่ัวไปวา Programmatic CDM เปนการเสนอโครงการภายใตกรอบแผนงาน (PoA) เพ่ือลดกาซเรือน
กระจก โดยสามารถเพ่ิมกิจกรรมโครงการหรือกลุมของกิจกรรมโครงการ (CDM Programme activity: 
CPA) ไดตลอดอายุของแผนงาน (PoA) คือภายใน 28 ป สําหรับโครงการภาคพลังงาน โดยการดําเนิน
โครงการ CDM แบบ PoA น้ันมีขอแตกตางจากการดําเนินโครงการ  CMD ท่ัวไป คือจะตองมีหนวยงาน
บริหารโครงการ  ท่ีเรียกวา “Coordinating/Managing  Entity (C/ME)” ในการจัดการแผนงานและ
ประสานงานตาง ๆ โดย C/ME ตองไดรับการอนุมัติใหเปนผูบริหาร/ประสานงานแผนงานโครงการและ
ไดรับการรับรองแผนงาน  (Letter  of  Approval) จาก Host Party ท่ีเก่ียวของ 
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ตารางท่ี 1.3-2 เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของโครงการ CDM ท่ัวไป โครงการ CDM แบบ Bundling และ 
PoA 
โครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ 
(Programme of Activities : PoA) 

โครงการ CDM ขนาดเล็กแบบควบ
รวมโครงการ (Bundling) 

โครงการ CDM ทั่วไป 
(Single Project) 

ประเด็น : การเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินโครงการ CDM  
1. นโยบายและมาตรฐาน

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับทองถ่ินที่ไมสามารถ
พิจารณาเปนโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (CDM) ได 
สามารถดําเนินการไดภายใต
โครงการ CDM แบบ PoA 

1. นโยบายมาตรฐานระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินการเปน
โครงการ CDM ได 

1. นโยบายและมาตรฐานระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินการเปน
โครงการ CDM ได 

2. แผนงานภาคบังคับสามารถทํา
เปนโครงการ PoA ได หาก
แสดงใหเห็นวาแผนงาน
ดังกลาวไมถูกบังคับใช และการ
ดําเนินโครงการ PoA ชวยให
การบังคับใชทําไดรวดเร็วกวาที่
กําหนด ซ่ึงเปนการชวยผลักดัน
และเพิ่มศักยภาพในการลดกาซ
เรือนเรือนกระจกในภาพรวม
ของประเทศใหมากข้ึน 

2. แผนงานภาคบังคับไมสามารถ
ดําเนินเปนโครงการ CDM ได 
เนื่องจากตองเปนโครงการที่
เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ 
(Voluntary Participation)  

2. แผนงานภาคบงัคับไมสามารถ
ดําเนินเปนโครงการ CDM ได 
เนื่องจากตองเปนโครงการที่
เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ 
(Voluntary Participation) 

3. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ
สามารถเพ่ิมไดตลอดอายุ
แผนงาน (28 ป สําหรับ
โครงการทั่วไป และ 60 ป 
สําหรับโครงการประเภทปาไม) 
ในขณะที่โครงการแบบ 
Bundling ไมสามารถเพิ่ม
โครงการไดอีก โครงการ PoA 
จึงชวยใหเกิดโครงการในการ
ลดกาซเรือนกระจกผานกลไก 
CDM มากข้ึน 
 

3. ดําเนินโครงการไดครั้งละ
มากกวา 1 โครงการ แตจํากัด
เฉพาะโครงการท่ีขอข้ึนทะเบียน
เทานั้น ไมสามารถเพิ่มโครงการ
ไดอีก และไมสามารถถอน
โครงการได 

3. ดําเนินโครงการไดครั้งละ 1 
โครงการ 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)   
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โครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ 
(Programme of Activities : PoA) 

โครงการ CDM ขนาดเล็กแบบควบ
รวมโครงการ (Bundling) 

โครงการ CDM ทั่วไป 
  (Single Project) 

4. ชวยขยายขอบเขตการดําเนิน
โครงการ และชวยผลักดันให
เกิดความรวมมือระหวาง
ประเทศ ในการชวยกันลดกาซ
เรือนกระจกใหมากข้ึน 
เนื่องจากโครงการภายใต PoA 
สามารถดําเนินการไดหลาย
ประเทศ 

4. ดําเนินการไดเฉพาะ
ภายในประเทศ 

4. ดําเนินการไดเฉพาะ
ภายในประเทศ 

5. ชวยสงเสริมใหโครงการขนาด
เล็ก (Small Scale) ที่มีปริมาณ
การลดกาซเรือนกระจกนอย 
และไมมีความคุมคาทางการเงิน
หากดําเนินโครงการ CDM 
แบบเดี่ยว สามารถพัฒนาเปน
โครงการ CDM ไดเชนเดียวกับ
โครงการ Bundling แตสามารถ
ผลักดันโครงการใหเกิดข้ึนได
มากกวา 

5. ชวยสงเสริมใหโครงการขนาด
เล็ก (Small Scale) ที่มีปริมาณ
การลดกาซเรือนกระจกนอย และ
ไมมีความคุมคาทางการเงินหาก
ดําเนินโครงการ CDM แบบเดี่ยว 
สามารถพัฒนาเปนโครงการ 
CDM ได แตขอบเขตการ
ดําเนินงานแคบกวา เน่ืองจากไม
สามารถเพิ่มโครงการไดอีก 

  

5. ดําเนินโครงการไดเฉพาะแบบ
เดี่ยว 

6. ชวยรวมการลดกาซเรือนกระจก
ในระดับที่พักอาศัย หรือ
โครงการขนาดเล็กมาก (Micro 
Scale) เชน การเปลี่ยนมาใช
หลอดประหยัดพลังงานในที่พัก
อาศัย การติดตั้งระบบการผลิต
กาซชีวภาพภายในครัวเรือน 
ฯลฯ สามารถพัฒนาเปน
โครงการ CDM ได 

6. โครงการในระดับ Micro Scale 
อาจยังไมมีความคุมคาที่จะพัฒนา
เปนโครงการ Small Scale 
Bundling 

6. ดําเนินโครงการไดเฉพาะแบบ
เดี่ยว 
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โครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ 
(Programme of Activities : PoA) 

โครงการ CDM ขนาดเล็กแบบควบ
รวมโครงการ (Bundling) 

โครงการ CDM ทั่วไป 
  (Single Project) 

 ประเด็น : การลดตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost) 
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
ต่ํ า ก ว า เ นื่ อ ง จ า ก เ สี ย
ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร ข้ึ น
ทะเบียนเฉพาะ CPA แรก 
เทานั้น สําหรับ CPA ถัดไปไม
ตองเสียคาธรรมเนียม และลด
ค า ใช จ า ยในการตรวจสอบ
ยืนยันปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ ล ด ไ ด  (Verification)  โ ด ย 
DOE เ นื่ อ ง จ า กส าม า รถ ใช
วิธีการสุมไดโดยไมจําเปน ตอง
ตรวจสอบทุกโครงการ 

 คาใชจายในการตํ่ากวาโครงการ 
CDM แบบเดี่ยว เนื่องจากการ
ร ว ม โ ค ร ง ก า ร เ ล็ ก ๆ  หล า ย
โครงการ เขาดวยกันโดยใช PDD 
ฉบับเดียว ชวยลดคาใชจายใน
การทําเอกสารขอเสนอโครงการ 
และ  การตรวจสอบ เอกสาร 
(Validation) โดย DOE 

 คาใชจายในการดําเนินการสูง 
(4-8 ลานบาท/โครงการ) 

 ประเด็น : ความยืดหยุนของโครงการ (Flexibility)  

1. มีความยืดหยุนกวาการดําเนิน
โครงการแบบ Bundling ซ่ึงไม
จําเปนตองระบุโครงการยอยที่
จะเขารวมทั้งหมด การข้ึน
ทะเบียนจะข้ึนทะเบียนเฉพาะ
แผนงานโครงการ (PoA) และ
สามารถเพ่ิมโครงการยอย 
(CPA) ไดตลอดอายุแผนงาน
โครงการ (PoA) 

1. ตองระบุโครงการยอยทุก
โครงการท่ีรวมเขาดวยกันตั้งแต
การข้ึนทะเบียนโครงการ ไม
สามารถเพ่ิมโครงการและถอน
โครงการไดตลอดอายุของ
โครงการ 

- 

2. ถึงแมจะมี CPA ที่ไมสามารถ
ข้ึนทะเบียนได แตกรอบ
แผนงาน (PoA) และ CPA อ่ืน
ยังสามารถดําเนินการ ทําใหการ
ดําเนินโครงการมีความยืดหยุนมาก
ข้ึน 

- - 
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โครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ 
(Programme of Activities : PoA) 

โครงการ CDM ขนาดเล็กแบบควบ
รวมโครงการ (Bundling) 

โครงการ CDM ทั่วไป 
  (Single Project) 

ประเด็น : การลดระยะเวลาความเส่ียงในการขึ้นทะเบียนโครงการ 

1. การตรวจสอบเอกสาร (Validation) 
และการข้ึนทะเบียนสําหรับแตละ 
CPA ที่จะเพิ่มใน PoA ท่ีข้ึน
ทะเบียนแลว เปนการตรวจแบบ 
Desk Review based โดย DOE จะ
ดําเนินการตรวจสอบ และ Upload 
ข้ึนเว็บไซตของ UN เพ่ือข้ึน
ทะเบียนโดยอัตโนมัติ ชวยลด
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

1. ระยะเวลาเหมือนโครงการเดี่ยว 1. ระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อ
ขอข้ึนทะเบียนโดย เฉล่ียไมต่ํา
กวา 6 เดือน 

2. เนื่องจากแตละ CPA ที่จะเพ่ิมใน 
PoA อยูบนพ้ืนฐานของการคิด 
Baseline และการพิสูจน 
additionality เดียวกันกับ CPA 
เริ่มแรก ดังนั้น จึงชวยลดความเส่ียง
ในการถูกปฏิเสธการข้ึนทะเบียน
โครงการสําหรับ CPA ถัดไป  

2. โครงการท่ีถูกรวมเขาดวยกัน
จะตองรับความเส่ียงในการข้ึน
ทะเบียนโครงการเชนเดียวกัน 

- 

3. หาก CPA ไมสามารถข้ึนทะเบียน
ไดกรอบแผนงาน (PoA) ยังสามารถ
ดําเนินการตอไดชวยลดความเส่ียง
ในการดําเนินโครงการ 

3. หากโครงการไมสามารถข้ึน
ทะเบียนได โครงการยอยจะไม
สามารถดําเนินการไดท้ังหมด 

- 

 
1.4  หลักเกณฑและเง่ือนไขในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Project Eligibility)  

จากหลักเกณฑ Marrakesh Accords ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 7 ท่ีเมืองมาราเคช 
ประเทศโมรอคโค (UNFCCC, 2001, Decision 17/CP. 7: Modalities and procedure for a clean 
development mechanism, as defined in Article 12 of the Kyoto Protocol) มีการกําหนดหลักเกณฑใน
การเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหลายขอดวยกัน โดยมีหลักเกณฑหลัก สองขอ คือ การดําเนิน
โครงการเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ (Additionality) และการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable 
Development)  

 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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 Additionality 
ใน Article 12 ของพิธีสารโตเกียว ระบุไววาโครงการท่ีดําเนินการจะตองมี “การลดกาซเรือน

กระจก ท่ีมาจากการดําเนินโครงการเพ่ิมเติมจากการดําเนินงานตามปกติ” โดยโครงการดังกลาวจะตองมี
ความโปรงใส มีความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและพิสูจนไดอยางอิสระ  
ประโยชนท่ีไดจากโครงการดังกลาวจะตองเปนผลประโยชนระยะยาวตอการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก  และการคํานวณหาคาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดลง จะใชวิธีการ
คํานวณเทียบกับคาท่ีไดจากกรณีฐาน (Baseline) ท่ีกําหนดไว   

ในการประชุมครั้งท่ี 10 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM EB) ไดให
ตัวอยางวิธีการแสดงความเปน Additionality ของโครงการใด ๆ ไวดังตอไปน้ี 

ก) แผนผังการดําเนินการหรือคําถามท่ีสามารถชี้นําใหเห็นถึงแนวทางการหากรณีฐานท่ี
เหมาะสมได 

ข) ผลการประเมินเชิงปริมาณหรือคุณภาพของทางเลือกท่ีมีศักยภาพตาง ๆ และช้ีแจงวาทําไม
ทางเลือกท่ีจะไมมีโครงการจึงมีความเหมาะสมกวา 

ค) ผลการประเมินเชิงปริมาณหรือคุณภาพของอุปสรรคที่โครงการเผชิญในดานตาง ๆ เชน 
แผนงานสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดขนาดเล็ก เปนตน 

ง) คําอธิบายวาเปนโครงการประเภทท่ีไมใชการดําเนินงานโดยท่ัวไปในการปฏิบัติการ เชน 
เปนโครงการท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นนอยกวากรณีท่ัวไป (นอยกวารอยละ...) เปนตน และไมไดถูก
บังคับใหดําเนินการดวยกฎระเบียบหรือกฎหมายใด 

 การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
พิธีสารเกียวโตระบุไววาเปาหมายของการทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดคือการมีสวน

ชวยในการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 ท้ังน้ีไมไดมีการกําหนดหลักการดําเนินการ
ท่ีแนนอนสําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืน  จึงข้ึนอยู กับประเทศเจาบานในการต้ังหลักเกณฑและ
กระบวนการประเมินของประเทศตน  อยางไรก็ตามประเด็นหลัก ท่ีสามารถใชเปนหลักเกณฑในการ
พัฒนาอยางย่ังยืน สามารถจําแนกเปนสามประเภทดังตอไปน้ี 

 หลักเกณฑดานสังคม   
คือ โครงการน้ันจะตองมีสวนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ยกระดับฐานะและสงเสริมความเทา

เทียมกันในสังคม 
 หลักเกณฑดานเศรษฐกิจ  

คือ โครงการน้ันจะตองใหผลตอบแทนดานการเงินใหแกหนวยงานในระดับทองถ่ิน ซ่ึงสงผล
กระทบในเชิงบวกตอสภาพการเงินรวมท้ังการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 
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และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)   
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 หลักเกณฑดานส่ิงแวดลอม  
คือ โครงการนั้นจะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  

อนุรักษทรัพยากรในทองท่ี  ลดแรงกดดันตอส่ิงแวดลอมในทองท่ี  สงเสริมสุขภาพและประโยชนดาน
อื่นๆ ตอส่ิงแวดลอม  และยังสามารถตอบสนองนโยบายดานพลังงานและส่ิงแวดลอมอีกดวย 

นอกจากหลักเกณฑหลักท่ีกลาวมาขางตน ยังมีหลักเกณฑยอยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญเชนกัน ไดแก 
 ตองเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนโดยความสมัครใจ 
 ประเทศท่ีรวมโครงการจะตองใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต และตองจัดตั้งหนวยงานผูมีอํานาจ

ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Designated National Authority: DNA) 
 หากมีเงินชวยเหลือโครงการจากประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 จะตองไมใชเงินชวยเหลือเพ่ือ

การพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance: ODA) 
 ตองมีการสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการและตองดําเนินการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน จะตองเปนการดําเนินโครงการเพ่ิมเติมจากการ

ดําเนินงานตามปกติในดานการเงิน (Financial Additionality) การลงทุน (Investment 
Additionality) เทคโนโลยี (Technology Additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental 
Additionality) 

 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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บทที่ 2    
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

 
การดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดนอกเหนือจากผูประกอบการหรือผูพัฒนาโครงการ

แลว ยังมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในข้ันตอนตางๆ หลายหนวยงานท้ังในระดับสากล และในประเทศไทย 
โดยหลักๆ แลวประกอบไปดวยหนวยงาน 3 หนวยงาน ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM Executive Board: CDM EB) 
CDM EB เปนคณะกรรมการที่แตงต้ังขึ้นโดยท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ โดยผูที่

ไดรับการแตงต้ังจะมาจากผูแทนจากภูมิภาคตาง ๆ และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ  พิจารณาอนุมัติวิธีการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
และการติดตามประเมินผล (Baseline and Monitoring Methodology) แผนการกํากับดูแล และขอบเขต
โครงการ  พิจารณากําหนดวิธีการและมาตรฐานในการข้ึนทะเบียน  ขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด  พัฒนาและดูแลระบบการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการดําเนินงาน   

2) หนวยงานผูมีอํานาจดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Designated National Authority 
for the Clean Development Mechanism: DNA) 
หนวยงานผูมีอํานาจดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด เปนหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนตาม

ขอตกลงมาราเคช ท่ีกําหนดใหประเทศในกลุมนอกภาคผนวกที่ 1 ท่ีมีความประสงคเขารวมดําเนิน
โครงการ จะตองดําเนินการแตงต้ังหนวยงานผูมีอํานาจดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(Designated National Authority for the Clean Development Mechanism: DNA) ขึ้นในประเทศท่ี
โครงการตั้งอยู หนาท่ีหลักของ DNA คือ ทําการประเมิน (Evaluate) โครงการโดยจะพิจารณารายละเอียด
ของโครงการตามเอกสาร PDD ตลอดจนพิจารณาความถูกตองของขอมูลโครงการที่เก่ียวกับการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีมีอยู รวมท้ังเกณฑอื่น ๆ ท่ีอาจจะมีได 

ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. 
(Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization): TGO) เพ่ือเปน DNA ของ
ประเทศไทย บทบาทหนาท่ีหลักของ อบก.สามารถสรุปไดดังน้ี 

- พิจารณาใหคํารับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
- สนับสนุนทางดานวิชาการขอมูลสถานการณ ท่ี เ ก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก

ภายในประเทศไทย 
- สงเสริมและพัฒนาโครงการและการตลาดซ้ือ-ขายปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Carbon Credit) ท่ีไดรับการรับรอง 
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- สนับสนุนการดําเนินงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (Mitigation) 

3) หนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOE) 
DOE เปนหนวยงานหรือองคกรอิสระท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลไกการ

พัฒนาท่ีสะอาด ใหดําเนินการในการตรวจสอบการดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด จึงเปรียบเสมือนหนวยงานท่ีเขามาชวยเหลือแบงเบาภาระการดําเนินงานของ CDM EB ท่ีจะชวย
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีผูดําเนินโครงการเสนอ พรอมใหความเห็นกอนดําเนินการสงเรื่องให 
CDM EB เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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บทที่ 3   

 ข้ันตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด  
  

3.1         ข้ันตอนท่ัวไปในการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
 การดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด โดยท่ัวไปจะประกอบดวยขั้นตอน แสดง
ดังรูปท่ี 3.1 ซ่ึงอธิบายรายละเอียดในแตละขั้นตอนไดดังน้ี 

1. การประเมินศักยภาพและความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) 
ในขั้นตอนแรกน้ี ผูดําเนินโครงการจะตองทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

โดยเบ้ืองตนจะตองทําการประเมินวาโครงการของตนเขาขายประเภทโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
หรือไม ซ่ึงจะตองสอดคลองกับท้ังหลักเกณฑและลักษณะโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดที่กําหนดไว 
จากน้ันจึงดําเนินการศึกษาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของโครงการปจจุบันรวมท้ังระบุ
กิจกรรมของโครงการที่มีศักยภาพในการลดปลอยกาซเรือนกระจก ศึกษาวิธีการคํานวณหาคา CERs  
แลวจึงจัดเตรียมเอกสาร PIN  

2. การแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการ (Letter of Intent: LOI) 
ผูดําเนินโครงการท่ีมีความประสงคจะดําเนินการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

จะตองย่ืนหนังสือแจงความจํานง หรือ Letter of Intent เพ่ือแสดงวาผูดําเนินโครงการสนใจท่ีจะ
ดําเนินการโครงการและสามารถใชเปนหลักฐานให DOE ตรวจสอบในขั้นตอนอ่ืน ๆ ตอไป 

3.  การออกแบบโครงการ (Project Design)  
ผูดําเนินโครงการจะตองออกแบบลักษณะของโครงการและจัดทําเอกสารขอเสนอ

โครงการ (Project Design Document: PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคํานวณการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การวิเคราะห
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน  การจัดทํา  PDD เปนการจัดทําเอกสารเพ่ือนําเสนอรายละเอียดของ
โครงการตามรูปแบบที่ CDM EB กําหนด  (ดาวนโหลดตัวอยางไดจากเว็บไซตของ UNFCCC : 
http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html) 

4. การออกหนังสือใหคํารับรองโครงการ (Letter of Approval) 
ผูดําเนินโครงการจะตองสงเอกสารประกอบโครงการทั้งหมดให หนวยงานใน

ประเทศของตนท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีประสานการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(Designated National Authority for the Clean Development Mechanism, DNA) พิจารณาใหการรับรอง
วาเหมาะสมท่ีจะเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด เพ่ือนําไปเปนเอกสารประกอบในการข้ึน
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ทะเบียนโครงการกับ CDM EB ตอไป สําหรับรายละเอียดของขั้นตอนในการขอคํารับรองโครงการใน
ประเทศไทย จะกลาวตอไปในหัวขอ 3.2 

5. การตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการ (Validation)  
ผูดําเนินโครงการจะตองวาจางหนวยงานที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาท่ีแทน

คณะกรรมการบริหารฯ หรือท่ีเรียกวา Designated Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสาร
ขอเสนอโครงการ วาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ หรือไม ซ่ึงรวมถึงการไดรับความเห็นชอบในการ
ดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย ท้ังน้ี ในโครงการ CDM ขนาดใหญ DOE ท่ีทําหนาท่ีในการ
ตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการ (Validation) และการทวนสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(Verification) น้ัน จะตองเปนหนวยงานคนละหนวยงานกัน (เชน คนละบริษัท เปนตน) 

6. การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)  
เมื่อ DOE ไดทําการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการและลงความเห็นวาผาน

ขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสงรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM EB) 
เพ่ือขอข้ึนทะเบียนโครงการ 

7. การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring)  
เมื่อโครงการไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึง

ดําเนินโครงการตามท่ีเสนอไวในเอกสารขอเสนอโครงการ และทําการติดตามการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ตามที่ไดเสนอไว เชนกัน  

8. การทวนสอบการลดกาซเรือนกระจก (Verification)  
ผูดําเนินโครงการจะตองวาจางหนวยงาน DOE ใหทําการตรวจสอบและยืนยันการ

ติดตามการลดกาซเรือนกระจก  
9. การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification)  

เมื่อหนวยงาน DOE ไดทําการตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะ
ทํารายงานรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีดําเนินการไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ 
เพ่ือขออนุมัติรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ 
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
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 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 

 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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10. การออกคารบอนเครดิตท่ีไดจากการดําเนินโครงการ CDM (Issuance of CER) 
 เม่ือคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

จะไดพิจารณาออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดได หรือ CERs ใหผูดําเนิน
โครงการตอไป  

 
3.2           ขั้นตอนการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

 หนวยงาน DNA ในประเทศไทยซ่ึงทําหนาท่ีในการพิจารณาออกหนังสือใหคํารับรอง
โครงการ (Letter of Approval: LoA) คือ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ 
อบก. ใน การพิจารณาออกหนังสือใหคํารับรองโครงการ เปนการดําเนินงานตามขั้นตอนภายใตระเบียบ
คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหคํารับรองวาเปน
โครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด พ.ศ. 2553  โดยมีกําหนดระยะเวลาการพิจารณากล่ันกรอง
โครงการ ภายใน 180 วันทําการ นับแตวันท่ีองคการฯ ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนสมบูรณตามที่
ระเบียบกําหนดไว โดยมีรูปแบบข้ันตอนการพิจารณาโครงการ CDM แสดงดังรูปท่ี 3.2 
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และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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รูปท่ี 3.2   ขั้นตอนการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย 
 

จากรูปท่ี 3-2 สามารถแสดงรายละเอียดข้ันตอนการพิจารณาโครงการ CDM ของประเทศไทยไดดังน้ี 
 

1. ผูดําเนินโครงการยื่นคําขอ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาใหคํารับรองโครงการตามที่
ระเบียบฯ กําหนด 

2. อบก. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนเพ่ือพิจารณาความครบถวนของเอกสารตางๆ ตามท่ี
กําหนดไว และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 20 วันทําการ นับจากวันท่ีอบก.ไดรับคําขอ 

 กรณีโครงการเขาขายการคืนโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการองคการบริหาร 
จัดการกาซเรือนกระจกวาดวยการพิจารณาใหคํารับรองวาเปนโครงการตามกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด พ.ศ. 2551 ผูดําเนินโครงการจะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขและย่ืนคํา
ขอกลับเขามาใหม และใหถือวาวันท่ีย่ืนคําขอกลับมาใหมเปนวันท่ีองคการไดรับคําขอ  
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 กรณีโครงการไมเขาขายการคืนโครงการแตพบวายังมีขอมูลไมชัดเจน ผูดําเนิน
โครงการจะตองดําเนินการจัดสงรายงานขอมูลช้ีแจงเพ่ิมเติม จํานวน 5 ชุด พรอมกับ
แผนบันทึกไฟลขอมูล (CD) จํานวน 5 แผน  

 กรณีโครงการมีความครบถวนสมบูรณ/แกไขใหครบถวนสมบูรณแลวใหดําเนินงาน
ตามข้ันตอนตอไป 

3. อบก. ดําเนินการจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาใหความเห็นวา
ขอเสนอโครงการขัดหรือแยงกับกฎหมายท่ีหนวยงานรับผิดชอบหรือไม 

4. อบก. เสนอใหคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดพิจารณาให
ความเห็นกอนนําเสนอใหคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก พิจารณาใหหรือไมใหคํา
รับรองโครงการ ภายใน 180 วันทําการนับจากวันท่ีไดรับคําขอ 

กรณีท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวมีขอคิดเห็น ขอคําช้ีแจง หรือ กําหนด
เง่ือนไขในการดําเนินโครงการใดๆ ใหผูย่ืนคําขอดําเนินการตามขอคิดเห็น หนังสือขอคําช้ีแจง หรือ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกําหนด ย่ืนตอองคการภายใน 20 วันทําการนับ
จากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก อบก. หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวและผูย่ืนไมย่ืนหนังสือท่ีไม
สามารถดําเนินการตามขอคิดเห็น หรือไมมีหนังสือแจง หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการกําหนด ให อบก.เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายกคําขอรับรองดังกลาว 

5. อบก .  แจ งผลการพิจารณาให ผู พัฒนาโครงการทราบ  และเสนอใหปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมออกหนังสือใหคํารับรองโครงการ (LoA) 
 

กอนท่ีผูพัฒนาโครงการจะย่ืนขอใหคํารับรองวาเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(LoA) ผูประสงคจะเขารวมโครงการสามารถแจงความประสงคท่ีจะพัฒนาโครงการเปนโครงการตาม
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด โดยย่ืนหนังสือแจงความจํานงท่ีจะดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด (LoI) ตามรูปแบบท่ี อบก. กําหนด โดยใหย่ืนตอ อบก. กอนเร่ิมพัฒนาโครงการ CDM และ
จะตองย่ืนแบบฟอรม F-CDM-Prior consideration (Prior Consideration of the CDM Form) ตาม
แบบฟอรมท่ี CDM EB กําหนด โดยใหย่ืนตอ อบก. และ CDM EB ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีเร่ิมตน
ดําเนินโครงการ (Starting Date) 

ผูพัฒนาโครงการจะตองย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการขออนุมัติหนังสือใหคํารับรองวาเปน
โครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Letter of Approval: LoA) ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหคํารับรองวาเปน
โครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

 กรณีโครงการไมเขาขายโครงการท่ีจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA)  
1. เอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) 5 ชุด  
2. รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน และการประเมินศักยภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Initial Environment Evaluation (IEE) and Self-Evaluation on Sustainable 
Development of CDM project in Thailand : IEE-SD Report) 5 ชุด  

3. แผนบันทึกขอมูล (CD) เอกสาร ตาม (1) และ (2) 10 แผน  
4. หนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูล การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 1 ฉบับ  

 กรณีโครงการเขาขายโครงการท่ีจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) 
1. เอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) 5 ชุด  
2. รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environment Impact Assessment : 

EIA) ฉบับสมบูรณท่ีไดรับความเห็นชอบ จากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 ชุด  

3. แบบประเมินศักยภาพการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Evaluation 
Form : SD Evaluation Form) 5 ชุด  

4. แผนบันทึกขอมูล (CD) เอกสาร ตาม (1) (2) และ (3) 10 แผน 
5. หนังสือยินยอมใหเปดเผยขอมูล การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลขาวสาร  



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน 4-1 

บทที่ 4 
การจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับภาคคมนาคมและขนสง 

 
4.1 ประเภทของโครงการที่เปนไปไดในภาคคมนาคมและขนสง 

สําหรับภาคการคมนาคมและขนสงแลว มีหลายมาตรการและโครงการท่ีใชในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกได ในท่ีน้ีจะแบงกลุมของมาตรการตางๆ เปน 3 ประเภท คือ การเปล่ียนประเภทเชื้อเพลิง 
(Fuel switching) การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (Improving fuel efficiency of 
vehicle) และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจราจร (Improving traffic efficiency) แตในบางกรณีพบวา
โครงการหน่ึงๆ อาจจะสามารถจัดกลุมใหอยูไดมากกวาหน่ึงประเภทได 

4.1.1 การเปลี่ยนเช้ือเพลิง (Fuel switching) 
 การลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยการเปล่ียนไปใชเชื้อเพลิงท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ
ในปริมาณตํ่าๆ (Low carbon fuels) เชน เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) กาซธรรมชาติอัด (CNG) หรือกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนโครงการท่ีมีการดําเนินการไมซับซอนมากนัก ในท่ีน้ีเชื้อเพลิงชีวภาพ 
หมายถึง ไบโอดีเซล ซ่ึงผลิตจากพืชนํ้ามันเชน ปาลม สบูดํา หรือ มะพราว และ ไบโอเอทานอล ซ่ึงผลิต
จากออย ขาวโพด หรือมันสําปะหลัง การพัฒนาโครงการท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเปล่ียน
เชื้อเพลิง เชน CNG หรือ LPG จําเปนตองมีการเปล่ียนหรือปรับแตงเคร่ืองยนตเพ่ือใหสามารถใชกับกาซ
ได การประมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการประเภทนี้ทําไดงายเม่ือเทียบกับวิธีอื่นๆ 

4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงในยานพาหนะ (Improving fuel efficiency of vehicle) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในยานพาหนะสามารถทําไดดวยการลดอัตราการปลอย

สารมลพิษตอระยะทางของยานพาหนะโดยการเปล่ียนเทคโนโลยีตางๆ หรือเปล่ียน/ดัดแปลงยานพาหนะ 
นอกจากน้ันยังรวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริหารจัดการยานพาหนะเชน การไมติดเครื่องรถ
เมื่อจอด การขับข่ีอยางประหยัด เปนตน ตัวอยางของโครงการน้ีไดแก การเปล่ียนเครื่องยนตเบนซินหรือ
ดีเซลเปนเครื่องยนตไฮบริดหรือเครื่องยนตท่ีใชไฟฟา นอกจากน้ันอาจจะเปล่ียนไปใชเชื้อเพลิงท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงหรือดัดแปลงเคร่ืองยนต  

4.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจร (Improving traffic efficiency) 
     มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจร หมายถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดย

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจราจรในภาพรวมท้ังระบบ ไมใชการเพ่ิมประสิทธิภาพในยานพาหนะแต
ละคัน ซ่ึงไดแกโครงการระบบขนสงสาธารณะตางๆ เชน โครงการ BRT,  LRT หรือ รถไฟใตดิน การลด
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยการเดินทาง เชน ในหนวย ตัน-กม. การเปล่ียนรูปแบบ (Mode) 
การเดินทาง การเดินทางโดยยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ การเพ่ิมสัดสวนของจํานวนผูโดยสารตอคัน 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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(Occupancy rate) และมาตรการการจัดการดานการจราจร  อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการท่ี
กลาวมาขางตนแลว มาตรการน้ีมีความยุงยากซับซอนมากกวา เน่ืองจากขอบเขตการดําเนินงานของ
โครงการคอนขางกวางและมียานพาหนะจํานวนมากที่มีผลกระทบตอโครงการประเภทน้ี  
 

จากมาตรการที่กลาวมาขางตนท้ัง 3 มาตรการสามารถสรุปประเภทโครงการในภาคคมนาคมและ
ขนสงท่ีอาจนํามาดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดแสดงในตารางที่ 4.1-1 โดยได
ใหตัวอยางโครงการพรอมขอสังเกตตามประเภทของโครงการ 
 
ตารางที่ 4.1-1 ประเภทโครงการในภาคคมนาคมและขนสงท่ีมีศักยภาพในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก 

ประเภท ตัวอยางโครงการ ขอสังเกต 

การเปล่ียนประเภท
เชื้อเพลิง  
(Fuel switching) 

ไบโอเอทานอล

เชื้อเพลิงถูกเปล่ียนจากคารบอนมาก
เปนคารบอนนอย 

ไบโอดีเซล 
พืชนํ้ามัน 
กาซธรรมชาติอัด (CNG) 
กาซปโตรเลียม (LPG) 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
เชื้อเพลิงใน
ยานพาหนะ 
(Improving fuel 
efficiency of 
vehicle)  

ไฮบริด 
การลดอัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกตอระยะทาง ทําไดโดยการ
เปล่ียนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีหรือเคร่ืองยนต 

ไฟฟา 
ยานพาหนะท่ีใชเชื้อเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง 
การดัดแปลงเคร่ืองยนต
การลดการไมติดเคร่ืองเม่ือจอด 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงรวมถึง
การบริหารจัดการยานพาหนะ 

การขับขี่อยางประหยัด 
การตรวจสภาพและดูแลรักษาเคร่ืองยนต
อยางถูกตอง 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
การจราจร 
(Improving traffic 
efficiency) 

รถไฟใตดิน 
โครงการระบบขนสงสาธารณะ รถเมลดวนพิเศษ (BRT) 

ระบบรถไฟฟารางเบา (LRT) 
การเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง การลดอัตราการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหนวยการเดินทาง เชน การจัดใหมีทางจักรยาน 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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ประเภท ตัวอยางโครงการ ขอสังเกต 

การเพ่ิมสัดสวนของจํานวนผูโดยสารตอ
คัน 

ตัน-กม .  การเปล่ียนรูปแบบการ
เดินทาง การเพ่ิมสัดสวนของจํานวน
ผูโดยสารตอคัน  

การจอดแลวจร (Park & Ride) 

มาตรการการจัดการการจราจร 
การเก็บคาธรรมเนียมในการใชถนนหรือ
พ้ืนท่ี 
การจํา กัดการใชรถจากชนิดของปาย
ทะเบียน 
การใชทางยกระดับ 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
การใชสะพานหรืออุโมงค 
การใชระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีมีความ
ทันสมัย 

 
4.2 วิธีการในการคํานวณหาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ในการยื่นเสนอโครงการเพ่ือใหไดรับการรับรองเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดน้ัน สวนท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ การจัดทํากรณีฐาน (Baseline) ซ่ึงใชในการคํานวณคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากการดําเนินโครงการท่ีเสนอ และกําหนดวิธีการคํานวณหาปริมาณการปลอยของกาซเรือน
กระจกท่ีจะเกิดขึ้นจากกรณีฐาน คือ กรณีท่ีไมมีการดําเนินการโครงการ CDM (without Project) และการ
คํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกหากมีการดําเนินโครงการ CDM (with Project)  ซ่ึงวิธีการท่ี
ใชในการจัดทํา Baseline (Baseline Methodology) น้ี ผูพัฒนาโครงการอาจเลือกใชวิธีการที่ไดรับการ
อนุมัติแลวจาก คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM EB)  หรืออาจพัฒนาวิธีการข้ึนมา
ใหมได โดยผูพัฒนาจะตองใหรายละเอียดของวิธีการจัดทํา Baseline และวิธีการติดตามและประเมินการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Baseline and Monitoring Methodology) ตามแบบฟอรมมาตรฐาน  และ
เสนอให CDM Executive Board พิจารณารับรองกอน 

4.2.1 แนวคิดในการจัดทํา Baseline สําหรับโครงการในภาคคมนาคมและขนสง 
วิธีการจัดทํา Baseline  เพ่ือคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon 

Dioxide, CO2) สําหรับโครงการในภาคคมนาคมและขนสงมีอยู 2 วิธีหลักๆ คือ วิธีการคํานวณการปลอย
กาซ CO2 จากปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงท้ังหมดของโครงการ หรือเรียกวา Top-Down Approach 
และวิธีการคํานวณการปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานเช้ือเพลิงของยานพาหนะแตละคันหรือชวง



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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ถนนแตละชวงของโครงขายท่ีเก่ียวของกับโครงการ หรือเรียกวา Bottom-Up Approach   จาก 2 วิธีการ
หลักขางตนสามารถจําแนกแนวทางในการจัดทํา Baseline สําหรับโครงการในภาคคมนาคมและขนสง
ออกเปน 3 วิธีการ ไดแก (1) วิธี Top-Down Approach (2) วิธี Bottom-Up 1 Approach จากยานพาหนะ 
และ (3) วิธี Bottom-Up 2 Approach จากโครงขายถนน โดยมีข้ันตอนในการคํานวณหาปริมาณการปลอย
กาซ CO2 ของแตละวิธีการดังแสดงในรูปท่ี 4.2.1-1 ถึง 4.2.1-3   เน่ืองจาก ลักษณะของโครงการทางดาน
การขนสงแตละโครงการมีลักษณะเฉพาะและเก่ียวของกับพฤติกรรมการเดินทาง จึงทําใหวิธีการจัดทํา 
Baseline ของโครงการดานการขนสงในแตละโครงการน้ันจะมีขอบเขตและรายละเอียดท่ีแตกตางกันไป 
แผนภาพแสดงข้ันตอนวิธีการจัดทํา Baseline ดวยวิธีการทั้ง 3 วิธีท่ีแสดงน้ี เปนเพียงกรอบแนวคิด
สําหรับการจัดทํา Baseline ของการปลอยกาซเรือนกระจกในภาพรวมสําหรับโครงการในภาคคมนาคม
และขนสงเทาน้ัน เม่ือมีการจัดทํา Baseline สําหรับแตละโครงการเฉพาะ จะตองมีการปรับแกใน
รายละเอียด และแบบจําลองท่ีจะนํามาประยุกตใชก็จะมีความแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและขนาดของแตละโครงการ  
 
                  ตารางที่ 4.2.1-1 แสดงการจําแนกโครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการตามกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาดตามความเหมาะสมของวิธีการจัดทํา Baseline ท้ัง 3 วิธีการดังกลาว แตอยางไรก็ตาม 
โครงการหน่ึงๆ อาจสามารถใชยุทธวิธีในการพัฒนา Baseline ไดมากกวา 1 วิธี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมและความสมบูรณและรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูล  และเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
เก่ียวกับแนวคิดในการจัดทํา Baseline ดวยวิธีการท้ัง 3 วิธีดังกลาว ใน ภาคผนวก 3  (ในแผนบันทึกขอมูล
แนบ) ไดใหตัวอยางแนวทางในการจัดทํา Baseline ของโครงการในภาคคมนาคมและขนสงเพ่ือลด
ปริมาณการปลอยกาซ CO2 ท้ัง 3 วิธี ท้ังน้ีโครงการตัวอยางท่ีแสดงน้ันเปนโครงการท่ีมีศักยภาพในการ
ดําเนินการเพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคคมนาคมและขนสงท่ีสมมติขึ้นมาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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ตารางท่ี 4.2.1-1โครงการในภาคคมนาคมและขนสงท่ีมีศักยภาพในการดําเนินโครงการ CDM จําแนก
ตามความเหมาะสมของวิธีการจัดทํา Baseline 

วิธี Top-Down Approach 
วิธี Bottom-Up 1 Approach

จากยานพาหนะ 
วิธี Bottom-Up 2 Approach

จากโครงขาย 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น
เช้ือเพลิงทางเลือก (เชน กาซ
ธรรมชาติ, ไบโอดีเซล, แกสโซ
ฮอล) 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น
เชื้อเพลิงท่ีมีปริมาณกาซ CO2 
ต่ํา เปนตน 
 

โครงการการใชรถยนตท่ีปลอย
กาซ CO2 ต่ํา 
โครงการการใชรถยนตไฮบริด 
โครงการใชพลังงานเช้ือเพลิง
ทางเลือกสําหรับบริษัทเดินรถ
โดยสารประจําทางหรือบริษัท
ขนสงสินคาดวยรถบรรทุก 
โครงการจั ดหารถใหม ท่ี มี
ประสิทธิภาพทดแทนรถเกา
สําหรับบริษัทเดินรถโดยสาร
ประจําทางหรือบริษัทขนสง
สินคาดวยรถบรรทุก เปนตน 

โครงการกอสรางระบบขนสง
มวลชน  เชน  รถไฟฟาใต ดิน 
รถไฟลอยฟา  รถราง  (Tram) 
ระบบรถโดยสารดวนพิเศษ 
(BRT) เปนตน 
โ ค ร ง ก า ร ป รั บป รุ ง ร ะ บบ
โครงสร าง พ้ืนฐานดานการ
ขนสง 
โครงการจัดเก็บคาผานเขาพ้ืนท่ี
ก า ร จ ร า จ ร คั บ คั่ ง  ( Road 
Pricing) เปนตน 

 
 
  



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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รูปที่ 4.2.1-1 ขั้นตอนการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซ CO2 ดวยวิธี Top-Down 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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 รูปที่ 4.2.1-2  ขั้นตอนการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซ CO2 ดวยวิธี Bottom-Up 1 จากยานพาหนะ 

  



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) 
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รูปที่ 4.2.1-3  ขั้นตอนการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซ CO2 ดวยวิธี Bottom-Up จากโครงขายถนน  



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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4.2.2 วิธีการจัดทํา Baseline ในภาคคมนาคมและขนสง (Baseline Methodology) 
วิธีการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับภาคคมนาคมและขนสงท่ี

ไดรับการอนุมัติแลวจาก CDM EB มีท้ังหมด  4 วิธีการสําหรับโครงการขนาดใหญ และ 9 วิธีการสําหรับ
โครงการขนาดเล็ก ดังแสดงในตารางท่ี 4.2.2-1 และตาราง 4.2.2-2  ซึ่งวิธีการคํานวณเหลาน้ีสามารถ
ใชไดกับกรณีการคมนาคมและขนสงท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนระบบขนสงมวลชน (Mass Rapid 
Transit , BRT)  การเปล่ียนประเภทยานพาหนะสําหรับการขนสง (Freight Modal Shift)  ยานพาหนะท่ี
ระบายกาซต่ํา (Low Emission Vehicles) ยานพาหนะไบโอดีเซล (Biodiesel)  และ ยานพาหนะประหยัด
นํ้ามัน (Eco-driving ) โดยในตารางไดแสดงกรณีท่ีเหมาะสมสําหรับแตละวิธีการไวดวย สําหรับ
รายละเอียดของแตละวิธีการสามารถดูไดในภาคผนวก 1 (ในแผนบันทึกขอมูลแนบ) ซ่ึงจะเห็นไดวา
วิธีการเหลาน้ีไดกําหนดครอบคลุมท้ัง Baseline scenario การหาคาการปลอยกาซเรือนกระจกของ 
Baseline และ Project   และการคํานวณคาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังแผนการ
ติดตามและประเมินผล (monitoring) ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  โดยไดระบุรายละเอียด
เก่ียวกับการตรวจวัดตัวแปรตาง ๆ ไวดวย 

 

ตาราง 4.2.2-1  วิธีการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับโครงการกลไกการพัฒนา
ท่ีสะอาดขนาดใหญในภาคคมนาคมและขนสงท่ีไดรับการอนุมัติแลวจาก CDM EB 
 (ขอมูลเดือนสิงหาคม 2554)   

หมายเลข
อางอิง 

ช่ือโครงการ 
ระบบ/

เทคโนโลยี 
AM0031 Baseline methodology for bus rapid transit projects BRT 
ACM0016 Baseline methodology for mass rapid transit projects MRT 
ACM0017 Production of biodiesel for use as fuel Biodiesel 
AM0090 Modal shift in transportation of cargo from road transportation to 

water or rail transportation 
Freight modal 
shift 

ท่ีมา: UNFCCC Web site (http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html) 
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 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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ตาราง 4.2.2-2  วิธีการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับโครงการกลไกการพัฒนา
ท่ีสะอาดขนาดใหญในภาคคมนาคมและขนสงท่ีไดรับการอนุมัติแลวจาก CDM EB 
 (ขอมูลเดือนสิงหาคม 2554) 

หมายเลข
อางอิง 

ช่ือโครงการ ระบบ/เทคโนโลยี 

AMS III.C. Emission reductions by electric and hybrid vehicles Low emission vehicle 
AMS III.S. Introduction of low-emission vehicles to commercial 

vehicle fleets 
Low emission vehicle 

AMS III.T. Plant oil production and use for transport applications Plant oil 
AMS III.U. Cable cars for mass rapid transit system (MRTS) Cable car 
AMS III.AA. Transportation Energy Efficiency Activities using Retrofit 

Technologies 
Engine retrofit 

AMS III.AK. Biodiesel production and use for transport applications Biodiesel 
AMS III.AP. Transport energy efficiency activities using post - fit 

Idling Stop device 
Idling stop 

AMS III.AQ. Introduction of Bio-CNG in transportation applications CNG 
AMS III.AT. Transportation energy efficiency activities installing 

digital tachograph systems to commercial freight transport 
fleets 

Eco-drive 

ท่ีมา: UNFCCC Web site  (http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html) 
 

4.3 ตัวอยางการจัดทํา  Baseline  และการคํานวณหาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย
วิธีการ ACM0016 
ในหัวขอน้ีจะนําเสนอตัวอยางการศึกษาการจัดทํากรณีฐาน (Baseline Study) ตามวิธีการศึกษา 

ACM0016 เพ่ือการประเมินการลดลงของกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ CDM วิธีการ 
ACM0016 เปนวิธีการท่ีสามารถนําไปใชในภาคคมนาคมและขนสง โดยใชโครงการเพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในการกอสรางและการดําเนินการของการขนสงมวลชนระบบรางในเมือง (Urban Rail 
Based Transport) เชน รถไฟใตดิน รถราง รถไฟฟา และอ่ืนๆ  นอกจากน้ียังสามารถใชไดกับโครงการ
การจัดระบบชองจราจรพิเศษสําหรับรถโดยสาร (Bus Lane) อีกดวย  สําหรับรายละเอียดในวิธีการศึกษา 
มีดังน้ี 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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4.3.1 ขอบเขตการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการ 
ขอบเขตการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการ ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
(1) การปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Emission)  
(2) การปลอยกาซเรือนกระจกกรณีมีโครงการ (Project Emission)  
(3) การรั่วไหล (Leakage)  

 สวนท่ีจะนํามาพิจารณาเปนสวนท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการดําเนินโครงการเทาน้ัน 
สวนการปลอยกาซเรือนกระจกของรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ (เชนระบบขนสงผูโดยสาร ระบบขนสง
สินคา ฯลฯ) ท่ียังคงมีเชนเดิมในระบบ แมวามีโครงการแลว จะไมถูกนํามาคํานวณปริมาณการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ดังน้ันการลดลงของการปลอยกาซเรือนกระจก ในป y จะมีคาเทากับ การปลอย
กาซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Emission) ลบดวย การปลอยกาซเรือนกระจกกรณีมีโครงการ 
(Project Emission) และ การปลอย Leakage ดังสมการ 

 
ERy  BE y  PE y  LE y  

โดยที่: 
 
ERy : การลดลงของการปลอยกาซเรือนกระจก ในป y (tCO2e/y) 
BEy : ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก กรณีท่ีไมมีโครงการ ในป y (tCO2e /y) 
PEy : ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก กรณีท่ีมีโครงการ ในป y (tCO2e /y) 
LEy : ปริมาณการร่ัวไหล ในป y (tCO2e /y) 

 
     การปลอย CO2 ท่ีเกิดข้ึนในกรณีฐาน (Baseline Emission) และกรณีท่ีมีโครงการ (Project Emission)
แสดงในรูปท่ี 4.3.1-1  วิธีการน้ีใชในการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการ
รถไฟฟา   Baseline Emission คือ ปริมาณการปลอย CO2 ในกรณีท่ีไมมีโครงการรถไฟฟา ผูเดินทาง
เดินทางจากตนทางไปปลายทาง ดวยรูปแบบการเดินทางท่ีมีอยูในปจจุบัน อาจใช 1 รูปแบบการเดินทาง
หรือมากกวา  สวน Project Emission คือ ปริมาณการปลอย CO2 ในกรณีท่ีมีโครงการรถไฟฟา ซ่ึงมี 2 
สวน คือ (1) CO2 ท่ีเกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟาเอง (Direct Project Emission) โดยดูยอนไปถึงวาการผลิต
ไฟฟาท่ีใชในระบบนั้นกอใหเกิด CO2 เทาใด และ (2) CO2 ท่ีเกิดข้ึนจากระบบขนสงอ่ืน ๆ ท่ีใชสําหรับ
การเดินทางเขาออกสถานีรถไฟฟา (Indirect Project Emission) เชน รถจักรยานยนต รถยนตสวนบุคคล 
แท็กซ่ี รถประจําทาง เปนตน 
 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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รูปท่ี 4.3.1-1 Baseline Emission และ Project Emission ของวิธีการ ACM 0016 

 
4.3.2 การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

Baseline Emission เกิดจากการท่ีผูโดยสารใชบริการของรถไฟฟา และผูท่ีไมไดใชเลือกใช
ระบบการขนสงแบบอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงระบบขนสงดวยรถโดยสารประจําทางในรูปแบบด้ังเดิมดวย ซ่ึง 
Baseline Emission สามารถอธิบายไดดวยจํานวนเท่ียวของการเดินทางของผูโดยสารจากจุดเริ่มตนถึงจุด
ปลายทางในการเดินทาง โดยใชรูปแบบในการขนสงประเภทตางๆ และปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกกรณีฐานท้ังหมด สามารถคํานวณไดจากจํานวนผูโดยสารของโครงการและคาเฉลี่ยของการปลอย
กาซเรือนกระจกกรณีฐานจากการเดินทาง (Baseline Trip Emission) ซ่ึงการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กรณีฐานน้ี สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปน้ี 
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โดยที่: 
BEy          :  ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานในป y (tCO2e /y)  
EFPKM, i,y   : อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของประเภทการขนสง i 

(gCO2/Passenger-km)  
BPi,y : จํานวนผูโดยสารท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชบริการรถไฟฟาในป y ซ่ึงใชประเภทการขนสง i 

ตอนท่ียังไมมีโครงการรถไฟฟา (คน) ซ่ึงอาจคํานวณจากสัดสวนของผูโดยสารท่ีใช
ยานพาหนะประเภท i คูณดวยจํานวนผูโดยสารท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชบริการรถไฟฟา  

BTDPi   :  ระยะทางเฉลี่ยในการเดินทางของผูโดยสารที่คาดวาจะใชบริการรถไฟฟา (km) 
BSPi :  สัดสวนของผูโดยสารท่ีเลือกใชบริการรถไฟฟาในปฐาน ในแตละประเภทการขนสง “i” 

(%) 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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Py :  จํานวนรวมของผูโดยสารที่ใชบริการรถไฟฟา ในป “y” (Passengers) 
i :  ประเภทของรูปแบบยานพาหนะ ไดแก รถบัส รถสวนตัว รถแท็กซ่ี รถมอรเตอรไซค 

 

i

yiKM
yiPKM OC
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โดยที่: 
 

EFPKM,i,y  :  Emission Factor ตอ คน-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท “i”  (gCO2/Passenger-km) 
EFKM,i :  Emission Factor ตอ กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท “i” (gCO2/km) 
OCi  :  อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท “i” กอนโครงการเร่ิม (Passengers) 
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โดยที่: 
 

