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คาธรรมเนียมในการดําเนินโครงการ

ภายใตมาตรฐาน VCS

แนวทาง VCS : คูมือการตรวจสอบและการทวนสอบ

 เอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารท่ีแปลและเรียบเรียงอยางไมเปนทางการ จาก
เอกสารของ VCS หัวขอ “Program Fee Schedule (1 February 2012, 
v3.3) and Guidance for Validation and Verification Manual 
(4 October 2012, v3.0)” หากตองการอางอิง กรุณาใชเอกสารของ VCS 
ภาษาองักฤษฉบบัลาสดุเปนหลัก โดยสามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตของ VCS 
(http://www.v-c-s.org/) 

 The translation of the Program Fee Schedule (1 February 2012, 
v3.3) and Guidance for Validation and Verification Manual 
(4 October 2012, v3.0) is not an official translation, the English version 
of these two documents on the VCS website (http://www.v-c-s.org) 
remain the official versions that provide the rules and guidance for 
VCS projects. Such documents are also updated from time to time 
and users should ensure they are using the most recent version.
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คํานํา

 ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเปนประเดน็ท่ีทกุประเทศทัว่โลก
ตางใหความสนใจ เพราะเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและ
สงัคมของทุกประเทศ ประเทศไทยในฐานะสวนหน่ึงของประชาคมโลก สามารถ
มีสวนรวมในการลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได โดยการดําเนิน
โครงการลดกาซเรือนกระจก ทั้งที่เปนโครงการลดกาซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: A/R CDM) ภายใต
พิธีสารเกียวโต และโครงการลดกาซเรือนกระจกโดยใชมาตรฐานภาคสมัครใจ 
ซึง่ในปจจบุนั มอีงคกรในตางประเทศหลายองคกรท่ีพฒันามาตรฐานการออกแบบ
โครงการ การดําเนินโครงการ การตรวจสอบ และทวนสอบขอมลูสาํหรับโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ยกตัวอยางเชน Verified Carbon Standard, 
Gold Standard, Climate Action Reserve หรือ Carbon Fix Standard
 จากรายงาน Maneuvering the Mosaic: State of the Voluntary 
Carbon Markets 2013 พบวามาตรฐานของ Verified Carbon Standard 
(VCS) เปนมาตรฐานท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในตลาดคารบอนภาคสมัครใจ 
ซึง่ครองสวนแบงรอยละ 37 ของปริมาณซือ้ขายคารบอนเครดติทัง้หมดในตลาด
ภาคสมัครใจมาตรฐาน VCS เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวาง The 
Climate Group, The International Emission Trading Association, 
The World Economic Forum และ The World Business Council for 
Sustainable Development เปดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2007 
โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่สรางมาตรฐานสาํหรับโครงการลดกาซเรือนกระจกทีข่าย
คารบอนเครดิตใหกับตลาดคารบอนภาคสมัครใจ โดยคารบอนเครดิตท่ีไดรับ
การรับรองจากโครงการ VCS มีหนวยเปน VCUs (Voluntary Carbon Units) 
 จากฐานขอมูลของ VCS พบวามีโครงการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยทีจ่ดทะเบยีนกบั VCS (ณ เดือนมกราคม 2557) จาํนวน 34 โครงการ 
คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 2,182,827 ตันคารบอนไดออกไซด
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เทยีบเทาตอป องคการบรหิารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) 
โดยสํานักพัฒนาธุรกิจ เห็นความสําคัญของมาตรฐานดังกลาว จึงไดมอบหมาย
ให คุณสิทธิศักด์ิ สุขใสสาคร แปลและเรียบเรียงเอกสารพื้นฐานของมาตรฐาน 
VCS ไดแก คาธรรมเนียมในการดําเนินโครงการภายใตมาตรฐาน VCS และ 
คูมือการตรวจสอบและการทวนสอบ เพื่อนํามาจัดพิมพและเผยแพรใหผูพัฒนา
โครงการของไทยที่สนใจจะดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ภายใตมาตรฐาน VCS ไดมีความเขาใจในแนวทางและระบบการขอขึ้นทะเบียน
รวมถึงการขอการรับรองจากมาตรฐาน VCS ใหมากขึ้น โดยไดรับความยินยอม
จากเจาของลิขสิทธิ์คือ Verified Carbon Standard Association อบก. 
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและสามารถใช
เปนแนวทางการดําเนนิโครงการลดกาซเรอืนกระจกตามมาตรฐาน VCS ไดตอไป

สํานักพัฒนาธุรกิจ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

มกราคม 2557
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1. บทนํา
 เอกสารฉบบัน้ีไดรวบรวมขอมูลเกีย่วกบัคาธรรมเนยีมประเภทตางๆ ในการ
ดําเนินโครงการภายใตมาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS) ซึ่งอาจ
จะมีการปรับปรุงเปนระยะในอนาคต ดังนั้นผูอานควรมั่นใจวาไดใชเอกสาร
เวอรชั่นลาสุดเปนเกณฑ

2. ตารางคาธรรมเนียม

ประเภทคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม

ธรรมเนียมการคํารับรองปริมาณการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (VCU 
issuance levy)

0.1 ดอลลารสหรัฐ ตอ 1 ตัน (VCU)

ธรรมเนียมการรับรองปริมาณการลด
การปลอยกาซเรอืนกระจกจากการรบัรอง
โครงการประเภทอื่นที่ไมใช VCS

0.05 ดอลลารสหรฐั ตอ 1 ตนั (VCU)

ธรรมเนียมการดําเนินการเพ่ือรับรอง
ระเบียบวิธีดําเนินการโครงการ

2,000 ดอลลารสหรัฐ ตอ 1 ระเบยีบ
วิธีการดําเนินโครงการ หรือกลุมของ
ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการที่
ดําเนินการรับรองในคราวเดียวกัน

สวนลดคาธรรมเนียม 0.02 ดอลลารสหรฐั ตอ 1 ตนั (VCU) 
ที่ไดรับการรับรอง สําหรับโครงการที่
ยืน่รบัรองระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการ

ธรรมเนียมในการสัมครเปนผูเชียว
ชาญ

ผูเช่ียวชาญดานกิจกรรมการเกษตร 
การปลูกปาและการใชประโยชนจาก
ทีด่นิหรือการเปล่ียนแปลงการใชทีด่นิ 
(AFOLU) : 375 ดอลลารสหรัฐตอ
กลุมประเภทโครงการ
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ประเภทคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม

ผูเช่ียวชาญในการตัง้วิธกีารมาตรฐาน 
: 375 ดอลลารสหรัฐ

ธรรมเ นียมของผู  ตรวจประเมิน
โครงการและผูตรวจรับรองปริมาณ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

2,000 ดอลลารสหรัฐตอป

ธรรมเนียมการแตงต้ังผูตรวจประเมิน
โครงการและผูตรวจรบัรองปริมาณการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ชั่วคราว

รายละเอียดในหัวขอที่ 4 

ธรรมเนยีมในการพจิารณา Gap anal-
ysis 

พิจารณาตามลักษณะโครงการแบบ
โครงการตอโครงการ ติดตอไปยัง
สถาบันมาตรฐาน VCS หรือ VCSA

3. ระยะเวลาในการขอสวนลดคาธรรมเนียม
 สาํหรับผูพฒันาระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการสามารถยืน่เอกสารแจงหน้ีไปยัง
สถาบันมาตรฐาน VCS หรือ VCSA ไดในชวงส้ินไตรมาส ทกุไตรมาสตามปปฏทินิ
เมื่อคาธรรมเนียมจายคืนสะสมของผูพัฒนาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ
ตํ่ากวา 5,000 ดอลลารสหรัฐ คาธรรมเนียมจายคืนนี้จะถูกดําเนินการในชวง
เวลาถัดไปจนกระทั่งครบจํานวน 5,000 ดอลลารสหรัฐ และในสวนที่นอยกวา 
5,000 ดอลลารสหรัฐสะสมเกินชวงเวลา 12 เดือน ผูพัฒนาระเบียบวิธีการ
ดําเนินโครงการสามารถยื่นเอกสารแจงหนี้ที่เหลือไปยังสถาบันฯ ไดทั้งหมด

4. ธรรมเนียมการแตงตั้งผูตรวจประเมินโครงการและผูตรวจ
รับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ชั่วคราว
 ทางสถาบันมาตรฐาน VCS หรอื VCSA ไดแบงประเภทสถาบันตรวจประเมนิ
และตรวจรับรองปรมิาณการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกภายใตมาตรฐานของ
สถาบนัออกเปน 5 ประเภท โดยรายละเอียดของแตละประเภทและคาธรรมเนยีม
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ไดระบุไวในตารางดานลาง ดังนี้

# ประเภทของสถาบันตรวจประเมิน
และตรวจรับรอง

คาธรรมเนียม

1 สถาบันที่ไดขึ้นทะเบียนกับสถาบัน
รับรองการตรวจประเมินหลักของ
ประเทศท่ีเปนสมาชิกของ Interna-
tional Accreditation Forum 
สาํหรบัมาตรฐาน ISO14065:2007 
รวมถึงการไดรับรองขอบขายขอ
บังคับของสถาบันมาตรฐาน VCS

6,500 ยูโร สําหรับ 7 กลุม
ประเภทโครงการแรก และอีก 
1,000 ยูโรตอ 1 กลุมประเภท
โครงการ ของกลุมโครงการถัดไป 
(คาธรรมเนียมนี้ไมสามารถขอคืน
ได)

2 สถาบันท่ีไดขึ้นทะเบียนจากสถาบัน
รับรองการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกอื่นๆ หรือโดยสถาบันรับรอง
การตรวจประเมินหลัก ทีเ่ขาเปนสมาชิก
ของ International Accreditation 
Forum สําหรับมาตรฐาน ISO 
14065:2007 รวมถงึการไดรบัรอง
ขอบขายขอบังคับของสถาบนัมาตรฐาน 
VCS ซึ่งมีความประสงคในการขอ
ขยายขอบขายทีไ่ดรบัรองไวกอนหนา

3,000 ยูโร สําหรับ 4 กลุม
ประเภทโครงการแรก  และ 
1,000 ยูโรตอ 1 กลุมประเภท
โครงการ ของกลุมโครงการถัดไป 
(คาธรรมเนยีมนีไ้มสามารถขอคืนได)

3 สถาบันรับรองท่ียังอยูในข้ันดําเนิน
การขอขึ้นทะเ บียนเป นผู  ตรวจ
ประเมินและผูตรวจรับรองโครงการฯ 
กับทาง คณะกรรมการบริหารกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (CDM-EB)

6,500 ยูโร สําหรับ 7 กลุม
ประเภทโครงการแรก และอีก 
1,000 ยูโรตอ 1 กลุมประเภท
โครงการ ของกลุมโครงการถัดไป 
(คาธรรมเนยีมนีไ้มสามารถขอคืนได)
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# ประเภทของสถาบันตรวจประเมิน
และตรวจรับรอง

คาธรรมเนียม

4 สําหรับหนวยงานปฏิบัติการในการ
ตรวจสอบ (CDM DOE) หรือ หนวย
งานที่อยูระหวางการขอข้ึนทะเบียน
เปนหนวยงานปฏิบัติการ (CDM-AE) 
มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ซึ่งกอให
เกิดผลกระทบตามนี้
• ผลกระทบทางดานกฎหมายดาน

การคา หรือดานสถานะของ
องคกร (ตัวอยางเชน เปลี่ยนชื่อ
ผูที่มีอํานาจในการบริหาร)

• เปลี่ยนเจาหนาที่หลัก
• เปลี่ยนระบบในการบริหาร
• ผลกระทบตอความสอดคลอง

ของขอกําหนดในการของรับรอง
เปนผูตรวจประเมิน

• ถาเปน หนวยงานปฏิบัติการ
ในการตรวจสอบ (CDM-
DOE) คาธรรมเนียมเปนไป
ตามขอ 1

• ถ า เป น  หน วยงานที่อยู 
ระหวางการขอข้ึนทะเบียน
เปนหนวยงานปฏิบัติการ 
(CDM-AE) คาธรรมเนยีมเปน
ไปตามขอ 3

ทั้งนี้อาจจะมีคาธรรมเนียมเพิ่ม
เติมซ่ึงจะพจิารณาเปนกรณไีป ซึง่
จะข้ึนอยูกับจํานวนเอกสารท่ีตอง
ตรวจสอบ โดยการคํานวณคา
ธรรมเนียมสวนเพิ่มจะคิดจาก
อัตราคาธรรมเนียมรายวัน วันละ 
750 ยูโร  กรณีนี้อาจจะนําไปใช
สําหรับสถาบันท่ีตองการตออายุ
ใบรับรองช่ัวคราวดวยซ่ึงอาจเกิด
ขึ้นจากความลอชาในการขอตอ
อายุการเปนหนวยปฏิบัติการใจ
การตรวจสอบกั บทา งคณะ
กรรมการบริหารกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด
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# ประเภทของสถาบันตรวจประเมิน
และตรวจรับรอง

คาธรรมเนียม

5 อื่นๆ ที่ไมอยูใน 4 กลุมประเภทหลัก 
ซึง่จะพิจารณาเปนแบบรายไป ขึน้อยู
กบัความสามารถในการแสดงเอกสาร
แสดงความสามารถในการเปนผูตรวจ
ประเมินและผูตรวจรับรองโครงการฯ 
ตอ VCSA

8,000 ยูโร สําหรับ 7 กลุม
ประเภทโครงการแรก และอีก 
1,000 ยูโร ตอ 1 กลุมประเภท
โครงการถดัไป (คาธรรมเนยีมน้ีไม
สามารถขอคืนได) ซึง่รวมไปถึงคา
ใชจายสวนเพ่ิมในการตรวจสอบ
ขั้นตนสําหรับผูสมัคร
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ภาคผนวก 1: ประวัติเอกสาร
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ภาคผนวก 1: ประวัติเอกสาร

ฉบับที่ วันที่ หมายเหตุ

ฉบับที่ 3 8 มีนาคม 2554 ฉบับเบื้องตนออกภายใต VCS ฉบับที่

ฉบับที่ 
3.1

15 กรกฎาคม 2554 เพิ่มเติมในสวนของคาธรรมเนียมในการ
สมัครเปนผูเชี่ยวชาญโครงการประเภท
ปาไมและการใชประโยชนพืน้ที ่(วนัทีเ่ริม่
ใชคือวันที่ออกประกาศ)

ฉบับที่ 
3.2

19 ตุลาคม 2554 เพ่ิมเติมในสวนของคาธรรมเนียมรายป
ของหนวยตรวจสอบและหนวยทวนสอบ
อิสระ (วันท่ีเร่ิมใชคือวันท่ีทําการเซ็นต
สัญญาใหมของหนวยตรวจสอบและ
หนวยทวนสอบอิสระ)

ฉบับที่ 
3.3

1 กุมภาพันธ 2555 หัวขอหลักที่ไดปรับปรุง (ทั้งหมดเริ่มใช
คือวันที่ออกประกาศ)
1) เพิ่มเติมคาธรรมเนียมในการสมัคร
ของผูเชีย่วชาญในการตัง้วธิกีารมาตรฐาน
และ ACoGS
2) ปรับปรงุระยะเวลาในการขอสวนลด
คาธรรมเนียม
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VCS Guidance : Validation and
Verification Manual

แนวทาง VCS : คูมอืการตรวจสอบ
และการทวนสอบ

4 October 2012, V3.0
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1. บทนํา (Introduction)
1.1 ภาพรวม (Overview)

ผูตรวจสอบและผูทวนสอบอิสระผลการลด หรือ การดูดกลับ

ปริมาณกาซเรือนกระจกมีหนาที่หลัก 3 ประการ ไดแกประการท่ีหนึ่ง 

การตรวจสอบโครงการลดกาซเรือนกระจกใหเปนไปตามขอกําหนด

ในมาตรฐาน VCS ประการที่สอง การทวนสอบเพ่ือรับรองปริมาณกาซ

เรือนกระจกท่ีลด หรือ ดดูกลับได และประการทีส่าม การประเมินสวนประกอบ

ของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตามขั้นตอนการขออนุมัติใชระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการ

ผูตรวจสอบและทวนสอบทีส่ามารถใหบริการภายใตมาตรฐาน 

VCS ไดนั้นตองเปนผูที่มีคุณสมบัติดังนี้ คือ ตองไดรับการรับรองภายใตขอ

กําหนดของมาตรฐาน VCS หรือไดรับการรับรองภายใตมาตรฐาน ISO 

14065 โดยหนวยงานใหการรับรองเปนสมาชิกของ International 

Accreditation Forum หรือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งชั่วคราวภายใตมาตรฐาน 

VCS ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับขอกําหนดของการใหการรับรองหนวยงาน
ตรวจสอบ และทวนสอบระบุไวในคูมอืพัฒนาโครงการภายใตมาตรฐาน VCS 
(VCS Program Guide) และรายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมรายปของ
ผูตรวจสอบ และผูทวนสอบระบุไวในเอกสารคูมือคาธรรมเนียมการดําเนิน

โครงการภายใตมาตรฐาน VCS (Program Fee Schedule)

วัตถุประสงคของเอกสารคูมือการตรวจสอบ และทวนสอบ
โครงการเพื่อการเสริมสรางความคงเสนคงวา (Consistency) คุณภาพ 
(Quality) และความโปรงใส (Transparency) ของการตรวจสอบ และทวนสอบ

โครงการภายใตมาตรฐาน VCS ทั้งนี้ คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของ

เอกสารของโครงการ VCS ในการกําหนดหลักเกณฑโครงการของ VCS 

และ ภายใตมาตรฐาน ISO 14064-3 ในการกําหนดขอกําหนดของ
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การตรวจสอบและทวนสอบหนึ่ง คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตการสนับสนุน

ของคณะทํางาน1

ในคูมือฉบับบนี้ไมไดกลาวถึงความตองการของมาตรฐาน VCS 

แตจะเปนการอธิบายขยายความกฎในมาตรฐาน VCS และในบางกรณี

จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการประยุกตความตองการของมาตรฐาน 

ISO 14064-3 ในการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ ซึ่งเกี่ยวของกับ

มาตรฐาน VCS นอกจากนี้แลวในคูมือฉบับนี้ไมไดกลาวถึงมาตรฐาน ISO 

14065 และหัวขอในกระบวนการในการแตงตัง้ผูตรวจสอบและผูทวนสอบ  

รวมถึงขอมลูจาํเพาะทีเ่กีย่วกบัระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการหรือประเภท

โครงการ แมวาจะมกีารกลาวถงึในตวัอยาง ดงันัน้ผูตรวจสอบและผูทวนสอบ

ตองอางถึงคูมือในการใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการในการตรวจสอบ

และทวนสอบโดยตรง

ขณะท่ีผูตรวจสอบและผูทวนสอบควรใชคูมอืฉบบัน้ีในการพิจารณา

ตรวจประเมินโครงการ และผูพัฒนาโครงการและผูพัฒนาระเบียบวิธีการ
ดําเนินโครงการก็สามารถใชคู มือฉบับนี้เปนแนวทางในการพัฒนาได
เชนเดียวกัน

คูมอืฉบบันีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงขอมลูเพือ่ใหเปนปจจบุนัดงันัน้

ผูอานควรตรวจสอบใหมั่นใจวาคูมือฉบับดังกลาวเปนคูมือฉบับลาสุด

๑ คณะทํางาน ประกอบไปดวย ผูแทนจากผูตรวจสอบ และผูทวนสอบ และหนวยงาน American 

National Standards Institute (ANSI) โดยสมาชกิของคณะทาํงานมรีายช่ือดังตอไปน้ี Ann Bowles, 

Tod Delaney, Todd Frank, Jared Nunery, Rainer Winter และ Siddharth Yadav.
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1.2 ขอกําหนดหลักและเอกสารอางอิง (Key Require-
ments and References)

มาตรฐาน VCS ไดเตรียมมาตรฐานและกรอบการตรวจสอบ

โครงการและระเบียบวิธีดําเนินโครงการโดยการตรวจสอบการปลอยและ

การดูดกลับกาซเรือนกระจกและการขอรับรองระเบยีบวิธกีารดําเนินโครการ 

นั้นไดอางอิงถึงระบบ ISO 14064-2 และ ISO 14064-3 เปนหลัก ซึ่ง

ความตองการหลักของมาตรฐาน VCS ไดกลาวไวในเอกสารดังตอไปนี้

• คู มือการพัฒนาโครงการภายใตมาตรฐาน VCS (VCS 

Program Guide)

• คูมือมาตรฐาน VCS (VCS Standard)

• คูมอืขอกําหนดการพฒันาโครงการประเภทปาไมและการใช

ประโยชนพื้นที ่(AFOLU Requirements)

• คูมือขอกําหนดการพัฒนาโครงการประเภทลดปริมาณกาซ

ที่ทําลายชั้นโอโซน (ODS Requirement)
• คูมือขอกําหนดการพัฒนาโครงการการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการทาํลายปาและความเสือ่มโทรมของปาไม 

(Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) Requirement)
• คุมืออภิธานศัพท (Program Definitions)
นอกจากนี้แลวยังมีเอกสารคูมือในการพัฒนาโครงการภายใต

มาตรฐาน VCS ดังตอไปนี้

• คูมือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการออกเอกสารรับรอง
ปรมิาณการลดกาซเรอืนกระจกจากโครงการ (Registration 

and Issuance Process)

• คูมือข้ันตอนในการรับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

(Methodology Approval Process)



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

19

• คูมอืการประเมนิความเสีย่งของโครงการประเภทปาไมและ

การใชประโยชนพื้นที่ AFOLU Non-Permanence Risk 

Tool 

เอกสารทัง้หมดนีส้ามารถดาวนโหลดไดในเวบ็ไซตของมาตรฐาน 

VCS ซึง่เอกสารใหมๆ  ทีข่ึน้อยูในเว็บไซตจะมผีลบงัคบัใชทนัทหีรอืขึน้อยูกบั

ความเหมาะสม เพือ่ใหผูพฒันาโครงการไดมเีวลาในการเปล่ียนแปลงเอกสาร

ใหเปนไปตามเอกสารชุดลาสุด 

1.3 คํานิยาม (Definitions)
คํานิยามและสัญลักษณตางๆ ที่ใชในมาตรฐาน VCS ไดกําหนด

ไวในหัวขอคํานิยามภายใตคูมือการพัฒนาโครงการภายใตมาตรฐาน VCS 

(VCS document Program Definitions)

1.4 การตั้งคําถามตอ VCSA (Seeking clarifications 
from VCSA)

หนวยงานตรวจสอบและทวนสอบสามารถตั้งคําถามหรือ

สอบถามมายงั VCSA โดยตรงผานทางเวบ็ไซตถาไมมกีารตอบจากทาง VCSA 
ผูตรวจประเมินและผูทวนสอบโครงการสามารถสงคําความหรือขอสงสัย
มายัง VCSA ที่ seretairat@v-c-s.org

ในบางกรณีทีค่าํถามเกีย่วมีความสําคญัมากหรอืมคีวามออนไหว

ทางการคาทางผูตรวจสอบและผูทวนสอบโครงการสามารถติดตอไปยัง
เจาหนาที่ VCSA ไดโดยตรง ซึ่งหนวยงานตรวจสอบและทวนสอบจะได
รับคําอธิบายจากเจาหนาท่ี VCSA หรือไดจากคูมือน้ีซึ่งเปนพ้ืนฐาน

ในการพิจารณาใหเขากับขอกําหนดของ VCS โดยตองมีการอางอิงโดยตรง
จนถึงขอกําหนดของ VCS ที่กําหนดไวในคูมือการพัฒนาโครงการภายใต
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มาตรฐาน VCS ที่กรณีคําถามนั้นๆ เกี่ยวของ

1.5 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการตรวจสอบและทวนสอบ 
(Overarching Validation and Verification Principle)

กรอบแนวคิดพื้นฐานน้ีเปนประโยชนที่จะชวยใหผูตรวจสอบ

และผูทวนสอบเขาใจถงึเปาหมายโดยรวมขอกําหนดในมาตรฐาน VCS และ

มาตรฐาน ISO 14064 ซึ่งพื้นฐานนี้เปนแนวทางสําหรับผูตรวจสอบและ

ผูทวนสอบโครงการหรือระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการ โดยขอกําหนดเฉพาะ

จะไมชี้แจงในเอกสารนี้

ขอควรจํา

พื้นฐานของมาตรฐาน VCS มีดังตอไปนี้

• ความสัมพันธกัน (Relevance)

• ความสมบูรณ (Completeness)
• ความสอดคลอง (Consistency)

• ความแมนยํา (Accuracy)

• ความโปรงใส (Transparency)
• การประเมินขางนอย (Conservativeness)

ซึง่คาํอธบิายโดยละเอียดอยูในเอกสารมาตรฐาน VCS 

(VCS Standard)

ขณะที่พื้นฐานมาตรฐาน ISO 14064-3 ไมไดกลาวถึงเกณฑ

ที่สามารถตรวจสอบไดพื้นฐานของ VCS ในรูปแบบของขอกําหนดหลัก ซึ่ง
ผูตรวจสอบและผูทวนสอบตองพิจารณาในการดําเนินการตรวจสอบและ

