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โครงการและสิินทรัพย์์ด้้านพลังงานชีวีภาพ  
หมายถึึงโครงการและสินิทรพัยท่์�เก่�ยวข้อ้งกับการจััดหา  
การติิดตัิ�ง และ/หรอืการบรหิารจััดการโรงผลิติพลังงาน 
ชีว่ภาพ ซึ่ึ�งอาจัรวมถึึงสิถึานท่�จััดเติรย่มเชีื�อเพลิงชีว่ภาพ 
และปรับสิภาพวัติถุึดิบ (pre-tr.eatment) โรงกลั�นชีว่ภาพ  
โรงผลิติไฟฟ้า โรงผลิติความร้อนและความเย็นจัาก 
เชีื�อเพลิงชีว่ภาพหรือชีว่มวล นอกจัากน่�ยงัรวมถึึงโครงการ 
และสินิทรพัยท่์�เก่�ยวข้อ้งกับโครงสิรา้งพื�นฐานและ/หรอื 
การผลิติสิว่นประกอบสิำาหรับสิถึานท่�เหล่าน่�โดยเฉพาะ

พลังงานชีีวภาพ: พลังงานท่�เกิดจัากการแปรรูป 
ชีว่มวลไปเปน็พลังงานรูปแบบข้องแข้ง็ ข้องเหลว และแก๊สิ1

เชี้�อเพลิงชีวีภาพ: เชีื�อเพลิงเหลวท่�ได้จัากการแปรรูป 
ชีว่มวล ซึึ่�งรวมถึึงเอทานอล ข้องเหลวท่�ผลิติจัากการหมัก 
สิารช่ีวมวลประเภทท่�มค่ารโ์บไฮเดรติสิงู และไบโอด่เซึ่ล  
ซึ่ึ�งเป็นเชีื�อเพลิงแปรรูปเท่ยบเท่าด่เซึ่ล ท่�ผลิติจัาก
นำามนัพืชีและไข้มนัสิัติว์2

ก๊าซชีวีภาพ: ม่ส่ิวนประกอบข้องก๊าซึ่ม่เทน (CH4)  
และก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) ท่�นำามาใชี้เป็น 
เชีื�อเพลิงและเป็นก๊าซึ่ท่�ผลิติจัากการย่อยสิลายสิาร
อินทรย่ข์้องแบคท่เรย่ หรอืชีว่มวลท่�ผา่นการแปรสิภาพ 
เปน็แก๊สิ (gasification)3 

ชีวีมวล: อินทร่ยวัติถึุใดๆ เชี่น วัสิดุทางชี่ววิทยาท่�
หมนุเว่ยนเปน็พลังงานได้ ซึึ่�งรวมถึึงวัติถึดิุบตัิ�งต้ินท่�ได้ 
จัากสัิติว์หรือพืชี เชีน่ ไมแ้ละพชืีผลทางการเกษติร และ 
ข้ยะอินทรย่จ์ัากแหล่งต่ิาง  ๆเชีน่ เทศบาลและอุติสิาหกรรม4

Climate Bonds Initiative (CBI): เปน็องค์กร 
ไม่แสิวงหาผลกำาไรท่�ให้ความสิำาคัญแก่ผู้ลงทุน โดย 
สิง่เสิริมการลงทุนข้นาดใหญ่ท่�จัะข้บัเคลื�อนเศรษฐกิจัโลก 
ไปสิู่เศรษฐกิจัแบบคาร์บอนติำาและพร้อมรับมือต่ิอ 
ผลกระทบจัากการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมอิากาศ Climate  
Bond Initiative พยายามพฒันากลไกท่�สิอดรบักับผล
ประโยชีน์ข้องผู้ลงทุน ภาคอุติสิาหกรรม และภาครัฐ 
ได้ด่ข้ึ�น เพื�อกระติุน้การลงทนุและข้ยายข้นาดการลงทนุ 
ให้รวดเร็วและเพ่ยงพอท่�จัะหยุดยั�งภัยอันติรายจัาก 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ และรับมือกับ 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมอิากาศท่�ไมอ่าจัหล่กเล่�ยงได้

Green Bond: หรือติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม 
เป็นติราสิารหน่�ประเภทหนึ� งซึ่ึ� งนำาเ งินท่� ไ ด้จัาก 
การระดมทุนไปใช้ีในโครงการเพื�อสิิ�งแวดล้อม ผู้ออก
ติราสิารจึังเร่ยกหรือจััดประเภทติราสิารหน่�ดังกล่าว
เป็นติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม โดยโครงการเพื�อ 
สิิ�งแวดล้อมเหล่าน่� สิ่วนใหญ่มุ่งเน้นท่�การบรรเทา 
ผลกระทบหรือการปรับตัิวต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพ 

ภูมิอากาศ และม่บางสิ่วนเป็นโครงการท่�ไม่ได้มุ่งเน้น 
ในด้านการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ เชีน่ โครงการ 
พฒันาพื�นท่�สิเ่ข้ย่ว ฯลฯ แต่ิโครงการในลักษณะดังกล่าว 
มส่ิัดสิ่วนเพ่ยงเล็กนอ้ยในติลาด

Certified Climate Bond: คือติราสิารหน่� 
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่�ผ่าน 
การรับรองโดยคณะกรรมการมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate Bonds 
Standard Board: CBSB) ว่าเป็นไปติามข้้อกำาหนด
ติามมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ (Climate Bond Standard) ติาม 
การยืนยันด้วยการติรวจัสิอบอิสิระ

Climate Bonds Standard (CBS): คือ  
เครื�องมือคัดกรองสิำาหรับนักลงทุนและภาครัฐ ใน 
การคัดเลือกติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อมท่�มั�นใจัได้ว่าจัะม ่
การนำาเงินทุนไปใชีใ้นการแก้ไข้ปญัหาด้านการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภมูอิากาศ ซึึ่�งอาจัจัะรวมถึึงการบรรเทาผลกระทบ 
และ/หรอืการปรบัตัิวหรอืการรบัมอืต่ิอการเปล่�ยนแปลง 
สิภาพภูมิอากาศ โดย CBS ประกอบไปด้วยสิองสิ่วน  
ได้แก่ มาติรฐานหลัก (มาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วย
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ ฉบับท่� 2.1) และ
เกณฑ์์คณุสิมบติัิเฉพาะภาคสิว่น โดยมาติรฐานหลักนั�น 
ครอบคลุมกระบวนการรับรอง และข้อ้กำาหนดก่อนและ 
หลังการออกติราสิารหน่�สิำาหรับติราสิารหน่�ท่�ผ่าน 
การรบัรองทั�งหมด ไมว่่าโครงการเงินทุนนั�นจัะมลั่กษณะ 
เชี่นใดก็ติาม ทั�งน่�เกณฑ์์คุณสิมบัติิเฉพาะภาคสิ่วนจัะ
ระบุรายละเอ่ยดข้้อกำาหนดเฉพาะสิำาหรับสิินทรัพย์ท่�
อยู่ภายใต้ิภาคสิ่วนนั�นๆ 

Climate Bonds Standard Board (CBSB):  
คือคณะกรรมการท่�ประกอบด้วยกรรมการอิสิระ ซึ่ึ�งม่
มูลค่าสิินทรัพย์ภายใต้ิการจััดการรวมกันเป็นจัำานวน 
34 ล้านล้านดอลลาร์ CBSB ม่หน้าท่�รับผิดชีอบใน 
การอนมุติัิ 1) การทบทวนแก้ไข้มาติรฐานติราสิารหน่� 
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ รวมถึึง 
การปรบัใชีเ้กณฑ์์เพิ�มเติิมเฉพาะภาคสิว่น 2) ผูต้ิรวจัสิอบ 
ท่�ผา่นการรบัรอง และ 3) คำาข้อรบัการรบัรองติราสิารหน่� 
ภายใต้ิมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภมูอิากาศ (Climate Bond Standard)

Climate Bond Certification: ชีว่ยใหผู้อ้อก
ติราสิารหน่�ใชี้สัิญลักษณ์การรับรอง (Certification 
Mark) สิำาหรับติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศท่�สิัมพันธ์์กับติราสิารหน่�นั�นๆ ได้ 
เมื� อคณะกรรมการมาติรฐานติราสิารหน่� ว่าด้วย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate Bonds 
Standard Board) พิจัารณาแล้วว่าติราสิารหน่�เป็น
ไปติามมาติรฐานฯ ติราสิารหน่�ดังกล่าวจึังจัะได้รับ 

การรับรองเป็นติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภมูอิากาศ (Climate Bond Certification)

คณะทำางานด้้านเทคนคิ (Technical Working  
Group: TWG): คือ กลุ่มผู้เชี่�ยวชีาญหลักจัาก 
สิถึาบนัการศกึษา หนว่ยงานระหว่างประเทศ อุติสิาหกรรม  
และองค์กรไม่แสิวงหาผลกำาไร (NGO) ซึึ่�งจััดตัิ�งโดย 
Climate Bonds Initiative คณะทำางานด้านเทคนิค
จัะเปน็ผูพั้ฒนาเกณฑ์์คณุสิมบติัิเฉพาะภาคสิว่นซึึ่�งเปน็
รายละเอ่ยดเกณฑ์์ด้านเทคนคิเพื�อพิจัารณาคณุสิมบติัิ
ข้องโครงการและสิินทรัพย์ ติลอดจันเป็นคู่มือใน 
การติิดติามสิถึานะความสิอดคล้องกับคุณสิมบติัิดังกล่าว 
ติลอดอายุข้องติราสิารหน่� โดยร่างข้้อเสินอแนะข้อง
คณะทำางานด้านเทคนิค จัะได้รับการแก้ไข้ข้ัดเกลา
จัากผู้เชี่�ยวชีาญในอุติสิาหกรรมการเงินซึ่ึ�งรวมตัิวกัน  
ในนามคณะทำางานด้านอุติสิาหกรรม (Industry 
Working Groups: IWG) และผา่นการรับฟังความคิดเหน็ 
ในวงกว้าง (Public Consultation) 