EFKM,i,y :  Emission Factor per km ของยานพาหนะประเภท “i” ในป “y” (gCO2/km) 
SFCx,i :  การใชเชื้อเพลิงจําเพาะของยานพาหนะประเภท “i” ท่ีใชเชื้อเพลิงประเภท “x” กอนเริ่ม

โครงการ (g/km) 
NCVx,y :  คาพลังงานความรอนสุทธิของเชื้อเพลิง “x” (J/g) 
EFCO2,x,y :  Carbon Dioxide Emission Factor สําหรับเชื้อเพลิงชนิด “x” (gCO2/J) 
Nx,i :  จํานวนของยานพาหนะประเภท “i” ท่ีใชเชื้อเพลิงประเภท “x” กอนเริ่มโครงการ  (units) 
Ni :  จํานวนของยานพาหนะประเภท “i” กอนเริ่มโครงการ (units) 
IRi

t :  ปจจัยการปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology Improvement Factor) สําหรับยานพาหนะ
ประเภท “i” ตอป “t” 

t  :  จํานวนปของการปรับปรุง (ขึ้นอยูกับอายุของขอมูลตอประเภทของยานพาหนะ) 
 
 
 
 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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4.3.3 การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ (Project Emission) 
Project Emission จะขึ้นอยูกับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐานท่ีเกิดขึ้นจาก

การใชพลังงานไฟฟาของโครงการ รวมกับท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูโดยสารของโครงการกอขึ้นในการ
เดินทางจากจุดเริ่มตนการเดินทางถึงทางเขาสถานีเริ่มตนของโครงการ และจากสถานีปลายทางของ
โครงการไปยังจุดหมายปลายทางซ่ึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐานท่ีเกิดข้ึนจาก
จุดเริ่มตนการเดินทางถึงสถานีเร่ิมตนและจากสถานีปลายทางถึงจุดหมายปลายทางน้ันจะข้ึนอยูกับ
รูปแบบของการขนสงท่ีผูโดยสารจะเลือกใช ระยะทางในการเดินทาง จะอยูในรูปแบบตัวแปรของ 
Baseline emission ตอ ผูโดยสาร-กิโลเมตร การปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐานน้ีจะสามารถคํานวณ
ไดจากสมการดังตอไปน้ี 

PE y  DPE y  IPE y  
 
โดยที่ : 
 

PEy ：ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 
IPEy ：ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยออม กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 
 

DPE y  ECSK ,y  EFgrid  
 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y”  (tCO2e) 
ECSK,y ：ปริมาณการใชไฟฟาของระบบรถไฟฟา (เฉพาะรถไฟฟา) ในป “y”  (MWh) 
EFgrid ：Emission Factor ของ Grid Electricity กอนเร่ิมโครงการ (tCO2/MWh) 

 
Indirect Project Emission เกิดขึ้นจากผูโดยสารท่ีเดินทางจากจุดเริ่มตนไปยังสถานีทางเขา

ของโครงการ และจากสถานีทางออกของโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง ซ่ึงการสํารวจจะสามารถระบุ
จุดเริ่มตน สถานีทางเขาของโครงการ สถานีทางออกของโครงการ และจุดหมายปลายทางของผูโดยสาร 
รวมทั้งระบบการขนสงท่ีเลือกใชในแตละจุด เชน การใชจักรยานจากจุดเริ่มตนการเดินทางไปยังสถานี
ทางเขาของโครงการและการใชบริการรถแท็กซ่ีจากสถานีทางออกของโครงการ ไปยังจุดหมายปลายทาง 
ซ่ึงระยะทางท่ีใชในการเดินทางสามารถคํานวณไดจาก  เสนทางระบบขนสงสาธารณะ แผนท่ี



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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อิเล็กทรอนิคส และ GPS (เชนเดียวกับ Baseline Trip Destination) คา Emission Factor ตอ ผูโดยสาร-
กิโลเมตร ของ Indirect Project Emission จะอยูในรูปแบบของ Baseline Passenger ตอ kilometer Factor 

 
4.3.4 การคํานวณหาปริมาณการรั่วไหลของกาซเรือนกระจก (Leakage) 

การรั่วไหล (Leakage) คือ การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากกิจกรรมของ
โครงการ CDM แตเกิดภายนอกขอบเขตโครงการ ประกอบดวย 2 สวนไดแก 

 การปลอยกาซเรือนกระจกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ Load Factor ของรถแท็กซ่ีและ
รถประจําทาง ในระบบการขนสงแบบ baseline อันเน่ืองมาจากโครงการ 

 การปลอยกาซเรือนกระจกบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ทําใหการจราจรติดขัดเบาบางลง 
แตกลับสงผลใหรถสามารถว่ิงเร็วข้ึน และรวมไปถึง Rebound Effect ดวย 

ผลกระทบของโครงการท่ีมีตอการจราจร (จํานวนการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึน) จะถูกคํานวณอยูใน
การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการ ไมใชการคํานวณ Leakage ซ่ึงในการคํานวณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการน้ัน จะนับรวมการเดินทางของผูโดยสารท่ีเลือกจะไมเดินทางหาก
ไมไดมีโครงการเกิดข้ึน 
Leakage ท้ังหมด คํานวณไดจาก 

 
LE y  LE LFB ,y  LE LFT ,y  LECON ,y  

 
โดยที่ : 
 

LEy : ปริมาณการรั่วไหล Leakage ในป y (tCO2) 
LELFB,y   :  ปริมาณการรั่วไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถประจําทางในป y (tCO2) 
LELFT,y   :  ปริมาณการรั่วไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถแท็กซ่ีในป y (tCO2) 
LECON,y  :  ปริมาณการรั่วไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง ในป y (tCO2) 
ถา Leakage Emission LEy  0 จะไมถูกนํามาใชในการคํานวณ การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

4.3.5 ตัวอยางการคํานวณหาปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลงดวยวิธีการศึกษา ACM0016 เปน

วิธีการศึกษาสําหรับระบบการขนสงมวลชนระบบรางในเมือง (Rail Based Urban Mass Rapid Transit 
Systems, MRTS) อยางไรก็ตามเพ่ือใหเขาใจถึงวิธีการคํานวณหาการปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐาน 



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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(Baseline Emission) การปลอยกาซเรือนกระจกกรณีท่ีมีโครงการ (Project Emission) และปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลง (Emission Reduction) ดวยวิธีการ ACM0016 ในท่ีน้ีจะไดยกตัวอยางการ
คํานวณโดยใชขอมูลจริงท่ีไดจากการสํารวจในภาคสนามและรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดัง
แสดงรายละเอียดตัวอยางวิธีการคํานวณภาคผนวก 2 ในแผนบันทึกขอมูลแนบ 
 
4.4 คา CO2 Emission Factor และการใชเช้ือเพลิงของยานพาหนะ 

ในการศึกษาการลดลงของการปลอยกาซเรือนกระจกในการเสนอโครงการ CDM ของภาคคมนาคม
และขนสงน้ัน ปจจัยท่ีสําคัญมากในการศึกษาคือ คา CO2 Emission Factor และการใชเชื้อเพลิงของ
ยานพาหนะ ในคูมือน้ีจึงไดทําการรวบรวมขอมูลของคาดังกลาวไว เพ่ือใชในการอางอิง โดยมีท้ังขอมูล
ของประเทศไทยเอง และประเทศอ่ืน ๆ 
 

4.4.1 ขอมูลในประเทศไทย 
ในประเทศไทยน้ัน กรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการทดสอบการปลอย

กาซของยานพาหนะตาง ๆ โดยแบงตามประเภทของยานพาหนะ  รุนปของเครื่องยนต  และชนิด
เชื้อเพลิงท่ีใช เปนตน  ท้ังน้ียังมีหนาท่ีในการคํานวณคา CO2 Emission Factor และปริมาณการใช
เชื้อเพลิงอีกดวย  ตารางที่ 1 ในภาคผนวก 3  แสดงขอมูลลาสุดท่ีไดมาจากกรมควบคุมมลพิษในประเทศ
ไทย การศึกษาเก่ียวกับคา Emission Factor ท่ีเคยมีมาในประเทศไทย มีท้ังหมด 2 ครั้ง ไดแก โครงการ 
MLIT โดยประเทศญ่ีปุน และ โครงการ DIESEL โดยธนาคารโลก  ซ่ึงคาจากการศึกษา MLIT เปน
การศึกษาท่ีใหขอมูลทางดานเช้ือเพลิงพรอมกับคา Emission Factor  ในขณะท่ีไมมีขอมูลดังกลาวจาก
รายงานการศึกษา DIESEL  ท้ังน้ีหัวขอจากการศึกษาท้ังสองคร้ัง มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1) โครงการศึกษา MLIT : หัวขอเร่ือง “การศึกษาเพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
ในภาคการคมนาคมและขนสง เพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอมโลก”  สวนหน่ึงของการศึกษาน้ีได
ทําการหาคา Emission Factor ของยานพาหนะแยกตามประเภท ท่ีความเร็วตาง ๆ  โดย
ประเภทยานพาหนะท่ีทําการทดสอบไดแก 

2) รถยนตน่ังสวนบุคคล (เบนซิน, LPG, CNG) แบงตามรุนปของเครื่องยนต จนถึง ป 2003 
3) รถบรรทุกขนาดใหญ แบงตามรุนปของเครื่องยนต จนถึง ป 2003 
4) รถบรรทุกขนาดเล็ก แบงตามรุนปของเครื่องยนต จนถึง ป 2003 
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เชื้อเพลิง ประเภทยานพาหนะ จํานวน 

ดีเซล 
รถโดยสารประจําทาง 36

รถบรรทุกขนาดใหญ 4

รถบรรทุกขนาดเล็ก 30
เบนซิน 
(รวมถึงกาซ CNG,  กาซ 
LPG) 

รถยนตน่ังสวนบุคคล 50 

รวม 120
 
ตัวอยางของขอมูล Emission Factor จากการศึกษาน้ีแสดงไวในตารางที่ 2  ในภาคผนวก 3  
  
    2) โครงการศึกษา Joint UNDP/World Bank Energy Sector Management Assistance Programme : 
หัวขอเร่ือง “DIESEL : Developing Integrated Emissions Strategies for Existing Land-transport” (การ
พัฒนากลยุทธการปลอยกาซแบบบูรณาการสําหรับการคมนาคมและขนสงในปจจุบัน)  สามารถศึกษา
รายละเอียดคา Emission Factor จากการศึกษาน้ีไดในเวปไซตตอไปน้ี  
http://cleanairinitiative.org/portal/system/files/articles-72628_Title_TOCs.pdf   
 
สําหรับประเภทยานพาหนะท่ีทําการทดสอบ โดยมีจํานวนคันท่ีทดสอบตามตารางขางลางไดแก 

5) ยานพาหนะขนาดเล็ก แบงตามรุนปของเครื่องยนต จนถึง ป 2007 
6) ยานพาหนะขนาดใหญ แบงตามรุนปของเคร่ืองยนต จนถึง ป 2007 
7) รถโดยสารประจําทางขนาดใหญ แบงตามรุนปของเครื่องยนต จนถึง ป 2007  

  
รุนป (ค.ศ.) ขนาดเล็ก รถโดยส า ร

ประ จํ า ท า ง
ขนาดใหญ

ร ถ บ ร ร ทุ ก
ขนาดใหญ 

ป 1994 หรือกอนหนา 9 18 6 
ป 1995 - 1997 10 8 10 
ป 1998 - 2000 11 5 2 
ป 2001 เปนตนไป 11 3 10 

ตัวอยางของขอมูล Emission Factor จากการศึกษาน้ีแสดงไวในตารางที่ 3 ในภาคผนวก 3  



คูมือ (Handbook) โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง 
 และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง 
 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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4.4.2  ขอมูลในประเทศอ่ืน ๆ  
 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาคา Emission Factors ท่ีไดจัดทําโดยประเทศตาง ๆ เชน  ประเทศ 

ในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน โดยไดแสดงตัวอยางไวในตารางท่ี 4 ของ
ภาคผนวก 3  สวนตารางที่ 5  แสดงการหาคา Emission Factor ของสหราชอาณาจักร  
 
4.5  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสงท่ีขอข้ึนทะเบียน 
 จวบถึงเดือนสิงหาคม 2554  ไดมีโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสงท่ีไดรับ                           
การขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลวท้ังหมดเพียง 6 โครงการเทาน้ันเม่ือเทียบกับโครงการกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาดท้ังหมดในทุกภาคสวนท่ีขึ้นทะเบียนกวา 3,000 โครงการ  นอกจากน้ียังมีโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสงท่ีไดรับการตรวจสอบเอกสารแลวกําลังอยูในระหวางรอการ
ขึ้นทะเบียนอีก 3 โครงการ และโครงการท่ีอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารอีกท้ังสิ้น 41 โครงการ 
ขอมูลโดยยอของแตละโครงการในทั้ง 3 กลุม ไดแสดงไวในภาคผนวก 4 

 
4.6  ตัวอยางการจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการในภาคคมนาคมและขนสง  
ในการย่ืนขอจดทะเบียนโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาด ผูพัฒนาโครงการจะตองจัดทําเอกสารประกอบ 
แนวคิดโครงการ (Project Idea Note, PIN) และ เอกสารขอเสนอโครงการ (Project Design Document, 
PDD) โดยการจัดทํา PIN จะชวยในการประเมินศักยภาพของโครงการในเบื้องตน และขอมูลยังสามารถ
นําไปใชประกอบในการจัดทํา PDD ซ่ึงเปนเอกสารที่ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนการ
ประมาณการปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อมีการดําเนินโครงการท่ีย่ืนเสนอ  ผูท่ีประสงค
จะดูตัวอยางของการจัดทําเอกสารทั้ง 2 ฉบับ สามารถดูไดจากเวปไซตของโครงการที่ไดย่ืนขอจด
ทะเบียนแลว (ดังแสดงในภาคผนวก 5 ในแผนบันทึกขอมูลแนบ) หรืออาจดูตัวอยางของการจัดทํา PIN 
และ PDD สําหรับโครงการตัวอยางในประเทศไทยท่ีไดจัดทําข้ึนจากโครงการศึกษาความเหมาะสมใน
การดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสง (ระยะท่ี 2) สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 2553 ดังแสดงในภาคผนวก 5 และ ภาคผนวก 6 
ตามลําดับ ท้ังน้ีตัวอยางดังกลาวเปนเพียงตัวอยางซ่ึงยังไมไดย่ืนเสนอขอจดทะเบียน 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
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Source: CDM Methodology Booklet, UNFCCC, 2010, 
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Source: CDM Methodology Booklet, UNFCCC, 2010 
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ภาคผนวก 2  
 ตัวอยางการคํานวณการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกดวยวิธีการ ACM0016 

 
ตัวอยางการคํานวณท่ีแสดงน้ีใชวิธีการศึกษา ACM0016 ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาสําหรับระบบการขนสง

มวลชนระบบรางในเมือง (Rail Based Urban Mass Rapid Transit Systems, MRTS) โดยมีขอบเขต
การคํานวณการระบายกาซ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  (1) การระบายกาซเรือนกระจกกรณีฐาน 
(Baseline Emission)  (2) การระบายกาซเรือนกระจกกรณีมีโครงการ (Project Emission)  และ (3) การ
รั่วไหล (Leakage)  จากน้ันจึงนําคาท้ัง 3 มาใชในการคํานวณหาปริมาณการระบายกาซท่ีลดลง 
(Emission Reduction)  ในท่ีน้ีไดยกตัวอยางของการเสนอระบบรถรางไฟฟา เพ่ือใชในการขนสง
มวลชน โดยมีรายละเอียดในการคํานวณดังน้ี 
 

 
 

1) การระบายกาซกรณีฐาน (Baseline Emission)  
การระบายกาซกรณีฐานน้ัน เปนการระบายกาซในกรณีท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีรถไฟฟาใตดินเปนทางเลือกในการ 

เดินทางดังน้ันผูโดยสารจึงตองใชยานพาหนะในการเดินทางประเภทอื่นๆ รวมถึงระบบรถโดยสาร
ประจําทางท่ีมีอยูปจจุบัน ปริมาณการระบายกาซกรณีฐานจะไดมาจากปริมาณการระบายกาซจากการ
เดินทางดวยยานพาหนะทุกประเภทท่ีผูโดยสารเลือกใชต้ังแตตนทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ซ่ึงการ
ประมาณคาไดกําหนดประเภทของยานพาหนะไวดังน้ี 

- รถโดยสารประจําทาง (Bus, B) 
- รถยนตโดยสารสวนบุคคล (Private Car, PC) 
- รถแท็กซ่ี (Taxi, TX) 
- รถจักรยานยนต (Motor Cycle, MC) 
 
ปริมาณการระบายกาซกรณีฐานรวม (Total Baseline Emissions) คํานวณไดจากจํานวนผูโดยสารใน
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โครงการ 
และปริมาณการระบายกาซในการเดินทางเฉล่ีย 

 
ปริมาณการระบายกาซสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 
 

  

BEy 
EFPKM ,i  BPi,y  BTDPi
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    (4.3.5-1) 
โดยที่: 
BEy： ปริมาณการระบายกาซเรือนกระจก กรณีท่ีไมมีโครงการ ในป y (tCO2e /y)  

EFPKM,I ： Emission Factor ตอ คน-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท “i” (gCO2/Passenger-
km). คํานวณจากสมการ 4.3.5-2 

BPi,y： จํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการรถไฟฟาในปฐาน ของยานพาหนะประเภท “i” ในป “y” 
(คน 

BTDPi ： Baseline Trip Distance เฉล่ียของผูโดยสารในโครงการซ่ึงอาจจะใชยานพาหนะ
ประเภท “i” (บางสวน) 

BSPi： สัดสวนผูโดยสารท่ีใชท้ังรถไฟฟาและอาจใชยานพาหนะประเภท “i” (บางสวน) 
Py： จํานวนผูโดยสารท้ังหมดท่ีเดินทางในโครงการตอป ในป “y” ประมาณจาก “การ

คาดการณจํานวนผูโดยสารของรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีนํ้าเงิน” 

i： ประเภทของยานพาหนะ 
B:   รถโดยสารประจาํทาง (เฉล่ีย) (Bus (Average)) 
PC:  รถยนตโดยสารสวนบุคคล (Private Car) 
TX: แท็กซ่ี (Taxi) 
MC:  รถจักรยานยนต (Motor Cycle) 
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EFPKM,i 

(gCO2/PKM) 
Py 

(Passengers/Day)
BSPi (%) BTDPi (km) 

BEy, i
(of the first 

year) (tCO2e 
/y) 

รถโดยสาร 25.5 - 53.4 7.3 16,060

รถสวนบุคคล 99.7 - 23.9 7.3 28,118

แท็กซ่ี 227.7 - 4.1 7.3 11,021

รถจักรยานยนต 36.0 - 5.4 7.3 2,294

รวม - 

2016:    443,000
2019:    523,300 
2023:    641,400 
2030:    959,300 

- - 57,493 

 
โดยที่: 

  
EFPKM ,i 

EFKM ,i

OCi                        (4.3.5-
2) 

 

EFPKM,i：Emission Factor ตอ คน-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท “i” (gCO2/PKM) 
EFKM,I ：Emission Factor ตอระยะทางกิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท “i” (gCO2/km) คํานวณ

จากสมการ 4.3.5-3 

OCi  ：อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท “i” กอนโครงการเร่ิม มีคาดังแสดงใน
ตารางดานลาง 
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 EFKM,i

(gCO2/km) 
OCi

(คน) 

รถประจําทาง (Bus) 1,034 40.59

รถยนตสวนบุคคล (PC) 192 1.93

รถแท็กซ่ี (TX) 175 0.77

รถจักรยานยนต (MC) 49 1.37

 
โดยที่: 

  
EFKM ,i  SFCx,i NCVx  EFCO2,x 

Nx,i

Ni











x

  IRi
t

       (4.3.5-
3) 

 

EFKM,I  ：Emission factor per km ของยานพาหนะประเภท “i” (gCO2/km) (gCO2/km) 

SFCx,I  ：การใชเชื้อเพลิงจําเพาะของยานพาหนะประเภท “i” ท่ีใชเชื้อเพลิงประเภท “x” กอนเร่ิม
โครงการ (g/km) 

NCVx  ：คาพลังงานความรอนสุทธิของเช้ือเพลิง “x” (J/gr) 

EFCO2,x ：Carbon emission factor สําหรับเช้ือเพลิงชนิด “x” (gCO2/J) 

Nx,i ：จํานวนของยานพาหนะประเภท “i” ท่ีใชเชื้อเพลิงประเภท “x” กอนเร่ิมโครงการ (units) 

Ni ：จํานวนของยานพาหนะประเภท “i” กอนเร่ิมโครงการ (units) 

IRi
t ：Technology improvement factor สําหรับยานพาหนะประเภท “i” ตอป “t” 

t  ：จํานวนปของการปรับปรุง (ขึ้นอยูกับอายุของขอมูลตอประเภทของยานพาหนะ) 
โครงการนี้ไมตองคํานวณคาโดยใช 4.3.5-3 เน่ืองจากคา Emission Factor ตอกิโลเมตร แบงตาม

ประเภทยานพาหนะในกรุงเทพฯ (Emission Factor per kilometer by Vehicle Categories in 
Bangkok) มีคากําหนดไวแลว ซ่ึงแบงคาตามประเภทยานพาหนะดังตารางขางลาง 

 
 
 
 

 EFKM,i (gCO2/km) 
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รถประจําทาง (คาเฉล่ียถวนนํ้าหนัก) 1,034
รถยนตสวนบุคคล 192
รถแท็กซ่ี 175
รถจักรยานยนต 49

       *สันนิษฐานวาคาความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะทุกประเภท มีคา 23.5 กม./ชั่วโมง 
 *ท่ีมา: สําหรับคาของรถโดยสารประจําทางและรถยนตโดยสารสวนบุคคล ไดคามาจากการศึกษา

เพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคการคมนาคมขนสง เพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอมโลก 
(กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ซ่ึงจัดทําโดย MLIT ประเทศญ่ีปุน ป 2546  

            สวนรถจักรยานยนต ไดคามาจาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการตาม
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสง (ระยะที่ 2) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) 

 
 คา Emission Factor per kilometer สําหรับรถโดยสารประจาํทางโดยเฉล่ียสามารถคํานวณไดดังน้ี 
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EFKM,B= 1,034 
 
โดยที่ : 
DDi ：ระยะทางว่ิงท้ังหมดของรถประจําทางประเภท i  
EFKM,i,y  ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตรของรถประจําทางประเภท i ในป y (gCO2/km) 

i ：ประเภทยานพาหนะ 
B:  รถประจําทาง (คาเฉล่ีย)  
BR: รถประจําทางธรรมดา 
BAAC: รถพวงปรับอากาศ 
BRAC: รถปรับอากาศธรรมดา  
BRW: รถธรรมดาขาว-นํ้าเงิน 
BE:  รถยูโร 
BAC: รถปรับอากาศ  
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 EFKM,i

(gCO2/km) 
DDi 
(km/y) 

รถธรรมดา 1,081 125,405,174 

รถพวงปรับอากาศ 989 2,974,555 

รถปรับอากาศธรรมดา 989 36,690,082 

รถธรรมดาขาว-นํ้าเงิน 1,081 10,380,230 

รถยูโร 989 111,202,875 

รถปรับอากาศ 1,232 2,518,853 

*ท่ีมา: คา Emission factor ไดมาจาก การศึกษาเพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดใน
ภาคการคมนาคมขนสง เพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก (กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 
ซ่ึงจัดทําโดย MLIT ประเทศญ่ีปุน ป 2546 

 
2)  การระบายกาซกรณีท่ีมีโครงการ (Project Emission) 
 ปริมาณการระบายกาซของโครงการ สามารถคํานวณไดจากปริมาณการระบายกาซท่ีเกิดจากการ

ใชกระแสไฟฟาของโครงการ รวมกับการระบายกาซท่ีเกิดจากผูโดยสารในโครงการ นับตั้งแตเริ่ม
เดินทางไปยังทางเขาสถานี และนับจากออกจากสถานีไปยังจุดหมายปลายทาง ปริมาณการระบายกาซ
ดังกลาวน้ันขึ้นอยูกับประเภทของยานพาหนะที่ผูโดยสารใชในการเดินทางไปยังทางเขาสถานีหรือออก
จากสถานีไปยังจุดหมาย นอกจากน้ียังขึ้นกับระยะทางในการเดินทาง และข้ึนกับคา Baseline Emission 
Factor ตอ ผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภทน้ัน ๆ อีกดวย 

 
 ปริมาณการระบายกาซหาคาไดจากสมการตอไปน้ี 
 

  PEy  DPEy  IPEy                          
(4.3.5-5) 

 
โดยที่: 
PEy ：ปริมาณการระบายกาซเรอืนกระจก กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 

DPEy ：ปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกทางตรง กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 
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IPEy ：ปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกทางออม กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 
 

  DPEy  ECSK,y  EFgrid                          
(4.3.5-6) 

 

DPEy ：ปริมาณการระบายกาซเรือนกระจกทางตรง กรณีท่ีมีโครงการ ในป “y” (tCO2e) 

ECSK,y：ปริมาณการใชไฟฟาของระบบรถไฟฟา  
                ในป “y” (MWh/y). 0.39kWh/คน * (443,000*365 คน/ป) = 63,061 MWh/ป  
                คา 0.39 เปนคาปริมาณการใชไฟฟาตอคนของรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินในป 2551  

EFgrid ：Emission factor ของ grid electricity (tCO2/MWh) = 0.5057 
 
ดังน้ัน 
DPEy = 63,061 * 0.5057 =31,890 
 
 ปริมาณการระบายกาซของโครงการทางออมเกิดข้ึนจากการเดินทางของผูโดยสาร นับจาก

จุดเร่ิมตนการเดินทางไปยังทางเขาสถานีของโครงการ และนับจากท่ีผูโดยสารออกเดินทางจากสถานีของ
โครงการไปยังจุดหมายปลายทาง ท้ังน้ีจะตองทําการสํารวจเพ่ือระบุจุดเร่ิมตนการเดินทาง สถานีทางเขา 
สถานีทางออก และจุดหมายปลายทางของผูโดยสาร รวมไปถึงประเภทยานพาหนะท่ีผูโดยสารใชในการ
เดินทางไปยังจุดตางๆ ดังกลาว เชน ใชรถจักรยานจากจุดเริ่มตนการเดินทางไปยังทางเขาสถานีของ
โครงการ และจากน้ันจึงขึ้นรถแทกซ่ีเม่ือออกจากสถานีทางออกเพ่ือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เปน
ตน ระยะทางระหวางจุดเริ่มตนไปยังทางเขาสถานีของโครงการ และระหวางสถานีทางออกไปยัง
จุดหมายปลายทาง สามารถคํานวณไดจากคาตางๆ เชน เสนทางการขนสงมวลชน แผนท่ีรถไฟฟา และ 
GPS (เชนเดียวกับการคํานวณหาคากรณีฐาน) ซึ่งคา Emission Factor ตอ ผูโดยสาร-กิโลเมตร ท่ีใช
สําหรับหาคาปริมาณการระบายกาซของโครงการทางออมน้ัน สามารถใชคาเดียวกับการหาคาในกรณี
ฐานเชนกัน 

 คาปริมาณการระบายกาซของโครงการทางออมจะประมาณไดจากขอมูลตางๆ ท่ีมีอยู ซ่ึงการ
พิจารณาในเบ้ืองตน พบวา มีคานอยมาก จึงไมจําเปนตองนํามาคิดสําหรับการศึกษาน้ี 
 

ดังน้ัน 
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  PEy  = 31,890 + 0 
   = 31,890 (tCO2e /y) 
3)  Leakage 

 Leakage emissions ประกอบดวย 
 (1)  การระบายกาซเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ Load Factor ของรถแท็กซ่ีและรถประจําทาง 
ในระบบการขนสงแบบ Baseline อันเน่ืองมาจากโครงการ 
 (2)  การระบายกาซบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ทําใหการจราจรติดขัดเบาบางลง แตกลับสงผล
ใหรถสามารถวิ่งเร็วขึ้น และรวมไปถึง Rebound Effect ดวย 
 
 (2.1)  การเปล่ียนแปลงของ Load Factor 
   ก)  การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถประจาํทาง 
 

  
LELFB ,y  NB ,y  ADB  EFKM ,B ,y  1

OCB ,y

OCB
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โดยที่ : 
LELFB,y   : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถประจําทาง

ในป y (tCO2) 
NB,y      : จาํนวนรถประจาํทางกรณีฐาน ในป y (คัน) 
ADB      : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปของรถประจําทางกรณีฐาน (กิโลเมตร) 
EFKM,B,y : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถประจาํทางกรณีฐานประเภท i (gCO2/km) 
OCB,y     : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานในป y (%) 
OCB      : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานกอนโครงการเร่ิม (%) 

 
ตัวแปร คา ท่ีมา
NB,y 8,147 ขสมก.
ADB 35,494 ขสมก.
EFKM,B,y 1,034 คํานวณจากปฐาน
OCB,y 40.18 สันนิษฐานวาลดลง 1%

OCB 40.59 ขอมูลปฐาน
LELFB,y (ปแรก) 3,021 ไดจากการคํานวณ
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  ข)  การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถแท็กซ่ี 

 

  
LELFT ,y  NT ,y  ADT  EFKM ,T ,y  1

OCT ,y

OCT
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โดยที่ : 
LELFT,y  : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถแท็กซ่ีในป y 

(tCO2) 
NT,y    : จํานวนรถแท็กซ่ีในป y (คัน) 
ADT    : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปตอรถแท็กซ่ี 1 คัน (กิโลเมตร) 
EFKM,T,y : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถแท็กซ่ีในป y (gCO2/km)  
OCT,y    : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซี่กรณีฐานในป y (คน) 
OCT    : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซี่กรณีฐานกอนโครงการเริ่ม (คน) 
 

ตัวแปร คา ท่ีมา
NT,y 79,202 ขสมก.
ADT 180,675 ขสมก.
EFKM,T,y 175 คํานวณจากปฐาน
OCT,y 0.77 สันนิษฐานวาไมมีการเปล่ียนแปลง 

OCT 
0.77 

จากการสาํรวจและใชในแบบจําลอง 
eBUM 

LELFT,y (ปแรก) 0 ไดจากการคํานวณ
 

 2.2)  การร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง 
  ก)  การระบายกาซอันเน่ืองมาจากการดึงดูดการจราจร หรือ Rebound Effect 
 

  
LEREB,y  TDIZi,y  EFKM ,i,y  NIZi,y NIZi,BL NIZi,MS,y  

i
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โดยที่ : 
LEREB,y  : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจาก Rebound Effect ในป y (tCO2) 
TDIZi,y  : ระยะทางวิ่งเฉล่ียของรถยนตหรือรถแท็กซ่ี บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y 

(กิโลเมตร) 
EFKM,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนตและรถแท็กซ่ีในป y (gCO2/km) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซ่ีตอป ท่ีวิ่งบนถนนท่ีไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
NIZi,BL  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซ่ีตอป ท่ีวิ่งบนถนนท่ีไดรับผลกระทบกรณีฐาน (คัน) 
NIZi,MS,y  : จาํนวนรถยนต/รถแท็กซ่ีตอป ท่ีไมไดใชงานแลว เน่ืองจากผูโดยสารเปล่ียนมาใช

บริการ MRTS ในป y (คัน)  
i  : รถยนต/รถแท็กซ่ี 
 

  
NIZi,MS,y 

MSi,S  Py

OCi  
 
NIZi,MS,y   : จํานวนรถยนต/รถแท็กซ่ีตอป ท่ีไมไดใชงานแลว เน่ืองจากผูโดยสารเปลี่ยนมาใช

บริการ MRTS ในป y (คัน) 
MSi,y  : สวนแบงเปนเปอรเซ็นตของผูโดยสารท่ีใชบริการ MRTS  ท่ีเคยเลือกใชยานพาหนะ

ประเภท i ในป y (%) 
Py  : จํานวนผูโดยสารท่ีเดินทางดวยโครงการในป y (คน) 
OCi  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเร่ิม (คน) 
 i  : รถยนต/รถแท็กซ่ี 

 
ตัวแปร คา ท่ีมา 
TDIZi,y*(NIZi,y- NIZi,BL- 

NIZi,MS,y) 
รถยนต: 2016: -100,464
2019: -111,749 
2023:  -74,955 
2030: -119,076 
แท็กซี่: 2016: -14,008 
2019: -17,556 
2023: -11,388 

ไดมาจากผลการประมวลผลของ
แบบจําลอง eBUM สําหรับการคํานวณ
กอนเริ่มโครงการ 
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2030: -15,408
(หนวย: vehicle-km/day) 

EFKM,i,y รถยนต: 192, รถ
แท็กซี่:175 

ไดกลาวไวแลวในการคาํนวณปฐาน 

LERFB,y of cars (ปแรก) -7,054 ไดจากการคํานวณ 

LERFB,y of taxi (ปแรก) -897 ไดจากการคํานวณ 

LERFB,y of total (ปแรก) -7,951 ไดจากการคํานวณ 

 
  ข)  การระบายกาซอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนความเร็วของยานพาหนะ 
  

  
LESP ,y  NIZi,y  TDIZi,y  EFKM ,VP ,i,y  EFKM ,VB ,i  106

C ,T


 

 
โดยท่ี: 
LESP,y  : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนความเร็วการว่ิงของรถยนต

และรถแท็กซ่ี ในป y (tCO2) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซ่ีท่ีวิ่งบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
TDIZi,y  : ระยะทางวิ่งเฉล่ียของรถยนต/รถแท็กซ่ีบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (กิโลเมตร 
EFKM,VP,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซ่ี ท่ีความเร็วของโครงการ ใน

ป y (gCO2/km) 
EFKM,VB,i  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซ่ี ท่ีความเร็วกรณีฐาน 

(gCO2/km) 
i   : รถยนต/รถแท็กซ่ี 
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ตัวแปร คา ท่ีมา 
NIZi,y รถยนต: 2016: 11,163

2019: 12,417 
2023: 8,333 
2030: 13,231 
รถแท็กซ่ี: 2016: 2,001 
2019: 2,508 
2023: 1,627 
2030: 2,201 
(หนวย: คัน) 

ไดมาจากผลการประมวลผลของ
แบบจําลอง eBUM สําหรับการคํานวณ
กอนเร่ิมโครงการ 

TDIZi,y รถยนต: 9.0 
รถแท็กซ่ี: 7.0 
(หนวย: กม./วัน) 

ไดมาจากผลการประมวลผลของ
แบบจําลอง e-BUMสําหรับการคํานวณ
กอนเร่ิมโครงการ 

EFKM,VP,i,y รถยนต: 190.0 
รถแท็กซ่ี: 173.1 

ไดกลาวไวแลวในการคํานวณปฐาน 

EFKM,VB,i  รถยนต: 192.4 
รถแท็กซ่ี: 175.4 

ไดกลาวไวแลวในการคํานวณปฐาน 

VP 
24.0 

ไดมาจากผลการประมวลผลของ
แบบจําลอง eBUM สําหรับการคํานวณ
กอนเร่ิมโครงการ

VB 
23.5 

ไดมาจากผลการประมวลผลของ
แบบจําลอง eBUM สําหรับการคํานวณ
กอนเร่ิมโครงการ

LESP,y of 
cars (ปแรก) 

-85 
ไดจากการคํานวณ

LESP,y of 
taxi (ปแรก) 

-11 
ไดจากการคํานวณ

LESP,y of 
total (ปแรก) 

-96 
ไดจากการคํานวณ
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  ค)  ผลรวมของการร่ัวไหล  Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง 

 

   

LECON ,y  LEREB ,y  LESP,y

 7,951 96

 8,047  
   สําหรับปแรก 
 
โดยที่ : 
LECON,y  : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรตดิขัดนอยลง ในป y (tCO2) 
LEREB,y : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการดึงการจราจร (Rebound Effect) ในป 

y(tCO2) 
LESP,y : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนความเร็วในการวิ่งของ

ยานพาหนะ ในป y (tCO2) 
 
 2.3)  ปริมาณการร่ัวไหล  Leakage รวม 
 ปริมาณการร่ัวไหล Leakage สามารถคํานวณไดดังน้ี 
 

   

LEy  LELFB ,y  LELFT ,y  LECON ,y

 3,021 0  8,047

 5,026  
 
   สําหรับปแรก 
 
โดยท่ี : 
LEy  : ปริมาณการรัว่ไหล Leakage ในป y (tCO2) 
LELFB,y : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถประจํา
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน B-14 

ทางในป y (tCO2) 
 LELFT,y : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการเปล่ียน Load Factor ของรถแท็กซ่ีใน

ป y (tCO2) 
 LECON,y : ปริมาณการร่ัวไหล Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง ในป y (tCO2) 

 
 ในปท่ีคา LEy < 0 ไมควรรวมคาการร่ัวไหล Leakage ในการคํานวณปริมาณการระบายกาซท่ี
ลดลง ดังน้ันในการคํานวณดังกลาว จะถือวา Leakage มีคาเปนศูนย 
 
 
 
     4)   ปริมาณการระบายกาซท่ีลดลง 

 การลดลงของปริมาณการระบายกาซสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 

   603,25
0890,31493,57




 yyyy LEPEBEER

     (4,3.5-7) 
 
   สําหรับปแรก 
 
 โดยท่ี : 

ERy :  ปริมาณการระบายกาซท่ีลดลง ในป y (tCO2e/y) 
BEy :  ปริมาณการระบายกาซกรณีฐาน ในป y (tCO2e /y) 
PEy :  ปริมาณการระบายกาซของโครงการ ในป y (tCO2e /y) 
LEy :  ปริมาณรั่วไหล Leakage ในป y (tCO2e /y) 
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     5)  ขอสรุป  
 

ปริมาณการระบายกาซกรณีฐาน (tCO2e /y) 7,493

ปริมาณการระบายกาซกรณีท่ีมีโครงการ (tCO2e /y) 1,890

Leakage (tCO2e /y) 0

ปริมาณการระบายกาซท่ีลดลง (tCO2e /y) 5,603
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ภาคผนวก 3  
 Emisssion Factor 

  

ตารางท่ี 1  Emission Factor และการใชเชือ้เพลิง ของยานพาหนะ จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ 

 
Average Speed 
(Km/h) 

THC 
(g/km) 

NOX 
(g/km) 

CO 
(g/km) 

CO2 
(g/km) 

Fuel 
Economy 
(km/L) 

Light duty 
gasoline 
Vehicle (E-20) 

7.76 0.068 0.014 0.108 470.592 4.62 

19.34 0.033 0.022 0.233 339.250 6.41 

23.13 0.016 0.005 0.137 272.666 7.98 

33.94 0.012 0.017 0.079 240.468 9.04 

46.77 0.010 0.042 0.303 225.805 9.62 

72.53 0.009 0.011 0.198 160.666 13.52 

Light duty 
gasoline 
Vehicle (E-85) 

7.76 0.008 0.010 0.061 455.109 3.57 

19.34 0.002 0.021 0.063 332.397 4.88 

23.13 0.002 0.004 0.067 262.725 6.18 

33.94 0.002 0.017 0.053 232.363 6.98 

46.77 0.002 0.014 0.088 215.697 7.52 

72.53 0.002 0.002 0.019 154.891 10.48 

Light duty 
gasoline 
Vehicle 
(Gasoline 91) 

7.4 0.027 0.033 0.159 320.413 7.380 

14.6 0.023 0.081 0.280 232.799 10.150 

23.4 0.014 0.041 0.221 189.713 12.460 

33.2 0.015 0.044 0.512 169.984 13.860 

42.9 0.028 0.066 0.732 166.941 14.080 

73.9 0.018 0.030 0.174 125.604 18.800 

Light duty 
gasoline 
Vehicle 
(Gasohol 91) 

7.4 2.131 2.219 36.465 511.313 4.180 

14.6 1.501 2.551 24.867 335.086 6.340 

23.4 1.170 2.398 18.787 257.213 8.270 

33.2 1.051 2.631 15.496 232.309 9.240 

42.9 1.024 2.677 13.626 218.097 9.900 

73.9 0.801 1.979 7.893 169.544 13.020 
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และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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ตารางท่ี 1 Emission Factor และการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ 
(ตอ) 

 
Average Speed 
(Km/h) 

THC 
(g/km) 

NOX 
(g/km) 

CO 
(g/km) 

CO2 
(g/km) 

Fuel 
Economy 
(km/L) 

Light duty 
gasoline 
Vehicle 
(Gasohol 95) 

7.4 0.058 0.155 0.255 256.508 9.030 
14.6 0.044 0.221 0.676 198.508 11.650 
23.4 0.016 0.091 0.213 164.279 14.090 
33.2 0.013 0.063 0.408 150.780 15.320 
42.9 0.019 0.079 0.549 144.800 15.920 
73.9 0.010 0.105 0.283 120.812 19.130 

Light duty 
gasoline 
Vehicle (CNG) 

7.76 0.678 0.189 0.108 259.687 6.850 
19.34 0.330 0.226 0.091 189.373 9.420 
23.13 0.069 0.048 0.089 156.313 11.450 
33.94 0.043 0.035 0.108 143.798 12.440 
46.77 0.034 0.029 0.174 137.774 12.980 
72.53 0.026 0.089 0.024 104.822 12.830 

Light duty 
gasoline 
Vehicle (LPG) 

7.76 0.527 2.557 1.996 263.384 6.060 
19.34 0.407 1.951 1.996 187.113 8.490 
23.13 0.214 2.026 2.068 162.562 9.710 
33.94 0.148 2.438 0.801 146.248 10.990 
46.77 0.118 2.505 0.424 136.323 11.840 
72.53 0.072 1.827 0.088 115.182 14.070 
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และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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ตารางท่ี 2  Emission Factor จากการศึกษาของ MLIT 
Passenger car (Gasoline: -1993) 
Number 
of tested 
vehicle Speed (km/h) CO2(g/km) 
7 7.5 312.3 
7 14.7 203.3 
8 23.4 153.8 
7 33.3 140.3 
8 43 126.4 
7 70.1 111.9 
7 90 122 
Passenger car (Gasoline: 1994-1996) 
4 7.5 338.7 
4 14.8 232.1 
4 23.4 184.1 
4 33.3 162.7 
4 42.9 157.3 
4 69.9 122.1 
4 90.2 133.1 
Passenger car (Gasoline: 1997-1999) 
7 7.4 336.9 
7 14.6 223 
7 23.3 176.1 
7 33.2 159.2 
7 42.6 152.4 
7 69.8 123.5 
7 89.9 134.7 
Passenger car (Gasoline: 2000-) 
5 7.5 291.1 
5 14.8 191.2 
5 23.6 158 
5 33.4 141.6 
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องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
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5 43 136.5 
5 70.3 112.2 
5 90.2 126.2 
Bus (1998-2003) 
6 4.9 1624.7 
6 9.2 1223.2 
6 15.3 1109.9 
6 22.5 1109.9 
6 35.9 919.6 
6 60.3 595.1 
6 80 682 
   
Bus (1993-1997) 
10 5 1625.8 
10 9.3 1226.5 
10 15.2 1051.6 
10 23.2 1001 
10 35.6 851.4 
10 60.2 565.4 
10 79.3 748 
Bus (-1992) 
14 5 1764.4 
14 9.1 1336.5 
14 14.8 1162.7 
14 22.9 1116.5 
14 35.4 959.2 
13 60.1 682 
13 79.4 900.9 

Light duty truck（-1993） 
7 7.8 376.9 
7 14.7 285.6 
7 23.2 228 
7 34 200.3 
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*ที่มา: คา Emission factor ไดมาจาก การศึกษาเพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในภาคการคมนาคม
ขนสง เพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมโลก (กรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ซ่ึงจัดทําโดย MLIT ประเทศ
ญ่ีปุน ป 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 46.8 188.8 
7 70.2 149.7 
7 90.1 172.3 

Light duty truck（1994-1996） 
7 7.8 421.9 
7 14.7 322 
7 23.2 258.2 
7 34 224.3 
7 46.9 209.5 
7 70.1 172.2 
7 90.2 192.1 

Light duty truck（2000-） 
8 7.8 430.3 
8 14.7 313.1 
8 23.2 261.6 
8 34 223.6 
8 46.9 205.7 
8 70 159 
8 90.2 186.6 
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Table 3   Emission Factor ของพาหนะท่ีใชนํ้ามันดีเซล 

Year Pollutant 
Formula 
EF=a*vb Average Traffic Speed (km/h) 

a b 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Light Duty Vehicle 

Pre-1994 CO2(g/km) 1002.7 -0.38 415 318 272 244 224 209 209 219 234 
1994-
1996 CO2(g/km) 906.6 -0.35 410 322 280 254 235 221 221 232 247 
1997-
1999 CO2(g/km) 988.91 -0.35 438 342 297 268 247 232 232 244 260 
2000-
later CO2(g/km) 834.7 -0.3 421 342 303 278 261 247 247 259 276 
Heavy Duty Buses 

Pre-1995 CO2(g/km) 5461.7 -0.62 1299 843 655 547 476 425 425 446 476 
1995-
1997  CO2(g/km) 3296.2 -0.4 1318 1000 851 759 694 646 646 678 723 
1998-
2000 CO2(g/km) 7662.2 -0.63 1789 1155 894 745 647 577 577 606 646 
2001-
later CO2(g/km) 4731.1 -0.51 1475 1038 846 731 653 595 595 625 667 
Heavy Duty Trucks 

Pre-1995 CO2(g/km) 2526.8 -0.34 1164 921 804 729 677 636 636 668 713 
1995-
1997  CO2(g/km) 2227.8 -0.27 1186 981 878 811 763 726 726 762 813 
1998-
2000 CO2(g/km) 2886.3 -0.31 1401 1127 993 907 846 799 799 839 894 
2001-
later CO2(g/km) 4655.5 -0.51 1438 1010 821 709 633 577 577 606 646 

Source: Joint UNDP/World Bank Energy Sector Management Assistance Programme, DIESEL (Developing 
Integrated Emissions Strategies for Existing Land-transport) 
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Table 4  เวปไซตแสดงคา Emission Factors ของประเทศอ่ืน ๆ 
Country/
Area 

Title Organization Outline 

EU EMEP/EEA emission inventory 
guidebook - 2009 

European 
Environment 
Agency (EEA)  

Vehicle emission factors in EU and 
surrounding countries, provided in 
EMEP/EEA emission inventory 
guidebook. 
Vehicle type: Passenger car,  Light/Heavy 
duty vehicles, etc. 
Fuel types: Gasoline, diesel, LPG, CNG, 
etc. 
Emission standards: Pre-EURO - EURO4, 
etc. 
 
http://www.eea.europa.eu/publications/em
ep-eea-emission-inventory-guidebook-
2009 

EU EMEP/CORINAIR Emission 
Inventory Guidebook - 2007 

European 
Environment 
Agency (EEA)  

Vehicle emission factors in EU and 
surrounding countries, provided in EEA 
CORINAIR emission inventory 
guidebook. 
Vehicle type: Passenger car,  Light/Heavy 
duty vehicles, etc. 
Fuel types: Gasoline, diesel, LPG, CNG, 
etc. 
Emission standards: Pre-EURO - EURO4, 
etc. 
http://www.eea.europa.eu/publications/E
MEPCORINAIR5 

UK Emission factors 2009 Transport Research 
Laboratory  (TRL), 
U.K. 

Emission factors in U.K. 
Vehicle type: Passenger car,  Light/Heavy 
duty vehicles, etc. 
Fuel types: Gasoline, diesel, LPG, CNG, 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
  
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน C-8 

etc. 
Emission standards: Pre-EURO – EURO6, 
etc. 
http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/environ
ment/emissions/ 

Japan The study on vehicle emission 
factors and total emissions, 1998  

Ministry of 
Environment, Japan 

Based on around 6,700 emission test data 
of in-use vehicles under real-world driving 
cycles, implemented by Ministry of 
Environment, local governments. 
Vehicle type: Passenger car, Bus, 
Light/Heavy duty vehicles, etc. 
Fuel types: Gasoline, diesel, LPG 

Japan Fuel consumption and CO2 emission 
factor while driving 
（Ohshiro et al., Civil Engineering 
Journal, Vol.43,No.11（2001）） 

National Institute 
for Land and 
Infrastructure 
Management, Japan 

Based on total 43 vehicles. 
Vehicle type: Passenger car,  
Light/Middle/Heavy duty vehicles 
Fuel types: Gasoline, diesel 

Developin
g 
countries 

Manual for Calculating Greenhouse 
Gas Benefits for Global 
Environment Facility Transportation 
Projects, 2010 

GEF Provides speed dependent emission factors 
(emission curves) applicable for 
developing countries. The manual refers, 
COPERT3, CORINAIR, green transport, 
DIESEL, Department of Transportation 
UK 2009. 
http://www.thegef.org/gef/GEF_C39_Inf.1
6_Manual_Greenhouse_Gas_Benefits 

EU COPERT4 European 
Environment 
Agency (EEA)  

Emission model/software to estimate 
vehicle emissions. 

EU ARTEMIS Final Report, 2007 TRL, U.K. Emission model/software to estimate 
vehicle emissions. 
http://www.inrets.fr/ur/lte/publi-
autresactions/fichesresultats/ficheartemis/a
rtemis.html 

U.S.A MOVES (Motor Vehicle Emission U.S. EPA Emission model/software to estimate 
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Simulator) vehicle emissions. 
http://www.epa.gov/otaq/models/moves/in
dex.htm 

U.S.A IVE model (The International 
Vehicle Emissions model) 

The University of 
California, etc 

Emission model/software to estimate 
vehicle emissions which can apply to 
developing countries. 
http://www.issrc.org/ive/ 

CORINAIR: CORe INventory of AIR emissions 
COPERT: Computer programme to calculate emissions from road transport 
ARTEMIS: Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems 
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Table 5  ตัวอยางคา  Emission Factor ของสหราชอาณาจกัร (TRL, 2009) 
 

y (gCO2/km) = k*(a+bx+cx2+dx3+ex4+fx5+gx6)/x 
x: Speed in km/h 
Light goods/commercial vehicles: N1(I) 
 a b c d e f k 
Pre-EURO 1 1298.8 179.23 -1.5597 0.012264   1.025 
EURO 1 1298.8 175.05 -1.5597 0.012264   1.025 
EURO 2 1298.8 165.23 -1.5597 0.012264   1.025 
EURO 3 1298.8 152.24 -1.5597 0.012264   1.025 
EURO 4 1298.8 146.43 -1.5597 0.012264   1.03 
EURO 5 1298.8 130.44 -1.5597 0.012264   1.05 
EURO 6 1298.8 116.91 -1.5597 0.012264   1.07 
        
Light goods/commercial vehicles: N1(II) 
 a b c d e f k 
Pre-EURO 1 3418 70.11 1.1119 -0.0025466 0.000073876 0 1 
EURO 1 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
EURO 2 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
EURO 3 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
EURO 4 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
EURO 5 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
EURO 6 4086.2 47.328 0.19598 0.014393 -0.00009619 8.3794E-07 1 
        
Light goods/commercial vehicles: N1(III) 
 a b c d e f k 
Pre-EURO 1 2846.9 78.655 1.043 -0.0012336 0.000060884 0 1 
EURO 1 3155.9 110.16 1.1629 0.00019 0.000054636 0 1 
EURO 2 3867.8 76.215 1.2838 -0.0034167 0.00008852 0 1 

EURO 3 3903.4 65.04 0.44246 0.01324 
-
0.000067705 7.0696E-07 1 

EURO 4 3903.4 65.04 0.44246 0.01324 - 7.0696E-07 1 
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0.000067705 

EURO 5 3903.4 65.04 0.44246 0.01324 
-
0.000067705 7.0696E-07 1 

EURO 6 3903.4 65.04 0.44246 0.01324 
-
0.000067705 7.0696E-07 1 

        
Petrol cars and minibuses < 2.5 tonnes GVW, 1400-2000 cc 
 a b c d e f k 
Pre-EURO 1 2532.4 153.28 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 1 2532.4 137.79 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 2 2532.4 129.88 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 3 2532.4 118.34 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 4 2532.4 103.4 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 5 2532.4 84.595 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
EURO 6 2532.4 68.842 -0.43167 0.0066776 0 0 1 
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ภาคผนวก 4  
โครงการ CDM ท่ีไดเสนอขอข้ึนทะเบียน 

 

ตารางท่ี 1  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลว  ขอมูลเดือนสิงหาคม 2554 

Ref .No. Registered Title 
Host 
Parties 

Other 
Parties 

Methodology 
Reductions 
(tCO2e/y) 

0672 07 Dec 06 BRT Bogotá, Colombia: 
TransMilenio Phase II 
to IV 

Colombia Switzerland 
Netherland 

AM0031 ver.1 246,563 

1351 29 Dec 07 Installation of Low 
Green House Gases 
(GHG) emitting rolling 
stock cars in metro 
system 

India Japan AMS III.C. 
ver.10 

41,160 

3224 26 Apr 10 Cable Cars Metro 
Medellín, Colombia 

Colombia Switzerland AMS III.U. 17,290 

3760 19 Oct 10 BRT Chongqing Lines 
1‐4, China 

China Switzerland 
Germany 

AM0031 ver.3 218,067 

3291 17 Dec 10 Plant Oil Production for 
Usage in Vehicles, 
Paraguay 

Paraguay Switzerland AMS III.T. 17,188 

4066 04 Feb 11 Modal Shift from Road 
to Train for 
Transportation of Cars 

India  AMS III.C. 
ver.11 

23,001 

Source: UNFCCC Web site 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาและจัดทํา Baseline การปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสงในจังหวัดนํารอง คูมือ (Handbook) 
และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
  
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน D-2 

ตารางท่ี 2  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดท่ีอยูระหวางขั้นตอนการข้ึนทะเบียน (สิงหาคม 2554) 
Ref. 
No. 