ทวนสอบโครงการ หรอืการประเมนิระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการ ตวัอยางเชน
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เม่ือพบวาโครงการไมสามารถนาํเสนอขอมูลท่ีไมสามารถนาํมาเปรียบเทยีบ

ความสําพันธกับการปลอยกาซเรือนกระจกได ผูตรวจสอบและทวนสอบ

จะตองทําการบนัทึกถึงความไมสอดคลองดังกลาวใหชดัเจนซึง่เปนสวนหน่ึง

ของพื้นฐานหลักของมาตรฐาน VCS 

ในบางกรณผีูตรวจประเมินโครงการหรอืผูตรวจรบัรองปรมิาณ

การลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตองใชความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญในการ

เชื่อมโยงกับหลัการพื้นฐานของมาตรฐาน VCS นอกจากนี้แลวพื้นฐานเรื่อง

ความแมนยําของขอมูล (accuracy) และพื้นฐานการประเมินขางนอย 

(conservativeness) ตองมีความเกี่ยวโยงกันและบอยคร้ังท่ีพื้นฐาน

การประเมินขางนอยจะนําไปสูพื้นฐานเก่ียวกับความแมนยําของขอมูล  

โดยบนพื้นฐานของความแมนยําของขอมูลนั้นผูตรวจสอบหรือผูทวนสอบ

ตองพิจารณาความไมแนนอนหรือความเบ่ียงแบนในการวัด การประมาณ 

และการคํานวณ ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก อยางเปนไปได

มากทีส่ดุ และพิจารณากระบวนการและวิธกีารประมาณคาตางๆ ในการคาํนวณ

เพือ่ปองกนัความขดัแยงของขอมลู ในการตัง้สมมุตฐิานคาทีใ่ชในการคาํนวณ
และวิธกีารในการคาํนวณตองอยูบนพ้ืนฐานการประเมนิขางนอย เพือ่ไมให
เกิดการประมาณการท่ีมากไปกวาความเปนจริงของปริมาณสุทธิการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก 

2. หลกัการวางแผนในการตรวจสอบโครงการหรือการทวนสอบ
(Elements of Validation and Verification Plan)
 เม่ือผูตรวจสอบและผูทวนสอบดําเนินการตรวจประเมินโครงการหรือ

ดาํเนินการตรวจรบัรองปรมิาณการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตองตกลง
เห็นชอบกับทางผูถูกตรวจสอบ หรือผูถูกทวนสอบ ในหัวขอเร่ืองของ

วัตถุประสงคการตรวจขอบเขตในการตรวจขอกําหนดการประกันและ
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เอกสารตางๆ ของการตรวจสอบ หรือการทวนสอบโดยทั้งหาสวนนี้ถือเปน

พื้นฐานสําหรับการวางแผนในการตรวจสอบและทวนสอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับ

แผนการสุมตรวจ ในการวางแผนการตรวจสอบและทวนสอบนัน้เปนเหมือน

ขอตกลงที่ตองแจงกับ VCSA เสมือนกับเปนหนึ่งในผูใชเอกสารประกอบ

โครงการ รายงานการตรวจวดั และรายงานผลในการตรวจสอบและทวนสอบ

2.1 วัตถุประสงค (Objective)
ภาพรวม

ขัน้แรกในการตรวจสอบหรือการทวนสอบ คอืการต้ังวตัถปุระสงค

และการบงช้ีกาซเรือนกระจกทีเ่ปนสวนหน่ึงในการตรวจสอบหรอืการทวนสอบ

ของมาตรฐาน VCS นั้นตองยึดระเบียบวิธีการคํานวณและ ISO 14064-2 

เปนวัตถุประสงคหลักสําหรับการประเมินฯหรือการตรวจรับรองฯ ทุกครั้ง 

โดยวตัถปุระสงคอาจจะข้ึนอยูกบัขอตกลงของการตรวจสอบหรือการทวนสอบ

นอกจากนี้ ขอบเขตการประเมินฯ ขอกําหนดในการประเมินระดับ

ความนาเชื่อถือ และความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบและการทวนสอบ 
ตองมีการแจงวัตถุประสงคเชนเดียวกัน

ประเด็นหลัก

2.1.1 วัตถุประสงคในการตรวจสอบโครงการภายใต

มาตรฐาน (Validation Objective)
ในการตรวจสอบโครงการภายใตมาตรฐาน VCS นัน้ทางผูตรวจ

สอบ ตองประเมนิโครงการดังตอไปนี้

• ความสอดคลองของโครงการตอขอกําหนดมาตรฐาน VCS

• ความสอดคลองของโครงการตอระเบียบวิธีการดําเนิน
โครงการที่ใชในการพัฒนาโครงการ รวมถึงข้ันตอนและ

การประเมินผลประโยชนสวนเพิ่ม (addtionality) 
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• ความเปนไปไดของวิธีการและข้ันตอนในการไดมาซ่ึงขอมูล

เพ่ือการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกเม่ือมีการดําเนิน

โครงการจริง

จากหวัขอประเมนิดานบนทางผูตรวจประเมินโครงการควรจะ

พจิารณาคูมอืในภาคผนวก A.2.3.3 ของ ISO 14064-3 เพือ่ใหเปนไปตาม

วตัถปุระสงคของการประเมนิโครงการ

2.1.2 วตัถุประสงคในการทวนสอบโครงการ (Verification 

Objective)

การทวนสอบโครงการน้ันเปนการตรวจตามขอมูลตรวจวัด

ปริมาณการลดกาซเรอืนกระจกเน่ืองจากโครงการจริง ดงันัน้ระหวางการตรวจ

รบัรองปรมิาณการลดกาซเรอืนกระจก ผูตรวจรับรองฯ ตองมกีารประเมิน

รายงานการตรวจวดัโดยพจิารณาตามหวัขอดงัตอไปนี้

• วิธีการและขั้นตอนในการวัดและเก็บขอมูล รวมถึงขั้นตอน
การตรวจวัด ตองมีการดําเนินการเปนไปตามวิธีการและ

ขัน้ตอนทีไ่ดกาํหนดไวในเอกสารตอนตรวจประเมินโครงการฯ

• ความแมนยาํของการวดัและเอกสารทีใ่ชในรายงการตรวจวัด
ปริมาณการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจก

• จากหัวขอประเมินดานบนทางผูตรวจสอบควรจะพิจารณา

คูมือในภาคผนวก A.2.3.4 ของ ISO 14064-3 เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ

2.2 ขอบขายและขอกําหนด (Scope and Criteria)
ภาพรวม

ขอบขายของการตรวจสอบและการทวนสอบเปนการชวย
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ทางดานการกําหนดขอบเขตทางกายภาพและขอบเขตเชิงเวลาของขอมูล

ทีจ่าํเปนตองทําการประเมิน ซึง่จะเปนกลุมของขอกําหนดท่ีใชในการประเมิน

ในแตละโครงการ

ประเด็นหลัก

การพจิารณาขอบขายในการประเมนิน้ัน ผูตรวจสอบและผูทวนสอบ

ตองนําขอบขายดานกายภาพ เชน พืน้ทีโ่ครงการ หรอืสิง่อาํนวยความสะดวก

ตางๆ ในโครงการ และขอบเขตเชิงเวลาเชน จํานวนปที่มีจะดําเนินการลด

การปลอยกาซเรือนกระจกและการดูดกลับกาซเรือนกระจก สําหรับ

การตรวจประเมินโครงการน้ันขอบเขตทางเชิงเวลาไดแกจํานวนระยะเวลา

การคิดเครดิต (crediting period) ซึ่งกําหนดไวในคูมือมาตรฐาน VCS 

สําหรับการทวนสอบการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและ

การดูดกลับกาซเรือนกระจกแลวขอบเขตเชิงเวลาคอืระยะเวลาการตรวจวัด 

(monitoring period) 

ขอกําหนดหลักในการตรวจประเมินโครงการฯและการตรวจ

รับรองฯไดถูกกําหนดไวในคูมือของมาตรฐาน VCS และ ISO 14064-2  
ซึ่งรวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการดําเนินโครงการซึ่งผู ตรวจ

ประเมินฯ และผูตรวจรับรองฯตองพิจารณาความเหมาะสมในการใช

ระเบยีบวธิกีารดาํเนนิโครงการกอนทีจ่ะเริม่ทําการประเมนิโครงการ ในกรณี
ที่โครงการนั้นๆ ใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการภายใตมาตรฐานกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) หรือโครงการ Climate Action Reserve (CAR) 

ผูตรวจสอบและผูทวนสอบตองมีการอางถึงหลักการในการเลอืกใชระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการภายใตมาตรฐานนั้นๆ ดวย ซึ่งจะกลาวถึงอีกคร้ัง

ในหัวขอที่ 3 
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2.3 สาระสําคัญ (Materiality)
ภาพรวม

ความเปนสาระสําคัญเปนแนวคิดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน  

การละเลยขอมูลหรือการแถลงทีไ่มเปนจริง ขอมลูรายเดยีวหรือขอมลูแบบ

รวม ซึ่งมีผลตอการยืนยันปริมาณกาซเรือนกระจก และมีผลตอการตัดสิน

ใจของผูมสีวนรวม การเปล่ียนแปลงสาระสาํคญันีไ้มสามารถตอรองระหวาง

ผูพัฒนาโครงการและผูตรวจสอบ และตองรายงานตามกฎที่กําหนดไว

ในมาตรฐาน VCS ซึ่งเปนไปตามขนาดของโครงการ

ประเด็นหลัก

สาระสําคัญท่ีจะกลาวถึงนั้นเปนสาระสําคัญท้ังในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ เม่ือทางผูตรวจประเมินโครงการพิจารณาสาระสําคัญดาน

คณุภาพน้ันตองดาํเนนิการตรวจสอบใหมัน่ใจวาโครงการนัน้ๆ ไดปฏบิตัติาม

ขอกําหนดมาตรฐาน VCS และระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นหรือไม 

เชน ขอแตกตางของผูมีสิทธิ์ในโครงการ หรือความเหมาะสมในการอางอิง

ขอกําหนดน้ันตองมีการบันทึกไวอยางชัดเจน กรณีทีค่วามไมสอดคลองหรือ
ความแตกตางของขอกาํหนดตางๆ ไมสามารถยนืยนัไดอยางชดัเจนนัน้ ผูตรวจ

ประเมินโครงการตองใชความเช่ียวชาญของตนในการพิจารณาตั้งประเด็น

ความไมสอดคลองกับขอกําหนดและดําเนินการตรวจสอบความสอดคลอง
ดวยวิธีสุมตัวอยางและการทดลอง

ในการพิจารณาสาระสําคัญดานปริมาณน้ันผูตรวจประเมิน

โครงการตรวจสอบการความถูกตองและแมนยําในการประมาณปริมาณ

การลดกาซเรือนกระจกจากโครงการหรอืการดดูซบักาซเรือนกระจกตามที่

ไดรายงานไวในเอกสารประกอบโครงการและรายงานการตรวจวัด 
ความไมสอดคลองของสาระสาํคัญน้ันจะข้ึนอยูกบัหลายปจจัย 

เชน ปริมาณการลดการปลอยและการดูดกลบักาซเรอืนกระจกทีก่าํหนดข้ึน
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ในมาตรฐาน VCS ความสอดคลองของสาระสําคัญน้ียงัตองนําไปใชเพ่ือความ

เทาเทยีมกันเพือ่การตรวจสอบและทวนสอบปริมาณการลดกาซเรอืนกระจก

ของโครงการ ในขณะที่สาระสําคัญเรื่องความคลาดเคลื่อน การละเลย และ

การไมแสดงความสอดคลองของมาตรฐาน VCS นัน้ตองมีการต้ังคาํถามเพือ่

ใหไดรบัการรบัรองในการตรวจประเมินโครงการและการรับรองปริมาณการลด

กาซเรอืนกระจกของโครงการ แตถาไมพบความไมสอดคลองของสาระสําคัญ

ระหวางการตรวจประเมินโครงการและการตรวจรับรองปรมิาณการลดกาซ

เรือนกระจกนัน้ผูตรวจประเมินตองมัน่ใจวาความไมสอดคลองนัน้ไมเกิดข้ึน

จริงๆ 

ตวัอยาง ความแตกตางกนัของส่ิงทีค่วรเหมอืนกนัในสาระสาํคญั

เชิงคุณภาพ

ความแตกตางกนัของส่ิงท่ีควรเหมอืนกนัในสาระสําคัญ

เชิงคุณภาพ แบบเปนขอมูล
• การรบัรองระเบียบวธิกีารดาํเนนิโครงการในการจัดการ

ปาไม (Forest management (IFM) methodology) นั้น

ตองการประเมินกรณีฐานอยางนอยในเร่ืองของ สถิติ

การดาํเนนิการกอนหนาการดําเนนิโครงการตามกรณฐีานของ
เจาของโครงการและการจัดการปาไมในปจจุบัน และกรณี
ฐานท่ัวไปโดยการประเมินกรณีฐานน้ีตองประเมินจากหลักฐาน

ทีส่ามารถเปรียบเทียบไดหรือใกลเคียงภายในภาคพ้ืนเดยีวกนั 

ในขณะท่ีเอกสารประกอบโครงการแจงถงึรายละเอยีดในการ

วเิคราะหสถติกิารดําเนินการในอดตี ผูตรวจประเมินโครงการ

ตองเทียบเคียงกับกรณีฐานท่ัวไปโดยใหขอมูลที่เชื่อถือไดซึ่ง

ขอมูลดังกลาวตองเปนลักษณะการจดัการของปาประเภทเดียวกนั 



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

27

ซึ่งผูตรวจประเมินตองคํานึงเรื่องนี้เปนสาระสําคัญ

• โครงการไดกําหนดตารางการสอบเทียบเคร่ืองมือ

วัดเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐาน VCS หรือไม โดย

ทางผูตรวจสอบตองคํานึงเรื่องนี้เปนสาระสําคัญเชนกัน

ความแตกตางกนัของส่ิงท่ีควรเหมอืนกนัในสาระสําคัญ

เชิงคุณภาพแบบไมเปนขอมูล เชน

• ตองไมมีชองวางในข้ันตอนของการควบคุมคุณภาพ

ของขอมูล ไมเชนนั้นผูตรวจสอบตองพิจารณาถึงจุดออน

ในกระบวนการจัดการขอมูลซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิด

การไมสอดคลองในเชิงปริมาณได

2.4 ระดับของการประกัน (Level of Assurance)
ภาพรวม

มาตรฐาน VCS นัน้ตองการระดับทีเ่ปนเหตเุปนผลของการประกัน
ในกระบวนการการตรวจสอบและทวนสอบปริมาณการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก ซึ่งตองไมเกิดการผิดผลาดในสาระสําคัญ การละเลยในสาระ

สาํคญัและการไมแสดงใหเหน็ถงึสาระสาํคญั ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนสิง่ทีไ่มสามารถ

ละเลยและไมสามารถตอรองได
ประเด็นหลัก
ในการดําเนินการตรวจประเมินโครงการและการตรวจรับรอง

ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีระดับการประกันท่ี

สมเหตุสมผลน้ันผูตรวจประเมินโครงการตองมีการทดสอบจํานวนขอมูล
อยางเพียงพอเพ่ือใหแนใจและมัน่ใจวาไมมกีารผิดผลาด ละเลย และการไมแสดง

ถึงสาระสําคัญเกิดขึ้นในโครงการ กระบวนการทดสอบน้ันทาง VCS ได

บรรยายไวในหัวขอการประเมินความเสี่ยง (หัวขอที่ 3.3.1.1) 
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3. กระบวนการในการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ (Project 
Validation and Verification Process)
 ในหัวขอน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดของกฎและขอกําหนดท่ีทางผูตรวจ

ประเมนิโครงการตองอางถึงเม่ือมีการดาํเนินการตรวจประเมนิโครงการหรอื

การตรวจรับรองปริมารการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

3.1 ขั้นตอนการประเมินกอนการดําเนินการตรวจสอบ 
(Pre-validation assessment)

ผูตรวจสอบสนับสนุนในการจัดการการประเมินกอนหนาท่ีจะ

มกีารตรวจสอบโครงการจรงิเพือ่ใหแนใจวาโครงการเขาเกณฑในการพฒันา

ภายใตมาตรฐาน VCS โดยการประเมินกอนการตรวจสอบโครงการจริงนั้น

ควรจะยิ่งคิดไปตามขอเสนอดานลางเปนอยางนอย

ขอควรจาํ
การประเมินโครงการกอนดําเนินการจริงน้ัน ผูตรวจ

ประเมินโครงการตองยนืยนัหรอืตรวจสอบการสอดคลองของ

เวอรชั่นของระเบียบวิธีดําเนินโครงการการวาเหมาะสมกับ
โครงการนั้นๆ หรือไม ซึ่งไมวาจะเปนระเบียบวิธีการดําเนิน
โครงการจากมาตรฐาน VCS,กลไกการพัฒนาทีส่ะอาด (CDM) 

หรือจาก CAR ก็จะมีการปรับปรุงเวอรชั่นของระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการอยูเสมอซึ่งสามารถตรวจสอบไดในเว็บไซต
ของแตละกลไก
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• ผูตรวจสอบตองยืนยันระยะเวลาในการตรวจประเมินตอง

ดําเนินการแลวเสร็จกอนวันเริ่มโครงการ (วันที่โครงการเร่ิม

ดําเนินการลดการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจก) 

โดยวันเริ่มโครงการน้ันตองเปนไปตามที่กําหนดไมสามารถ

เลื่อนเพื่อใหการตรวจประเมินแลวเสร็จกอนได

• ผูตรวจสอบครงการตองยืนยันวาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการท่ีโครงการเลือกใชนั้น สอดคลองและเหมาะสม 

ในการพฒันาโครงการภายใตมาตรฐาน VCS ซึง่จะประกอบ

ดวยวิธีการดําเนินโครงการที่อนุมัติโดยมาตรฐาน VCS เอง

หรอืเปนระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการทีอ่นมุตัภิายใตกลไก

การพฒันาทีส่ะอาด (CDM) และ มาตรฐาน CAR และโครงการ

ตองถูกประเมนิในเวอรชัน่ท่ีระบไุวในเอกสารประกอบโครงการ 

• สําหรับโครงการประเภทปาไม ผูตรวจประเมินโครงการ

ตองยืนยันความสอดคลองท่ีเปนไปตามขอกําหนดของ

โครงการประเภทปาไมที่ระบุไวในมาตรฐาน VCS เชน 
โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาไมสามารถ
พัฒนาภายใตมาตรฐาน VCS ได

3.2 ขอกําหนดหลักในการตรวจสอบและการทวนสอบ 
(Key Validation and Verification requirements)

สาํหรบัโครงการทีข่ึน้ทะเบียนและใหการรับรองปริมาณการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ผูตรวจสอบ
จําเปนตองตรวจสอบวันที่ในการใหการรับรองรายงานการตรวจสอบ

โครงการวาสอดคลองกับกฎของมาตรฐาน VCS ในเร่ืองเกี่ยวกับเวลา

ในการตรวจสอบโครงการแลวเสร็จ
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3.2.1 กรรมสิทธ์ิในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก

โครงการ (Right of use)

ภาพรวม

โครงการที่ถูกพัฒนาภายใตมาตรฐาน VCS นั้นจะตองแสดง

ใหชัดเจนในสิทธแหงความเปนเจาของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดและ

การดดูกลบักาซเรอืนกระจกไดจากโครงการ ความมสีทิธิด์งักลาวคอื การมสีทิธิ์

แบบไมมเีง่ือนไข ไมสามารถโตแยงได และไมมภีาระผูกพัน ในโครงการน้ันๆ 

ที่มีการลดการปลอยและการดูดกลับกาซเรือน เชน การที่ผูพัฒนาโครงการ

เรียกรองสิทธิ์ครอบครอง ควบคุม เทคโนโลยีหรือการตรวจวัดซึ่งนําไปสู

การลดหรือการดูดกลับกาซเรือนกระจก

ประเด็นหลัก

ผูตรวจสอบและผูทวนสอบไมควรที่จะใหความเห็นเก่ียวกับ

กฎหมายความเปนเจาของในปรมิาณการลดและการดูดกลบักาซเรือนกระจก 

แตผู ตรวจสอบและผูทวนสอบตองตรวจสอบความมีสิทธ์ิของผูพัฒนา

โครงการดวยหลักฐานที่ใหโดยผูพัฒนาโครงการ ซึ่งหลักฐานอางอิงตางๆ 
อาจรวมถึงสัญญาตางๆ เชน  ชื่อตามกฎหมายของโครงการหรือเครื่องมือ
ทีใ่ชในการลดการปลอยและดดูกลบักาซเรอืนกระจก หรอืเอกสารขอตกลง

ทางกฎหมาย เชน สัญญาเชาท่ีดินในระยะยาว ผูตรวจสอบและผูทวนสอบ

ตองอางถึงแบบฟอรมในการตรวจสอบสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งระบุไว
ในมาตรฐาน VCS

ในการประเมินสิทธ์ิในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก
โครงการนัน้ ผูตรวจประเมนิโครงการตองตระหนักในสองประเดน็หลักดังน้ี 

• ในเอกสารสัญญาตองมีการระบุสิทธ์ิในการครอบครอง

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการอยางชัดเจน

• ผูพัฒนาโครงการไมมีการขายสิทธิ์ดังกลาว
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ในการประเมนิในหวัขอน้ีอยางนอยผูพฒันาโครงการตองแสดง

เอกสารอันเปนหลักฐานแสดงสิทธ์ิในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก

โครงการอยางเพียงพอ โดยผูตรวจสอบตองประเมินโครงรางของการดําเนนิ

โครงการตั้งแตเริ่มโครงการเพื่อที่จะไมใหเกิดขอขัดแยงในภายหลัง

ตวัอยาง กรรมสทิธิใ์นปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ดไดจาก

โครงการ

บริษัทแหงหน่ึงพัฒนาโครงการ REDD ภายในพ้ืนท่ีปา

ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐ โดยบริษัทแหงน้ีไดรับหนาท่ี

ในการบริหารจัดการพืน้ท่ีเปนระยะเวลานาน โดยแสดงหลักฐาน

สัญญาเชาตอผูตรวจประเมินโครงการเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์

ในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ

ผู ตรวจประเมินโครงการไดดําเนินการตรวจสอบ

ขอกฎหมายแลวพบวาตามกฎหมายจารีตประเพณีแลว
กรรมสิทธิ์ของพ้ืนที่ที่เปนของรัฐนั้นยอมเปนกรรมสิทธิ์ของ

ชุมชนผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาวดวย โดยกฎหมายไดโอน

กรรมสทิธิผ์ลประโยชนทีไ่ดจากพืน้ทีป่าใหกบัชมุชนผูอยูอาศยั
ในเขตพื้นที่นั้น ดังนั้นทางผูตรวจประเมินตองมีการบันทึกวา

กฎหมายการมกีรรมสทิธ์ิในพ้ืนท่ีปาน้ีมขีอขัดแยงกับมาตรฐาน 

VCS ซึง่ตองการใหกรรมสิทธ์ิดงักลาวตองปราศจากขอโตแยง
ใดๆ และทางผูตรวจประเมนิแจงขอเอกสารเพิม่เตมิเพือ่แสดงวา
กรรมสิทธิ์ในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในโครงการน้ัน

เปนกรรมสิทธิ์ของผูพัฒนาโครงการแตเพียงผูเดียว

สาํหรับการตอบคาํถามของผูตรวจประเมนิโครงการนัน้ 

ผูพฒันาโครงการตองแสดงเอกสารทางกฎหมายเพือ่ยนืยนัวา
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มีการแบงปนกรรมสิทธแหงผลกําไรที่ไดใหกับชุมชนในพื้นท่ี

ทีด่าํเนนิโครงการดังกลาว โดยเอกสารน้ีตองไดรบัการรับรอง

จากหนวยงานของรัฐที่เชื่อถือไดอยางไรก็ตามผู พัฒนา

โครงการไมสามารถใชหนงัสอืสญัญาฉบับอืน่มาเปนหลักฐาน

ได  ดงัน้ันเฉพาะพ้ืนท่ีทีใ่ชในการทาํโครงการทําเทาท่ีจะมีการ

แบงบันกรรมสิทธในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจาก

โครงการในพื้นที่ทําโครงการเทานั้น

3.2.2 ความสอดคลองในการใชระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการ (Methodology Applicability)

ภาพรวม

ในแตละระเบียบวธิดีาํเนนิโครงการน้ันมคีวามเฉพาะตัวในแตละ

โครงการ ซึ่งการใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นตองเหมาะสมและ
สอดคลองกับโครงการนั้นๆ ผู ตรวจประเมินโครงการตองดําเนินการ
ตรวจประเมนิความเหมาะสมและสอดคลองในการใชระเบยีบวธิกีารดาํเนนิ
โครงการวาเหมาะสมหรือไม

ประเด็นหลัก

ผูพัฒนาโครงการตองบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
คัดเลือกในการใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการที่เหมาะสมกับโครงการ 
ผูตรวจประเมินโครงการตองทําการประเมินโครงการเทียบกับระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการที่เสนอมา และยืนยันไดวาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการที่เสนอมาน้ันมีความเหมาะสมกับโครงการ ซึ่งความเหมาะสม