คณะทำางานด้้านอุตสิาหกรรม (Industry 
Working Group : IWG): ประกอบไปด้วย
ผู้ท่�สินใจัออกติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม ผู้ท่�สินใจั
ลงทุนในติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อมท่�เก่�ยวข้้องกับ
พลังงานช่ีวภาพ ผู้ทำาหน้าท่�เป็นตัิวกลางทางการเงิน
ในกระบวนการออกติราสิารหน่� และผู้ติรวจัสิอบท่�
ผา่นการรับรองให้ติรวจัสิอบติามมาติรฐานติราสิารหน่�
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ โดยมห่นา้ท่�
ประเมนิว่าติราสิารหน่�เปน็ไปติามเกณฑ์์ท่�กำาหนดหรอื
ไม่ การดำาเนินงานข้องคณะทำางานด้านอุติสิาหกรรม  
มวั่ติถึปุระสิงค์เพื�อจััดทำาข้อ้แนะนำาและทบทวนเกณฑ์์
ท่�คณะทำางานด้านเทคนิคจััดทำาขึ้�น รวมถึึงทดสิอบว่า 
ผูม้ส่ิว่นรว่มในติลาดติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อมสิามารถึ 
นำาเกณฑ์์ดังกล่าวไปปรับใชี้ได้จัริงหรือไม่ และจััดทำา
ข้้อเสินอแนะเพื�อการปรับปรุงพัฒนาในระยะต่ิอไป

กิตติกรรมประกาศ
เราข้อข้อบคุณสิมาชีิกทุกคนในคณะทำางานด้าน 
เทคนิค และคณะทำางานด้านอุติสิาหกรรมในสิาข้า 
พลังงานชีว่ภาพท่�สิละเวลาและความเชี่�ยวชีาญอันมค่่า 
เพื�อร่วมกันกำาหนดเกณฑ์์คุณสิมบัติิเหล่าน่� รายชีื�อ 
สิมาชิีกคณะทำางานด้านเทคนิค และคณะทำางานด้าน
อุติสิาหกรรมทั�งหมดจัะปรากฎอยูใ่นภาคผนวก 1 และ
ในเว็บไซึ่ต์ิข้องเรา

เกณฑ์์ภาคพลังงานชีวีภาพ
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1.1 มาตรฐานตราสิารหนี�วา่ด้้วย์การเปลี�ย์นแปลง 
สิภาพภมูอิากาศ
ติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม (Green Bonds) และ
ติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Climate Bonds) เป็นท่�ต้ิองการอย่างมากในกลุ่ม 
ผูล้งทนุ และจัะมค่วามต้ิองการเพิ�มมากข้ึ�นติามการเพิ�ม 
จัำานวนข้องผลิติภัณฑ์์ท่�มคุ่ณภาพท่�ออกสิูต่ิลาด อยา่งไร
ก็ติาม คำาถึามข้องนกัลงทนุเก่�ยวกับความนา่เชีื�อถืึอข้อง 
ติราสิัญลักษณ์เพื�อสิิ�งแวดล้อม (Green labeling)  
ก็เพิ�มมากข้ึ�นเชีน่กัน ทั�งมาติรฐาน การรบัประกัน และ
การรับรอง ต่ิางเปน็สิิ�งสิำาคัญต่ิอการส่ิงเสิริมความมั�นใจั 
และความโปรง่ใสิใหกั้บนกัลงทนุ และจัะสิง่ผลใหต้ิลาด
เติิบโติได้อย่างมั�นคง

แบบแผนการรับรองและมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วย
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate Bonds 
Standard and Certification Scheme) เป็นเครื�องมอื 
คัดกรองท่�สิามารถึนำาไปใชีง้านได้ง่าย ซึ่ึ�งเปน็การสิง่สิญัญาณ 
ท่�ชีดัเจันถึึงผูล้งทนุและคนกลางว่า ติราสิารหน่�ว่าด้วย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมอิากาศท่�ได้รบัรองนั�น มค่วามตัิ�งใจั 
ในการแก้ปญัหาด้านสิภาพภมูอิากาศ (Climate integrity)

องค์ประกอบท่�สิำาคัญข้องมาติรฐานคือ เกณฑ์์คณุสิมบติัิ 
เฉพาะภาคส่ิวน ซึึ่�งเปน็การกำาหนดเกณฑ์์เปร่ยบเท่ยบ
สิำาหรับภาคสิ่วนนั�นๆ เพื�อนำาไปใชี้คัดกรองสิำาหรับ 
การรับรองโครงการและสิินทรัพย์ท่�ทำาเพื�อการแก้ไข้ 
ปญัหาด้านสิภาพภมูอิากาศอยา่งแท้จัรงิ ซึึ่�งครอบคลมุ 
การบรรเทาผลกระทบจัากการเปล่�ยนแปลงภมูอิากาศ  
และ/หรือเป็นโครงการท่�สินับสินุนในการปรับตัิวและ
ความสิามารถึในการรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพ 
ภมูอิากาศ ในกรณท่่�ติราสิารหน่�ครอบคลุมกลุม่สินิทรัพย ์
ท่�หลากหลายประเภทและคาบเก่�ยวในหลายภาคส่ิวน  
สิินทรัพย์แต่ิละประเภทจัะต้ิองเป็นไปติามเกณฑ์์
คุณสิมบัติิข้องภาคสิ่วนท่�เก่�ยวข้้องกับสิินทรัพย์นั�น

การพิจัารณาเกณฑ์์คุณสิมบัติิเฉพาะภาคส่ิวนนั�น
ดำาเนนิการภายใต้ิความร่วมมอืข้องผูม้ส่ิว่นได้สิว่นเส่ิย 
หลายฝ่า่ย ซึ่ึ�งรวมถึึงคณะทำางานด้านเทคนคิและด้าน
อุติสิาหกรรม (TWG และ IWG) ซึึ่�งรวมตัิวกันและ
บริหารจััดการโดย Climate Bonds Initiative และ
เกณฑ์์ดังกล่าวต้ิองผ่านการรับฟังความคิดเห็นใน 
วงกว้าง และในท้ายท่�สิุดจัะต้ิองได้รับการติรวจัสิอบ
และอนุมัติิโดยคณะกรรมการมาติรฐานติราสิารหน่� 
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ (CBSB)

องค์ประกอบสิำาคัญสิ่วนท่�สิองคือสิ่วนท่�ครอบคลุม
มาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพ
ภมูอิากาศ ดขู้้อมลูได้ท่� https:// www.climatebonds.
net/standards/standard_download เป็นการระบุ 
ข้้อกำาหนดทั�วไปในการจััดการกองทุนและการจััด
ทำารายงาน ซึึ่�งติราสิารหน่�เพื� อสิิ�งแวดล้อมท่�ผ่าน 
การรับรอง (Certified Climate Bonds) ทั�งหมดต้ิอง 
ปฏิิบติัิติาม นอกเหนอืจัากการปฏิิบติัิติามเกณฑ์์เฉพาะ
ภาคสิ่วนอย่างเหมาะสิม

1.2 ความจำำาเปน็ของเกณฑ์์ภาคพลงังานชีวีภาพ
พลังงานช่ีวภาพเป็นเทคโนโลยก่ารบรรเทาผลกระทบ
จัากการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่�ม่ศักยภาพ 
เนื� องจัากม่ความยืดหยุ่นด้านเทคโนโลย่การผลิติ
พลังงานและเป็นเชืี�อเพลิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จัะเปน็ข้องแข้ง็ ข้องเหลว หรอืแก๊สิ การใชีช้ีว่มวลหรอื
เชีื�อเพลิงชี่วภาพทดแทนเชีื�อเพลิงฟอสิซึ่ิลจัะสิามารถึ
ลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจัก (GHG) ในภาคพลังงาน 

การผลิติความรอ้น และการข้นสิง่ได้ ในข้ณะท่�การผลิติ
พลังงานชี่วภาพด้วยการดักจัับและกักเก็บคาร์บอน 
(Bio Energy with Carbon Capture and Storage: 
BECCS)5 ถืึอเป็นเทคโนโลย่ท่�ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจัก
เป็นลบ ซึ่ึ�งสินับสินุนเป้าหมายการลดโลกร้อนให้ 
ไม่เกิน 2 องศาเซึ่ลเซึ่่ยสิ หรือติำากว่า อย่างไรก็ติาม 
ในบางสิถึานการณ ์พลังงานช่ีวภาพอาจัไมส่ิามารถึสิรา้ง 
ผลกระทบเชิีงบวกโดยสุิทธ์ ิ(net positive impact) หรือ
อาจัสิร้างผลกระทบเชีิงลบ ต่ิอการบรรเทาผลกระทบ 
จัากการเปล่�ยนแปลงภูมอิากาศ และ/หรือความสิามารถึ 
ในการรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ  
อันเกิดจัากการเปล่�ยนแปลงข้องคุณภาพนำา ความ
หลากหลายทางชี่วภาพ และคาร์บอนในดิน เปน็ต้ิน