Status Title 
Host 
Parties 

Other 
Parties 

Methodology 
Reductions 
(tCO2e/y) 

3869 Review 
Requested 

BRT Lines 1-5 
EDOMEX, Mexico 

Mexico Switzerland 
Portugal 

ACM0016 145,863 

4744 Requesting 
Registration 

BRT Zhengzhou, 
China 

China Switzerland 
Portugal 

AM0031 ver.3 204,715 

4463 Requesting 
Registration 

Metro Delhi, India India Switzerland ACM0016 529,043 

Source: UNFCCC Web site 
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ตารางที ่3  โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดที่อยูระหวางการตรวจสอบเอกสาร  (สิงหาคม 2554) 

Title 
Host 
Parties 

Methodology 
Reductions 
(tCO2e/y) 

Starts of 
public 
comment 

Lanzhou Bus Rapid Transit (BRT) Project China AM0031 ver.3 12,343 2011.7.27 
Mode shift of passengers from private 
vehicles to MRTS for Gurgaon metro 

India ACM0016 ver. 2 105,863 2011.7.13 

Mode Shift of Goods from Bharathi Cement 
Plant, India 

India AM0090 136,477 2011.7.13 

Efficient mode of public transportation by 
DAMEPL, India 

India ACM0016 ver. 2 43,755 2011.6.5 

BRT Metroplus Medellin, Colombia Colombia AM0031 ver.3 123,479 2010.4.28 
Metro Line 12, Mexico City Mexico ACM0016 ver.2 142,537 2011.4.20 
BRT Metroplus Medellin, Colombia Colombia AM0031 ver.3 123,479 2011.4.19 
Bus Rapid Transit (BRT) in Guatemala City Guatemala AM0031 ver.3 534,188 2011.3.23 
BRT Metrobus Insurgentes, Mexico Mexico ACM0016 ver.2 43,114 2011.3.15 
Biodiesel Fuel (BDF) production from 
organic oils of Jatropha and usage in 
Vietnam 

Viet Nam AMS-III.AK. 7,531 2010.12.8 

BRT Macrobus Guadalajara, Mexico Mexico AM0031 ver.3 50,641 2010.8.27 
Mumbai Metro One, India India ACM0016 195,547 2010.7.21 
Metro Delhi, India India ACM0016 609,533 2010.5.8 
BRT Metrobus Insurgentes and Eje 4, 
Mexico 

Mexico ACM0016 70,303 2010.5.5 

Adoption of 3 Phase IGBT Technology in 
Indian Railways (IR) for EMUs 

India AMS III.C. ver. 11 
AMS I.D.ver.15 

53,381 2010.4.29 

TransCaribe Bus Rapid Transit System Colombia AM0031 ver.3 38,028 2010.3.19 
BRT Lines 1‐5 EDOMEX, Mexico Mexico ACM0016 148,117 2010.2.10 
Hero Electric Vehicles, India India AMS III.C. ver. 11 33,046 2010.2.9 
BRT Transmetro Barranquilla, Colombia Colombia AM0031 ver. 3 61,511 2010.2.4 
BRT Metrobus-Q, Ecuador Ecuador AM0031 ver. 3 146,579 2010.2.4 
Implementation of Communications Based 
Train Control system (CBTC) in Line 1, 

Chile AMS-III.C. ver. 11 15,752 2010.1.16 
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Title 
Host 
Parties 

Methodology 
Reductions 
(tCO2e/y) 

Starts of 
public 
comment 

Metro of Santiago 
Emission Reductions by installing of low-
greenhouse gas (GHG) emitting rolling 
stock in Metro Rail- Mumbai Metro One 
Private Limited 

India AMS-III.C. ver. 11 17,187 2009.12.12 

Metro Delhi, India India ACM0016 582,735 2009.11.13 
BRT Zhengzhou, China China AM0031 ver. 3 176,940 2009.11.5 
Electrotherm Electric Vehicles, India India AMS-III.C. ver. 11 32,775 2009.7.22 
EKO Electric Vehicles, India India AMS-III.C. ver. 11 38,688 2009.7.1 
Modal Shift from Road to Train for 
transportation of cars 

India AMS-III.C. ver. 11 19,951 2009.5.31 

Development of Bus Rapid Transit System 
(BRTS) in the city of Indore, India 

India AM0031 36,502 2009.5.29 

Greenhouse Gas Emission Reduction by 
Fuel Savings in Material Transport 

India AMS-III.C. ver. 11 58,778 2009.5.20 

Lohia Auto Industries Electric Vehicles, 
India 

India AMS-III.C. ver. 11 25,678 2009.3.13 

BRT Chongqing Lines 1-4, China China AM0031 ver. 1 252,306 2008.12.19 
Cable Cars Metro Medellín, Colombia Colombia AMS-III.U. 16,954 2008.10.18 
Plant-Oil Production for Usage in Vehicles, 
Paraguay 

Paraguay AMS-III.T. 17,188 2008.8.14 

BRT system in Seoul Republic of 
Korea 

AM0031 119,628 2008.5.20 

Envirofit Tricycle-taxi Retrofit Program Philippines AMS-III.C. ver. 11 7,708 2007.10.27 
MEGABUS, Pereira, Colombia Colombia AM0031 ver. 1 33,393 2007.9.22 
MIO Cali, Colombia Colombia AM0031 ver. 1 256,281 2007.9.5 
Fuel Switch from Petro-diesel to Biofuel for 
the Transport Sector in Bangalore 
Metropolitan Transport Corporation 
(BMTC), Karnataka, India 

India AMS-III.C. ver. 10 2,784 2007.3.30 
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Title 
Host 
Parties 

Methodology 
Reductions 
(tCO2e/y) 

Starts of 
public 
comment 

Installation of Low Green House Gases 
(GHG) emitting rolling stock cars in metro 
system 

India AMS-III.C. ver. 10 39,428 2007.3.2 

BRT Bogotá, Colombia: TransMilenio 
Phase II to IV 

Colombia AM0031 246,563 2006.7.29 

Shift to low greenhouse gas emitting 
vehicles for materials transport to and from 
Doom Dooma plant of HLL 

India AMS-III.C. ver. 5 6,535 2005.8.31 

Source: UNFCCC Web site
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ภาคผนวก 5 
 ตัวอยางเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (PIN) 

 
 

PROJECT  IDEA  NOTE 
Bangkok Blue Line Extension CDM project, Thailand 

 
A. Project description, type, location and schedule 

Objective of the project  The purpose of the project activity is the establishment and operation of a 
railway system, named the Blue Line Extension, which is an efficient, rapid, 
safe, convenient, comfortable and effective mass transit system ensuring high 
ridership levels in Bangkok, Thailand. 
The severity of traffic congestion in Bangkok Metropolitan Region (BMR) 
has reached critical levels and the problem needs to be tackled with urgency. 
Economic losses associated with such congestion in terms of excessive 
delays and travel and time costs have been mounting. Social costs, such as 
air and noise pollution, hazards to health both physical and mental, have also 
been increasing. Therefore, mass rapid transit systems are imperative and 
must be urgently developed. Currently, people in the project area can only 
use traditional means of transportations such as buses, passenger cars and 
motorcycles. 

Project description and proposed 
activities (including a technical 
description of the project) 

The project activity, the Blue Line Extension, is an railway system. It 
consists of two separated sections; one is Hua Lamphong – Bang Khae 
Section and the other is Bang Sue – Tha Phra Section. Hua Lamphong – 
Bang Khae Section has total length 14 km (9 km elevated and 5 km 
underground) and  comprises 11 stations (7 elevated stations and 4 
underground stations). The forcasted ridership of the section in 2017 and 
2032 are 225,790 and 332,918 trips per day, respectively. Bang Sue – Tha 
Phra Section has total length 13 km, elevated with 10 stations. The forcasted 
ridership of the section in 2017 and 2032 are 269,516 and 302,692 trips per 
day, respectively. 
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Technology to be employed The structures of the Line consists of viaducts and tunnels. Twin bore tunnels 
of 6.3 m outside diameter, with at least 1.5 external diameter clear distance 
between bores, horizontally as well as vertically, are proposed as preferred 
standards. Track standard gauge is 1.435 m. Third rail is parallel to the track 
for distributing electricity to the train. Automatic Fare Collection System 
(AFC) is now proposed to install. The system ensures reliable and precise 
monitoring. The AFC system will be a fully automated computer based 
closed system, comprising of equipment at Stations and Central Level. 
 

Project developer  

Name of the project developer  

Organizational category  

Other function(s) of the project developer 
in the project 

 

Summary of the relevant experience of the 
project developer 

 

Address  

Contact person  

Telephone / fax  

E-mail and web address, if any  

Project sponsors  

(List and provide the following information for all project sponsors)
Name of the project sponsor  

Organizational category  

Address (incl. web address, if any)  

Main activities  

Summary of the financials  

Type of the project  
Greenhouse gases targeted Mainly CO2 reductions 
Type of activities Railway extension 
Field of activities Transport sector 
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Location of the project  
Region Bangkok 
Country Thailand 
City Bangkok 
Brief description of the location of the 
project 

The dotted blue line shows the project railway. 
 

 
Expected schedule Operation will start from 2010 
Earliest project start date November 1, 2010 

 
Expected first year of CER delivery 2016 
Project lifetime 30 years 

 
Current status or phase of the project Project: Feasibility study finished 

CDM: PDD development 
 

Current status of the acceptance of the 
Host Country 

Already accepted 
 

The position of the Host Country with 
regard to the Kyoto Protocol 

Non-Annex I Parties 
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B. Expected environmental and social benefits  

Estimate of Greenhouse Gases abated / 
CO2 Sequestered   

Annual average emission reductions: 34,711 tCO2e 
Total estimated reductions in 21 years: 728,927 tCO2e 

Baseline scenario Continuation of the current transport system including improvement based 
on national, regional or local policies. 

Specific global & local environmental 
benefits 

- 

Which guidelines will be applied? n/a 
Local benefits - Reduction of  air pollutant emission, such as PM, NOx, CO, therefore 

contribute to alleviate air pollution and adverse health effects for residents 
in Bangkok. 

- Reduction of traffic congestion, therefore passengers can save time and 
improve economic performance of Bangkok. 

- Reduction of noise pollution. 
- Fewer accidents per passenger transported. 

Global benefits - Reduction of GHGs, therefore contribute to mitigate climate change. 
Socio-economic aspects 
What social and economic effects can be 
attributed to the project and which would 
not have occurred in a comparable 
situation without that project? 

See above. 

Which guidelines will be applied? n/a 
What are the possible direct effects (e.g., 
employment creation, capital required, 
foreign exchange effects)? 

See above. 

What are the possible other effects?  Ex. 
training/education associated with the 
introduction of new processes, 
technologies and products and/or 
 the effects of a project on other 

industries 

The environmental impact of the project is highly positive as indicated by air 
quality simulations performed in the CDM study. PM, NOx, CO 
concentrations will be significantly reduced than the baseline situations. The 
air quality in Bangkok, especially in the project area, will significantly 
improved by the project. See PDD in details. 

Environmental strategy / priorities of 
the Host Country 
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C. Finance   

Total project cost estimate  
Development costs  
Installed costs  
Other costs  
Total project costs  

Sources of finance to be sought or 
already identified 

 

Equity  
Debt – Long-term  
Debt - Short term  
Not identified  
CDM contribution sought  
Sources of carbon finance Not fixed yet. 

Indicative CER Price (subject to 
negotiation and financial due diligence) 

Not fixed yet. 

Total Emission Reduction Purchase 
Agreement (ERPA) Value 

Not fixed yet. 

A period until 2012 (end of the first 
budget period) 

n/a 

A period of 10 years n/a 
A period of 7 years 197,575 tCO2e (2,963,625 EURO, 15 EURO/tCER) 
A period of 14 years (2 * 7 years) 443,256 tCO2e (6,648,840 EURO, 15 EURO/tCER) 
A period of 21 years (3 * 7 years) 728,927 tCO2e (10,933,905 EURO, 15 EURO/tCER) 
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เอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (PIN)  
โครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาด ของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  

ชวง บางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค, ประเทศไทย 
 
ก. รายละเอียดโครงการ, ประเภท, สถานท่ีตั้ง, และตารางการทํางาน 
วัตถุประสงคของโครงการ โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางและดําเนินการระบบการคมนาคมขนสง

บนราง ซ่ึงใชชื่อวา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  ชวงบางซ่ือ-ทาพระ และ
หัวลําโพง-บางแค โดยรถไฟฟาขบวนดังกลาวเปนเสนทางขนสงมวลชนที่
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ ปลอดภัย และยังอํานวยความสะดวก
ใหแกผูใชบริการจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ปญหาการจราจรติดขัดอยางหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นับเปนปญหาที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากกอใหเกิดความ
สูญเสียทางดานตาง ๆ มากมาย เชน ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ อัน
เน่ืองมาจากการเดินทางลาชาทําใหเสียเวลาในการเดินทางนานข้ึน รวมท้ัง
ความเสียหายทางดานสังคม ไดแก มลภาวะทางเสียงและอากาศ นอกจากน้ียัง
สงผลกระทบซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในสังคม
เพ่ิมข้ึนอีกดวย  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการขนสงมวลชนโดย
ดวน ทั้งนี้ผูโดยสารสวนใหญในปจจุบันเลือกใชวิธีการเดินทางซ่ึงมีอยู
โดยทั่วไป เชน รถโดยสารประจําทาง รถยนตโดยสารสวนบุคคล และ
รถจักรยานยนต เปนตน 

รายละเอียดและการดําเนินงานโครงการ 
(รวมถึงรายละเอียดทางดานเทคนิค) 

โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซ่ือ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค เปน
โครงการพัฒนาระบบการขนสงบนราง ซ่ึงประกอบดวย 2 สายหลัก ไดแก 
สายหัวลําโพง – บางแค และสายบางซ่ือ – ทาพระ      
สายหัวลําโพง – บางแค มีความยาวทั้งส้ิน 14 กม. (9 กม. เปนโครงสราง
ยกระดับ และ 5 กม. เปนโครงสรางใตดิน) มีสถานีทั้งหมด 11 สถานี (เปน
โครงสรางแบบยกระดับ 7 สถานีและแบบใตดิน 4 สถานี)  คาดวาจํานวน
ผูโดยสารในป 2560 และ 2575 จะมีจํานวนถึง 225,790 และ 332,918 คนตอวัน 
ตามลําดับ สวนสายบางซ่ือ – ทาพระ มีความยาวทั้งส้ิน 13 กม. เปนสถานี
ยกระดับทั้ง 10 สถานี ในป 2560 และ 2575 คาดวาจะมีจํานวนผูโดยสารถึง 
269,516 และ 302,692 คนตอวัน ตามลําดับ   
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เทคโนโลยีที่ใช โครงสรางของทางรถไฟฟาประกอบดวยสะพานและอุโมงค ซ่ึงเปนอุโมงคคู
เสนผานศูนยกลางดานนอกกวาง 6.3 เมตร โดยมีระยะหางระหวางอุโมงคท้ัง
สองอยางนอย 1.5 เมตร ท้ังในแนวตั้งและแนวนอนตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
สแตนดารดเกจของรางรถไฟ (Track standard gauge) มีคา 1.435 เมตร สวน
รางรถไฟรางท่ีสามจะวิ่งคูขนานไปกับทางรถไฟสําหรับจายกระแสไฟฟาให
ขบวนรถไฟ   
ไดมีการเสนอใหใชระบบการเรียกเก็บคาโดยสารแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Fare Collection System; AFC)  ซ่ึงเปนระบบที่เชื่อถือไดและมีความแมนยํา
ในการติดตามผล  ระบบดังกลาวเปนระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยเปนระบบ
ปด ประกอบดวยอุปกรณท่ีติดตัง้ไวตามสถานีตาง ๆ รวมทั้งสถานีศูนยกลาง  

ผูพัฒนาโครงการ  

ชื่อผูพัฒนาโครงการ  

ประเภทขององคกร  

ตําแหนงหนาท่ีอ่ืน ๆ ของผูพัฒนาโครงการ  

สรุปประสบการณท่ีเกี่ยวของของผูพัฒนา
โครงการ 

 

ที่อยู  

บุคคลท่ีติดตอได  

เบอรโทรศัพท / แฟกซ  

อีเมลและเวปไซต (ถามี)  

ผูสนับสนุนโครงการ  

(ระบุรายชื่อและกรอกขอมูลเก่ียวกับผูสนับสนุนโครงการทุกทาน) 
ชื่อผูสนับสนุนโครงการ  

ประเภทองคกร  

ที่อยู (รวมทั้งเวปไซต ถามี)  

หนาที่หรือตําแหนงหลัก  

สรุปสถานะทางการเงิน  

ประเภทของโครงการ  
เปาหมายเก่ียวกับกาซเรือนกระจก ลดปริมาณกาซ  CO2 เปนหลัก 
ประเภทของกิจกรรม การตอเติมเสนทางรถราง 
สาขาของกิจกรรม ภาคการคมนาคมขนสง 
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สถานท่ีตั้งโครงการ  
ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 
ประเทศ ไทย 
เมือง กรุงเทพมหานคร 
อธิบายท่ีตั้งโครงการโดยสังเขป 

กําหนดการท่ีคาดไว เริ่มดําเนินงานตั้งแตป 2553 
วันที่เริ่มโครงการแรกสุด 1 พฤศจิกายน 2553 

 
ปแรกท่ีคาดวาจะสง CER ได 2559 
อายุโครงการ 30 ป 

 
สถานะปจจุบันหรือระยะของโครงการ โครงการ: การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเสร็จสมบูรณแลว 

CDM: การเตรียมเอกสาร PDD 
 
 

สถานะปจจุบันในการย่ืนขออนุมัติจาก
ประเทศเจาบาน 

อยูระหวางดําเนินการ 

สถานะของประเทศเจาบานตามท่ีระบุใน
สนธิสัญญาเกียวโต  

Non-Annex I Parties 
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และการศึกษาแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)  
  
 

ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน E-9 

ข. ผลประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่คาดวาจะไดรับ  
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดลง / 
ปริมาณกาซ CO2 ที่จะหายไป  

ปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลงเฉลี่ยตอป: 34,711 t CO2e 
ปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลงรวมโดยประมาณ ใน 21 ป: 728,927 t CO2e 

Baseline Scenario การดําเนินการอยางตอเน่ืองของระบบคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้ง
ไดรับการพัฒนาตามนโนบายระดับชาติ ระดับภมูิภาค หรือระดับทองที่ตาม
สมควร 

ผลประโยชนเฉพาะดานตอส่ิงแวดลอมโลก
และทองถ่ิน 

 

แนวทางใดท่ีจะนํามาประยุกตใช? ไมมีขอมูล 
ผลประโยชนตอทองถิ่น 
 

- การลดลงของปริมาณการปลอยกาซพิษทางอากาศ เชน PM, NOx, CO เปน
ตน  ซ่ึงสงผลใหสภาพมลภาวะทางอากาศดีข้ึน  ชวยใหสุขภาพของคน
กรุงเทพฯ ดีข้ึนตามไปดวย  

- การจราจรที่เบาบางลง ชวยลดเวลาการเดินทางและทําใหภาพรวมทางดาน
เศรษฐกิจของกรุงเทพฯดีข้ึน 

- การลดลงของมลพิษทางเสียง 
- การลดลงของการเกิดอุบัติเหตุตอผูโดยสารที่เดินทาง 

ผลประโยชนตอโลก - การลดลงของกาซเรือนกระจก ซ่ึงชวยบรรเทาการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศของโลก

แงมุมทางดานเศรษฐศาสตรสังคม 
ผลกระทบทางดานสังคมและเศรษศาสตร
ใดที่มาจากโครงการ และผลกระทบใดท่ีจะ
ไมเกิดข้ึนหากไมมีโครงการ 

ดูขอมูลขางตน 

แนวทางใดท่ีจะนํามาประยุกตใช? ไมมีขอมูล 
ผลกระทบทางตรงท่ีเปนไปไดคือ
อะไรบาง? 

ดูขอมูลขางตน 

ผลกระทบอ่ืนๆ ที่เปนไปได? เชน  
 การฝกอบรม/การใหความรูเพื่อเปนการ

แนะนําวิธีการ, เทคโนโลยี และ
ผลิตภัณฑใหม 

 ผลกระทบของโครงการที่มีตอ
อุตสาหกรรมตาง ๆ 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโครงการมีผลกระทบในแงบวกอยางชัดเจน ซ่ึง
สามารถบงชี้ดวยการประมวลผลของแบบจําลองทางดานคุณภาพอากาศซ่ึง
จัดทําข้ึนในการศึกษา CDM  โดยคาสารเขมขนในอากาศที่ลดลงอยางมากเม่ือ
เทียบกับกรณีฐาน เชน PM, NOx, CO  จะทําใหสภาพอากาศในกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะบริเวณโครงการจะดีข้ึนอยางแนนอน  ดูรายละเอียดในเอกสาร 
PDD 

กลยุทธทางดานส่ิงแวดลอม / การให
ความสําคัญจากประเทศเจาบาน 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน E-10 

ค. การเงิน   
ประมาณการณตนทุนโครงการโดยรวม 
 

 

ตนทุนในการพัฒนา  
ตนทุนในการติดตั้ง  
ตนทุนอ่ืน ๆ  
ตนทุนรวมของโครงการ  

แหลงเงินทุนที่ตองหาหรือท่ีหาไดแลว 
 

 

แหลงเงินทุน  
หน้ีระยะยาว  
หน้ีระยะส้ัน  

ระบุไมได  

ประโยชนจากโครงการ CDM   

ที่มาของเงินทุนคารบอน ยังไมไดกําหนด 
ดัชนีราคาของ Certified Emission 
Reduction (CERs) (ข้ึนอยูกับการเจรจาและ
การเงิน) 

ยังไมไดกําหนด 

มูลคาของขอตกลงการซ้ือปริมาณการปลอย
กาซที่ลดลงทั้งหมด 

ยังไมไดกําหนด 

ชวงเวลาจนกวาจะถึงป 2555 (หลังจาก
ระยะงบประมาณแรก) 

ไมมีขอมูล 

ระยะเวลา 10 ป ไมมีขอมูล 
ระยะเวลา 7 ป 197,575 tCO2e (2,963,625 EURO, 15 EURO/tCER) 
ระยะเวลา 14 ป (2 * 7 ป) 443,256 tCO2e (6,648,840 EURO, 15 EURO/tCER) 
ระยะเวลา 21 ป (3 * 7 ป) 728,927 tCO2e (10,933,905 EURO, 15 EURO/tCER) 
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ก.3 ผูรวมโครงการ  3 
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สารบัญ 
 

ก. รายละเอียดทั่วไปเก่ียวกับโครงการ 

ข. การประยุกตใชวิธีการศึกษากรณีฐานและติดตามตรวจสอบ 

ค. ระยะเวลาของอายุโครงการและการคิดคารบอนเครดิต (Crediting Period) 

ง. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

จ. ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
ภาคผนวก 

 
 ภาคผนวก 1:  ขอมูลสําหรับติดตอผูเขารวมโครงการ 
 
 ภาคผนวก 2:  รายละเอียดแหลงเงินทุนสาธารณะ  
  
 ภาคผนวก 3:  ขอมูลกรณีฐาน  
 

ภาคผนวก 4:  แผนงานการติดตามโครงการ 
 
ภาคผนวก 5: รายละเอียดเกี่ยวกับ Additionality 
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หมวด ก.   รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 

 

ก.1.  ช่ือโครงการ:  

>> 
 
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค, ประเทศไทย  
เวอรช่ัน 1.0 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
 

ก.2. รายละเอียดโครงการ: 

>> 
 
โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางและดําเนินการระบบขนสงมวลชนระบบราง ซึ่งใชชื่อวา โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  
ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค เพ่ือใหรถไฟฟาขบวนดังกลาวเปนเสนทางขนสงมวลชนที่ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และยังอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการจํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
ปญหาการจราจรติดขัดอยางหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นับเปนปญหาที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน 
เนื่องจากกอใหเกิดความสูญเสียทางดานตาง ๆ ตามมามากมาย เชน ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ อันเน่ืองมาจากการเดินทาง
ลาชาทําใหเสียเวลาในการเดินทางนานขึ้น รวมท้ังความเสียหายทางดานสังคม ไดแก มลภาวะทางเสียงและอากาศ นอกจากน้ียัง
สงผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในสังคมเพิ่มข้ึนอีกดวย  ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบ
การขนสงมวลชนโดยดวน ทั้งนี้ผูโดยสารสวนใหญในปจจุบันสามารถเลือกใชวิธีการเดินทางซึ่งมีอยูโดยทั่วไป เชน รถประจํา
ทาง, รถยนตสวนบุคคล, และรถจักรยานยนต เปนตน 
 
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค เปนโครงการพัฒนาระบบการขนสงบนราง ซ่ึง
ประกอบดวย 2 สายหลัก ไดแก สายหัวลําโพง – บางแค และสายบางซื่อ – ทาพระ      
 
สายหัวลําโพง – บางแค มีความยาวท้ังสิ้น 14 กม. (9 กม. เปนโครงสรางยกระดับ และ 5 กม. เปนโครงสรางใตดิน) มีสถานี
ทั้งหมด 11 สถานี (เปนโครงสรางแบบยกระดับ 7 สถานีและแบบใตดิน 4 สถานี)  คาดวาจํานวนผูโดยสารในป 2560 และ 2575 
จะมีจํานวนถึง 225,790 และ 332,918 คนตอวัน ตามลําดับ  สวนสายบางซื่อ – ทาพระ มีความยาวทั้งสิ้น 13 กม. เปนสถานี
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ยกระดับท้ัง 10 สถานี ในป 2560 และ 2575 คาดวาจะมีจํานวนผูโดยสารถึง 269,516 และ 302,692 คนตอวัน ตามลําดับ1 การ
กอสรางสําหรับสายสีน้ําเงินชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค จะเริ่มต้ังแต ป 2553  และเริ่มดําเนินการใหบริการเต็ม
รูปแบบภายในป 2559  โดยโครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาการคมนาคมขนสงบนรางในกรุงเทพมหานคร 
 
Baseline scenario (สภาวการณกรณีฐาน) ของโครงการนี้ คือการดําเนินการของระบบคมนาคมขนสงท่ีมีในปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง โดยประกอบดวยประเภทยานพาหนะท่ีหลากหลาย ที่ไมใชรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-
บางแค 
 
โครงการจะสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) เม่ือเทียบกับกรณีฐาน (baseline) อันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ดังตอไปน้ี: 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ: รถไฟฟามีการปลอย GHG ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร นอยกวายานพาหนะประเภทอื่น ที่ผูโดยสาร

อาจใชหากไมมีโครงการ 
- การเปล่ียนมาใชรถไฟฟา: ผูโดยสารสวนใหญจะนิยมใชรถไฟฟามากกวายานพาหนะประเภทอ่ืน เนื่องจากประหยัดเวลาการ

เดินทาง และยังใหความปลอดภัยในการเดินทางอีกดวย  ดังน้ันจึงไดมีการเปลี่ยนจากการโดยสารรถแทกซ่ี รถยนตสวน
บุคคล หรือยานพาหนะประเภทอ่ืนที่ปลอยกาซมากกวา มาเปนเดินทางโดยรถไฟฟาแทน 

- ปริมาณผูโดยสารเพิ่มข้ึน: เน่ืองจากรถไฟฟามีศูนยกลางการควบคุมระบบการปลอยรถไฟฟาเพ่ือใหเพียงพอตอจํานวน
ผูใชบริการ ซึ่งรถโดยสารประจําทางปจจุบันไมมี ดังนั้นจึงสามารถเตรียมการรองรับการเพ่ิมข้ึนของอัตราผูโดยสารที่มาใช
บริการ 

 
โครงการน้ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
- การลดปริมาณการปลอย GHG  ซึ่งมีสวนในการชวยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
- การลดปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศ เชน PM, NOx, CO เปนตน  ซึ่งมีสวนชวยในการลดมลพิษทางอากาศใน

กรุงเทพมหานคร 
- การลดการจราจรติดขัด  ซึ่งสงผลใหใชเวลาในการเดินทางนอยลง จึงเพ่ิมความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของ

กรุงเทพมหานคร 
- การลดมลพิษทางเสียง 
- การลดจํานวนอุบัติเหตุตอการเดินทางของผูโดยสาร  
 
 

                                                      
1Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project: Hua  Lamphong – Bang  Khae and Bang  Sue – Tha 
Phra Sections, 26  September 2007. 
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ก.3.  ผูรวมโครงการ: 

>> 
 

รายชื่อผูเกี่ยวของในโครงการ 
หนวยงานเอกชน และ/หรือ รัฐบาล 

ซึ่งเขารวมโครงการ 
 (ตามความเหมาะสม) 

กรุณาระบุวาหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองการเปนผูเขารวมโครงการหรือไม 

(ใช/ไมใช) 
ประเทศไทย (เจาบาน) หนวยงานเอกชน:  รฟม. ไมใช 

 
 

ก.4.  รายละเอียดดานเทคนิคของโครงการ: 

 

 ก.4.1.  ที่ต้ังโครงการ: 

>> 
 

  ก.4.1.1.  ประเทศเจาบาน:  

>> 
 
ราชอาณาจักรไทย 
 
 

  ก.4.1.2.  ภาค/รัฐ/จังหวัด หรือเทียบเทา:  

>> 
 
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
 

  ก.4.1.3.  เมือง/ชุมชน หรือเทียบเทา: 

>> 
 
กรุงเทพมหานคร 
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ก.4.1.4. รายละเอียดที่ต้ังทางกายภาพ รวมถึงขอมูลเพื่อบงช้ีที่ต้ังอยางชัดเจนของโครงการ (อยางมาก 1 หนา): 

>> 
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 ก.4.2.  ประเภทของโครงการ: 

>> 
 
โครงการประเภทท่ี 7 (Sectoral scope 7): ประเภทการขนสง   
ซึ่งมีรายละเอียดในประเภทโครงการสําหรับการแตงต้ังหนวยงานเพ่ือดําเนินการ “การขนสงมวลชนในเมือง” 
 

 ก.4.3.  เทคโนโลยีที่ใชในโครงการ:  

>> 
 
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค แบงออกเปน 2 สวน คือ สายหัวลําโพง – บางแค และ 
สายบางซื่อ - ทาพระ 
 
สายหัวลําโพง – บางแค มีความยาวท้ังสิ้น 14 กม. (9 กม. เปนโครงสรางยกระดับ และ 5 กม. เปนโครงสรางใตดิน) มีสถานี
ทั้งหมด 11 สถานี (เปนโครงสรางแบบยกระดับ 7 สถานีและแบบใตดิน 4 สถานี) โดยเริ่มตนท่ีสถานีหัวลําโพงและว่ิงใตดินไป
ตามถนนพระราม 4 ไปยังเจริญกรุง วัดมังกรกมลาวาส วังบูรพา จากนั้นจึงเล้ียวซายไปถนนสนามไชย และว่ิงลอดใตแมน้ํา
เจาพระยาที่ปากคลองตลาด  และไปยังคลองบางกอกใหญ ถนนอิสรภาพ แลวจึงว่ิงบนโครงสรางยกระดับขามแยกทาพระ  ไป
ตามถนนเพชรเกษม บางไผ บางหวา ภาษีเจริญ และส้ินสุดท่ีสถานีบางแค 
 
สายบางซื่อ – ทาพระ  มีความยาวทั้งสิ้น 13 กม. (เปนโครงสรางยกระดับทั้ง 10 สถานี) โดยเริ่มตนท่ีสถานีบางซื่อ ว่ิงไปตามถนน
ประชาราษฎรสาย 2  ผานแยกบางโพ ขามแมนํ้าเจาพระยา  จากน้ันจึงเล้ียวซายเขาถนนจรัลสนิทวงศ ผานแยกจรัลสนิทวงศ-สิริน
ธร  คลองบางย่ีขัน  แยกจรัลสนิทวงศ-บรมราชชนนี  ขามคลองบางกอกนอย  คลองมอญ  วัดทาพระ  และสิ้นสุดที่แยกจรัลสนิท
วงศ-เพชรเกษม 
 
โครงสรางของทางรถไฟฟาประกอบดวยสะพานและอุโมงค  ซึ่งเปนอุโมงคคูเสนผานศูนยกลางดานนอกกวาง 6.3 เมตร โดยมี
ระยะหางระหวางอุโมงคทั้งสองอยางนอย 1.5 เมตร ทั้งในแนวต้ังและแนวนอนตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว สแตนดารดเกจของ
รางรถไฟ (Track standard gauge) มีคา 1.435 เมตร  โดยมีรางอีกรางว่ิงคูขนานกันเปนรางที่สามไวสําหรับจายกระแสไฟฟาเขาสู
ขบวนรถไฟ 
 
ไดมีการเสนอใหใชระบบการเรียกเก็บคาโดยสารแบบอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System; AFC)  ซ่ึงเปนระบบที่
เช่ือถือไดและมีความแมนยําในการติดตามตรวจสอบ  ระบบดังกลาวเปนระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยเปนระบบปด 
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ประกอบดวยอุปกรณที่ติดต้ังไว ณ สถานีตาง ๆ รวมทั้งสถานีศูนยกลาง  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเพ่ือใชในการฝกอบรมการใชงาน
โดยเฉพาะอีกดวย 
 
ระบบ AFC ดังกลาวจะมีองคประกอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้: 
-  เครื่องจําหนวยบัตรโดยสาร (Ticket Vending Machines; TVM’s) 
-  เครื่องบริหารจัดการบัตรโดยสาร (Ticket Office Machines; TOM’s) 
-  เครื่องออกบัตรโดยสาร (Ticket Issuing Machine; TIM) (หากเครื่องที่มีอยูปจจุบันไมสามารถใชงานได) 
-  ประตูทางเขาออก (ประตูทางออก, ทางเขา, และแบบไดทั้งเขาหรือออก) 
-  เหรียญหรือบัตรโดยสาร 
-  เครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการดูแลเงินสด 
-  คอมพิวเตอรในสถานี 
-  อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับศูนยคอมพิวเตอร รวมถึงสถานีทํางาน (workstation) 
 
เครื่องประจําสถานีตาง ๆ สามารถจําหนาย, ตรวจเช็ค, บันทึกและตรวจสอบความถูกตองของบัตรและเหรียญโดยสารได รวมทั้ง
ยังสามารถชวยจัดระเบียบการไหลเวียนของผูโดยสารภายในสถานีและบริหารจัดการขอมูลทางดานการดําเนินการท่ีจําเปนอีก
ดวย  ในขณะที่เครื่องประจําศูนยน้ัน พนักงานระดับปฎิบัติการสามารถเขาระบบฐานขอมูลเพื่อดูขอมูลบัตรโดยสาร, ขอมูล
กระแสเงินสด, และขอมูลการจราจรของผูโดยสารได   นอกจากนี้ระบบ AFC ยังสามารถใชเหรียญโดยสารอัจฉริยะ (Smart 
Coin Tokens) สําหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และใชบัตรโดยสารและการดอัจฉริยะ(Tickets and Smart Cards) เพ่ือเติมเงิน
สําหรับการเดินทางหลายเที่ยวอีกดวย  
 
ระบบดังกลาวยังมีประโยชนในกรณีท่ีโครงสรางราคามีการเปล่ียนแปลงในบางชวงเวลา และสามารถรองรับการขยายระบบที่
อาจมีขึ้นในอนาคต  ท้ังนี้ตูรับบัตรโดยสารมีเครื่องอานที่สามารถอานบัตรโดยสารหลากหลายประเภท ทั้งแบบเหรียญ แบบบัตร 
และแบบการด  รวมทั้งระบบสามารถรองรับการเลือกใชสมารทการดชนิดเดียวกันกับระบบขนสงมวลชนอื่น โดยแยกระบบ
บัญชีออกจากกันโดยสิ้นเชิง  ข้ันตอนการพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารของซอฟทแวรในระบบ AFC จะทําข้ึนอยางเปนระเบียบ
แบบแผน ตามมาตรฐาน SIL 1 ซึ่งเปนมาตรฐานในยุโรป EN50128 (SIL 1 ratings in European Standard EN50128)  โดยจะมี
การจัดอบรมการใชระบบและการบํารุงรักษาใหแกพนักงานท่ีเกี่ยวของอยางทั่วถึง 
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ก.4.4. ปริมาณการปลอยกาซที่ลดลงโดยประมาณในชวงการคิดเครดิตที่กําหนด:  

>> 

ปท่ี 
คาปริมาณการปลอยกาซ CO2 ที่ลดลงโดยประมาณ 

(ตัน CO2e) 
ปท่ี 1 56,858 
ปท่ี 2 59,515 
ปท่ี 3 62,006 
ปท่ี 4 64,334 
ปท่ี 5 68,544 
ปท่ี 6 72,498 
ปท่ี 7 76,201 
ปท่ี 8 79,657 
ปท่ี 9 79,615 
ปท่ี 10 79,496 
ปท่ี 11 79,301 
ปท่ี 12 79,032 
ปท่ี 13 78,690 
ปท่ี 14 78,275 
ปท่ี 15 77,790 
ปท่ี 16 77,236 
ปท่ี 17 76,613 
ปท่ี 18 75,922 
ปท่ี 19 75,166 
ปท่ี 20 74,344 
ปท่ี 21 73,459 
ปริมาณการปลอยกาซ CO2 ท่ีลดลงโดยประมาณ
รวม (ตัน CO2e) 

1,544,551 

จํานวนปที่ใหเครดิตรวม 7 
ปริมาณการปลอยกาซ CO2e ท่ีลดลงโดยเฉล่ียตอป 
ในชวงการใหเครดิต (ตัน CO2e) 

73,550 
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 ก.4.5.  แหลงเงินทุนสาธารณะของโครงการ: 

>> 
 
ไมมีแหลงเงินทุนสาธารณะจากกลุมประเทศในภาคผนวก 1 ที่ใหการสนับสนุนโครงการ 
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หมวด ข.  การประยุกตวิธีการศึกษากรณีฐานและติดตามโครงการ  

 
 

ข.1. ช่ือและขอมูลอางอิงของ Baseline ที่ผานการรับรองและวิธีการติดตามผล:  

>> 
 
Baseline Methodology for Mass Rapid Transit Projects: ACM0016 /Version 01 
 
 

ข.2. ขอพิจารณาในการเลือกใชวิธีการศึกษา: 

>> 
 
โครงการที่คัดเลือกมีเง่ือนไขตรงตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี  ทําใหวิธีการศึกษาดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชกับโครงการได 
 

เง่ือนไขในการประยุกตใช สภาวการณโครงการ 

ก) โครงการตองดําเนินการสรางโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
ราง หรือชองทางพิเศษสําหรับรถประจําทาง  สําหรับกรณี
ระบบราง โครงการตองสรางโครงสรางพ้ืนฐานข้ึนมาใหม 
(รางรถไฟฟาใหม) 
 

โครงการน้ีจะสรางระบบขนสงมวลชนบนรางใหม  โดยจะ
สามารถทดแทนเสนทางเดินรถประจําทางบางสวนได  ทั้งนี้
เปนการตอเติมจากรถไฟฟาสายสีน้ําเงินเดิม ซ่ึงสวนท่ีตอ
เติมประกอบดวย 2 สายหลัก คือ สายหัวลําโพง – บางแค (มี
ความยาวท้ังส้ิน 14 กม. โดยเปนโครงสรางแบบยกระดับ 9 
กม.และ แบบใตดิน 5 กม.) และ สายบางซ่ือ – ทาพระ (มี
ความยาวท้ังส้ินประมาณ 13 กม.) 

ข) วิธีการศึกษานี้ ไมสามารถประยุกตใชสําหรับการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของชองทางพิเศษสําหรับรถประจํา
ทาง หรือ ระบบรถราง MRTS  เชน การใชรถประจําทางคัน
ใหม หรือ ขยายขนาดของรถประจําทาง เปนตน 

โครงการน้ีเปนโครงการตอเติมโครงสรางระบบรางพ้ืนฐาน 
โดยไมใชเปนการปรับปรุงการดําเนินงานของระบบรางที่มี
อยูในปจจุบัน  รวมทั้งยังไมไดเปนระบบเพ่ือทดแทนระบบ
เดิมอีกดวย 

ค) วิธีการศึกษานี้ไมสามารถประยุกตใชสําหรับกรณีการ
ทดแทนระบบการขนสงบนรางท่ีมีอยู ดวยชองทางเดินรถ
ประจําทาง  ดังน้ันโครงสรางพ้ืนฐานของรถรางที่มีอยูนั้น 

โครงการน้ีเปนระบบการคมนาคมขนสงบนรางที่เกิดข้ึน
ใหม 
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จะตองยังดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ 

ง) วิธีการศึกษานี้สามารถประยุกตใชไดกับการคมนาคม
ขนสงผูโดยสารเทานั้น 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน เปนระบบการคมนาคม
ขนสงผูโดยสาร 

จ) เช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ รวมทั้งเชื้อเพลิงชนิดกาซ (รวมทั้งที่
อยูในรูปของเหลว) หรือสวนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพ และ
พลังงานไฟฟา สามารถนํามาใชในกรณีฐาน หรือกรณีที่มี
โครงการได  ซึ่งมีเง่ือนไขการใชดังนี้ 
- ในกรณีใชเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดกาซ  สามารถประยุกตใช
วิธีการศึกษาไดถาปริมาณการใชเชื้อเพลิงดังกลาวในกรณี
ฐานมีมากกวาหรือเทากับในกรณีท่ีมีโครงการ  ดังนั้นหาก
กรณีท่ีมีโครงการใชเชื้อเพลิงดังกลาวมากกวากรณีฐานแลว 
จะไมสามารถใชวิธีการศึกษาในรูปแบบที่เปนอยูได 
- ในกรณีใชเช้ือเพลิงชีวภาพ  รถประจําทางในโครงการ
จะตองใชเช้ือเพลิงชีวภาพที่มีสวนผสมเหมือนกัน (อัตรสวน
ของเชื้อเพลิงชีวภาพเทากัน) กับรถประจําทางที่ใชทั่วไปใน
เมือง  ซึ่งหมายความวาจะไมสามารถประยุกตใชวิธี
การศึกษาหากรถประจําทางในโครงการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอัตราสวนท่ีมากกวาหรือนอยกวารถประจําทางทั่วไป  
นอกจากน้ีรถประจําทางในโครงการยังไมควรใชเชื้อเพลิง
ชีวภาพในอัตราสวนที่มากกวารถยนตและรถแท็กซี่ใน
จํานวนมากเกินไปอีกดวย 

โครงการน้ีใชพลังงานจากกระแสไฟฟา   สวนเชื้อเพลิงที่ใช
ในกรณีฐาน สวนใหญ คือ น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  กาซ 
LPG และกาซธรรมชาติ  มีเพียงยานพาหนะสวนนอยที่
ใชไบโอดีเซลหรือไบโอเอธานอล    
โครงการ จะใชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เปนกาซในปริมาณที่นอย
กวากรณีฐาน  ในสําหรับทั้งกรณีฐานและโครงการรถ
ประจําทางจะไมใชไบโอดีเซล  
 

ฉ) วิธีการศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับระบบการ
คมนาคมขนสงทางนํ้าและทางอากาศได 

โครงการน้ีเปนโครงการคมนาคมขนสงบนราง ไมใชทาง
อากาศหรือทางน้ํา 

ช) บางสวนของโครงการสามารถทดแทนระบบการขนสง
มวลชนด้ังเดิมในเมืองได  โดยการประยุกตใชวิธีการศึกษา
ไมสามารถทําไดกับพ้ืนที่ท่ีไมมีระบบการขนสงมวลชนอยู
กอน 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสามารถทดแทนเสนทางเดิน
รถประจําทางและการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล
บางสวน  ซ่ึงปจจุบันการขนสงมวลชน เชน รถประจําทาง มี
การบริการอยูกอนแลว

ซ) วิธีการศึกษาสามารถประยุกตใชกับการเดินทางภายใน
ตัวเมือง หรือรอบเมืองได แตไมสามารถประยุกตใชไดกับ
การเดินทางระหวางเมือง 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินน้ี  เปนโครงการคมนาคม
ขนสงภายในตัวเมืองเทาน้ัน  ไมใชการขนสงระหวางเมือง 
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ฌ) วิธีการศึกษาจะสามารถนํามาประยุกตใชได ก็ตอเม่ือผล
การบงชี้ Baseline Scenario นําไปสูขอสรุปท่ีวา Baseline 
Scenario ที่เหมาะสมที่สุด คือกรณีที่มีการดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองของระบบขนสงมวลชนที่มีอยูในปจจุบัน 

Baseline ที่บงชีใ้นโครงการ คือกรณีที่มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องของระบบขนสงมวลชนท่ีมีอยูปจจุบัน 
 

 
 

ข.3. รายละเอียดของแหลงและกาซตาง ๆ ที่อยูในขอบเขตของโครงการ:  
>> 
 
ขอบเขตของโครงการครอบคลุมพื้นท่ีคอนขางกวาง รวมไปถึงพ้ืนที่ในตัวเมืองทั้งหมดท่ีมีโครงการเกิดข้ึน  โดยจะเร่ิมนับจาก
จุดเริ่มตนและส้ินสุดของการเดินทางของผูโดยสารที่เขามาใชบริการในโครงการ ท้ังนี้โครงการไมสามารถควบคุมจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดการเดินทางของผูโดยสารได ทําใหพ้ืนที่ครอบคลุมของโครงการตองครอบคลุมตัวเมืองท้ังหมด ซึ่งหมายถึงเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน่ันเอง 
. 
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ตารางแสดงรายการแหลงปลอยกาซเรือนกระจกที่รวมและไมรวมอยูในขอบเขตโครงการ 

 
แหลง กาซ อยูใน

ขอบเขต? 
คําอธิบาย 

กา
รป

ลอ
ยก
าซ
กร
ณีฐ

าน
 

แหลงปลอยกาซเคลื่อนที่ ซึ่งมา
จากยานพาหนะประเภทตาง ๆ ที่
ผูโดยสารอาจใชหากไมมีโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 

CO2 ใช เปนแหลงกาซหลัก 
CH4 ใช รวมในขอบเขตโครงการก็ตอเมื่อมีการใชเชื้อเพลิง

ชนิดกาซ 
N2O ใช รวมในขอบเขตโครงการเฉพาะเช้ือเพลิงชนิดกาซ 

กา
รป

ลอ
ยก
าซ
ขอ

งโ
คร
งก
าร

 

โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 
CO2 ใช เปนแหลงกาซหลัก 
CH4 ไมใช ในโครงการไมไดใชเชื้อเพลิงชนิดดังกลาว 
N2O ไมใช ดูรายละเอียดดานบน 

แหลงปลอยกาซเคลื่อนที่ ซึ่งมา
จากยานพาหนะประเภทตาง ๆ ที่
ผูโดยสารโครงการใชสําหรับ
เดินทางมายังรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 
และสําหรับเดินทางออกจาก
รถไฟฟาสายสีน้ําเงินไปยัง
จุดหมายปลายทาง 
 

CO2 ใช เปนแหลงกาซหลัก 
CH4 ใช รวมในขอบเขตโครงการเฉพาะเช้ือเพลิงชนิดกาซ  ท่ี

ใชในยานพาหนะสําหรับเดินทางมายังสถานีโครงการ 
หรือ จากสถานีโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง 
. 

N2O ไมใช ดูรายละเอียดดานบน 
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ข.4. การบงชี้และคําอธิบาย Baseline Scenario:  

>> 
 

การบงช้ี Baseline Scenario ตามวิธีการศึกษา จะตองทําตามขั้นตอนดังนี้ 

 

ขั้นท่ี 1: บงชี้ทางเลือกตาง ๆ ที่มี 

กรณีฐานที่เปนไปไดของโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดที่นําเสนอมีดังตอไปน้ี 

1.   ระบบการคมนาคมขนสงระบบรางอื่นๆ  เชน รถราง, รถไฟรางเดียว, Linear Metro, Automated Guideway Transit (AGT), 
Light Rail Transit (LRT) เปนตน 

2.  โครงการรถประจําทางดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit; BRT) 

3.   การดําเนินโครงการโดยไมมีกลไกพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) 

4.  การดําเนินโครงการคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมดวยการพัฒนาตามนโยบายระดับชาติ, ระดับภูมิภาค, 
หรือระดับทองถิ่น ตามควร 

 

ขั้นที่ 2: ประเมินทางเลือก 

วิเคราะหทางเลือกทั้งหมดที่มีในข้ันที่ 1 โดยใชวิธี “Tool for the demonstration and assessment of additionality, version 5.2”. 