ดงักลาวน้ันรวมไปถึงความเหมาะสมทางดานเทคโนโลย ีสภาพทางภูมศิาสตร 
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กรณีฐาน และความเหมาะสมในการลดการปลอยและการดดูกลับกาซเรือนกระจก 

เปนตน ความไมเหมาะสมในการใชระเบยีบการดาํเนินโครงการนัน้ถือวาเปน  

การละเลยตอสาระสําคัญของมาตรฐาน VCS 

3.2.3 กรณีฐาน (Baseline Scenario)

ภาพรวม

กรณีฐาน เปนการตั้งสมมติฐานวาในกรณีที่โครงการไมไดถูก

พัฒนาข้ึนน้ันปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศจะเปน

เชนไร โดยกรณีฐานนัน้สามารถรบัความไมแนนอนและความคลาดเคล่ือนได

ประเด็นหลัก

ผูตรวจประเมินโครงการตองดําเนินการประเมินการเลือกหรือ

การตั้งสมมติฐานกรณีฐานไดอยางถูกตองตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการและบอยคร้ังท่ีการดําเนินการต้ังสมมติฐานกรณฐีานน้ัน

อยูในหรือรวมกับการวิเคราะหสวนเพิ่มจากการดําเนินการตามปกติ 
ตวัอยางเชน ระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการภายใตกลไกการพฒันาท่ีสะอาด
กําหนดใหมีการประเมินกรณีฐานตามขั้นตอนที่กําหนดไวเครื่องมือในการ
พิจารณากรณีฐานของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ “Combined tool 

to identify the baseline scenario and demonstrate additionality” 

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นอาจจะใชวิธีการดําเนิน
โครงการหรือวิธีการสรางมาตรฐาน อยางใดอยางหน่ึงในข้ันตอนการ
พิจารณากรณีฐานก็ได

3.2.3.1 วธิกีารดําเนนิโครงการ (Project Method)

วธิกีารดําเนนิโครงการคอืแนวปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีาร

ดาํเนินโครงการซึง่มคีวามจําเพาะในแตละประเภทโครงการสาํหรับการพจิารณา
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กรณฐีานของโครงการนัน้ๆ โดยกรณฐีานนัน้ตองถกูประเมนิเทยีบกบัขอบขาย

ในการดาํเนินโครงการ เชน ขอบขายดานการลงทนุ ขอบขายดานเทคโนโลยี 

และขอบขายของความเปนไปได โดยการประเมนิกรณฐีานของแตละโครงการน้ัน

ตองคํานึงถึงความเปนไปไดมากทีส่ดุของกรณฐีาน ตวัอยางเชน ในโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ผูตรวจประเมินโครงการตองพิจารณาการใช

เครื่องจักรในสภาพปจจุบันเปนกรณีฐานท่ีมีความเปนไดมากท่ีสุด เม่ือ

เครื่องจักรนั้นๆ กําลังจะสิ้นสุดอายุการทํางาน เปนตน

3.2.3.2 วธิีการสรางมาตรฐาน (Standardized 

Method)

วิธีการสรางมาตรฐานคือแนวปฏิบัติโดยการสราง

มาตรฐานของสวนเพิ่มจากการดําเนินงานตามปกติ และ/หรือ สรางกรณี

ฐานขึ้นมาเพื่อแบงประเภทของโครงการ โดยศักยภาพของวิธีการพิจารณา

กรณฐีานและการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณฐีานนัน้ตองสะทอนถงึกรณี
ฐานทุกๆ กรณีที่สามารถเปนไปได นอกจากนี้แลวศักภาพในการเปรียบ

เทียบปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยในกรณีฐานตองสามารถอธิบาย

และสนับสนุนการพิจารณาสวนเพิ่มจากการดําเนินงานตามปกติ อีกท้ังยัง
ตองสามารถเปรียบเทียบไดในกรณีของระยะเวลาของการลดปริมาณการ
ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกของกรณีฐานไดอีกดวย ตัวอยางเชน 

ศักยภาพของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการซีเมนตควรท่ีจะสรางดัชนี
เปรยีบเทยีบการปลอยกาซเรอืนกระจกตอตนัซเีมนตหรือการผลติคลงิเกอร 
ซึ่งตองเปนดัชนีที่เปนตัวแทนสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ขอควรจาํ

ผูตรวจประเมินโครงการควรท่ีจะพจิารณาและประเมนิ

การตั้งสมุติฐานของกรณีฐานดังตอไปนี้

• โครงการไดดําเนินการถูกตองครบตามท่ี

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการกําหนดหรือไม

• ในเอกสารประกอบโครงการไดแสดงการ

พิจารณากรณีฐานในทุกกรณีที่สามารถเปนไป

ไดครบถวนหรอืไม รวมถงึมีการแสดงอาณาเขต

ทางภมูศิาสตรและพืน้ทีร่อบๆ โครงการหรอืไม

• กรณฐีานทุกกรณีมคีวามเทากันกับโครงการใน

เชิงหนาท่ีหรือการปฏบิตัหิรือไม (กรณนีีอ้าจจะ

ไมใชในการพจิารณากบัโครงการประเภทปาไม)

• หลักฐานเอกสารตางๆ ที่เสนอใหกับผูตรวจ

ประเมินน้ันสอดคลองและสนับสนุนกับการ
ประเมินขอบขายหรือไม และผูตรวจประเมิน
มีการแสดงตัวอยางและตรวจสอบหรือไม

• ในกรณีที่มีกรณีฐานมากกวาหน่ึงกรณีที่มี

ความเปนไปได การประเมินขางนอย (conser-
vativeness) ไดถูกนํามาพิจารณาในการเลือก
กรณีฐานหรือไม
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ตัวอยาง การสมมติกรณีฐาน

โครงการดานปาไมในประเทศบราซิลไดหลีกเลียงแผน

การเปลยีนแปลงพืน้ทีป่าใหเปนพืน้ทีเ่พาะปลกูพืชเกษตร โดย

ผูพัฒนาโครงการนั้นเปนเจาของพื้นที่เอง  กอนมีการดําเนิน

โครงการนั้นผูพัฒนาโครงการไดขายพ้ืนท่ีสวนหน่ึงใหกับนัก

ลงทุนเพื่อนําไปเปนพื้นที่ปลูกออย 

ในการพัฒนาโครงการนี้ภายใตมาตรฐาน VCS โดยใช

ระเบียบวิธกีารในการอนุรกัษปา (VCS REDD Methodology) 

ซึ่งเปนระเบียบวิธีการดําเนินโครงการเฉพาะที่มีการระบุวิธี

การพิจารณากรณีฐาน โดยเร่ิมจากการระบุวิถีทางในการ

ทําลายปาในกรณีของโครงการนี้

การระบุวิถีทางในการทําลายปาในโครงการนี้ทําได

ยาก  แตความเปนไปไดของวิถีทางในการทําลายปาในพื้นที่

โครงการน้ีอาจจะระบุไดวา พืน้ท่ีปาในโครงการน้ีจะถูกนําไป
เปนพื้นที่เพาะปลูกออย มะนาว หรือธัญญาพืชตางๆ ตามที่
เคยไดเกิดข้ึนในอดีตในพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังน้ันกรณีฐานน้ีจึงถูก

ตั้งสมมติฐานเปนกรณีฐานที่นาจะเปนที่สุดของโครงการนี้ 

อยางไรก็ตามผูตรวจประเมินโครงการตองระบุและประเมิน
ในหัวขอดังตอไปนี้ดวย

• ผูพฒันาโครงการไมไดพจิารณาคุณภาพดินในพ้ืนที่

โครงการตามขอกําหนดของระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการผู

ตรวจประเมินตองพิจารณาถึงคุณลักษณะของดินทางดาน

เหนือและใตของพื้นท่ีโครงการเนื่องจากออยจะมีความแตก
ตางกันตามสภาพดิน
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ผูพฒันาโครงการไมไดมกีารเปรยีบเทยีบกรณฐีานเทียบ

กับสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมในดานเศรษฐศาสตร

ชุมชนและสถานะของระบบนิเวศท่ีกําหนดไวใน VT0001 

(เครื่องมือในการพิจารณาสวนเพ่ิมจากการดําเนินงานตาม

ปกติ) กระบวนการไมไดพิจารณาถึงความแพรหลายในการ

เปลีย่นแปลงชนดิของธญัญพชืในพ้ืนท่ีซึง่ไมไดเปนเจาของโดย

ผูพัฒนาโครงการดวยเหตุนี้ทางผูดําเนินโครงการจึงตอง

ดาํเนนิการแกไขดงัตอไปนีพ้ืน้ทีท่างดานใตของโครงการซึง่ไม

เหมาะสมกับการทําเกษตร ดังนั้นพื้นที่นี้จึงไมมีความเสี่ยงใน

การถกูทาํลายเพือ่การเกษตร และใหเอาพ้ืนทีส่วนนีอ้อกจาก

พื้นที่โครงการ

• ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีใน

ปจจุบันในบริเวณท่ีมีสภาพดินใกลเคียงกันพบวา มีความ

เหมาะสมในการปลูกธัญญาพืชและออย อยางไรก็ตามการ
ปลูกมะนาวในพื้นที่นี้อาจมีความเปนไปไดตามสถิติที่เคย
บันทึกไว ดังน้ันการปลูกมะนาวทั้งพ้ืนท่ีโครงการจึงเปนการ

ตั้งสมมติฐานกรณีฐานไดดีที่สุด เนื่องจากการปลูกมะนาวจะ

สามารถดูดซับกาซเรือนกระจกไดมากกวาการปลูกออยและ
ขาวโพด
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3.2.3.3 แนวทางเฉพาะของโครงการประเภทปาไม

การประเมินกรณีฐานของโครงการประเภทปาไมมัน

เปนเรื่องที่ทาทายเนื่องจากมีขอกําหนดหลายขอท่ีตองดําเนินการให

สอดคลองกับระเบียบวิธีดําเนินโครงการ ดังนี้ผู ตรวจประเมินโครงการ

ควรที่จะพิจารณาวากรณีฐานที่นําเสนอจากผู พัฒนาโครงการนั้นมี

ความเปนจริงไดมากนอยขนาดไหน ซึ่งรวมถึง

• ในกรณีตั้งสมมติฐานกรณีฐานในพ้ืนท่ีนั้น ผูพัฒนา

โครงการไดพิจารณาความตอเน่ืองของพ้ืนที่กอน

ทาํโครงการหรือไม กลาวคอืผูพฒันาโครงการไดนาํ

พื้นที่ทางเลือกเขาไวในพื้นที่ของโครงการหรือไม

• ในกรณีตั้งสมมติฐานกรณีฐานในพ้ืนท่ีนั้น ผูพัฒนา

โครงการไดมกีารพิจารณาถึงพ้ืนท่ีรอบ  ๆทางภูมศิาสตร

วามีความคลายคลงึกันในดานของสงัคมและเศรษฐกจิ

และสภาพระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆ หรือไม

• ในกรณีตั้งสมมติฐานกรณีฐานในพ้ืนท่ีนั้น ผูพัฒนา
โครงการไดรวมเอากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีโครงการ
ที่เกิดขึ้นเม่ือ 20 ปกอนหนานี้มารวมพิจารณา

ดวยหรือไม

• มคีวามเปนไปไดหรอืไมสาํหรบัการตัง้กรณฐีานเมือ่
ผานการวิเคราะหการสถิติการใชพื้นที่  การสํารวจ
พื้นที่ และการสัมภาษณ ซึ่งผูพัฒนาโครงการตอง

ระบุกรณีฐานและทางเลือกในการใชพื้นที่ดวย

เอกสารหลักฐาน
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3.2.4 ผลประโยชนสวนเพิ่ม (Additionality) 

ภาพรวม

ผลประโยชนสวนเพิ่มเปนแนวคิดที่วาการลดปริมาณและ

การดูดกลับกาซเรือนกระจกน้ันตองลดภายใตการดําเนินกิจกรรมอยาง

เปนปกติและมีคุณสมบัติที่จะเขาสูตลาดคารบอนได

ในการพิจารณาผลประโยชนสวนเพิ่มกําหนดไวในระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการ การประเมินในผลประโยชนจากการดําเนินการตาม

ปกตผิูตรวจประเมนิโครงการตองทาํการประเมนิเปรียบเทียบกบัขอกําหนด

ที่กําหนดไวในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการทุกขอ ในบางกรณีระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการบางฉบับอาจจะอางถึงการพิจารณาสวนเพิ่มจาก

การดําเนินการตามปกติในคูมือการพิจารณาซึ่งอยูภายใตกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด ดังน้ันผูตรวจประเมินโครงการตองดําเนินการตรวจประเมิน

ใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือท่ีอางถึง  ตัวอยางเชน เมื่อโครงการใช

หลักการการพิจารณาผลประโยชสวนเพิ่มจากกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

ผู ตรวจประเมินโครงการตองตัดสินและประเมินภายใตหลักการน้ัน 
อยางไรก็ตามหากโครงการไมตรวจตามขอกําหนดภายใตกลไกการพัฒนา
ที่สะอาดแตสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐาน VCS ผูตรวจประเมิน

ตองบันทึกความคิดเห็นไวในรายงาน ยกตัวอยาง เชนเรื่องของการแจงวัน

ดําเนินการกอนดําเนินการโครงการจริงเพ่ือใชในการคํานวณดานการเงิน
ของโครงการ

ผูตรวจสอบและผูทวนสอบควารคาํนึงขอกําหนดของมาตรฐาน 

VCS ในเรื่องการพิจารณาผลประโยชนสวนเพิ่มซึ่งระบุไวใน ขอกําหนด

เกี่ยวกับระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ (Methodology Requirements) 

ของคูมือพัฒนาโครงการภายใตมาตรฐาน VCS ซึ่งเปนขอกําหนดที่ใชกับ
การพัฒนาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการมากกวาการใชกับการพัฒนา
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โครงการโดยตรง

ตัวอยาง การพิจารณาผลประโยชนสวนเพิ่ม

โครการไอเอฟเอม็เปนโครงการในประเทศราวันดาซ่ึง

ไดพสิจูนผลประโยชนสวนเพ่ิมโดยยึดตามเอกสารคูมอืในการ

พสิจูนสวนเพ่ิมจากการดาํเนนิตามปกตภิายใตมาตรฐาน VCS 

“Tool for the Demonstration and Assessment of 

Additionality in VCS AFOLU Project Activities” ซึ่ง

ในการประเมินทีมผูตรวจประเมินตองทําการทบทวนดังตอ

ไปนี้

ขั้นที่ 1 : การระบุสถานการณที่นาจะเปนในการใช

ประโยชนของพื้นที่

การระบุสถานการณที่นาจะเปนในการใชประโยชน

ของพื้นที่นั้นตองนาเชื่อถือและเปนไปตามกฎหมาย

ขั้นที่ 2 : การวิเคราะหการลงทุน
ผูพัฒนาโครงการตองใชวิธีการวิเคราะหตนทุนอยาง

งายในการวเิคราะหการลงทนุของโครงการ อยางไรกต็าม หาก

ผูตรวจประเมินโครงการเห็นวาการใชวิธีการวิเคราะหตนทุน

อยางงายนั้นไมเหมาะสมเนื่องจากโครงการมีรายไดบางสวน
จากการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ผูพัฒนาโครงการจึงควรท่ีจะมี
การวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใช IRR เปนตัวชี้วัด  โดยผลของ

การวิเคราะหโครงการพบวาคา IRR ของโครงการอยูที่

รอยละ 5 โดยไมคํานึงรายไดจากการขายคารบอนเครดิต 

โดยทางเลือกการใชประโยชนพืน้ท่ีโดยวธิอีืน่นัน้คา IRR สงูถงึ
รอยละ 20 และโครงการไมมีความวิเคราะหความออนไหว 
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(sensitivity analysis) ดังนั้นผูตรวจประเมินโครงการจึงให

ผู พัฒนาโครงการดําเนินการวิเคราะหความออนไหวของ

โครงการเพ่ิมเติม เมื่อมีการวิเคราะหความออนไหวของ

โครงการภายหลังพบวาโครงการมีความเหมาะสมในดาน

การวิเคราะหการลงทุน

ขั้นที่ 3 : การวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมแบบทั่วไป

ผูพฒันาระบวุาพืน้ทีป่าของประเทศราวนัดาโดยทัว่ไป

แลวใชประโยชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งไดใชสถิติ

ในการทาํอุตสาหกรรมปาไมเปนเอกสารสนบัสนุน อยางไรกต็าม

ผูตรวจประเมินโครงการพบวาเอกสารดงักลาวยงัไมเพยีงพอ

ตอการพิสูจน และตอบสนองในเรื่องของการจัดการปาอยาง

ยั่งยืน ดังน้ันผูพัฒนาโครงการจึงไดแสดงเอกสารขอมูลทาง

สถิติเก่ียวกับจํานวนพื้นท่ีปาท่ีมีการจัดการอยางย่ังยืน

ในประเทศราวันดา จากเอกสารดังกลาวพบวามีเพียงรอยละ 
20 ของพื้นที่ปาท้ังหมดท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืนและเปน

พืน้ทีป่าทีร่ฐับาลเปนเจาของ ไมมตีวัอยางการจัดการพืน้ทีป่า
อยางย่ังยืนโดยเอกชน ดงัน้ันผูตรวจประเมินโครงการเห็นชอบ

วาโครงการนี้ไมเปนการดําเนินกิจกรรมแบบทั่วไป

ประเดน็หลัก

ในมาตรฐาน VCS นั้นไดระบุหลักการใหญๆ ไว 2 หลักการ

ในการพิสูจนผลประโยชนสวนเพ่ิม ซึ่งทั้งสองสวนในไดตองการไดรับ
การวิเคราะหเรื่องของนโยบายสวนเกินบังคับ (regulatory surplus 

analysis) อยางเปนขั้นตอนของแตละโครงการ หรือใชหนึ่งในสองของ
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วิธีการสรางมาตรฐานเชน วิธีการในการดําเนินโครงการ หรือวิธีการแสดง

ศักยภาพของโครงการ หรือวิธีการแสดงกิจกรรมของโครงการ

3.2.4.1 นโยบายสวนเกินบังคับ (Regulatory 

Surplus)

การแสดงวาโครงการไดสวนเพ่ิมจากการดําเนินการ

ตามปกตนิัน้ เปนทีรู่กนัวาตองเปนไปตามกฎหมาย หรอือยูในกรอบแนวคดิ

ของกฎหมาย แตกฎหมายบางประเภทเชน Systematically enforced 

ซึ่งเปนการระบุโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ทําตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง

ในมาตรฐาน VCS แลวโครงการเหลานี้อาจเขาขายของมาตรฐาน VCS 

ถาโครงการนั้นๆ สามารถพิสูจนไดวากฎหมายหรือกรอบแนวคิดน้ันๆ ไม

สามารถบังคับได และไมมีการดําเนินการตามกฎหมายนั้นอยางแพรหลาย 

โดยหลักการแลวผูตรวจประเมินโครงการน้ันตองพิจารณาวาการละเลย

หรือไมทาํตามขอกฎหมายดงักลาวนัน้กอใหเกิดความไดเปรยีบหรือเสยีเปรียบ

ในแงของลดการปลอยกาซเรือนกระจก ที่รูจักกันดีก็คือนโยบายที่ประเภท 
E+ และ E- ซึง่ตองทาํใหแนนใจวารายไดจากการของคารบอนเครดิตนัน้ไมไป
ขดัขวางนโยบายดงักลาวซ่ึงเปนการสนบัสนุนในเรือ่งของการบรรเทาปญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.2.4.2 วิธีการในการดําเนินโครงการ (Project 
Method)

ในการพจิารณาวาในการดําเนินโครงการแตละโครงการ

จะไมเขาไปแทรกแซงตลาดคารบอนผูพฒันาโครงการตองพสิจูนเฉพาะราย

โครงการ โดยวิธีการดําเนินโครงการตองมีขั้นตอนการวิเคราะหอุปสรรค 

และการวิเคราะหทางเลอืกในการดาํเนินกิจกรรมแบบปกติ ซึง่จะมรีายละเอียด
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ในหัวขอที่ 5.2.4 

แตถาโครงการใชการวิเคราะหการลงทุนเปนหลักใน

การพิสจูนสวนเพ่ิมจากการดาํเนนิการตามปกตนิัน้ ผูตรวจประเมินโครงการ

ควรที่จะพิจารณาตามขอตอไปนี้

• วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหดาน

การลงทนุนัน้เหมาะสมหรือไม ประการใด ตวัอยาง

เชน โครงการพัฒนาพลังงานลมซึ่งสามารถสราง

รายไดโดยการขาย VCUs โดยทางผูพฒันาโครงการ

ใชการวิเคราะหตนทุนแบบงายเปนเครื่องมือ

ในการพิสูจนนั้นอาจไมเหมาะสมสําหรับโครงการ

ที่มีความซับซอน ดังนั้นการวิเคราะหโดยละเอียด

จําเปนตองอธิบายโดยผูพัฒนาโครงการเพิ่มเติม

• ในการใชดัชนีทางดานเศรษฐศาตรการเงินเชน 

อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return 

(IRR)) หรอืมลูคาปจจบุนัสทุธ ิ(net present value 
(NPV)) มีความเหมาะสมหรือไม โดยตองมีเอกสาร

สนับสนุน

• ความคลาดเคลือ่นของการวเิคราะหมหีรือไม อยางไร
• แนวโนมความออนไหวของดัชนทีางดานเศรษฐศาสตร

การเงินนั้น มีความออนไหวอยางไรเมื่อผูพัฒนา

โครงการมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน และขอมูล

ในการประเมินผลของการวิเคราะหทางเลือกในการ
ดําเนินกิจกรรมแบบปกติ นั้นผูตรวจประเมินตองดําเนินการอยางละเอียด
โดยพิจารณาตามขอตอไปนี้
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• ขอบเขตทางภูมิศาสตรหรือพื้นที่ที่ถูกอ างอิง

เหมาะสมหรอืไม มอีทิธผิลใดบางทีส่งผลตอการเลอืก

ทางในการดําเนนิกจิกรรมในพ้ืนที ่และอตัราการใช

เทคโนโลยีของโครงการในพ้ืนที ่เปนอยางไร

ขอควรจํา

ในบางโครงการความไมแนนอนในการวิเคราะหนั้น

ไมสามารถแกไขหรือชีแ้จงไดกอนทีโ่ครงการจะเริม่ดาํเนนิการ 

ตัวอยางเชน ความไมแนนอนในการใชแบบจําลองในการ

คํานวณหรือความไมแนนอนของสภาพอากาศรอบๆ พื้นที่

ดําเนินโครงการประเภทพลังงานลม และพลังงานจาก

แสงอาทิตย ดังน้ันความไมแนนอนตางๆ ในการวิเคราะห

จะตองระบุใหชัดเจนในชวงของการคํานวณการลดปริมาณ

การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกจริง

• การอธิบายและแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะห
ทางเลอืกในการดาํเนินกจิกรรมแบบปกตเิหมาะสม

หรือไม

• ความเปนไปไดในการอางหรือพิจารณาวาเทคโนโลยี
หรือกิจกรรมของโครงการนั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ครั้งแรกหรือไมเคยมีผูพัฒนาใดๆ ทํามากอนน้ัน
เปนจริง
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3.2.4.3 วธิีการสรางมาตรฐาน (Standardized 

Method)

วิธีการสรางมาตรฐานเปนวิธีการท่ีระบุระดับของ

กิจกรรมของโครงการ ซึ่งสถานะที่เหมาะสมและขอกําหนดตางๆ นั้นจะมี

การระบไุวในระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการ โครงการจะถูกเปรียบเทียบกับ

สถานะหรือดัชนีอื่นๆ เพื่อใชในการวิเคราะหสวนเพิ่มจากการดําเนิน

โครงการตามปกติของโครงการ ซึ่งรายละเอียดระบุไวในหัวขอ 5.2.4

3.2.5 การประมาณปรมิาณการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก

กอนการดําเนินกิจกรรม (Ex-ante Quantification of Emission 

Reduction)

ภาพรวม

ผูตรวจประเมนิโครงการตองประมาณผลความสาํเร็จเชิงปริมาณ

ในการลดกาซเรือนกระจกของโครงการในชวงระหวางดําเนินกิจกรรม 
ประเด็นหลัก

ในการประมาณปรมิาณการลดและการดูดกลบักาซเรอืนกระจก

ของโครงการนั้นเปนเรื่องท่ีทาทาย มีตัวแปรหลายตัวแปรที่มีผลกระทบ
ตอการประมาณปริมาณการลดและการดูดกลับกาซเรือนกระจก ในการประเมิน
การคาํนวณหรอืการประมาณปรมิาณการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกน้ัน 
ดังนั้นผูตรวจสอบโคงการตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้

• สมการทีใ่ชในการประมาณปริมาณการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกในระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการ:  ในระเบยีบ

