
 

 

 

ค ำถำมจำกสมัมนำ: 

Carbon Footprint for Organization (ISO 14064 Series) คำรบ์อนฟตุพรนิตข์ององคก์ร  

1. อยากทราบวธิใีนการประเมนิหรอืเลอืกรายงานใน Scope 3 ทีม่ทีัง้หมด 15 category ว่าเราตอ้งรายงานทุกตัว

ไหม หรอืถา้เราไม่มเีราจะตอ้งใชว้ธิกีารใดในการเลอืกรายงาน 

ตอบ: ตามขอ้ก าหนด ISO 14064-1 อธบิายว่า การเลอืกขอบเขตของายงานจะตอ้งครอบคลุมทุก category 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการขององคก์ร ทัง้นี้ขึน้อยู่กับว่า รายงานทีจ่ะจัดท าขึน้นี้ มวัีตถุประสงคเ์พือ่อะไร 

ดังนัน้ การตดัสนิใจจะเลอืกหรอืไม่เลอืกขอ้มูลใด จะขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการท ารายงาน 

2. การซือ้ขาย carbon credit คอือะไร ท าไดอ้ย่างไร 

ตอบ: Carbon Credit คอืกำรน ำปรมิำณกำรลดใชก้๊ำซเรอืนกระจกทีต่ ำ่กวำ่เป้ำหมำยในแตล่ะประเทศ

หรอืแตล่ะหน่วยงานมาเปลีย่นแปลงใหส้ามารถซือ้-ขายได ้เปรยีบเหมอืนเป็นสนิคา้ประเภทหนึง่ เพือ่ขาย

ใหก้ับประเทศพฒันาแลว้ ประเทศอุตสาหกรรม หรอืแมแ้ต่เอกชนบางราย โดยประเทศหรอืหน่วยงานเหล่านี้จะ

ซือ้ Carbon Credit ไปส าหรับการขยายขอบเขตในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตนเอง. ในประเทศไทยเอง

จะตอ้งท ารายงานปรมิาณคารบ์อน รายงานตอ้งผ่านการทวนสอบ และไดรั้บการรับรองจาก อบก. จงึเริม่เขา้ซือ้

ขายได ้

3. ISO14064-3 มหีลักสตูร lead auditor ม๊ัยครับ สนใจ 

ตอบ: หลักสตูรนี้ น่าจะเปิดสอนไดใ้นชว่ง Q2 ปี 2565 ครับ 

4. เวลาท ารายงานในปีแรก จะยังไม่ตอ้งมแีผนปรับปรุงแผนลดใชไ่หมครับ? 

ตอบ: ตามขอ้ก าหนด ISO 14064-1 ตอ้งมกีารก าหนดแผนงาน ตัวชีวั้ด ผลด าเนนิการท าเป็นในรูปแบบของ

โครงการประกอบในรายงาน GHG ดว้ยครับ  

5. ถา้บรษัิทจัดท า ISO 14001 อยู่แลว้ สามารถก าหนดขอบเขตการรายงาน ตามscope  มาตรฐาน ISO 14001  

ตอบ: สามารถก าหนดตาม scope ของ ISO 14001 ไดค้รับ 

6. Scope 3 จะรวมการเดนิทางโดยเครือ่งบนิดว้ยหรอืไม่ ค านวนอย่างไร 

ตอบ: รวมดว้ยครับ โดยทั่วไปก าหนดตามระยะทาง แลว้น ามาค านวณกับ Emission Factor ครับ 

7. การตรวจสอบการรั่วไหลของCFC ท าไดอ้ย่างไร 

ตอบ: ดูปรมิาณทีก่ าหนดไวต้อนแรกของภาชนะบรรจุ แลว้หักลบกับปรมิาณทีเ่หลอืในปัจจุบันครับ 

8. เครือ่ง Generator ทีใ่ชน้ ้ามันไปตามไซดง์านต่างๆ จัดเป็น stationary หรอื mobile 

ตอบ: มองเป็น Stationery ครับ 

9. ถา้อยากเริม่ท า ISO ตอ้งเริม่ท าอย่างไรบา้งค่ะ 

ตอบ: ตดิต่อสอบถามมาที ่BSI ไดเ้ลยครับ  

10. วัตถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติ ก็ตอ้งน ามาค านวณหา CO2 eq ดว้ยใชไ่หมครับ 

ตอบ: เนน้ทีก่ารไดม้าของวัตถุดบิว่ามกีารปลดปลอ่ย GHG ออกมาในขัน้ตอนใดบา้งครับ 

11.  ขอค าแนะน าอาจารยเ์กีย่วกับการลดการใชไ้ฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลล ์เราอยากใชโ้ซล่าเซลลเ์ยอะๆ แต่