 

ทางเลือกที่ 1: ระบบการคมนาคมขนสงบนรางอื่น ๆ  เชน รถราง, รถไฟรางเดียว, Linear Metro, Automated Guideway Transit 
(AGT), Light Rail Transit (LRT) เปนตน 

เม่ือพิจารณาปญหาจราจรติดขัดตอเนื่องในกรุงเทพมหานครแลว  ระบบการคมนาคมขนสงบนรางท่ีใช ควรเปนระบบที่สามารถ
ใหบริการกับผูโดยสารจํานวนมาก  การคมนาคมขนสงระบบรางอื่น ๆ มีความสามารถในการจุผูโดยสารนอยกวาระบบรถไฟฟา
ที่นําเสนอซ่ึงมีความจุไดมากถึง 50,000 กวาคน เม่ือเทียบจํานวนผูโดยสารตอช่ัวโมงในชวงเวลาและเสนทางท่ีมีคนใชมากที่สุด  
โดยรถรางมีความจุ 6,000 คน รถไฟรางเดียวมีความจุ 15,000 คน  Linear Metro มีความจุ 20,000 คน  AGT มีความจุ 10,000 คน 
และ LRT มีความจุ 20,000 คน  นอกจากน้ีโครงการที่ไดรับการคัดเลือกนั้นจะตองไมมากระทบพื้นผิวการจราจรที่มีอยูแลว 
เนื่องจากไมนาจะไดรับการเห็นชอบจากรัฐบาลและประชาชนทั่วไป สงผลใหระบบอ่ืน ๆ ขางตนซึ่งตองมีกอสรางบนพื้นที่ถนน
ที่มีอยู เปนทางเลือกที่ไมเหมาะสมทั้งในแงของความจุผูโดยสารและพื้นท่ีในการสรางโครงการ  
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ทางเลือกที่ 2: โครงการรถประจําทางดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit; BRT) 

ขณะนี้ยังไมมีแผนการท่ีจะสราง BRT ควบคูไปกับการตอเติมรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน  เพราะพ้ืนที่บนถนนยังไมเพียงพอสําหรับ
การกอสรางโครงการ  ดังนั้นโครงการ BRT จึงเปนกรณีฐานท่ีไมเหมาะสม 

ทางเลือกที่ 3: การทําโครงการโดยไมมีกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)  

จากการวิเคราะหทางดานการลงทุนแสดงใหเห็นวาโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดท่ีนําเสนอนั้นไมเหมาะแกการลงทุนและยังมี
การบงช้ีอุปสรรคทางดานตาง ๆ มากมาย เก่ียวกับการดําเนินโครงการและการปฏิบัติการโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (ดู
รายละเอียดในหัวขอท่ี ข5)  ดังน้ันการดําเนินโครงการโดยไมมีกลไกพัฒนาที่สะอาดจึงไมสมควรเปนกรณีฐาน (Baseline 
Scenario) 

ทางเลือกที่ 4: การดําเนินโครงการคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบันอยางตอเน่ือง  

ในป 2545  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร. (สนข.) ไดจัดทําโครงการแผนแมบทการขนสงมวลชนระบบราง 
(URMAP) ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเน่ือง  จุดประสงคของแผนแมบทดังกลาวก็เพื่อวางแผนระบบการขนสงมวลชน
ระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ตอเนื่อง สําหรับ 20 ปขางหนา เพ่ือรองรับสถานการณตาง ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจท่ี
ถดถอย เปนตน  แตทั้งนี้แผนการพัฒนาการขนสงมวลชนระบบรางดังกลาวตองใชเงินทุนมหาศาลท้ังจากภายในและนอก
ประเทศ  ทําใหทางเลือกที่จะดําเนินโครงการปจจุบันท่ีมีอยู (โดยไมตองมีโครงการใหม) เปนทางเลือกท่ีมีความนาสนใจเม่ือ
เทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ดังนี้ 

- ไมมีการตอตานทางดานการเมืองจากหนวยงานภาคการคมนาคมขนสง รวมท้ังการกดดันทางดานการเมืองจากกลุมผูสนับสนุน
การลงทุนในหนวยงานภาคอื่น ๆ ของรัฐ เชน ภาคการศึกษา, ภาคสาธารณสุข, ภาคความม่ันคงแหงชาติ, หรือกลุมตอตานการ
ลงทุนของรัฐ 

-  ไมตองมีการใชเงินทุนจํานวนมากในการลงทุนกอสราง ซึ่งตองใชเงินเพิ่มเติมจากภาษีอากรของประชาชน 

-  เปนทางเลือกท่ีมีความเสี่ยงนอยท่ีสุดเทียบกับทุกทางเลือกอื่น 

การจะเลือกทางเลือกน้ี หนวยงานของรัฐจะตองไมมีโครงการใชเงินทุนมหาศาลกับโครงการใดอีก และตองไมลงทุนในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางในระบบขนสงมวลชนอ่ืนที่มีความเสี่ยง รวมทั้งยังไมตองเผชิญปญหาการตอตานการเปล่ียนแปลงในภาค
คมนาคมขนสงอีกดวย  ดังน้ันทางเลือกนี้จึงเปนทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมมากทีเดียว 

 

ขั้นท่ี 3: บงชี้ Baseline Scenario 

จากรายละเอียดขางตน  จะเห็นวาทางเลือกที่ 1 (ระบบขนสงมวลชนอ่ืน), ทางเลือกที่ 2 (BRT), และทางเลือกที่ 3 (ดําเนิน
โครงการโดยไมมี CDM) เปนทางเลือกที่ไมเหมาะสม  ดังนั้น Baseline Scenario ควรจะเปนทางเลือกท่ี 4 นั่นคือ การดําเนิน
โครงการคมนาคมขนสงท่ีมีอยูในปจจุบันอยางตอเน่ือง 
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Baseline Scenario 

Baseline Scenario คือการดําเนินโครงการคมนาคมขนสงท่ีมีอยูในปจจุบันอยางตอเน่ือง ซึ่งยานพาหนะที่ประชาชนเลือกใชมี
หลากหลายประเภทดวยกัน เชน 

- การเดินทางโดยไมใชเครื่องยนต (Non-Motorized traffic; NMT) ดวยรถจักรยานและเดินเทา 

- รถยนตโดยสารสวนบุคคล 

- รถแท็กซี่ 

- รถจักรยานยนต (สองลอ) 

- รถประจําทาง 

- รถไฟฟามหานคร (BTS) 
 
ข.5. ช้ีแจงการลดลงของการปลอยกาซ GHG ที่มีคาตํ่ากวาคาที่ไดในกรณีที่ไมมีโครงการ CDM (ทําการประเมินและแสดง 
Additionality) 

>> 

การวิเคราะหสวนเพ่ิม หรือ Additionality ของโครงการ  สามารถบงช้ีไดดังขั้นตอนดานลาง ดังนี้ 

 

ขั้นท่ี 1: การบงชี้ทางเลือกของโครงการเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกับกฎระเบียบและกฎหมาย 

ขั้นตอนยอยที่ 1a: บงช้ีทางเลือกของโครงการ 

ทางเลือกที่ทําการประเมิน คือ ระบบขนสงมวลชนท่ีชวยสงเสริมยานพาหนะประเภทอ่ืน เชน รถยนตสวนบุคคล, รถแท็กซี่, 
รถจักรยานยนต, และการเดินทางโดยไมใชเครื่องยนต 

1.  ระบบการคมนาคมขนสงบนรางอื่นๆ  เชน รถราง, รถไฟรางเดียว, Linear Metro, Automated Guideway Transit (AGT), 
Light Rail Transit (LRT) เปนตน 

2.  โครงการรถประจําทางดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit; BRT) 

3.  การทําโครงการโดยไมมีกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM) 

4.  การดําเนินโครงการคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมดวยการพัฒนาโครงการตามนโยบายตาง ๆ ไมวาจะ
เปนระดับชาติ, ระดับภูมิภาค, หรือระดับทองถิ่น ตามความเหมาะสม 

อยางไรก็ตามตามการประเมินในหัวขอ ข4.   ทางเลือกที่ 1 และ 2 เปนทางเลือกที่ไมสามารถปฏิบัติไดจริง ในแงของความจุ
ผูโดยสารและพ้ืนที่กอสรางโครงการ สวนทางเลือกท่ี 3 และ 4 มีความนาเชื่อถือรวมทั้งปฏิบัติไดจริงในการดําเนินโครงการ
กลไกพัฒนาที่สะอาด 
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ขั้นตอนยอยที่ 1b: ตรวจสอบความสอดคลองกับกฎระเบียบและกฎหมาย 

ทางเลือกทั้งหมดที่บงช้ีมาน้ัน สอดคลองกับกฎระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ที่มีอยูทุกประการ 

 

ขั้นท่ี 2: การวิเคราะหการลงทุน 

ในบรรดาทางเลือกที่ระบุไวในขั้นตอนยอยที่ 1a. น้ัน  ทางเลือก “การดําเนินโครงการคมนาคมขนสงที่มีอยูในปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง รวมดวยการพัฒนาโครงการตามนโยบายตาง ๆ ไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น ตามความ
เหมาะสม” จะถูกเลือกใหเปนกรณีฐาน ดังระบุในหัวขอ ข4.  ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหทางดานการลงทุนของทางเลือกท่ี 3 
ดังนี้  

การวิเคราะหทางดานการลงทุนตามวิธีการศึกษาน้ัน จัดทําขึ้นจากมุมมองดานการปฏิบัติการโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 
ดังนั้นตนทุนและรายไดที่ไดจากการวิเคราะหจึงเปนคาที่ไดจากมุมมองดานการปฏิบัติการโครงการ  ตาราง ข.1 แสดงผลสรุป
การวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการท่ีนําเสนอตามขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความเปนไดของโครงการ2   ในกรณีท่ีดําเนิน
โครงการโดยไมมี CDM  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) คิดเปน 24,419 ลานบาท โดยมีอัตราลดคา (Discount Rate) 3.34% ซึ่งเทากับ
อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทย 5 ป ในเดือนกรกฎาคม 2552  ดังนั้นการดําเนินโครงการโดยไมมีกลไกพัฒนาที่สะอาด 
นับเปนทางเลือกท่ีเหมาะแกการลงทุน แตทั้งน้ี เน่ืองจากโครงการ MRTS หรือโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินที่มีอยู เคยมีการ
คาดการณจํานวนผูโดยสารมากเกินความเปนจริง คือ คาดการณไว 158,814,785 คน มาใชบริการจริงเพียง 132,071,000 คน  ซึ่ง
สงใหเกิดผลกระทบทางดานการเงินของโครงการในภายหลังเปนอยางมาก  ดังนั้นการวิเคราะหทางดานการลงทุนของโครงการ
จึงไดถูกคํานวณใหม โดยไดคํานึงถึงผลตางของจํานวนผูโดยสารที่คาดการณไวกับจํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการจริงเอาไวแลว 
(สูงเกินความเปนจริง 20%) ดังแสดงในตาราง ข2.  จะเห็นวามูลคาปจจุบันสุทธิเหลือเพียง 1,307 ลานบาทเทานั้น  ถึงแมวาคา
ดังกลาวยังเปนบวกอยูก็ตาม แตหากมีการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการดําเนินการและบริหารจัดการเพียง 3% หรือคาบัตรโดยสาร
ลดลงเพียง 5% เทาน้ัน จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบในทันที 

ดังนั้นจึงไดขอสรุปวาโครงการนี้ไมเหมาะแกการลงทุนและเปนไปไมไดหากไมมีการดําเนินการกลไกพัฒนาที่สะอาด 

 

 

 

ตาราง ข.1:  ผลสรุปการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการ 

หนวย: ลานบาท 
ปในการ เงินลงทุน ตนทุน รายได  กระแสเงินสด 

                                                      
2 Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project: Hua  Lamphong – Bang  Khae and Bang  Sue – Tha 
Phra Sections, 26  September 2007. 
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ดําเนิน
โครงการ 

ดําเนินการ
และบริหาร
จัดการ 

CER 
 

คางาน
ระบบ 

เงินลงทุน
รวม 

รายได 
คาโดยสาร 

รายได
นอกเหนือ 
จากคา
โดยสาร

รายได
รวม 

tCO2 
=15US$ 

กรณีไมมี 
CDM 

กรณีมี 
CDM 

1 0  0  1,982 2,865 143 3,008 13 1,026  1,039 
2 0  0  2,032 3,051 153 3,204 13 1,172  1,185 
3 0  0  2,083 3,169 158 3,327 14 1,244  1,258 
4 0  0  2,135 3,291 165 3,456 14 1,321  1,335 
5 0  0  2,188 3,418 171 3,589 15 1,401  1,416 
6 0  0  2,243 3,548 177 3,725 15 1,482  1,497 
7 0  0  2,299 3,683 184 3,867 15 1,568  1,583 
8 0  0  2,356 3,823 191 4,014 16 1,658  1,674 
9 0  0  2,415 3,967 198 4,165 16 1,750  1,766 

10 0  0  2,476 3,888 194 4,082 17 1,606  1,623 
11 0  0  2,538 4,019 201 4,220 18 1,682  1,700 
12 0  0  2,601 4,155 208 4,363 18 1,762  1,780 
13 0  0  2,666 4,296 215 4,511 19 1,845  1,864 
14 0  0  2,733 4,440 222 4,662 19 1,929  1,948 
15 0  0  2,801 4,590 229 4,819 20 2,018  2,038 
16 15,555  15,555  2,871 4,744 237 4,981 20 -13,445  -13,425 
17 0  0  2,943 4,902 245 5,147 20 2,204  2,224 
18 0  0  3,016 5,066 253 5,319 21 2,303  2,324 
19 0  0  3,092 5,235 262 5,497 21 2,405  2,426 
20 0  0  3,169 5,410 270 5,680 21 2,511  2,532 
21 0  0  3,248 5,648 282 5,930 21 2,682  2,703 
22 0  0  3,329 5,895 295 6,190  2,861  2,861 
23 554  554  3,449 6,151 308 6,459  2,456  2,456 
24 0  0  3,549 6,416 321 6,737  3,188  3,188 
25 1,164  1,164  3,689 6,690 335 7,025  2,172  2,172 
26 0  0  3,810 6,975 349 7,324  3,514  3,514 
27 611  611  3,956 7,269 363 7,632  3,065  3,065 
28 0  0  4,071 7,574 379 7,953  3,882  3,882 
29 642  642  4,231 7,890 395 8,285  3,412  3,412 
30 1,317  1,317  4,432 8,217 411 8,628  2,879  2,879 
31 46,252  46,252  4,577 8,093 405 8,498  -42,331  -42,331 
32 0  0  4,741 8,362 418 8,780  4,039  4,039 
33 0  0  4,878 8,640 432 9,072  4,194  4,194 
34 727  727  5,000 8,925 446 9,371  3,644  3,644 
35 0  0  5,125 9,220 461 9,681  4,556  4,556 
36 763  763  5,309 9,523 476 9,999  3,927  3,927 
37 782  782  5,518 9,836 492 10,328  4,028  4,028 
38 183  183  5,677 10,158 508 10,666  4,806  4,806 
39 822  822  5,879 10,490 525 11,015  4,314  4,314 
40 384  384  6,048 10,832 542 11,374  4,942  4,942 

       NPV 24,419  24,671 

ที่มา: Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project, 2007. 

 

 

ตาราง ข.2: ผลสรุปการวิเคราะหการลงทุนของโครงการ (โดยคํานึงถึงสถานการณปจจุบัน) 

หนวย: ลานบาท 
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ปในการ
ดําเนิน
โครงการ 

เงินลงทุน 
ตนทุน

ดําเนินการ
และบริหาร
จัดการ 

รายได 
 

CER 
 

กระแสเงินสด 

คางาน
ระบบ 

เงินลงทุน
รวม 

รายได 
คาโดยสาร 

รายได
นอกเหนือ 
จากคา
โดยสาร 

รายได
รวม 

tCO2 
=15US$ 

กรณีไมมี 
CDM 

กรณีมี 
CDM 

1 0  0  1,982 2,292 143 2,435 13 453 466 
2 0  0  2,032 2,441 153 2,594 13 562 575 
3 0  0  2,083 2,535 158 2,693 14 610 624 
4 0  0  2,135 2,633 165 2,798 14 663 677 
5 0  0  2,188 2,734 171 2,905 15 717 732 
6 0  0  2,243 2,838 177 3,015 15 772 787 
7 0  0  2,299 2,946 184 3,130 15 831 846 
8 0  0  2,356 3,058 191 3,249 16 893 909 
9 0  0  2,415 3,174 198 3,372 16 957 973 

10 0  0  2,476 3,110 194 3,304 17 828 845 
11 0  0  2,538 3,215 201 3,416 18 878 896 
12 0  0  2,601 3,324 208 3,532 18 931 949 
13 0  0  2,666 3,437 215 3,652 19 986 1,005 
14 0  0  2,733 3,552 222 3,774 19 1,041 1,060 
15 0  0  2,801 3,672 229 3,901 20 1,100 1,120 
16 15,555  15,555  2,871 3,795 237 4,032 20 -14,394 -14,374 
17 0  0  2,943 3,922 245 4,167 20 1,224 1,244 
18 0  0  3,016 4,053 253 4,306 21 1,290 1,311 
19 0  0  3,092 4,188 262 4,450 21 1,358 1,379 
20 0  0  3,169 4,328 270 4,598 21 1,429 1,450 
21 0  0  3,248 4,518 282 4,800 21 1,552 1,573 
22 0  0  3,329 4,716 295 5,011  1,682 1,682 
23 554  554  3,449 4,921 308 5,229  1,226 1,226 
24 0  0  3,549 5,133 321 5,454  1,905 1,905 
25 1,164  1,164  3,689 5,352 335 5,687  834 834 
26 0  0  3,810 5,580 349 5,929  2,119 2,119 
27 611  611  3,956 5,815 363 6,178  1,611 1,611 
28 0  0  4,071 6,059 379 6,438  2,367 2,367 
29 642  642  4,231 6,312 395 6,707  1,834 1,834 
30 1,317  1,317  4,432 6,574 411 6,985  1,236 1,236 
31 46,252  46,252  4,577 6,474 405 6,879  -43,950 -43,950 
32 0  0  4,741 6,690 418 7,108  2,367 2,367 
33 0  0  4,878 6,912 432 7,344  2,466 2,466 
34 727  727  5,000 7,140 446 7,586  1,859 1,859 
35 0  0  5,125 7,376 461 7,837  2,712 2,712 
36 763  763  5,309 7,618 476 8,094  2,022 2,022 
37 782  782  5,518 7,869 492 8,361  2,061 2,061 
38 183  183  5,677 8,126 508 8,634  2,774 2,774 
39 822  822  5,879 8,392 525 8,917  2,216 2,216 
40 384  384  6,048 8,666 542 9,208  2,776 2,776 

       NPV 1,307  1,559 

 

 

 

ขั้นที่ 3: การวิเคราะหอุปสรรคของโครงการ 
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ถึงแมวาตามวิธีการศึกษา จะไมจําเปนตองทําการ “วิเคราะหอุปสรรค” ที่มี แตในการดําเนินการโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดที่
นําเสนอน้ันก็ยังมีอุปสรรคทางดานการลงทุนท่ีสมควรแกการพิจารณา ดังนั้นจึงไดสรุปการวิเคราะหดังตอไปน้ี 

โดยทั่วไปแลว การกอสรางโครงสรางหลักในโครงการใหญ เชนโครงการรถไฟฟา MRT นั้น จะตองใชเงินลงทุนเริ่มตนจํานวน
มาก แตมักจะพบวาประเทศเจาบานหลาย ๆ ประเทศจะประสบปญหา เนื่องจากรายไดจากภาษีจากประชาชนนั้น ไมเพียงพอ
สําหรับการลงทุนดังกลาว ทําใหสวนใหญประเทศเจาบานจะย่ืนเรื่องเพื่อขอเงินสนับสนุนในการกอสรางโครงสรางหลักจากนัก
ลงทุนภายนอก เชน ธนาคารโลก, ADB, JICA เปนตน   ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเองก็มีปญหาทางดานงบประมาณ 
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2550  ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดวางแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาล แต
ทั้งน้ีมาตรการดังกลาวอาจทําใหอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้นในระยะยาว  สงผลใหสถานการณการเงินภายนอกของโครงการแยลง
ตามมาอีกดวย 

ทั้งน้ีโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค ก็ยังขาดเงินทุนที่จําเปนและยังคงพยายามหา
เงินทุนสนับสนุน  โดยมีนโยบายคือคากอสรางงานโยธาและคาจางที่ปรึกษา PC ใหใชเงินกูในประเทศ สวนงานระบบรถไฟฟา
และเดินรถใหเอกชนเขารวมทุน (PPP) ซึ่งในปจจุบันก็ยังไมมีการระบุแหลงเงินทุนที่ชัดเจน (เชน สําหรับแหลงเงินทุนใน
ประเทศ ยังไมสามารถระบุช่ือธนาคารได) และยังไมมีนักลงทุนท่ีใหการสนับสนุน นอกจากน้ีในเบื้องตนผูเขารวมโครงการและ
รัฐบาลไทยพยายามจะยื่นเรื่องขอเงินกูจาก JICA แตยังไมไดขอสรุป จึงไดตัดสินใจยกเลิกการขอเงินกูดังกลาว (ดูภาคผนวก 5) 

สําหรับโครงการรถไฟฟา MRT สายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค ที่มีอยูในปจจุบันมีอุปสรรคทางดานการ
ลงทุนเชนกัน และไดพยายามยื่นเรื่องกูเงินจากแหลงเงินทุนตาง ๆ  ซ่ึงในท่ีสุดก็ไดรับเงินกูจาก JICA รวมทั้งโครงการรถไฟฟา
สายสีมวงและสายสีแดงซึ่งกําลังจะมีการกอสรางในอีกไมนาน ก็ไดรับการอนุมัติเงินกู ODA Loan จาก JICA เชนกัน  แมวาจะ
เห็นวาโครงการตาง ๆ นั้นไดรับเงินกูจาก JICA และไมไดรับเงินกูภายในประเทศท้ังสิ้น ในเบื้องตนจึงประมาณการวาโครงการ
รถไฟฟาสายสีนํ้าเงินจะเปนเชนเดียวกัน  และถึงแมวาทั้งผูรวมโครงการและรัฐบาลไทยจะไดทําการติดตอ JICA แลวก็ตาม แตก็
ยังไมสามารถขออนุมัติเงินกูดังกลาวได  

จึงเปนที่ชัดเจนวาโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อ-ทาพระ และหัวลําโพง-บางแค นั้นประสบปญหาทางดานเงินลงทุน
สําหรับการกอสราง 

 

ขั้นที่ 4: การวิเคราะหการดําเนินการท่ัวไป (Common Practice Analysis) 

ในวิธีการศึกษากําหนดไววาจะตองมีการตรวจสอบวาโครงการเปนการดําเนินการที่มีอยูทั่วไปหรือไม ตามวิธีดังตอไปน้ี 

“จะถือวาการโครงการที่นําเสนอเปนการดําเนินการที่มีอยูทั่วไป หาก MRTS ใหบริการอยูในเมืองมากกวา 50% ของเมืองที่มี
ประชากรหนึ่งลานคนข้ึนไป ในประเทศเจาบาน โดยไมใชกลไกการพัฒนาที่สะอาด”  

จากสถิติของกรมการปกครอง ประเทศไทยมีทั้งหมด 19 เมืองท่ีมีประชากรเกินหน่ึงลานคน  ในจํานวนเมืองเหลานี้ มีเพียงเมือง
เดียวเทานั้นท่ีมีระบบรถรางหรือชองทางการเดินรถประจําทาง  ดังนั้น MRTS จึงใหบริการใน 21% ของเมืองทั้งหมดที่มี
ประชากรมากกวาหนึ่งลานคน  ดังนั้นโครงการที่นําเสนอน้ีจึงไมจัดเปนการดําเนินการที่มีอยูท่ัวไปในประเทศไทย 
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อันดับ เมือง ประชากร (คน) 
ระบบราง  

(รวมชองเดินรถประจําทาง) 
1 กรุงเทพมหานคร 5,710,883 มี 
2 นครราชสีมา 2,565,117 ไมมี 
3 อุบลราชธานี 1,795,453 ไมมี 
4 ขอนแกน 1,756,101 ไมมี 
5 เชียงใหม 1,670,317 ไมมี 
6 บุรีรัมย 1,541,650 ไมมี 
7 อุดรธานี 1,535,629 ไมมี 
8 นครศรีธรรมราช 1,513,163 ไมมี 
9 ศรีสะเกษ 1,441,412 ไมมี 

10 สุรินทร 1,375,560 ไมมี 
11 สงขลา 1,335,768 ไมมี 
12 รอยเอ็ด 1,307,212 ไมมี 
13 ชลบุรี 1,264,687 ไมมี 
14 เชียงราย 1,227,317 ไมมี 
15 สมุทรปราการ 1,147,224 ไมมี 
16 ชัยภูม ิ 1,122,647 ไมมี 
17 สกลนคร 1,116,034 ไมมี 
18 นครสวรรค 1,074,239 ไมมี 
19 นนทบุรี 1,052,592 ไมมี 

แหลงท่ีมา: กรมการปกครอง, 2551 

 

สรุปไดโดยรวมวาโครงการที่นําเสนอไมมีความเหมาะสมทางดานการเงินหากไมมีรายไดจาก CERs  และไมถือเปนการ
ดําเนินการท่ีมีอยูท่ัวไปในประเทศไทย ดังนั้นจึงถือวาโครงการมี Additionality  
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ข.6. การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลง: 
 

ข.6.1. คําอธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีการศึกษา: 
>> 
 
(I) ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน 
 
การปลอยกาซกรณีฐาน หมายถึง การปลอยกาซที่จะเกิดขึ้นจากการที่ผูโดยสารรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ตองไปเลือกใช
ยานพาหนะชนิดอ่ืน ซึ่งรวมถึงระบบรถประจําทาง ในกรณีท่ีไมมีรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินใหบริการ   โดยที่ปริมาณการปลอยกาซ
ดังกลาวจะนับเปนปริมาณตอการเดินทางตลอดเสนทาง ซึ่งเริ่มจากจุดเริ่มตนการเดินทาง ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง (ไมวาจะ
เปล่ียนยานพาหนะก่ีครั้ง)  ในโครงการน้ี  ประเภทยานพาหนะที่นํามาพิจารณาไดแก 

- รถประจําทาง 
- รถยนตสวนบุคคล 
- รถแท็กซี่ 
- รถจักรยานยนต 

 
การคํานวณปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน ทําไดโดยการนําคาท่ีไดจากการสํารวจมาคํานวณ ตอจํานวนผูโดยสาร 1 คน  ซึ่ง
เม่ือทําการสํารวจแลวไดคาปริมาณการปลอยกาซสําหรับแตละบุคคล จึงนํามาคูณกับ Individual Expansion Factor เพื่อใหได
คาปริมาณการปลอยกาซของผูโดยสารทุกคนในชวงเวลา 1 สัปดาหท่ีทําการสํารวจ  แลวจึงนําคาดังกลาวไปคูณกับจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมดในชวงเวลาสํารวจเพื่อใหไดคาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน   โดยการคํานวณมีขั้นตอนดังตอไปน้ี: 

 
ขั้นที่ 1:  ทําการสํารวจ ตามวิธีการสํารวจที่แสดงใน ภาคผนวก 4 ของวิธีการศึกษา  ซึ่งจะตองเก็บขอมูลระยะการเดินทางโดย
ยานพาหนะแตละประเภทของผูโดยสารแตละคนในกรณีฐาน 
 
ขั้นที่ 2:  คํานวณหาคาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานของผูโดยสารแตละคนที่ทําการสํารวจ (ดังสมการดานลาง) 
 
ขั้นที่ 3: นําคา Individual Expansion Factor มาคํานวณตามรูปแบบการสุมตัวอยางการสํารวจ (กําหนดไวในภาคผนวก 4 ของ
วิธีการศึกษา)  จากนั้นจึงนําคามารวมเพื่อคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานรวมในชวงเวลา (ชวงสัปดาห) ที่ทําการ
สํารวจ  ในการหาปริมาณการปลอยกาซตอป (หรือการปลอยกาซในชวงเวลาติดตามผล) จะตองนําคาปริมาณการปลอยกาซตอ
ผูโดยสารที่ทําการสํารวจในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ (หรือชวงสัปดาห) มาคูณกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางตอป (หรือเดินทาง
ในชวงเวลาติดตามผล)  ดังสมการ 1 (Eq.1) ดานลาง 
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ขั้นที่ 4: หาคาลิมิตลาง ที่ความเช่ือม่ัน 95% เพื่อเปนคาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานรวม 

 

BEy 
Py

PSPER

BEp,y  FEXp,y 
p

       (Eq.1) 

 
เม่ือ: 
BEy : ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน  ในป  y (gCO2)  
BEp,y  : ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน ตอผูโดยสารที่สํารวจ p ในป y  (g CO2) 
FEXp,y : คา Expansion Factor ของผูโดยสารแตละคนที่สํารวจ p ในป y (ผูโดยสารแตละคนมีคา Expansion Factor 

ไมเทากัน) 
Py  : จํานวนผูโดยสารทั้งหมดในป y 
PSPER : จํานวนผูโดยสารในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ (1 สัปดาห) 
p   : ผูโดยสารที่สํารวจ (แตละคน) 
y   : ปในการคิดเครดิต 
 

คาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานตอผูโดยสารที่ทําการสํารวจ (p) สามารถคํานวณไดจากประเภทของยานพาหนะที่ใช 
ระยะเวลาการเดินทางในยานพาหนะแตละประเภท  และคา Emission Factor ของยานพาหนะแตละประเภท: 

 
BEy  BTDp,i,y  EFPKM ,i,y 

i

        (Eq.2) 

 
เม่ือ: 
BEp,y  : ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานตอผูโดยสารที่สํารวจ p ในป y (gCO2) 
EFPKM,i,y : คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i ในป y (gCO2/PKM) 
BTDp,i,y : ระยะการเดินทางกรณีฐานตอผูโดยสารท่ีสํารวจ p ซึ่งใชยานพาหนะประเภท i ในป y (PKM) 
p   : ผูโดยสารที่สํารวจ (แตละคน) 
y   : ปในการคิดเครดิต 
 
 

จะเห็นไดวาหากไมมีขอมูลจากการสํารวจ จะเปนการยากที่จะทําตามข้ันตอนการคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน  
ดังนั้นกอนโครงการเริ่มใหบริการ คาปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานรวมสามารถคํานวณไดจากจํานวนผูโดยสารในโครงการ
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รวม ท่ีอาจจะใชยานพาหนะกรณีฐาน และปริมาณการปลอยกาซในการเดินทางเฉลี่ย  โดยปริมาณการปลอยกาซสามารถ
คํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

 

BEy 
EFPKM ,i,y  BPi,y  BTDPi

106
i




EFPKM ,i,y  BSPi  Py  BTDPi

106
i

       (Eq.3) 

เม่ือ: 
BEy     : ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน  ในป  y (gCO2)  
EFPKM,i,y   : คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i ในป y (gCO2/PKM) 
BPi,y ：จํานวนผูโดยสารทั้งหมดท่ีเดินทางดวยรถไฟฟา ที่จะเลือกยานพาหนะประเภท i ในการเดินทางกรณีฐาน 

ในป y (คน)  
BTDPi ：คาเฉล่ียของระยะการเดินทางกรณีฐานของผูโดยสารโครงการ ท่ีจะเลือกใชยานพาหนะประเภท i 

(กิโลเมตร). 
BSPi ：สวนแบงเปนเปอรเซ็นตของผูโดยสารที่เดินทางดวยรถไฟฟาใตดิน ที่จะเลือกยานพาหนะประเภท i ใน

การเดินทางกรณีฐาน (%). 
Py ：จํานวนผูโดยสารทั้งหมดท่ีเดินทางโดยรถไฟฟาในป y (คน)  หาคาไดจาก “คาพยากรณจํานวนผูโดยสาร

ของรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน”  
i  ：ประเภทยานพาหนะ 
  B:  รถประจําทาง (คาเฉลี่ย)  
  PC: รถยนตสวนบุคคล 
  TX: รถแท็กซี่ 
  MC: รถจักรยานยนต 
 
เม่ือ: 

EFPKM ,i,y 
EFKM ,i,y

OCi

         (Eq.4) 

EFPKM,i ：คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i ในป y (gCO2/PKM) 
EFKM,i ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i (gCO2/km)  
OCi  ：อัตราเฉล่ียการโดยสารของยานพาหนะประเภท i กอนเริ่มโครงการ (คน) 
 
เม่ือ: 
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EFKM ,i,y  SFCx,i  NCVx  EFCO2,x 
Nx,i

Ni











x

  IRi
ty      (Eq.5) 

EFKM,i,y ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i (gCO2/km) 
SFCx,i ：คาการใชเช้ือเพลิงเฉพาะ ของยานพาหนะประเภท i ในการใชเช้ือเพลิงประเภท x กอนโครงการเริ่ม 

(g/km) 
NCVx,y ：คาแคลอรี่สุทธิ ของเชื้อเพลิงประเภท x (J/gr) 
EFCO2,x,y ：คา Carbon Emission Factor ของเช้ือเพลิงประเภท x  (gCO2/J) 
Nx,i ：จํานวนยานพาหนะประเภท i ที่ใชเชื้อเพลิงประเภท x กอนโครงการเริ่ม (units) 
Ni ：จํานวนยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม (units) 
IRi

t ：คา Technology Improvement Factor สําหรับยานพาหนะประเภท i ตอป t  
t   ：จํานวนปที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีรายป (ข้ึนกับอายุของขอมูลของยานพาหนะแตละประเภท) 
i  ：ประเภทของยานพาหนะ 
 

คาเฉลี่ย Emission Factor ตอกิโลเมตรสําหรับรถประจําทาง สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้: 
 

EFKM ,B ,y 
EFKM ,B R

 DDB R
 EFKM ,BAAC

 DDBAAC
 EFKM ,B RAC

 DDB RAC
 EFKM ,B RW

 DDB RW
 EFKM ,BE

 DDBE
 EFKM ,BAC

 DDBAC

DDB R
DDBAAC

DDB RAC
DDB RW

DDBE
DDBAC

             (Eq.6) 
 
เม่ือ: 
DDi ：ระยะทางทั้งหมดท่ีรถประจําทางประเภท i วิ่ง  
EFKM,i,y ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถประจําทางประเภท i (gCO2/km) 
i  ：ประเภทของรถประจําทาง 
  B:  รถประจําทาง (คาเฉลี่ย)  
   BR: รถประจําทาง 
   BAAC: รถพวงปรับอากาศ 
   BRAC: รถธรรมดาปรับอากาศ 
   BRW: รถธรรมดาขาว-น้ําเงิน  
   BE: รถยูโร 
   BAC: รถปรับอากาศ 
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(II) ปริมาณการปลอยกาซของโครงการ 
 
ปริมาณการปลอยกาซของโครงการนั้น ไดมาจากปริมาณการปลอยกาซที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟาของโครงการ รวมกับ
ปริมาณการปลอยกาซของยานพาหนะท่ีผูโดยสารในโครงการใชในการเดินทางมายังทางเขาโครงการและใชในการเดินทาง
จากโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง  ทั้งน้ีปริมาณการปลอยกาซจากจุดเริ่มตนมายังสถานีทางเขาโครงการและจากสถานี
ทางออกโครงการไปยังจุดหมายปลายทางนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของยานพาหนะที่ผูโดยสารแตละคนเลือกใชจริง และขึ้นอยูกับ
ระยะทางที่ยานพาหนะว่ิง นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ Baseline Emission Factor per passenger kilo-meter ซึ่งเปนคาเฉพาะของ
ยานพาหนะแตละประเภทอีกดวย 
 
ปริมาณการปลอยกาซสามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปน้ี 

 
PEy  DPEy  IPEy          (Eq.7) 
PEy ：ปริมาณการปลอยกาซของโครงการในป y (tCO2e) 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซโดยตรงของโครงการ ในป y (tCO2e) 
IPEy ：ปริมาณการปลอยกาซทางออมของโครงการ ในป y (tCO2) 
 
DPEy  ECSK ,y  EFgrid          (Eq.8) 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซโดยตรงของโครงการ ในป y (tCO2e) 
ECPJ,y ：ปริมาณการใชกระแสไฟฟาของรถไฟฟา (เฉพาะตัวรถไฟ) ในป y (MWh/y).  
EFgrid ：Emission Factor สําหรับ grid (tCO2/MWh)  
 

ปริมาณการปลอยกาซทางออมของโครงการนั้น  มาจากยานพาหนะที่ผูโดยสารใชเดินทางจากจุดเริ่มตนมายังสถานีทางเขา
โครงการ และจากสถานีทางออกโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง  ขอมูลเก่ียวกับจุดเริ่มตนการเดินทาง  สถานีทางเขา
โครงการ  สถานีทางออกโครงการ  จุดหมายปลายทางของผูโดยสารแตละคน  รวมทั้งยานพาหนะที่ใชในแตละชวงการ
เดินทางเปนขอมูลท่ีตองรวบรวมจากการสํารวจ  เชน ผูโดยสารอาจปนจักรยานจากจุดเริ่มตนการเดินทางเพ่ือไปยังสถานี
ทางเขา และใชแท็กซี่เม่ือออกจากสถานีทางออกของโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง  ซึ่งระยะหางระหวางจุดเริ่มตนการ
เดินทางกับทางเขาสถานี และจากทางออกสถานีกับจุดหมายปลายทางน้ัน สามารถคํานวณไดจากเสนทางเดินรถสาธารณะที่มี
อยู  จากแผนที่อิเล็คโทรนิคส  และ จาก GPS (ใชวิธีเดียวกับกรณีการบงช้ี baseline trip)  สวนคา Emission Factor per 
Passenger Kilometer เพื่อใชในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซทางออม สามารถใชคาเดียวกันกับกรณีฐาน  ซึ่งการคํานวณ
จะสามารถทําไดในภายหลังจากที่มีการเดินทางเกิดข้ึน 

 
(III) การปลดปลอย Leakage 
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การปลดปลอย Leakage ประกอบดวย 
 
1. การปลอยกาซเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ Load Factor ของรถแท็กซ่ีและรถประจําทาง ในระบบการขนสงแบบ baseline 
อันเนื่องมาจากโครงการ 
2. การปลอยกาซบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ทําใหการจราจรติดขัดเบาบางลง แตกลับสงผลใหรถสามารถวิ่งเร็วขึ้น และรวมไป
ถึง Rebound Effect ดวย 
 
ผลกระทบของโครงการท่ีมีตอการจราจร (จํานวนการเดินทางท่ีเพิ่มข้ึน) จะถูกคํานวณอยูในการคํานวณการปลอยกาซของ
โครงการ ไมใชการคํานวณ Leakage ซึ่งในการคํานวณการปลอยกาซของโครงการนั้น จะนับรวมการเดินทางของผูโดยสารที่
เลือกจะไมเดินทางหากไมไดมีโครงการเกิดข้ึน 
 
III-1. การเปล่ียนแปลง Load Factor 
 
ก) การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถประจําทาง 
 
โครงการที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบทางดานลบกับ Load Factor ของการเดินรถประจําทางแบบดั้งเดิม ซึ่งการสํารวจการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวจะตองเปนการสํารวจภาพรวมของทั้งเมือง ท้ังนี้เพราะผลกระทบอาจเกิดข้ึนนอกเขตของโครงการ ไม
จําเปนตองจํากัดอยูแตในพื้นที่โครงการ   โดยจะตองมีการติดตามคา Load Factor ของรถประจําทางในปที่ 1, 4, และ 7 ในชวง
การคิดเครดิต และหากระยะเวลาการคิดเครดิตเปน 10 ป ก็จะตองติดตามคา Load Factor ของปที่ 10 ดวยเชนกัน  สําหรับคา 
Leakage จากการเปลี่ยนแปลง Load Factor ของรถประจําทางนั้น จะนํามาคํานวณก็ตอเม่ือคา Load Factor ของรถประจําทาง
ลดลงมากกวา 10 เปอรเซ็นตเม่ือเทียบผลลัพธท่ีไดกับคา baseline  โดยสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 

LELFB,y  NB ,y  ADB  EFKM ,B ,y  1
OCB ,y

OCB









106      (Eq.9) 

เม่ือ: 
LELFB,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถประจําทางในป y (tCO2) 
NB,y  : จํานวนรถประจําทางกรณีฐาน ในป y (คัน) 
ADB  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปของรถประจําทางกรณีฐาน (กิโลเมตร) 
EFKM,B,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถประจําทางกรณีฐานประเภท i (gCO2/km) 
OCB,y  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานในป y (%) 
OCB  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานกอนโครงการเริ่ม (%) 
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ข) การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถแท็กซี่ 
 
โครงการที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบทางดานลบกับ Load Factor ของรถแท็กซี่  ซึ่งหมายถึงรถยนต และยังรวมไปถึงรถลากที่ใช
เครื่องยนต ซึ่งเก็บคาโดยสารแบบแท็กซี่  ถาในเมืองดังกลาวมียานพาหนะทั้งสองประเภทใหบริการ จะตองแบงการสํารวจ
ยานพาหนะเปนสองประเภทแยกออกจากกัน โดยจะตองสํารวจผลกระทบเปนภาพรวมของทั้งเมืองเชนกัน เนื่องจากรถแท็กซี่
ไมไดใหบริการเฉพาะในเขตพื้นที่โครงการเทาน้ัน  ซ่ึงจะตองติดตามคา Load Factor ของรถแท็กซี่ในปท่ี 1, 4 และ 7 ในชวง
ระยะเวลาการใหเครดิต หรือปที่ 10 ในกรณีที่ระยะเวลาการใหเครดิตเปน 10 ป   สามารถคํานวณ Leakage ดังสมการดานลาง   

 

LELFT ,y  NT ,y  ADT  EFKM ,T ,y  1
OCT ,y

OCT
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เม่ือ: 
LELFT,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถแท็กซี่ในป y (tCO2) 
NT,y : จํานวนรถแท็กซี่ในป y (คัน) 
ADT : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปตอรถแท็กซี่ 1 คัน (กิโลเมตร) 
EFKM,T,y : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถแท็กซี่ในป y (gCO2/km)  
OCT,y : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซ่ีกรณีฐานในป y (คน) 
OCT : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซ่ีกรณีฐานกอนโครงการเริ่ม (คน)  
 

III-2. Leakage ที่เกิดจากการจราจรติดขัดที่เบาบางลง 
 
เนื่องจากโครงการที่เกิดข้ึนอาจมีสวนชวยในการลดจํานวนรถประจําทางหรือยานพาหนะในบริเวณท่ีใหบริการ สงผลให
การจราจรติดขัดเบาบางลงไปดวย  แตอยางไรก็ตามเราไมสามารถบงช้ีไดกอนท่ีโครงการจะเกิดข้ึนวาการปลดปลอย Leakage 
จะมีคาเปนบวก (มีการปลอยกาซเพิ่มข้ึน) หรือมีคาเปนลบ (มีการปลอยกาซลดลง) ทั้งนี้สามารถพิจารณาผลที่อาจเกิดจากการลด
การติดขัดของการจราจร 2 แบบดังนี้ 

- มีการดึงการจราจรมายังถนนในบริเวณ (Rebound Effect) หมายถึงมีการเดินทางของผูโดยสารมายังถนนใน
บริเวณโครงการมากข้ึน เพราะการจราจรบนถนนดังกลาวไมติดขัด 

- มีการเปล่ียนแปลงในความเร็วของยานพาหนะบนถนนเสนที่ไดรับผลกระทบ หมายถึงมีการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการปลอยกาซ อันเนื่องมาจากการลดหรือเพิ่มความเร็วบนถนนที่ไดรับผลกระทบ 
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ก) การปลอยกาซอันเนื่องมาจากการดึงการจราจร หรือ Rebound Effect 
 
หลักการในการเก็บขอมูลการปลอยกาซอันเน่ืองมาจากการดึงการจราจร (หรือ Rebound effect) มายังบริเวณโครงการ ตั้งอยูบน
สมมติฐานดังตอไปน้ี (การจราจรคับคั่งสามารถวัดดวยจํานวนรถโดยสารและแท็กซี่) 
- ระยะทางว่ิงของรถยนตหรือแท็กซี่ที่เพ่ิมข้ึนบนถนน นับเปนการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยมีสมมติฐานวาเสนทางที่ผูโดยสารใช
กอนหนานี้เปนเสนทางที่สั้นกวา ซึ่งเปนสมมติฐานที่มีความเส่ียงนอย 
- รถยนตหรือแท็กซี่ทุกคันมายังถนนดังกลาว เนื่องจากโครงการ ไมใชเพราะเหตุผลอ่ืน เชน การจราจรที่เพิ่มขึ้นตามอัตราปกติ 
ซึ่งจัดเปนสมมติฐานที่มีความเสี่ยงนอยเชนกัน 
 

LEREB,y  TDIZi,y  EFKM ,i,y  NIZi,y NIZi,BL NIZi,MS,y  
i

 106    (Eq.11) 

 
เม่ือ: 
LEREB,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจาก Rebound Effect ในป y (tCO2) 
TDIZi,y  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยของรถยนตหรือรถแท็กซี่ บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (กิโลเมตร) 
EFKM,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนตและรถแท็กซี่ในป y (gCO2/km) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
NIZi,BL  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบในกรณีฐาน (คัน) 
NIZi,MS,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ไมไดใชงานแลว เน่ืองจากผูโดยสารเปล่ียนมาใชบริการ MRTS ในป y 

(คัน)  
i  : รถยนต/รถแท็กซี่ 
 

NIZi,MS,y 
MSi,y  Py

OCi

         (Eq.12) 

 
NIZi,MS,y   : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ไมไดใชงานแลว เนื่องจากผูโดยสารเปล่ียนมาใชบริการ MRTS ในป y 

(คัน) 
MSi,y  : สวนแบงเปนเปอรเซ็นตของผูโดยสารที่ใชบริการ MRTS  ท่ีเคยเลือกใชยานพาหนะประเภท i ในป y (%) 
Py  : จํานวนผูโดยสารที่เดินทางดวยโครงการในป y (คน) 
OCi  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม (คน) 
 i   : รถยนต/รถแท็กซี่ 
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ข) การปลอยกาซอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในยานพาหนะ 
 

LESP ,y  NIZi,y  TDIZi,y  EFKM ,VP ,i,y  EFKM ,VB ,i  106

C ,T

     (Eq.13) 

 
เม่ือ: 
LESP,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเร็วการว่ิงของรถยนตและรถแท็กซี่ ในป y 

(tCO2) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
TDIZi,y  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยของรถยนต/รถแท็กซี่บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (กิโลเมตร 
EFKM,VP,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซี่ ที่ความเร็วกรณีที่มีโครงการ ในป y (gCO2/km) 
EFKM,VB,i  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซี่ ที่ความเร็วกรณีฐาน (gCO2/km) 
i   : รถยนต/รถแท็กซี่ 

 
ค) ผลรวมปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเน่ืองมาจากการจราจรติดขัดที่เบาบางลง 

 
LECON ,y  LEREB ,y  LESP ,y         (Eq.14) 
 
เม่ือ: 
LECON,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดนอยลง ในป y (tCO2) 
LEREB,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการดึงการจราจร/Rebound Effect ในป y(tCO2) 
LESP,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเร็วในการวิ่งของยานพาหนะ ในป y (tCO2) 
 

III-3. ปริมาณการปลดปลอย Leakage รวม 
 

ปริมาณการปลดปลอย Leakage สามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

LEy  LELFB ,y  LELFT ,y  LECON ,y        (Eq.15) 
 
เม่ือ: 
LEy : ปริมาณการปลดปลอย Leakage ในป y (tCO2) 
LELFB,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถประจําทางในป y (tCO2) 
 LELFT,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถแท็กซี่ในป y (tCO2) 
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 LECON,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรที่เบาบางลง ในป y (tCO2) 
 
ในปที่คา LEy < 0 ไมควรรวมคาการปลดปลอย leakage ในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลง แตหาก LEy > 0 จะตอง
รวมคาดังกลาวในการคํานวณดวย  
และในปที่คา  LELFB,y < 0 ไมควรรวมคาการปลดปลอย leakage ในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง แตหาก LELFB,y > 0 
จะตองรวมคาดังกลาวในการคํานวณดวย 
รวมทั้ง ในปที่คา LELFT,y < 0 ไมควรรวมคาการปลดปลอย leakage ในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง แตหาก LELFT,y 
> 0 จะตองรวมคาดังกลาวในการคํานวณดวย 
 
(IV) ปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง 
 
การลดลงของปริมาณการปลอยกาซสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

ERy  BEy  PEy  LEy          (Eq.16) 
เม่ือ: 
ERy :  ปริมาณการปลอยกาซที่ลดลงในป y (tCO2e/yr) 
BEy :  ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐานในป y (tCO2e /yr) 
PEy :  ปริมาณการปลอยกาซของโครงการ ในป y (tCO2e /yr) 
LEy :  ปริมาณการปลดปลอย Leakage ในป y (tCO2e /yr) 

 
ข.6.2.  ขอมูลและตัวแปรที่สามารถนํามาใชได 

 
ขอมูล / ตัวแปร: OCi     (ID No.1)
หนวยขอมูล: คน (จํานวนผูโดยสาร) 
รายละเอียด: อัตราการใหบริการเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม 
แหลงขอมูล: คํานวณจากการสํารวจภาคสนาม 
คาที่นํามาใช: รถยนตสวนบุคคล  :   1.93 

รถแท็กซี่   :   0.77 
รถจักรยานยนต  :   1.37 
รถประจําทาง  : 40.59 

เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน

ไดมาจากการศึกษาโดยการสังเกตการณ  (Visual Occupation Studies) ที่ทํากอนเริ่มกอสราง
โครงการ 
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การเก็บขอมูล: 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: DDx / DDB    (ID No.2)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร 
รายละเอียด: ระยะทางรวมท่ีรถประจําทางประเภท x ว่ิงกอนเริ่มโครงการในกรุงเทพฯ (อักษร B หมายถึงรถ

ประจําทางทั้งหมด) 
แหลงขอมูล: ขอมูลอยางเปนทางการของ BMTA 
คาที่นํามาใช: รถประจําทางธรรมดา   125,405,174 

รถปรับอากาศ       2,974,555 
รถปรับอากาศธรรมดา     36,690,082 
รถธรรมดาขาว-น้ําเงิน:     10,380,230 
รถยูโร     111,202,875 
รถปรับอากาศ        2,518,853 
รวมทั้งหมด    289,171,770 

เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ขอมูลอยางเปนทางการของ BMTA 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: ADB      (ID No.3)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร/คัน 
รายละเอียด: ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอป ของรถประจําทาง baseline ในกรุงเทพฯ 
แหลงขอมูล: ใชขอมูลอยางเปนทางการของ BMTA ในการคํานวณ  
คาที่นํามาใช: 35,494 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ใชขอมูลอยางเปนทางการของ BMTA ในการคํานวณ 
= (ระยะทางวิ่งทั้งหมดของรถประจําทาง: 289,171,770)/(จํานวนรถประจําทาง: 8,147) 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 
ขอมูล / ตัวแปร: SFCx,i      (ID No.4)
หนวยขอมูล: g/km (กรัมตอกิโลเมตร) 
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รายละเอียด: ปริมาณการใชเชื้อเพลิงเฉพาะของยานพาหนะประเภท i ในการใชเชื้อเพลิงประเภท x กอนเร่ิม
โครงการ 

แหลงขอมูล: ไมมีขอมูล 
คาที่นํามาใช: ไมมีขอมูล 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ไมมีขอมูล 

ขอเสนอแนะ: คา Emission factors ตอกิโลเมตร (Emission factors per kilometer; EFKM,i) สามารถนํามาใช
สําหรับยานพาหนะแตประเภทที่ว่ิงในกรุงเทพฯ  ดังนั้นจึงไมจําเปนตองใชคาปริมาณการใช
เช้ือเพลิงเฉพาะ (Specific Fuel Consumptions; SFC) 

 

ขอมูล / ตัวแปร: EFKM,i     (ID No.4-1) 
หนวยขอมูล: gCO2/km 
รายละเอียด: คา Emission factor ตอกิโลเมตรของยานพาหนะประเภท  “i”  
แหลงขอมูล: นํามาจาก การศึกษาเพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในภาคการคมนาคมขนสง 

เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก (กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ “The 
Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to Resolve Global Environmental 
Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)” ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงที่ดิน โครงสรางหลัก และ
การคมนาคมขนสง ประเทศญี่ปุน ป 2546  รายละเอียดรถยนตสวนบุคคล  รถแท็กซี่ และ
รถจักรยานยนต แสดงในภาคผนวก 4 

คาที่นํามาใช: รถยนตสวนบุคคล:       192 
รถแท็กซี่:        175 
รถจักรยานยนต:          49 
รถประจําทางธรรมดา:    1,081 
รถพวงปรับอากาศ:       989 
รถปรับอากาศธรรมดา:       989 
รถธรรมดาขาว-น้ําเงิน:     1,081 
รถยูโร:         989 
รถปรับอากาศ:     1,232 

เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

มีการทดสอบ Chassis Dynamometer รวมกันระหวางหนวยงานของประเทศไทยและญี่ปุนที่หอง
วิจัยของกรมควบคุมมลพิษ 
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ขอเสนอแนะ: คา Emission factors ตอกิโลเมตร (Emission factors per kilometer; EFKM,i) สามารถนํามาใช
สําหรับยานพาหนะแตประเภทที่ว่ิงในกรุงเทพฯ  ดังนั้นจึงไมจําเปนตองใชคาปริมาณการใช
เช้ือเพลิงเฉพาะ (Specific Fuel Consumptions; SFC) 

 

