
Based on 
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EB 62 Annex 8 

แนวทางการก าหนด Standardized Baseline 
ส าหรับเทคโนโลยีในภาคพลังงานของประเทศไทย 



การก าหนด Baseline ส าหรับโครงการ CDM ทั่วไป 

 การวิเคราะห์ Baseline ของโครงการ CDM เป็นไปตาม Methodology หรือ 
Tools ที่ได้รับการรับรองจาก CDM EB 

 

 

 การวิเคราะห์ Baseline ของโครงการ CDM ประเภทเดียวกัน (ใช้ Meth หรือ 
Tool เดียวกัน) อาจมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะต่าง ๆ ของ
โครงการนั้น ๆ 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น CDM EB จึงได้เสนอแนวทางการก าหนด  Baseline 
ในลักษณะของการก าหนดเป็นมาตรฐาน (Standardized baseline) เพื่อลด
ความแตกต่างข้างต้น รวมถงึการก าหนดกิจกรรมที่เป็น Additionality ด้วย 

 

 

Emission Reduction (ER) = Baseline Emission (BE) – Project Emission (PE)  

           – Leakage Emission (LE) 



การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ SB 

 ตามแนวทางที่ EB ก าหนดใน EB62 Annex8 ได้แบ่งมาตรการในการก าหนด SB 
เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 

 M1:Fuel and feedstock switch (การเปลี่ยนเชื้อเพลงิ) 

 M2:Switch of technology with or without change of energy source (include EE) 
     (การเปลี่ยนเทคโนโลยกีารผลติ และการเพิ่มประสทิธิภาพพลังงาน โดยเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนเชื้อเพลิง) 

 M3:Methane destruction (การก าจัดมีเทน) 

 M4:Methane formation avoidance (การหลกีเลี่ยงการเกิดมีเทน) 

การก าหนด Sector ส าหรับ SB 

 Sector จะถูกก าหนดโดยประเภทธุรกิจ หรอื Output จากประเภทธุรกิจน้ัน ๆ 



ขั้นตอนการก าหนด SB 

 Step 1: Identify host country, sector, output and measure 

                (การก าหนด sector, output และมาตรการส าหรับ SB) 

 Step 2: Establish Additionality criteria for the identified measures 

                (ก าหนดเกณฑ์ Additionality: Xa%) 

 Step 3: Identify the baseline for the measures 

                (ก าหนดเกณฑ์ Baseline: Xb%) 

 Step 4: Determine the baseline emission factor where relevant 

                (ก าหนดค่า Baseline Emission Factor เพื่อใช้ในการค านวณค่า ER) 

 

Xa%: Percentage for Additional Identification 

Xb%: Percentage for Baseline Identification 

ER: Emission Reduction 



M1: Fuel and feed stock switch 

 การพิสูจน์ Additionality 
 เรียงล าดับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามประเภทเชื้อเพลิงที่มีค่า Carbon Intensity 

(CI) จากมากไปน้อย โดยแบ่งสัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ของ Output 

 ก าหนดค่า Xa% ส าหรับพิสูจน์ Additionality ส าหรับเชื้อเพลงิน้ัน ๆ 

 เชื้อเพลิงที่มี CI น้อยกว่า CI ของเชื้อเพลิงที่ตรงกับ Xa% ให้ถือว่า เชื้อเพลิงนั้นม ี
Additionality 

 เชื้อเพลิงที่มี Unit Cost สูงกว่า Unit Cost ของเชื้อเพลิงที่ตรงกับ Xa% ให้ถือว่า 
เชื้อเพลิงนั้นม ีAdditionality 

 การก าหนด Baseline 
 ก าหนดค่า Xb% ส าหรับการก าหนด Baseline ส าหรับ Sector นั้น ๆ 