วิธีการดําเนินโครงการอาจมีทางเลือกในการใชสมการ

หลายทางเลือกสําหรับการคํานวณปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกกรณีฐานและการปลอยกาซเรือนกระจกของ
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กจิกรรม ดงัน้ันผูตรวจประเมินโครงการตองม่ันใจวาไดเลือก

ใชสมการที่ถูกตองและเหมาะสมกับกรณีฐานและกิจกรรม

ของโครงการ และตองม่ันใจวาเปนสมการท่ีถกูตองตามระเบยีบ

วิธีการดําเนินโครงการที่เลือกใช

• ขอมูลและตัวแปร : ขอมูลและตัวแปรที่ใชในการประมาณ

การลดการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกในชวง

ของการประเมินโครงการ ผูตรวจประเมินโครงการตอง

ทําการตรวจสอบท่ีมาของขอมูล การต้ังสมมติฐาน และ

การคํานวณ ใหถูกตองและเหมาะสมกับโครงการ ถามี

การนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาใช ผูตรวจประเมิน

โครงการตองมัน่ใจวาแบบจาํลองนัน้เหมาะสมและเชือ่ถือได

สาํหรบัโครงการน้ันๆ ตวัอยางเชน โครงการหน่ึงใชแบบจาํลอง

ในการประมาณการเปล่ียนแปลงคารบอนในดิน และแบบ

จําลองนี้ตองการตัวแปรเฉพาะของอัตราการสลายไปของ
คารบอนในดนิ ดงันัน้ผูตรวจประเมนิโครงการตองพจิารณา

ขอมูลท่ีใชในการประมาณน้ีมคีวามเหมาะสมหรือไม และใน

บางกรณีผูตรวจประเมินโครงการตองตรวจสอบจากบทความ
ทางวิชาการที่นาเชื่อถือในการประเมินความเหมาะสมของ
ขอมูลและตัวแปรดังกลาว

ตัวอยาง การประมาณปริมาณการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนํ้าแบบ run-of-river ที่
ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอินโดนีเซียโดยระบุการผลิตไฟฟา

โดยใชเครื่องกําเนิดไฟฟาน้ํามันดีเซลเปนกรณีฐาน โดย
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ในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นกรณีไมมีกิจกรรมนี้

เกิดข้ึนใหพิจารณาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

กรณีฐานคือการใชพลังงานของเทคโนโลยีที่ระบุไวในกรณี

ฐาน ซึ่งการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐานจะประมาณ

ไดจากสมาการดังตอไปนี้

BE
CO2’y

 = EBL
y
 x EF

CO2

 เมื่อ

BE
CO2’y

  คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกในแตละปที่

ปลอยจากกรณีฐาน หนวยเปน tCO
2
e

EBL
y
 คือ ความตองการพลังงานในแตละปของ

กรณีฐาน  หนวยเปนMWh

EF
CO2

 คือ คาคงที่ในการปลอยกาซเรือนกระจก

ของเชื้อเพลิงฟอสซิล หนวยเปน tCO
2
e/MWh

โดยคาคงที่ในการปลอยกาซเรือนกระจกของนํ้ามัน
ดีเซล คือ 0.8 kg CO

2
e/kWh ปริมาณพลังงานที่ตองการของ

กรณีฐานในแตละปอยูที่ 600 kWh ดังน้ันในการประเมิน

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐานนี้ผู ตรวจ

ประเมินโครงการตองเจาะจงขอมูลปริมาณความตองการ
พลังงานของกรณีฐานในแตละป โดยขอมูลที่มีการนําเสนอ
ตอสาธารณะประเมินไววาในวามคีวามตองการพลังงานไฟฟา

จากบานเรือนประมาณ 350 kWh ตอป จากผลการตรวจสอบ

ขอมลูดงักลาวผูพฒันาโครงการตองแสดงใหเหน็ถงึการเลอืก

ขอมูลท่ีบงบอกถึงการประมาณทีพ่จิารณาตามหลกัการประเมนิ
ขางนอย (a conservatively low forecast).
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• ความไมแนนอน: ผูตรวจประเมินโครงการตองมีการประเมนิ

ความไมแนนอนท่ีเกิดจากการวัด และความไมแนนอน

อันเกิดมาจากระดับของสมรรถภาพของโครงการดวย เชน 

เมือ่โครงการใชแบบจาํลองในการประมาณการเกิดใหมของ

พื้นท่ีปา ซึ่งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณนั้น

มีผลกระทบตอการเกิดใหมของพื้นที่ปาในบริเวณดังกลาว

ได เปนตน

• การประเมนิขางนอย: พืน้ฐานของการประเมนิขางนอยเพือ่

ที่ใชในการประมาณปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกตองเหมาะ และจัดการตอความเสี่ยงในเร่ืองของ

ความไมแนนอนได

3.2.6 กาซเรอืนกระจกสวนเพิม่นอกขอบเขตของโครงการ 

(Leakage)
ภาพรวม 

ในหลายๆ ประเภทโครงการ เชน โครงการดานพลังงาน โครงการ

ดานกระบวนการอุตสาหกรรม หรือโครงการปาไม มคีวามเปนไปไดในการเกิด
สวนเพ่ิมการปลอยกาซเรอืนกระจกนอกขอบเขตของโครงการ ดงันัน้ผูตรวจ

ประเมินโครงการตองดําเนินการประเมินผลสวนเพ่ิมการปลอยกาซ
เรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดวย ซึ่งจะกําหนดวิธีการคํานวณไวใน
ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

ประเด็นหลัก

ผลของงสวนเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขต

ของโครงการนั้นมีนัยสําคัญในการคํานวณปริมาณการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกสุทธิ แตถาสวนเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขต
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มีผลทําใหปริมาณการลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น ผูดําเนินโครงการไม

สามารถนําปริมาณสวนเพิ่มนี้เขาไปคํานวณในปริมารสุทธิได 

ผูตรวจประเมินโครงการตองใหหลักในการประเมินปริมาณของ

สวนเพ่ิมการปลอยกาซเรือนกระจกใหเหมอืนกบัการประเมินกาซเรือนกระจก

ที่ปลอยจากกรณีฐานและกิจกรรมของโครงการ โดยตองพิจารณา

ความนาเช่ือถอืและการนํามาใชของ ขอมลู ตวัแปร หรอืสมตุฐิาน เพือ่ตรวจสอบ

ความเปนไปได เชนเดียวกัน

สําหรับโครงการที่ไมใชโครงการประเภทปาไม จะอางถึงเครื่องมือ

ในการประเมินสวนเพ่ิมการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขตของ

โครงการตามทีก่าํหนดไวในกลไกการพฒันาท่ีสะอาด เชน สวนเพ่ิมการปลอย

กาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเชือ้เพลิงฟอสซิล การใชพลงังานไฟฟา หรอื

การขนสง เปนตน ผูตรวจประเมินโครงการตองมั่นใจวาการประมาณคา

สวนเพิ่มนี้มีความเหมาะสมตามขอกําหนดนั้นๆ 

สาํหรับโครงการประเภทปาไม  ผูตรวจประเมนิโครงการตองพจิารณา
สวนเพิม่การปลอยกาซเรอืนกระจกนอกขอบเขตของโครงการเกิน รอยละ 5 

ของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดของโครงการ ซึ่งสวนเพ่ิมนี้รวมทั้ง 

3 ประเภท คือ สวนเพิ่มที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด (market 
leakage) สวนเพ่ิมท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนกิจกรรม (activity-shifting 
leakage) และสวนเพิ่มท่ีเกิดจากระบบนิเวศน (ecological leakage) 

รายละเอยีดของสวนเพ่ิมทัง้สามประเภทของโครงการปาไมระบุไวในหัวขอ
ที่ 5.2.6

ขอควรจํา

สําหรับโครงการประเภท IFM และ REDD และ ARR 

สวนเพิ่มที่ทําใหตลาดเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถคํานวณได



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

50

จากตัวคาคงที่ตัดทอน แตอยางไรก็ตามผู ตรวจประเมิน

โครงการตองตระหนักขอไดเปรียบในการเลือกใชคาคงท่ีตัด

ทอนในการพิจารณาสวนเพ่ิม ซึ่งดําเนินการอยูบนกฎการ

ประเมินขางนอย

สําหรับโครงการ REDD และ IFM ผูตรวจประเมินโครงการตอง

ระมัดระวังในการตัง้สมมุตฐิานของการประเมินอัตราของสวนเพิม่การปลอย

กาซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ผูตรวจประเมินโครงการตองตรวจสอบ

แผนในการใชพื้นท่ีทั้งหมดของเจาของโครงการเพื่อใหมั่นใจวาไมมีผล

ในการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในการประเมินสวนเพิ่มการปลอยกาซ

เรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ

ตัวอยาง –กาซเรือนกระจกสวนเพิ่มนอกขอบเขตของ

โครงการ
สําหรับโครงการ REDD ในเคนยาซ่ึงสอดคลองกับ

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการของมาตรฐาน VCS สําหรับ

การการหลกีเลีย่งการทาํลายปาในพ้ืนท่ีปาแหง โดยโครงการ
ไดทําใหเกิดกาซเรือนกระจกสวนเพิ่มนอกขอบเขตของ

โครงการในหลายกิจกรรมซ่ึงเจตนาใหเปนทางเลือกทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับการถางและเผาเพ่ือใชในการเกษตร  
ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการระบุกิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรอืนกระจกสวนเพ่ิมโดยใชการแบบจาํลองสะสมรวมกนัของ

การทําลายปาไมหรือการยอยสลายกับการสังเกตของกาซ
เรือนกระจกสวนเพิ่มในแตละชวงเวลาการตรวจวัด 

เน่ืองจากไมมีการเก็บขอมูลในอดีตของการปลอย
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กาซเรือนกระจกสวนเพ่ิม, ไมมขีอมูลเกีย่วกบักิจกรรมทีม่กีาร

ปลอยกาซเรือนกระจกสวนเพ่ิม และไมมีความแนนอนของ

กจิกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกสวนเพิม่ทีก่าํลังจะเกดิข้ึน

ระหวางการพัฒนาโครงการ  ดงันัน้การประมาณปรมิาณกาซ

เรือนกระจกสวนเพิ่มนี้จะมีความไมแนนอนสูง ดังนั้นในขณะ

ทาํการตรวจสอบโครงการผูตรวจสอบตองทาํการเลอืกแบบสุม

และเขาตรวจสอบพ้ืนท่ีที่ปลอยกาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมท่ี

ระบไุวในแบบจาํลอง และยืนยันตัวกระทาํปฐมภมูขิองการทําลาย

ปาไดถกูตรวจสอบในพ้ืนทีน่ัน้ๆ  นอกจากนัน้ผูตรวจสอบตอง

ทาํการทดสอบลักษณะของภูมปิระเทศ, โครงกสรางของเจาของ

โครงการ, ความอุดมสมบูรณของดิน และทําการตรวจสอบ

จุดของพื้นท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมท่ีเลือกไว และ

ระบุขอแตกตางในสาระสําคัญ:  หาแผนผังในพื้นที่ปลอย

กาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมไมมโีครงรางของภูมปิระเทศเปรยีบ
เทียบกบัพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ันผูพฒันาโครงการตองมกีารเลือก

แผนผังใหม

3.2.7 แผนการตรวจวัด (Monitoring plan)

ภาพรวม 

แผนในการตรวจวัดนั้นรวมถึงรายละเอียดในการ ตรวจวัด
ตัวแปร ระยะเวลาและกระบวนการในการตรวจวัดคาพารามิเตอรตางๆ 

แผนในการตรวจวัดตองระบุถึงระบบที่จะรักษา จดบันทึก การรวบรวม

และการวิเคราะหขอมูลในการตรวจวัด นอกจากนั้นแลวตองระบุถึงหนาที่

และความรบัผิดชอบดวยเชนกัน โดยแผนการตรวจวัดน้ันจะถูกประเมนิจาก
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ผูตรวจประเมินโครงการเพ่ือใหแนใจวาปริมาณการลดการปลอยและการ

ดูดกลับกาซเรือนกระจกจะสามารถตรวจวัดไดและทวนสอบดวย

ประเด็นหลัก

ผูตรวจประเมินโครงการตองทําการประเมินแผนการตรวจวัด

ตองเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ นอกจากนี้

ผู ตรวจประเมินโครงการตองประเมินขอมูลท่ีเก่ียวของและการจัดการ

สําหรับความเปนไปไดในการตรวจสอบขอมูล และหลีกเล่ียงขอผิดพลาด

ในการรายงานปริมาณการลดการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจก

ของโครงการ โดยผูตรวจประเมินควรจะพิจารณาดังตอไปนี้

• การตรวจวัดขอมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือขั้นตอน 

อื่นๆ  ต องมีความสอดคล องตามวิธีการตรวจสอบ

ความคลาดเคลื่ อนของข อ มูลและความเสี่ ย งของ

ความผิดพลาดของเอกสารนั้นตองมีการจัดการที่เหมาะสม

เพียงพอ โดยการใชระบบควบคุมขอมูลและประกันคุณภาพ
• การเก็บรักษาบันทึกขอมูลหรือเอกสารสนับสนุนตางๆ 

ตองอยูในระดับที่นาพึงพอใจ

• การควบคุมและขั้นตอนในการควบคุมตองสามารถที่จะ

หลีกเลี่ยงการแกไขขอมูลอยางตั้งใจหรือไมตั้งใจได
• ในการควบคุมน้ัน เจาหนาท่ีที่ดําเนินการตรวจวัด ตองมี

ความเหมาะสม

• ผู พัฒนาโครงการตองอธิบายใหเห็นถึงการจัดการที่

เหมาะสมในขั้นตอนการตรวจวัด
ความสอดคลองกันของแผนการตรวจวัดและความตองการใน

การตรวจวัดของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นถือเปนสาระสําคัญ

ในการประเมินโครงการ
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ขอควรจํา

สําหรับโครงการปาไมและการใชประโยชนพื้นท่ี 

(AFOLU) ซึ่งกําหนดใหมีการวัดพื้นที่โครงการเพื่อตรวจวัด

ความเปล่ียนแปลงของแหลงคารบอน ผูตรวจประเมินโครงการ

ตองประเมินความเหมาะสมวิธีการในการเลือกตัวอยางและ

สอดคลองกับหลักเกณฑในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

หรือไม โดยผูประเมินโครงการตองทําการพิจารณาแผนการ

ตรวจวดัซึง่รวมถึง ระดบัความแมนยาํ การเลือกพืน้ทีต่วัอยาง 

การแบงชัน้ของช้ันดนิ จาํนวนการสุมตวัอยางตอชัน้หนิ ประเภท

ของการสุมตัวอยางที่ใช ความถี่ในการวัด และการควบคุม

คุณภาพในการตรวจวัดตามขั้นตอนมาตรฐานสําหรับ

การรวบรวมขอมูล

3.2.8 การเบ่ียงเบนจากระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 
(Methodology deviation)

ภาพรวม

การดาํเนินการตามขอกาํหนดของระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการ
ในบางโครงการอาจจะทําไดยาก การเบ่ียงเบนใดๆ สามารถทําไดภายใต
มาตรฐาน VCS หากแตตองไมขัดตอขอกําหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ

การตรวจวัด ถาการเบี่ยงเบนนั้นทําใหระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

เปล่ียนแปลงไปดวยผูพัฒนาโครงการตองดําเนินการแสดงความประสงค
ในการเปลี่ยนเวอรชั่นของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

ประเด็นหลัก

การเบี่ยงเบนไปจากระเบียบวิธีการดําเนินโครงการของ
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โครงการนั้นๆ ผูตรวจประเมินตองระมัดระวังในการประเมิน สิ่งท่ีตอง

พจิารณาคอืการเบีย่งเบนนัน้ตองไมกอผลในทางลบกบัการประเมินขางนอย 

และผูประเมินโครงการตองตระหนักวาการเบี่ยงเบนที่เกิดข้ึนจะไมสงผล

เหมือนกันในการเบี่ยงเบนแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ทั้งน้ีผูตรวจประเมินโครงการตองสามารถชี้ประเด็นใหเห็นวา   

การเบี่ยงเบนสัมพันธกับข้ันตอนการดูแลขอมูลและการตรวจวัดเทาน้ัน 

แตอยางไรก็ตามผูตรวจประเมนิโครงการควรทีจ่ะตระหนกัวาการเบ่ียงเบน

ใดๆ มคีวามหมายโดยนยัเกีย่วของกบัระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการอยางไร 

และตองประเมินความเปนไปไดในการประเมินผล

ตัวอยาง การเบี่ยงเบนของโครงการจากระเบียบวิธีดําเนิน

โครงการเดิม

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการไดกําหนดคาคงท่ีที่ใช

ในการคาํนวณการปลอยและการดูดกลบักาซเรอืนกระจกของ
โครงการ โดยไมมีทางเลือกใดๆ ใหกับผูพัฒนาโครงการ 
อยางไรก็ตามผูพัฒนาโครงการไดเลือกคาคงท่ีที่ใชในการ

คาํนวณปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกท่ีแตกตางจากคาที่

กําหนดไวในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ซึ่งผูพัฒนา
โครงการคิดวาเหมาะสมกับโครงการของตนมากกวา  ผูตรวจ
ประเมินโครงการไมรับขอเสนอนี้จากผูพัฒนาโครงการ

เน่ืองจากคาคงทีท่ีท่างผูพฒันาโครงการเสนอมาขดักับหลกัการ

ขัน้ตอนในการตรวจวดัแตถาพิจารณาดานปริมาณแลวพบวา
ตวัเลขท่ีผูพฒันาโครงการเสนอมีความเหมาะสมในโครงการน้ี
มากกวาคาคงที่ที่กําหนดในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

ดังน้ันผูตรวจประเมินโครงการจึงแนะใหผูพัฒนาโครงการ
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ดาํเนนิการปรบัปรงุคาคงทีน่ีโ้ดยการนําเสนอเขาสูกระบวนการ

พจิารณาระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการภายใตมาตรฐาน VCS 

เพื่อที่จะใชคาคงที่ดังกลาวในการพัฒนาโครงการ

3.2.9 การเบีย่งเบนไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ (Project 

Description Deviations)

ภาพรวม 

โครงการอาจจะมกีารพัฒนาท่ีแตกตางจากรายงานการนาํเสนอ

โครงการที่ถูกตรวจสอบแลวหรือโครงการอาจจะเปล่ียนในชวงระยะเวลา 

ดงันัน้ผูพฒันาโครงการอาจจะตองการเปลีย่นไปใชระเบียบวธิใีนการดาํเนนิ

โครงการฉบับลาสุด หรือใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการที่ตางไป ซึ่งระบุ

ในการพัฒนาและการประเมินระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ในกรณีนี้ 

ผูตรวจสอบหรอืผูทวนสอบสามารถยอมใหผูพฒันาโครงการมกีารเปลีย่นแปลง
ในชวงการทวนสอบ

ประเด็นหลัก

เมือ่มกีารเบีย่งเบนของโครงการเกดิขึน้ผูตรวจประเมนิโครงการ
ตองทาํการสบืใหมัน่ใจวาการเบ่ียงเบนดงักลาวไมกระทบตอความเหมาะสม 

ในการเลือกใชระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ประโยชนสวนเพิ่ม หรือ
ความเหมาะสมของกรณีฐาน ซึ่งรายละเอียดไดระบุไวในคูมือแนวทาง
ในการประเมนิความเปล่ียนแปลงประเภทตางๆ สาํหรับโครงการท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการ (“CDM Guidelines on 

assessment of different types of changes from the project activity 

as described in the registered PDD”) ซึ่งจะกลาวถึงผลกระทบตอ
การเบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอของโครงการทั้งสามหัวขอ โดยตองคํานึง
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ตามหัวขอตอไปนี้

• เมื่อพบวาการเบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอเสนอโครงการมี

ผลกระทบตอความเหมาะสมในการเลือกใชระเบียบวิธีการ

ดาํเนินโครงการประโยชนสวนเพ่ิมหรือความเหมาะสมของกรณี

ฐาน ผูพฒันาโครงการตองบรรยายและอธิบายการเบีย่งเบน

ที่เกิดข้ึนในรายงานการนําเสนอโครงการฉบับแกไข โดย

ขอกาํหนดในการแกไขรายงานการนาํเสนอโครงการตองแสดง

ใหเหน็วาการเบีย่งเบนนัน้ๆ กอใหเกดิการเปล่ียนแปลงอยางมาก

ตอโครงการ

• เมื่อพบวาการเบ่ียงเบนไมเปนไปตามขอเสนอโครงการไมมี

ผลกระทบตอความเหมาะสมในการเลือกใชระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการ  สวนเพิ่มจากการดําเนินการตามปกติ หรือ

ความเหมาะสมของกรณีฐาน โดยโครงการยังสอดคลองกับ

ระเบยีบวธิกีารดาํเนนิโครงการ ผูพฒันาโครงการตองบรรยาย
และอธิบายไวในรายงานการตรวจวัด โดยการเบีย่งเบนดงักลาว

ตองแจงไวในรายงานการตรวจวัดและอธิบายวาการเบ่ียงเบน

ดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงการ
ผูตรวจประเมนิโครงการตองประเมนิวาการบรรยายและอธบิาย

การเบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอเสนอโครงการจากผูพัฒนาโครงการนั้น

มคีวามเหมาะสมหรอืไม และโครงการยังสอดคลองกบัขอกําหนดของมาตรฐาน 

VCS หรือไม โดยตองรายงานไวในรายงานการทวนสอบ เม่ือผลการประเมนิ
เปนลบ รายงานการทวนสอบ และรายงานการตรวจวัดพรอมดวยรายงาน

การดําเนินโครงการฉบบัแกไขตองสงไปยัง VCSA เพือ่พจิารณาตอไปตามท่ี

กําหนดไวในมาตรฐาน VCS 



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

57

ตัวอยาง  การเบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ

ในการนําเสนอโครงการโครงการบงการตรวจวัดปรมิาณ

กาซมเีทนทีป่ลอยจากโครงการตองวดัจากเครือ่งมอืวัดรุนเฉพาะ 

อยางไรก็ตามเครื่องมือดังกลาวเกิดความเสียหายระหวาง

การดําเนินโครงการและรุนเฉพาะท่ีเจาะจงไวในรายงาน

การนําเสนอโครงการไมมีขายในตลาดในปจจุบัน ผูพัฒนา

โครงการจึงใชเครื่องมือวัดรุนอื่นทดแทน จากการเบี่ยงเบนนี้

ผูตรวจรบัรองปรมิาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกพบวา

ไมกระทบตอความเหมาะสมในการเลือกใชระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการ สวนเพิ่มจากการดําเนินการตามปกติ หรือ

ความเหมาะสมของกรณีฐาน ดังนั้นผูพัฒนาโครงการจึงตอง

บรรยายและอธิบายการเบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอเสนอ

โครงการนีล้งในรายงานการตรวจวดั และผูตรวจรับรองปรมิาณ

การลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตองอธบิายถงึความเหมาะสม

ของการเบ่ียงเบนนี้อยางไร และยังทําใหโครงการสอดคลอง
กับขอกําหนดของมาตรฐาน VCS อยางไร ผูตรวจรับรอง
ปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตองสงรายการ

ทวนสอบและเอกสารทีเ่ก่ียวเนือ่งเพือ่รับการรับรองการเบีย่งเบน

ดังกลาว
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3.2.10  รปูแบบโครงการรวมท่ีประกอบขึน้จากกิจกรรมของ

โครงการหลายกิจกรรม หรอืแบบโครงการรวมท่ีมกีจิกรรมหลายกิจกรรม

ที่คลายกัน (Projects with Multiple Project Activity or Multiple 

Activity Instances)

ภาพรวม 

ภายใตมาตรฐาน VCS ผู พัฒนาโครงการสามารถท่ีจะนํา 

กิจกรรมหรือมาตรการหลายรูปแบบเขามารวมเปนหน่ึงได โดยอางถึง

เทคโนโลยีและการวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ

ทีก่าํหนดไวในระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการ และมาตรการดาํเนินโครงการนัน้

จะอางถึงกิจกรรมแตละโครงการ ตัวอยางเชน โครงการท่ีดําเนินการ

โครงการโดยใชเตาประกอบอาหารประสทิธภิาพสงู โดยเตาประกอบอาหาร

แตละอันแสดงถึงหนึ่งตัวอยางของกิจกรรมโครงการ โดยแผนภูมิที่ 1 

แสดงใหเห็นถึงโครงการ 5 ประเภทท่ีสามารถพัฒนาภายใตมาตรฐาน 

VCS ได

แผนภูมทิี ่1 องคประกอบของโครงการทีส่ามารถพฒันาภายใตมาตรฐาน VCS
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ประเดน็หลัก

โครงการรวมแบบมีกิจกรรมที่เหมือนกัน หรือโครงการรวม

แบบหลายโครงการกิจกรรมนั้นตองรายงานการเสนอโครงการและ

การตรวจประเมินเพียงโครงการเดียว แตสําหรับโครงการรวมแบบมี

กิจกรรมกลุมตางกัน ตัวอยางนั้นจําเปนตองแสดงและประเมินกรณีฐาน 

และสวนเพ่ิมในการดําเนินงานตามปกติรวมกัน เนื่องจากโครงการที่
ประกอบจากกิจกรรมโครงการหลายตวัอยางนัน้เปนสนหนึง่ของการลงทุน