ขอมูล / ตัวแปร: Ni      (ID No.5)
หนวยขอมูล: คัน 
รายละเอียด: จํานวนยานพาหนะประเภท i กอนเริ่มโครงการ 
แหลงขอมูล: ขอมูลอยางเปนทางการของ DLT 
คาที่นํามาใช: ดูภาคผนวก 4 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ขอมูลสถิติแหงชาติ 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: ADT      (ID No.6)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร/คัน  (รถแท็กซี่) 
รายละเอียด: ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปของรถแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ 
แหลงขอมูล: ขอมูลอยางเปนทางการของ BMTA 
คาที่นํามาใช: 180,675 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ไดมาจากบริษัทเจาของรถแท็กซี่ที่ทําการสํารวจ 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: NIZi,BL / NIZC,BL / NIZT,BL     (ID No.7)
หนวยขอมูล: คัน 
รายละเอียด: จํานวนยานพาหนะประเภท i   ที่ใชถนนเสนท่ีไดรับผลกระทบตอปในกรณีฐาน  (C หมายถึง 

รถยนตสวนบุคคล และ T หมายถึง รถแท็กซี่) 
แหลงขอมูล: ขอมูลไดมาจากการประมวลผลของแบบจําลอง e-BUM 
คาที่นํามาใช: รถยนตสวนบุคคล:  

          2559: 11,163 
          2562: 12,014 
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          2566:   8,333 
          2573: 11,420 
รถแท็กซี่: 
          2559:   2,001 
          2562:   2,453 
          2566:   1,627 
          2573:   1,872 

เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ขอมูลไดมาจากการประมวลผลของแบบจําลอง e-BUM 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: VB     (ID No.8)
หนวยขอมูล: km/h (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
รายละเอียด: ไดจากการวัดความเร็วรวมเฉล่ีย และความเร็วเฉล่ียหมุนเวียน 
แหลงขอมูล: ขอมูลไดมาจากการประมวลผลของแบบจําลอง e-BUM 
คาที่นํามาใช: 23.5 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ขอมูลไดมาจากการประมวลผลของแบบจําลอง e-BUM 

ขอเสนอแนะ: ความเร็วของรถยนตสวนบุคคลและรถแท็กซี่มีคาเทากัน 
 

ขอมูล / ตัวแปร: EFGrid     (ID No.9)
หนวยขอมูล: kgCO2/kWh 
รายละเอียด: Emission Factor ของ grid 
แหลงขอมูล: จากการประมาณคา Emission Factor ของระบบไฟฟาของประเทศไทย ป 2550  โดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
คาที่นํามาใช: 0.5057 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ใชคา Combined Margin ของระบบไฟฟาของประเทศไทย ในป 2550  โดยคํานวณตามหลักการ
ของ  “Tool to calculate the emission factor for an electricity system/Ver1.1”. 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
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ขอมูล / ตัวแปร: BSPi     (ID No. 10)
หนวยขอมูล: เปอรเซ็นต (%) 
รายละเอียด: สวนแบงของผูโดยสารโครงการท่ีอาจจะใชประเภทยานพาหนะ ‘i’ ในการเดินทาง (หรือบางชวง

ของการเดินทาง) ในกรณีที่ไมมีโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 
แหลงขอมูล: ทําการสํารวจโดยการสัมภาษณผูโดยสาร 
คาที่นํามาใช: กําหนดใหสวนแบงของแตละประเภทยานพาหนะมีคาคงท่ี  ซึ่งเปนคาสันนิษฐานที่ไดมาจากการ

สัมภาษณกอนเริ่มโครงการ ดังนี้: 
รถประจําทาง :   53.4% 
รถยนตสวนบุคคล :  23.9%  
รถแท็กซี่ :     4.1% 
รถจักรยานยนต :     5.4%  
เรือโดยสาร :      5.7% 
บริการเรียกรถโดยสาร :    7.6% 

เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ขอมูลไดมาจากการสํารวจโดยการสัมภาษณ JBIC  

ขอเสนอแนะ: ใชในการคํานวณกอนเร่ิมโครงการเทานั้น 
 

ขอมูล / ตัวแปร: BTDPi     (ID No. 11)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร 
รายละเอียด: ระยะทางว่ิงกรณีฐาน ดวยยานพาหนะ“i” ของผูโดยสารโครงการ 
แหลงขอมูล: การสํารวจโดยการสัมภาษณผูโดยสาร 
คาที่นํามาใช: 7.3 กม. 
เหตุผลในการเลือกขอมูล 
หรือคําอธิบายวิธีการที่ใชใน
การเก็บขอมูล: 

ไดมาจากรายงาน  FS ประกอบดวย 
รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ, แบบโดยละเอียด, และการจัดเตรียมเอกสาร
ประมูลสําหรับการตอเติม และการเพ่ิมเสนทาง  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ  ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2548  
โดย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  (Feasibility Study, Detailed Design and 
Tender Document Preparation for the Remaining Extensions and New Routes, Total 3 Projects. 
24 October 2005. Mass Rapid Transit Authority of Thailand) 

ขอเสนอแนะ: ใชในการคํานวณกอนเร่ิมโครงการเทานั้น 
 



เอกสารขอเสนอโครงการ (PDD) - เวอรชั่น 03 
 
CDM – คณะกรรมการ    
   
   หนา 37 

F-37 
 

ข.6.3.  การคํานวณหาปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง กอนเร่ิมโครงการ: 
>> 

 
(I) ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน 
 

สามารถคํานวณปริมาณการปลอยกาซไดดังสมการตอไปนี้ 
 

BEy 
EFPKM ,i,y  BPi,y  BTDPi

106
i




EFPKM ,i,y  BSPi  Py  BTDPi

106
i

  

เม่ือ: 
BEy ：ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน ในป y (tCO2e /yr)  
EFPKM,i,y ：คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i  (gCO2/passenger-km). 
BPi,y ：จํานวนผูโดยสารทั้งหมดท่ีเดินทางโดยรถไฟฟา ซ่ึงในกรณีฐานเลือกเดินทาง (บางชวง) โดยใช

ยานพาหนะประเภท i ในป y (คน) 
 BTDPi ：ระยะทางเฉล่ียในการเดินทางในกรณีฐานของผูโดยสารโครงการ ซึ่งอาจเลือกเดินทาง (บางชวง) โดย

ยานพาหนะประเภท i (กิโลเมตร) 
BSPi ：สวนแบงเปนเปอรเซ็นตของผูโดยสารที่เดินทางโดยรถไฟฟา แตสําหรับกรณีฐานอาจเลือกเดินทาง (บาง

ชวง) โดยใชยานพาหนะประเภท i (%) 
Py ：จํานวนผูโดยสารทั้งหมดท่ีเดินทางโดยรถไฟฟา ในป y (คน)  หาคาไดจาก “คาพยากรณจํานวนผูโดยสาร

ของรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน”   
i  ：ประเภทยานพาหนะ 
  B:  รถประจําทาง (คาเฉลี่ย) 
  PC: รถยนตสวนบุคคล 
  TX: รถแท็กซี่ 
  MC: รถจักรยานยนต 
 
 

 EFPKM,i 
(gCO2/PKM) 

Py (คน/วัน) BSPi (%) BTDPi (กม.) 
BEy, i (ในปแรก) 

(tCO2e /yr) 
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รถประจําทาง 25.5 - 53.4 7.3 35,665 
รถยนตสวนบุคคล 99.7 - 23.9 7.3 62,444 
รถแท็กซี่ 227.7 - 4.1 7.3 24,475 
รถจักรยานยนต 36.0 - 5.4 7.3 5,094 

รวม - 

2559:    983,800 
2562: 1,192,700 
2566: 1,626,400 
2573: 1,908,500 

- - 127,678 

 
เม่ือ: 

EFPKM ,i,y 
EFKM ,i,y

OCi

  

EFPKM,i ：คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i ในป y (gCO2/PKM) 
EFKM,i ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i  (gCO2/km).  
OCi  ：อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม (คน) 

 

เม่ือ: 

EFKM ,i,y  SFCx,i  NCVx  EFCO2,x 
Nx,i

Ni











x

  IRi
ty   

EFKM,i,y ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของยานพาหนะประเภท i ในป y (gCO2/km) 
SFCx,i ：ปริมาณการใชเชื้อเพลิงเฉพาะ สําหรับยานพาหนะประเภท i ที่ใชเชื้อเพลิงประเภท x กอนโครงการเริ่ม 

(g/km) 
NCVx,y ：คาพลังงานความรอนสุทธิของเช้ือเพลิงประเภท x (J/gr) 
EFCO2,x,y ：คา Carbon Emission Factor ของเช้ือเพลิงประเภท x  (gCO2/J) 
Nx,i ：จํานวนยานพาหนะประเภท i ที่ใชเชื้อเพลิงประเภท x กอนโครงการเริ่ม (units) 
Ni ：จํานวนยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม (units) 
IRi

t ：คา Technology Improvement Factor สําหรับยานพาหนะประเภท i ตอป t  
t   ：จํานวนปที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีรายป (ข้ึนกับอายุของขอมูลของยานพาหนะแตละประเภท) 
i  ：ประเภทของยานพาหนะ 
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ในการคํานวณกอนเริ่มโครงการ จะตองนําคา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของยานพาหนะแตละประเภทใน
กรุงเทพมหานคร (“Emission factor per kilometer by vehicle categories in Bangkok”) มาจากการศึกษา MLIT ของประเทศ
ญี่ปุน  แทนที่จะใชผลลัพทจากสมการ 3 (eq. 3)  โดยคาดังกลาวแสดงในตารางดานลาง ดังน้ี 

 
 EFKM,i (gCO2/km) 
รถประจําทาง (คาเฉล่ียถวนน้ําหนัก) 1,034 
รถยนตสวนบุคคล 192 
รถแท็กซี่ 175 
รถจักรยานยนต 49 

*สันนิษฐานวาคาความเร็วเฉล่ียของยานพาหนะทุกประเภท มีคา 23.5 กม./ช่ัวโมง 
*ที่มา : สําหรับคาของรถโดยสารประจําทางและรถยนตโดยสารสวนบุคคล ไดคามาจากการศึกษาเพื่อสงเสริม

โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคการคมนาคมขนสง เพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก (กรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ซึ่ง
จัดทําโดย MLIT ประเทศญ่ีปุน ป 2546  

            สวนรถจักรยานยนต ไดคามาจาก โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการตามกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาดในภาคคมนาคมและขนสง (ระยะที่ 2) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 

 
- สําหรับรถประจําทางและรถยนตสวนบุคคล  คํานวณจากขอมูลจํานวนยานพาหนะที่จดทะเบียน และปริมาณการปลอย

กาซ ท่ีมีอยูใน การศึกษาเพื่อสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในภาคการคมนาคมขนสง เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม
โลก (กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in 
order to Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)” ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงท่ีดิน โครงสราง
หลัก และการคมนคมขนสง ประเทศญี่ปุน ป 2546 

 - สําหรับรถจักรยานยนต  นํามาจากรายงานฉบับน้ี  ดูรายละเอียดภาคผนวก 4 
 

คา  Emission factor per kilometer เฉลี่ย สําหรับรถประจําทางสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

EFKM ,B ,y 
EFKM ,B R

 DDB R
 EFKM ,BAAC

 DDBAAC
 EFKM ,B RAC

 DDB RAC
 EFKM ,B RW

 DDB RW
 EFKM ,BE

 DDBE
 EFKM ,BAC

 DDBAC

DDB R
DDBAAC

DDB RAC
DDB RW

DDBE
DDBAC

 

EFKM,B=1,034 
 
เม่ือ: 
DDi ：ระยะทางวิ่งท้ังหมดของรถประจําทางประเภท i  
EFKM,i,y ：คา Emission Factor ตอกิโลเมตรของรถประจําทางประเภท i ในป y (gCO2/km) 
i  ：ประเภทยานพาหนะ 
  B:  รถประจําทาง  (คาเฉล่ีย)  
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   BR: รถประจําทางธรรมดา 
   BAAC: รถพวงปรับอากาศ 
   BRAC: รถปรับอากาศธรรมดา  
   BRW: รถธรรมดาขาว-น้ําเงิน 
   BE:  รถยูโร 
   BAC: รถปรับอากาศ  

รถธรรมดา   125,405,174 
รถพวงปรับอากาศ       2,974,555 
รถปรับอากาศธรรมดา    36,690,082 
รถธรรมดาขาว-นํ้าเงิน     10,380,230 
รถยูโร    111,202,875 
รถปรับอากาศ       2,518,853 

 
 EFKM,i  

(gCO2/km) 
DDi  

(km/yr) 
รถธรรมดา 1,081 125,405,174 
รถพวงปรับอากาศ 989 2,974,555 
รถปรับอากาศธรรมดา 989 36,690,082 
รถธรรมดาขาว-น้ําเงิน 1,081 10,380,230 
รถยูโร 989 111,202,875 
รถปรับอากาศ 1,232 2,518,853 

*ที่มา: คา Emission factor ไดมาจาก การศึกษาเพ่ือสงเสริมโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในภาคการคมนาคมขนสง เพื่อ
แกปญหาสิ่งแวดลอมโลก (กรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ “The Study to Promote CDM Projects in 
Transport Sector in order to Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)” ซึ่งจัดทําโดย
กระทรวงที่ดิน โครงสรางหลัก และการคมนคมขนสง ประเทศญ่ีปุน ป 2546 

(II) ปริมาณการปลอยกาซของโครงการ 
 
ปริมาณการปลอยกาซของโครงการ หาไดโดยนําปริมาณการปลอยกาซ อันเน่ืองมาจากการใชกระแสไฟฟาของโครงการ มา
รวมกับปริมาณการปลอยกาซอันเน่ืองมาจากการเดินทางของผูโดยสารโครงการ จากจุดเริ่มตนมายังสถานีทางเขาโครงการ 
และการเดินทางจากสถานีทางออกโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง  ทั้งน้ีคาปริมาณการปลอยกาซท่ีได จะขึ้นอยูกับประเภท
ของยานพาหนะที่ผูโดยสารแตละคนใช นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับระยะทางท่ีว่ิง รวมท้ังคา Baseline Emission Factor per 
Passenger Kilo-meter ของยานพาหนะแตละประเภทอีกดวย 

ปริมาณการปลอยกาซสามารถคํานวณไดดังนี้ 
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PEy  DPEy  IPEy   
 
PEy ：ปริมาณการปลอยกาซของโครงการในป y (tCO2eq) 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซโดยตรงของโครงการ ในป y (tCO2eq) 
IPEy ：ปริมาณการปลอยกาซทางออมของโครงการ ในป y (tCO2) 
 
DPEy  ECSK ,y  EFgrid   
 
DPEy ：ปริมาณการปลอยกาซโดยตรงของโครงการ ในป y (tCO2eq) 
ECPJ,y ：ปริมาณการใชกระแสไฟฟาของรถไฟฟา (เฉพาะตัวรถไฟ) ในป y (MWh/yr). 

 0.39kWh/passenger * (983,800 * 365) passengers/yr = 140,044 MWh/yr สําหรับปแรก 
 0.39 เปนคาท่ีไดจากรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินที่มีอยู ในป 2551 

EFgrid ：Emission Factor สําหรับ grid (tCO2/MWh) = 0.5057 
 
ดังนั้นคาปริมาณการปลอยกาซโดยตรงของโครงการในปแรก จึงมีคาดังตอไปน้ี 

 
DPEy = 140,044 * 0.5057 = 18,204 
 

คาปริมาณการปลอยกาซทางออมของโครงการ คือ การปลอยกาซอันเนื่องมาจากการเดินทางของผูโดยสารจากจุดเริ่มตนไปยัง
สถานีทางเขาโครงการ และจากสถานีทางออกโครงการตอไปยังจุดหมายปลายทาง  ซึ่งผลการสํารวจจะสามารถระบุจุดเริ่มตน  
สถานีทางเขาโครงการ  สถานีทางออกโครงการ  และจุดหมายปลายทางของผูโดยสาร รวมไปถึงยานพาหนะที่ใชในการ
เดินทางไปยังแตละจุด  เชน ผูโดยสารปนจักรยานจากจุดเริ่มตนไปทางเขาสถานี แลวเม่ือออกจากสถานีทางออกของโครงการ
จึงนั่งรถแท็กซี่ตอไปยังจุดหมายปลายทาง  ซึ่งวิธีการหาคาสําหรับคํานวณระยะทางระหวางจุดเริ่มตนการเดินทางกับสถานี
ทางเขาโครงการ และระหวางสถานีทางออกโครงการกับจุดหมายปลายทาง สามารถนํามาจากเสนทางของรถสาธารณะ  แผนท่ี
อิเล็คโทรนิคส  และ GPS (วิธีเดียวกับการหาคาของกรณีฐาน)  ซึ่งคา Emission Factors per Passenger Kilo-meter ก็สามารถหา
ไดเชนเดียวกับการหาคาของกรณีฐานเชนกัน 

ปริมาณการปลอยกาซทางออมของโครงการ  จะคํานวณหลังเริ่มโครงการแลว 
 

ดังน้ัน, 
PEy = 18,204 + 0 
       = 18,204 (tCO2e /yr) 
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(III) การปลดปลอย Leakage 
 
III-1. การเปล่ียนแปลงของ Load Factor 
 
ก) การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถประจําทาง 
 

LELFB,y  NB ,y  ADB  EFKM ,B ,y  1
OCB ,y

OCB
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เม่ือ: 
LELFB,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถประจําทางในป y (tCO2) 
NB,y  : จํานวนรถประจําทางกรณีฐาน ในป y (คัน) 
ADB  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปของรถประจําทางกรณีฐาน (กิโลเมตร) 
EFKM,B,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถประจําทางกรณีฐานประเภท i (gCO2/km) 
OCB,y  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานในป y (%) 
OCB  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของรถประจําทางกรณีฐานกอนโครงการเริ่ม (%) 

 
ตัวแปร คา ที่มา 
NB,y 8,147 ดูสวน ข.7.1 
ADB 35,494 ดูสวน ข.7.1 
EFKM,B,y 1,034 ดูหนา 29 
OCB,y 40.18 สันนิษฐานวาลดลง 1% 
OCB 40.59 ดูสวน ข.6.2 
LELFB,y (ปแรก) 3,021 ไดจากการคํานวณ 

ข) การเปล่ียนแปลง Load Factor ในรถแท็กซี่ 
 

LELFT ,y  NT ,y  ADT  EFKM ,T ,y  1
OCT ,y

OCT
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เม่ือ: 
LELFT,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถแท็กซี่ในป y (tCO2) 
NT,y : จํานวนรถแท็กซี่ในป y (คัน) 



เอกสารขอเสนอโครงการ (PDD) - เวอรชั่น 03 
 
CDM – คณะกรรมการ    
   
   หนา 43 

F-43 
 

ADT : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยตอปตอรถแท็กซี่ 1 คัน (กิโลเมตร) 
EFKM,T,y : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถแท็กซี่ในป y (gCO2/km)  
 
OCT,y : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซ่ีกรณีฐานในป y (คน) 
OCT : อัตราโดยสารเฉลี่ยของรถแท็กซ่ีกรณีฐานกอนโครงการเริ่ม (คน) 
 

ตัวแปร คา ท่ีมา 
NT,y 79,202 ดูสวน ข.7.1 
ADT 180,675 ดูสวน ข.7.1 
EFKM,T,y 175 ดูหนา.29 
OCT,y 0.77 สันนิษฐานวาไมมีการเปลี่ยนแปลง 
OCT 0.77 ดูสวน ข.6.2 
LELFT,y (ปแรก) 0 ไดจากการคํานวณ 

 
 

III-2. การปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง 
 
ก) การปลอยกาซอันเนื่องมาจากการดึงการจราจร หรือ Rebound Effect 
 

LEREB,y  TDIZi,y  EFKM ,i,y  NIZi,y NIZi,BL NIZi,MS,y  
i
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เม่ือ: 
LEREB,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจาก Rebound Effect ในป y (tCO2) 
TDIZi,y  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยของรถยนตหรือรถแท็กซี่ บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (กิโลเมตร) 
EFKM,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนตและรถแท็กซี่ในป y (gCO2/km) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
NIZi,BL  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบกรณีฐาน (คัน) 
NIZi,MS,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ไมไดใชงานแลว เนื่องจากผูโดยสารเปล่ียนมาใชบริการ MRTS ในป y 

(คัน)  
i  : รถยนต/รถแท็กซี่ 
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NIZi,MS,y 
MSi,S  Py

OCi

 

 
NIZi,MS,y   : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ตอป ที่ไมไดใชงานแลว เน่ืองจากผูโดยสารเปล่ียนมาใชบริการ MRTS ในป y 

(คัน) 
MSi,y  : สวนแบงเปนเปอรเซ็นตของผูโดยสารที่ใชบริการ MRTS  ท่ีเคยเลือกใชยานพาหนะประเภท i ในป y (%) 
Py  : จํานวนผูโดยสารที่เดินทางดวยโครงการในป y (คน) 
OCi  : อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i กอนโครงการเริ่ม (คน) 
 i   : รถยนต/รถแท็กซี่ 

 
 

ตัวแปร คา ท่ีมา 
TDIZi,y*(NIZi,y- NIZi,BL- NIZi,MS,y) รถยนต: 2016: -100,464 

2019: -108,129 
2023: -74,955 

2030: -102,780 
รถแท็กซี่: 2016: -14,008 

2019: -17,172 
2023: -11,388 
2030: -13,103 

(หนวย: vehicle-km/day) 

ไดมาจากผลการประมวลผลของแบบจําลอง  
e-BUMสําหรับการคํานวณกอนเริ่มโครงการ

EFKM,i,y รถยนต: 192, รถแท็กซี่:175 ดูหนา 29 
LERFB,y of cars (ปแรก) -7,054 ไดจากการคํานวณ 
LERFB,y of taxi (ปแรก) -897 ไดจากการคํานวณ 
LERFB,y of total (ปแรกr) -7,951 ไดจากการคํานวณ 

ข) การปลอยกาซอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเร็วของยานพาหนะ 
  

LESP ,y  NIZi,y  TDIZi,y  EFKM ,VP ,i,y  EFKM ,VB ,i  106

C ,T

  

เม่ือ: 
LESP,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเร็วการว่ิงของรถยนตและรถแท็กซี่ ในป y 

(tCO2) 
NIZi,y  : จํานวนรถยนต/รถแท็กซี่ที่ว่ิงบนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (คัน) 
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TDIZi,y  : ระยะทางว่ิงเฉลี่ยของรถยนต/รถแท็กซี่บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y (กิโลเมตร 
EFKM,VP,i,y  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซี่ ที่ความเร็วของโครงการ ในป y (gCO2/km) 
EFKM,VB,i  : คา Emission Factor ตอกิโลเมตร ของรถยนต/รถแท็กซี่ ที่ความเร็วกรณีฐาน (gCO2/km) 
i   : รถยนต/รถแท็กซี่ 

 
ตัวแปร คา ที่มา 

NIZi,y รถยนต: 2016: 11,163 
2019: 12,014 
2023: 8,333 

2030: 11,420 
รถแท็กซี่: 2016: 2,001 

2019: 2,453 
2023: 1,627 
2030: 1,872 

(หนวย: vehicle) 
 

ไดมาจากผลการประมวลผลของแบบจําลอง       e
-BUM สําหรับการคํานวณกอนเริ่มโครงการ 

 
 
 
 
 

TDIZi,y Cars: 9.0, Taxis: 7.0 
(unit: km/day) 

ไดมาจากผลการประมวลผลของแบบจําลอง  
e-BUMสําหรับการคํานวณกอนเริ่มโครงการ 

EFKM,VP,i,y Cars: 190.0, Taxis: 173.1 ดูหนา 29 
EFKM,VB,i  : Cars: 192.4, Taxis: 175.4 ดูหนา 29 
VP 24.0 

ไดมาจากผลการประมวลผลของแบบจําลอง  
e-BUMสําหรับการคํานวณกอนเริ่มโครงการ 

VB 
23.5 

ไดมาจากผลการประมวลผลของแบบจําลอง  
e-BUMสําหรับการคํานวณกอนเริ่มโครงการ 

LESP,y of cars (ปแรก) -85 ไดจากการคํานวณ 
LESP,y of taxi (ปแรก) -11 ไดจากการคํานวณ 
LESP,y of total (ปแรก) -96 ไดจากการคํานวณ 

 
ค) ผลรวมของการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรท่ีเบาบางลง 
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LECON ,y  LEREB ,y  LESP ,y

 7,951 96

 8,047

 

สําหรับปแรก 
 
เม่ือ: 
LECON,y  : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดนอยลง ในป y (tCO2) 
LEREB,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการดึงการจราจร/Rebound Effect ในป y(tCO2) 
LESP,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความเร็วในการวิ่งของยานพาหนะ ในป y (tCO2) 
 

 
III-3. ปริมาณการปลดปลอย  Leakage รวม 

 
ปริมาณการปลดปลอย Leakage สามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

LEy  LELFB ,y  LELFT ,y  LECON ,y

 3,021 0  8,047

 5,026

 

 
สําหรับปแรก 
 
เม่ือ: 
LEy : ปริมาณการปลดปลอย Leakage ในป y (tCO2) 
LELFB,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถประจําทางในป y (tCO2) 
 LELFT,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน Load Factor ของรถแท็กซี่ในป y (tCO2) 
 LECON,y : ปริมาณการปลดปลอย Leakage อันเนื่องมาจากการจราจรที่เบาบางลง ในป y (tCO2) 

 
ในปที่คา LEy < 0 ไมควรรวมคาการปลดปลอย leakage ในการคํานวณปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลง  ดังนั้นในการคํานวณ
ดังกลาว จะถือวา Leakage มีคาเปนศูนย 
 
(IV) ปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง 
  
การลดลงของปริมาณการปลอยกาซสามารถคํานวณไดดังนี้ 
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ERy  BEy  PEy  LEy

127,678  70,820  0

 56,858

 

 
สําหรับปแรก 
 
เม่ือ: 
ERy : ปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลง ในป y (tCO2e/yr) 
BEy : ปริมาณการปลอยกาซกรณีฐาน ในป y (tCO2e /yr) 
PEy : ปริมาณการปลอยกาซของโครงการ ในป y (tCO2e /yr) 
LEy : ปริมาณปลดปลอย Leakage ในป y (tCO2e /yr) 

 
 
 

ข.6.4 สรุปการประมาณคากอนเร่ิมโครงการสําหรับคํานวณปริมาณการปลอยกาซท่ีลดลง 
>> 
 

ป 
การปลอยกาซของ

โครงการโดยประมาณ 
(tCO2e) 

การปลอยกาซกรณี
ฐานโดยประมาณ 

(tCO2e) 

การปลดปลอย 
Leakage โดยประมาณ 

(tCO2e) 

การปลอยกาซที่ลดลง
โดยรวมโดยประมาณ 

(tCO2e) 
ป 1 70,820 127,678 0 56,858 
ป 2 75,833 135,348 0 59,515 
ป 3 80,846 142,852 0 62,006 
ป 4 85,858 150,192 0 64,334 
ป 5 93,663 162,207 0 68,544 
ป 6 101,468 173,967 0 72,498 
ป 7 109,274 185,475 0 76,201 
ป 8 117,079 196,736 0 79,657 
ป 9 119,980 199,595 0 79,615 
ป 10 122,881 202,376 0 79,496 
ป 11 125,782 205,083 0 79,301 
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ป 12 128,683 207,715 0 79,032 
ป 13 131,584 210,273 0 78,690 
ป 14 134,485 212,760 0 78,275 
ป 15 137,386 215,176 0 77,790 
ป 16 140,287 217,523 0 77,236 
ป 17 143,188 219,801 0 76,613 
ป 18 146,089 222,012 0 75,922 
ป 19 148,990 224,156 0 75,166 
ป 20 151,891 226,236 0 74,344 
ป 21 154,792 228,251 0 73,459 
รวม 2,520,859 4,065,410 0 1,544,551 

 
 
 

ข.7. การประยุกตใชวิธีการและรายละเอียดแผนการติดตามตรวจสอบ 

 

ข.7.1 ขอมูลและตัวแปรที่ทําการติดตามตรวจสอบ 

 

ขอมูล / ตัวแปร: BTDp,i,y      (ID No.M1)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร 
รายละเอียด: ระยะการเดินทาง Baseline ของผูโดยสารที่สํารวจกลุม p ซึ่งใชยานพาหนะประเภท i ในป y 
แหลงขอมูล: ผลการสํารวจ ซึ่งจัดทําโดยบริษัทรับสํารวจภายนอก 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไมมีขอมูล 

วิธีการวัดคา (ถามี): ไดมาจากการสัมภาษณ ดวยคําถามเก่ียวกับประเภทยานพาหนะที่ใช และระยะการเดินทางหากไมมี
โครงการ  โดยสํารวจปละคร้ัง และทดสอบเปนรายป 1 ครั้ง พรอมกับทดสอบอีกครั้งเปนอยางนอย  
การสํารวจใชวิธีการดังรายละเอียดในภาคผนวก 4 ของวิธีการศึกษา ซึ่งไดแนบแบบสอบถามเพ่ือ
ประกอบคําอธิบายดวย 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: - 
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ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: NCVx,y      (ID No.M2)
หนวยขอมูล: J/g ของเช้ือเพลิง ในป y 
รายละเอียด: คาพลังงานความรอนสุทธิของเช้ือเพลิงประเภท x 
แหลงขอมูล: สถานการณพลังงานของประเทศไทย 2550 จากศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรางพลังงาน ประเทศไทย 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไมมีขอมูล 

วิธีการวัดคา (ถามี): ขอมูลสถิติแหงชาติ 
ขั้นตอนการทํา QA/QC: ขอมูลสถิติแหงชาติ 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: EFCO2,x,y     (ID No.M3)
หนวยขอมูล: gCO2/MJ 
รายละเอียด: Carbon Emission Factor สําหรับเช้ือเพลิงประเภท x ในป y 
แหลงขอมูล: ใชคามาตรฐานของ IPCC ที่ลิมิตลาง ที่ชวงความเช่ือม่ัน 95%  ตามคาในตาราง 1.4 ของบทที่ 1 ใน

เลม 2 (พลังงาน) ของหนังสือคูมือ 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไมมีขอมูล 

วิธีการวัดคา (ถามี): ขอมูลสถิติของทางการ 
ขั้นตอนการทํา QA/QC: ขอมูลสถิติของทางการ 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: SFCi,x,y     (ID No.M4)
หนวยขอมูล: หนวยของมวลสารหรือปริมาตรของเช้ือเพลิง ตอกิโลเมตร 
รายละเอียด: ปริมาณการใชเชื้อเพลิงเฉพาะของยานพาหนะประเภท i ในการใชเชื้อเพลิงประเภท x ในป y 
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แหลงขอมูล: เก็บขอมูลหรือศึกษาไดจากผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไมมีขอมูล 

วิธีการวัดคา (ถามี): ไดมาจากการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง หรือการคํานวณโดยใชคาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด และ
ระยะว่ิงของยานพาหนะแตละประเภท 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: เพื่อใหความเสี่ยงนอยท่ีสุด  ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของโครงการจะนํามาจากคาการใชเชื้อเพลิง
เฉพาะของตัวอยาง ซึ่งหาไดโดยการหาลิมิตบน ท่ีความเชื่อม่ัน 95%  น่ันคือ ปริมาณการใช
เช้ือเพลิงเฉลี่ยจริงมีคาเทากับหรือต่ํากวาคาที่ไดจากโครงการ ดวยคาเชื่อม่ัน 95% 

ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: ECPJ,y     (ID No. M5)
หนวยขอมูล: MWh 
รายละเอียด: ปริมาณการใชไฟฟาของรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน (ขบวนรถไฟฟา) ในป y  
แหลงขอมูล: ผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

0.39kWh/คน * (983,800 * 365) คน/ป = 140,044 MWh/ป ในปแรก   
ซึ่งคา 0.39 คือคาจากรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสายปจจุบัน ในป 2551 

วิธีการวัดคา (ถามี): ดวยมิเตอรวัดคา ที่ไดรับการติดตามผลอยางตอเนื่อง และนับยอดปละครั้ง 
ขั้นตอนการทํา QA/QC: ตรวจสอบเทียบกับใบแจงคาไฟ 
ขอเสนอแนะ: นับเฉพาะไฟฟาที่ใชในการขับเคล่ือนขบวนรถไฟฟา 

 

ขอมูล / ตัวแปร: IPTDp,i,y     (ID No. M6)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร 
รายละเอียด: ระยะการเดินทางทางออมของโครงการ ของผูโดยสารที่ทําการสํารวจ ซึ่งใชยานพาหนะประเภท i 

ในป y 
แหลงขอมูล: ไดจากผลการสํารวจซึ่งจัดทําโดยบริษัทภายนอก 
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คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไมมีขอมูล 

วิธีการวัดคา (ถามี): ไดมาจากการสัมภาษณ ดวยคําถามเก่ียวกับประเภทยานพาหนะที่ใช และระยะการเดินทางจาก
จุดเร่ิมตนมายังทางเขาสถานี MRTS และจากทางออกสถานี MRTS ไปยังจุดหมายปลายทาง โดย
สํารวจปละคร้ัง และทดสอบเปนรายป 1 ครั้ง พรอมกับทดสอบอีกครั้งเปนอยางนอย  การสํารวจใช
วิธีการดังรายละเอียดในภาคผนวก 4 ของวิธีการศึกษา ซึ่งไดแนบแบบสอบถามเพื่อประกอบ
คําอธิบายดวย 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: ใชวิธีการดังรายละเอียดในภาคผนวก 4 ของวิธีการศึกษา 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: OCi,y     (ID No. M7)
หนวยขอมูล: คน (จํานวนผูโดยสาร) 
รายละเอียด: อัตราการโดยสารเฉล่ียของยานพาหนะประเภท i ในป y. 
แหลงขอมูล: เก็บขอมูลหรือศึกษาไดจากผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

รถประจําทาง: 40.18 
สําหรับรถประจําทาง จะสันนิษฐานใหคาลดลงจากกรณีฐาน 1%  
แตสําหรับรถแท็กซี่สันนิษฐานวาคาเทาเดิม 

วิธีการวัดคา (ถามี): ใชคาที่ไดจากการสังเกตการณสําหรับยานพาหนะทุกประเภท 
สําหรับรถประจําทาง จะใชคาจากการศึกษา Boarding-alighting Studies หรือจากบัตรโดยสาร
อิเล็คโทรนิคอัจฉริยะ (Electronic Smart Tickets) หรืออาจใชคาจากการสังเกตการณ โดยการนํา 
Expansion Factors มารวมในการคํานวณเสนทางที่ใหบริการ เพื่อหาคาเฉล่ียอัตราการโดยสาร
ตลอดเสนทาง  ทางเลือกอ่ืนสําหรับรถประจําทางนั้น คาอัตราการโดยสารสามารถใชระยะการ
เดินทางเฉล่ียของผูโดยสารรถประจําทาง และผูโดยสารรวม รวมทั้งระยะทางว่ิงรวมของรถประจํา
ทางอีกดวย  ในกรณีรถแท็กซี่ จะตองไมรวมคนขับดวย  
รายละเอียดการวัดคาจากการสังเกตการณและการศึกษา Boarding-alighting Studies โปรดดู
ภาคผนวก 1  2 และ 3  

ขั้นตอนการทํา QA/QC: - 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 
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ขอมูล / ตัวแปร: TDIZi,y     (ID No. M8)
หนวยขอมูล: กิโลเมตร 
รายละเอียด: ระยะทางว่ิงเฉลี่ยของรถแท็กซี่และรถยนตบนถนนท่ีไดรับผลกระทบ ในป y 
แหลงขอมูล: เก็บขอมูลหรือศึกษาไดจากผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ไดมาจากการประมวลผลแบบจําลอง e-BUM 

วิธีการวัดคา (ถามี): การติดตามตัวอยางยานพาหนะ ไมวาจะดวยวิธีอิเล็คโทรนิคหรือการสังเกตการณ ตองติดตามเม่ือ
ยานพาหนะเหลานั้นผานเขาหรือออกจากถนนที่ไดรับผลกระทบ  พรอมทั้งนับระยะทางดวย GPS 
หรือวิธีอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: - 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: NIZi,y     (ID No. M9)
หนวยขอมูล: คัน 
รายละเอียด: จํานวนยานพหนะประเภท i  ท่ีใชถนนท่ีไดรับผลกระทบ  (C หมายถึง รถยนต และอักษร T 

หมายถึง รถแท็กซี่) 
แหลงขอมูล: เก็บขอมูลหรือศึกษาไดจากผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

รถยนตสวนบุคคล:  
          2559: 11,163 
          2562: 12,014 
          2566:   8,333 
          2573: 11,420 
แท็กซี่: 
          2559:  2,001 
          2562:  2,453 
          2566:  1,627 
          2573:  1,872 

วิธีการวัดคา (ถามี): การนับดวยสายตา ซึ่งควรจะทําการนับในหลาย ๆ ชวงของถนน ในกรณีที่ถนนแยกออกเปนซอย
ตาง ๆ  เพ่ือใหไดคาเฉลี่ยที่แมนยํา 
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ขั้นตอนการทํา QA/QC: - 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: Py     (ID No. M10)
หนวยขอมูล: คน 
รายละเอียด: จํานวนผูโดยสารรวมท่ีเดินทางในระบบของโครงการ 
แหลงขอมูล: ผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

คนตอวัน 
2559 2562 2566 2573 

443,000 523,300 641,400 959,300 
 

วิธีการวัดคา (ถามี): ดานเก็บคาโดยสาร และขอมูลในสมารทการด 
ขั้นตอนการทํา QA/QC: ควบคุมไดดวยการตรวจสอบบัตรโดยสาร 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 
 

ขอมูล / ตัวแปร: MSi,y     (ID No. M11)
หนวยขอมูล: เปอรเซ็นต (%) 
รายละเอียด: สวนแบงสุทธิของผูโดยสารที่เปล่ียนมาใชรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน แทนที่จะใชยานพาหนะประเภท i 

ในป y 
แหลงขอมูล: ไดจากผลการสํารวจ ซึ่งจัดทําโดยบริษัทภายนอก 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ดูใน BSPi (ID No. 10) ในสวน ข.6.2. 

วิธีการวัดคา (ถามี): การสํารวจประจําป  โดยขอมูลไดจากการถามคําถามขอ 2 และ 3 ในการศึกษา  ดูแบบสอบถามใน
ภาคผนวก 4 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: ทําตามขั้นตอนในภาคผนวก 4 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 

ขอมูล / ตัวแปร: Ni,y     (ID No. M12)
หนวยขอมูล: คัน 
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รายละเอียด: จํานวนรถแท็กซี่และรถประจําทางที่ว่ิงในกรุงเทพมหานคร 
แหลงขอมูล: กรมการขนสงทางบก 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

ดูภาคผนวก 4. 

วิธีการวัดคา (ถามี): เนื่องจากมีรถประจําทางหรือแท็กซี่ที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายจํานวนมาก ซึ่งถึงแมวาจะ
สามารถประมาณคาได แตก็เปนคาที่ไมนาเช่ือถือ ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหใชจํานวนรถที่จด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมาคํานวณ  โดยการศึกษาจะทําในปที่ 1, 4, 7 หรือ 10 (ถามี) ของ
ระยะเวลาการคิดเครดิต 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ขอเสนอแนะ: ไมมี 

 
ขอมูล / ตัวแปร: VP,y     (ID No. M13)
หนวยขอมูล: Km/h 
รายละเอียด: อัตราความเร็วเฉล่ียของรถยนตและแท็กซี่ บนถนนที่ไดรับผลกระทบ ในป y และอัตราความเร็ว

เฉลี่ยรวม รวมทั้งอัตราความเร็วเคลื่อนที่ 
แหลงขอมูล: เก็บขอมูลหรือศึกษาไดจากผูเขารวมโครงการ 
คาของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซที่ลดลงที่ตองการ 
ในสวน ข.5 

24.0 
ซึ่งไดมาจากการประมวลผลของแบบจําลอง e-BUM 

วิธีการวัดคา (ถามี): การวัดคาขณะรถว่ิงดวย GPS จะใชหาคาอัตราความเร็วเฉลี่ยรวมและอัตราความเร็วเคล่ือนที่ (ขณะ
ว่ิง) บนถนนที่ไดรับผลกระทบ  ซึ่งควรใชวิธีเดียวกับการหาคา VB ทั้งนี้คาอัตราความเร็วเฉล่ียที่ใช
ในการคํานวณหา Rebound Effect น้ัน หมายถึงคาการนําระยะทางว่ิงรวมมาหารดวยระยะเวลารวม
บนถนนท่ีไดรับผลกระทบ 
สวนอัตราความเร็วเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใชในการคํานวณ Speed Effect หมายถึงอัตราความเร็วในขณะ
เคล่ือนที่ ซึ่งก็คือระยะทางรวมหารดวยเวลาที่เคลื่อนที่ (ระยะเวลารวมลบดวยชวงเวลาที่รถหยุดนิ่ง) 
บนถนนท่ีไดรับผลกระทบ 
วิธีการวัดคาสําหรับรถแท็กซี่และรถยนตสวนบุคคลน้ันทําวิธีเดียวกัน ซึ่งตองทําการติดตามดูแล
ถนนที่ไดรับผลกระทบเสนตาง ๆใหปฏิบัติเชนเดียวกัน 

ขั้นตอนการทํา QA/QC: - 
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ขอเสนอแนะ: สําหรับรถยนตสวนบุคคลและรถแท็กซี่เทานั้น 
 
 

ข.7.2. รายละเอียดแผนการติดตามตรวจสอบ: 
>> 
 
(จะตองมีการอธิบายรายละเอียดและสรุปแผนการติดตามผลตอไปนี้อีกครั้งกอนการยื่นขออนุมัติ)  
 
1. ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ 
 
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการในการติดตามตรวจสอบโครงการ คือ MRTA โดยจะไดรับความรวมมือจากกระทรวงคมนาคม 
หรือ BMTA หรือบริษัทใหบริการรถแท็กซี่  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหงจะมีสวนชวยในการตรวจสอบ
การเก็บขอมูลเพ่ือความถูกตองตามหลักวิชาการอีกดวย 
 ตารางตอไปนี้แสดงบทบาทหลักของผูรวมโครงการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

 บทบาทหลักของผูรวมโครงการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
การบริหารจัดการการติดตาม
ตรวจสอบ 
 

- ดําเนินการและบริการจัดการการติดตามตรวจสอบโครงการ 
- จัดทําคูมือการติดตามตรวจสอบ 
- ดําเนินการเก็บขอมูลและระบบการรายงานผลท่ีไดของตัวแปรที่ตองการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

- ดําเนินการและรักษาระบบการเก็บขอมูลของตัวแปรที่ตองการ 
- ตรวจสอบคุณภาพและขั้นตอนการเก็บขอมูล 

การจัดเก็บและจัดการขอมูล 
Data storage and management 

- พัฒนารูปแบบฐานขอมูล 
- ปอนขอมูลในคอมพิวเตอร 
- คํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดลง จากขอมูลที่ติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ได 
- จัดเก็บและรักษาขอมูล 

การประกันคุณภาพ 
(Quality assurance) 

- จัดทําและรักษาระบบประกันคุณภาพ เพื่อรับประกันความโปรงใสและการตรวจสอบ
ความถูกตอง 
- เตรียมพรอมในการอํานวยความสะดวกและประสานงานในข้ันตอนการตรวจสอบ
ความถูกตอง 

การอบรม CDM และการ
เสริมสรางศักยภาพ 

- พัฒนาและจัดทําโปรแกรมการอบรมในการติดตามตรวจสอบ ใหแกพนักงานใน
องคกรท่ีมีสวนเก่ียวของ 
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2.  คูมือการติดตามตรวจสอบ 
 
คูมือการติดตามตรวจสอบเปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อระบุหนาท่ีความรับผิดชอบและกระบวนการตาง ๆ ที่มี   โดยจะตองชี้แจง
รายละเอียดของแหลงที่มาของขอมูล  หนวยวัด  ความถ่ีในการวัด  รวมทั้งกระบวนการประกันคุณภาพ  ทั้งน้ีจะตองมีข้ันตอนใน
การแกปญหาเมื่อขอมูลที่ไดมาไมสมบูรณ ซึ่งขอมูลทั้งหมดเหลาน้ีจะนํามาฝกอบรมใหแกพนักงานท่ีเกี่ยวของอยางทั่วถึง 
 
3.  ขอมูลท่ีทําการติดตามตรวจสอบ 
 
หมวด ข.7.1 จะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ตองทําการติดตามตรวจสอบ  โดยสามารถดูรายละเอียดของแบบสอบถามไดใน
ภาคผนวก 
 
4.  การบริหารจัดการขอมูล 
 
ระบบการบริหารจัดการขอมูลจะตองเปนระบบที่มีการจัดเก็บขอมูลดวยความโปรงใส ซึ่งถือเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญที่สุด 
เพ่ือที่ใหไดมาซึ่งการคํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดลงท่ีถูกตองแมนยํา โปรงใส และเช่ือถือได   ท้ังนี้ผูรวมโครงการจะทํา
การออกแบบฐานขอมูลที่อยูในรูปแบบอิเล็คโทรนิคสท่ีเหมาะสม และหนวยงานแตละหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจะตองเก็บ
รวบรวมขอมูล  เพื่อบันทึกลงในฐานขอมูลรูปแบบอิเล็คโทรนิคสที่ไดทําการออกแบบไว 
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ข.8. วันที่เอกสารการศึกษากรณีฐานและวิธีการศึกษาการติดตามตรวจสอบเสร็จสมบูรณ และรายช่ือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
>> 
 
วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ: 1/11/2552 
 
ดร. อัตสึชิ ฟุกุดะ 
มหาวิทยาลัย Nihon 
อีเมล :  fukuda@trpt.cst.nihon-u.ac.jp 
 
คุณยาสุกิ  ชิรากาวา 
Climate Consulting, LLC. 
อีเมล :  yasuki@climate-c.co.jp 
 
คุณคูไม  ยามากูชิ 
Japan Weather Association 
อีเมล : koumei@jwa.or.jp 
 
ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อีเมล: prinya@kku.ac.th 
 
ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อีเมล: pongrid@gmail.com 
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หมวด ค.  ระยะเวลาโครงการ / ระยะเวลาการคิดเครดิต  

 

ค.1. ระยะเวลาโครงการ : 

 

 ค.1.1. วันเริ่มตนโครงการ:  

>> 
 
1 พฤศจิกายน 2553 
 

 ค.1.2. อายุของโครงการ : 

>> 
 
30 ป 
 

ค.2. ทางเลือกของระยะเวลาการคิดเครดิตและขอมูลท่ีเกี่ยวของ:  

 

 ค.2.1. ระยะเวลาการคิดเครดิตแบบตออายุได: 

 

  ค.2.1.1.   วันเริ่มของการคิดเครดิตปแรก:  

>> 
 
1 กุมภาพันธ 2559 
 
 

  ค.2.1.2.  ชวงระยะเวลาของการคิดเครดิตแรก: 

>> 
 
7 ป 
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 ค.2.2. ระยะเวลาการคิดเครดิตแบบคงท่ี:  

 

  ค.2.2.1.  วันที่เร่ิมตน: 

>> 
 
ไมมี 
 
 

  ค.2.2.2.  ระยะเวลา:  
>> 
 
ไมมี 
 
 

หมวด ง.   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

>> 
 

ง.1. เอกสารการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรวมถึงผลกระทบขามพรมแดน:  

>> 
 
บทสรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
ตามมาตรา 46-47 ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (NEQA 1992) โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (MONRE) ดวยการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (NEB) ซึ่งมีอํานาจในการ
กําหนดประเภทและขนาดของ 22 โครงการซึ่งอยูภายใตการดูแลขององคกรของรัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนที่
จะตองย่ืนรายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) ไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ONEP) และคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการทบทวนและพิจารณาอนุมัติกอนที่จะดําเนินโครงการตอไป 
 
ตอเนื่องจากมาตราท่ีอางถึงขางตน โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงิน (ในเอกสารน้ีจะเรียกวา โครงการ) จัดเปนโครงการ
ทางดานระบบการคมนาคมขนสงมวลชนท่ีเขาขายในการทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) และสงผลรายงานไป
ยัง ONEP ตามดวย NEB กอนไดรับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี 
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การศึกษาและการจัดเตรียมรายงานประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2548 ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวโดย ONEP แนวทางดังกลาวเก่ียวเน่ืองกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Resources) ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ  (Biological Resources) ดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (Human Use Value) ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  (Quality of Life) และการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Public Participation) ซึ่งพื้นท่ีที่ทําการศึกษาไดครอบคลุมแนวการขยายโครงการจาก Center Line  ต้ังแต 500 เมตรข้ึน
ไปในกรณีที่อาจเกดิผลกระทบ  และยังครอบคลุมไปถึงระยะรัศมี 500 เมตรโดยรอบสถานีอีกดวย 
 
โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีนํ้าเงินแบงไดเปน 2 เสนทาง คือ เสนทางหัวลําโพง-บางแค และ เสนทางบางซ่ือ-ทาพระ โดย
เสนทางหัวลําโพง-บางแคมีความยาวทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร (9 กิโลเมตรเปนโครงสรางแบบยกระดับ และ 5 กิโลเมตรเปน
โครงสรางแบบใตดิน) รวมท้ังหมด 11 สถานี  สถานียกระดับ ไดแก สถานีทาพระ สถานีบางไผ สถานีบางหวา สถานีเพชรเกษม 
48 สถานีภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง  สวนสถานีใตดิน ไดแก สถานีวัดมังกร สถานีวังบูรพา สถานีสนามชัย 
และสถานีอิสรภาพ  อีกสวนของโครงการรถไฟฟาใตดินสายสีน้ําเงิน คือ เสนทางบางซื่อ-ทาพระ มีความยาวทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร 
โดยเปนสถานียกระดับทั้งหมด จํานวน 10 สถานี ไดแก สถานีเตาปูน สถานีบางโพ สถานีบางออ สถานีบางพลัด สถานสีิรินธร 
สถานีบางย่ีขัน สถานีบางขุนนนท สถานีแยกไฟฉาย สถานีจรัญสนิทวงศ13 และสถานีทาพระ 
 
การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเสนทางหัวลําโพง-บางแค จัดทําข้ึนโดยทีมงานที่ปรึกษาทางดานวิศวกรรม
และการจัดการ ต้ังแตป 2544 และไดรับการอนุมัติจาก NEB ในวันท่ี 17 มกราคม 2545 และไดรับความเห็นชอบรายงานการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกลาวจาก NEB เมื่อป 2551 ในขณะท่ีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
เสนทางบางซ่ือ-ทาพระ จัดทําขึ้นโดยบรษิัท วิศวกรรมไทยที่ปรึกษา จํากัด ในป 2548 และไดรับการอนุมัติจาก NEB ในป 2551  
ซึ่งผลการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทั้งสองเสนทาง ไดถูกสรุปรวบรวมดังรายละเอียดดานลาง 
 
เสนทางหัวลําโพง-บางแค   การศึกษาไดแบงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปน 3 ดาน คือ ดานมลพิษ  ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
และดานสิ่งแวดลอมของมนุษย  ผลกระทบที่เกิดข้ึนนั้น เกิดขึ้นจากการเตรียมการกอสราง การทุบตึก และการกอสรางส่ิงอํานวย
ความสะดวกในโครงการ ซ่ึงกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน มลพิษทางเสียง การส่ันสะเทือน และการกีดขวางการจราจร ทําให
เกิดการจราจรติดขัด ซึ่งถือเปนปญหาปกติในชวงเวลาการกอสรางโครงการทั่วไป  ถึงแมวาจะเปนผลกระทบช่ัวคราวก็ตาม  แต
หากการกอสรางโครงการมีการวางแผนจัดการท่ีดีเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนก็จะสามารถชวยลดผลกระทบที่เกิดข้ึนให
เหลือนอยที่สุด  นอกจากนี้ยังพบวาไมมีผลกระทบใด ๆ ตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
 