เกณฑ์์การคัดกรองท่�แข้็งแกร่ง (robust) และโปร่งใสิ
เป็นสิิ�งท่�จัำาเป็นต่ิอการสิร้างความสิอดคล้องและ 
ความนา่เชืี�อถืึอสิำาหรับผูท่้�ต้ิองการออกติราสิารหน่� หรือ 
ผูท่้�ต้ิองการลงทนุในติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อมในด้าน
พลังงานชี่วภาพ ด้วยความมั�นใจัว่าโครงการพลังงาน
ชี่วภาพและทรัพย์สิินใดๆ ท่�เก่�ยวข้้องกับการใชี้เงินท่�
ได้มาจัากการระดมทนุจัากติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม
ท่�ผา่นการรับรอง (Certified Climate Bonds) นั�นจัะ 
‘ลดผลกระทบจัากความเสิย่หายข้องการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ’ (เช่ีน การปล่อยคาร์บอนติำาพอท่�
จัะชี่วยในการปรับตัิว และสิร้างความสิามารถึใน 
การรบัมอืกับการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศข้องโลก 
ซึ่ึ�งเปน็สิถึานการณ์ท่�ไมส่ิามารถึหล่กเล่�ยงได้ใหด่้ยิ�งข้ึ�น  
ซึ่ึ�งสิอดคล้องกับเปา้หมายข้องความติกลงปารส่ิ (Paris 
Agreement))

เกณฑ์์ภาคพลังงานชี่วภาพ มวั่ติถึุประสิงค์เพื�อใหเ้ปน็
เกณฑ์์คัดกรองท่�แข้็งแกร่งและโปร่งใสิสิำาหรับติลาด
ติราสิารหน่�เพื�อสิิ�งแวดล้อม

1.3 โครงการและสินิทรพัย์ที์�อยู์ภ่าย์ใต้เกณฑ์์
พจิำารณา
เกณฑ์์สิำาหรับพิจัารณาโครงการและสิินทรัพย์ท่�
เก่�ยวข้้องกับกิจักรรมดังต่ิอไปน่�
• โรงผลิติชี่วมวล/เชีื�อเพลิงชี่วภาพ
• โรงทำาความร้อน/ทำาความเยน็และโรงผลิติพลังงาน

ไฟฟ้าและความร้อนร่วม (co-generation) ท่�ใชี ้
เชีื�อเพลิงชี่วภาพ/ชี่วมวล

• โรงกลั�นชี่วภาพ
• โครงสิร้างพื�นฐานรองรับการดำาเนินงานติามท่�ระบุ

ข้้างต้ิน
รายละเอ่ยดเพิ�มเติิมข้องหลักเกณฑ์์และข้อบเข้ติ  
แสิดงอยู่ในสิ่วนท่� 2 ติารางท่� 1

1.4 เกณฑ์์และองค์ประกอบัที�สิำาคัญ 
โดยหลักการโดยทั�วไป ติราสิารหน่�จัะเป็นไปติามข้อ้กำาหนด 
ข้องมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ หากใชี้เงินท่�ได้มาจัากการระดมทุน
เพื�อวัติถึุประสิงค์ดังน่�
• สิ่งเสิริมโครงสิร้างพื�นฐานแบบคาร์บอนติำา
• สิ่งเสิริมการปรับตัิวและความสิามารถึในการรับมือ

ต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ ทั�งในสิว่นข้อง
โครงการและสิินทรัพย์ ติลอดจันระบบท่�สิินทรัพย์
หรือโครงการนั�นตัิ�งอยู่

รายละเอ่ยดทั�งหมดข้องข้้อกำาหนดเก่�ยวกับสิินทรัพย์
และโครงการพลังงานช่ีวภาพ แสิดงอยู่ในส่ิวนท่� 3 
ข้องเอกสิารฉบับน่� และสิรุปข้้อกำาหนดในการจััดทำา
รายงานท่�เก่�ยวข้้อง แสิดงไว้ในสิ่วนท่� 4.1

นอกจัากน่�เพื�อส่ิงเสิรมิแนวปฏิิบติัิท่�ด่ในการใชีเ้งินท่�ได้
มาจัากการระดมทุนอย่างโปร่งใสิ ผู้ออกติราสิารหน่� 
จัะต้ิองเปดิเผยข้้อมลูเพิ�มเติิม ติามรายละเอ่ยดในสิว่นท่�  
4.2 ข้องเอกสิารฉบับน่� อย่างไรก็ติามข้้อมูลดังกล่าว
ไมใ่ชี่ข้้อบังคับในการรับรองติราสิารหน่�

1.5 เอกสิารฉบับัันี�และขอ้มูลเพิ�มเติม
เอกสิารฉบับน่�มร่ายละเอ่ยดดังน่�
• ข้อบเข้ติโครงการพลังงานชี่วภาพและสิินทรัพย์ท่�

ม่คุณสิมบัติิติามเกณฑ์์การรับรองภายใต้ิมาติรฐาน
ติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมอิากาศ
ปจััจุับนั (Climate Bonds Standard) อยูใ่นส่ิวนท่� 2

• ข้อ้กำาหนดด้านการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 
การปรับตัิวและความสิามารถึในการรับมือต่ิอ
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Adaptation 
& Resilience) ท่�โครงการและสิินทรัพย์จัะต้ิองม่
คุณสิมบัติิติามเกณฑ์์เพื�อรับการรับรองติราสิารหน่�
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ (Certified 
Climate Bond) อยู่ในสิ่วนท่� 3

• การเปิดเผยข้้อมูลติามข้้อบังคับและข้้อเสินอแนะ 
อยู่ในสิ่วนท่� 4

ข้อ้มลูเพิ�มเติิมนอกเหนือจัากเอกสิารฉบับน่� มดั่งต่ิอไปน่�
1. Bioenergy Criteria Brochure: แผน่พบัสิรุปเกณฑ์์

ภาคพลังงานชี่วภาพ 2 หนา้
2. Bioenergy Criteria Background Paper: เอกสิาร

ความเป็นมาและกระบวนการพิจัารณาเกณฑ์์  
ซึ่ึ�งรวมถึึงประเด็นท่�คณะทำางานด้านเทคนคิหยิบยก
ขึ้�นมาอภิปราย ติลอดจันข้้อโต้ิแย้ง และเหติุผลใน
การกำาหนดแนวทางและการตัิดสิินใจั

3.	Climate Bonds Standard V2.1:  เอกสิาร
หลักระบุข้้อกำาหนดทั�วไปท่�ติราสิารหน่� ว่าด้วย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่�ผ่านการรับรอง 
(Certified Climate Bonds) ทั�งหมดจัะต้ิองปฏิิบัติิ
ติาม นอกเหนือจัากเกณฑ์์เฉพาะภาคสิ่วน (V2.1 
เปน็เอกสิารฉบับปรับปรุงล่าสิุด)

4.	Climate	Bonds	Standard	&	Certification	Scheme	
Brochure: วัติถึุประสิงค์ บริบท และข้้อกำาหนด 
ข้องแบบแผนการรับรองและมาติรฐานติราสิารหน่�
ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมอิากาศในภาพรวม

สิำาหรบัข้้อมลูเพิ�มเติิมเก่�ยวกับ Climate Bonds Initiative  
และแบบแผนการรบัรองและมาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate Bond  
Standard & Certification Scheme) โปรดดูท่�  
https://www.climatebonds.net สิำาหรบัเอกสิารท่�ระบุ 
ไว้ข้า้งต้ิน โปรดดูท่� https://www.climatebonds.net/ 
standard/bioenergy

1.6 การทบัทวนแก้ไขเกณฑ์์คณุสิมบัติั
เกณฑ์์เหล่าน่�จัะได้รับการทบทวนอย่างสิมำาเสิมอ โดย
คณะทำางานด้านเทคนคิจัะทบทวนการออกติราสิารหน่� 
ท่�ม่ข้ึ�นในระยะเริ�มแรก รวมถึึงความคืบหน้าอื�นๆ  
ในการปรับปรุงระเบ่ยบวิธ์่และข้้อมูลท่�สิามารถึเสิริม
สิร้างความสิมบูรณ์ในการแก้ไข้ปัญหาด้านสิภาพ 
ภูมิอากาศให้กับติราสิารหน่�ท่�จัะออกในอนาคติได้  
ด้วยเหตุิน่�เกณฑ์์คุณสิมบัติิอาจัจัะม่การปรับปรุงเมื�อ 
ได้รับข้้อมูลเพิ�มเติิมเมื�อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ติาม 
หากติราสิารหน่�ผา่นการรับรองภายใต้ิเกณฑ์์พจิัารณา
ฉบบัก่อนแล้ว ก็จัะไมถ่ึกูถึอดถึอนการรบัรองในภายหลงั

1. บัทนำา

https://www.climatebonds.net/standard/bioenergy
https://www.climatebonds.net/standard/bioenergy
https://www.climatebonds.net/standard/bioenergy 
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ประเภทสนิทรพัย์ ตัวอยา่งการใชเ้งินท่ีได้มาจากการออกตราสารหน้ี
ขอ้กําหนดด้านการบรรเทา
ผลกระทบ 

ขอ้กําหนดด้านการปรบัตัว
และความสามารถ
ในการรบัมอื

โรงผลิตเชื้อเพลิง
ชวีภาพ/ชวีมวล
โดยใช้วัตถุดิบท่ีอยู่
ภายใต้ขอบเขต

โรงผลิตพลังงาน
โดยใช้วัตถุดิบ
ท่ีอยูภ่ายใต้         
ขอบเขต

โรงทําความร้อน/ทําความเย็นและโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
และความร้อนร่วม (co-generation) ท่ีใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
/ชีวมวล