ขอควรจํา

ผูตรวจประเมินโครงการควรท่ีจะพิจารณาโครงการ
ทีป่ระกอบจากตวัอยางโครงการหลายตัวอยางวามีความเหมาะสม
หรืองายตอการพิจารณาแบบแยกโครงการ ตัวอยางเชน 

การพจิารณากรณีฐาน และสวนเพิม่จากการดําเนินงานตามปกติ

มีความยากที่จะในการประเมินเนื่องจากระยะทางที่หางไกล
หรืออยูคนละพื้นท่ี การพิจารณาเก่ียวกับกิจกรรมทางเลือก
ทัว่ไปและขอกฎหมายกม็คีวามแตกตางกนั ดงันัน้ผูตรวจประเมนิ

ควรท่ีจะประเมินเปนรายตวัอยางโครงการเพือ่ใหไดผลออกมา

เหมอืนกนั
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โครงการรวมแบบมีกิจกรรมตอเนื่อง เปนประเภทโครงการที่

มีการพัฒนาโครงการประเภทท่ีตางกันแตสามารถใชระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการเดียวกัน ผูตรวจประเมินโครงการตองประเมินกรณีฐาน

และสวนเพ่ิมของการดําเนินงานตามปกติแยกเปนแตละโครงการ ยกเวน

กรณีที่โครงการท้ังหมดสามารถใชขั้นตอนและเคร่ืองมือในการพิจารณา

เดียวกันได เชนการผลิตกระแสไฟฟาจากมีเทนท่ีกักเก็บจากบอปฏิกิริยา

แบบไมใชออกซิเจน นอกจากนี้ผูตรวจประเมินโครงการตองพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของเอกสารสนับสนุนท่ีนําเสนอโดยผูพัฒนาโครงการใน

การหลีกเลี่ยงการประเมินกรณีฐานและสวนเพิ่มของการดําเนินงานตาม

ปกติแยกกัน ตัวอยางเชน การประเมินสวนเพ่ิมจากการดําเนินงานตาม

ปกติรวมกันไมจําเปนสําหรับโครงการที่ผูพัฒนาโครงการดําเนินกิจกรรม

ที่แตกตางกันในพ้ืนที่ดําเนินโครงการเดียวกัน เชน การติดตั้งระบบบําบัด

ของเสียแบบไมมีออกซิเจน และระบบผลิตไฟฟา ในฟารมเดียวกัน เปนตน

แตอยางไรก็ตามเมื่อโครงการรวมเอาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

พื้นที่หนึ่งและมีการพัฒนาโครงการประเภทเปลี่ยนเช้ือเพลิงอีกพื้นที่หนึ่ง 
ผูตรวจสอบและผูทวนสอบควรที่จะประเมินวาทั้งสองโครงการแยกจาก
การตัดสินใจในการลงทุนแบบโครงการเดี่ยว

ตวัอยาง  โครงการประกอบดวยประเภทเทคโนโลยเีดยีวกัน

ในการพิจารณาวาการระบุสวนเพ่ิมจากการดาํเนินงาน
ตามปกติของโครงการนั้นจะพิจารณารวมกันหรือแยกกัน
พิจารณานั้น อาจพิจารณาไดตามตัวอยางดังนี้

• โครงการพลังงานลมที่กําลังการติดต้ังรวม 

12.5 MW ประกอบดวยกงัหนัลมจาํนวน 10 ชดุ

โดยมีขนาดตางๆ กันไป ซึ่งกังหันลมท้ังหมด
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ตั้งอยูที่รัฐการนะตะกา ประเทศอินเดีย และ

ดาํเนนิการทดสอบการเดินเคร่ืองระหวางป 2010 

และ 2012 ไฟฟาที่ผลิตไดจะขายไปยังระบบ

ไฟฟาของรฐัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา ในแงของ

การวิเคราะหกรณีฐานและสวนเพ่ิมเติมจาก

การดําเนนิงานตามปกติ ผูตรวจประเมินโครงการ

สรุปวาภายใตคาํจํากัดความของมาตรฐาน VCS 

กจิกรรมของโครงการสามารถจดัการเปนรปูแบบ

โครงการรวมแบบมีเทคโนโลยีคลายกัน โดย

การระบุกรณีฐานและสวนเพ่ิมเติมจากการ

ดาํเนนิงานตามปกตินัน้สามารถดําเนนิการรวม

กันได

• โครงการจับกาซมีเทนจากหลุมฝงกลบสําหรับ

การผลิตไฟฟาตั้งอยูบนพื้นที่ฝงกลบท่ีตั้งอยูใน

รัฐโคโรลาโด เวอรจิเนีย และเท็กซัส ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายที่แตกตางกัน และ

แนวทางในการบริหารจัดการขยะกแ็ตกตางกนั 

ดังนั้นผูตรวจประเมินโครงการสรุปวาการระบุ
กรณีฐานและสวนเพ่ิมเติมจากการดําเนินงาน
ตามปกตินั้นไมสามารถดําเนินรวมกันได ตอง

พิจารณาแบบแยกโครงการ

3.2.11  กลุมโครงการ (Grouped Projects)

ภาพรวม
มาตรฐาน VCS กําหนดใหกลุมโครงการสามารถท่ีจะเพ่ิม
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กิจกรรมโครงการไดตลอดระยะเวลาของกลุมโครงการและตามพ้ืนที่ที่

กาํหนดไวกอนหนาการเพิม่โครงการ อยางไรกต็ามโครงการทีเ่พ่ิมเขาไปใหม

ตองสอดคลองกบัขอบงัคบัตางๆ ทีก่าํหนดไวในรายงานการนาํเสนอโครงการ 

และกจิกรรมโครงการใหมทีเ่พ่ิมเขาไปน้ันจะถูกประเมนิในชวงเวลาท่ีมกีารตรวจ

รับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

เพื่อใหสอดคลองกับโครงการแบบแผนงานในกลไกการพัฒนา

ทีส่ะอาด เกีย่วกบัโครงการแบบแผนงานรวม (Program of Activities: PoA) 

ระเบียบของมาตรฐาน VCS เกีย่วกับกลุมโครงการจงึต้ังใจใหเปนเร่ิมตนเปน

แบบแผนงานซึง่จะบรหิารจดัการจากองคกรบรหิารกลาง (Central Coordinating 

Entity) โดยระเบียบนี้ออกแบบใหเหมาะกับการเพ่ิมระดับของโครงการ

ขนาดเล็กเม่ือการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละโครงการมีปรมิาณนอย 

ตวัอยางเชน กลุมของโครงการระบบพลงังานแสงอาทิตยครวัเรอืน การสงเสริม

การใชหลอดไฟประหยดัไฟ และการสงเสรมิการใชเตาหงุตมประสทิธภิาพสูง

ประเด็นหลัก

ผูตรวจประเมนิโครงการควรพิจารณาประเดน็ดังตอไปน้ี ในชวง
ที่ดําเนินการการตรวจประเมินโครงการ

• พื้นที่ดําเนินโครงการ: ผูตรวจประเมินโครงการตองมั่นใจ

วาการระบุพืน้ท่ีในการดาํเนนิกลุมโครงการนัน้มีความชัดเจน

และระบุไวในรายงานการนาํเสนอโครงการ โดยพ้ืนท่ีดาํเนนิ
โครงการควรท่ีจะมีการระบชุดัเจนเปนระบบพกิดัโดยใชระบบ 
geodetic polygons และอยูในรูปของ KML ไฟล โดยพื้นที่

ดาํเนนิโครงการน้ันไมจาํเปนตองอยูใกลกนัหรอือาจมีขนาด

ใหญหรือเล็กก็ได 

• การระบุกรณีฐานและแสดงสวนเพิ่มจากการดําเนินงาน
ตามปกติ: การประเมินกรณีฐานและสวนเพ่ิมจากการ
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ดาํเนินงานตามปกตขิึน้อยูกบัพ้ืนท่ีดาํเนินโครงการแตละพ้ืนท่ี 

ผูตรวจประเมินโครงการตองม่ันใจวากรณีฐานที่ระบุใน

แตละกิจกรรมโครงการนั้นเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ดําเนิน

กจิกรรมโครงการ ผูตรวจประเมินโครงการตองม่ันใจการแสดง

สวนเพิ่มจากการดําเนินงานตามปกตินั้นตองสอดคลอง

เหมาะสมในแตละพื้นท่ีดําเนินโครงการ ในกรณีที่การระบุ

กรณีฐานและการแสดงสวนเพ่ิมจากการดาํเนินงานตามปกติ

ไมสอดคลอง ผูตรวจประเมินโครงการตองใหมกีารระบุพืน้ท่ี

ดาํเนินโครงการใหมเพือ่ใหสอดคลองกับขอกาํหนด เชนเดียว

กบัโครงการรวมแบบหลายกจิกรรม โดยแตละโครงการรวม

แบบหลายกิจกรรมในกลุมโครงการควรจะเปนสวนหนึ่ง

ในการตัดสินใจเรื่องการลงทุน

• ความสอดคลองของโครงการ: ผูตรวจประเมินโครงการตอง

มั่นใจถึงความเหมาะสมในการนํากิจกรรมโครงการแตละ

กจิกรรมเขามารวมกนั ซึง่กิจกรรมโครงการใหมทีม่าเพ่ิมเติม
นั้นตองสอดคลองและเหมาะสมตามที่กําหนดไวในรายงาน
นาํเสนอโครงการ  ตวัอยางเชน ความสอดคลองของกจิกรรม

โครงการใหมที่เพิ่มในกลุมโครงการสงเสริมการใช CFLs 

นั้นระบุไววาตองเปนการติดต้ังในระบบสงไฟฟาท่ีตอกับ
ที่อยูอาศัยและ CFLs ตองมีราคาสูงไมเกินรอยละ 30 เทียบ
กับราคาหลอดไฟฟาประเภทหลอดไส

• ระบบการตรวจวัดขอมูลการลดปริมาณกาซเรือนกระจก: 

ผูตรวจประเมินโครงการตองมั่นใจวาโครงการมีแผนการ

ตรวจวัดท่ีเหมาะสมซ่ึงรวมถึงแผนการสุมตัวอยางเพ่ือ

รวบรวมขอมูลจากกิจกรรมโครงการ ซึ่งสามารถจัดระบบ
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เปนแบบรวมศนูยกลางได ในสุมตวัอยางนัน้ผูตรวจประเมนิ

ตองมั่นใจวาเปนไปตามหลักทางสถิติ

• ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ: ในการพิจารณาการใช

ระเบียบการดําเนินโครงการนัน้ผูตรวจประเมนิโครงการตอง

พึงระวังเกี่ยวกับขอจํากัดในแตละระเบียบวีธีการดําเนิน

โครงการ ตองมั่นใจวาแตละกิจกรรมโครงการนั้นไมขัดแยง

ตอขอจํากัดของระเบียบวิธีการดําเนินโครงการที่ใช

3.2.12  การประเมินความเส่ียงแบบไมถาวร (Assessing 

Non-Permanence Risk)

ภาพรวม

ผูพัฒนาโครงการดานปาไมและการใชพื้นท่ีตองดําเนินการ

ประเมินศักยภาพความสูญเสียชั่วคราวและถาวรของแหลงสะสมคารบอน

ในระยะเวลา 100 ป โดยมาตรฐานVCS ไดออกเครือ่งมือชวยในการประเมิน 

คือ “AFOLU Non-Permanence Risk Too” เปนการชวยในการจัดระดับ
ของแหลงสะสมคารบอนของโครงการโดยวิธีการกําหนดจํานวนเครดิต
ที่ไมสามารถซื้อขายไดซึ่งจะเก็บไวในบัญชีสํารองของโครงการ ขณะทํา 

การตรวจรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ผูตรวจรับรอง

ตองทาํการประเมินความเสีย่งแบบไมถาวรจากรายงานความเสีย่งแบบไมถาวร
ประเด็นหลัก
การประเมินความเส่ียงแบบไมถาวรนั้นจําเปนเฉพาะโครงการ

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการพัฒนาแหลงดูดซับกาซเรือน

กระจก ซึง่โครงการตองทาํการกักเกบ็หรอืดูดซับกาซเรอืนกระจกในรปูของ

ชวีมวลหรอืคารบอนพูลเทาน้ัน เชน โครงการลดการปลอยกาซไนตรสัออกไซด 

มีเทน หรือกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฟอสซิล
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โดยปจจัยความเสี่ยงจะแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ ความเสี่ยง

ภายใน ความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงตามธรรมชาติ โดยความเสี่ยง

ภายในสามารถแบงออกเปน ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการโครงการ 

ความเส่ียงจากความผันผวนดานการเงิน ความเส่ียงดานความรวมมือของ

ชุมชน และความเสี่ยงของอายุโครงการ

ในการประเมินรายงานความเส่ียงแบบไมถาวรของโครงการ

เกษตรปาไมและการใชประโยชนพื้นท่ี  ผูตรวจสอบและผูทวนสอบตองอาง

ถึงคูมือประเมินความเส่ียงฉบับลาสุดและทําการประเมินไมวาโครงการน้ัน

จะมีสัดสวนความเสี่ยงสําหรับแตละกลุมความเสี่ยงและทั้งโครงการ

ในการประเมินปจจัยความเสี่ยงตองคํานึงดังตอไปนี้

• ในการประเมินความเสี่ยงภายใน ผูตรวจประเมินไดวา

ความเสี่ยงดังกลาวน้ันจะไมตอเน่ืองไปยังอนาคต ผูตรวจ

ประเมินโครงการพบวาผูพฒันาโครงการไมมเีอกสารสนบัสนนุ

ในเรื่องกรรมสิทธ์ิพื้นท่ีโครงการตลอดอายุโครงการ ดังนั้น

ผูพัฒนาโครงการตองนําเอกสารเพ่ือแสดงใหเห็นวาพื้นที่
ดําเนินโครงการน้ันเปนกรรมสิทธิ์ของผูพัฒนาโครงการ
ตลอดอายุโครงการ เปนตน

• สําหรับโครงการเกษตรปาไมและการใชประโยชนที่ดิน

ทกุประเภทโครงการ แผนในการบรหิารจดัการและแผนดาน
การเงินของโครงการตองครอบคลุมตลอดอายุโครงการเพือ่
ที่จะแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องในการบริหารจัดการ

โครงการ การลําดับความเส่ียงดานอายุของโครงการนั้น

ตองแสดงถึงสิทธ์ิตามกฎหมายหรอืขอกําหนดในการบรหิาร

จดัการโครงการของผูพฒันาโครงการ กฎหมายหรอืขอกาํหนด
นั้นๆ ตองแสดงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ
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อยางตอเนือ่ง กฎหมายในการปกปองพืน้ที ่ เชน เขตอนรุกัษปา 

เปนเอกสารสนับสนุนท่ีเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวาการบริหาร

จดัการโครงการจะสามารถดาํเนินการตอไปจนสิน้อายโุครงการ

• โครงการท่ีมีอายุตํ่ากวา 30 ป ไมสามารถพัฒนาภายใต

มาตรฐาน VCS และผูตรวจสอบหรือผูทวนสอบตองถือวา

การประเมินความเสี่ยงเปนขอลมเหลมในกรณีนี้

• ขณะท่ีความเสีย่งถูกประเมนิในชวงเวลา 100 ป จากการเร่ิมตน

ของชวงการตรวจวดัปจจุบนั การวเิคราะหสะทอนถงึเงือ่นไข

ในปจจุบันซึ่งมิใชสภาวะในอดีตหรืออนาคต เมื่อกําหนด

ความเสี่ยงท้ังหมดซึ่งรวมถึงความเส่ียงการเสียโอกาสของ

รายได และการอยูรอดดานการเงิน

• ในการประเมินจดุคุมทนุ ผูตรวจสอบตองประเมินการนําเอา

รายจายฝายทุน (Recurring Capital Expenditures) มา

รวมในการวิเคราะหจะคุมทุนของโครงการดวย

ขอควรจํา
ถาผูพฒันาโครงการตระหนกัวาสวนหนึง่ของโครงการ

มีความเสี่ยงใหญกวา พื้นที่โครงการสามารถถูกแบงออกเปน

ชั้นๆ สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงได โดยผูตรวจสอบ
ตองตรวจสอบความเสี่ยงแบบไมถาวรสําหรับแตละสวน
ในพ้ืนท่ีโครงการ โดยการลําดับความเสี่ยงน้ันตองใชไดกับ
การเปลีย่นแปลงการกกัเก็บคารบอนสุทธิของตัวแทนในแตละ

พื้นที่ที่ถูกแบง
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ตัวอยาง การประเมินความเสี่ยงแบบไมถาวร

โครงการ WRC (Wetland Rewetting and Conser-

vative) ในประเทศมาเลเซยีกําลังดําเนนิการโครงการอนรุกัษ

พื้นที่ดินพุในป 2005 โดยโครงการถูกทวนสอบในป 2011 

ในการดําเนินการประเมินความเส่ียงแบบไมถาวรผูพัฒนา

โครงการไดดาํเนนิการประเมินบนความเส่ียงดานความผันผวน

ทางการเงิน และตนทุนเสียโอกาส ซึ่งอยูบนหลายๆ ปจจัย 

โดยอาศัยกองทนุเงนิกูและการพัฒนาพืน้ทีใ่นชวงทีเ่ริม่โครงการ 

อยางไรก็ตามผูใหเงินทุนหลักไมไดการสนับสนุนเงิน

ทนุอยางตอเน่ืองแกโครงการตัง้แตป 2010 ในขณะเดียวกัน

อปุสงคสาํหรบันํา้มนัปาลมสงผลใหราคาท่ีดนิบรเิวณโครงการ

มีมูลคาสูงขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับป 2005 ทําใหปจจัย

ดานตนทุนเสียโอกาสของโครงการมีมูลคาสูงขึ้นดวยเพราะ

ผูพัฒนาโครงการไดระบุไวในรายงานเสนอโครงการวาพ้ืนที่

ดินพุมีความเหมาะสมในการปลูกปาลมนํ้ามัน 
ในการตรวจทวนสอบโครงการนั้น ผูตรวจทวนสอบ

ระบวุาโครงการดังกลาวมคีวามไมสอดคลอง โดยใชการเลือก

ใชวิธีการท่ีไมถูกตองในการประเมินความเส่ียงทําใหการ
ประมาณคาจุดคุมทุนและมูลคาปจจุบนัสุทธิไมมคีวามเหมาะสม

ผูพัฒนาโครงการทําการแกไขการประเมินความเสี่ยง

สําหรับความผันผวนทางการเงินและตนทุนเสียโอกาสและ
ประเมินความเสี่ยงบนพื้นฐานขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด
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3.3 ประเด็นสําคัญของกระบวนการการตรวจสอบและ
ทวนสอบ (Key Elements of the Validation and Verifica-
tion Process)

3.3.1 แผนการสุมตัวอยาง การตรวจสอบโครงการ และ

การทวนสอบโครงการ (Sampling, Validation and Verification Plans)

ภาพรวม

แผนการสุมตัวอยางและการเชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบ

หรือการทวนสอบโครงการท่ีกําหนดไวในกิจกรรมการตรวจสอบหรือ

การทวนสอบและตารางการตรวจ โดยแผนนัน้มกีารระบถุงึการสุมตวัอยาง

ของขอมูลและวิธีในการตรวจสอบ โดยความเถรตรงอของการสุมตัวอยาง

เปนส่ิงสําคัญท่ีในการยนืยันความเถรตรงของการตรวจสอบหรือการทวนสอบ

ประเด็นหลัก

ในการออกแบบการสุมตวัอยางผูตรวจประเมนิและผูทวนสอบ

ตองพิจารณาถึงวัตถุประสงค  ขอบขาย ขอกําหนด สาระสําคัญ และระดับ

ความนาเชื่อถือ สําหรับการตรวจประเมินและการทวนสอบโครงการ
3.3.1.1 แผนการสุมตวัอยาง (Sampling Plans)

แผนในการสุมตัวอยางควรจะประกอบไปดวย ความเส่ียง

ของความผิดพลาดของเอกสาร ประเภทของขอมูลและการเขาถึงขอมูล  
ระเบยีบวธิใีนการใชขอมลู และจาํนวนของขอมลูแตละประเภท ผูตรวจประเมนิ
โครงการหรือผูทวนสอบโครงการตองคํานึงถึงความเส่ียงในการประเมิน

ในหัวขอท่ีระบุอยางชัดเจนซ่ึงอาจจะเปนผลทําใหเกิดขอแตกตางในสาระ
สําคัญ

การประเมินความเสีย่งตองเปนไปตามขอกําหนดท่ีอยู

ในภาคผนวก A.2.4.6 ของมาตรฐานISO 14064-3 และรวมถงึขอกําหนด

ดังตอไปนี้
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ขอควรจํา

การสุ มตัวอยางเกี่ยวของท้ังทางดานคุณภาพและ

ปริมาณของขอมูล ดานคุณภาพของขอมูล (eg, procedures 

or applicability) มีความสําคัญกับการตรวจสอบโครงการ 

สวนดานปริมาณ (eg, monitored results) ของขอมูลนั้นมี

ความสําคัญกับการทวนสอบโครงการ

• ขอมลูเบือ้งหลงั: เนือ้หาของขอมลูถกูเตรยีมเพ่ือชวย

ผูอานเขาใจในธรรมชาตขิองโครงการ ขนาดของโครงการ และความซับซอน

ของโครงการ

• ความแตกตางของความผิดพลาดในสาระสําคัญ: 

ความแตกตางของขอผิดพลาดในสาระสําคัญมีความแตกตางกันไปในชวง

กระบวนการการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ โดยขึ้นกับวัตถุประสงค

โครงการที่กําหนดไวในหัวขอ 2.1 

• การควบคุมระบบขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก: 
การควบคุมน้ีเพ่ือตองการหลีกเล่ียงความผิดพลาดสําหรับแหลงขอมูล
ในแตละขอผดิพลาด การพจิารณาควรพจิารณาความสมัพันธทัง้ระบบขอมลู  

พิจารณาความเสี่ยงของขอผิดพลาดในความสัมพันธนั้นๆ 

• ความเสีย่งคงเหลอื: ความเส่ียงทกุประเด็นทีร่ะบบ
ความคุมเขาไปไมถึงควรรวมไวในแผนการสุ มตัวอยางมาตรฐาน ISO 
14064-3 ระบุระยะของวิธตีรวจสอบซ่ึงสามารถใชแบบเดีย่วหรือใชรวมกัน

เพื่อทําการเขาถึงความเสี่ยงคงเหลือ
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3.3.1.2 วิธีการทดสอบขอมูลและการกําหนด

ตัวแทนของตัวอยาง (Data Testing Method and Determining 

Representative Sample)

ผูตรวจประเมินโครงการและผูทวนสอนใชวิธีในการ

ทดสอบขอมูลในหลายรูปแบบ รวมถงึการสุมตัวอยางแบบสุม การสุมตัวอยาง

แบบแบงชั้นการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ การสุมตัวอยางแบบเลือก และ

การสุมตัวอยางแบบหลายชั้น

การเลือกวิธีการทดสอบจะขึ้นอยูกับขอมูลในคําถาม 

ซึง่ผูตรวจประเมนิและผูทวนสอบโครงการอาจใชค วามเห็นจากผูเช่ียวชาญ

ในการพิจารณาวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุด ผูตรวจประเมินและผูทวนสอบ

อาจตองใชคูมือตอไปนี้ในการพิจารณา

ขอควรจํา

ขอมลูจะแปรผนัตามความนาเช่ือถือซึง่ใน ISO 14064-3 

ไดแบงเปน 3 ประเภทของหลักฐานเรยีงลาํดบัความนาเชือ่ถือ
จากมากไปนอย

• ดานกายภาพ: สามารถเห็นไดโดยตรง เชน

หลักฐานในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

• ดานเอกสาร: เขียนหรือการจดบนัทึกโดยระบบ
อิเล็คโทรนิค  ระบบลอกขอมูล  หรือคูมือ

• การรับรอง: เปนขอมูลปากเปลา เชนขอมูลท่ีได

จากการสัมภาษณ 

สําหรับแหลงท่ีมีความนาเชื่อถือตํ่านั้นตองสามารถ

สอบกลับได โดยใหหลักฐานดานกายภาพนั้นถือไดวาเปน

หลักฐานที่มีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด และผูตรวจสอบหรือ
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ผู ทวนสอบถูกกําหนดใหเตรียมระดับอยางมีเหตุผลของ

การประกันคุณภาพ ดงัน้ันการไปเยีย่มชมโรงการตองเปนสวน

หนึ่งของการตรวจสอบและการทวนสอบ

• มาตรฐานสาํหรบัการสุมตัวอยางและการพิจารณา

โครงการแบบรวมแผนงานภายใตกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Standard for 

Sampling and Surveys for CDM Project Activities and Program of 

Activities (PoAs))

• คูมือการจัดทําปริมาณสะสมของกาซเรือนกระจก

สําหรับประเทศของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories) และ

• คูมอืตวัอยงโครงการประเภทเกษตรปาไมและการใช

ประโยชนพื้นที่ของคระกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (IPCC 2006 Good Practice Guidelines for Land 
Use, Land-Use Change and Forestry)