ในแงของสิ่งแวดลอมของมนุษยนั้น พบวาจะตองมีการเวนคืนที่ดินของประชาชนคิดเปนพ้ืนที่ทั้งหมด 70 ไร (14 เอเคอร) ซึ่งมี
ครอบครัว 286 หลังคาเรือนที่จะตองยายออกจากพ้ืนที่ดังกลาว ดังนั้นกอนเริ่มดําเนินโครงการ ควรจะมีการแจงใหทุกครอบครัว
ที่จะไดรับความเดือนรอนทราบเกี่ยวกับโครงการพรอมแจงรายละเอียดกระบวนการชดเชยคาเวนคืนที่ดิน ทั้งน้ีผูเดือนรอน
จะตองมีสิทธิ์รองเรียนความเสียหายที่ไดรับ พรอมกันน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการเพื่อบรรเทาทุกขและแกไข
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ปญหาของผูเดือนรอนดวยวิธีที่เหมาะสม โดยจะตองชดเชยคาเวนคืนที่ดินอยางเปนธรรมใหกับผูเดือนรอนใหเร็วที่สุด การเคหะ
แหงชาติดินแดงจะรับผิดชอบในการจัดหาที่พักใหกับครอบครัวที่มีรายไดต่ํา นอกจากนั้นรัฐบาลควรจะอนุมัติเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
เปนพิเศษ (Soft Loan) ใหแกผูเดือดรอนอีกดวย  ทั้งน้ีชวงระยะเวลากอนเริ่มโครงการควรจะมีการทําการสํารวจความคิดเห็นอีก
ครั้งเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางดานการชดเชยคาเวนคืนที่ดินและการหาที่อยูใหม 
 
ผลกระทบอันเน่ืองมาจากการกอสรางท่ีมีความสําคัญมากอีกอยางหน่ึง ก็คือ ระดับของการสั่นสะเทือนที่อาจมีผลกับอาคาร
เกาแกซึ่งตั้งอยูในแถบ 12 เมตรจาก Center Line ของเสนทางรถไฟฟา  การดําเนินการกอสรางใด ๆ ในอาณาเขตกรุง
รัตนโกสินทรจะตองดําเนินการดวยวิธีการที่เหมาะสมเมื่ออยูบริเวณใกลสถานท่ีสําคัญ เชน คลองอนุรักษเกาแกและอาคาร
ประวัติศาสตร นอกจากนี้การกอสรางยังตองอยูในความดูแลอยางใกลชิดจากสํานักโบราณคดี  กรมศิลปากร  สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร  หากพบวาบริเวณใกล
เสนทางมีโบราณวัตถุ จะตองแจงกรมศิลปากรใหทราบเพื่อทําการสํารวจเพิ่มเติมตอไป ซ่ึงการขุดเจาะและเคล่ือนยายชิ้นสวน
เหลานั้นจะตองทําโดยมีการรักษาความปลอดภัยอยางแนนหนาเพ่ือนํามรดกทางประวัติศาสตรดังกลาวไปเก็บยังท่ีที่ปลอดภัย 
 
ในชวงเดินระบบ ผลกระทบทางมลพิษในรูปของมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง  และการสั่นสะเทือนอยูในระดับนอยมาก
และไมมีนัยยะ ยกเวนพ้ืนที่ท่ีกําลังมีการกอสรางซึ่งปลองระบายอากาศอาจจะบดบังทัศนียภาพอันสวยงามของสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตรใกลสถานีใตดินในเขตกรุงรัตนโกสินทร ดังนั้นควรจัดวางปลองระบายอากาศในจุดที่เหมาะสม ซึ่งผูออกแบบ
สามารถออกแบบภูมิทัศนใหสวยงามและเกิดความกลมกลืนของทัศนียภาพ เชน อาจจะปลูกตนไมบังเคร่ืองมือกอสราง หรือ 
กรณีเสนทางที่จะตองผานพ้ืนที่อนุรักษในเขตกรุงรัตนโกสินทรนั้น ก็สามารถจะออกแบบใหเสนทางอยูใตดินแทน 
 
เสนทางบางซ่ือ-ทาพระ   การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมไดทําตามวิธีการเชนเดียวกันกับเสนทางหัวลําโพง-บางแค โดยการ
ประเมินผลกระทบก็ไดแบงออกเปน 3 ดานเชนกัน สําหรับชวงเวลาการกอสรางก็ใชวีธีการลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุดและ
วัดผลเชนเดียวกันกับวิธีขางตน  แตอยางไรก็ตามเสนทางบางซื่อ-บางพระเปนเสนทางที่มีแตโครงสรางยกระดับเทาน้ัน ดังน้ัน
มลพิษทางดานอากาศ   เสียง  และการสั่นสะเทือนนาจะมีนอยกวาอีกเสนทาง ซึ่งมีทั้งโครงสรางแบบยกระดับและใตดิน 
 
ในข้ันการเดินระบบ ผลการประเมินผลกระทบจากมลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของมนุษย สรุปวา มลพิษทางอากาศจะ
เกิดข้ึนจากยานพาหนะบนทองถนนโดยเฉพาะบริเวณทางเขาสถานีรถไฟฟาใตดิน  แตเนื่องจากรถไฟฟาเองไมไดกอใหเกิด
มลพิษทางอากาศแตอยางใด จึงสามารถชวยใหมลภาวะบนถนนดีขึ้น ซึ่งถือเปนขอดีอยางย่ิงของโครงการนี้ 
 
ผลกระทบทางเสียงที่คาดการณไวอยูท่ีระดับประมาณ 70.0 dB (A) หรือมากกวา ท่ีระยะ 20 เมตร ซึ่งโครงสรางของรางรถไฟฟา
นั้นถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงมลภาวะทางเสียงเพื่อใหเกิดเสียงนอยท่ีสุด ดังนั้นระดับเสียงท่ีเกิดจากรถไฟฟาจึงคาดวาจะต่ํากวา
ระดับที่ประเมินไว 
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ผลกระทบทางดานการส่ันสะเทือนที่คาดการณไวคือ 1.674 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งเม่ือเทียบกับคามาตรฐานของ DIN-4150 แลว 
ระดับการสั่นสะเทือนดังกลาวอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน  คาดวาการสั่นสะเทือนท่ีจะเกิดขึ้นจากรถไฟฟาใตดินจะต่ํา  ดังนั้น
ระดับการสั่นสะเทือนในอนาคตไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและโครงสรางใกลเคียง 
 
โครงการรถไฟฟาใตดินจะไมสงผลกระทบตอการคมนาคมขนสงเนื่องจากเสนทางของโครงการจะเปนทางยกระดับขามแยก
ถนน ทําใหไมรบกวนการจราจรใด ๆ ซึ่งเครือขายใหบริการของโครงการยังสามารถชวยลดปริมาณการขับข่ียานพาหนะสวน
บุคคลที่ตองการเดินทางจากชานเมืองเขามาในเมือง นําไปสูการลดลงของมลพิษทางอากาศและระดับเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ
บนถนนอีกดวย 
 
ความเปนไปไดของผลกระทบทางดานสังคมเศรษฐศาสตรที่เกิดข้ึนจากโครงการ อาจเกิดในรูปของความขัดแยงกับชุมชนท่ี
อาศัยอยูตามเสนทางของรถไฟฟาใตดินและบริเวณโดยรอบ  ความขัดแยงดังกลาวรวมไปถึงสภาพการอยูอาศัย  การเดินทางและ
การติดตอสื่อสารที่ไมสะดวก พรอมกับผลกระทบกับผูประกอบการในบริเวณกอสราง  ซึ่งความไมเขาใจกันอาจนําไปสูการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางผูอยูอาศัยในชุมชนกับเจาหนาที่/คนงานกอสราง  จะตองมีการเตรียมมาตรการท่ีจะลดปญหาความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นตาง ๆ กอนเร่ิมกอสรางโครงการ โดยเฉพาะการชดเชยคาเสียหาย และการใหความสําคัญในการแกปญหา
ใหกับชุมชนท่ีไดรับความเดือนรอน 
 
ผลกระทบทางดานโบราณวัตถุ/ประวัติศาสตร/ความสวยงามทางดานทัศนียภาพอาจเกิดข้ึนกับวัดตาง ๆ ที่ต้ังอยูตามเสนทางของ
โครงการ ไดแก วัดใหมยายแปน (หางจากเสนทาง 50 เมตร)  วัดสิงห (หางจากเสนทาง 100 เมตร)  วัดภาณีรังสี (หางจากเสนทาง 
100 เมตร)  วัดรวกสุทธาราม (หางจากเสนทาง 100 เมตร)  เนื่องจากโครงการน้ีออกแบบโครงสรางเปนแบบยกระดับและไม
สรางมลพิษทางอากาศแตอยางใด ดังนั้นจึงคาดวาจะมีผลกระทบตอวัดนอยมาก และดวยหลักการออกแบบภูมิทัศนและ
โครงสรางที่มีความกลมกลืนกันของทัศนียภาพ ทําใหเกิดผลกระทบตอสถานที่ทางประวัติศาสตรและศาสนสถานนอยที่สุด
เทาที่จะเปนไปได 
 
โปรแกรมการตรวจสอบจะมีข้ันตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางดานอากาศ   เสียง  และการสั่นสะเทือน ดังนี้  
1) ติดตามตรวจสอบ ณ 7 สถานี คือ โรงพยาบาลบางโพ  โรงเรียนเทคนิคพระราม 6  สํานักงานเขตบางพลัด  BBM ณ ส่ีแยกบาง
พลัด  วัดใหมยายแปน  วัดโพธิ์เรียง  และวัดทาพระ 2) ตัวแปรที่จะตองวัดคา คือ (ก) คุณภาพอากาศ ทุก 3 เดือนตอป สําหรับคา 
TSP, PM10, CO และ NO2 ติดตอกันเปนเวลา 5 วัน  (ข) ระดับเสียง ปละ 2 ครั้ง สําหรับคา Lmin, Leq 24 hr, Lmax และ Ldn 
ติดตอกันเปนเวลา 5 วัน  และ (ค) ระดับการสั่นสะเทือน 2 ครั้งตอป (ทุก 6 เดือน) 
 
นอกจากน้ี ควรทําการสํารวจความคิดเห็นกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดแกผูอยูอาศัย   ผูประกอบการ  และหนวยงานของรัฐที่ต้ังอยู
ใกลเสนทางของโครงการ โดยเฉพาะในระยะ 100 เมตรจาก Center Line  โดยควรจัดทําการสํารวจทุก 6 เดือนตลอดชวงของการ
กอสราง หรือ ประมาณ 4 ครั้ง (การกอสรางใชเวลาประมาณ 2 ป) 
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ผลการประเมินคุณภาพอากาศ 
แบบจําลอง JEA เปนแบบจําลองคุณภาพอากาศ ท่ีไดรับการพัฒนาโดย Japan Environmental Agency  ซึ่งแบบจําลอง 

JEA น้ีเปนแบบจําลองที่พิจารณาการแพรกระจายของอากาศ ซึ่งคํานึงถึงผลกระทบจากตึกตาง ๆ ที่อยูบริเวณถนนดวย โดยเปน
แบบจําลอง Gaussian สําหรับการแพรกระจายแบบ Puff and Plume (Puff and Plume Dispersion) ซึ่งมักนิยมใชในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่มาจากการปลอยกาซของยานพาหนะ ในการคํานวณหาความเขมขนของมลพิษทางอากาศ และ
ยังสามารถใชคํานวณความเขมขนในระยะยาวเชนคาเฉล่ียรายป 

สภาพการจราจรภายหลังจากเริ่มดําเนินโครงการ หาจากผลการประมวลผลแบบจําลอง eBUM ซึ่งไดขอมูลมาจาก
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร. (สนข.) โดยการใชโปรแกรม CUBE Voyager กับแบบจําลอง Bangkok 
Urban Area Model. 

สวนคาอัตราการลดลงของความเขมขนของมลพิษทางอากาศที่มาจากยานพาหนะ อันเนื่องมาจากโครงการ สามารถหา
คาไดจากทั้งแบบจําลอง JEA และแบบจําลอง eBUM 

ตาราง ง.2  แสดงปริมาณการปลอยกาซที่ลดลงรวม อันเนื่องมาจากโครงการ ในป 2559  ป 2562   ป 2566  และ          ป 
2573 โดยรูป ง.1, ง.2, ง.3, และ ง.4 แสดงอัตราการลดลงของความเขมขนของมลพิษที่มาจากยานพาหนะ เชน CO, NOx, PM10, 
และ THC อันเนื่องมาจากโครงการ 
 
ตาราง ง.2  ปริมาณการปลอยกาซที่ลดลงรวม อันเนื่องมาจากโครงการ 
หนวย: kg/day  

ป 
มลพิษทางอากาศ 2559 2562 2566 2573 

CO 11,597 14,302 20,481 20,835 
NOx 3,519 4,526 7,500 8,160 
THC 5,245 6,537 9,048 9,437 
PM10 16 107 217 278 
CO2 462 638 1,024 1,125 
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ป: 2559 
 

 
รูป ง.1(1)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ CO (รูปซาย) และ กาซ NOx (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อันเนื่องมาจาก
โครงการ 

 
รูป ง.1(2)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ PM10 (รูปซาย) และ กาซ THC (รูปขวา) ท่ีปลอยจากยานพาหนะ อัน
เนื่องมาจากโครงการ 
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ป: 2562 
 

 
รูป ง.2(1)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ CO (รูปซาย) และ กาซ NOx (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อันเนื่องมาจาก
โครงการ 

 
รูป ง.2(2)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ PM10 (รูปซาย) และ กาซ THC (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อัน
เนื่องมาจากโครงการ 
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ป: 2566 
 

 
รูป ง.3(1)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ CO (รูปซาย) และ กาซ NOx (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อันเนื่องมาจาก
โครงการ 

 
รูป ง.3(2)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ PM10 (รูปซาย) และ กาซ THC (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อัน
เนื่องมาจากโครงการ 
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ป: 2573 
 

 
รูป ง.4(1)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ CO (รูปซาย) และ กาซ NOx (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อันเนื่องมาจาก
โครงการ 

 
รูป ง.4(2)    อัตราการลดลงของความเขมขนของกาซ PM10 (รูปซาย) และ กาซ THC (รูปขวา) ที่มาจากยานพาหนะ อัน
เนื่องมาจากโครงการ 
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ง.2. หากผูรวมโครงการหรือประเทศเจาบานเห็นวาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีนัยยะสําคัญ   กรุณาสรุปรายละเอียดและ
อางอิงเอกสารการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามขั้นตอนที่ประเทศเจาบานไดกําหนดไว 

>> 
 
ผลกระทบของโครงการท่ีมีตอสิ่งแวดลอมมีคาเปนบวกอยางชัดเจน ดังการประมาณคาตอไปน้ี 

1) ปริมาณฝุนละอองในอากาศท่ีลดลงตลอดชวงของการคิดเครดิต มีคาประมาณ 16 กิโลกรัมตอวัน  ซึ่งจัดวาเปนคาท่ีสูง
เมื่อเทียบกับปริมาณฝุนละอองทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร  ฝุนละอองในอากาศเหลานี้เปนหนึ่งในมลพิษทางอากาศ
ที่กอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ  

2) ปริมาณที่ลดลงของไนโตรเจนออกไซด (NOx) ตลอดชวงของการคิดเครดิต มีคาประมาณ 3,519 กิโลกรัมตอวัน ซึ่ง 
NOx น้ันเปนกาซที่ทําใหเกิดการแปรสภาพของโอโซนบนพื้นดินไดเปนอันดับสอง รองจาก NMHCs  

 
มลพิษทางอากาศขามพรมแดนเปนมลพิษประเภทที่ไมสามารถกําจัดไดโดยงายหรือมักมีปฎิกิริยาในบรรยากาศเพื่อแปรสภาพ
เปนสารมลพิษทุติยภูมิ (Secondary Pollutant) มลพิษทางอากาศขามพรมแดนที่พบโดยทั่วไป ไดแก คารบอนมอนออกไซด 
(CO), PM10, non-methane VOCs83 และ NOx (เปนผลใหเกิดโอโซนในระดับพื้นดิน ซึ่งเปนองคประกอบหลักของ 
Photochemical Smog) หรือ ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 รวมกับ NOx เปนจุดเริ่มตนของการเกิดฝนกรด) มลพิษทางอากาศขาม
พรมแดนที่สําคัญที่สุดในระบบการคมนาคมขนสงแบบใชน้ํามันดีเซล คือ PM10, NOx  และ SO2 

 
ผลกระทบโดยตรงตอมลพิษทางอากาศขามพรมแดนนั้นไมสามารถหาคาไดเน่ืองจากขอมูลที่มีอยูน้ันไมเพียงพอ แตอยางไรก็
ตาม มีหลักฐานที่ยืนยันไดวาโครงการน้ีมีผลกระทบในแงบวกกับการเกิดมลพิษทางอากาศขามพรมแดน โดยการชวยลดปริมาณ
การปลอยสารมลพิษทางอากาศ (โดยทั่วไปแลวหมายถึง PM10, NOx, SO2 ) ดังท่ีไดกลาวขางตน 
 
นอกเหนือจากเพ่ือการลดมลพิษทางอากาศใหเหลือนอยที่สุดแลว โครงการน้ียังสงผลดีตอสภาพแวดลอมทางดานมลพิษทาง
เสียง ซึ่งมีแนวโนมจะลดลงเน่ืองมาจากปริมาณยานพาหนะที่ลดลง ทําใหความคลองตัวของการจราจรเพิ่มขึ้น โดยการแทนที่
ดวยการจราจรแบบ “หยุดแลวไปตอ” รวมทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยมากข้ึนอีกดวย 
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หมวด จ    ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

>> 
 

จ.1. คําอธิบายโดยยอถึงวิธีการขอความเห็นและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในทองที่ 
>> 
 
จะใหรายละเอียดในโอกาสตอไป 
 

จ.2. สรุปความคิดเห็นที่ไดรับ: 

>> 
 
จะใหรายละเอียดในโอกาสตอไป 
 

จ.3. รายงานการตอบสนองตอความคิดเห็นท่ีไดรับ: 

>> 
 
จะใหรายละเอียดในโอกาสตอไป 
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ภาคผนวก 1 
 

ขอมูลสําหรับติดตอผูเขารวมโครงการ 
 
องคกร:  
ถนน/ตูไปรษณีย:  
อาคาร:  
เมือง/แขวง:  
รัฐ/เขต:  
รหัสไปรษณีย:  
ประเทศ:  
โทรศัพท:  
แฟกซ:  
อีเมล:  
URL:  
ตัวแทน:   
ตําแหนง:  
ยศ:  
นามสกุล:  
ชื่อกลาง:  
ชื่อจริง:  
แผนก:  
เบอรโทรศัพทมือถือ:  
เบอรแฟกซตรง:  
เบอรโทรศัพทตรง:  
อีเมลสวนตัว:  
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ภาคผนวก 2 
 

ขอมูลเกี่ยวกับเงินทุนสาธารณะ  
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ภาคผนวก 3 
 

ขอมูลกรณีฐาน 
 

จํานวนยานพาหนะจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 

ประเภทรถ 
รวม เบนซิน ดีเซล LPG 

LPG 
และ

เบนซิน 

LPG 
และ
ดีเซล 

CNG 
CNG 
และ

เบนซิน 

CNG 
และ
ดีเซล 

ไฟฟา 
ไมใช

เชื้อเพลิง 
ไฮบริด อื่น ๆ 

รวมทั้งสิ้น 5,824,303 4,050,801 1,521,807 7,327 157,885 377 3,496 38,193 1,050 953 23,771 1,129 
17,51

4 

ก. รวมรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 5,677,882 4,050,353 1,406,337 7,126 156,529 323 1,829 37,019 387 937 1,000 1,129 
14,91

3 
รย. 1 รถยนตนั่งสวนบคคลไมเกิน 7 คน  2,033,737 1,605,680 322,150 480 87,814 109 82 15,323 79 3 - 1,129 888 
รย. 2 รถยนตนั่งสวนบคคลเกิน 7 คน  193,169 26,059 154,278 61 1,800 43 5 2,869 73 1 - - 7,980 
รย. 3 รถยนตบรรทกสวนบคคล  951,127 39,415 898,309 140 6,114 165 11 705 233 3 - - 6,032 
รย. 4 รถยนตสามลอสวนบคคล  585 417 23 78 62 - 2 2 - - - - 1 
รย. 5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  - - - - - - - - - - - - - 
รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 
คน  79,202 2,883 173 322 57,728 6 134 17,952 2 - - - 2 
รย. 7 รถยนตสี่ลอเล็กรบจาง  4,439 3,158 4 1,118 149 - - - - - - - 10 
รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ  9,036 135 - 4,927 2,314 - 1,595 65 - - - - - 
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รย. 9 รถยนตบริการธุรกิจ 991 518 331 - 48 - - 94 - - - - - 
รย.10 รถยนตบริการทศนาจร  719 186 32 - 500 - - 1 - - - - - 
รย.11 รถยนตบริการใหเชา  103 34 61 - - - - 8 - - - - - 
รย.12 รถจักรยานยนต  2,298,993 2,298,063 - - - - - - - 930 - - - 
รย.13 รถแทรกเตอร  27,689 - 27,689 - - - - - - - - - - 
รย.14 รถบดถนน  3,281 - 3,281 - - - - - - - - - - 
รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม  6 - 6 - - - - - - - - - - 
รย.16 รถพวง  1,000 - - - - - - - - - 1,000 - - 
รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ 73,805 73,805 - - - - - - - - - - - 
ข. รวมรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 146,421 448 115,470 201 1,356 54 1,667 1,174 663 16 22,771 - 2,601 
รวมรถโดยสาร  34,239 308 29,561 144 1,348 5 1,463 1,174 199 16 4 - 17 
แยกเปน    - ประจําทาง  21,604 256 17,216 143 1,299 5 1,431 1,064 183 1 1 - 5 
          - ไมประจําทาง 9,540 34 9,283 1 48 - 29 108 13 15 1 - 8 
          -  สวนบคคล  3,095 18 3,062 - 1 - 3 2 3 - 2 - 4 
รวมรถบรรทุก  112,182 140 85,909 57 8 49 204 - 464 - 22,767 - 2,584 
แยกเปน    - ไมประจําทาง  47,320 11 27,763 2 1 26 103 - 325 - 17,162 - 1,927 
           -  สวนบคคล Private Truck 64,862 129 58,146 55 7 23 101 - 139 - 5,605 - 657 
ที่มา:  จํานวนยานพาหนะจดทะเบียน, สถิติจํานวนรถยนตจดทะเบียนสะสมตามประเภทเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 
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คา Emission Factors ของรถยนตและรถจักรยานยนต 

 รวม เบนซิน ดีเซล 
LPG 
และ

เบนซิน 
LPG  

LPG 
และ
ดีเซล 

CNG 
CNG 
และ

เบนซิน 

CNG 
และ
ดีเซล 

ไฟฟา ไฮบริด อื่น ๆ 

คา 
Emission 

Factor 
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก  

รถยนตสวนบุคคล  
(รถยนตนั่งสวนบคคลไมเกิน 7 คน) 

2,033,737 1,605,680 322,150 480 87,814 109 82 15,323 79 3 1,129 888 -

คา Emission Factor ของรถยนตสวน
บุคคล (gCO2/km) 

- 193.4 193.4 175.1 175.1 175.1 173.3 173.3 173.3 0.0 n/a n/a 192 

รถแท็กซี่ 
(รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 
7 คน) 

79,202 2,883 173 322 57,728 6 134 17,952 2 - - 2 -

คา Emission Factor ของรถแท็กซี่ 
(gCO2/km) 

- 193.4 193.4 175.1 175.1 175.1 173.3 173.3 173.3 - - n/a 175 

รถจักรยานยนต 2,298,993 2,298,063 - - - - - - - 930 - - -
คา Emission Factor ของรถจักรยานยนต
(gCO2/km) 

- 49.3 - - - - - - - 0.0 - - 49 

ที่มา:  จํานวนยานพาหนะจดทะเบียน, สถิติจํานวนรถยนตจดทะเบียนสะสมตามประเภทเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 
 คา Emission Factors ของรถยนตสวนบุคคลและแท็กซี่ จากการศึกษา  “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)”, 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Japan, 2003. คา Emission Factors ของรถจักรยานยนต จากการศึกษาฉบับนี้ 
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คา Emission Factor ตอกิโลเมตรของยานพาหนะประเภท “i”  ในป “y” (ตัวแปร: EFKM,I,y) (gCO2/km) 

 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 
รถประจําทาง 1,034 1,024 1,014 1,003 993 984 974 964 954 945 935 926 917 908 898 889 881 872 863 854 846 
รถยนตสวน

บุคคล  
192 190 189 187 185 183 181 179 178 176 174 172 171 169 167 165 164 162 161 159 157 

รถแท็กซี่ 175 174 172 170 168 167 165 163 162 160 159 157 155 154 152 151 149 148 146 145 143 
รถจักรยานยนต 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 

Technology Improvement Factors (per annum) is 0.99. 
 

คา Emission Factor ตอผูโดยสาร-กิโลเมตรของยานพาหนะประเภท “i”  ในป “y” (ตัวแปร:EFPKM,I,y) (gCO2/passenger-km) 
 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

รถประจําทาง 25.5 25.2 25.0 24.7 24.5 24.2 24.0 23.7 23.5 23.3 23.0 22.8 22.6 22.4 22.1 21.9 21.7 21.5 21.3 21.0 20.8 
รถยนตสวนบุคคล 99.7 98.7 97.7 96.7 95.7 94.8 93.8 92.9 92.0 91.1 90.1 89.2 88.3 87.5 86.6 85.7 84.9 84.0 83.2 82.3 81.5 

รถแท็กซี่ 227.7 225.5 223.2 221.0 218.8 216.6 214.4 212.3 210.1 208.0 206.0 203.9 201.9 199.8 197.8 195.9 193.9 192.0 190.0 188.1 186.3 
รถจักรยานยนต 36.0 35.6 35.3 34.9 34.6 34.2 33.9 33.5 33.2 32.9 32.5 32.2 31.9 31.6 31.3 30.9 30.6 30.3 30.0 29.7 29.4 
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จํานวนผูโดยสารที่เดินทางในโครงการรวม  ในป “y” (ตัวแปร: Py) (passenger/year) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

359,087,000 384,503,167 409,919,333 435,335,500 474,910,625 514,485,750 554,060,875 593,636,000 608,345,500 623,055,000 637,764,500 
2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 

652,474,000 667,183,500 681,893,000 696,602,500 711,312,000 726,021,500 740,731,000 755,440,500 770,150,000 784,859,500 
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ภาคผนวก 4 
 

ขอมูลการติดตามตรวจสอบ  
แบบสอบถามท่ีใชโดยท่ัวไป 
 
ผูสัมภาษณ:…………………………… 
วันท่ี: .…………………………………. 
เวลา:…………………………………… 
จุด (สถานี) ที่ทําการสัมภาษณ:…………….. 
ระบุเสนรถไฟฟา MRT:…………………… 
 
 
คําถามที่ 1 
“กรุณาใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ” 
1.1. จุดเร่ิมตนการเดินทางของคุณ (จุดท่ีเร่ิม เชน บาน):……………………………… 
1.2. สถานีทางเขา (ขึ้นรถไฟฟา) ใสช่ือหรือรหัสสถานี:…………………… 
1.3. สถานีทางออก (ลงรถไฟฟา) ใสชื่อหรือรหัสสถานี:…………………… 
1.4. จุดหมายปลายทาง (จุดหมายการเดินทาง เชน ที่ทํางาน):……………………………………. 
 
คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ: 
- คําถามขางตนเปนคําถามสําหรับการเดินทางที่ผูโดยสารกําลังเดินทางอยูในคร้ังนั้น ๆ 
- ถาผูโดยสารใชเวลาในการเดินจากจุดเร่ิมตนไปยังทางเขาสถานี นอยกวา 10 นาที ใหถือวาจุดเร่ิมตนกับทางเขาสถานีเปนจุด
เดียวกัน และคําถามขอ 1.1  ใหใสวา “จุดเดียวกับสถานีทางเขา” 
- ถาผูโดยสารใชเวลาเดินจากทางออกสถานีไปยังจุดหมายปลายทาง นอยกวา 10 นาที ใหถือวาจุดเริ่มตนกับทางเขาสถานีเปนจุด
เดียวกัน และคําถามขอ 1.4  ใหใสวา“จุดเดียวกับสถานีทางออก” 
- จะตองกรอกขอมูลที่อยูของจุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทางใหชัดเจน  โดยอาจใชแผนที่ไดหากท่ีอยูคลุมเครือ  แตหากผูถูก
สัมภาษณไมทราบหรือไมยินดีใหขอมูลดังกลาว  ใหหยุดสัมภาษณเนื่องจากหากไมมีขอมูลดังกลาว และจะถือวาแบบสอบถามน้ี
เปนแบบสอบถามทีใ่ชไมได 
- ขอมูลของสถานีรถไฟฟาในขอ 1.2 และ 1.3 ตองเปนชื่อหรือรหัสท่ีใชเรียกอยางเปนทางการ  
- ตองการเฉพาะขอมูลการเดินทางภายในเมืองหรือรอบเมืองเทาน้ัน  หากจุดเร่ิมตนการเดินทางหรือจุดหมายปลายทางของ
ผูโดยสารอยูนอกเขตตัวเมือง (เชน เดินทางมาจากเมืองอ่ืน) ใหหยุดสัมภาษณ  และจะถือวาแบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามที่ใช
ไมได 
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การเดินทางที่เกิดขึ้นจริง 
 
การคํานวณผลท่ีไดจากการสอบถาม โดยผูสอบถามหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ: 
 
1. ระยะทางหนวยเปนเมตร จากจุดเริ่มตนไปยังสถานีทางเขาโครงการ (ถาไมใชจุดเดียวกัน):…………………….. 
คาระยะทางไดมาจาก:……………………….. 
2. ระยะทางเปนเมตร จากสถานีทางออกโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง (ถาไมใชจุดเดียวกัน):……………. 
คาระยะทางไดมาจาก:……………………….. 
ถาคําตอบขอ 1.1 กับ 1.2 ไมเหมือนกัน ใหขามไปทําคําถามท่ี 2  แตหากเหมือนกัน ใหทําแบบสอบถามขอตอไป 
 
 
 
คําถามที่ 2 
  “คุณใชยานพาหนะอะไรในการเดินทางจากจุดเร่ิมตนมายังรถไฟฟา? หากใชยานพาหนะหลายประเภทใหเลือกยานพาหนะที่ใช
เดินทางเปนระยะยาวที่สุด” 
 
รถประจําทาง  รถรางประเภทตาง ๆ เชน Rail, Metro, Tram รถแท็กซี่  รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต 
รถสามลอเครื่อง จักรยานหรือเดินเทา 
 
คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ 
- ดูกราฟ 1 สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติม 
- Rail หมายถึง non-project metro, urban rail, tram และอ่ืน ๆ ; ถามีระบบ  non-project rail หลายระบบ  จะตองแยกเปนแตละ
ประเภท 
- เลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบเทานั้น (เลือกประเภทที่ใชเดินทางนานที่สุด) 
ถาคําตอบในขอ 1.1 และ 1.4  ไมเหมือนกัน ใหขามไปทําคําถามท่ี 3  แตหากเหมือนกัน ใหขามไปทําคําถามท่ี 4 
 
 
 
คําถามที่ 3 
“คุณจะใชยานพาหนะอะไรสําหรับการเดินทางจากสถานีทางออกโครงการไปยังจุดหมายปลายทาง? หากใชยานพาหนะหลาย
ประเภทใหเลือกยานพาหนะที่ใชเดินทางเปนระยะยาวที่สุด” 
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รถประจําทาง  รถรางประเภทตาง ๆ เชน Rail, Metro, Tram รถแท็กซี่  รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต 
รถสามลอเคร่ือง จักรยานหรือเดินเทา 
 
คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ 
- ดูกราฟ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติม 
- Rail หมายถึง non-project metro, urban rail, tram และอ่ืน ๆ ; ถามีระบบ  non-project rail หลายระบบ  จะตองแจกแจงเปนแต
ละประเภท 
- เลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบเทานั้น (เลือกประเภทที่ใชเดินทางนานที่สุด) 
 
คําถามที่ 4 
“สมมติวาไมมี MRTS  คุณจะยังเดินทางอยูหรือไม หรือจะเลือกอยูบาน/ที่ทํางาน/จุดเร่ิมตนแทนที่จะเดินทาง” 
�ยังเลือกเดินทางอยูดี � จะเลือกอยูบาน/ที่ทํางาน/จุดเร่ิมตน 
 
คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ 
- จุดประสงคในการถามคําถามน้ี คือเพ่ือใหรูวาผูโดยสารเลือกเดินทางเพียงเพราะมี MRT ใหบริการหรือไม  นั่นคือ หาก MRT 
ไมไดใหบริการ ผูโดยสารจะไมเลือกที่จะเดินทาง และจะเลือกอยูที่จุดเริ่มตนเหมือนเดิม 
หากผูโดยสารยังเลือกที่จะเดินทางแมจะไมมี MRT ใหทําคําถามท่ี 5  ถาไม  ใหหยุดทําแบบสอบถามได 
 
คําถามที่ 5 
“สมมติวาไมมี MRTS  คุณจะเลือกใชยานพาหนะ 1 ประเภทหรือมากกวานั้น ในการเดินทาง?” 
 
 จะเลือกใชยานพาหนะประเภทเดียว  ใหขามไปตอบคําถามท่ี 6 
 จะเลือกใชยานพาหนะมากกวา 1 ประเภท  เชน รถแท็กซี่ ตามดวยรถประจําทาง เปนตน 
 
ถาคุณเลือกที่จะใชยานพาหนะหลายประเภท  กรุณาระบุจุดท่ีทําการเปล่ียนยานพาหนะ  ยกเวนกรณีที่ระยะหางระหวางจุดคุณใช
เวลาเดินส้ันกวา 10 นาที  เชน คุณจะเลือกใชรถประจําทางจากจุด XXY และจากจุดนั้นจะนั่งรถแท็กซี่ไปที่ทํางาน 
ก. จุดเร่ิมตนการเดินทาง (เหมือนขอ 1.1.):…………………………… 
ข. จุดเช่ือม 1: …………………………………… 
ค. จุดเช่ือม 2: ……………………………………. 
ง. จุดหมายปลายทาง (เหมือนขอ 1.4.):………………………………… 
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คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ 
- จุดเริ่มตนการเดินทางและจุดหมายปลายทางน้ันเปนจุดเดียวกับคําถามท่ี 1  ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนการเดินทางจริงและจุดหมาย
ปลายทางจริงของผูโดยสารที่ถูกสัมภาษณ 
- ส่ิงท่ีเราตองการทราบคือ ผูโดยสารจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางอยางไร หากไมมี MRT  ซึ่งผูโดยสารสามารถนึกถึง
ยานพาหนะตาง ๆ ที่เคยใชเดินทางกอนท่ีจะมีโครงการ MRT 
- เสนทางการเดินทางจากจุดเร่ิมตนไปถึงจุดหมายอาจเปนคนละเสนทางได  ซึ่งหมายถึงอาจเปนเสนทางที่ไมผานโครงการ 
MRT แตผูโดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเชนเดียวกัน 
- ผูโดยสารอาจใชยานพาหนะหลายประเภทกวาจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง เชน รถยนตสวนบุคคลตอดวยรถประจําทาง 
หรือรถแท็กซี่ตอดวยรถจักรยาน เปนตน ซึ่งทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนยานพาหนะ จะตองมีการบงชี้จุดเชื่อมตอในการเปลี่ยน
ยานพาหนะอยางชัดเจน (ขอ 5.2 และ 5.3) 
- ในแบบสอบถาม มีที่ใหกรอกจุดเช่ือมเพียง 2 จุด (ซ่ึงในที่นี้หมายถึง ผูโดยสารเดินทางดวยยานพาหนะ 3 ประเภท คือ จาก
จุดเร่ิมตนไปจุดเชื่อม 1, จากจุดเช่ือม 1 ไปยังจุดเช่ือม 2, และจากจุดเช่ือม 2 ไปยังจุดหมายปลายทาง)  ดังนั้นหากผูโดยสารใช
ยานพาหนะมากกวา 3 ประเภท ใหผูสัมภาษณระบุจุดเช่ือมเพ่ิมเติมตามความเปนจริง 
- ไมนับการเดินทางดวยเทาที่ใชเวลาส้ันกวา 10 นาที เชน การเดินจากจุดเร่ิมตนไปยังสถานีรถประจําทางที่ใชเวลานอยกวา 10 
นาที ไมนับเปนชวงการเดินทาง 1 ชวง 
- จุดเชื่อมทุกจุดจะตองระบุที่อยูอยางชัดเจน  โดยอาจใชแผนท่ีไดหากที่อยูคลุมเครือ  แตหากผูถูกสัมภาษณไมทราบหรือไมยินดี
ใหขอมูลดังกลาว ใหหยุดสัมภาษณเนื่องจากหากไมมีขอมูลดังกลาว และจะถือแบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามที่ใชไมได 
 
การเดินทางในกรณีไมมี MRT (ตัวอยาง) 
 
การคํานวณผลท่ีไดจากการสอบถาม โดยผูสอบถามหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ: 
 
1. ระยะทางเปนเมตร จากจุดเร่ิมตนการเดินทางไปยังจุดเชื่อม:…………………….. 
คาระยะทางไดมาจาก:……………………….. 
2. ระยะทางเปนเมตร จากจุดเชื่อมไปยังจุดหมายปลายทาง (ถาไมใชจุดเดียวกัน):……………. 
คาระยะทางไดมาจาก:……………………….. 
 
ทําซ้ําในกรณีท่ีมีจุดเชื่อมมากกวา 1 จุด 
 
คําถามที่ 6 
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“คุณจะใชยานพาหนะประเภทใดในการเดินทางจากจุดตาง ๆ ที่ระบุ”  กรุณาตอบคําถามนี้ สําหรับทุกจุดท่ีมีการเปลี่ยน
ยานพาหนะ เชน ยานพาหนะท่ีใชสําหรับเดินทางจากจุด เร่ิมตน ไปยังจุด XXY และยานพาหนะท่ีใชจากจุด XXY ไปยัง
จุดหมายปลายทาง 
ชวงการเดินทาง (นํามาจากคําถามท่ี 5 เชน จุดเริ่มตน ไปยังจุด  XXY):……………………………. 
ยานพาหนะท่ีจะเลือกใชในกรณีที่ไมมี MRT ใหบริการสําหรับชวงการเดินทางน้ี: 
 
รถประจําทาง  รถรางประเภทตาง ๆ เชน Rail, Metro, Tram รถแท็กซี่   ขามไปทําขอ 6ก.รถยนตสวนบุคคล 
ขามไปทําขอ 6ข.รถจักรยานยนต ขามไปทําขอ 6ค. รถสามลอเครื่อง ขามไปทําขอ 6ง. จักรยานหรือเดินเทา 
 
คําอธิบายสําหรับผูทําการสัมภาษณ 
- ดูกราฟ 2 สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติม 
- Rail หมายถึง non-project metro, urban rail, tram และอ่ืน ๆ ; ถามีระบบ  non-project rail หลายระบบ  จะตองแจกแจงเปนแต
ละประเภท 
- เลือกคําตอบเพียง 1 คําตอบเทานั้น (เลือกประเภทที่ใชเดินทางนานที่สุด) 
- ตอบคําถามแยกกันสําหรับการเดินทางแตละชวง 
 
คําถาม 6ก. 
“ในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา คุณไดใชบริการรถแท็กซี่หรือไม?” 
 
ใช ไมไดใช 
 
ถาผูโดยสารตอบวา ไมไดใช   ใหจัดแบบสอบถามฉบับน้ีเปนประเภทไมสมํ่าเสมอ (inconsistent) และใหแยกออกจากการนับเพ่ือ
ประมวลผล  
 
คําถาม  6ข. 
“คุณหรือครอบครัวของคุณเปนเจาของรถยนตสวนบุคคล หรือสามารถใชรถยนตสวนบุคคล (แบงกันใช) หรือไดใชรถยนตสวน
บุคคลในชวง 6 เดือนที่ผานมาหรือไม?” 
 
ใช ไมไดใช 
 
ถาผูโดยสารตอบวา ไมไดใช   ใหจัดแบบสอบถามฉบับน้ีเปนประเภทไมสมํ่าเสมอ (inconsistent) และใหแยกออกจากการนับเพ่ือ
ประมวลผล  
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คําถาม  6ค. 
“คุณหรือครอบครัวของคุณเปนเจาของรถจักรยานยนต หรือสามารถใชรถจักรยานยนต (แบงกันใช) หรือไดใชรถจักรยานยนต
ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาหรือไม? 
 
ใช ไมไดใช 
 
ถาผูโดยสารตอบวา ไมไดใช   ใหจัดแบบสอบถามฉบับน้ีเปนประเภทไมสมํ่าเสมอ (inconsistent) และใหแยกออกจากการนับเพ่ือ
ประมวลผล  
 
 
คําถาม  6ง. 
 
“คุณไดเดินทางดวยรถสามลอเครื่องในชวงเวลา 6 เดือนท่ีผานมาหรือไม?” 
 
ใช ไมไดใช 
 
ถาผูโดยสารตอบวา ไมไดใช   ใหจัดแบบสอบถามฉบับน้ีเปนประเภทไมสมํ่าเสมอ (inconsistent) และใหแยกออกจากการนับเพ่ือ
ประมวลผล  
 
ผูนําเสนอโครงการจะตองแนบแบบสอบถามน้ี ในภาคผนวกของเอกสารขอเสนอโครงการ (PDD) เพ่ือย่ืนใหหนวยงาน
ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entity: DOE) ทําการพิจารณา  โดย DOE จะทําการประเมินถึงความ
สอดคลองของแบบสอบถามตอหลักการ (องคประกอบหลักของการสํารวจ) ที่ระบุไวขางตน  
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ภาคผนวก 5 
 

รายละเอียดเก่ียวกับ Additionality 
 
แหลงเงินทุนสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ 
 

1. รฟม. ไดมีหนังสือลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2551 จัดสงรางเอกสารประกวดราคางานโยธาให JICA พิจารณาในเบ้ืองตน 
เพื่อประกอบการพิจารณาเงินกูสําหรับโครงการฯ 

2. กระทรวงการคลังไดมีหนังสือลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ขอเงินกูตอรัฐบาลญี่ปุน ประเภท STEP Loan สําหรับคา
งานโยธาและคางานระบบรถไฟฟา 

3. JICA ไดจัดสง Fact Finding Mission มาเก็บรายละเอียดขอมูลโครงการฯ อีกครั้งหนึ่งใน ระหวางวันที่ 8 - 19 ธันวาคม 
2551 เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปประกอบการพิจารณาในเบื้องตนกอน และไดมีการลงนาม  Minutes of Discussions 
รวมกันระหวาง JICA กระทรวงการคลัง และ รฟม. เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2551  

4. กระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2552 นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนการขอเงินกูประเภท 
STEP Loan ขางตนและมอบหมายใหกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงินกูที่เหมาะสมและคํ้าประกันเงินกูสําหรับ
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ และใหสํานักงบประมาณจัดหางบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 

5. รฟม. ไดมีหนังสือลงวันท่ี 17 มีนาคม 2552 (ดังแสดงในเอกสารแนบ) นําเสนอกระทรวงคมนาคมเพ่ือทราบความเห็น
ของ    รฟม. เก่ียวกับการจัดหาแหลงเงินลงทุนสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ โดยเห็นสมควรใชเงินกู JICA 
แบบเง่ือนไขผอนปรนปกติ แทนเงินกู JICA ประเภท STEP Loan และขอใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาเรงรัด
กระทรวงการคลังในการจัดหาแหลงเงินลงทุนดังกลาวโดยเร็ว เพื่อให รฟม. สามารถดําเนินการคัดเลือก
ผูรับเหมากอสรางโครงการฯ ไดตามแผนงาน  

6. กระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือลงวันที่ 18 มีนาคม 2552 (ดังแสดงในเอกสารแนบ) แจงความเห็นวาเงินกูเง่ือนไขพิเศษ
ชนิด STEP Loan อาจนํามาซึ่งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการฯ ที่อาจไมสอดคลองตอกฎหมาย
ภายในของไทย พรอมทั้งไดขอความรวมมือกระทรวงการคลังเรงรัดการจัดหาแหลงเงินกูสําหรับโครงการฯ ซึ่งอาจ
เปนแหลงเงินกู JICA แบบเง่ือนไขผอนปรนปกติ หรือแหลงเงินกูอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให รฟม. สามารถดําเนินการ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางโครงการฯ ไดตามแผนงาน 

7. กระทรวงการคลังไดมีหนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2552 แจงกระทรวงคมนาคมวาขณะน้ีอยูระหวางหารือเรื่องแหลง
เงินกูโครงการฯ กับรัฐบาลญี่ปุนโดยผานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย โดยไดขอใหรัฐบาลญี่ปุนแจงผลการ
พิจารณาใหกระทรวงการคลังทราบภายในเดือนเมษายน 2552 

8. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ไดเห็นชอบโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 (แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) โดยไดอนุมัติโครงการที่มีความพรอมดําเนินการในป 2553 (ประเภทท่ี 1) ซึ่ง
โครงการฯ สายสีนํ้าเงินฯ ไดรับการบรรจุเปนโครงการภายใตแผนดังกลาวดวย 
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9. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ไดรับทราบผลการประชุมและมีมติเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ที่ไดรับทราบสถานะการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบขนสงทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให รฟม. ดําเนินการประกวด
ราคาโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยายตามขั้นตอน เน่ืองจากคาดวาจะทราบผลการเจรจาเงินกูกับรัฐบาล
ญ่ีปุนภายใน 1 เดือน   

10. กระทรวงการคลังไดมีหนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 (ดังแสดงในเอกสารแนบ) ขอใหกระทรวงคมนาคมเริ่ม
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ โดยกระทรวงการคลังจะจัดหาแหลงเงิน
ภายในประเทศสําหรับโครงการดังกลาว 

11. สบน. ไดจัดประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ สายสีนํ้าเงินฯ และสายสีเขียวฯ เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2552 โดย
มีรองผูอํานวยการ สบน. (นายจักกฤศฎ์ิ พาราพันธกุล) เปนประธาน และผูแทน สศช. กทม. และ รฟม. เขารวมดวย 
โดยประเด็นสําคัญที่ รฟม. ไดรับแจงในที่ประชุม สรุปไดดังนี้ 
-    ในชวงป 2553 – 2555 คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายสีน้ําเงินฯ ใชเงินงบประมาณและเงินกู SP2   คากอสรางงานโยธา

และคาจางท่ีปรึกษา PC ใหใชเงินกูในประเทศ  สวนงานระบบรถไฟฟาและเดินรถใหเอกชนเขารวมทุน (PPP) 
-    ขอให รฟม. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการสายสีน้ําเงินฯ ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี 5 
สิงหาคม 2552 โดยใหเริ่มกระบวนการทันที ทั้งนี้หากจําเปนจะตองขอยกเลิกการประกวดราคาดวยวิธี E – Auction 
ให รฟม. รีบนําเสนอขออนุมัติตอ กวพ.อ. โดยดวน สวนการคํานวณราคากลางงานงานกอสรางใหใชหลักเกณฑ
ตามตาราง F – Factor ตามที่กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือเวียนลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552     
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SECTION A.  General description of project activity 
 
A.1.  Title of the project activity:  
>> 
 
Bangkok Blue Line, Hua Lamphong - Bang Kae and Bangsue - Tapra Sections, Thailand 
Version 1.0 
November 1st 2009 
 
A.2. Description of the project activity: 
>> 
 
The purpose of the project activity is the establishment and operation of a railway system, named the Blue 
Line, Hua Lamphong - Bang Kae and Bangsue - Tapra Sections, which is an efficient, rapid, safe, 
convenient, comfortable and effective mass transit system ensuring high ridership levels in Bangkok, 
Thailand. 
 
The severity of traffic congestion in Bangkok Metropolitan Region (BMR) has reached critical levels and 
the problem needs to be tackled with urgency. Economic losses associated with such congestion in terms 
of excessive delays and travel and time costs have been mounting. Social costs, such as air and noise 
pollution, hazards to health both physical and mental, have also been increasing. Therefore, mass rapid 
transit systems are imperative and must be urgently developed. Currently, people in the project area can 
only use traditional means of transportations such as buses, passenger cars and motorcycles. 
 
The project activity, the Blue Line, Hua Lamphong - Bang Kae and Bangsue - Tapra Sections, is a 
railway system. It consists of two separated sections; one is Hua Lamphong – Bang Khae Section and the 
other is Bang Sue – Tha Phra Section. Hua Lamphong – Bang Khae Section has total length 14 km (9 km 
elevated and 5 km underground) and comprises 11 stations (7 elevated stations and 4 underground 
stations). The forecasted ridership of the section in 2017 and 2032 are 225,790 and 332,918 trips per day, 
respectively. Bang Sue – Tha Phra Section has total length 13 km, elevated with 10 stations. The 
forecasted ridership of the section in 2017 and 2032 are 269,516 and 302,692 trips per day, respectively1. 
Construction of the line will start from 2010 with full operations expected by 2016. The project is part of 
a larger scheme of railways developments in Bangkok. 
 
The baseline scenario of the project activity is a continuation of the current transport system consisting of 
various transport modes other than the Blue Line Extension. 
 
The project activity will reduce greenhouse gas emissions compared to the baseline through following 
changes: 
 
- Improved efficiency: The railway has lower GHG emissions per passenger-kilometre compared to other 

modes of transport used in absence of the project. 

                                                      
1 Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project: Hua  Lamphong – 
Bang  Khae and Bang  Sue – Tha Phra Sections, 26  September 2007. 
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- Mode switching: The railway is more attractive to passengers due to reduced transport times, increased 

safety and reliability. It can thus attract private car, taxi or other transportation modes users with higher 
emission rates to switch to public transport. 

- Load increase or change in occupancy: The railway has a centrally managed organisation dispatching 
trains not available in the current bus based mass transit system. The occupancy rate of the railway can 
thus be increased due to organizational measures. 

 
The project contributes to sustainable development of Thailand and Bangkok in a significant manner: 
 
- Reduction of GHGs, therefore contribute to mitigate climate change. 
- Reduction of air pollutant emission, such as PM, NOx, CO, therefore contribute to alleviate air pollution 

and adverse health effects for residents in Bangkok. 
- Reduction of traffic congestion, therefore passengers can save time and improve economic performance 

of Bangkok. 
- Reduction of noise pollution. 
- Fewer accidents per passenger transported. 
 
A.3.  Project participants: 
>> 
 

Name of party involved 
Private and/or public entity(ies) 

Project participants 
(as applicable) 

Kindly indicate if the Party 
involved wishes to be considered 
as project participant (Yes/No) 

Thailand (host) Private entity: MRTA No 
 
 
A.4.  Technical description of the project activity: 
 
 A.4.1.  Location of the project activity: 
>> 
 
  A.4.1.1.  Host Party(ies):  
>> 
 
Kingdom of Thailand 
 
 
  A.4.1.2.  Region/State/Province etc.:  
>> 
 
Bangkok Metropolitan Region 
 
 
  A.4.1.3.  City/Town/Community etc.: 
>> 
Bangkok 
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  A.4.1.4.  Details of physical location, including information allowing the 
unique identification of this project activity (maximum one page): 
>> 
 

 
 
 
 A.4.2.  Category(ies) of project activity: 
>> 
 
Sectoral scope 7: Transport as listed in the sectoral scopes for accreditation of the operational entities “
Urban mass-transit” 
 
 A.4.3.  Technology to be employed by the project activity:  
>> 
 
The project activity consists of two separated sections; one is Hua Lamphong – Bang Khae Section and 
the other is Bang Sue – Tha Phra Section. 
 
Hua Lamphong – Bang Khae Section: Total length 14 km (9 km elevated and 5 km underground); 
comprises 11 stations (7 elevated stations and 4 underground stations); starts from Hua Lamphong station 
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and continues underground along Rama 4 Road to Charoen Krung road, Wat Mungkorn Kamalawas, 
Wang Burapha, then turns left to Sanam Chai Road and passes under the Chao Phraya River at Pak Klong 
Talad, passing under Klong Bangkok Yai, Itsaraphap Road and then elevated to Tha Phra Intersection and 
running along Petch Kasem Road, Bang Phai, Bang Wa, Phasi Charoen and ends at Bang Khae. 
 