 เชื้อเพลิงที่ม ีCI ต่ าที่สุดในช่วง Xb% ให้ถือว่า เชื้อเพลงิน้ัน เป็น Baseline 

 Baseline Emission Factor ก าหนดโดยเชื้อเพลิงที่เป็น Baseline 



ตัวอย่าง การก าหนด SB ส าหรับ M1: Electricity 

Xa%: Percentage for Additional Identification 

Xb%: Percentage for Baseline Identification 

Additional Baseline 

No Additional 

Xa = Xb = 

Baseline EF 

CI นอ้ย CI มาก 



M2: Switch of technology (include EE) 

 การพิสูจน์ Additionality 
 เรียงล าดับเทคโนโลยกีารผลิตที่มีค่า Carbon Intensity (CI) จากมากไปน้อย โดยแบ่ง

สัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ของ Output 

 ก าหนดค่า Xa% ส าหรับพิสูจน์ Additionality ส าหรับเทคโนโลยกีารผลิตนั้น ๆ 

 เทคโนโลยีที่มี CI น้อยกว่า CI ของเทคโนโลยีที่ตรงกับ Xa% ให้ถือว่า เทคโนโลยีนั้นม ี
Additionality 

 เทคโนโลยีที่มี Unit Cost สูงกว่า Unit Cost ของเทคโนโลยีที่ตรงกับ Xa% ให้ถือว่า 
เทคโนโลยกีารผลิตนั้นม ีAdditionality 

 การก าหนด Baseline 
 ก าหนดค่า Xb% ส าหรับการก าหนด Baseline ส าหรับ Sector นั้น ๆ 

 เทคโนโลยทีี่ม ีCI ต่ าที่สุดในช่วง Xb% ให้ถือว่า เทคโนโลยนีั้น เป็น Baseline 

 Baseline Emission Factor ก าหนดโดยเทคโนโลยทีี่เป็น Baseline 



M3: Methane destruction 

 การก าจัดมีเทนที่อยู่ในขอบเขต M3 
 มเีทนจากหลุมฝังกลบ 

 มีเทนจากระบบเพื่อบ าบัดน้ าเสียในฟาร์มปศุสัตว์ หรือน้ าเสียอุตสาหกรรม รวมถึง
การน ามีเทนไปใช้ และการเผาท าลาย 

 การพิสูจน์ Additionality 
 หากระดับการก าจัดมีเทนที่เกิดจากการด าเนินมาตรการ (M3 )ที่เสนอนั้น มีระดับที่

สูงกว่าระดับท่ีกฎหมายก าหนด ให้ถอืว่ามาตรการดังกล่าวมี Additionality 

 การก าหนด Baseline 
 ก าหนด Baseline จากระดับการก าจัดมเีทนตามมาตรการที่กฎหมายก าหนด 

 Baseline Emission Factor ถูกก าหนดโดยการตรวจวัดระดับการก าจัดมีเทนตาม
มาตรการท่ีเป็น Baseline 



M4: Methane formation avoidance 

 การหลีกเลี่ยงการเกิดมีเทนที่อยู่ในขอบเขต M4 
 การเตมิอากาศในหลุมฝังกลบ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะไร้อากาศในหลุมฝังกลบ 

 การหมักขยะแบบใช้อากาศ (Composting) 

 การใช้เศษวัสดุทางการเกษตร จากเดิมวางกองรวมกัน ซึ่งท าให้เกิดมีเทนขึ้นได้จากการหมัก
แบบไร้อากาศ 

 การพิสูจน์ Additionality 
 หากการด าเนินมาตรการ (M4) ที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกบังคับตามกฎหมาย แต่พบว่ามี

อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั่ง ไม่มีความคุ้มค่าการลงทุน ให้ถือว่ามาตรการนั้นมี 
Additionality 

 การก าหนด Baseline 
 ก าหนด Baseline จากวิธีการจัดการที่นิยมใช้มากที่สุด 

 Baseline Emission Factor ถูกก าหนดโดย 

 CDM EB “ Tool of determine methane emissions avoided from disposal of waste at a solid 
waste disposal site”  

 IPCC method 

 ผลการวจิัยต่าง ๆ 
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