ขอ้ก าหนดกลับใหแ้ค่ไม่กี ่% ท าไงดคีะ 

ตอบ: ในขอ้ก าหนดของ ISO 14064-1 ไม่ไดก้ าหนด% ไวค้รบั แต่ถา้มขีอ้ก าหนดอืน่ๆก าหนดไว ้แลว้องคก์ร

ตอ้งปฏบัิตติาม ก็ไปเขยีนขอ้จ ากัดไวเ้ป็นขอ้มูลในรายงาน GHG ขององคก์รครับ 

12. การรายงานเลอืกแค่ scope I, II ไม่ท า III ไดไ้หมค่ะ 

ตอบ: ถา้ตาม ISO 14064-1 ใหเ้ราก าหนด scope ทีม่ผีลต่อการด าเนนิการขององคก์ร ถา้ scope 3 มผีล เรา

ก็ไม่มเีหตุผลอะไรทีจ่ะยกเวน้ แต่ทัง้นี้จะขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องรายงานดว้ย ว่าจะน าไปใชป้ระโยชน์แบบใด

ดว้ยครับ 

13.  เราตอ้งเก็บขอ้มูลทีต่อ้งรายการครัง้แรก ตอ้งใชเ้วลาเท่าไรครับในการรวบรมขอ้มูลกอ่นทีจ่ะยืน่รับรอง 

ตอบ: ขอ้มูลตอ้งมกีารค านวณจากปีฐานครับ เพราะฉะนัน้ เวลาในการรวบรวมขอ้มูลขึน้อยู่กับองคก์รครับ แต่

กอ่นการขอการรับรอง ISO 14064-1 นี้ ขอ้มูลตอ้งไดร้ับการทวนสอบจากองคก์รทีไ่ดร้ับการอนุมัตดิว้ยครับ 

14. พลังงานไฟฟ้าทีไ่ดม้าจาก Solar cell มันจะถูกน ามาค านวณ CO2eq หรอืไม่อย่างไร 

ตอบ: ไฟฟ้าทีไ่ดจ้าก Solar cell ขององคก์รเอง จะถูกพจิารณาว่าเป็นสว่นหนึง่ของโครงการในการท า 

Mitigation Activities ในขอ้ก าหนด 7 ดงันัน้ตอ้งค านวณและอยู่ในรายงานดว้ยครับ 



 

15. ถา้วัตถุประสงคเ์พือ่เขยีนรายงานสง่ตลาดหลักทรัพย ์ตามแบบ  56-1 one report แลว้จะไม่สง่ใหห้น่วยงาน

ภายนอกตรวจสอบไดไ้หมคะ 

ตอบ: ถา้ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยไ์ม่ไดก้ าหนดไวว่้าตอ้งท าการทวนสอบขอ้มูล สามารถปฏบัิตติามนัน้

ไดค้รับ แต่ก็จะมคี าถามเกีย่วกับความเชือ่ม่ันของขอ้มูล ตรงนีอ้งคก์รตอ้งเตรยีมค าตอบหรอืสรา้งความเชือ่ม่ัน

ใหชั้ดเจนใหไ้ดค้รับ 

16. องคก์รทีจ่ะทวนสอบใหเ้ป็นองคก์รต่างชาต ิเชน่ Higg ไดไ้หมค่ะ 

ตอบ: ในกรณทีี ่HIGG ปฏบัิตไิดส้อดคลอ้งและมหีลักฐานยนืยันตาม ISO 14065 และ ISO 14066 สามารถ

ท าการทวนสอบใหไ้ดค้รับ 

17. การตดิตัง้ solar roof top สามารถน าไปใชเ้ป็นเคดติ ไดม๊ั้ยครับ 

ตอบ: ค านวณเป็นเครดติไดค้รับ 

18. ถา้มขีอ้มูลปีฐาน แลว้ปีต่อไปไม่ไดท้ า อกี2ปีค่อยมาท า จะไดห้รอืป่าวคะ 

ตอบ: ขึน้อยู่กับโครงการทีเ่ขยีนไวใ้นรายงานครับ ทัง้นี้มองจากวัตถุประสงคใ์นการท ารายงานเป็นหลกัครับ 

19. สวนยางพาราสามารถขาย Carbon credit ไดห้รอืไม่ ถา้ขายได ้มกีารซือ้ขายบา้งแลว้หรอืยังครับ 

ตอบ: ตอ้งเริม่จากการจัดท ารายงาน Carbon Footprint ขึน้กอ่น จากนัน้ขอท าการทวนสอบรายงาน แลว้ไป