การตรวจสอบขอมูลแบบหลายชั้นจะใชกับขอมูลที่มี

ความเช่ือถือไดนอย ผูตรวจประเมินและผูทวนสอบตองพิจารณาถึงจํานวน

ขอมลูทีต่องการในการประเมิน ตวัอยางเชน จาํนวนจุดของขอมลูหรอืบนัทกึ
ขอมูล ดวยที่การสุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดและมีผล
ตอการประเมินความเสี่ยง

3.3.1.3 แผนการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ 

(Validation and Verification Plans)

ผูตรวจประเมินโครงการและผูทวนสอบตองดาํเนนิการ 
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เตรียมแผนการประเมินและทวนสอบโดยการระบุไวในตารางแผนการ

ประเมินหรือแผนการทวนสอบโครงการ เอกสารที่ตองทบทวน  ระบุพื้นที่

ทีต่ัง้ของโครงการ หนาท่ีของสมาชิกผูตรวจประเมนิโครงการหรอืผูทวนสอบ

โครงการ และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ การออกแบบแผนการตรวจ

ประเมินและทวนสอบโครงการตองแจงโดยระบุโดยแผนการสุมตัวอยาง

ตัวอยาง  แผนการสุมตัวอยางและการทวนสอบโครงการ

โครงการเปล่ียนเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเปน

เช้ือเพลงิชีวมวลโดยใชระเบยีบวิธกีารดาํเนนิโครงการสําหรบั

การเปล่ียนเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนชีวมวลสําหรับ

การผลิตพลังงานความรอน กําลังทําการทวนสอบโครงการ

ครั้งที่ 1 ระหวางการทําแผนการสุมตัวอยางนั้น ผูทวนสอบ

โครงการพบวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณี

ฐานจากเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตความรอน (BE
HG,y

) 

คอืแหลงขอมูลการปลอยกาซเรอืนกระจกหลกัและมีผลทาํให
โครงการมีสาระสําคัญท่ีไมสอดคลอง ซึง่สมการในการคํานวณ 
BE

HG,y
 คือ

 

โดย
 คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยจาก

กรณีฐานในการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลสําหรับการอุปกรณ

ผลิตพลังงานความรอน หนวย tCO
2
e ตอป

 คือ พลังงานความรอนท่ีผลิตไดจากเชื้อ

เพลิงชีวมวลที่ใชในโครงการ หนวย GH ตอป
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 คอื คาสมัประสทิธิก์ารปลอยกาซคารบอน-

ไดออกไซดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแตละชนิดที่ถูกแทนที่ดวย

เชื้อเพลิงชีวมวล หนวย tCO2e ตอ GJ

 คือ คาเฉล่ียประสทิธิภาพสุทธิของอุปกรณ

กําเนิดพลังงานความรอนที่เผาไหมดวยเช้ือเพลิงฟอสซิลใน

กรณีฐาน

ตารางดานลางแสดงผลสรุปของรายละเอียดของ

แผนการสุมตัวอยาง ในการสรางแผนการทวนสอบผูทวนสอบ

ตองจดัทําตารางการเขาตรวจโรงงานใหสมัพันธกบัตารางการ

ทวนสอบทีเ่หมาะสม ตองเปนเวลาทีส่ามารถสุมตวัอยางขอมลู

และทดสอบได โดยมีการมอบหมายสมาชิกทีมผูทวนสอบ

เปนรายบุคคล

ตวัอยาง แผนการสุมตวัอยางและการทวนสอบโครงการ (ตอ)

ปจจัยที่มี
ผลกระทบ

การรายงานความ
เสี่ยง

การควบคุม
ความเสี่ยง

แผนการสุมตัวอยางและ
ทดสอบ

HGPJ,biomass,y ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
มิเตอร

ปานกลาง (ใช
บ ริษัท ท่ี ไม  ได  

การรับรอง)

ตรวจสอบบริษัทที่ทําการ
สอบเทียบมิเตอร ทบทวน
ผลการสอบเทียบทั้งหมด
และสัมภาษณช างสอบ
เทียบ



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

74

การปอนขอมูลและ
การเก็บขอมูลใน
ตารางคํานวณ

ตํ่ามาก (การได
มา ของขอมูล
เปนแบบอัตโนมตัิ 
และมกีารถายโอน
ขอมูล ซึง่ระบบนี้
มีการตรวจสอบ
ในชวงการตรวจ
สอบโครงการ)

ตรวจสอบการสุมตัวอยาง
ขอมลูกบัขอมลูจริง ทบทวน
ชุดขอมูลเพ่ือใหเกิดความ
เช่ือม่ันในการรายงานขอมูล

EFFF,CO2,y การปอนขอมลูและ
การเก็บขอมูลใน
ตารางคํานวณ

ปานกลาง(การ
ป  อนข  อมู ลสู 
ตารางคํานวณ
ดวยมือ)

ทบทวนตารางคํานวณเพื่อ
ยืนยันคาที่ใชในการตรวจ
สอบโครงการ

BEHG,y ตารางคํานวณท่ีใช
สําหรับคํานวณ

ตํ่ า -ปานกลาง 
(ก า ร ค วบคุ ม
เปนไปตามท่ีได
ต ร ว จ ส อ บ
โครงการ)

ทําการคํานวณผลอีกครั้ง

3.3.1.4 การปรับปรุงแผนการสุมตัวอยาง การ

ตรวจสอบโครงการ และการทวนสอบโครงการ (Updating Sampling, 

Validation and Verification Plans)
ผู ตรวจประเมินโครงการหรือผู ทวนสอบโครงการ

สามารถปรบัปรุงแผนการสุมตัวอยาง การตรวจสอบโครงการ หรือการทวน

สอบโครงการไดเม่ือความเสี่ยงของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของขอมูลซ่ึง

ในบางสถานการณอาจจําเปนตองเพ่ิมตารางการทวนสอบหรือจํานวน
โครงการทีต่องทวนสอบ อยางไรกต็ามการปรบัปรงุตองมรีะดบัความนาเชือ่ถอื
อยางเปนเหตุเปนผล
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3.3.2 การแกปญหาขอแตกตางสาระสําคัญและการช้ีแจง 

(Resolution of Material Discrepancies and Clarification Requests)

ภาพรวม

การแกปญหาขอแตกตางสารระสําคัญเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญ

สรุปการตรวจประเมินโครงการหรือการทวนสอบโครงการ ทุกการระบุขอ

แตกตางสาระสําคัญน้ันตองมีการส่ือสารท่ีชัดเจนตอผูพัฒนาโครงการ และ

โปรงใส

ประเด็นหลัก

การตรวจสอบและการทวนสอบโครงการจําเปนตองสามารถ

ระบุและอธิบายได ผูตรวจประเมินโครงการหรือผูทวนสอบตองชัดเจน

ในหัวขอตอไปนี้

• การช้ีแจงตอขอแตกตางในสาระสําคัญ: โครงการตองมี

การรายงานที่สามารถตรวจสอบไดและมีขอมูลท่ีตองช้ีแจง

ถามีขอแตกตางในสาระสําคัญ

• การแกไขขอแตกตางในสาระสําคัญ: ผูตรวจสอบหรือผูทวนสอบ
โครงการตองสามารถระบุขอแตกตางในสาระสําคัญไดและ
กําหนดใหผูพัฒนาโครงการตองปฏิบัติตาม

เม่ือผู ตรวจสอบหรือผู ทวนสอบโครงการไดทบทวนใหมี

การช้ีแจงและแกไขตอขอแตกตางในสาระสําคัญตอผูพัฒนาโครงการน้ัน 

ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
• ผูตรวจประเมินโครงการหรือผูทวนสอบโครงการตองไมให

คําแนะนําตอผูพัฒนาโครงการ

• แบบฟอรมรายงานการประเมินโครงการและการทวนสอบ

โครงการตองการใหผู ประเมินโครงการหรือผูทวนสอบ

โครงการอธบิายกระบวนการทีใ่ชในการแกปญหาหรอืช้ีแจง
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ขอแตกตางในสาระสําคัญ

• ผูตรวจประเมินโครงการหรือผูทวนสอบโครงการตองนํา

เสนอเอกสารที่สนับสนุนการระบุการชี้แจงและการแกไข

แตกตางในสาระสําคัญ

• คําช้ีแจงและการแกไขขอแตกตางในสาระสําคัญในตองการ

คาํช้ีแจงและแกไขทีช่ดัเจนและถูกตอง เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได  

ทีผู่ตรวจประเมินโครงการหรอืผูทวนสอบโครงการน้ันละเลย

การแกไขขอแตกตางในสาระสาํคญั ตวัอยาง ความบกพรอง

ของระบบการจัดการขอมูลของโครงการซ่ึงขอแตกตางน้ี

อาจจะถูกทวนสอบในวันสุดทายของอายุโครงการได

3.4 ความสามัญในการทาทายดานเทคนิค (Common 
Technically Challenging Areas)

ในระหวางการตรวจสอบและการทวนสอบโครงการ หวัขอเก่ียว

กับความขัดแยงดานเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลายประเภทอยางกวางขวางของ
โครงการและระเบยีบวิธกีารดาํเนนิโครงการ หวัขอน้ีจะกลาวถงึความสามญั
บางประเภทและกลางถึงคูมือที่มีความเกี่ยวของ

3.4.1 ความครบถวนในการระบุแหลงการกําเนิด ดูดซับ

และกักเก็บกาซเรือนกระจก (Complete Identification of GHG 
Sources, Sinks and Reservoirs)

ภาพรวม

ประเด็นหลักในการประเมินโครงการและการกําเนิดกาซ

เรือนกระจกกรณีฐานคือการระบุแหลงการปลอย ดูดซับและกักเก็บ

กาซเรือนกระจกอยางครบถวนสมบูรณ ขณะท่ีระเบียบวิธีการดําเนิน
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โครงการไดระบปุระเภทของแหลงกาํเนดิ ดดูซบัและกักเก็บกาซเรือนกระจก 

ซึ่งผูพัฒนาโครงการตองระบุใหเปนไปตามนั้น

ประเด็นหลัก

ระบุแหลงกําเนิด ดูดซับและกักเก็บกาซเรือนกระจกอยาง

ครบถวนนัน้เปนสิง่ทีท่าทายโดยเฉพาะกับโครงการขนาดใหญทีม่คีวามซบัซอน

หรือโครงการที่ประกอบไปดวยหลายท่ีตั้ง จากหลายๆ โครงการการระบุ

นี้สามารถมีผลทําใหเกิดขอแตกตางในสาระสําคัญ

ระหวางการตรวจประเมินโครงการ ผูตรวจประเมินโครงการ

ตองประเมินกระบวนการในการระบุแหลงกําเนิดกาซเรือนกระจกของ

ผู พัฒนาโครงการ นอกจากนั้นการทบทวนแบบทางวิศวกรรมและ

การสัมภาษณเปนวิธีการที่สามารถยืนยันการระบุแหลงกําเนิด ดูดซับและ

กักเก็บกาซเรือนกระจก  

ระหวางการทวนสอบโครงการ ทีมผูทวนสอบโครงการตอง

ไมเพียงทวนสอบแคโครงการเดียวแตการสุมจํานวนโครงการตรวจตามการ

ประเมินความเสี่ยงเปนสิ่งที่ควรกระทํา
ทมีผูตรวจสอบหรอืผูประเมินโครงการจะตองมีความเช่ียวชาญ

ในเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาโครงการและระเบียบวิธีการดําเนินโครงการเปน

อยางดีความบกพรองในหัวขอนีใ้นอดีตทาํใหผูตรวจสอบและผูทวนสอบเมินเฉย

ตอขอแตกตางของหลักฐาน

3.4.2 การสอบเทียบ (Calibration)
ภาพรวม

การสอบเทียบของเคร่ืองมือวัดเปนส่ิงท่ีสําคัญเพื่อใหมั่นใจตอ

ความแมนยําในการรายงานผล ซึ่งเปนปญหาท่ีพบบอยคือการสอบเทียบ

ไมเปนไปตามความถ่ีทีร่ะบไุวในรายงานเสนอโครงการ หรอืความถีไ่มเหมาะสม 
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ซึ่งมีผลตอคุณภาพของการรายงานผลการลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจก

ประเด็นหลัก

ปญหาของการสอบเทียบสามารถเกิดขึ้นไดจาก ขั้นตอนการ

สอบเทียบที่ไมเหมาะสม รวมถึงตารางการสอบเทียบและการเก็บบันทึก  

และท่ีพบมากอีกประการคือการใชผูสอบเทียบท่ีไมมีประสบการณหรือ

ไมไดคุณภาพ

การสอบเทียบเปนปญหาทีเ่กดิขึน้ไดทัง้ในชวงประเมนิโครงการ

และชวงการทวนสอบโครงการ ระหวางการตรวจประเมินโครงการนัน้ผูตรวจ

ประเมินโครงการตองสนใจแผนการสอบเทียบวาตองการสอบเทียบเฉพาะ

ตามระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการหรือเปนไปตามผูผลิตกําหนด ตารางการ

สอบเทยีบนัน้ตองชัดเจนและตองสือ่สารใหกบัผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของ และ

ตองชัดเจนวาจะทําการทวนสอบอยางไร

ระหวางการทวนสอบโครงการ ตองทบทวนวตัถปุระสงคการวดั 
การแสดงถึงศักยภาพของแผนการสอบเทียบ ในการใชขอมูลเปรียบเทียบ
เปนแบบหนึง่ในการทวนสอบความแมนยําของแผนการสอบเทยีบ  รปูแบบ
ที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบการบันทึกการสอบเทียบ หรือการสัมภาษณ

ผูทําการสอบเทียบถึงกระบวนการ

ในทางอุดมคติแลวในการสอบเทียบเครื่องมือวัดน้ัน ผูพัฒนา
โครงการถูกคาดหวังให ใช หนวยงานสอบเทียบที่ได รับการรับรอง
กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้นๆ นอกจากนั้นผูพัฒนาโครงการ

สามารถใหผูผลิตเครื่องมือเปนผูสอบเทียบได ผูทวนสอบโครงการตอง

ประเมินการสอบเทียบตามขอกําหนดในหัวขอ 5.10 ในมาตรฐาน ISO 

14064-2 และตองสอดคลองกับขอกําหนดตามระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงระหวางการทวนสอบโครงการ
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สิ่งสําคัญคือการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในชวงการตรวจประเมิน

โครงการอยางเครงครัด

ตัวอยาง  การสอบเทียบ

โครงการเก่ียวกับหลุมฝงกลบขยะโครงการหนึ่งใน

สหรัฐอเมริกาไดถูกพัฒนาข้ึนภายใตมาตรฐาน VCS โดยใช

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการประเภทโครงการหลุมฝง

กลบขยะ ในการลดความเสี่ยงในการวัดอัตราการไหลของ

กาซจากมิเตอรนั้นผูพัฒนาโครงการไดระบุการตรวจสอบ

ความผิดพลาดของเครื่องมือวัดในทุกไตรมาส

ขณะท่ีทวนสอบโครงการ หากผูทวนสอบโครงการ

พบวาแผนการตรวจสอบประจําไตรมาสหายไป  โดยมีสอบ

เทียบมิเตอรเพียงชวงที่เร่ิมและจบการทํารายงานประจําป 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสอบเทียบไมไดเปนไปตามท่ีระบุไว
อยางมีนัยสําคัญ และทําใหมีการรายงานคาปริมาณกาซเกิน

ประมาณรอยละ 10 ซึ่งรายงานการตรวจสอบน้ันใชขอมูล

ที่ไมมีการปรับคาการอานของมิเตอร 

จะเห็นวาเหตุการณดงักลาวทาํใหเกิดความไมสอดคลอง
ในสาระสําคัญดังนี้

• คาผิดผลาดของมิเตอรประมาณรอยละ 10 : 

วิธีในการแกปญหานี้ คือ ผูพัฒนาโครงการตอง

ใชคา xi ประเมินขางนอยตลอดระยะเวลาใน
การรายงาน เปนผลใหผูพัฒนาโครงการตอง
ลดปริมาณกาซท่ีวัดไดลงรอยละ 9.1 [10/ 

(100 +10)]
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• เกิดความไมสอดคลองกับรายงานการตรวจ

ประเมินโครงการ: วิธีในการแกปญหาน้ี คือผู

พัฒนาโครงการทําการยื่นขออนุมัติวิธีการที่

ความคลาดเคลื่อนจากขอระบุในรายงาน

การนําเสนอโครงการ และผูพัฒนาโครงการ

ตองระบุถึงเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการให

สอดคลองตามที่ระบุไวในรายงานการนําเสนอ

โครงการได

3.4.3 คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก, ตัวยอใน

การวดั และคาคงทีใ่นการแปลงหนวย (Emission Factors, Measurement 

Abbreviations and Conversion Factors)

ภาพรวม

คาสมัประสทิธิก์ารปลอยกาซเรอืนกระจกคาสมัประสทิธิใ์นการ

แปลงหนวย และการตัง้สมมติฐานในการคาํนวณการปลอยกาซเรือนกระจก 
ซึง่สิง่เหลานีถ้อืเปนความไมสอดคลองตอสาระสาํคญัซึง่มผีลตอปริมาณการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ประเด็นหลัก

คาความแมนยาํในการคาํนวณปรมิาณกาซเรือนกระจกนัน้สวน

หนึ่งขึ้นอยูกับการเลือกใชคาคงที่ที่เหมาะสม และอักษรยอหรือชื่อหนวยที่

ใชกับตัวแปรนั้นมีความสําคัญเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน
• คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (ตัวอยาง tCO

2
e 

per MWh electricity, tonne CO
2
e per m3 natural 

gas)

• คาสัมประสิทธิ์ในการแปลงหนวย (ตัวอยาง BTU/m3, g/L, 
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kg/tonne, GWPs) และ

• ตัวยอในการวัด (ตัวอยาง MMBTU, SCF, kt, Nm3)

ผูตรวจประเมนิโครงการและผูทวนสอบโครงการตองมคีวามม่ันใจ

ในความถกูตองและสอดคลองกบัท่ีไดระบไุวในระเบยีบวธิกีารดาํเนนิโครงการ 

นอกจากนั้นผูตรวจประเมินโครงการและผูทวนสอบตองพิจารณาการ

คํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกในตารางคํานวณวามีการใชคาตางๆ 

เหลาน้ีถูกตองหรือไม ซึ่งสอดคลองกับหัวขอการประเมินความเสี่ยงเรื่อง

การควบคุมคุณภาพของขอมูล

จากประสบการณพบวาจากการคาํนวณประมาณกาซเรือนกระจก

นั้นผูตรวจประเมินทําแบบสุมตัวอยาง แตความผิดพลาดก็ยังถูกพบเม่ือมี

การตรวจสอบอีกครั้งโดยทาง VCS

ขอควรจํา

คาํถามหลกัทีพ่บมากและพงึระวังสาํหรับการทบทวน

คาคงทีเ่หลานี ้คอื
• คาคงท่ีทีผู่พฒันาโครงการนาํมาใชนัน้เหมาะสม

กับกิจกรรมหรือกรณีฐานของโครงการ เหมาะ

สมกับเช้ือเพลิงฟอสซิล หรือเขตพ้ืนท่ีที่ตั้ง

โครงการและชวงเวลานั้นๆ หรือไม
• หนวยที่ใชถูกตองหรือไม
• มคีวามสบัสนในการใชระหวาง CO

2
 และ CO

2
e 

หรือไม

• มคีวามสับสนในการใชระหวาง GHGs เชน CO
2 

และ CH
4

• ผูตรวจประเมินหรอืผูทวนสอบโครงการมีความ



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

82

เขาใจตอตัวยอหนวยอยางมากนอยอยางไร

• การใชตัวยอหนวยถูกตองหรือไม

• มีความสับสนในการใชหนวยเมตริก (metric) 

และหนวยวัดของอังกฤษแบบเกา (imperial 

units) หรือไม

3.4.4 แบบจําลอง (Models)

ภาพรวม

แบบจําลองมีความสาํคัญอยางมากกบัการคํานวณปรมิาณการปลอย

กาซเรือนกระจกเนื่องจากไมสามารถทําการวัดโดยตรงไดแบบจําลองอาจ

จะมีความซับซอน ผลคือความออนไหวตอความแตกตางของขอมูลและ

สมมติฐานหลัก ซึ่งทําใหการเลือกใชแบบจําลองจึงเปนความผิดพลาดที่พบ

ไดบอย

ประเด็นหลัก
แบบจําลองอาจมทีัง้แบบทีง่ายตวัอยาง การอธบิายแบบสมการ

อยางงายจนไปถึงแบบจําลองท่ีมีความซับซอน ตัวอยาง ประกอบไปดวย
หลายสมการซึ่งสัมพันธกันเปนแบบจําลองทางคอมพิวเตอร (แบบจําลอง

สามารถประมาณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรงตัวอยาง แบบ

จําลองการเกิดกาซจากหลุมฝงกลบหรือทางออมตัวอยาง การโตของปาไม
และแบบจําลองประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อไมในชีวมวล) ก็ได ซึ่งการใช
แบบจําลองนั้นม ี2 วิธี คือ

• การประมาณคาปรมิาณกาซเรอืนกระจกกอนดาํเนนิโครงการ 

(ex-ante GHG) ในการบรรยายโครงการ ตัวอยาง การใช

เคร่ืองมือของกลไกการพัฒนาที่สะอาดในการอธิบายการ

ละลายการปลอยกาซมเีทนจากการฝงกลบขยะเพ่ือประมาณ
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การปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐานสําหรบัโครงการหลุม

ฝงกลบ

• การประมาณคาปริมาณกาซเรือนกระจกระหวางดําเนิน

โครงการ (ex-post GHG) ในรายงานการตรวจวัดตัวอยาง 

การใชแบบจาํลองปาเพือ่ใหเปนไปตามขอกําหนดในระเบยีบ

วิธีการของ VCS : VM0003 ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

สาํหรบัการปรบัปรงุกระบวนการจดัการปาไมดวยการขยาย

ของวงปเพ่ือการประมาณการเปลี่ยนแปลงของคารบอนที่

เก็บกักไวในกรณีฐาน เน่ืองจากการเลือกใชแบบจําลอง

ในการประมาณคาปรมิาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

นัน้มีความเสีย่งในการกอใหเกิดความไมแนนอนของผลของ

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ ดังนั้นผูตรวจ

ประเมินและผูทวนสอบโครงการตองม่ันใจวาแบบจําลองท่ี

ใชนั้นมีความถูกตองและสอดคลอง และตองอยูบนแนวทาง

การประเมินขางนอย และตองแนใจวาผลทีไ่ดจากแบบจาํลอง
ไมทาํใหเกดิการประมาณคาเกนิจรงิ เชน ตวัอยางแบบจาํลอง

ของโครงการประเภทปาไม ซึ่งแหลงดูดซับคารบอนจะมี

การเปลีย่นแปลงเมือ่ตนไมเจริญเติบโตขึน้ ดงัน้ันแบบจาํลอง
ดังกลาวนี้ตองทําการตรวจสอบเทียบกับขอมูลอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชแบบจําลอง การเลือก
แบบจําลองบางครั้งมีผลตอความออนไหวทางการเงินของ

โครงการ ดงัน้ันจึงเปนส่ิงสําคัญทีท่มีตรวจสอบและทวนสอบ

โครงการจะตองมีความชาํนาญในเรือ่งของแบบจาํลองตางๆ 

เปนอยางดี
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4. การรายงานผลการตรวจสอบและการทวนสอบโครงการ 
(Project Validation and Verification Reporting)
 การรายงานผลการตรวจประเมินและการทวนสอบโครงการเปน 

การแสดงถึงความโปรงใสในการตรวจประเมินและการทวนสอบโครงการ 

การรายงานจึงเปนสวนที่ทําให VCSA และผูที่เกี่ยวของกับโครงการมี

ความเขาในเกี่ยวกับการตรวจสอบและทวนสอบของทีมผูตรวจสอบ และ

ประเดน็แกไขและไมสอดคลองท่ีประเมนิจากผูตรวจประเมนิและผูทวนสอบ

โครงการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหตลาดมีความเชื่อม่ันในมาตรฐาน VCS 

นอกจากน้ีแล วการรายงานยังเป นเครื่องมือท่ีสําคัญสวนหนึ่งของ

การประเมินความเสี่ยงโครงการ

4.1 แบบแผนรายงาน (Report Templates)
ภาพรวม

รายงานการตรวจประเมินและทวนสอบโครงการนั้น ผูตรวจ

ประเมนิและทวนสอบโครงการตองมัน่ใจวามคีวามสอดคลองกบัขอกาํหนด
ในการรายงานภายใตมาตรฐาน VCS โดยใชแบบแผนรายงานการตรวจ
ประเมินโครงการ และแบบแผนรายงานการทวนสอบโครงการ

ประเด็นหลัก

ในการเตรียมรายงานการตรวจประเมินและการทวนสอบ
โครงการ ผู ตรวจประเมินและผู ทวนสอบโครงการอยางนอยตองมี
รายละเอียดและโครงสรางของรายงานตามที่ระบุไวในแบบแผนการเขียน