สินทรัพย์หรือโครงการชีวมวลแบบด้ังเดิม เช่น เตาไฟต้ังหนิ
สามก้อน (three-stone fire) เพ่ือใหค้วามรอ้นและปรุงอาหาร
ในภาคท่ีอยู่อาศยั (residential sector)7

ระบบสายส่งกระแสไฟฟา้จากโรงผลิตพลังงานชวีภาพท่ีผา่น
คุณสมบัติ ไปยังระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (main grid)

โรงเก็บพลังงานชีวภาพโดยเฉพาะ

โครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีสรา้งขึน้เพ่ือผลิตไฟฟา้สําหรบัการขุดเจาะ
ถ่านหนิหรือการลําเลียงเชื้อเพลิงฟอสซิล

สถานท่ีทํากระบวนการเตรียมเชื้อเพลิง เช่น การอบแหง้ 
ลดขนาด อัดก้อน (pelletisation) หรืออัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง 
(briquetting) และ เปล่ียนโมเลกุลของพลาสติกใหเ้ล็กลงด้วย
ความร้อนด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis)

โรงปรับสภาพชีวมวลใหเ้ปน็พลังงานโดยการใช้ความร้อน 
เชน่ การเปล่ียนโมเลกลุของพลาสติกใหเ้ล็กลงด้วยความร้อน
ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) จนเกิด
การเปล่ียนแปลงทางเคม ี (thermochemical) 
การเปล่ียนแปลงสถานะจากของแข็งหรือแก๊สเปน็ของเหลว 
(liquefaction) และการแปรสภาพเปน็แก๊ส

โรงกล่ันชีวภาพท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมสีารชีวมวลเปน็พื้นฐาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงาน (พลังงานและความร้อน)
อาจเปน็การผลิตผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน
ร่วมด้วย (เช่น อาหารและส่วนประกอบอาหารสัตว์ ยา 
เคมภัีณฑ์ วัสดุและแร่ธาตุ) โดยมสีัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากชีวมวลเพื่อใช้เปน็พลังงาน ≥ ร้อยละ 50

โครงสรา้งพื้นฐาน
รองรบั
การดําเนินงาน

โครงการหรอืสนิทรพัยท้์�ไมเ่ข้า้เกณฑ์์ คำาอธิบิายสำาหรบัรายการท้�ยกเว่น้

โรคผลิติไฟฟ้าจัากข้ยะมูลฝ่อยชุีมชีนท่�ย่อยสิลายได้ทาง
ชีว่ภาพ (Municipal Solid Waste: MSW) รวมถึึงกากติะกอน
นำาเสิ่ยและเศษอาหาร

ครอบคลุมภายใต้ิเกณฑ์์โครงสิร้างพื�นฐานด้านนำา (Water 
Infrastructure Criteria) และเกณฑ์์การจััดการข้ยะและ
ข้องเสิ่ย (Waste Management Criteria) ภายใต้ิมาติรฐาน
ติราสิารหน่� ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ  
ติามลำาดับ

สินิทรัพย์เพื�อการจััดการท่�ดินและท่�ดินสิำาหรับการเพาะปลูก/ 
การผลิติวัติถึุดิบและชี่วมวลเพื�อผลิติพลังงานชี่วภาพ

ครอบคลุมภายใต้ิเกณฑ์์เฉพาะภาคส่ิวนท่�เหมาะสิม เช่ีน 
ภาคป่าไม้เพื�อการผลิติไม้ ภาคเกษติรกรรม (อยู่ระหว่าง 
การพัฒนา) เพื�อทำาวัติถึุดิบประเภทอื�นๆ

สิินทรพัยเ์พื�อข้นส่ิงและลำาเล่ยงชีว่มวลไปยงัโรงปรบัสิภาพ
ชี่วมวล หรือพลังงานช่ีวภาพ หรือโรงกลั�นชี่วภาพ และ 
ยานพาหนะท่�ใชีใ้นกระบวนการผลติิหรอืการข้นสิง่พลังงาน
ชี่วภาพ เช่ีน ยานยนต์ิท่�ผลิติข้ึ�นมาให้สิามารถึใช้ีได้กับ
นำามนัเบนซึ่ินและนำามนัแก๊สิโซึ่ฮอล์ทุกสิัดสิ่วน (Flexi-fuel 
Vehicles: FFV) หรือท่�ใชี้เชีื�อเพลิงชี่วภาพ

ครอบคลุมภายใต้ิเกณฑ์์ด้านการข้นส่ิงทางบกติาม
มาติรฐานติราสิารหน่� ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพ 
ภมูอิากาศ (Climate Bonds Standard Land Transport 
Criteria)

อู่ต่ิอเรอืและโรงผลิติเครื�องบนิท่�ใช้ีเชีื�อเพลิงช่ีวภาพ รวมถึึง
เรือและเครื�องบินเชีื�อเพลิงชี่วภาพ

ครอบคลุมภายใต้ิเกณฑ์์ภาคข้นสิ่งสิินค้าติามมาติรฐาน
ติราสิารหน่� ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Climate Bonds Standard Shipping Criteria) (อยูร่ะหว่าง
การพัฒนา) และเกณฑ์์การบิน (กำาลังจัะพัฒนาในอนาคติ) 
อย่างไรก็ด่ เกณฑ์์ภาคพลังงานช่ีวภาพฉบับน่�ครอบคลุม 
เชีื�อเพลิงช่ีวภาพท่�ใช้ีสิำาหรับการข้นส่ิงสินิค้าและการบินด้วย

โรงผสิม (blending facility) ระหว่างเชีื�อเพลิงชี่วภาพและ
เชีื�อเพลิงฟอสิซึ่ิล

โรงงานเหล่าน่�อยู่นอกเหนือการควบคุมข้องการผลิติ 
พลังงานช่ีวภาพ มาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง 
สิภาพภมูอิากาศ (Climate Bonds Standard) จัะติิดติาม
กิจักรรมเหล่าน่� และพิจัารณาข้้อกำาหนดสิำาหรับโรงผสิม 
พร้อมกับติรวจัสิอบรายละเอ่ยดเพิ�มเติิมในภาคการข้นสิ่ง

โรงผลิติวัสิดุชี่วภาพโดยเฉพาะ (อาหาร อาหารสิัติว์  
สิารเคม ่ฯลฯ)

โรงผลิติท่� ใช้ี วัติถึุดิบตัิ�งต้ินเพื� อผลิติพลังงานชี่วภาพ  
เชีื�อเพลิงชี่วภาพ และ/หรือชี่วมวล ด้วยท่�สิัดสิ่วนนอ้ยกว่า
รอ้ยละ 50 จัะไมเ่ข้า้เกณฑ์์ภาคพลังงานช่ีวภาพฉบับปัจัจุับนั 
เนื�องจัากความท้าทายในการกำาหนดเกณฑ์์คุณสิมบัติิท่�
เหมาะสิมสิำาหรับโครงการและโรงงานท่�มลั่กษณะดังกล่าว

โครงสิร้างพื� นฐานท่�สิร้างข้ึ�นเพื� อผลิติไฟฟ้าสิำาหรับ 
การขุ้ดเจัาะหรือลำาเล่ยงเชีื�อเพลิงฟอสิซึ่ิล

ไมผ่า่นเกณฑ์์ติามมาติรฐาน

ตารางท่ี่� 1 แสดงข้อ้มููลโครงการและที่รพัย์ส์นิท่ี่�มูค่ณุสมูบัติัในการข้อพจิารณารบััรองเป็็น
ตราสารหน่�ว่า่ด้ว่ย์การเป็ล่�ย์นแป็ลงสภาพภมููอิากาศภาย์ใต้เกณฑ์์ภาคพลังงานชีว่่ภาพ

2. โครงการและสินิทรพัย์ด้์้านพลังงานชีวีภาพที�ผ่่านคณุสิมบัติั
เกณฑ์์ภาคพลังงานชี่วภาพใชี้แนวทางความเป็นกลาง
ทางวัติถึุดิบ (feedstock-neutral approach) และ
ไม่ให้สิิทธ์ิพิเศษสิำาหรับวัติถึุดิบชีนิดใดโดยเฉพาะ ซึึ่�ง
หมายความว่าเกณฑ์์น่�ครอบคลุมถึึงพลังงานชี่วภาพ 
ท่�เกิดจัากวัติถึดิุบตัิ�งต้ินหลายประเภท ซึ่ึ�งรวมถึึงเศษวัสิด ุ
เหลือทิ�ง พชืีพลังงาน และชีว่มวลประเภทลิกโนเซึ่ลลูโลสิ   
(lignocellulosic biomass) เชี่น ฟาง โดยม่ข้้อยกเว้น
วัติถึุดิบตัิ�งต้ินสิามประเภทดังน่�
• ไม ้(และชี่วมวลประเภทท่�ทำาจัากไมทั้�งหมด)
• เชีื�อเพลิงชี่วภาพรุ่นท่�สิาม (สิาหร่าย)6

• ข้ยะมลูฝ่อยชุีมชีน (Municipal Solid Waste: MSW) 
ท่�ยอ่ยสิลายได้ทางชีว่ภาพ รวมถึึงกากติะกอนนำาเสิย่ 
และเศษอาหาร

ดังนั�น ‘วัติถึุดิบตัิ�งต้ินท่�เข้้าเกณฑ์์’ ติามวัติถึุประสิงค์
ข้องเกณฑ์์เหล่าน่�ประกอบไปด้วยวัติถุึดิบตัิ�งต้ินทั�งหมด 
ยกเว้นสิามประเภทท่�ระบุไว้ข้้างต้ิน