Bang Sue – Tha Phra Section: Total length 13 km, elevated with 10 stations; starts from Bang Sue Station, 
running along Pracharaj Sai 2 Road, passing Bang Pho Intersection, crossing Chao Phraya River; turns 
left into Charansanitwong Road, passing Charansanitwong-Sirinthorn Intersection, Klong Bang Yi Khan, 
Charansanitwong-Barom Rat Chonnani Intersection, crossing Klong Bangkok Noi, Klong Mon, Wat Tha 
Phra and ends at Charansanitwong-Petch Kasem Intersection 
 
The structures of the Line consists of viaducts and tunnels. Twin bore tunnels of 6.3 m outside diameter, 
with at least 1.5 external diameter clear distance between bores, horizontally as well as vertically, are 
proposed as preferred standards. Track standard gauge is 1.435 m. Third rail is parallel to the track for 
distributing electricity to the train. 
 
Automatic Fare Collection System (AFC) is now proposed to install. The system ensures reliable and 
precise monitoring. The AFC system will be a fully automated computer based closed system, comprising 
of equipment at Stations and Central Level. Furthermore equipment for training purposes will be provided. 
The AFC system shall consist of the following main components: 
- Ticket Vending Machines (TVM’s) 
- Ticket Office Machines (TOM’s) 
- Ticket Issuing Machine (TIM) (if existing one cannot be used) 
- Access Gates (exit gates, entry gates and bi-directional gates) 
- Coin tokens 
- Cash handling facilities 
- Stations computers 
- Central computer facilities including workstation 
 
Equipment at Station Level will be able to dispense, check, encode and verify information on tickets and 
tokens, regulate the flow of passengers and store and manage essential operational data. Equipment at 
Central Level will allow the operator access to the database of ticketing, cash flow and passenger traffic 
data. The AFC system will be able to utilise Smart Coin Tokens for Single Journey, tickets and Smart 
Cards for Stored Value and tickets for multiple journeys. These will be capable to operate a multiple fare 
structure over a number of stages and provide the flexibility for future expansion of the system. All 
readers supplied will have the ability to read types of tokens, tickets and cards. The AFC system will have 
the option to allow common use of Smart Cards on other transit systems with full accounting separation. 
AFC system’s software will be developed and documented in a structured manner in accordance with the 
appropriate SIL 1 ratings in European Standard EN50128. Training will be carried out for staff involved 
with all aspects of AFC operation and maintenance. 
 
 
 
 

A.4.4. Estimated amount of emission reductions over the chosen crediting period:  
>> 
 

Years Estimations of annual emission 
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reductions in tonnes of CO2e 
Year 1 25,603
Year 2 26,540
Year 3 27,414
Year 4 28,227
Year 5 29,123
Year 6 29,952
Year 7 30,716
Year 8 31,414
Year 9 32,808
Year 10 34,100
Year 11 35,293
Year 12 36,388
Year 13 37,387
Year 14 38,291
Year 15 39,101
Year 16 39,819
Year 17 40,447
Year 18 40,986
Year 19 41,436
Year 20 41,801
Year 21 42,080
Total estimated reductions (tons of CO2e) 728,927
Total number of crediting years 7
Annual average of the estimated reductions over 
the crediting period (tons of CO2e) 

34,711

 
 
 A.4.5.  Public funding of the project activity: 
>> 
 
No public funding from the Annex 1 countries is provided to the proposed project. 
SECTION B.  Application of a baseline and monitoring methodology  
 
 
B.1. Title and reference of the approved baseline and monitoring methodology applied to the 
project activity:  
>> 
 
Baseline Methodology for Mass Rapid Transit Projects: ACM0016 /Version 01 
 
B.2. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the project 
activity: 
>> 
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The project satisfies all of the following applicability conditions stated in the methodology. Therefore, the 
methodology is applicable to the project. 
 

Applicability conditions Project situations 

a) The project constructs a new rail-based 
infrastructure or segregated bus lanes. In the case 
of rail systems the project needs to provide new 
infrastructure (new rail lines) 

The project constructs a new rail-based mass 
transit system. It will replace partially operations 
on existing bus routes. The project is the 
extension of the existing blue line. It consists of 
two sections, Hua Lamphong – Bang Kae and 
Bangsue-Tapra sections.  Hua Lamphong- Bang 
Kae section composes of approximately 14 
kilometers (9 km of elevated and 5 km of 
underground). The section of Bangsue – Tapra 
composes of approximately 13 kilometers.

b) The methodology is not applicable for 
operational improvements (e.g. new or larger 
buses) of an already existing and operating bus 
lane or rail-based MRTS 

The project is the extension of the existing rail 
infrastructure and not operational improvements 
of already existing and operating rail systems, nor 
replacements of existing rail-based systems. 

c) The methodology is not applicable for bus 
lanes replacing an existing rail-based system i.e. 
the existing urban or suburban rail infrastructure 
must remain fully (in its full length) operational 

The project is a new rail-based mass transit 
system. 

d) The methodology is applicable for passenger 
transport only. 

The Blue Line Extension is a passenger transport 
system. 

e) Any fuels including (liquified) gaseous fuels 
or biofuel blends, as well as electricity can be 
used in the baseline or project case. The 
following conditions apply 
- In the case of gaseous fossil fuels, the 
methodology is applicable if equal or more 
gaseous fossil fuels are used in the baseline 
scenario than in the project activity. The 
methodology is not applicable in its current form 
if more gaseous fossil fuel is used in the project 
activity compared to the baseline scenario; 
- In the case of biofuels, project buses must use 
the same biofuel blend (same percentage of 
biofuel) as commonly used by conventional 
comparable urban buses in the country i.e. the 
methodology is not applicable if project buses 
use higher or lower blends of biofuels than those 
used by conventional buses. In addition, the 
project busses shall not use a significantly higher 
biofuel blend than cars and taxis. 

The project uses electricity. The major baseline 
transport fuels are diesel, gasoline, LPG and 
natural gas. Very few baseline transportation uses 
biodiesel or bioethanol. 
Less gaseous fossil fuels will be used in the 
project than the baseline scenario. 
In the project, the buses will not use biodiesel 
same as in the baseline scenario. 
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f) The methodology is not applicable for the 
implementation of air and water-based transport 
systems; 

The project system is rail based and not air or 
water-based. 

g) The project system partially replaces a 
traditional public transport system in a given city. 
The methodology cannot be used in areas where 
currently no public transport is available 

The Blue Line Extension replaces partially 
traditional bus and passenger car trips. Public 
transports such as bus are currently available in 
the project area. 

h) The methodology is applicable for urban or 
suburban trips. It is not applicable for inter-urban 
transport 

The Blue Line Extension is purely urban 
transport and not inter-urban transport. 

i) This methodology is only applicable if the 
application of the procedure to identify the 
baseline scenario results in that a continuation of 
the current public transport system is the most 
plausible baseline scenario. 

The identified baseline is a continuation of the 
current public transport system. 

 
 
B.3. Description of the sources and gases included in the project boundary:  
>> 
 
The spatial extent of the project boundary encompasses the urban area in which the project takes place. It 
is based on the origins and destinations of passengers using the project system. As the project cannot 
control the trip origins or destinations of passengers the spatial area of the project is the entire city or 
metropolitan/urban area in which the project operates. 

Table  Emissions sources included in or excluded from the project boundary 

 Source Gas Included? Justification / Explanation 

B
as

el
in

e 
em

is
si

on
s 

Mobile source emissions of 
different modes of transport 
for passengers who would 
have used in the absence of 
the Blue Line Extension 

CO2 Yes Major emission source 
CH4 Yes Included only if gaseous fuels are used.  
N2O Yes Included only for gaseous fuels. 

P
ro

je
ct

 
em

is
si

on
s 

Project transport system 
(The Blue Line Extension) 

CO2 Yes Major source 
CH4 No No gaseous fuel is used in the project 

transport system. 
N2O No See description above. 

Mobile source emissions of CO2 Yes Major source 
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different modes of transport 
for passengers using the 
Blue Line Extension from 
trip origin to the Blue Line 
Extension and from the Blue 
Line Extension to trip 
destination 

CH4 Yes Included only for gaseous fuels. Gaseous 
fuels will be used in the transportations from 
origin to Blue Line Extension stations or 
Blue Line Extension stations to the 
destination. 

N2O No See description above. 

 
B.4. Description of how the  baseline scenario is identified and description of the identified 
baseline scenario:  
 
>> 
 
The baseline scenario is identified through following steps. 
 
Step 1:  Identify plausible alternative scenarios 
 
The plausible baseline alternatives of the proposed CDM project are: 
 
1. Other rail based transit systems (e.g. Tram, Monorail, Linear Metro, Automated Guideway Transit 
(AGT), Light Rail Transit (LRT); 
2. Bus Rapid Transit (BRT); 
3. Implementing the project without CDM; 
4. Continuation of the current transport system including improvement based on national, regional or 
local policies. 
 
Step2: Assess options 
 
Analyze all options identified in Step 1 using the “Tool for the demonstration and assessment of 
additionality, version 5.2”. 
 
Alternative 1: Other rail based transit systems (e.g. Tram, Monorail, Linear Metro, AGT, LRT)  
Considering chronic traffic congestion in Bangkok, a rail based transit systems required should have a 
large capacity on a passenger transport. Other rail based systems have generally smaller capacities than 
the proposed MRT. In general, in terms of passengers per hour in peak hour and peak-direction, Tram has 
6,000 passengers, Monorail has 15,000 passengers, Linear Metro has 20,000 passengers, AGT has 10,000 
passengers, and LRT has 20,000 passengers. On other hand, the proposed MRT has more than 50,000 
passengers. 
Additionally, other rail based transit systems such as Tram, Monorail, Linear Metro, AGT, and LRT 
require a large road space. In order to improve the traffic condition such as heavy traffic congestion in 
Bangkok, a project, which will reduce available road space, will not be accepted by the government and 
citizens. 
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Therefore, other rail based transport systems can not be the baseline scenario, in terms of their capacity 
and available construction space. 
 
Alternative 2: The establishment of a Bus Rapid Transit (BRT) 
There is no plan to establish BRT along with the Blue Line Extension so far. The project area has lack of 
road space for the establishment of a BRT.  
Therefore, the establishment of a BRT can not be the baseline scenario.  
 
Alternative 3: Implementing the project without CDM  
Investment analysis shows that the proposed CDM project is not financially attractive, and several 
barriers have been identified for the implementation and operation of the proposed CDM project activity 
(see chapter B5 in details). 
Therefore, implementing the project without CDM can not be the baseline scenario.  
 
Alternative 4: Continuation of the current transport system  
In 2002, Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) formulated Urban Rail 
Transportation Master Plan (URMAP) for Bangkok and surrounding areas. The purpose was to set the 
essential Rail Mass Transit System in Bangkok and surrounding areas for twenty years in order to support 
the changed situation such as declining economic condition. But a development of urban rail 
transportation requires huge investment from abroad or local. Therefore, the continuation of the current 
transport system has various advantage compared to all other options. 
- No political resistance from the existing transport sector as well as from other political pressure groups 
favoring public investment in other sectors such as education, health or security or opposing increased 
public spending. 
- No large-scale public investment requiring additional income/tax sources. 
- Lowest risk of all options. 
 
Choosing this alternative the public authorities must not engage in large additional investments, nor do 
they embark upon risky structural changes to transport nor do they have to confront resistance to change 
from the transport sector. 
Therefore, the continuation of the current situation is clearly the baseline scenario. 
 
Step 3: Determine baseline scenario 
 
As described above, alternative 1 (other rail based mass transit systems), 2 (BRT), and 3 (implementation 
without CDM) are not feasible. The most plausible baseline scenario in the absence of the proposed CDM 
project activity is the continuation of the current transport system. 
 
Baseline Scenario 
 
The baseline scenario is the continuation of the current transport system consisting of various transport 
modes between which the population chooses: 

- NMT (Non-Motorized traffic) with bikes and per foot 
- Private passenger car 
- Taxis 
- Motorcycles (two-wheelers) 
- Buses 
- BTS (Skytrain) 



PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board    
   
   page 10 
 
 
 
 
B.5. Description of how the anthropogenic emissions of GHG by sources are reduced below 
those that would have occurred in the absence of the registered CDM project activity (assessment 
and demonstration of additionality):  
>> 
 
According to the methodology, the additionality of the proposed CDM project activity is demonstrated 
following steps below. 
 
Step 1. Identification of alternative scenarios to the proposed CDM project activity that are consistent 
with current laws and regulations 
 
Sub-step 1a. Define alternatives to the project activity: 
 
Plausible alternatives to the project activity are followings: 
 
1. Other rail based transit systems (e.g. Tram, Monorail, Linear Metro, AGT, Light Rail Transit); 
2. BRT; 
3. Implementing the project without CDM; 
4. Continuation of the current transport system including improvement based on national, regional or 
local policies. 
 
However, as assessed in B.4., alternative 1 and alternative 2 is not realistic alternatives in terms of their 
capacity and available construction space. Therefore, alternative 3 and 4 are realistic and credible 
alternatives of the proposed CDM project activity. 
 
Sub-step 1b. Consistency with mandatory laws and regulations: 
All alternatives identified are consistent with mandatory laws and regulations. 
 
Step 2. Investment analysis 
 
Among alternatives defined in sub-step 1a, “Continuation of the current transport system including 
improvement based on national, regional or local policies” is the baseline scenario as identified in B.4. 
Therefore, alternative 3 is analyzed for the following investment analysis. 
 
According to the methodology, the investment analysis was undertaken from the perspective of the 
operator of the Blue Line Extension, reflecting the costs and revenues from the perspective of the operator. 
Table B.1 shows the analysis of the proposed project using the data from the feasibility study2. In case of 
implementing the project without CDM, NPV was calculated as 24,419 million Baht with a 3.34% 
discount rate which is an interest rate of 5 years Thai government bond in July 2009. Therefore, the 
project without CDM seems financially attractive. However, previous MRTS, existing Blue Line, in 
Bangkok shows that forecast and actual ridership are totally different and overestimated about 20% in 
2007 (Forecast: 158,814,785, Actual: 132,071,000). This overestimation may also cause deterioration of 

                                                      
2 Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project: Hua  Lamphong – 
Bang  Khae and Bang  Sue – Tha Phra Sections, 26  September 2007. 
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the financial cash flow of the Blue Line Extension. Taken into account the difference between forecast 
and actual ridership of the existing Blue Line (20% overestimation), the financial analysis of the project 
can be re-calculated as shown in Table B.2. NPV was fallen down to 1,307 million Baht. The NPV is still 
positive, however, if the O&M cost increases only 3% or if the fare box revenue decreases only 5%, the 
NPV will turn into negative. 
Therefore, it can be assessed that the project is not attractive and feasible without CDM. 
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Table B.1: Financial Analysis of the Project 
       Unit: Million Baht 

Project 
Operati

onal 
Year 

Capital Investment 
O&M 
Cost 

Streams 

Revenue 
CER 

 
Cash Flow 

M&E 
Rolling 
Stock 

Total 
Capital 
Investm

ents 

Fare box 
Revenue 

Non-
Fare-box 
Revenue 

Total 
Revenue 

tCO2 
=15
US$ 

Without 
CDM 

With 
CDM 

1 0  0 1,982 2,865 143 3,008 13 1,026  1,039 
2 0  0 2,032 3,051 153 3,204 13 1,172  1,185 
3 0  0 2,083 3,169 158 3,327 14 1,244  1,258 
4 0  0 2,135 3,291 165 3,456 14 1,321  1,335 
5 0  0 2,188 3,418 171 3,589 15 1,401  1,416 
6 0  0 2,243 3,548 177 3,725 15 1,482  1,497 
7 0  0 2,299 3,683 184 3,867 15 1,568  1,583 
8 0  0 2,356 3,823 191 4,014 16 1,658  1,674 
9 0  0 2,415 3,967 198 4,165 16 1,750  1,766 

10 0  0 2,476 3,888 194 4,082 17 1,606  1,623 
11 0  0 2,538 4,019 201 4,220 18 1,682  1,700 
12 0  0 2,601 4,155 208 4,363 18 1,762  1,780 
13 0  0 2,666 4,296 215 4,511 19 1,845  1,864 
14 0  0 2,733 4,440 222 4,662 19 1,929  1,948 
15 0  0 2,801 4,590 229 4,819 20 2,018  2,038 
16 15,555  15,555 2,871 4,744 237 4,981 20 -13,445  -13,425 
17 0  0 2,943 4,902 245 5,147 20 2,204  2,224 
18 0  0 3,016 5,066 253 5,319 21 2,303  2,324 
19 0  0 3,092 5,235 262 5,497 21 2,405  2,426 
20 0  0 3,169 5,410 270 5,680 21 2,511  2,532 
21 0  0 3,248 5,648 282 5,930 21 2,682  2,703 
22 0  0 3,329 5,895 295 6,190  2,861  2,861 
23 554  554 3,449 6,151 308 6,459  2,456  2,456 
24 0  0 3,549 6,416 321 6,737  3,188  3,188 
25 1,164  1,164 3,689 6,690 335 7,025  2,172  2,172 
26 0  0 3,810 6,975 349 7,324  3,514  3,514 
27 611  611 3,956 7,269 363 7,632  3,065  3,065 
28 0  0 4,071 7,574 379 7,953  3,882  3,882 
29 642  642 4,231 7,890 395 8,285  3,412  3,412 
30 1,317  1,317 4,432 8,217 411 8,628  2,879  2,879 
31 46,252  46,252 4,577 8,093 405 8,498  -42,331  -42,331 
32 0  0 4,741 8,362 418 8,780  4,039  4,039 
33 0  0 4,878 8,640 432 9,072  4,194  4,194 
34 727  727 5,000 8,925 446 9,371  3,644  3,644 
35 0  0 5,125 9,220 461 9,681  4,556  4,556 
36 763  763 5,309 9,523 476 9,999  3,927  3,927 
37 782  782 5,518 9,836 492 10,328  4,028  4,028 
38 183  183 5,677 10,158 508 10,666  4,806  4,806 
39 822  822 5,879 10,490 525 11,015  4,314  4,314 
40 384  384 6,048 10,832 542 11,374  4,942  4,942 

       NPV 24,419  24,671 
Source: Detailed and Definitive Designs and Tender Documentation for Blue Line Extension Project, 2007. 
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Table B.2: Financial Analysis of the Project (Reflecting actual situations) 
       Unit: Million Baht 

Project 
Operati

onal 
Year 

Capital Investment 
O&M 
Cost 

Streams 

Revenue 
CER 

 
Cash Flow 

M&E 
Rolling 
Stock 

Total Capital 
Investments 

Fare box 
Revenue 

Non-Fare-
box 

Revenue 

Total 
Revenue 

tCO2 
=15US$ 

Withou
t CDM 

With 
CDM 

1 0  0  1,982 2,292 143 2,435 13  453 466 
2 0  0  2,032 2,441 153 2,594 13  562 575 
3 0  0  2,083 2,535 158 2,693 14  610 624 
4 0  0  2,135 2,633 165 2,798 14  663 677 
5 0  0  2,188 2,734 171 2,905 15  717 732 
6 0  0  2,243 2,838 177 3,015 15  772 787 
7 0  0  2,299 2,946 184 3,130 15  831 846 
8 0  0  2,356 3,058 191 3,249 16  893 909 
9 0  0  2,415 3,174 198 3,372 16  957 973 

10 0  0  2,476 3,110 194 3,304 17  828 845 
11 0  0  2,538 3,215 201 3,416 18  878 896 
12 0  0  2,601 3,324 208 3,532 18  931 949 
13 0  0  2,666 3,437 215 3,652 19  986 1,005 
14 0  0  2,733 3,552 222 3,774 19  1,041 1,060 
15 0  0  2,801 3,672 229 3,901 20  1,100 1,120 
16 15,555  15,555  2,871 3,795 237 4,032 20  -14,394 -14,374 
17 0  0  2,943 3,922 245 4,167 20  1,224 1,244 
18 0  0  3,016 4,053 253 4,306 21  1,290 1,311 
19 0  0  3,092 4,188 262 4,450 21  1,358 1,379 
20 0  0  3,169 4,328 270 4,598 21  1,429 1,450 
21 0  0  3,248 4,518 282 4,800 21  1,552 1,573 
22 0  0  3,329 4,716 295 5,011  1,682 1,682 
23 554  554  3,449 4,921 308 5,229  1,226 1,226 
24 0  0  3,549 5,133 321 5,454  1,905 1,905 
25 1,164  1,164  3,689 5,352 335 5,687  834 834 
26 0  0  3,810 5,580 349 5,929  2,119 2,119 
27 611  611  3,956 5,815 363 6,178  1,611 1,611 
28 0  0  4,071 6,059 379 6,438  2,367 2,367 
29 642  642  4,231 6,312 395 6,707  1,834 1,834 
30 1,317  1,317  4,432 6,574 411 6,985  1,236 1,236 
31 46,252  46,252  4,577 6,474 405 6,879  -43,950 -43,950 
32 0  0  4,741 6,690 418 7,108  2,367 2,367 
33 0  0  4,878 6,912 432 7,344  2,466 2,466 
34 727  727  5,000 7,140 446 7,586  1,859 1,859 
35 0  0  5,125 7,376 461 7,837  2,712 2,712 
36 763  763  5,309 7,618 476 8,094  2,022 2,022 
37 782  782  5,518 7,869 492 8,361  2,061 2,061 
38 183  183  5,677 8,126 508 8,634  2,774 2,774 
39 822  822  5,879 8,392 525 8,917  2,216 2,216 
40 384  384  6,048 8,666 542 9,208  2,776 2,776 

       NPV 1,307  1,559 

 
 
 
Step 3. Barrier analysis 
 
According to the methodology, it is not necessary to undertake “Barrier analysis”, however, there exist 
strong financial barrier for the implementation of the proposed CDM project activity, therefore it is 
described in the following sentences. 
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In general, an infrastructure development such as MRT project requires much investment cost as an initial 
cost. However, in most cases, there exist difficulties for host country to implement it with a general tax 
income. Thereafter, host country generally applies some funds for the infrastructure from investors such 
as World Bank, ADB, JICA, etc. On the other hand, the government of Thailand has a budgetary shortfall 
since the global financial crisis in 2008. In order to solve this problem, the government has a plan which 
is an issuance of government bonds. But the issuance of government bonds might cause an increase in 
long-term interest rates. As a result, it causes the deterioration in the external financing environment. 
 
The Blue Line Extension has still been lack of funds it requires and trying to find sources. There is policy 
that the civil construction work and PC consultants will be funded by local funds, and train operation 
systems will be funded by Public-Private Partnership (PPP). However, these source of funds have not 
specific or fixed (such as, local funds (can not specify the bank)), and still not have investors. Moreover, 
the project participants and Thai government had been seeking the possibility to utilize JICA loan, but it 
can not be concluded and they decided not to use the loan. (See Annex 5) 
As for the existing MRT, the existing Blue Line had also investment barriers and had tried to apply for 
some funds and finally JICA had granted MRTA a loan. The Purple Line and the Red Line that are to be 
constructed soon also have investment barriers and JICA signs Japanese ODA loan agreement for these 
two projects. Considering all of the metro project can not use domestic loan but JICA loans, it is supposed 
that this will also be the case for the Blue Line Extension and the project participants and Thai 
government had been accessed JICA, however it is not possible to use the loan for the project. 
 
Therefore, MRT project clearly faces the investment barrier for the constructional cost. 
 
 
Step 4. Common practice analysis 
 
The methodology requires to test the common practice analysis in the following way. 
 
“The proposed project activity is regarded as common practice if MRTS have already been implemented 
in 50% of the cities with more than 1 million habitants in the host country without using the CDM” 
 
According to the statistics of The Department of Provincial Administration, Thailand has 19 cities which 
have more than 1 million population. Among these cities, only four cities have rail system or bus lane. 
Therefore, MRTS is only implemented in 5.3% of cities which have more than 1 million population, and 
can be assessed that the proposed project is not common practice in Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Cities 
Population 
(persons) 

Rail System 
(include bus lane) 
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No Cities 
Population 
(persons) 

Rail System 
(include bus lane) 

1 
Krung Thep Maha Nakhon 

(Bangkok Metropolis) 
5,710,883 Yes 

2 Nakhon Ratchasima 2,565,117 No 
3 Ubon Ratchathani 1,795,453 No 
4 Khon Kaen 1,756,101 No 
5 Chiang Mai 1,670,317 No 
6 Buri Ram 1,541,650 No 
7 Udon Thani 1,535,629 No 
8 Nakhon Si Thammarat 1,513,163 No 
9 Si Sa Ket 1,441,412 No 
10 Surin 1,375,560 No 
11 Songkhla 1,335,768 No 
12 Roi Et 1,307,212 No 
13 Chon Buri 1,264,687 No 
14 Chiang Rai 1,227,317 No 
15 Samut Prakan 1,147,224 No 
16 Chaiyaphum 1,122,647 No 
17 Sakon Nakhon 1,116,034 No 
18 Nakhon Sawan 1,074,239 No 
19 Nonthaburi 1,052,592 No 

              Source: Department of Provincial Administration, 2008. 
 
In conclusion, the proposed project is not financially feasible without the revenue of CERs and not 
common practice in Thailand, thus is additional. 
 
 
B.6.  Emission reductions: 

B.6.1. Explanation of methodological choices:
>> 
 
(I) Baseline emission 
 

Baseline emissions are those which would have been caused by passengers using the Blue Line 
Extension and in absence of latter would have used other modes of transport including the existing bus 
system. Baseline emissions are defined per entire passenger trip from origin to destination using various 
modes of transport. In this project, the following modes of transportation are included. 

 
- Bus  
- Private car  
- Taxi  
- Motor cycle 
 

Baseline emissions are calculated per passenger surveyed. For each passenger surveyed the individual 
baseline emissions are calculated and multiplied with the individual expansion factor thus getting the 
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baseline emissions of all passengers of the specific week surveyed. These are multiplied with the total of 
the passengers of the period to arrive at baseline emissions. The following steps should be followed: 

 
Step 1: Conduct a survey, following the procedures presented in Annex 4 of the methodology, in which 
for each surveyed passenger, the trip distance per transport mode that would have taken place in the 
baseline is determined. 
 
Step 2: Calculate the individual baseline emissions for each surveyed passenger (equation below). 
Step 3: Apply an individual expansion factor to each surveyed passenger in accordance with the survey 
sample design (as defined in Annex 4 of the methodology), and summarize these to get the total baseline 
emissions of the period (week) surveyed. To get the annual (or monitoring period) baseline emissions 
the baseline emissions of the surveyed period (week) are calculated per passenger of the period (week) 
and multiplied with the total passengers transported per year (or monitoring period), as per equation 1 
below. 
 
Step 4: Take the lower limit of the 95% confidence interval as total baseline emissions. 

 

BEy 
Py

PSPER

BEp,y  FEXp,y 
p

       (Eq.1) 

 
Where: 
BEy : Baseline emissions in year y (gCO2)  
BEp,y  : Baseline emissions per surveyed passenger p in the year y (g CO2) 
FEXp,y : Expansion factor for each surveyed passenger p surveyed in the year y (each surveyed 

passenger has a different expansion factor) 
Py  : Total number of passengers in the year y 
PSPER : Number of passengers in the time period of the survey (1 week) 
p  : Surveyed passenger (each individual) 
y  : Year of the crediting period 
 

The baseline emission per surveyed passenger p is calculated based on the mode used, the trip distance 
per mode and the emission factor per mode: 

 

BEy  BTDp,i,y  EFPKM ,i,y 
i

        (Eq.2) 

 
Where: 
BEp,y  : Baseline emissions per surveyed passenger p in the year y (gCO2) 
EFPKM,i,y : Emission factor per passenger-kilometre of mode i in the year y (gCO2/PKM) 
BTDp,i,y : Baseline trip distance per surveyed passenger p using mode i in the year y (PKM) 
p  : Surveyed passenger (each individual) 
i   : Relevant vehicle category 
y  : Year of the crediting period 
 
 

Without implementing a survey, it is difficult to follow the above steps to calculate baseline emissions. 
Therefore in the ex-ante calculation, total baseline emissions are calculated based on the number of 
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project passengers who would have used the baseline transportations and the average baseline trip 
emissions. The emission can be calculated as following equations. 

 

BEy 
EFPKM ,i,y  BPi,y  BTDPi

106
i




EFPKM ,i,y  BSPi  Py  BTDPi

106
i

       (Eq.3) 

Where: 
BEy ：Baseline emissions in year y (tCO2e /yr)  
EFPKM,i,y ：Emission factor per passenger-kilometer of transportation category “i”   

(gCO2/passenger-km). 
BPi,y ：Total passengers transported by the selected subway which would have used in the 

baseline (partially) transportation category “i” in the year “y” (passenger).  
BTDPi ：Average baseline trip distance of project passengers which would have used (partially) 

the transportation category “i” (km). 
BSPi ：Share of passengers transported by the selected subway which would have used in the 

baseline (partially) transportation category “i” (%). 
Py ：Total amount of passengers transported by the subway in the year “y”   (passengers). 

Estimated from “Ridership forecast of the Blue Line Extension”.  
i  ：Vehicle category 
  B:  Bus (Average)  
  PC: Private car 
  TX: Taxi 
  MC: Motor cycle 
 
Where: 

EFPKM ,i,y 
EFKM ,i,y

OCi

         (Eq.4) 

EFPKM,i ：Emission factor per passenger-kilometer of vehicle category “i” (gCO2/PKM) 
EFKM,i ：Emission factor per kilometer of vehicle category “i” (gCO2/km).  
OCi  ：Average occupation rate of vehicle category “i” prior project start (passengers). 
 
Where: 

EFKM ,i,y  SFCx,i  NCVx  EFCO2,x 
Nx,i

Ni











x

  IRi
ty      (Eq.5) 

EFKM,i,y ：Emission factor per kilometer of vehicle category “i” in the year y (gCO2/km) 
SFCx,i ：Specific fuel consumption of vehicle category “i” using fuel type “x” prior project start 

(g/km) 
NCVx,y ：Net calorific value of fuel “x” (J/gr) 
EFCO2,x,y ：Carbon emission factor for fuel type “x” (gCO2/J) 
Nx,i ：Number of vehicles of category “i” using fuel type “x” prior project start (units) 
Ni ：Number of vehicles of category “i” prior project start (units) 
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IRi
t ：Technology improvement factor for the vehicle of category “i” per year “t” 

t   ：Years of annual improvement (dependent on age of data per vehicle category) 
i  ：Vehicle category 
 

The emission factor per kilometer for buses on average is calculated as follows: 
 

EFKM ,B ,y 
EFKM ,B R

 DDB R
 EFKM ,BAAC

 DDBAAC
 EFKM ,B RAC

 DDB RAC
 EFKM ,B RW

 DDB RW
 EFKM ,BE

 DDBE
 EFKM ,BAC

 DDBAC

DDB R
DDBAAC

DDB RAC
DDB RW

DDBE
DDBAC

             (Eq.6) 
 
Where: 
DDi ：Total distance driven of bus category “i”  
EFKM,i,y ：Emission factor per kilometer of bus category “i” in the year y (gCO2/km) 
i  ：Bus category 
  B:  Bus (Average)  
   BR: Regular Bus 
   BAAC: Articulated Air Conditioned Bus 
   BRAC: Regular Air Conditioned Bus 
   BRW: Regular White-Blue Bus 
   BE: Euro Bus 
   BAC: Air Conditioned Bus 

 
 
(II) Project emission 
 

Project emissions are based on emissions due to electricity consumed by the project plus emissions 
caused by project passengers from their trip origin to the project entry station and from the project exit 
station to the final trip destination. Emissions from origin to entry station and from exit to destination 
station are based on the mode passengers actually use for this trip part, on the distance driven and on the 
mode-specific baseline emission factor per passenger kilo-meter.  
The emission can be calculated as following equations. 

 
PEy  DPEy  IPEy          (Eq.7) 

PEy ：Project emissions in the year “y” (tCO2eq) 
DPEy ：Direct project emissions in the year “y” (tCO2eq) 
IPEy ：Indirect project emissions in the year “y” (tCO2) 
 
DPEy  ECSK ,y  EFgrid          (Eq.8) 

DPEy ：Direct project emissions in year “y” (tCO2eq) 
ECPJ,y ：Quantity of electricity consumed by the subway (trains only) in the year “y” 

(MWh/yr).  
EFgrid ：Emission factor for the grid (tCO2/MWh)  
 

Indirect project emissions are those caused by passengers from their origin point up to the project entry 
station and from the project exit station up to the final trip destination. The survey realized identifies the 
origin, the project entry station, the project exit station and the final destination of the passenger plus the 
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modes used between the different points e.g. bike from origin to project entry station and taxi from 
project exit station to final destination. The distances between origin and entry and between exit and 
destination are calculated based e.g. on public transit routes, electronic maps and GPS (identical to 
baseline trip determination). The emission factors per passenger kilo-meter used for indirect project 
emissions are identical to the baseline passenger kilo-meter factors. 
Indirect project emissions will be calculated ex-post. 

 
 
(III) Leakage 
 
Leakage emissions included are: 
 
1. Emissions due to changes of the load factor of taxis and buses of the baseline transport system due to 
the project; and 
2. Emissions due to reduced congestion on affected roads, provoking higher average vehicle speed, plus a 
rebound effect. 
 
The impact on traffic (additional trips) induced by the new transport system is included as project 
emissions and thus is not part of leakage. This is addressed by including, as project emissions, the 
emissions from the trips of passengers who would not have travelled in the absence of the project.  
 
III-1. Load Factor Change 
 
a) Load Factor Change of Buses 
 
The project could have a negative impact on the load factor of the conventional bus fleet. Load factor 
changes are monitored for the entire city as the potential impact is not necessarily in the proximity of the 
project. The load factor of buses is monitored in the years 1, 4 and 7 of the crediting period and the year 
10 of the crediting period if a 10-year period is taken. Leakage from load factor change of buses is only 
included if the load factor of buses has decreased by more than 10 percentage points comparing the 
monitored value with the baseline value, and are calculated as: 
 

LELFB,y  NB ,y  ADB  EFKM ,B ,y  1
OCB ,y

OCB









106      (Eq.9) 

Where: 
LELFB,y  : Leakage emissions due to change of load factor of buses in the year “y” (tCO2) 
NB,y  : Number of baseline buses in the year “y” (buses) 
ADB  : Average annual distance driven by baseline buses (kilometres) 
EFKM,B,y  : Emission factor per kilometre of baseline buses in the year “y” (gCO2/km) 
OCB,y  : Average occupancy rate of baseline buses in the year “y” (%) 
OCB  : Average occupancy rate of baseline buses prior project start (%) 

 
b) Load Factor Change of Taxis 
 
The project could have a negative impact on the load factor of taxis. Taxis can include cars as well as 
motorized rickshaws realizing taxi services. If both types of services exist the load factor change is 
monitored separately for these two taxi categories. Load factor changes are monitored for the entire city 
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as taxis operate all over the city and are not confined to deliver their services in certain areas. The load 
factor of taxis is monitored in the years 1, 4 and 7 of the crediting period and the year 10 of the crediting 
period if a 10-year period is taken. This leakage is calculated as: 

 

LELFT ,y  NT ,y  ADT  EFKM ,T ,y  1
OCT ,y

OCT









106      (Eq.10) 

Where: 
LELFT,y  : Leakage emissions due to change of load factor of taxis in the year “y” (tCO2) 
NT,y : Number of taxis in the year “y” (taxis) 
ADT : Average annual distance driven per taxi (kilometres) 
EFKM,T,y : Emission factor per kilometre of taxis in the year “y” (gCO2/km) 
OCT,y : Average occupancy rate of baseline taxis in the year “y” (passengers) 
OCT : Average occupancy rate of baseline taxis prior project start (passengers) 
 
 

III-2. Leakage due to Reduced Congestion 
 
The project activity may reduce the number of remaining buses and potentially other vehicles on roads 
used by mixed traffic and thus also congestion. It is not possible however to determine ex ante if this 
effect will result in positive leakage emissions (i.e. emissions increase) or negative leakage emissions (i.e. 
emissions reductions). Two effects resulting from reduced congestion are considered: 
- Induced traffic effect (or rebound effect), i.e. more trips of passenger cars on the “affected roads”; 
- Changes in vehicle speed effect, i.e. change of emissions due to reduced or increased speed of cars on 
“affected roads”. 
 
a) Emissions due to induced traffic/rebound effect 
 
The concept to capture emissions from induced traffic (or rebound effect) includes the following 
assumptions (induced traffic is measured for passenger cars and taxis): 
- The distance driven on the affected roads of all additional cars/taxis is considered as additional trip 
distance, i.e. it is assumed that formerly used alternative routes are shorter, which is a conservative 
assumption; 
- All additional cars/taxis on the affected roads are considered to be induced by the project and not by 
external effects such as general traffic growth, which again is a conservative assumption. 
 

LEREB,y  TDIZi,y  EFKM ,i,y  NIZi,y NIZi,BL NIZi,MS,y  
i

 106    (Eq.11) 

 
Where: 
LEREB,y  : Leakage emissions due to rebound effect in the year y (tCO2) 
TDIZi,y  : Average trip distance made by cars/taxis on the affected roads in the year y (km) 
EFKM,i,y  : Emission factor per kilometre of cars and taxis in the year y (gCO2/km) 
NIZi,y  : Number of cars/taxis per annum using the affected roads in the year y (cars, taxis) 
NIZi,BL  : Number of cars/taxis per annum using the affected roads in the baseline (cars, taxis) 
NIZi,MS,y : Number of cars/taxis per annum not used anymore due to mode shift to the MRTS in the 

year y (cars, taxis) 
i  : Cars, taxis 
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NIZi,MS,y 
MSi,y  Py

OCi

         (Eq.12) 

 
NIZi,MS,y   : Number of cars/taxis per annum not used anymore due to mode shift to the MRTS in the 

year y (cars, taxis) 
MSi,y  : Net share of passengers using the MRTS which would have used mode i in the year y 

(%) 
Py  : Passengers transported by the project in the year y (passengers) 
OCi  : Average occupation rate of vehicle category i prior project start (passengers) 
i   : Cars, taxis 

 
 
b) Emissions due to changes in vehicle speed 
 

LESP ,y  NIZi,y  TDIZi,y  EFKM ,VP ,i,y  EFKM ,VB ,i  106

C ,T

     (Eq.13) 

 
Where: 
LESP,y  : Leakage Emissions due to changes in vehicle speed of cars and taxis in year y (tCO2) 
NIZi,y  : Number of cars/taxis using the affected roads in the year y (cars, taxis) 
TDIZi,y  : Average trip distance made by cars/taxis on the affected roads in the year y (km) 
EFKM,VP,i,y : Emission factor per kilometre of cars/taxis at project speed in the year y (gCO2/km) 
EFKM,VB,i  : Emission factor per kilometre of cars/taxis at baseline speed (gCO2/km) 
i   : Cars, taxis 

 
 
 
 
c) Sum of Leakage due to Reduced Congestion 

 
LECON ,y  LEREB ,y  LESP ,y         (Eq.14) 

 
Where: 
LECON,y  : Leakage emissions due to reduced congestion in the year “y” (tCO2) 
LEREB,y : Leakage emissions due to induced traffic/rebound effect in the year “y” (tCO2) 
LESP,y : Leakage emissions due to changes in vehicle speed in the year “y” (tCO2) 
 

 
 
III-3. Total Leakage Emissions 

 
Leakage emissions are calculated as follows: 
 

LEy  LELFB ,y  LELFT ,y  LECON ,y        (Eq.15) 
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Where: 
LEy : Leakage emissions in the year “y” (tCO2) 
LELFB,y : Leakage emissions due to change of load factor of buses in the year “y” (tCO2) 
LELFT,y : Leakage emissions due to change of load factor of taxis in the year “y” (tCO2) 
LECON,y : Leakage emissions due to reduced congestion in the year “y” (tCO2) 

 
If for a certain year LEy < 0, then leakage should not be included in the calculation of emissions 
reductions. If LEy > 0, then it should be included. 
If for a certain year LELFB,y < 0, then this leakage should not be included in the calculation of emissions 
reductions. If LELFB,y > 0, then it should be included. 
If for a certain year LELFT,y < 0, then this leakage should not be included in the calculation of emissions 
reductions. If LELFT,y > 0, then it should be included. 
 
(IV) Emission reduction 
 
The emission reduction is calculated as; 
 

ERy  BEy  PEy  LEy          (Eq.16) 

Where: 
ERy : Emission reductions in year y (tCO2e/yr) 
BEy : Baseline emissions in year y (tCO2e /yr) 
PEy : Project emissions in year y (tCO2e /yr) 
LEy : Leakage emissions in year y (tCO2e /yr) 

 
B.6.2.  Data and parameters that are available at validation: 

 
Data / Parameter: OCi     (ID No.1) 
Data unit: Passengers 
Description: Average occupation rate of vehicle category i prior to project start. 
Source of data used: Calculate based on survey data 
Value applied: Private cars  :   1.93 

Taxis   :   0.77 
Motorcycle  :   1.37 
Buses   : 40.59 

Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on visual occupation studies prior project establishment. 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: DDx / DDB    (ID No.2) 
Data unit: Kilometres 
Description: Total distance driven of buses of various sub-categories x prior project start in 

Bangkok. B stands for all buses. 
Source of data used: BMTA official data 
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Value applied: Regular Bus    125,405,174 

Articulated Air Conditioned Bus     2,974,555 
Regular Air Conditioned Bus    36,690,082 
Regular White-Blue Bus    10,380,230 
Euro Bus    111,202,875 
Air Conditioned Bus       2,518,853 
Total      289,171,770 

Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

BMTA official data 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: ADB      (ID No.3) 
Data unit: Kilometres/bus 
Description: Average annual distance driven by baseline buses in Bangkok 
Source of data used: Calculated based on BMTA official data  
Value applied: 35,494 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Calculated base on BMTA official data 
= (Total distances driven by buses: 289,171,770)/(Number of buses: 8,147) 

Any comment: None 
 
Data / Parameter: SFCx,i      (ID No.4) 
Data unit: g/km  
Description: Specific fuel consumption of vehicle category i using fuel type x prior to project 

start 
Source of data used: n/a 
Value applied: n/a 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

n/a 

Any comment: Emission factors per kilometer (EFKM,i) are established and available for each 
types of vehicles in Bangkok, therefore it is not necessary to use specific fuel 
consumptions (SFC). 

 
Data / Parameter: EFKM,i     (ID No.4-1) 
Data unit: gCO2/km 
Description: Emission factor per kilometer of vehicle category “i”  
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Source of data used: Based on “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to 

Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)”, 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Japan, 2003. See Annex 4 for 
details of private car, taxi and motor cycle. 

Value applied: Private car:        192 
Taxi:         175 
Motor cycle:          49 
Regular Bus:     1,081 
Articulated Air Conditioned Bus:     989 
Regular Air Conditioned Bus:      989 
Regular White-Blue Bus:   1,081 
Euro Bus:        989 
Air Conditioned Bus:    1,232 

Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Chassis dynamometer tests done at PCD laboratory in corporations between 
Thai and Japanese government. 

Any comment: Emission factors per kilometer (EFKM,i) are established and available for each 
types of vehicles in Bangkok, therefore it is not necessary to use specific fuel 
consumptions (SFC). 

 
Data / Parameter: Ni      (ID No.5) 
Data unit: Vehicles 
Description: Number of vehicles of category i prior to project start 
Source of data used: DLT official data 
Value applied: See Annex 4. 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

National statistics. 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: ADT      (ID No.6) 
Data unit: Kilometres/taxi 
Description: Average annual distance driven by taxis in Bangkok 
Source of data used: BMTA official data 
Value applied: 180,675 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on taxi companies survey. 
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Any comment: None 

 
Data / Parameter: NIZi,BL / NIZC,BL / NIZT,BL     (ID No.7) 
Data unit: Number of vehicles 
Description: Number of vehicles of vehicle category i using the affected roads per annum in 

the baseline. In particular, C stands for cars, and T for taxis 
Source of data used: Based on simulations using the transport model e-BUM. 
Value applied: Private cars:  

          2016: 11,163 
          2019: 12,417 
          2023:   8,333 
          2030: 13,231 
 
Taxis: 
           2016: 2,001 
           2019: 2,508 
           2023: 1,627 
           2030: 2,201 

Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on simulations using the transport model e-BUM. 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: VB     (ID No.8) 
Data unit: km/h 
Description: Average total speed and average speed under circulation is measured 
Source of data used: Based on simulations using the transport model e-BUM. 
Value applied: 23.5 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on simulations using the transport model e-BUM. 

Any comment: Same speed for cars and taxis. 
 

Data / Parameter: EFGrid     (ID No.9) 
Data unit: kgCO2/kWh 
Description: Emission factor for the grid 
Source of data used: The estimation of emission factor for an electricity system in Thailand 2007, 

Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of 
Energy, Thailand 

Value applied: 0.5057 
Justification of the Combined margin of Thailand’s national electricity system in 2007 calculated 
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choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

in accordance with “Tool to calculate the emission factor for an electricity 
system/Ver1.1”. 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: BSPi     (ID No. 10) 
Data unit: Percentage 
Description: Share of project passengers which would have used baseline mode ‘i’ for 

(part of) their trip in absence of the Blue Line Extension 
Source of data used: Interview survey 
Value applied: Assumed constant mode split share for crediting period based on the ex-ante 

interview survey: 
Buses :   53.4% 
Private cars :  23.9%  
Taxis :     4.1% 
Motorcycles :    5.4%  
Ferry :      5.7% 
Para-transit :    7.6% 

Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on the JBIC interview survey. 

Any comment: Used for ex-ante calculation only. 
 

Data / Parameter: BTDPi     (ID No. 11) 
Data unit: Kilometres 
Description: Baseline trip distance using vehicle category “i” of project passengers 
Source of data used: Interview survey 
Value applied: 7.3 km 
Justification of the 
choice of data or 
description of 
measurement methods 
and procedures 
actually applied : 

Based on FS report. 
Feasibility Study, Detailed Design and Tender Document Preparation for the 
Remaining Extensions and New Routes, Total 3 Projects. 24 October 2005. 
Mass Rapid Transit Authority of Thailand. 

Any comment: Used for ex-ante calculation only. 
 
B.6.3.  Ex-ante calculation of emission reductions: 
>> 

 
(I) Baseline emission 
 

The emission can be calculated as following equations. 
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BEy 
EFPKM ,i,y  BPi,y  BTDPi

106
i




EFPKM ,i,y  BSPi  Py  BTDPi

106
i

  

Where: 
BEy ：Baseline emissions in year y (tCO2e /yr)  
EFPKM,i,y ：Emission factor per passenger-kilometer of transportation category “i”   

(gCO2/passenger-km). 
BPi,y ：Total passengers transported by the selected subway which would have used in the 

baseline (partially) transportation category “i” in the year “y” (passenger).  
BTDPi ：Average baseline trip distance of project passengers which would have used (partially) 

the transportation category “i” (km). 
BSPi ：Share of passengers transported by the selected subway which would have used in the 

baseline (partially) transportation category “i” (%). 
Py ：Total amount of passengers transported by the subway in the year “y”   (passengers). 

Estimated from “Ridership forecast of the Blue Line Extension”.  
i  ：Vehicle category 
  B:  Bus (Average) 
  PC: Private car 
  TX: Taxi 
  MC: Motor cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFPKM,i 

(gCO2/PKM) 
Py 

(passengers/day) 
BSPi (%) BTDPi (km) 

BEy, i (of the 
first year) 

(tCO2e /yr) 
Bus 25.5 - 53.4 7.3 16,060
Private car 99.7 - 23.9 7.3 28,118
Taxi 227.7 - 4.1 7.3 11,021
Motor cycle 36.0 - 5.4 7.3 2,294

Total - 

2016:    443,000 
2019:    523,300 
2023:    641,400 
2030:    959,300

- - 57,493
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Where: 

EFPKM ,i,y 
EFKM ,i,y

OCi

  

EFPKM,i ：Emission factor per passenger-kilometer of vehicle category “i” (gCO2/PKM) 
EFKM,i ：Emission factor per kilometer of vehicle category “i” (gCO2/km).  
OCi  ：Average occupation rate of vehicle category “i” prior project start (passengers). 
 
 
 

 EFKM,i 
(gCO2/km)

OCi (passengers) 

Bus 1,034 40.59 
Private car 192 1.93 
Taxi 175 0.77 
Motor cycle 49 1.37 

                 *Source: 
 
Where: 

EFKM ,i,y  SFCx,i  NCVx  EFCO2,x 
Nx,i

Ni











x

  IRi
ty   

EFKM,i,y ：Emission factor per kilometer of vehicle category “i” in the year y (gCO2/km) 
SFCx,i ：Specific fuel consumption of vehicle category “i” using fuel type “x” prior project start 

(g/km) 
NCVx,y ：Net calorific value of fuel “x” (J/gr) 
EFCO2,x,y ：Carbon emission factor for fuel type “x” (gCO2/J) 
Nx,i ：Number of vehicles of category “i” using fuel type “x” prior project start (units) 
Ni ：Number of vehicles of category “i” prior project start (units) 
IRi

t ：Technology improvement factor for the vehicle of category “i” per year “t” 
t   ：Years of annual improvement (dependent on age of data per vehicle category) 
i  ：Vehicle category 
 
In this ex-ante calculations, instead of using equation 3, “Emission factor per kilometer by vehicle 

categories in Bangkok” developed in MLIT, Japan study is used. The emission factors for each vehicle 
category are as follows: 

 
 EFKM,i 

(gCO2/km) 
Bus (Weighted average) 1,034
Private car 192
Taxi 175
Motor cycle 49

*The average speed is assumed as 23.5 km/h for all the modes. 
*Source: Buses and passenger car; Calculated based on number of registered vehicles and emission 

factors established in “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to Resolve 
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Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)”, Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport, Japan, 2003. Motor cycle; This study. See Annex 4 for details. 

 
The emission factor per kilometer for buses on average is calculated as follows: 
 

EFKM ,B ,y 
EFKM ,B R

 DDB R
 EFKM ,BAAC

 DDBAAC
 EFKM ,B RAC

 DDB RAC
 EFKM ,B RW

 DDB RW
 EFKM ,BE

 DDBE
 EFKM ,BAC

 DDBAC

DDB R
DDBAAC

DDB RAC
DDB RW

DDBE
DDBAC

 

 
EFKM,B=1,034 
 
Where: 
DDi ：Total distance driven of bus category “i”  
EFKM,i,y ：Emission factor per kilometer of bus category “i” in the year y (gCO2/km) 
i  ：Vehicle category 
  B:  Bus (Average)  
   BR: Regular Bus 
   BAAC: Articulated Air Conditioned Bus 
   BRAC: Regular Air Conditioned Bus 
   BRW: Regular White-Blue Bus 
   BE: Euro Bus 
   BAC: Air Conditioned Bus 
 

 EFKM,i  
(gCO2/km) 

DDi  
(km/yr) 

Regular Bus 1,081 125,405,174
Articulated Air Conditioned Bus 989 2,974,555
Regular Air Conditioned Bus 989 36,690,082
Regular White-Blue Bus 1,081 10,380,230
Euro Bus 989 111,202,875
Air Conditioned Bus 1,232 2,518,853

 *Source: Emission factor: “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to 
Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area Case)”, Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport, Japan, 2003. 
 DD:  
 
 
(II) Project emission 
 

Project emissions are based on emissions due to electricity consumed by the project plus emissions 
caused by project passengers from their trip origin to the project entry station and from the project exit 
station to the final trip destination. Emissions from origin to entry station and from exit to destination 
station are based on the mode passengers actually use for this trip part, on the distance driven and on the 
mode-specific baseline emission factor per passenger kilo-meter.  

The emission can be calculated as following equations. 
 
PEy  DPEy  IPEy   

PEy ：Project emissions in the year “y” (tCO2eq) 
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DPEy ：Direct project emissions in the year “y” (tCO2eq) 
IPEy ：Indirect project emissions in the year “y” (tCO2) 
 
DPEy  ECSK ,y  EFgrid   

DPEy ：Direct project emissions in year “y” (tCO2eq) 
ECPJ,y ：Quantity of electricity consumed by the subway (trains only) in the year “y” 

(MWh/yr). 0.39kWh/passenger * (443,000 * 365) passengers/yr = 63,061 MWh/yr for the first year. 
0.39 is the figure of existing Blue Line on 2008. 