รายงาน แบบฟอรมรายงานการตรวจโครงการ (VCS Validation Report 

Template) และแบบฟอรมรายงานการทวนสอบโครงการ (VCS 
Verification Report Template) อยางไรก็ตามผูตรวจประเมินหรือผูทวน

สอบโครงการอาจมกีารดําเนินการจดัหาขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนอืท่ีกาํหนด
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ไวในแบบแผนการเขียนรายงาน รวมถึงภาคผนวกในรายงาน

รูปแบบรายงานถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหมั่นใจวามีความโปรงใส

ในการายงานแมวาจะใชทีมผูตรวจประเมินหรือผูทวนสอบที่ตางกัน โดย

โครงสรางของรายงานจะมีสวนที่เหมือนกันคือ

• บทแนะนํา: จะกลาวเกี่ยวกับ จุดประสงคโครงการ ขอบเขต 

ขอกําหนด ระดับความนาเชื่อถือ และรายละเอียดโครงการ 

• กระบวนการ: จะกลาวเก่ียวกับ วิธีการ จุดประสงค ขอ

กําหนด รวมถึงแผนการสุมตัวอยางที่ใชในการประเมินหรือ

การทวนสอบโครงการ

• ขอไมสอดคลอง: สวนสวนนีจ้ะมกีารระบุถงึขอทีไ่มสอดคลอง

ของโครงการ พรอมท้ังอธิบายวาเกิดความไมสอดคลองของ

โครงการอยางไร

• สรุป: เปนบทสรปุส้ันๆ ถงึผลท่ีไดจากการตรวจประเมนิหรอื

การทวนสอบโครงการทั้งหมด

แบบแผนรายงานการทวนสอบจะมีการกลาวถึงกระบวนการ
ในการตรวจประเมินโครงการ ขอไมสอดคลองของโครงการที่พบระหวาง
การตรวจประเมินโครงการ ซึ่งผูทวนสอบโครงการตองทําการตรวจสอบวา

โครงการมีการเปลีย่นแปลงไปจากรายงานการตรวจประเมนิโครงการหรอืไม 

ในบางกรณีรายงานการทวนสอบโครงการอาจจะรวมขอแตกตางของ
โครงการที่ขึ้นทะเบียบกับมาตรฐานการลดกาซเรือนกระจกอื่น 

4.2 ระดับการรายงานของรายละเอยีดโครงการ (Reporting 
Level of Detail)

ภาพรวม

ระดับความเหมาะสมของขอมูลและรายละเอียดตองระบุไวใน
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รายงานการตรวจประเมินและทวนสอบโครงการเพื่อใหผู อ านไดมี

ความเขาใจกระบวนการในการตรวจประเมินและทวนสอบโครงการ และ

ขอสรุปของการตรวจประเมินและทวนสอบโครงการ

ประเด็นหลัก

ความเขาใจเร่ืองความเหมาะสมของระดบัความละเอยีดในการ

รายงานเปนส่ิงท่ีทาทายตอผู ตรวจประเมินหรือผูทวนสอบโครงการ

อยางหนึง่ ในการรายงานเปนเร่ืองท่ีงายเมือ่ดาํเนินการตามแบบแผนรายงาน 

ซึ่งผูตรวจประเมินหรือผูทวนสอบโครงการจะไดทราบวาควรเตรียมตัว

ในการตรวจอยางไร

ผูตรวจประเมินและผูทวนสอบโครงการตองระบุกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการ วิธีการใช ขอกําหนดท่ีเก่ียวของและขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 

รายละเอียดทั่วไปของโครงการควรกระชับแตในขณะเดียวกันตองทําให

ผูอานเขาใจไดงาย ซึ่งอาจจะรวมถึงในการรายละเอียดและเหตุผลของ

ผูพัฒนาโครงการในการเลือกใชขอกําหนดตางๆ 
ในขณะทีก่ารรายงานเรือ่งขอแตกตางในสาระสาํคญัของโครงการ

ที่ผูพบระหวางการตรวจประเมินหรือการทวนสอบโครงการนั้น ตองมีการ
ระบุและอธิบายอยางชัดเจน ตามรายละเอียดตอไปนี้

• การยืนยันจากผูพัฒนาโครงการ

• ประเภทและจํานวนของหลักฐาน ในการสุมตัวอยางและ
ทดสอบ

• การระบุความสอดคลองและไมสอดคลองตอสาระสําคัญ

ของโครงการ นั้นมีการตั้งคําถามหรือไม

• ผลการทดสอบขอมูลนั้นสนับสนุนขอสรุปของการตรวจ

ประเมินหรือการทวนสอบหรือไม



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

87

ผูตรวจประเมนิและผูทวนสอบโครงการตองม่ันใจวาในรายงาน

ตองมีเร่ืองการแยกแยะการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยาง

เหมาะสมเชน ในการรายงานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

การเปลี่ยนแปลงคารบอนในดินนั้นตองมีการแยกแยะการเปล่ียนแปลงที่

เกิดจากชีวมวลที่อยูเหนือดินและจากชีวมวลที่อยูใตดินใหชัดเจน  

เมื่อรายงานการตรวจวัดผลแยกแยะปริมาณการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกออกเปนสวนๆ ทางผูตรวจประทวนสอบโครงการตอง

พิจารณาวาการแยกแยะดังกลาวใหเหมาะสม แตละสวนตองมีการระบุ

ชวงเวลาใหถูกตองเหมาะสมโดยเร่ิมตั้งแตวันท่ีเร่ิมดําเนินโครงการ

จนสุดทายของรายงานการตรวจวัดฉบับน้ัน ซึ่งเปนขอกําหนดในกรณีมี

การแยกแยะปริมารการลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกเปนสวนๆ 

ในมาตรฐาน VCS ไมจาํเปนตองนาํเสนอรายละเอียดการคาํนวณ

ที่นอกเหนือไปจากขอกําหนด เชนการคํานวณคาบางคาดวยตนเอง หรือ

คาท่ีเกิดจากการสมัภาษณ รายละเอยีดของขอมูลควรทีจ่ะระบไุวนอกรายงาน

การตรวจและการทวนสอบในแบบฟอรมของการบนัทกึการตรวจสอบและ
ทวนสอบ ในการเกบ็ขอมลูชวยใหผูตรวจสอบและผูทวนสอบในการอธบิาย
ถึงความสอดคลองตอระบบ ISO 14064-3 และ ISO 14065 ตัวอยาง 

สวนของการประเมินการแตงต้ังและการตรวจตราอยางไรก็ตาม VCSA 

สามารถที่จะรองขอไดในบางกรณี

5. การประเมนิระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการ (Methodology 
Assessment)
 ภายใตมาตรฐาน VCS ไดนําเสนอความเปนหน่ึงเดียวและสนับสนุน
กระบวนการรับฟงเพือ่ใชในการพัฒนาระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการ หรือ

ยอมใหผูใชระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการไดมสีวนรวมในการเสนอแนะหรือ
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พัฒนาระเบียบวิธีการใหมๆ ได เพ่ือใหมั่นใจวาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการภายใตมาตรฐาน VCS มีความนาเชื่อถือ ดังนั้นในหัวขอนี้จะกลาว

ถึงแนวทางท่ีผูตรวจประเมินและผูทวนสอบโครงการตองปฏิบัติตามเม่ือมี

การประเมินระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

5.1 แนวทางในการรับรองระเบียบวิธกีารดาํเนินโครงการ 
(Guidance on Key Elements of Methodology Approval 
Process)

ในการประเมินระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการใหม การปรับปรุง

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ไดระบุขั้นตอนในการดําเนินการเปน

แนวทางไว ในกระบวนการอนุมัติระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

(Methodology Approval Process) โดยระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

นัน้ตองทาํการเสนอตอ VCS เพือ่รับฟงความคดิเหน็จากสาธารณะเปนเวลา 

30 วัน เม่ือผูตรวจประเมินโครงการรับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ
แลว ทาง VCSA จะทบทวนขั้นสุดทายเพ่ือใหการรับรองระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการที่เสนอมา แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการ

รับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ
แผนภมูทิี ่2 ขัน้ตอนหลกัในกระบวนการรับรองระเบียบวิธกีาร

ดําเนินโครงการ
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5.1.1 หัวขอหลักของกระบวนการ (Key Elements of 

the Process)

กระบวนการในการรับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้น

ถูกออกแบบใหเปนขั้นตอน ซึ่งผูตรวจประเมินโครงการท่ีประเมินระเบียบ

วิธีการดําเนินโครการที่นําเสนอการรับรองนั้นตองตระหนักในเรื่องตอไปนี้

• การทบทวนของ VCSA ขั้นแรก: ในการทบทวนระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการของ VCSA นั้นจะทําการทบทวน

ในหวัขอทัง้หมดของระเบยีบวธิกีารดาํเนนิโครงการท่ีนาํเสนอ 

โดยการทบทวนขั้นแรกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจวา

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นสอดคลองเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐาน VCS ผูพฒันาระเบียบวธิกีารดําเนนิ

โครงการอาจตองทาํการแกไขปรบัปรงุระเบยีบวธิกีารดาํเนนิ

โครงการท่ีนําเสนอมาหลังจาผลในการทบทวนข้ันแรก

ออกมา VCSA อาจจะไมใหการรับรองตอระเบียบวิธีการ

ดาํเนนิโครงการดําเนนิการอยางไมมมีาตรฐานและไมสอดคลอง
กบัขอกาํหนดภายใตมาตรฐาน VCS และ VCSA อาจไมรบัรอง
ระเบียบวิธีดําเนินโครงการที่มีการนโยบายบังคับ โครงการ

ที่ยังเปนที่โตแยงกันอยู หรือระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

ที่ทําใหโครงการ VCS มีขอเส่ือมเสียดังน้ันผูตรวจประเมิน
โครงการทีท่าํการประเมนิในครัง้แรกตองยืนยันไมวา VCSA 
จะรับระเบียบวิธีการดําเนินโครงการเขาสูระบบการรับรอง

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการหรือไมก็ตาม

• การรับฟงความคดิเหน็จากสาธารณะ : ระเบยีบวธิกีารดําเนนิ

โครงการน้ันจะสมบรูณไดตองผานกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นจากสาธารณะโดยทาง VCSA จะนําข้ึนเว็บไซตเพ่ือ
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รับฟงความคิดเห็นเปนระยะเวลา 30 วัน

• การประเมินคร้ังแรก: รายงานการประเมินคร้ังแรกไม

สามารถเปนผลไดกอนผลการรับฟงความคิดเห็นจาก

สาธารณะจะเสร็จส้ิน ผู พัฒนาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการตองพิจารณาในขอเสนอแนะทุกขอจากการรับฟง

ความคิดเห็นจากสาธารณะ ผูตรวจประเมินโครงการก็ตอง

ประเมินระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการตามท่ีไดรบัขอเสนอ

แนะจากการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะเชนเดียวกัน

• การทบทวนของ VCSA : VCSA จะทําการทบทวนระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการและรายงานการตรวจประเมิน

ระเบียบวิธกีารดําเนนิโครงการหลงัจากการประเมนิคร้ังแรก

เสร็จสิ้น VCSA อาจจะวาจางหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

เปนสวนหนึ่งของการทบทวน โดยขอไมชัดเจนและขอ

ไมสอดคลองจากระบุระหวางการทบทวนในการประเมิน
ครั้งที่สอง

• การประเมนิคร้ังท่ีสอง: ในการประเมนิคร้ังท่ีสองน้ันตองรวม

การทบทวนของการประเมินคร้ังแรกเขาไปในรายงาน

การประเมนิดวยและตองเปนฉบับลาสุดเทาน้ัน โดยรายงาน

การประเมินคร้ังที่สองไมสามารถเปนผลไดกอนท่ีรายงาน
การประเมินฉบับแรกจะเสร็จสิ้น ในรายงานการประเมิน
คร้ังท่ีสองตองรวมเอาขอไมชดัเจนและขอไมสอดคลองทีพ่บ

จากการทบทวนของ VCSA มาประเมินดวย อยางไรก็ตาม

ถาขอไมสอดคลองที่ระบุจากผูประเมินครั้งท่ีหนึ่งยังไม

สามารถแกไขไดแลวเสรจ็ในเวลาทีเ่ปนเหตุเปนผล การประเมนิ

คร้ังท่ีสองอาจจะเร่ิมดําเนนิการไดขณะท่ีรายงานการประเมิน
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ครั้งแรกยังไมเสร็จสิ้น โดยผูประเมินครั้งที่หนึ่งและสอง

สามารถทีจ่ะทบทวนขอไมสอดคลองท่ียงัไมสามารถแกไขได

ไปพรอมกนัได  อยางไรกต็ามขอไมสอดคลองตองดาํเนนิการ

แกไขใหแลวเสรจ็กอนทีผู่ตรวจประเมินจะออกรายงานฉบับ

สุดทายเพื่อเปนรายงานการประเมินครั้งที่สอง

• การพสิจูนรวม: เมือ่ผูตรวจประเมนิในคร้ังทีส่องออกรายงาน

ฉบับสุดทายแลวน้ัน ผูตรวจประเมินในคร้ังท่ีหน่ึงตองให

ความเห็นชอบในรายงานการตรวจประเมินครั้งท่ีสองดวย 

ดังน้ันผูตรวจประเมินในคร้ังแรกตองทําการแกไขรายงาน

การตรวจประเมินคร้ังแรกใหเปนไปตามรายงานฉบับสุดทาย

ในการประเมินคร้ังท่ีสอง ดังน้ันผู ประเมินคร้ังแรกตอง

ตระหนักถึงเวลาและคาใชจายในการดําเนินการพิสูจนรวม

นี้ดวย

• การทบทวนครัง้สุดทายของ VCSA : การทบทวนครัง้สุดทาย
ของ VCSA จะเปนการทบทวนระเบยีบวธิกีารดาํเนนิโครงการ

ในสวนทีเ่หลือ ผลของการแกไขขอไมชดัเจนและขอไมสอดคลอง

ที่ไดจากการประเมินของ VCSA ตองถูกแกไขทั้งหมดกอน

ที่จะรับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ในบางกรณี 

VCSA อาจจะทาํงานโดยตรงกบัทางผูพฒันาระเบยีบวธิกีาร
ดําเนินโครงการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ขอไมชัดเจนและขอไมสอดคลอง หรือในบางกรณี VCSA 

อาจจะตองการความเห็นจากทางผูประเมินโครงการและ

ขอใหผูตรวจประเมินเปล่ียนผลการประเมนิจากการทบทวน

สุดทาย
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5.1.2 หนาท่ีของผู ประเมินและผู ทวนสอบโครงการ 

(Role of the VVB)

ภายใตกระบวนการรับรองระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

ผูตรวจประเมนิและผูทวนสอบโครงการจํานวน 2 ทมีซ่ึงอสิระตอกนัจะถกูใช

ในการประเมินระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนแบบประเมินจาก

เอกสาร เพือ่ทบทวนในหวัขอตางๆ ทีร่ะบไุวในแนวทางกระบวนการรบัรอง

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ 

การประเมนิระเบียบวธิกีารดาํเนนิโครงการจะเปนการประเมนิ

แบบมปีฏิสมัพันธกลาวคือผูประเมนิจะระบขุอไมชดัเจนและขอไมสอดคลอง

ซึ่งผูพัฒนาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตองมีการชี้แจงหรือแกไขให

สอดคลองกบัขอกําหนดตางๆ บอยคร้ังท่ีการประเมนิระเบยีบวธิกีารดําเนนิ

โครงการน้ันจะอางถงึการวจิยั  เอกสารสนับสนุน  การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

หรืออาจจะมกีารตรวจพ้ืนท่ีทีจ่ะดาํเนนิโครงการ เพ่ือท่ีจะพจิารณาวาโครงการ

ภายใตระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นมีความสอดคลองกันหรือไม

ผูตรวจประเมนิท่ีทาํการประเมนิระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการ
ตองประเมินตามขอกําหนดท่ีระบุไวในข้ันตอนการรับรองระเบียบวิธีการ
ดําเนินโครงการ (Methodology Approval Process) โดยผูตรวจประเมิน

หนาที่ในการแตงตั้งทีมประเมินที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

เฉพาะในแตละประเภทของหัวขอนั้นๆ และตองมั่นใจวาทีมประเมินมี

คุณสมบัติเพียงพอซึ่งเปนอิสระจากการทบทวนทางเทคนิค
ผูตรวจประเมินบางสวนอาจใชผูชาํนาญการพเิศษจากภายนอก

เมื่อการประเมินระบุใหมีใชผู ชํานาญการในประเภทนั้นๆ ซึ่งตองไมใช

ผูชํานาญการภายใตทีมหรือหนวยงานผูตรวจประเมิน สําหรับโครงการที่

ไมใชโครงการประเภทปาไมตองมผีูชาํนาญการทีไ่ดการรับรองจากมาตรฐาน 

VCS รวมอยูในทีมประเมินอยางนอย 1 คน 
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5.1.3 หนาที่ของ VCSA (Role of VCSA)

VCSA มีหนาท่ีหลักในการจัดการระบบการรับรองระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการและใหการสนับสนุนตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาระเบียบวิธี

การดําเนินการท่ีไดการรับรองแลวมีความสอดคลองกับขอกําหนดภายใต

มาตรฐาน VCS

ในแตละระเบียบวธิกีารดาํเนนิโครงการทีน่าํเสนอเขากระบวนการ

รบัรองน้ันจะถกูเจาหนาท่ีของทาง VCSA ซึง่มีหนาท่ีรบัผิดชอบในการสือ่สาร

ระหวางผูเกี่ยวของ และเปนผูดําเนินการในการทบทวนระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการนั้นๆ ตามขั้นตอน โดย VCSA จะทําการทบทวนระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการตั้งแตกอนนําขึ้นเว็บไซตเพื่อรับฟงความคิดเห็น

จากสาธารณะ ทบทวนหลงัการประเมนิคร้ังแรก และทบทวนหลงัการประเมนิ

ครั้งที่สอง

นอกจากนี ้VCSA ยงัรับผิดชอบเก่ียวกบัตรวจสอบการประเมิน

ครั้งท่ีสอง โดยเมื่อผู ตรวจประเมินไดทําการประเมินครั้งท่ีสองเสร็จ
ตองดําเนินการติดตอมายัง VCSA โดยตรง ซึ่งขอตกลงนี้เปนการยืนยันวา

ลูกคาของหนวยงานประเมินในการประเมินครั้งที่สองนนั้น คือ VCSA 

และในการประเมินคร้ังทีส่องนีท้างผูตรวจประเมนิตองรายงานความคืบหนา

ในการประเมินตอ VCSA ตามระยะเวลาที่กําหนดไว ถาไมเปนไปตามระยะ

เวลาที่กําหนดทาง VCSA มีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาในการตรวจประเมิน
ครั้งที่สองกับทางผูตรวจประเมินได

5.1.4 การสื่ อสาร ท่ีมี ประสิ ท ธิภาพ  ( E f fec t i ve 

Communication)

การสื่อสารอยางใกลชิดของผูพัฒนาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการ  ผูตรวจประเมินโครงการ และ VCSA เปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะ
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หาขอสรปุทีส่มบรูณในการรบัรองระเบียบวธิกีารดาํเนนิโครงการ ตามเวลา

ที่กําหนดและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

5.1.5 การคดัเลอืกฟอรมในการแกไขขอไมชดัเจน (Seeking 

Clarifications from VCSA)

ถามีขอขัดแยงในการประเมินระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

ระหวางผูพฒันาระเบียบวธิกีารดาํเนนิโครงการกบัผูตรวจประเมนิโครงการ 

หรือระหวางผูตรวจประเมินโครงการกับหนวยงานพิจารณาแทน VCSA 

ตองมีการพจิารณาแกไขขอขัดแยงโดยการยืน่แนวทางแกไขผานแบบฟอรม

ที่กําหนดไวในมาตรฐาน VCS เพื่อรวมกันแกปญหาขัดแยงดังกลาว 

ในขณะที่ผู ตรวจประเมินมีความรับผิดชอบตอการประเมินและวินิจฉัย

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้น ทาง VCSA อาจจะมีคําวินิจฉัยที่เหนือ

คําวินิจฉัยของผูตรวจประเมินโครงการได

5.2 หลักการประเมินขอกําหนด (Key Assessment Cri-
teria)

โดยหลักการแลวระเบียบวิธกีารดาํเนินโครงการนัน้เปนเอกสาร
ที่ระบุขอกําหนดและขั้นตอนในการปฎิบัติของกิจกรรมโครงการซ่ึงตอง

ปฏิบัติตาม  ซึ่งรายละเอียดระบุไวใน VCS Standard และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ เชน AFOLU Requirements and ODS Requirements เปนตน
เมือ่ดาํเนนิการประเมนิระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการนัน้ ผูตรวจ

ประเมินโครงการตองประเมนิถงึความสอดคลองกบักฎและขอกาํหนดของ

มาตราฐาน VCS และระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการนัน้ระบุขอกาํหนดและ

ขัน้ตอนปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและอยูบนหลกัการอนุรกัษหรอืไม ผูตรวจประเมิน

ตองพิจารณาความถูกตองในการเขียนที่สามารถแสดงถึงกิจกรรมที่ถูก
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พัฒนาภายใตระเบียบวิธีการดําเนินโครการนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม

ขอควรจํา

ระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการจาํเปนตองมกีารกลาวซํา้

ในขอกาํหนดของ VCS ตวัอยางเชน ระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการซ่ึงไดกาํหนดไวในมาตรฐาน VCS แลวจงึไมจาํเปนตอง

ระบใุนระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการอกี สิง่ทีส่าํคญัอกีอยาง

คอื ระเบียบวิธดีาํเนินโครงการนัน้ตองมีการอางถึงขอกาํหนด

ในมาตรฐาน VCS โดยตรงและตองเปนฉบบัลาสดุ

เมือ่มกีารกําหนดคํานยิามตางๆในระเบียบวธิกีารดําเนนิ

โครงการ ผูตรวจประเมินโครงการตองมัน้ใจวาการกําหนดคํา

นิยามนั้นสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน VCS ในกรณีที่

ระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการน้ันมีการดําหนดคาํนิยามทีไ่มได

อยูในมาตรฐาน VCS หรอืมกีารกาํหนดคาํนยิามทีม่คีวามหมาย

แคบกวาท่ีกาํหนดไวในมาตรฐาน VCS ผูตรวจประเมินตองมัน่ใจ
วาการกําหนดคํานิยามในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

สอดคลองกนัทัง้ฉบับหรอืไม

5.2.1 ความสอดคลองในการดําเนนิโครงการตามระเบยีบ
วีธีการดําเนินโครงการ (Applicability)

ภาพรวม

สถานะความสอดคลองในการดําเนนโครงการตามระเบียบ
วธิกีารดาํเนินโครงการเปนขอกําหนดทีถ่กูกําหนดขึน้เพ่ือใหมัน่ใจวาระเบยีบ

วิธีการดําเนินโครงการน้ันๆ สามารถใชในการเปนแนวทางในการดําเนิน

โครงการภายใตมาตรฐาน VCS ไดหรือไม ซึ่งอาจจะรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช



มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS)

96

ในการดําเนินโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การดําเนินการตรวจ

วัดตัวแปรตางๆ และอาจจะรวมถึงพื้นที่ตั้งโครงการ เปนตน

ประเด็นหลัก

ผู ตรวจประเมินตองทําการประเมินระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการวามีการระบุความสอดคลองของกิจกรรมไวอยางชัดเจนหรือไม 

และระบุขอกําหนดพิเศษท่ีเกี่ยวของกับความสอดคลองในการดําเนิน

โครงการหรือไม โดยทั่วไปแลวการระบุความสอดคลองไมควรเปนประเด็น

เปดหรือประเด็นปด เชน ในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการไมสามารระบุ

ชี้เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งได 

ผูตรวจประเมินตองตระหนักไววาสถานะความสอดคลองน้ี

ตองรวมถึงความสอดคลองตามขอกําหนดและขั้นตอนตามมาตรฐาน VCS 

เชน สถานะความสอดคลองไมสามารถระบุไดวา โครงการท่ีใชระเบียบ

วธิกีารน้ีจะไมพจิารณาการปลอยกาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมทีอ่ยูนอกขอบเขต

กิจกรรมโครงการ แตระเบียบวิธีการดําเนินโครงการสามารถระบุขั้นตอน

ในการพจิารณาการปลอยกาซเรอืนกระจสวนเพิม่ทีอ่ยูนอกขอบเขตกิจกรรม
โครงการ เปนตน อยางไมก็ตามขอกําหนดที่อางถึงแนวทางเฉพาะหรืออาง
ถึงคูมืออื่นๆ ที่มีการระบุไวแลวไมจําเปนตองมีการระบุซํ้าในสวนของ

ความสอดคลองในการดําเนินโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินโครงการ

นอกจากนี้ผูตรวจประเมินตองตระหนักดวยวาระเบียบวิธีการ
ดําเนินโครงการน้ันไมควรจะระบุขอกําหนดที่จํากัดการใชเฉพาะโครงการ
เดี่ยว หรือเฉพาะเทคโนโลยี 