ตารางท่ี่� 1 แสิดงข้้อมูลโครงการพลังงานช่ีวภาพ
และสิินทรัพย์ท่�อาจัรวมอยู่ในติราสิารหน่� ว่าด้วย
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่�ผ่านการรับรอง 
(Certified Climate Bond) ซึึ่�งเป็นไปติามเกณฑ์์ 
ท่�อธ์บิายไว้ในสิ่วนท่� 3 ทั�งน่� การจััดทำาติารางท่� 1 มไ่ว้ 
เพื� อประกอบการอธ์ิบายเท่านั�นโดยแสิดงข้้อมูล
โครงการและสิินทรัพย์ด้านพลังงานชี่วภาพท่�ติรง
คุณสิมบัติิเพ่ยงบางสิ่วน

สิินทรัพย์ในติารางท่� 1 จัะเข้้าข้่ายม่คุณสิมบัติิใน
การออกติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพ 
ภมูอิากาศท่�ผา่นการรบัรอง (Certified Climate Bond) 
หากผา่นข้้อกำาหนดดังต่ิอไปน่�
• ข้้ อกำาหนดด้านการบรร เทาผลกระทบจัาก 

การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Mitigation 
Requirement)  (ดูรายละเอ่ยดในสิ่วนท่� 3.2) และ

• ข้้อกำาหนดด้านการปรับตัิวและความสิามารถึใน
การรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation and Resilience Requirement)  
(ดูรายละเอ่ยดในสิ่วนท่� 3.3)

กล่าวคือ โครงการและสิินทรัพย์ด้านพลังงานช่ีวภาพ
ต้ิองเป็นไปติามข้้อกำาหนดการบรรเทาผลกระทบ 
(Mitigation) การปรับตัิวและความสิามารถึใน
การรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation & Resilience) ติามเกณฑ์์ภาคพลังงาน
ชี่วภาพจึังจัะม่คุณสิมบัติิได้รับการรับรองภายใต้ิ
มาติรฐานติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพ
ภมูอิากาศ

ตารางท่ี่� 1 มส่ิัญลักษณ์กำากับ ดังน่�
• สิัญลักษณ์วงกลมสิ่เข้่ยว หมายถึึงโครงการหรือ

สิินทรัพย์ม่คุณสิมบัติิติรงติามเกณฑ์์ข้้อกำาหนด
ด้านการบรรเทาผลกระทบและ/หรือการปรับตัิว
และความสิามารถึในการรับมอืต่ิอการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภมูอิากาศโดยอัติโนมติัิ

• สิัญลักษณ์สิ่�เหล่�ยมสิ่สิ้ม หมายถึึงโครงการหรือ
สิินทรัพย์เหล่าน่�จัะม่คุณสิมบัติิหรือไม่นั�น ข้ึ�นอยู่
กับว่าเป็นไปติามเกณฑ์์ข้้อกำาหนดเฉพาะ (specific 
requirement) ด้านการบรรเทาผลกระทบและ/
หรือการปรับตัิวและความสิามารถึในการรับมือต่ิอ
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศหรือไม่

• สิัญลักษณ์เพชีรสิ่แดง หมายถึึงโครงการหรือ
สิินทรัพย์เหล่าน่�ไม่ผ่านคุณสิมบัติิการพิจัารณา
รับรองติราสิารหน่�ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลงสิภาพ
ภมูอิากาศ (Certified Climate Bond) ไม่ว่ากรณใ่ดๆ

ตารางท่ี่� 2 โครงการและสนิที่รพัย์ท่์ี่�ไมูอ่ยู์ใ่นเกณฑ์์ภาคพลังงานชีว่่ภาพ
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3.1 ภาพรวมของเกณฑ์์คณุสิมบัติั
เกณฑ์์ภาคพลังงานชี่วภาพมส่ิองข้้อกำาหนดดังน่�
• ข้้ อกำาหนดด้านการบรร เทาผลกระทบจัาก 

การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Mitigation 
Requirement) ดูรายละเอ่ยดในสิ่วนท่�  3.2  
(โรงผลิติพลังงานชี่วภาพ)

• ข้้อกำาหนดด้านการปรับตัิวและความสิามารถึ
ในการรับมือการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation and Resilience Requirement)  
ดูรายละเอ่ยดในสิ่วนท่� 3.3

รูปท่� 1 สิรุปข้อ้กำาหนดแต่ิละหวัข้อ้ โดยมค่ำาอธ์บิายและ
รายละเอ่ยดเพิ�มเติิมในสิ่วนท่� 3.2 และ 3.3

สิ่วนท่� 3.4 (โครงสิร้างพื�นฐานรองรับการดำาเนินงาน  
(supporting infrastructure)) ระบุไว้ชีัดเจันว่า
โครงสิร้างพื�นฐานด้านพลังงานชี่วภาพจัะม่คุณสิมบัติิ
ติามเกณฑ์์ หากพลังงานชี่วภาพดังกล่าวเป็นไปติาม
เกณฑ์์ท่�กำาหนดในสิ่วนท่� 3.2 และ 3.3

จัะต้ิองทราบว่า หากพอร์ติติราสิารหน่�มโ่ครงการหรือ
กลุ่มสินิทรพัยท่์�หลากหลาย แต่ิละโครงการหรอืแต่ิละ
กลุ่มสินิทรพัยต้์ิองสิอดคล้องกับเกณฑ์์ท่�กำาหนด ผูอ้อก
ติราสิารหน่�ควรพิจัารณาและกำาหนดข้อบเข้ติข้อง
โครงการหรือกลุ่มสิินทรัพย์เหล่าน่�

3.2 ขอ้กำาหนด้ด้้านการบัรรเทาผ่ลกระทบัจำาก 
การเปลี�ย์นแปลงสิภาพภมูอิากาศ  (Mitigation  
Requirement) ภาย์ใต้เกณฑ์์ภาคพลังงาน
ชีวีภาพ
สิำาหรบัโครงการและสินิทรัพยท่์�เก่�ยวเนื�องกับติราสิารหน่�  
ผูอ้อกติราสิารหน่�จัะต้ิองปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนดดังน่�
1. ปฏิิบัติิติามเกณฑ์์การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจัก (GHG 

emissions) ท่�กำาหนด และ
2. ลดความเส่ิ�ยงข้องผลกระทบจัากการเปล่�ยนแปลง

การใช้ีพื�นท่�ทางอ้อมจัากความต้ิองการพืชีพลังงาน
เพิ�มข้ึ�น (Indirect Land Use Change : ILUC)

3.2.1. ข้อ้กำาหนด้ท้� 1: ปฏิิบติั้ต้ามเกณฑ์์การปล่ี่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกท้�กำาหนด้
สิำาหรบัโรงท่�ผลิติช่ีวมวล/เชีื�อเพลิงชีว่ภาพเปน็ผลิติภัณฑ์์ 
ข้ั�นสิุดท้าย ซึ่ึ�งรวมถึึงเชีื�อเพลิงชี่วภาพเหลว เชีื�อเพลิง
ชี่วมวลอัดแข้็ง และแก๊สิ เพื�อผลิติความร้อนและผลิติ
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (co-generation) 
และเชีื�อเพลิงช่ีวภาพสิำาหรับการข้นสิ่งนั�น ช่ีวมวล/
เชีื�อเพลิงช่ีวภาพท่�ผลิติได้จัะต้ิองเป็นไปติามเกณฑ์์ 
การปล่อยแก๊สิเรอืนกระจักโดยเฉพาะพลงังานต้ินกำาเนดิ  
(Primary Energy) gCO2e/ MJ (ติารางท่� 3)

 
สิำาหรับการผลิติความร้อน/ความเย็น และโรงผลิติ
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (co-generation) 
หรือเร่ยกอ่กชีื�อว่าการผลิติพลังงานความร้อนและ
พลังงานไฟฟ้าพร้อมกัน (Combined Heat and Power:  
CHP) นั�น เชีื�อเพลิงชี่วภาพ/ชี่วมวลท่�ใชี้จัะต้ิองเปน็ไป 
ติามเกณฑ์์การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจักโดยเฉพาะ  
gCO2e/MJ (ติารางท่� 3) และโรงผลิติพลังงานจัะ
ต้ิองบรรลุประสิิทธ์ิภาพการแปลงพลังงาน (energy 
conversion efficiency) ท่�ร้อยละ 80 ทั�งน่� โรงผลิติ 
พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าพร้อมกัน  
(Combined Heat and Power: CHP) จัะต้ิองเปน็ไป
ติามข้้อกำาหนดเมื�อผลิติไฟฟ้าในโหมดดังกล่าว

ติารางท่� 3 แสิดงข้้อมูลสิรุปเกณฑ์์ท่�กล่าวข้้างต้ิน 
สิามารถึอ่านเหติุผลการกำาหนดเกณฑ์์เฉพาะเหล่าน่�
ได้จัากเอกสิารความเปน็มาและกระบวนการพจิัารณา
เกณฑ์์ภาคพลังงานช่ีวภาพ (Bioenergy Criteria 
Background Paper) สิ่วนท่� 4.3.3 – 4.3.7

ผูอ้อกติราสิารหน่�จัะต้ิองแสิดงผลประเมนิวัฏิจัักรช่ีวิติ  
(Life Cycle Assessment: LCA) ข้องเชีื�อเพลิงชี่วภาพ
ในการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจักท่�สิอดคล้องกับเกณฑ์์
ท่�กำาหนด