ขึน้ทะเบยีนกับ อบก. ถงึจากเขา้ขัน้ตอนการซือ้ขายครับ 

20. C-footprint กับโครงการ CDM มกีารเชือ่มโยงกนัอย่างไรคะ่ 

ตอบ: C-footprint เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ CDM ครับ 

21. หลักสตูรขอ้ก าหนด ISO14064-1 แบบละเอยีด มม๊ัียครับ 

ตอบ: มคีรับ จะเริม่ท าการสอนไดใ้นชว่ง Q4 ปี 2564 นีค้รับ 

22. Implement ยอ้นหลังไดมั้ย้ครับ 

ตอบ: เก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัมาท าปีฐานได ้แตก่ารด าเนนิการตามโครงการลดหรอืควบคุม ตอ้ง case by 

case ครับ ขึน้อยู่กับวัตถุประสงคก์ารจัดท าครับ 

23. อาจารยช์ว่ยยกตัวอย่าง project ทีน่ยิมท าเพือ่ลด GHG, ขอบคุณคะ่ 

ตอบ: การใชเ้ชือ้เพลงิแบบ Biomass, การเปลีย่นรูปแบบการใชเ้ชือ้เพลงิ, การปรับปรุงปรุงประสทิธภิาพของ

กระบวนการการเผาไหม,้ การปรับปรุงประสทิธภิาพของบ่อบ าบัดน ้าเสยี หรอืการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว แนวทางพวก

นี้เป็นตน้ครับ 

24. กรณีตัวเลขค่าการค านวณ Carbon footprint ของแต่ละปีเพิม่ขึน้ จะตดิประเด็นอะไรไหม เชน่ การใชไ้ฟฟ้า 

ปรมิาณขยะ เนื่องจากปัจจุบัน WFH 

ตอบ: ทัง้หมดตอ้งดูจากวัตถุประสงคก์ารจด้ท ารายงาน และโครงการทีร่วมในรายงาน ในกรณีไม่ปกตเิชน่ 

WFH ผูต้รวจคงตอ้งพจิารณากนัเป็นกรณีไปครับ 

25. ทาง BSI พอจะแชรข์อ้ก าหนด ของ ISO14064 ไดมั้ย้ครับ ? 

ตอบ: ทาง BSI มไีวจ้ าหน่ายครับ ตดิต่อ BSI ไดเ้ลยครับ 

26. Provider and Supplier จัดอยู่ใน Scope 3 มัย้ครับ 

ตอบ: ถา้ยดึตามทีผ่มสรุปไวใ้น webinar นับว่าใชค่รับ 

27. ตัว emissions factor ใช ้reference ทีป่ระกาศของ TGO ไดเ้ลยใชไ่หมครับ หรอืสามารถใชจ้าก reference 

อืน่ไดค้รับ 

ตอบ: ของ TGO ใชไ้ดเ้ลยครับ ในกรณใีช ้reference จากขอ้มูลอืน่ ใหเ้ขยีนไวใ้นรายงานไดค้รับ 

28. ถา้ในปีทีท่ า CFO ไม่มกีารเรยีก sup มาเตมิสารท าความเย็น แบบนี้ถอืว่าไม่มกีารรั่วไหลเลยไหมคะ 

ตอบ: ตอ้งพจิารณาเพืม่ในสว่นของปรมิาณการใชไ้ปดว้ยครับ ในสว่นนี้ผูท้วนสอบรายงานตอ้งพจิารณาตาม

สถานการณ์จรงิครับ 

29. ISO 14064-1 กับ 14067 โรงงานไดร้ับรอง 14064-1 แลว้ จะตอ้งท า 14067 อกีไหมครับ ? มันต่างกนั

อย่างไร 

ตอบ: ISO 14064-1 เนน้รายงานภาพรวมการค านวณ Carbon Footprint ขององคก์ร (CFO) แต่ ISO 14067 

เนน้ที ่ปรมิาณ Carbon Footprint ในการไดม้าซึง่ผลติภัณฑห์รอืบรกิาร ในหนึง่ผลติภัณฑค์รับ (CFP) การเนน้

ไม่เหมอืนกันครับ 

30. ใบรับรองมรีะยะเวลากีปี่คะ 

ตอบ: 3 ปีปกต ิเหมอืน ISO ทั่งไปครับ 



 

31. เพือ่เตรยีมขอ้มูลตรวจรับรอง  อาจารยพ์อจะมขีอ้มูลรายการทีจ่ะตอ้งเตรยีมไหมครับ 

ตอบ: สิง่ทีต่อ้งเตรยีม ลองดูจากเนือ้หา webinar ไดเ้ลยครับ 

32. การค านวณคารบ์อนฟตุพริน้ท ์จากการขนสง่สนิคา้ทางเรอื ไปต่างประเทศ ครับ 

ตอบ: ค านวณจากระยะทาง คูณกับ emission factor และ GWP ครับ 

33. เพือ่เตรยีมขอ้มูลตรวจรับรอง ( A ) อาจารยพ์อจะมขีอ้มูลรายการ Checklist ทีจ่ะตอ้งเตรยีมไหมครับ 

ตอบ: ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดท าครับ ถา้เสร็จเรยีบรอ้ยจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ครับ 

 