EFgrid ：Emission factor for the grid (tCO2/MWh) = 0.5057 
 
Therefore, direct project emission of the first year is; 
DPEy = 63,061 * 0.5057 = 31,890 
 
Indirect project emissions are those caused by passengers from their origin point up to the project 

entry station and from the project exit station up to the final trip destination. The survey realized 
identifies the origin, the project entry station, the project exit station and the final destination of the 
passenger plus the modes used between the different points e.g. bike from origin to project entry station 
and taxi from project exit station to final destination. The distances between origin and entry and 
between exit and destination are calculated based e.g. on public transit routes, electronic maps and GPS 
(identical to baseline trip determination). The emission factors per passenger kilo-meter used for indirect 
project emissions are identical to the baseline passenger kilo-meter factors. 

Indirect project emissions will be calculated ex-post. 
 

Therefore, 
PEy = 31,890 + 0 
       = 31,890 (tCO2e /yr) 

 
 
(III) Leakage 
 
III-1. Load Factor Change 
 
a) Load Factor Change of Buses 
 
 

LELFB ,y  NB ,y  ADB  EFKM ,B ,y  1
OCB ,y

OCB









106  

Where: 
LELFB,y  : Leakage emissions due to change of load factor of buses in the year “y” (tCO2) 
NB,y  : Number of baseline buses in the year “y” (buses) 
ADB  : Average annual distance driven by baseline buses (kilometres) 
EFKM,B,y  : Emission factor per kilometre of baseline buses in the year “y” (gCO2/km) 
OCB,y  : Average occupancy rate of baseline buses in the year “y” (%) 
OCB  : Average occupancy rate of baseline buses prior project start (%) 
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Parameter Figure Source 
NB,y 8,147 See section B.7.1 
ADB 35,494 See section B.7.1 
EFKM,B,y 1,034 See page.30 
OCB,y 40.18 1% reduction is assumed 
OCB 40.59 See section B.6.2 
LELFB,y (the first year) 3,021 Calculated 

 
 
 
b) Load Factor Change of Taxis 
 

LELFT ,y  NT ,y  ADT  EFKM ,T ,y  1
OCT ,y

OCT









106  

Where: 
LELFT,y  : Leakage emissions due to change of load factor of taxis in the year “y” (tCO2) 
NT,y : Number of taxis in the year “y” (taxis) 
ADT : Average annual distance driven per taxi (kilometres) 
EFKM,T,y : Emission factor per kilometre of taxis in the year “y” (gCO2/km) 
OCT,y : Average occupancy rate of baseline taxis in the year “y” (passengers) 
OCT : Average occupancy rate of baseline taxis prior project start (passengers) 
 

Parameter Figure Source 
NT,y 79,202 See section B.7.1 
ADT 180,675 See section B.7.1 
EFKM,T,y 175 See page.30 
OCT,y 0.77 No significant change is assumed 
OCT 0.77 See section B.6.2 
LELFT,y (the first year) 0 Calculated 

 
 

III-2. Leakage due to Reduced Congestion 
 
a) Emissions due to induced traffic/rebound effect 
 

LEREB ,y  TDIZi,y  EFKM ,i,y  NIZi,y NIZi,BL NIZi,MS,y  
i

 106  

 
Where: 
LEREB,y  : Leakage emissions due to rebound effect in the year y (tCO2) 
TDIZi,y  : Average trip distance made by cars/taxis on the affected roads in the year y (km) 
EFKM,i,y  : Emission factor per kilometre of cars and taxis in the year y (gCO2/km) 
NIZi,y  : Number of cars/taxis per annum using the affected roads in the year y (cars, taxis) 
NIZi,BL  : Number of cars/taxis per annum using the affected roads in the baseline (cars, taxis) 
NIZi,MS,y  : Number of cars/taxis per annum not used anymore due to mode shift to the MRTS in the 

year y (cars, taxis) 
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i  : Cars, taxis 
 

NIZi,MS,y 
MSi,S  Py

OCi

 

 
NIZi,MS,y   : Number of cars/taxis per annum not used anymore due to mode shift to the MRTS in the 

year y (cars, taxis) 
MSi,y  : Net share of passengers using the MRTS which would have used mode i in the year y 

(%) 
Py  : Passengers transported by the project in the year y (passengers) 
OCi  : Average occupation rate of vehicle category i prior project start (passengers) 
i   : Cars, taxis 

 
 

Parameter Figure Source 
TDIZi,y*(NIZi,y- NIZi,BL- NIZi,MS,y) Cars: 2016: -100,464 

2019: -111,749 
2023:  -74,955 
2030: -119,076 

Taxis: 2016: -14,008 
2019: -17,556 
2023: -11,388 
2030: -15,408 

(unit: vehicle-km/day)

Based on e-BUM transport simulation f
or ex-ante calculations

EFKM,i,y Cars: 192, Taxis:175 See page.30
LERFB,y of cars (the first year) -7,054 Calculated
LERFB,y of taxi (the first year) -897 Calculated
LERFB,y of total (the first year) -7,951 Calculated

 
 
 
b) Emissions due to changes in vehicle speed 
 

LESP ,y  NIZi,y  TDIZi,y  EFKM ,VP ,i,y  EFKM ,VB ,i  106

C ,T

  

 
Where: 
LESP,y  : Leakage Emissions due to changes in vehicle speed of cars and taxis in year y (tCO2) 
NIZi,y  : Number of cars/taxis using the affected roads in the year y (cars, taxis) 
TDIZi,y  : Average trip distance made by cars/taxis on the affected roads in the year y (km) 
EFKM,VP,i,y : Emission factor per kilometre of cars/taxis at project speed in the year y (gCO2/km) 
EFKM,VB,i  : Emission factor per kilometre of cars/taxis at baseline speed (gCO2/km) 
i   : Cars, taxis 

 
Parameter Figure Source 

NIZi,y Cars: 2016: 11,163 Based on e-BUM transport sim
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2019: 12,417 
2023: 8,333 

2030: 13,231 
Taxis: 2016: 2,001 

2019: 2,508 
2023: 1,627 
2030: 2,201 

(unit: vehicle)

ulation for ex-ante calculations

TDIZi,y Cars: 9.0, Taxis: 7.0 
(unit: km/day)

Based on e-BUM transport sim
ulation for ex-ante calculations

EFKM,VP,i,y Cars: 190.0, Taxis: 173.1 See page.30
EFKM,VB,i  : Cars: 192.4, Taxis: 175.4 See page.30
VP 

24.0
Based on e-BUM transport sim
ulation for ex-ante calculations

VB 
23.5

Based on e-BUM transport sim
ulation for ex-ante calculations

LESP,y of cars (the first year) -85 Calculated
LESP,y of taxi (the first year) -11 Calculated
LESP,y of total (the first year) -96 Calculated

 
c) Sum of Leakage due to Reduced Congestion 

 
LECON ,y  LEREB ,y  LESP ,y

 7,951 96

 8,047

 

for the first year. 
 
Where: 
LECON,y  : Leakage emissions due to reduced congestion in the year “y” (tCO2) 
LEREB,y : Leakage emissions due to induced traffic/rebound effect in the year “y” (tCO2) 
LESP,y : Leakage emissions due to changes in vehicle speed in the year “y” (tCO2) 
 

 
III-3. Total Leakage Emissions 

 
Leakage emissions are calculated as follows: 
 

LEy  LELFB ,y  LELFT ,y  LECON ,y

 3,021 0  8,047

 5,026

 

for the first year. 
 
Where: 
LEy : Leakage emissions in the year “y” (tCO2) 
LELFB,y : Leakage emissions due to change of load factor of buses in the year “y” (tCO2) 
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LELFT,y : Leakage emissions due to change of load factor of taxis in the year “y” (tCO2) 
LECON,y : Leakage emissions due to reduced congestion in the year “y” (tCO2) 

 
If for a certain year LEy < 0, then leakage should not be included in the calculation of emissions 
reductions. Therefore, leakage is deemed as zero for emission reduction calculations. 
 
 
(IV) Emission reduction 
 
The emission reduction is calculated as; 
 

ERy  BEy  PEy  LEy

127,678  70,820  0

 56,858

 

 
for the first year. 
 
Where: 
ERy : Emission reductions in year y (tCO2e/yr) 
BEy : Baseline emissions in year y (tCO2e /yr) 
PEy : Project emissions in year y (tCO2e /yr) 
LEy : Leakage emissions in year y (tCO2e /yr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.6.4 Summary of the ex-ante estimation of emission reductions: 
>> 

 

Years 
Estimations of 
project activity  

emissions (tCO2e) 

Estimations of 
baseline emissions 

(tCO2e) 

Estimations of 
leakage (tCO2e) 

Estimations of 
overall emission 

reductions (tCO2e) 
Year 1 31,890 57,493 0 25,603
Year 2 33,817 60,357 0 26,540
Year 3 35,744 63,158 0 27,414
Year 4 37,670 65,897 0 28,227
Year 5 39,796 68,919 0 29,123
Year 6 41,921 71,874 0 29,952
Year 7 44,047 74,762 0 30,716
Year 8 46,172 77,586 0 31,414
Year 9 49,441 82,249 0 32,808
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Years 
Estimations of 
project activity  

emissions (tCO2e) 

Estimations of 
baseline emissions 

(tCO2e) 

Estimations of 
leakage (tCO2e) 

Estimations of 
overall emission 

reductions (tCO2e) 
Year 10 52,710 86,811 0 34,100
Year 11 55,980 91,273 0 35,293
Year 12 59,249 95,637 0 36,388
Year 13 62,518 99,905 0 37,387
Year 14 65,787 104,078 0 38,291
Year 15 69,057 108,158 0 39,101
Year 16 72,326 112,145 0 39,819
Year 17 75,595 116,042 0 40,447
Year 18 78,864 119,850 0 40,986
Year 19 82,133 123,570 0 41,436
Year 20 85,403 127,203 0 41,801
Year 21 88,672 130,752 0 42,080
Total 1,208,792 1,937,719 0 728,927

 
 
 
 
B.7. Application of the monitoring methodology and description of the monitoring plan: 
 

B.7.1 Data and parameters monitored: 
 
Data / Parameter: BTDp,i,y      (ID No.M1) 
Data unit: Kilometre 
Description: Baseline trip distance of the cluster p of surveyed passengers using mode i in the 

year y 
Source of data: Survey realized by external survey company
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

n/a 

Measurement 
procedures (if any): 

Based on the survey asking the modes of transit used and the trip distances in 
absence of the project. Annually with 1 test and one re-test as minimum. Follow 
the method described in Annex 4 of the methodology. 
The questionnaire is attached in Annex 4. 

QA/QC procedures: **** 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: NCVx,y      (ID No.M2) 
Data unit: J/g of fuel in year y 
Description: Net calorific value of fuel type x 
Source of data: Thailand Energy Situation 2008, Alternative Energy and Efficiency Information 

Center, Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry 
of Energy, Thailand 
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Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

n/a 

Measurement 
procedures (if any): 

Official national statistics 

QA/QC procedures: Official national statistics 
Any comment: Gasoline: 31.48 MJ/liter 

Diesel: 36.42 MJ/liter 
LPG: 26.62 MJ/liter 
Natural gas: 1.02 MJ/scf 

 
Data / Parameter: EFCO2,x,y     (ID No.M3) 
Data unit: gCO2/MJ 
Description: Carbon emission factor for fuel type x in year y 
Source of data: IPCC default values at the lower limit of the uncertainty at a 95% confidence 

interval as provided in Table 1.4 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 2006 
IPCC Guidelines on National GHG Inventories 

Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

n/a 

Measurement 
procedures (if any): 

Official statistics 

QA/QC procedures: Official statistics 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: SFCi,x,y     (ID No.M4) 
Data unit: Mass or volume units of fuel/km 
Description: Specific fuel consumption of vehicle category i using fuel x in the year y 
Source of data: Collected or studied by the project participants 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

n/a 

Measurement 
procedures (if any): 

Based on specific studies or calculated based on total fuel consumed and total 
distance driven per vehicle categories. 

QA/QC procedures: To be conservative project fuel consumptions based on specific fuel consumption 
values of samples shall be based on the upper limit of the uncertainty band at a 
95% confidence level i.e. with 95% security the actual average fuel consumption 
is equal to or lower than the value used by the project 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: ECPJ,y     (ID No. M5) 
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Data unit: MWh 
Description: Electricity consumed by the Blue Line Extension in the year y (trains) 
Source of data to be 
used: 

Project participants 

Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

0.39kWh/passenger * (983,800 * 365) passengers/year = 140,044 MWh/yr for 
the first year. 0.39 is the figure of existing Blue Line on 2008. 

Description of 
measurement methods 
and procedures to be 
applied: 

Calibrated meters; continuous monitoring, aggregated at least annually. 

QA/QC procedures to 
be applied: 

Cross check with electricity invoices. 

Any comment: Only include electricity used to move trains. 
 

Data / Parameter: IPTDp,i,y     (ID No. M6) 
Data unit: Kilometres 
Description: Indirect project trip distance of the surveyed passenger using mode i in the year y 
Source of data: Survey realized by external survey company 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

n/a 

Measurement 
procedures (if any): 

Based on the survey asking the modes of transit used and the trip distances from 
trip origin to entry station of the MRTS and from exit station of the MRTS to trip 
destination. Annually with 1 test and one re-test as minimum. Follow the method 
described in Annex 4 of the methodology. 
The questionnaire is attached in Annex 4. 

QA/QC procedures: Follow the method described in Annex 4 of the methodology. 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: OCi,y     (ID No. M7) 
Data unit: Passengers 
Description: Average occupation rate of vehicle category i in year y. 
Source of data to be 
used: 

Collected or studied by the project participants 

Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

Buses: 40.18 
1% decrease from baseline case is assumed for buses. 
No significant change is assumed for taxis. 

Measurement Based on visual occupation studies for all vehicle categories. 
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procedures (if any): For buses the occupation rate is based on boarding-alighting studies, electronic 

smart tickets or on visual occupation studies with expansion factors for routes 
served to determine the average occupation rate along the entire route. As an 
alternative for buses, the occupation rate can be based on average trip distance of 
bus passengers, total passengers and total distance driven of buses. 
In the case of taxis the driver should not be counted. 
The detailed procedures concerning visual occupation and boarding alighting 
studies are presented in Annexes 1, 2 and 3 of the methodology. 

QA/QC procedures: - 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: TDIZi,y     (ID No. M8) 
Data unit: Kilometres 
Description: Average distance driven by taxis and cars on affected roads in year y 
Source of data: Collected or studied by the project participants 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

Based on e-BUM transport simulation. 

Measurement 
procedures (if any): 

Electronic or visual tracking of samples of vehicles entering/exiting the affected 
roads registering the entry and the exit point and measuring the distance by GPS 
or other means. 

QA/QC procedures: - 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: NIZi,y     (ID No. M9) 
Data unit: Number of vehicles 
Description: Number of vehicles of vehicle category i using affected roads. In particular, C 

stands for cars, and T for taxis 
Source of data: Collected or studied by the project participants 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

Private cars:  
          2016: 11,163 
          2019: 12,417 
          2023:   8,333 
          2030: 13,231 
Taxis: 
           2016: 2,001 
           2019: 2,508 
           2023: 1,627 
           2030: 2,201 

Measurement 
procedures (if any): 

Visual counting. Counting should be based on various parts of the road if major 
roads depart from the lane to ensure average numbers. 

QA/QC procedures: - 
Any comment: None 

 
Data / Parameter: Py     (ID No. M10) 
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Data unit: Passengers 
Description: Total passengers transported by the project activity transport system 
Source of data: Project participants 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

passengers per day 
2016 2019 2023 2030 

443,000 523,300 641,400 959,300 
 

Description of 
measurement methods 
and procedures to be 
applied: 

Turnpike controls at stations or electronic smart cards. 

QA/QC procedures: Control with ticket sales 
Any comment: None 
 
Data / Parameter: MSi,y     (ID No. M11) 
Data unit: Percentage 
Description: Net share of passengers using the Blue Line Extension which would have used 

mode i in the year y 
Source of data: Survey realized by external survey company 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

See BSPi (ID No. 10) in section B.6.2. 

Measurement 
procedures (if any): 

Annual survey. The relevant question numbers are 2 and 3 in the methodology. 
The questionnaire is attached in Annex 4. 

QA/QC procedures: Follow the method described in Annex 4 of the methodology. 
Any comment: None 
 
Data / Parameter: Ni,y     (ID No. M12) 
Data unit: Number of vehicles 
Description: Number of taxis and buses circulating in Bangkok 
Source of data to be 
used: 

Department of Land Transport 

Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

See Annex 4. 

Description of 
measurement methods 
and procedures to be 
applied: 

For buses as well as for taxis informal or illegal units may operate. While 
estimates on the number of informal units may be available these are due to their 
nature not trustworthy. For both categories it is thus recommended to only 
include formally registered units. Studies conducted in years 1, 4, 7 and, if 
applicable, 10 of the crediting period. 
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QA/QC procedures to 
be applied: 

National statistics 

Any comment: None 
 

Data / Parameter: VP,y     (ID No. M13) 
Data unit: Km/h 
Description: Average speed of cars and taxis on affected roads in year y and total average 

speed and average moving speed 
Source of data: Collected or studied by the project participants 
Value of data applied 
for the purpose of 
calculating expected 
emission reductions in 
section B.5 

24.0 
Based on e-BUM transport simulation. 

Measurement 
procedures (if any): 

On-board measurements determining the total average speed and the average 
moving speed (when circulating) on the affected road based, e.g. on GPS 
measuring. The same methodology as for determination of VB should be used. 
Average speed required for calculation of the rebound effect refers to total 
distance divided by total time, on the affected road. 
Average moving speed required for calculation of the speed effect refers to speed 
under moving conditions i.e. total distance divided by time under movement 
(total time minus standstill time of vehicle), on the affected road. 
Taxis and private cars are treated identical. This condition should be monitored 
for each affected road 

QA/QC procedures: - 
Any comment: Only private cars/taxis. 
 
 
 
 

B.7.2. Description of the monitoring plan: 
>> 
 
(The following monitoring plan will be elaborated and fixed before the validation.) 
 
1.  Monitoring framework 
 
The monitoring of the project will be managed by MRTA. Related organizations such as Ministry of 
Transport or BMTA or taxi companies will cooperate to complete the monitoring. Some universities will 
be involved in the monitoring to ensure data collection from the academic point of view. 
The following table shows major roles of project participants and related organizations. 
 
 Major roles of project participants and related organizations 
Monitoring management - Implement and manage monitoring of the project 

- Develop a monitoring manual. 
- Develop and establish data collection and reporting system for 
parameters monitored 



PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board    
   
   page 41 
 
 
Data collection - Establish and maintain data collection systems for parameters 

monitored. 
- Check data quality and collection procedures. 

Data storage and 
management 

- Develop database format. 
- Enter collected data to a computer. 
- Calculate emission reductions based on the data monitored and 
collected. 
- Store and maintain records. 

Quality assurance - Establish and maintain quality assurance system with a view to 
ensuring transparency and allowing for verification. 
- Prepare for, facilitate and co-ordinate verification process. 

CDM training and capacity 
building 

- Develop and establish training program of monitoring for staffs and 
related organizations. 

 
2.  Monitoring manual 
 
A monitoring manual will be developed defining all responsibilities and procedures. For each data 
parameter the information sources, units, frequency of measurement as well as data quality assurance 
processes are described in detail. Also steps are provided how to proceed in case of problematic data. The 
staff will be trained on usage of the manual. 
 
 
 
3.  Monitored data 
 
The data should be monitored are described in section B.7.1. For the details of the interview survey, see 
Annex. 
 
 
 
4.  Data management 
 
A data management system shall be established for transparent record keeping. Data management is the 
most important exercise in the monitoring process to ensure transparent and reliable emission reduction 
calculations. 
The project participant will develop a database of the collected data, and appropriate electronic template 
for archiving data. Each responsible organization shall collect data described in section E.7.2 and archive 
these electronically using the template. 
 
 
B.8. Date of completion of the application of the baseline study and monitoring methodology and 
the name of the responsible person(s)/entity(ies): 
>> 
 
Date of completion of the application of the methodology: 1/11/2009 
 
Dr. Atsushi Fukuda 
Nihon University 
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E-mail : fukuda@trpt.cst.nihon-u.ac.jp 
 
Mr. Yasuki Shirakawa 
Climate Consulting, LLC. 
E-mail : yasuki@climate-c.co.jp 
 
Mr. Komei Yamaguchi 
Japan Weather Association 
E-mail : koumei@jwa.or.jp 
 
Dr.Prinya Jindaprasert 
Khon Kaen University 
E-mail: prinya@kku.ac.th 
 
Dr.Pongrid Krungboonkrong 
Khon Kaen University 
E-mail: pongrid@gmail.com 
 
 
SECTION C.  Duration of the project activity / crediting period  
 
C.1. Duration of the project activity: 
 
 C.1.1. Starting date of the project activity:  
>> 
 
01 November 2010 
 
 C.1.2. Expected operational lifetime of the project activity: 
>> 
 
30 years 
 
 
C.2. Choice of the crediting period and related information:  
 
 C.2.1. Renewable crediting period: 
 
  C.2.1.1.   Starting date of the first crediting period:  
>> 
 
01 February 2016 
 
 
  C.2.1.2.  Length of the first crediting period: 
>> 
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7 years 
 
 C.2.2. Fixed crediting period:  
 
  C.2.2.1.  Starting date: 
>> 
 
Not applicable 
 
  C.2.2.2.  Length:  
>> 
Not applicable 
SECTION D.  Environmental impacts 
>> 
 
D.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts, including transboundary 
impacts:  
>> 
 
Summary of the EIA 
 
According to Clause 46-47, under the National Environmental Quality Act (NEQA 1992), the Ministry of 
Natural Resource and Environment (MONRE) with the approval of the National Environment Board 
(NEB) has the authority to issue the notification prescribing the categories and magnitude of 22 projects 
or activities undertaken by governmental agencies, state enterprises or private organizations, which are 
required to submit an Environmental Impact Assessment (EIA) Report to the Office of Natural Resource 
and Environmental Policy and Planning (ONEP) and the Expert Review Committee for review and make 
approval before further proceeding.     
 
Following the above mentioned clause, the Blue Line Project (called herein as the Project) as the mass 
rapid transit system is one of such project lists required to conduct EIA and submit report to ONEP and 
then to NEB before approval by the Cabinet. 
 
The study and preparation of EIA report had carried out in 2005 following the guideline of environmental 
impact assessment study stated by ONEP. The guideline indicates for five tiers of environmental concern 
including physical resources, biological resources, human use values, quality of life values and public 
participation. The study area covers the project alignment expanding from the center line of 500 meters or 
more in case of potential impact as well as the radius of 500 meters surrounding the station. 
 
Blue Line Project consists of two sections, Hua Lamphong – Bang Kae  and Bangsue-Tapra sections.  
Hua Lamphong- Bang Kae section composes of approximately 14 kilometers (9 km of elevated and 5 km 
of underground) with 11 stations. The elevated stations include Tapra, Bangpai, Bangwa, Phetkaseam 48, 
Pasicharoen, Bangkae and Laksong. The underground stations includes Wat Mangkorn, Wangburapa, 
Sanamchai and Issaraparb. The section of Bangsue – Tapra composes of approximately 13 kilometers 
with 10 elevated stations. They are Taopoon, Bangpo, Bangor, Bang Phlat, Sirindhorn, Bang Yi Khan, 
Bang Khun Non, Yaek Fai Chai, Charan Sanit Wong 13 and Tapra stations. 
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The Environmental Impact Assessment (EIA) study on Hua Lamphong- Bang Kae section had been 
conducted by Team Consulting Engineer and Management since 2001, approved by NEB on 17 January 
2002 and approved more detail by NEB in 2008. While EIA study on Bangsue-Tapra section had been 
conducted by the Thai Engineering Consultant Co Ltd in 2005 and approved by NEB in 2008.  EIA 
studies of both sections are summarized subsequently. 
 
Hua Lamphong- Bang Kae Section.  Environmental impacts had been assessed for three main aspects; 
pollution, nature environment and human environment.  Impacts during construction period were induced 
by site preparation, building demolition, and construction of all facilities. Construction activities had 
caused dust dispersion, noise pollution and vibration, traffic obstruction and congestion at the 
construction area are common impacts generated during construction period. However, these impacts are 
temporary impacts.  With good practical mitigation measures for construction, these impacts are minimal.  
Insignificant impacts on natural environment.  
 
For human environment; 14 acres (70 rai ) of private area will be expropriated, 286 households would be 
moved out. Therefore, before the project start, all affected people should be informed about the project 
and compensation process.  Voice of the affected people about their problems should be listened in order 
to find the appropriate measures to remediate such problems. A fair compensation has to be made as soon 
as possible.  Housing Authority would provide housing units in Din Daeng new housing complex for the 
affected low income households. The government should provide soft loan for new housing for the 
affected people. An attitude survey is recommended once during preconstruction period in order to get 
information about problems on compensation and relocation 
 
Specifically, the most significant impact due to construction is a potential effect of vibration intensity on 
the ancient building located in the strips of 12 m from the centre line of MRT alignment. The construction 
activities within Krung Rattanakosin have to be carefully conducted by emphasizing the appropriate 
construction methodology for various specific locations, such as the old conservative canals, historical 
buildings, as well as the comprehensive coordination with the Division of Archaeology, the Fine Arts 
Department, the Division of Conservation of the Natural Resource and Art, ONEP and the Krung 
Rattanakosin improvement committee. In case of finding the evidences of any archaeological sites, the 
Fine Arts Department should be promptly informed for further investigation. Excavation and removal of 
artifacts from such sites have to be safely made to a suitable place for protection as the historical 
heritages.  
 
In the operation period; impacts on pollution in terms of air pollution, noise pollution and vibrant are 
assessed as insignificant level, except some potential visual impact from ventilation shafts on aesthetic 
and historical sites near underground stations in Krung Rattanakosin area. To avoid visual impact on 
aesthetic and historical sites, placing the ventilation shaft at a proper location, and good landscape 
technique with tree planting at the transition zone are recommended. The section passing the preserved 
area at Krung Rattanakosin has to be designated as the underground alignment. 
 
Bang Sue-Taphra Section.  In similar to the Hua Lamphong- Bang Kae section, impact assessment are 
stated for pollution, nature and human environments. For the construction period, impacts and mitigation 
measures are in the same manner as the above section. However, the design of this section is only the 
elevated structure, pollution in terms of air, noise and vibration would likely lower than the above section 
which have both elevated and underground.   
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In operation phase, the pollution and human environment are assessed as follows. Air pollution would be 
induced by the road vehicles especially at the entrance to the MRT stations. However, the train would not 
generate any air pollutions. It helps alleviating pollution on the road, which is a great benefit of the 
project. 
 
Noise impact, the forecasted noise level is approximately 70.0 dB (A) or higher at the distance of 20.0 m. 
As the railway structure is well designed on the basis of noise protection, the noise level generated by 
train would be lower than the assessed level. 
 
Vibration impact, the assessed maximum vibration is 1.674 mm./s.  Comparing with the standard of DIN-
4150, the existing vibration level is lower than the standard one.  The vibration induced by operation of 
this Blue line is expected to be low.  Therefore, the future vibration level would not harm human health 
and the nearby structure. 
 
 
Transportation, the project route fly over the road junction so the traffic activity would not be disturbed 
by the mass transit system. The service network would potentially reduce the use of private vehicles 
traveling from suburb to the inner Bangkok. In such that, air pollution and higher noise level generated by 
vehicles would be dramatically reduced. 
 
Socio-economic impact would be induced by the project in terms of conflict to the people who live along 
the railway alignment and its vicinity. The conflicts include inconvenient living condition, transportation 
and communication, business operation in the area close to construction site, misunderstanding lead to 
quarrel between local residences and officials/construction workers. Conflict solutions have to be made 
before project construction, particularly the fair compensation as well as prioritizing benefit to the 
affected local people.  
 

Archeological/historical/aesthetical impacts are on the temples (Wat) located along this section; Wat Mai 
Yai Pan (50 m away from the route), Wat Singh (100 m away from the route), Wat Panurangsri (100 m 
away from the route),  and Wat Ruak Sutaram (100 m away from the route). Since the project is elevated 
structure design and trains would not generate air pollutants, the potential impact to the temples is likely 
low. With the concept of harmonized design of landscape and structure of railway, the impact to the 
nearby historical and religious places should be substantially minimized. 
 
Monitoring program in operation phase are proposed for air, noise and vibration as follows: 1) 
Monitoring  at 7 stations; Bangpo Hospital, Rama VI Technological School, Bangplad Administration 
Office, BBM at Bangplad Junction, Wat Mai Yai Pan, Wat Pho Leang and Wat Trapra, 2) Parameters to 
be measured include (a) air quality every 3 months a year for TSP, PM10, CO and NO2 for five 
consecutive days, (b) noise level twice a year for Lmin , Leq 24 hr, Lmax and Ldn for 5 consecutive days, 
and  (c) vibration twice a year (every 6 months). 
 
In addition, attitude survey should be made to the target group including general household, business 
operator and governmental institute located nearby the project route especially in the 100.0 m apart from 
the centerline. The survey should be implemented every 6 months throughout construction phase or 
around 4 times (2 years of construction phase). 
 

Results of Air Quality Assessment 
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JEA model is the air quality model developed by Japan Environmental Agency. This model was 
developed based on diffusion experiment, and can take into account effects of buildings of road sides. It 
is a Gaussian model for puff and plume dispersion. It is usually used in Environmental Impact 
Assessment of mobile source emissions, and can calculate long term concentrations such as yearly mean 
concentrations. 
Traffic conditions after project operating are estimated by eBUM provided by the Office of Transport and 
Traffic Policy and Planning (OTP) by applying the CUBE Voyager programme to the Bangkok Urban 
Area Model. 
Project participant estimate the reduction rate of vehicle derived air pollutant concentration through the 
project with both JEA model and eBUM. 
 

Table D.2 shows total emission reductions of air pollutants through the project in 2016, 2019, 2023, and 
2030. Figure D.1, D.2, D.3, and D.4 show the reduction rate of vehicle derived CO, NOx, PM10, and 
THC concentration through this project. 
 

Table D.2:  Total emission reductions of air pollutants through the project  
Unit: kg/day  

Year 
Air pollutant 

2016 2019 2023 2030 

CO 11,597 14,302 20,481 20,835 
NOx 3,519 4,526 7,500 8,160 
THC 5,245 6,537 9,048 9,437 
PM10 16 107 217 278 
CO2 462 638 1,024 1,125 

Year: 2016 

 
Figure D. 1(1):  Reduction rate of vehicle derived CO (left) and NOx (right) concentration through this 
project 
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Figure D. 1(2):  Reduction rate of vehicle derived PM10 (left) and THC (right) concentration through this 
project 
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Year: 2019 

 
Figure D. 2(1):  Reduction rate of vehicle derived CO (left) and NOx (right) concentration through this 
project 

 
Figure D. 2(2):  Reduction rate of vehicle derived PM10 (left) and THC (right) concentration through this 
project 
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Year: 2023 

 
Figure D. 3(1):  Reduction rate of vehicle derived CO (left) and NOx (right) concentration through this 
project 

 
Figure D. 3(2):  Reduction rate of vehicle derived PM10 (left) and THC (right) concentration through this 
project 
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Year: 2030 

 
Figure D. 4(1):  Reduction rate of vehicle derived CO (left) and NOx (right) concentration through this 
project 

 
Figure D. 4(2):  Reduction rate of vehicle derived PM10 (left) and THC (right) concentration through this 
project 
 
 
D.2. If environmental impacts are considered significant by the project participants or the host 
Party, please provide conclusions and all references to support documentation of an environmental 
impact assessment undertaken in accordance with the procedures as required by the host Party: 
>> 
 
The environmental impact of the project is highly positive as indicated by following estimations. 

1) Reduction of about 16 kilograms per day of particle matter over the first crediting period. This is 
a significant share of total particle matter in Bangkok. Particle emissions are one of the main 
responsible pollutants for respiratory diseases. 
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2) Reduction of more than 3,519 kilograms per day of nitrogen oxide (NOx) over the first crediting 
period. NOx is next to NMHCs precursor for ground ozone formation. 

 
Transboundary air pollution is some particular pollutants that are not simply destroyed or reacted in the 
atmosphere to form secondary pollutants. Typical transboundary air pollutants are carbon monoxide 
(CO), PM10, non-methane VOCs and NOx (resulting potentially in ground-level ozone which is a major 
component of photochemical smog) or sulphur dioxide (SO2 together with NOx are primary precursors of 
acid rain). The most important in the case of diesel based mass transport systems are PM10, NOx and 
SO2. 
 
The direct impact on transboundary air pollution is not estimated as no data is available on this part. It is 
however evident that the project has a positive impact on a potential transboundary air pollution by 
reduction of air pollutants emissions (PM, NOx, SO2 basically) as stated above.  
Beside minimizing air pollution, the project would make the environmental benefit in terms of noise 
pollution reduction pollution due to the reduced volume of vehicles, an improved traffic fluidity with less 
stop-and-go traffic and more modern facilities. 
 
 
SECTION E.  Stakeholders’ comments 
>> 
 
E.1. Brief description how comments by local stakeholders have been invited and compiled: 
>> 
 
To be elaborated before the validation. 
 
E.2. Summary of the comments received: 
>> 
 
To be elaborated before the validation. 
 
E.3. Report on how due account was taken of any comments received: 
>> 
 
To be elaborated before the validation. 
 



PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board    
   
   page 52 
 
 

Annex 1 
 

CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROJECT ACTIVITY 
 
Organization:  
Street/P.O.Box:  
Building:  
City:  
State/Region:  
Postcode/ZIP:  
Country:  
Telephone:  
FAX:  
E-Mail:  
URL:  
Represented by:   
Title:  
Salutation:  
Last name:  
Middle name:  
First name:  
Department:  
Mobile:  
Direct FAX:  
Direct tel:  
Personal e-mail:  
 

 
 



PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD) - Version 03 
 
CDM – Executive Board    
   
   page 53 
 
 

Annex 2 
 

INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING  
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Annex 3 
 

BASELINE INFORMATION 
 

Number of registered vehicles in Bangkok 

Types of Cars Total Gasoline Diesel LPG 
LPG & 
Gasolin

e 

LPG & 
Diesel 

CNG 
CNG & 
Gasolin

e 

CNG & 
Diesel 

Electric 
Non-
fuel 

Hybrid Others 

Total 5,824,303 4,050,801 1,521,807 7,327 157,885 377 3,496 38,193 1,050 953 23,771 1,129 17,514 

A. Types of Cars according to Vehicle Law 5,677,882 4,050,353 1,406,337 7,126 156,529 323 1,829 37,019 387 937 1,000 1,129 14,913 
Veh. 1: Sedan - not exceeding 7 passengers 2,033,737 1,605,680 322,150 480 87,814 109 82 15,323 79 3 - 1,129 888 

Veh. 2: Microbus & Passenger Van 193,169 26,059 154,278 61 1,800 43 5 2,869 73 1 - - 7,980 

Veh. 3: Van & Pick-Up 951,127 39,415 898,309 140 6,114 165 11 705 233 3 - - 6,032 

Veh. 4: Motortricycle 585 417 23 78 62 - 2 2 - - - - 1
Veh. 5: Interprovincial Taxi - - - - - - - - - - - - - 

Veh. 6: Urban Taxi - not exceeding 7 passengers 79,202 2,883 173 322 57,728 6 134 17,952 2 - - - 2 

Veh. 7: Fixed Route Taxi 4,439 3,158 4 1,118 149 - - - - - - - 10
Veh. 8: Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) 9,036 135 - 4,927 2,314 - 1,595 65 - - - - - 

Veh. 9: Hotel Taxi 991 518 331 - 48 - - 94 - - - - - 

Veh. 10: Tour Taxi 719 186 32 - 500 - - 1 - - - - - 
Veh. 11: Rental Car 103 34 61 - - - - 8 - - - - - 

Veh. 12: Motorcycle 2,298,993 2,298,063 - - - - - - - 930 - - - 

Veh. 13: Tractor 27,689 - 27,689 - - - - - - - - - - 
Veh. 14: Road Roller 3,281 - 3,281 - - - - - - - - - - 

Veh. 15: Farm Vehicle 6 - 6 - - - - - - - - - - 

Veh. 16: Automobile Trailer 1,000 - - - - - - - - - 1,000 - - 

Veh. 17: Public Motorcycle 73,805 73,805 - - - - - - - - - - -
B. Types of Cars according to Transportation Law 146,421 448 115,470 201 1,356 54 1,667 1,174 663 16 22,771 - 2,601 

Bus : Total 34,239 308 29,561 144 1,348 5 1,463 1,174 199 16 4 - 17 

Types  - Fixed Route Bus 21,604 256 17,216 143 1,299 5 1,431 1,064 183 1 1 - 5
           - Non Fixed Route Bus 9,540 34 9,283 1 48 - 29 108 13 15 1 - 8 

           - Private Bus 3,095 18 3,062 - 1 - 3 2 3 - 2 - 4 
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Truck : Total 112,182 140 85,909 57 8 49 204 - 464 - 22,767 - 2,584 

Types  - Non Fixed Route Truck 47,320 11 27,763 2 1 26 103 - 325 - 17,162 - 1,927 
           - Private Truck 64,862 129 58,146 55 7 23 101 - 139 - 5,605 - 657 

Source:  Number of registered vehicles: Statistics of Cumulative Amount of Cars by Fuel Type, as of June 30th, 2008 

 
Emission factors of cars and motorcycles 

 Total Gasoline Diesel LPG 
LPG & 

Gasoline 
LPG & 
Diesel 

CNG 
CNG & 
Gasoline 

CNG & 
Diesel 

Electric Hybrid Others 

Weighted 
average 
emission 

factor 
Private car  
(Sedan - not exceeding 7 passengers) 

2,033,737 1,605,680 322,150 480 87,814 109 82 15,323 79 3 1,129 888 -

Emission factor of private car (gCO2/km) - 193.4 193.4 175.1 175.1 175.1 173.3 173.3 173.3 0.0 n/a n/a 192 

Taxi 
(Urban Taxi - not exceeding 7 passengers) 

79,202 2,883 173 322 57,728 6 134 17,952 2 - - 2 -

Emission factor of Taxi (gCO2/km) - 193.4 193.4 175.1 175.1 175.1 173.3 173.3 173.3 - - n/a 175 

Motorcycle 2,298,993 2,298,063 - - - - - - - 930 - - -

Emission factor of motorcycle (gCO2/km) - 49.3 - - - - - - - 0.0 - - 49 

Source:  Number of registered vehicles: Statistics of Cumulative Amount of Cars by Fuel Type, as of June 30th, 2008 
 Emission factors of private cars and taxi: “The Study to Promote CDM Projects in Transport Sector in order to Resolve Global Environmental Problem (Bangkok Metropolitan Area 
Case)”, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Japan, 2003. 
 Emission factors of motorcycle: This study. 
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Emission factor per kilometre of vehicle category “i”  in the year “y” (Parameter EFKM,I,y) (gCO2/km) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Bus 1,034 1,024 1,014 1,003 993 984 974 964 954 945 935 926 917 908 898 889 881 872 863 854 846 
Private car  192 190 189 187 185 183 181 179 178 176 174 172 171 169 167 165 164 162 161 159 157 

Taxi 175 174 172 170 168 167 165 163 162 160 159 157 155 154 152 151 149 148 146 145 143 
Motorcycle 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 

Technology Improvement Factors (per annum) is 0.99. 

 
Emission factor per passenger-kilometre of vehicle category “i”  in the year “y” (Parameter EFPKM,I,y) (gCO2/passenger-km) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Bus 25.5 25.2 25.0 24.7 24.5 24.2 24.0 23.7 23.5 23.3 23.0 22.8 22.6 22.4 22.1 21.9 21.7 21.5 21.3 21.0 20.8 

Private car  99.7 98.7 97.7 96.7 95.7 94.8 93.8 92.9 92.0 91.1 90.1 89.2 88.3 87.5 86.6 85.7 84.9 84.0 83.2 82.3 81.5 
Taxi 227.7 225.5 223.2 221.0 218.8 216.6 214.4 212.3 210.1 208.0 206.0 203.9 201.9 199.8 197.8 195.9 193.9 192.0 190.0 188.1 186.3 

Motorcycle 36.0 35.6 35.3 34.9 34.6 34.2 33.9 33.5 33.2 32.9 32.5 32.2 31.9 31.6 31.3 30.9 30.6 30.3 30.0 29.7 29.4 

 
Total amount of passengers transported by the project in the year “y” (Parameter Py) (passenger/year) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

161,695,000 171,464,833 181,234,667 191,004,500 201,781,125 212,557,750 223,334,375 234,111,000 250,687,214 267,263,429 283,839,643 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

300,415,857 316,992,071 333,568,286 350,144,500 366,720,714 383,296,929 399,873,143 416,449,357 433,025,571 449,601,786 
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Annex 4 
 

MONITORING INFORMATION  
 
 
DEFAULT QUESTIONAIRE 
 
Interviewer:…………………………… 
Date: .…………………………………. 
Time:…………………………………… 
Point (station) where the interview was performed:…………….. 
Identification of MRT track:…………………… 
 
 
Question 1 
“Describe the trip you are currently realizing” 
1.1. Your trip origin (starting trip point, e.g. my home):……………………………… 
1.2. Your entry (boarding) station (name or code of MRT station):…………………… 
1.3. Your exit (de-boarding) station (name or code of MRT station):…………………… 
1.4. Your final trip destination (final trip point, e.g. office):……………………………………. 
 
Explanations for the interviewer: 
- The question refers to the current trip the passenger is making. 
- If the passenger has walked less than 10 minutes between trip origin and boarding the MRT, the two 
points are considered as identical and 1.1. can be filled in with “identical to the project entry station”. 
- If the passenger will walk less than 10 minutes between leaving the MRT until reaching his final 
destination the two points are considered as identical and 1.4. can be filled in with “identical to the project 
exit station”. 
- The trip origin and the trip destination must be identified with a clear address. Use a map if it is unclear. 
If the person does not know or does not want to disclose this information then stop at this point. The 
questionnaire is deemed thereafter as non valid. 
- The MRT stations identified in 1.2 and 1.3. must be listed with their official names or codes. 
- Only urban or peri-urban trips are considered. If the passenger has as trip origin or trip destination a 
point outside the city boundaries (i.e. he has made a trip from another city) then discontinue the 
interview. The questionnaire is deemed thereafter as non valid. 
Passenger Trip Actually Made 
 
Calculation of result by interviewer or 3rd party: 
 
1. Distance in meters origin to project entry station (if not identical):…………………….. 
Distance calculation based on:……………………….. 
2. Distance in meters from project exit station to destination (if not identical):……………. 
Distance calculation based on:……………………….. 
If 1.1. and 1.2. are not identical then go to question 2; otherwise continue with question  
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Question 2 
“ What mode of transport did you use from your trip start to the MRT system? Please refer to the mode 
on which you performed the longest stretch if you used various modes” 
 
Bus Rail, Metro, Tram Taxi Passenger car Motorcycle Taxi tri-cycle Bike or per foot 
 
Explanations for the interviewer: 
- See graph 1 for explanation 
- Rail refers to non-project metro, urban rail, tram etc; if various non-project rail systems exist these need 
to be separated 
- Only tick 1 answer (the mode used for the longest stretch of this trip segment) 
If 1.1. and 1.4. are not identical then go to question 3; otherwise continue with question 4. 
 
 
Question 3 
“ What mode of transport will you use from the point where you leave the MRT system until your final 
destination? Please refer to the mode on which you will perform the longest stretch if you intend to use 
various modes” 
 
Bus Rail, Metro, Tram Taxi Passenger car Motorcycle Taxi tri-cycle Bike or per foot 
 
Explanations for the interviewer: 
- See graph for explanation 
- Rail refers to non-project metro, urban rail, tram etc; if various non-project rail systems exist these need 
to be separated 
- Only tick 1 answer (the mode used for the longest stretch of this trip segment) 
 
 
Question 4 
“Assuming that the MRTS you are currently using would not exist: Would you have made the trip you 
are currently doing anyway or would you have stayed at home/office/origin” 
I would have made the trip I would have stayed at home/office/origin 
 
For the interviewer: 
- The purpose of this question is to know if the passenger made this trip only because the MRT exists. In 
absence of the MRT he would not have made any trip and would have stayed at his point of origin. 
If you would have made the trip continue with question 5; otherwise the questionnaire is terminated. 
 
 
Question 5 
“Assuming that the MRT you are currently using would not exist: Would you have used 1 or various 
modes of transport for that trip?” 
I would have used 1 mode >> go to question 6 
I would have used more than 1 mode (e.g. taxi plus bus) 
If you would have used various modes of transport identify the intermediate points where you changed 
the mode of transport except if between these points you walked less than 10 minutes. Example: From 
home I would have taken the bus to point XXY and from there I would have taken the taxi to my office. 
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a. Origin of trip (identical to 1.1.):…………………………… 
b. Intermediate point 1: …………………………………… 
c. Intermediate point 2: ……………………………………. 
d. Destination of trip (identical to 1.4.):………………………………… 
 
For the interviewer 
- The trip origin and the trip destination are identical to question 1 i.e. they are the actual trip starting 
point and the actual destination of the passenger you are questioning 
- We want to know how the passenger would have reached his destination if the MRT would not exist i.e. 
the passenger should relate how he did this or a comparable trip before existence of the MRT using all 
other existing modes of transport he normally used. 
- The trip route between origin and destination can be different i.e. it must not pass through the area used 
by the MRT. We must reach however the same final destination. 
- The passenger may have used one or various modes between starting and final point e.g. car plus bus or 
taxi plus bike etc. Each time he would have changed modes we must identify the geographical point 
where he would have changed modes (5.2. and 5.3.) 
- It is not previewed that more than 2 intermediate points exist (this would mean 3 modes of transport for 
1 trip i.e. origin to point 1, point 1 to point 2, point 2 to destination). If the passenger used more modes 
and thus had more intermediate points these shall be added. 
- Walking trips of less than 10 minutes are not counted e.g. walking from origin to bus station of less than 
10 minutes is not counted as a separate trip. 
- The points must be identified with a clear address. Use a map if it is unclear. If the person does not 
know or does not want to disclose this information then stop at this point. The questionnaire is deemed 
thereafter as non valid. 
Passenger Trip Made Without Existence of MRT (example) 
 
 
 
Calculation of result by interviewer or 3rd party: 
 
1. Distance in meters origin to intermediate point:…………………….. 
Distance calculation based on:……………………….. 
2. Distance in meters from intermediate point to destination (if not identical):……………. 
Distance calculation based on:……………………….. 
Idem if various intermediate points exist. 
 
 
Question 6 
“What mode of transport would you have used between each identified point?” Please answer this 
question for each distance realized separately e.g. origin to XXY and XXY to destination. 
Trip segment (based on question 5 e.g. origin to point XXY):……………………………. 
Mode I would have used in absence of the MRT for this trip segment: 
 
Bus Rail, Metro, Tram Taxi �go to 6A  Passenger car � got to 6B Motorcycle �go to 6C  
Taxi tri-cycle >> go to 6D  Bike or per foot 
 
Explanations for the interviewer: 
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- See graph 2 for explanation 
- Rail refers to non-project metro, urban rail, tram etc; if various non-project rail systems exist these need 
to be separated 
- Only tick 1 answer (the mode used for the longest stretch of this trip segment) 
- For each segment of the trip make a separate answer 
 
Question 6A 
“Have you used a taxi in the last 6 months?” 
 
Yes No 
 
If the passenger responds with No this specific questionnaire is deemed as non-consistent and removed 
from the final counting 
 
Question 6B 
“Do you or your family own a car or do you have access to a car (e.g. car-sharing) or have you used a 
passenger car in the last 6 months?” 
 
Yes No 
 
If the passenger responds with No this specific questionnaire is deemed as non-consistent and removed 
from the final counting 
 
Question 6C 
“Do you or your family own a motorcycle or do you have access to a motorcycle or have you used a 
motorcycle in the last 6 months?” 
 
Yes No 
 
If the passenger responds with No this specific questionnaire is deemed as non-consistent and removed 
from the final counting 
 
Question 6D 
 
“Have you used a taxi tri-cycle in the last 6 months?” 
 
Yes No 
If the passenger responds with No this specific questionnaire is deemed as non-consistent and removed 
from the final counting 
The project proponent must include the questionnaire as annex to the PDD. The questionnaire is to be 
reviewed by the DOE. The DOE assesses if the questionnaire is in accordance with the principles (core 
elements of survey) specified above.  
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Annex 5 
 

INFORMATION REGARDING ADDITIONALITY 
 
Source of Funds of the Blue Line Extension Project: 
Hualamphong – Bangkae Section and Bangsue – Thapra Section 
 
1. MRTA submitted tender documents for civil contruction work, in effective June 23rd, 2009, to JICA 

for approval of project funding. 
 
2. The Ministry of Finance issued a letter of intent, in effective November 7th, 2008, to apply for Step 

Loan from the Japanese government, for project civil construction work and train systems. 
 
3. During December 8th-19th, 2008, JICA had collected further project details through the Fact 

Finding Mission for its decision making process. The minutes of discussions were endorsed by 
JICA, the Ministry of Finance, and MRTA on December 19th, 2008. 

 
4. The Ministry of Transport issued a letter, effective on January 14th, 2009, to the Cabinet for 

reconsideration of applying for the Step Loan mentioned. Thus, the Ministry of Finance was 
assigned to find appropriate funds and to provide loan guarantee for the Blue Line Project. In this 
matter, the Bureau of Budget is responsible for providing the budget accordingly.  

 
5. MRTA issued a letter of recommendation, effective March 17th, 2009, as shown in the attachment 

1, to the Ministry of Transport to apply for Soft Loan instead of Step Loan from JICA. It also 
addressed the urgency for the Ministry of Finance to find such funds, so that it can proceed with the 
bidding process for contractors according to plan. 

 
6. The Ministry of Transport issued a letter of recommendation, effective March 18th, 2009, as shown 

in the attachment 2, explaining that applying for Step Loan might create barriers for the project 
operation which may be in conflict with Thai law. Thus, it suggested that the Ministry of Finance 
urgently find Soft Loan or other appropriate loan, so that MRTA can proceed with the bidding 
process for contractors according to plan. 

 
7. The Ministry of Finance issued a letter, effective April 21st, 2009, informing the Ministry of 

Transport that it is in the process of discussing project funding with the Japanese government 
through the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand. 
The Japanese government was requested to inform the Ministry of Finance of its decision outcome 
in April 2009. 

 
8. According to the meeting on May 6th, 2009, the Cabinet has a concensus approving projects under 

Thai Khem Kaeng Scheme 2012 or “Strong Thais” Scheme 2012 (Second-Phase Economic 
Recovery Plan) which are ready to be operated in 2010 (Category 1), including the Blue Line 
Project. 

 
9. According to the meeting on July 9th, 2009, the concensus from the ministerial Economic 

Committee meeting 11/2009, on July 1st, 2009, was acknowledged and accepted. The concensus 
was to acknowledge the status of Mass Transit System Development in Bangkok Metropolitan Area 
and Vicinity, as well as for MRTA to proceed with the bidding process for the Blue Line Project as 
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planned, since the negotiation with the Japanese government is expected to be finalized within a 
month. 

 
10. The Ministry of Finance issued a letter, effective July 30th, 2009, as shown in the attachment 3, 

informing the Ministry of Transport to proceed with the plans involving the Blue Line Project. In 
the meantime, the Ministry of Finance will find local funds to support the project. 

 
11. The Public Debt Management Office organized a meeting regarding the operation of the Blue Line 

and Green Line Project on August 4th, 2009. The meeting was attended by Mr.Chakkrit 
Parapuntakul, PDMO Deputy Director, as a chairman, and representatives from Office of National 
Economic and Social Development Board (NESDB), Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA), and MRTA. The key conclusions are as follow:  

 
12. During 2010 – 2012, land compensation for the Blue Line Project will be from the budget and SP2 

loan, civil construction work and PC consultants will be funded by local funds, while train operation 
systems will be funded by Public-Private Partnership (PPP). 

 
13. MRTA may proceed with its procurement process for the Blue Line Project as indicated in the 

Procurement Procedure of Office of the Prime Minister regarding the Thai Khem Kaeng Scheme 
2012 administration as of August 5th, 2009, stating that the process shall be implemented 
immediately. If the E-Auction needs to be cancelled, MRTA shall promtly submit a letter seeking 
approval from E-Auction Committee. On the other hand, the Government Standard Price for 
construction shall be derived from the F-Factor table provided in the circular notice from the 
Comptroller General’s Department, as of July 28th, 2009. 
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