ข้อบเข้ติการประเมินวัฏิจัักรช่ีวิติ (Life Cycle Assessment:  
LCA) ควรประกอบไปด้วย
• การผลิติวัติถึุดิบตัิ�งต้ิน
• การแปรรูปวัติถึุดิบตัิ�งต้ิน
• การผลิติเชีื�อเพลิงชี่วภาพ/พลังงานชี่วภาพ
• การจััดเก็บและการผสิมเชีื�อเพลิงชี่วภาพ
• ข้ั�นติอนการข้นส่ิงขั้�นกลางและข้ั�นสิดุท้าย ซึึ่�งประกอบ 

ไปด้วยการข้นส่ิงวัติถึดิุบไปยังโรงงานแปรรูป และไปยัง 
โรงผลิติเชีื�อเพลิง และการข้นส่ิงเชีื�อเพลิงไปจุัดท่� 
นำาเชีื�อเพลิงไปใชี้

สิำาหรับโรงผลิติท่�ผลิติผลิติภัณฑ์์จัากช่ีวมวลเพื� อ 
วัติถึุประสิงค์ด้านพลังงาน (พลังงานและความร้อน)  
และเพื�อวัติถึปุระสิงค์อื�นๆ (เชีน่ อาหารและสิว่นประกอบ 
อาหารสิัติว์ ยา สิารเคม่ วัสิดุ และแร่ธ์าตุิ) ผู้ออก
ติราสิารจัะต้ิองปนัสิว่น (allocation) กิจักรรมท่�ปล่อย
ก๊าซึ่เรือนกระจักติามการใช้ีชี่วมวลเพื�อวัติถุึประสิงค์
ด้านพลังงานโดยพิจัารณาจัากปริมาณพลังงานข้อง
ผลิติภัณฑ์์จัากช่ีวมวล สิำาหรับโรงผลิติประเภทดังกล่าว 
ชี่วมวลท่�ใชีเ้พื�อวัติถึปุระสิงค์ด้านพลังงานเท่านั�นท่�จัะ
ต้ิองปฏิิบัติิติามเกณฑ์์การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจักติาม
รายละเอ่ยดในติารางท่� 3 ข้้างต้ิน เนื�องจัาก ในข้ณะน่� 
ยังไม่ม่เกณฑ์์การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจักเพิ�มเติิม
สิำาหรับผลิติภัณฑ์์ช่ีวมวลท่�ใช้ีเพื�อวัติถึุประสิงค์อื�นๆ 
อย่างไรก็ติาม ผู้ใชี้มาติรฐานฉบับน่�ต้ิองติระหนักว่า 
หากผลิติภัณฑ์์ช่ีวมวลท่�นำามาใช้ีเพื�อผลิติพลังงาน 
ม่สัิดสิ่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ข้องวัติถุึดิบตัิ�งต้ินท่� 
นำาเข้้าทั�งหมด โรงผลิติแห่งดังกล่าวจัะไม่อยู่ในเกณฑ์์
การพิจัารณารับรองภายใต้ิมาติรฐานฉบับน่�

กำาหนดให้ผู้ออกติราสิารหน่�ใชี้เครื�องมือใดเครื�องมือ
หนึ�งท่�แสิดงอยู่ในติารางท่� 4 ด้านล่างในการคำานวณ
การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจัก

ไมอ่นญุาติใหผู้อ้อกติราสิารหน่�ใชีเ้ครื�องมอือื�นๆ (รวมถึึง 
เครื�องมือท่�สัิ�งทำาพิเศษ) ในการคำานวณการปล่อย
ก๊าซึ่เรือนกระจัก หากมเ่หติุสิุดวิสิัยท่�ทำาให้ไม่สิามารถึ
ใชี้เครื�องมือดังกล่าวได้ โปรดติิดต่ิอ Climate Bonds 
Initiative เพื�อหารือทางเลือกอื�นๆ ท่�มอ่ยู่

3.2.2. ข้อ้กำาหนด้ท้� 2: ลี่ด้คว่ามเส้�ยงข้องผลี่กระทบ 
จากการเปล้ี่�ยนแปลี่งการใช้พ้ื�นท้�ทางอ้อม (Indirect  
Land Use Change: ILUC) โด้ยกำาหนด้ใหโ้รงผลิี่ต้ 
พลัี่งงานช้ว้่ภาพด้ำาเนนิการต้ามข้อ้ใด้ข้อ้หน่�งดั้งน้�
• ได้รบัการรบัรองภายใต้ิเกณฑ์์ติรวจัวัดทางเลือกด้าน

การเปล่�ยนแปลงการใชี้พื�นท่�ทางอ้อม (Indirect 
Land Use Change: ILUC) ท่�ม่ระดับติำา ข้อง
องค์กรว่าด้วยวัสิดชุีว่ภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on 
Sustainable Biomaterials: RSB)7  เพื�อพิสิจูันว่์าม่
ผลกระทบจัากการเปล่�ยนแปลงการใชีพ้ื�นท่�ทางอ้อม
ในระดับติำา หรือ

• จััดเติร่ยมหลักฐานและเอกสิารเพื�อพิสิูจัน์ว่าปฏิิบัติิ
ติามเกณฑ์์ช่ีวมวลท่�มค่วามเสิ่�ยงต่ิอการเปล่�ยนแปลง
การใชี้พื�นท่�ทางอ้อม (Indirect Land Use Change: 
ILUC) ในระดับติำา และเป็นไปติามเกณฑ์์วัดทางเลือก
ข้ององค์กรว่าด้วยวัสิดชุีว่ภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable 
on Sustainable Biomaterials: RSB) ตัิวอย่าง 
ตัิวชี่�วัดมดั่งน่�

3. เกณฑ์์คณุสิมบัติั 

ประเภทสนิทรพัย์ เกณฑ์์สำาหรบัเช้ื�อเพลิี่งช้ว้่ภาพ/ 
ช้ว้่มว่ลี่ท้�ผลิี่ต้/ใช้แ้ล้ี่ว่ (พลัี่งงานต้้นกำาเนิด้)

เกณฑ์์ประสทิธิภิาพ 
การใช้พ้ลัี่งงาน

โรงผลิติเชีื�อเพลิงชี่วภาพเหลว  
เชีื�อเพลิงชี่วมวลอัดแข้็งและแก๊สิ  
เพื�อผลิติความร้อนและการผลิติร่วม

16.0gCO2e/MJ ไมพ่บข้้อมลู

โรงผลิติเชีื�อเพลิงช่ีวภาพเพื�อการข้นสิง่ 18.8gCO2e/MJ ไมพ่บข้้อมลู

โรงทำาความร้อน/ทำาความเย็นและ
โรงผลิติพลังงานไฟฟ้าและความร้อน
ร่วม (co-generation) ท่�ใชี้เชีื�อเพลิง
ชี่วภาพ/ชี่วมวล

16.0gCO2e/MJ ร้อยละ 80

ตารางท่ี่� 3 สรุป็เกณฑ์์การป็ล่อย์ก๊าซเรอืนกระจกสำาหรบััสนิที่รพัย์ป์็ระเภที่ต่างๆ 

รูป็ท่ี่� 1: สรุป็เกณฑ์์คณุสมูบัติั 

ปฏิบติัตามขอ้กําหนด
ด้านการบรรเทาผลกระทบ
ก. ปฏิบัติตามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 ท่ีกําหนด และ

ข. แสดงข้อมลูการกักเก็บคาร์บอนของพืช
 ท่ีมเีนื้อไม ้(woody carbon stocks) 
 ท่ีดูแลหรือท่ีทําเพิ่ม (หากม)ี และ

ค. ลดความเสี่ยงการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ี
 ทางอ้อม (Indirect Land Use Change : ILUC)

ง. ดําเนนิการประเมนิความเสี่ยงด้าน
 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และ
 กําหนดแผนการปรับตัวตามความเหมาะสม 
 พร้อมกับประเมนิโดยใช้รายการตรวจสอบ
 การปรับตัวและการรับมอื และ

จ. ปฏิบัติตามมาตรฐานตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
 (best practice standard) เช่น RSB, RTRS,
 FSC และ ISCC plus

ปฏิบติัตามขอ้กําหนด
ด้านการปรบัตัวและการรบัมอื

ขัน้ตอนท่ี

1 
ขัน้ตอนท่ี

2
สําหรับโรงผลิตชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพเปน็
ผลิตภัณฑ์ ขั้นสุดท้าย ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ
ท่ีผลิตได้ต้องเปน็ไปตามเกณฑ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) ในด้าน gCO2e/MJ 

สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวล/เชื้อเพลิงชีวภาพ ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต้อง
เปน็ไปตามเกณฑ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHG) ในด้านgCO2e/kWh

สําหรับโรงงานผลิตความร้อน ความเย็นและ
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมโดยใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ/ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ
ชีวมวลท่ีนาํมาใช้ต้องเปน็ไปตามเกณฑ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในด้าน 
gCO2e/MJ และโรงงานจะต้องมปีระสิทธภิาพ 
การใช้พลังงานตามเกณฑ์ท่ีกําาหนด
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-  การเพิ�มผลผลิติ (Yield increase) : ผูอ้อกติราสิารหน่�  
จัะต้ิองแสิดงใหเ้หน็ว่าแหล่งวัติถุึดิบสิำาหรบัโรงงานนั�น 
ม่ผลผลิติเพิ�มข้ึ�นเมื�อเท่ยบกับวันท่�อ้างอิง โดยไม่ม ่
การเปล่�ยนแปลงการใช้ีประโยชีนท่์�ดินเพิ�มเติิมช่ีวมวล 
ท่�ผลิติได้ต้ิองม่ปริมาณมากกว่าเส้ินฐาน (baseline)  
จึังจัะเข้้าเกณฑ์์คุณสิมบัติิ
- พื�นท่�ไมไ่ด้ใช้ีประโยชีน์หรือพื�นท่�เสืิ�อมโทรม (Unused/ 
degraded land): ผู้ออกติราสิารหน่� แสิดงให้เห็นว่า
แหล่งวัติถึดิุบสิำาหรบัโรงงานนั�นผลิติจัากท่�ดินท่�ไมเ่คย 
ทำาการเพาะปลูกมาก่อน หรือในพื�นท่�ท่�ไม่ถืึอว่าเป็น
ท่�ดินทำากิน
- การใชี้ข้ยะและข้องเสิ่ย (Use of waste / residues): 
ผู้ออกติราสิารหน่�จัะต้ิองแสิดงให้เห็นว่าวัติถึุดิบท่�ใชี ้
มาจัากหว่งโซึ่อุ่ปทานท่�มอ่ยู่แล้ว และไมต้่ิองการผลผลิติ 
จัากท่�ดินแหล่งอื�นๆ