5.2.2 ขอบขายโครงการ (Project Boundary)

ภาพรวม

ขอบขายโครงการท่ีระบุไวในขอกําหนดของระเบียบวิธีการ
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ดําเนินโครงการนั้นเพื่อกําหนดนิยามและการอธิบายแหลงปลอย ดูดซับ 

และกักเก็บกาซเรือนกระจกใหมีความสอดคลองกับกรณีฐานและกิจกรรม

โครงการ

ประเด็นหลัก

ผูตรวจประเมินตองประเมินวาการระบุขอกําหนดเก่ียวกับ

ขอบขายโครงการมีความเหมาะสมในการกําหนดวาแหลงการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากแหลงใดรวมหรือไมรวมในขอบเขตของโครงการ สําหรับ

โครงการดานปาไมและการใชพืน้ทีย่งัตองคาํนงึถงึขอกาํหนดทีเ่กีย่วของกับ

แหลงคารบอนใหสอดคลองกับท่ีระบุไวในคูมือขอกําหนดการทําโครงการ

ประเภทปาไมและการใชพื้นท่ี นอกจากนี้ผู ตรวจประเมินตองประเมิน

ความถูกตองในการนิยามแหลงปลอย ดูดซับและกักเก็บกาซเรือนกระจก

ภายในโครงการอยางสอดคลองกัน 

5.2.3 กรณีฐาน (Baseline Scenario)

ภาพรวม
ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการน้ันจําเปนตองระบุขอกําหนด

และขั้นตอนในการพิจารณาหรือวิเคราะหกรณีฐานที่เปนไปไดมากที่สุด

สําหรับโครงการนั้นๆ 

ประเด็นหลัก
กรณีฐานเปนกรณีที่ใชในการอางอิงกิจกรรมโครงการ ดังนั้น

ผูตรวจประเมินตองพิจารณาถึงข้ันตอนในการพิจารณาหรือวิเคราะหกรณี

ฐานวาไดพิจารณาความเปนไปไดในทุกกรณีที่เปนทางเลือกของกิจกรรม

นัน้ๆ ไดครบถวนหรอืไม ซึง่รวมถงึเทคโนโลยทีีใ่ชในเชงิคณุภาพและปริมาณ  

ในบางกรณกีารพิจารณากรณฐีานและกจิกรรมโครงการอาจจะไมเหมาะสม 
ในการใชกับโครงการประเภทปาไมและการใชพื้นที่
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ผูตรวจประเมินตองพิจารณาขั้นตอนการวิเคราะหกรณีที่มี

ความเปนไดมากทีส่ดุในการเปนกรณีฐานใหกบักจิกรรมโครงการ ซึง่รวมถงึ

ขอมูลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน ขอมูลทางดานนโยบาย เทคโนโลยี เศรษกิจ 

หรือขอมูลทางดานวัฒนธรรม เปนตน 

ขั้นตอนในการพิจารณาหรือวิเคราะหกรณีฐานในระเบียบวิธี

การดําเนินโครงการสามารถระบุรวมกับข้ันตอนการพิจารณาสวนเพ่ิมจาก

การดําเนินการตามปกติไดเชนเดียวกัน

5.2.4 สวนเพ่ิมจากการดําเนนิการตามปกติ (Additonality)

ภาพรวม

ขั้นตอนในการแสดงการวิเคราะหสวนเพ่ิมจากการดําเนินการ

ปกติตองระบุเปนขั้นตอน แมวากิจกรรมนั้นๆ จะเกิดขึ้นแลวโดยปราศจาก

การแทรกแซงของตลาดคารบอน

ประเด็นหลัก
ขัน้ตอนในการวเิคราะหสวนเพิม่จากการดําเนนิโครงการตองมี

ความสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน VCS ในหัวขอการดําเนิน

โครงการและการวางมาตรฐานโครงการ สําหรับการวิเคราะหสวนเพิ่มจาก

การดําเนินโครงการตามปกติ
เมื่อพบวาขอกําหนด VCS ไมมีความเหมาะสมอยางเพียงพอ

ในการวิเคราะหสวนเพิ่มจากการดําเนินโครงการ ผูพัฒนาระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการสามารถเสนอแนวทางใหมใหกับทางมาตรฐาน VCS ได 

อยางไรก็ตามตองอยูในวิสัยและขอกําหนดของมาตรฐาน VCS ซึ่งผูพัฒนา

ระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการสามารถนาํเสนอไดในสองแนวทางคอื วธิกีาร

ดาํเนนิโครงการและการวางมาตรฐานโครงการ ซึง่ท้ังสองแนวทางนีต้องเสนอ

อยูบนข้ันตอนการวเิคราะหขอกําหนดสวนเกิน (Regulatory Surplus Analysis)
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5.2.4.1 วธิกีารดาํเนนิโครงการ (Project Method)

อยางทีไ่ดเคยระบุเอาไวในหวัขอ 3.2.4 วธิกีารดําเนนิ

โครงการนัน้เปนวิธกีารท่ีนาํเอาข้ันตอนสองขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการวเิคราะห

ขอจาํกดั และขัน้ตอนการวเิคราะหกจิกรรมตามปกต ิมาใชในการพจิารณา

ประเภทของข้ันตอนการวิเคราะหขอจํากัดจะถูก

ประเมินในหัวขอดังตอไปนี้

• ขอจํากัดทางดานการลงทนุ: ขัน้ตอนในการวเิคราะห

ขอจํากัดทางดานการลงทุนเปนการพิจารณาในเงื่อนไขที่วาถากิจกรรม

โครงการจะไมสามารถดําเนินการไดหากไมไดรับรายไดในการขาย VCUs

• ขอจํากัดดานเทคโนโลยี: ขั้นตอนในการวิเคราะห

ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยมีีอยูหลากหลาย ซึง่รวมไปถงึขอจํากัดทางดาน

เทคนิคในการพัฒนาโครงการ เชน ทักษะของพนักงาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการพัฒนาโครงการ หรือในการพัฒนาโครงการ ทําใหเกิด

ความเสี่ยงในการดําเนินการ เชน ความเสี่ยงในการทําใหเกิดความผิดปกติ

ของเทคโนโลยี เปนตน
• ขอจํากัดอื่นๆ : ขอจํากัดจําพวกนี้หมายรวมถึง

ขอจํากัดที่ไมไดรวมอยูในขอจํากัดทั้งสองขางตน เชน ขอจํากัดทางดาน

องคกร วัฒนธรรม ชุมชน หรือขอจํากัดทางดานการศึกษา 

ขัน้ตอนสดุทายในการวเิคราะหสวนเพิม่จากการดาํเนนิการ
ตามปกติคือการวิเคราะหความเปนไปไดของกิจกรรมทั่วไป ในวิธีการ
ดําเนินการโครงการตองมีการประเมินเทียบกับโครงการทางเลือกอื่นๆ ซึ่ง

ไมไดรับสนับสนุนทางการเงินจากการขายคารบอน โดยการวิเคราะห

ความเปนไปไดของกิจกรรมท่ัวไปนี้อาจจะระบุไวในวิธีการวางมาตรฐาน
โครงการ เชนเดียวกัน 
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ขอกาํหนดและข้ันตอนในการพิจารณาสาํหรบัการวเิคราะห

ความเปนไปไดของกิจกรรมทั่วไปน้ันตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีระบุไวใน 

GHG Protocol for Project Accounting, บทที่ 7 (WRI-WBCSD) ซึ่ง

กําหนดถึงสวนแบงตลาดของเทคโนโลยี หรืออาจจะนําเสนอจากสถิติ

ขอมูลการดําเนินกิจกรรมดวยเทคโนโลยีตองอยูบนทางเลือกท้ังหมดที่มี

ความเปนไปไดที่จะกําหนดใหเปนกรณีฐาน 

5.2.4.2 ก า ร ว า ง ม า ต ร ฐ า น โ ค ร ง ก า ร 

(Standardized Method)

ในมาตรฐาน VCS ไดกําหนดประเภทของการวาง

มาตรฐานโครงการไว 2 ประเภท ดังนี้

• วิธีการวางมาตรฐานโครงการดวยการกระทํา: ใน

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการท่ีใชการวางมาตรฐานดวยการกระทํานั้น

ตองสรางดัชนีอางอิงสําหรับการพิจารณาสวนเพ่ิมจากการดําเนินงานตาม
ปกติ หรือระยะเวลาของกรณีฐาน

• วิธีการวางมาตรฐานโครงการดวยกิจกรรม: ใน

ระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการทีใ่ชการวางมาตรฐานโครงการดวยกิจกรรม
นั้นถือวาเปนโครงการที่มีสวนเพิ่มจากการดําเนินโครงการตามปกติ 
วธิกีารนีเ้ปนการพิจารณาสวนเพ่ิมจากการดาํเนนิโครงการเพือ่สรปุเทคโนโลยี

และการตรวจวดัเนือ้หาของการประยกุตใช ผานการใชบญัชีรายการเชิงบวก  
โครงการทีส่ามารถพัฒนาผานบญัชีรายการเชงิบวกไดสามารถสรปุไดวาเปน

โครงการที่มีสวนเพ่ิมจากการดําเนินโครงการตามปกติโดยอัตโนมัติ แต

อยางไรก็ตามตองมีการระบุขั้นตอนในการพิจารณาดวย ทางเลือกที่ใช

ในการวิเคราะหโดยใชบัญชีรายการเชิงบวกที่นิยมใชคือ สวนแบงตลาด

ของกิจกรรมนั้นๆ (activity penetration) ความเปนไปไดทางดานการเงิน 
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(financial viability) หรอื กระแสรายได (revenue streams) ซึง่ในการพสิจูน

วาโครงการนั้นผานบัญชีรายการเชิงบวก

ในการประเมนิขัน้ตอนในการวเิคราะหดวยวธิกีารวาง

มาตรฐานโครงการ ผูประเมินตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษเนื่องจาก

วิธีการน้ันๆ ตองสามารถตอบสนองไดทุกกรณีและทุกประเภทโครงการ 

ในการประเมินวิธีการวางมาตรฐานโครงการนั้นผูตรวจประเมินตองอางอิง

ขอกําหนดมาตรฐาน VCS และแนวทางท่ีระบุไวใน Guidance for 

Standardized Method ซึง่แนวทางน้ีจะระบุขอมูลซ่ึงจะชวยใหผูประเมิน

มีแนวทางในการประเมินได

5.2.5 ขั้นตอนในการพิสูจนผลสุทธิของการลดปริมาณ

การปลอยและการดดูกลับกาซเรอืนกระจก (Procedure for Quantification 

of Net GHG Emission Reductions and Removals)

ภาพรวม
ในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตองมีการกําหนดวิธีและ

ขัน้ตอนในการประมาณผลสทุธิของการลดและการดูดกลับกาซเรือนกระจก

จากโครงการ ซึ่งขั้นตอนนั้นไดระบุเอาไวในมาตรฐาน VCS คือ ในระเบียบ

วิธีการดําเนินโครงการตองมีการกําหนดวิธีและขั้นตอนในการประมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีฐาน จากกิจกรรมของโครงการ และ 
สวนที่เพิ่มนอกเขตดําเนินโครงการ 

ประเด็นหลัก

ในการประเมินวิธีการและขั้นตอนในการประมาณผลสุทธิของ

การลดและการดูดกลับกาซเรือนกระจกจากโครงการผู ตรวจประเมิน

ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสมการหรือสูตรที่ใชในการคํานวณและ
ขั้นตอนในการคํานวณ โดยการประเมินตองใหความสนใจเรื่องของ

ความเหมาะสมของตัวแปรที่ใชในการคํานวณเปนพิเศษ
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ผลสุทธิของการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยจาก

โครงการเปนขอมูลทางดานปริมาณ ดังนั้นเร่ืองของความแมนยําของผล

จงึมีความสําคัญ ผูตรวจสอบนัน้ตองพิจารณาถงึความเหมาะสมของการต้ัง

สมมตฐิานในการคาํนวณ คาตัวแปรและขัน้ตอนวาจะสงผลตอความแมนยํา

ของผลการคํานวณเปนอยางไร ในมาตรฐาน VCS ไดระบุแนวทางในการ

พิจารณาโดยอาศัยทฤษฎีความเชื่อมั่น (confidence interval) ถา

ความเช่ือม่ันมีระดับต่ํา หลักการประเมินขางนอยจะถูกนําเสนอแทน 

อยางไรกต็ามผูตรวจประเมนิตองมัน่ใจวาไดดาํเนนิการประเมนิตามแนวทาง

ของ IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management 

in National Greenhouse Gas Inventory ฉบับลาสุด

นอกจากน้ีถาในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการมีการนําเสนอ

การใชแบบจําลองหรือการคํานวณทางออม ผูตรวจประเมินตองคํานึงถึง

ความแมนยําของแบบจาํลองและวธิกีารท่ีนาํเสนอมาดวย เน่ืองจากปรมิาณ

กาซเรือนกระจกท่ีเสนอในระเบยีบวิธกีารดําเนินโครงการนัน้เปนการประมาณ 
ไมสามารถวัดไดโดยตรงจากกิจกรรมโครงการ ถาระเบียบวิธีการดําเนิน

โครงการมีการนําเสนอการประมาณโดยใชแบบจําลอง ผูตรวจประเมิน

โครงการตองตรวจสอบแบบจําลอง วาเปนแบบจําลองที่เปนที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปหรือไม โดยตองมีการอางอิงท่ีมาของแบบจําลอง ผูตรวจสอบ
ประเมินโครงการสามารถขอเอกสารสนับสนุนเพ่ือตรวจสอบแบบจําลอง 

และคาคงที่ตางๆ ที่นําเสนอมาในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการได ตามที่

กําหนดไวในมาตรฐาน VCS 
ในการนําเสนอแบบจาํลองทีเ่ก่ียวกบัโครงการบางประเภท เชน

โครงการปาไมและการใชพื้นท่ี ตองมีการพิจารณาความเหมาะสมของ

แบบจําลอง เชน ในระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการสาํหรับการลดการทาํลาย

ปาในปาเขตภูมิอากาศแหงแลงไมควรใหแบบจําลองหรือขอมูลจากปาไมที่
อยูในเขตปารอนชื้น เปนตน ดังนั้นผูประเมินโครงการตองพิจารณาถึง
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พื้นฐานของแบบจําลอง การนําขอมูลมาทําเปนแบบจําลอง ตัวแปรตางๆ 

ในแบบจําลอง และการประเมนิแบบจาํลองท่ีเหมาะสมกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืไม 

และตองไมลืมที่จะพิจารณาความแมนยําของแบบจําลองดวยเชนกัน

5.2.6 สวนเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขต

โครงการ (Leakage)

ภาพรวม

ในระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการตองมีการระบถุงึขัน้ตอนและ

วิธีการในการประมาณสวนเพ่ิมการปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขต

โครงการ ขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีการในการประมาณสวนเพ่ิม

การปลอยกาซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการประเภทปาไมและการใช

ประโยชนพื้นที่ระบุไวในเอกสาร ขอกําหนดของโครงการเกษตรปาไมและ

การใชประโยชนพื้นที่ (AFOLU Requirement)

ประเด็นหลัก

ความซับซอนของการประมาณสวนเพิม่การปลอยกาซเรอืนกระจก
อยูที่การพิจารณากิจกรรมใดอยูในขอบเขตโครงการหรือนอกขอบเขต
โครงการ ดังนั้นผูตรวจประเมินตองพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสม 

เมื่อพบวาโครงการมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม

ภายนอกขอบเขตโครงการ ผูตรวจประเมินตองประเมินสวนเพิ่มนี้ไดมี

การระบุไวในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการโดยถือวาเปนแหลงกําเนิด
กาซเรือนกระจกจากกิจกรรมโครงการ ตัวอยางเชน โครงการท่ีใชชีวมวล
เปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและแหลงกําเนิดกาซเรือนกระจกพิจารณา

เฉพาะขอบเขตของโครงการเทานั้น ดังนั้นผูตรวจประเมินตองพิจารณาวา

มีหรือไมมีแหลงกําเนิดกาซเรือนกระจกอื่นภายนอกขอบเขตโครงการจริง

หรือไม ตามปกติแลวโครงการควรรวมการพิจารณาสวนเพิ่มนี้ดวย
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ในบางระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการอาจจะตองมีการวิเคราะห

ถึงการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงกระบวนการ การปลอยกาซ

เรือนกระจกตลอดชวงกระบวนการน้ันหมายถึง กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

ตลอดกระบวนการของผลติภัณฑตัง้แตตนน้ําจนถงึปลายนํา้ เชน ในโครงการ

เปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งอาจจะมีการปลอย

กาซเรือนกระจกในขณะท่ีมกีารดาํเนินการผลติและเตรยีมเชือ้เพลงิชวีภาพ

ดังกลาว ดังนั้นปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวของในการผลิตและ

การเตรียมเช้ือเพลิงชีวภายตองถูกพิจารณาเปนกาซเรือนกระจกสวนเพ่ิม

ดวย

ในระเบยีบวธิกีารของโครงการประเภทปาไมและการใชประโยชน

พื้นที่ ผูตรวจประเมินตองมั่นใจวาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตองมี

ขอกําหนดที่เหมาะสมและมีขั้นตอนในการพิจารณาประเภทของกาซ

เรือนกระจกสวนเพิ่ม ตามหัวขอตอไปนี้

• กาซเรือนกระจกสวนเพิ่มท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมดุล
ของตลาด: โครงการบางโครงการอาจจะทําใหมกีารเปล่ียนแปลง

สมดุลระหวางอุปสงคและอปุทานทําใหกระบวนการในตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงไป
• กาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงลกัษณะ

ของกิจกรรม: ในบางกรณีของโครงการประเภทอนุรักษ

ปาสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเกิดขึ้นภายนอก

โครงการ หรือกอใหเกิดการดําเนินการโครงการประเภท
เดียวกันพื้นที่อื่น

• กาซเรือนกระจกสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ระบบนิเวศน: ตวัอยางเชน โครงการอนรุกัษปาพรุอาจสงผล

ใหมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
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จากความสัมพันธทางดานระบบนิเวศวิทยาได

ข อกําหนดและขั้นตอนในการพิจารณากาซเรือนกระจก

สวนเพิ่มนี้อาจจะรวมหรือแยกออกจากระเบียบวิธีการดําเนินโครงการได 

5.2.7 การตรวจวัด (Monitoring)

ภาพรวม

โดยท่ัวไปแลวระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตองมีการ

กําหนดการรายงานหรือวิธีการรายงานขอมูลและตัวแปรตางๆ รวมถึง

หนวยของขอมูลในการวัด

ประเด็นหลัก

ในการประเมินขอมูลการตรวจวัดและตัวแปร ผูทวนสอบตอง

ประเมินคากําหนดและมาตรฐานทีใ่ชวาเปนคาท่ียอมรบัได และมาจากแหลง

ที่เผยแพรตอสาธารณะ เปนที่ยอมรับ และสามารถสืบคนได ตัวอยาง เปน

ขอมูลจากการเผยแพรจากหนวยงานรัฐ หรือ จากคณะกรรมการระหวาง
รฐับาลวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เปนตน  สามารถทบทวนได 

และยินดีที่จะใหแหลงที่มาของขอมูล หรือที่กักเก็บ  โดยมาตรฐานและคา

สัมประสิทธิ์ตองสะทอนขอมูลที่เปนปจจุบัน
กรณีที่ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการไมมีการระบุการใชคา

กําหนด ผูทวนสอบตองประเมินวาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการดังกลาว
นัน้ไดนาํเสนอข้ันตอนอยางเหมาะสมสาํหรบัโครงการในการอธบิายคาตางๆ 

ผูทวนสอบตองพิจารณาถึงวิธีการตรวจวัดท่ีตองสอดคลองกับ

ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการอยางเหมาะสม ในบางกรณีมีการตรวจวัด

การปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรงอาจจะเปนแนวทางท่ีทําไดง าย 

เชน การวัดปรมิาณกาซมเีทนท่ีสะสมไดจากอุปกรณวดัอัตราการไหล เปนตน 

และในบางกรณีการวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตองทําแบบทาง

ออมโดยผสมผสานกับการคํานวณอาจจะมีความเหมาะสมมากกวา เชน 
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การคํานวนปริมาณคารบอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ทั้งสองทางเลือกอาจจะตองเลือกระหวางความแมนยํากับ

ความคลาดเคลื่อน ถาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการใชวิธีที่มีความแมนยํา

ตํ่าสําหรับการตรวจวัดแหลงปลอยหรือแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก 

ผูทวนสอบตองประเมินวาขัน้ตอนวธิกีารดงักลาวมคีวามเหมาะสมในการใช

เพื่อใหแนนใจวามีการประมาณการแบบขางนอย เหมือนกับที่กลาวไว

ในคูมือตัวอยางท่ีดีในการจัดการความคลาดเคลื่อนของคณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Good 

Practice Guidance and Uncertainty Management) วิธีที่มีระดับสูง

นั้นจะเปนการตรวจวัดแบบโดยตรงซึ่งจะมีผลใหลดความคลาดเคล่ือนลง

ซึ่งเปนการบอกเปนนัยวาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการขึ้นอยู กับ

ความเหมาะสม เชน วิธีการระดับแรกในการใชคากําหนดการปลอย

กาซเรอืนกระจกตองเชือ่มัน่ไดวาคากาํหนดนัน้จะนาํไปสูการประมาณแบบ

ขางนอยในการคํานวณ

ขอควรจํา

ผูประเมินโครงการตองประเมินวิธีการตรวจวัดและ
การรับรองคุณภาพในการตรวจวัดท่ีระบุในระเบียบวิธีการ
ดําเนินโครงการอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน โครงการ IFM 
ผูตรวจประเมินโครงการอาจจะตองพิจารณาวาในการออกแบบ
การสุมตัวอยางในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้นมี

ความชัดเจนมากนอยเพยีงใด ในระเบยีบวธิกีารดําเนนิโครงการ

ในปจจุบนัอาจจะระบุแนวทางท่ีเก่ียวของกบัการตรวจวัดก็ได 

เชนใชเสนผาศูนยกลางท่ีตํ่าท่ีสุดของความสูงของตนไม 
หรือความลึกที่ตื่นที่สุดสําหรับการสุมตัวอยางดิน เปนตน
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เมือ่ระเบียบวิธกีารดําเนินโครงการกําหนดใหใชขอมลูทีไ่กลจาก

ความเปนจริง  อยางนอยผูทวนสอบตองม่ันใจวาเปนส่ิงท่ีใชกันอยางแพร

หลายซึ่งเปนสิ่งที่ใชในการกําหนดขอมูลที่ไกลจากความเปนจริง เชน คูมือ

สําหรับการประมาณการเก็บคารบอนที่อางถึงการปริมาณปาไมที่คงเหลือ

และขอมูลที่ไกลจากความเปนจริงพบใน คูมือตัวอยางที่ดีสําหรับโครงการ

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และ

กิจการดานปาไมIPCC Good Practice Guidelines for LULUCF) และ

การสํารวจปาไมและพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วโลก (Global Observation of 

Forest and Land Cover Dynamics: GOFC-GOLD) เปนตน

5.3 ขอกําหนดของการรายงาน (Reporting Requirements)
รายงานการประเมินระเบียบวธิกีารดําเนนิโครงการตองมคีวามชัดเจน

และอธิบายถึงกระบวนการในการประเมินโครงการ การระบุขอไมสอดคลอง 

จากการะประเมิน VCSA ไดเตรียมแบบฟอรมสําหรับการประเมินระเบียบ
วธิกีารดาํเนนิโครงการ โดยแบบฟอรมนัน้ระบใุหผูตรวจประเมินตองอธบิาย

กระบวนการการตรวจประเมิน วิธีและขอกําหนดที่ใชในการตรวจประเมิน 

และการระบุขอไมสอดคลอง ซึง่เกีย่วของกบัระเบียบวธิกีารดาํเนินโครงการ 
ในแตละประเด็นในการตรวจประเมินนั้นผูตรวจประเมินจะตองอธิบายวา
ขอกําหนดและวิธีการตางๆ ที่ระบุไวในระเบียบวิธีการดําเนินโครงการนั้น

มีความสอดคลองและเหมาะสมอยางไร และมีการแกไขขอไมชัดเจนและ

ขอไมสอดคลองจากทางผูพัฒนาระเบียบวิธีการดําเนินโครงการอยางไร 
ผูตรวจประเมินตองม่ันใจวารายงานการประเมินระเบียบวิธีการ

ดําเนินโครงการนั้นมีรายละเอียดครบถวนตามที่ VCSA กําหนดไว และตอง

เปนรายงานท่ีผูอานสามารถเขาใจไดวาระเบยีบวิธกีารดาํเนินโครงการน้ันๆ 

มีความสอดคลองกับมาตรฐาน VCS อยางไร 
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ภาคผนวก 1: ประวัติเอกสาร

ฉบับที่ วันที่ หมายเหตุ

ฉบับที่ 3.0 4 ตุลาคม 2555 ฉบับเบื้องตนออกภายใต VCS ฉบับที่ 3
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