ดรายละเอ่ยดข้องเกณฑ์์วัดการเปล่�ยนแปลงการใชี้
พนท่�ทางอ้อมจัากความต้ิองการพืชีพลังงานเพิ�มข้ึ�น 
(Indirect Land Use Change: ILUC) ข้ององค์กรว่าด้วย
วัสิดุชี่วภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on Sustainable 
Biomaterials: RSB) ได้ท่�น่�: http://rsb.org/the-rsb-
standard/standard- documents/low-iluc/

3.3 ขอ้กำาหนด้ด้้านการปรบััตัวและความสิามารถ 
ในการรับัม้อต่อการเปลี�ย์นแปลงสิภาพ 
ภมูอิากาศ (Adaptation and Resilience 
Requirement)
สิำาหรบัโครงการและสินิทรพัยท่์�เก่�ยวเนื�องกับติราสิารหน่�  
ผูอ้อกติราสิารหน่�จัะต้ิองปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนดดังน่�
1. ดำาเนนิการประเมนิความเส่ิ�ยงด้านสิภาพภมูอิากาศ 

และจััดทำาแผนการปรบัตัิวในจุัดท่�ได้มก่ารระบุไว้ว่า 
ม่ความเสิ่�ยงสิูง โดยม่การประเมินติามรายการ 
ติรวจัสิอบเรื� องการปรับตัิวและความสิามารถึ 
ในการรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation and Resilience Checklist) และ

2. แสิดงให้เห็นว่าแหล่งวัติถึุดิบเป็นไปติามมาติรฐาน 
แนวปฏิิบติัิท่�ด่ และท่�ได้รบัอนมุติัิสิำาหรับอุติสิาหกรรม 
เพื�อผลิติวัติถึุดิบตัิ�งต้ินท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ�งแวดล้อม
อย่างยั�งยืนและสิามารถึรับมือกับการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภมูอิากาศ และ

3. ระบุความเสิ่�ยงด้านความมั�นคงทางอาหาร (หากม่)  
และกำาหนดแผนรับมอืเมื�อเปน็ความเส่ิ�ยงท่�มน่ยัสิำาคัญ

รายการติรวจัสิอบการปรับตัิวและความสิามารถึ
ในการรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation and Resilience Checklist) นั�นเป็น
สิ่วนเสิริมข้องการปฏิิบัติิติามมาติรฐานแนวปฏิิบัติิ

ท่�ด่ เนื�องจัากในปัจัจุับันมาติรฐานดังกล่าวไม่ได้ระบุ
ถึึงความเส่ิ�ยงด้านสิภาพภูมิอากาศอย่างชัีดเจัน และ
ไม่ได้กำาหนดให้ลดความเส่ิ�ยงหรือผลกระทบจัาก 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ

3.3.1. ข้้อกำาหนด้ท้� 1: รายการต้รว่จสอบด้้าน 
การปรับตั้ว่แลี่ะคว่ามสามารถในการรับมือต่้อ 
การเปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ
รายการติรวจัสิอบ (ติารางท่� 5) เปน็เครื�องมอืสิำาหรับ
การติรวจัสิอบผู้ออกติราสิารหน่�ว่าม่กระบวนการ 

และการวางแผนท่�ครอบคลุมเพ่ยงพอ ในข้ั�นติอน 
การออกแบบ การวางแผน และการรื�อถึอนสิินทรัพย์
หรือโครงการ เพื�อให้มั�นใจัว่าการดำาเนินงานและ
การก่อสิร้างจัะสิามารถึปรับตัิวและรับมือ ต่ิอ 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสิม  
ติลอดจันสินับสินุนการปรับตัิวและความสิามารถึใน
การรบัมอืข้องผูม้ส่ิว่นได้สิว่นเส่ิยอื�นๆ ในระบบนเิวศได้

พร้อมระบุหลักฐานว่าปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนดท่�สิำาคัญ 
ในรายการติรวจัสิอบอย่างเหมาะสิมหรือหลักฐานว่า 
ข้อ้กำาหนดไมส่ิามารถึนำามาพจิัารณาใชีกั้บโครงการและ 
สินิทรพัยบ์างประเภทท่�เก่�ยวเนื�องกับติราสิารหน่�นั�นๆ ได้  
โดยคาดหวังว่าหลักฐานน่�จัะครอบคลุมรายงาน 
การประเมนิและผลกระทบติลอดจันข้อ้มลูท่�เก่�ยวข้อ้งต่ิางๆ  
ซึ่ึ�งรวมถึึงแต่ิไม่จัำากัดเพ่ยงรายงานท่�จัำาเป็นต้ิองนำาสิ่ง 
ในกระบวนการข้อใบอนุญาติ และการอนุมติัิโครงการ 
ทั�งในระดับประเทศและระดับท้องถิึ�น ซึึ่�งอาจัรวมถึึง 
คำาสิั�งยนิยอมใหพ้ฒันาโครงสิร้างพื�นฐานท่�มค่วามสิำาคัญ 
ต่ิอประเทศ (Development Consent Orders)  
การประเมินผลกระทบสิิ�งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessments) การติรวจัสิอบความเปราะบาง 
ข้องโครงการ (Vulnerability Assessments) และ
แผนการปรับตัิว (Adaptation Plans) ท่�เก่�ยวข้้อง

ช้ื�อ ข้อบเข้ต้ทางเทคนคิ แหล่ี่งท้�มา

BIOGRACE I11 เชีื�อเพลิงชี่วภาพเหลว สิหภาพยุโรป

BIOGRACE II12 ชี่วมวลท่�ใชี้ในการผลิติไฟฟ้า ทำาความร้อนและ
ความเย็น

สิหภาพยุโรป

RSB GHG Calculator 13 เชีื�อเพลิงชี่วภาพเหลว นานาชีาติิ

UK solid and gaseous Biomass 
Carbon Calculator 14 

เชีื�อเพลิงชี่วมวลอัดแข้็ง และแก๊สิชี่วภาพท่�ใชี้สิำาหรับ
การผลิติความร้อนและ การผลิติไฟฟ้า

สิหราชีอาณาจัักร

Greet 15 เชีื�อเพลิงทางเลือกในการข้นสิ่ง สิหรัฐอเมริกา

Renova Calc 16 เอทานอล ไบโอด่เซึ่ล นำามนัเครื�องยนต์ิไอพ่นแบบ
สิกัดจัากชี่วภาพ (biokerosene) สิำาหรับการบิน และ
แก๊สิชี่วภาพจัากข้ยะและข้องเสิ่ย

บราซึ่ิล

ตารางท่ี่� 4 เครื�องมูอืคำานว่ณป็รมิูาณการป็ล่อย์ก๊าซเรอืนกระจกท่ี่�ได้รบััการรบััรอง

ส่วนท่ี 2: ผูอ้อกตราสารหนี ้ระบุผลกระทบในบรบิทท่ีกว้างขึ้น (เชิงพื้นท่ีและเวลา) นอกเหนือไปจากสินทรพัยห์รอืสถานท่ีต้ัง 
(เช่น ผลกระทบของโครงการและสินทรพัยท่ี์เชื่อมโยงต่อระบบนิเวศในวงกว้างและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีภายในระบบนิเวศ)

หลักฐานท่ีได้รบั ภาพรวม
การประเมนิ

มกีระบวนการ 
(ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการออกแบบสินทรพัยแ์ละการบริหารจัดการอยา่งต่อเนื่อง)
ประเมนิความเส่ียงท่ีสําคัญต่อสินทรพัยจ์ากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ควรพจิารณาถึงความเส่ียงท่ีมคีวามสาํคัญเหล่านีใ้นรายการท่ีระบุด้านล่างพรอ้มกับประเด็น
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีหว่งกังวลในการดําเนนิงานสนิทรพัย์เหล่านี ้ควรระบุความเส่ียงและ
ตีความในมติิผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละผลกระทบท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนนิธรุกิจ เชน่ 
ผลกระทบต่อความเปน็ไปได้ด้านการปฏิบติังาน (Operational Feasibility) และการหยุด
ระบบ (outage) ตามกําหนดการและภายใต้สถานการณอ่ื์นๆ และความขดัขอ้งของระบบ
ท่ีอาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อความจําเปน็ในการบาํรุงรักษาระบบ ฯลฯ

หมายเหต:ุ รายการนีม้าจากเครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งจากภัยพบิติัอันเนื่องมาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate and Disaster Risk Assessment Tool) ของ
ธนาคารโลก
 •  การเปล่ียนแปลงของอุณหภมูแิละอุณหภมูแิบบสดุขัว้
     •  ฝนตกหนกัและอุทกภัย
     •  ภัยแล้ง
    •  ระดับน�าทะเลหนนุสูงและคล่ืนพายุ
    •  วาตภัยจากลมท่ีมคีวามรุนแรง

ปญัหาเหล่านีส้ง่ผลกระทบต่อสนิทรพัยห์รอืสถานท่ีต้ังแตกต่างกันออกไป ผูอ้อกตราสารหนี้
จะต้องระบุผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานของตนเอง ควรประเมนิผลกระทบ
โดยใชข้อ้มลูสภาพภมูอิากาศ แบบจําลองและเหตกุารณจํ์าลองสภาพภมูอิากาศ 
จากแหล่งขอ้มลูท่ีผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาเปน็ผูพ้จิารณาตรวจสอบ

ควรดําเนนิการประเมนิอย่างสม�าเสมอ ความถ่ีในการประเมนิจะข้ึนอยูกั่บลักษณะของ
ความเส่ียงและความเปราะบางต่อสภาพภมูอิากาศ และ
ผูอ้อกตราสารหนีค้วรเปน็ผูกํ้าหนด และจัดทํารายงานเพื่อบรรจุในรายงานประจําปต่ีอไป

มกีารกําหนดกระบวนการ 
(ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการออกแบบสินทรพัยแ์ละการบริหารจัดการอยา่งต่อเนื่อง) 
เพื่อประเมนิผลกระทบของสนิทรพัย์ด้านพลังงานชวีภาพต่อความสามารถในการรบัมอืต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ ในระบบสงัคม เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดล้อมท่ีธรุกิจดําเนนิกิจการอยู ่และวิธกีารบรรเทาหรอืการลดผลกระทบเชงิลบอ่ืนใด

การประเมนิจะชว่ยตอบคําถามดังต่อไปนี้
    • โรงผลิตพลังงานชวีภาพสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการรบัมอืต่อ
  การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของผูใ้ช้งาน และผูม้สีว่นได้สว่นเสียรายอ่ืนได้
  ด้วยวิธใีดบา้ง?
     • โรงผลิตพลังงานชวีภาพสามารถปรบัปรุงความสามารถในการปรับตัวของผูใ้ชง้าน
  และผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีรายอ่ืนได้โดยวิธใีดบา้ง?

อาจมรีายละเอียดตามตัวอยา่งดังนี้
    • ผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณน�าของผูใ้ชลุ้ม่น�ารายอ่ืนๆ
    • การปล่อยของเสยีและมลพิษ
    • อัคคีภัย

รายการ

ส่วนท่ี 1: ผูอ้อกตราสารหนี ้ระบุความเสีย่งและความเปราะบางท่ีเก่ียวข้องกับเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อสินทรพัย/์ สถานท่ีต้ัง

. 

ตารางท่ี่� 5 ราย์การตรว่จสอบัเพื�อป็ระเมูนิป็ระสทิี่ธิภิาพในการป็รบััตัว่และคว่ามูสามูารถในการรบััมูอืต่อ 
การเป็ล่�ย์นแป็ลงสภาพภมููอิากาศ ข้องผูู้อ้อกตราสารหน่� ในสว่่นท่ี่�เก่�ย์ว่ข้อ้งกับัโรงผู้ลิตพลังงานชีว่่ภาพ

ื�
ู



เกณฑ์์ภาคพลัังงานชีวีภาพ ภายใต้้มาต้รฐานต้ราสารหน้�ว่า่ด้ว้่ยการเปลี่้�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ Climate Bonds Initiative  6

3.3.2 ข้อ้กำาหนด 2: การรบััรองว่ตัถดุบิัตั�งต้นภาย์ใต้ 
มูาตรฐานแนว่ที่างป็ฏิิบัติัท่ี่�ด่ท่ี่�ได้รบััการอนุมูติั
ผูอ้อกติราสิารหน่�จัะต้ิองแสิดงข้อ้มูลการจััดหาวัติถึดิุบ
ตัิ�งต้ินว่าผลิติด้วยวิธ์่ท่�เป็นมิติรต่ิอสิิ�งแวดล้อมอย่าง
ยั�งยนื จึังสิามารถึเสิรมิสิรา้งความสิามารถึในการรบัมอื
ต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศได้ โดยผู้ออก
ติราสิารหน่�มส่ิองทางเลือกดังต่ิอไปน่�

ทางเลือก A: วัติถึดิุบตัิ�งต้ินท่�ใชี ้ผา่นคณุสิมบติัิการรบัรอง 
เบื�องต้ิน (pre-approved) ติามมาติรฐานติามแนวปฏิิบติัิ 
ท่�ด่ ข้้อใดข้้อหนึ�งดังต่ิอต่ิอไปน่�
• องค์กรว่าด้วยวัสิดชุ่ีวภาพท่�ยั�งยนื (Roundtable on 

Sustainable Biomaterials: RSB) 
• หลักการและเกณฑ์์ความยั�งยืนข้องถัึ�วเหลือง 

(Round Table on Responsible Soy Association: 
RTRS) 

• องค์การจััดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship 
Council: FCS)

• มาติรฐาน ISCC PLUS โดยการรับรองคาร์บอนและ 
การพฒันาอยา่งยั�งยืนระหว่างประเทศ (International  
Sustainability and Carbon Certification: ISCC)

• เกณฑ์์ภาคเกษติรกรรม Agriculture Criteria ข้อง 
Climate Bonds Initiative (CBI)

ผู้ออกติราสิารหน่�จัะต้ิองคงสิถึานะใบรับรองแหล่ง
วัติถึุดิบตัิ�งต้ินติลอดอายุติราสิารหน่�

ทุกๆ สิองปี คณะทำางานเทคนิคด้านพลังงานชี่วภาพ
จัะติรวจัสิอบมาติรฐานหรือแผนงานอื�นๆ เพิ�มเติิม  
เพื�อนำามารวมอยูใ่นรายการคณุสิมบติัิการรบัรองเบื�องต้ิน  
(pre-approved) ติามมาติรฐานแนวปฏิิบัติิท่�ด่สิำาหรับ
เกณฑ์์เหล่าน่�

ทางเลือก B: วัติถึุดิบตัิ�งต้ินได้รับการรับรองภายใต้ิ
มาติรฐานหรือโครงการท่�คล้ายคลึงกัน โดยผู้ออก
ติราสิารหน่�สิามารถึพิสิูจัน์ได้ว่ามาติรฐานดังกล่าวม ่
ข้อ้กำาหนดท่�ครอบคลุมและแข็้งแกร่ง (robust) เพย่งพอ

ในกรณท่่�ไมส่ิามารถึใชีใ้บรบัรองวัติถึดิุบท่�นำาเข้า้ภายใต้ิ
รายการคุณสิมบัติิการรับรองเบื�องต้ิน (pre-approved) 
ติามมาติรฐานแนวปฏิิบัติิท่�ด่ข้้อใดข้้อหนึ�งได้ ผู้ออก
ติราสิารหน่�สิามารถึแสิดงให้ผู้ติรวจัสิอบทราบว่า
สิามารถึปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์โดยใช้ีมาติรฐานอื�นๆ
หรือแบบแผนการรับรองได้ (Certification Scheme)

สิำาหรับทางเลือกน่� ผู้ออกติราสิารหน่�จัะต้ิองแสิดง 
หลักฐานว่ามาติรฐานหรือแผนท่�เสินอ ม่ข้้อกำาหนด
เก่�ยวกับผลกระทบสิิ�งแวดล้อมและการกำากับดูแล 
อย่างครอบคลุมเพ่ยงพอ ซึ่ึ�งหมายความว่าผู้ออก
ติราสิารหน่�จัะต้ิองติรวจัสิอบมาติรฐานท่�นำาเสินอ  
กับรายการข้องคณะทำางานเทคนิคด้านพลังงานชีว่ภาพ 
ในติารางท่� 6 ภาคผนวก 2 เพื�อประเมนิความแข้ง็แกรง่ 
(robust) ข้องมาติรฐานแนวปฏิิบัติิท่�ด่ เพื�อพิสิูจัน์
ว่ามาติรฐานท่�นำาเสินอครอบคลุมข้้อกำาหนดท่�ระบุ 
ในติารางท่� 6 อย่างเพ่ยงพอ

คณะทำางานเทคนคิด้านพลังงานช่ีวภาพจัะติรวจัสิอบ 
หลักฐานท่�ได้รับ และตัิดสิินใจัพิจัารณาว่ามาติรฐาน 
หรอืแผนท่�ผูอ้อกติราสิารหน่�นำาเสินอนั�นมค่วามแข้ง็แกรง่  
(robust) และครอบคลุมในประเด็นด้านสิิ�งแวดล้อม 
และการกำากับดแูลหรอืไม ่และจัะพจิัารณาเพื�อตัิดสินิว่า 
ควรอนุมัติิมาติรฐานท่�เสินอโดยผู้ออกติราสิารหน่� 
ให้เป็นหนึ�งในมาติรฐานติามแนวปฏิิบัติิท่�ด่ท่�ได้รับ
อนุมัติิหรือไม่ เมื� อได้รับอนุมัติิ ผู้ออกติราสิารหน่� 
จัะสิามารถึใชี้ใบรับรองดังกล่าวได้ เพื� อพิสูิจัน์ว่า 
ตินได้ปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนดด้านการปรับตัิวและ
ความสิามารถึในการรับมือต่ิอการเปล่�ยนแปลงสิภาพ 
ภมูอิากาศภายใต้ิเกณฑ์์ภาคพลังงานชี่วภาพแล้ว

เพื�อให้เป็นไปในลักษณะเด่ยวกันข้้อกำาหนดด้านบน  
เมื�อได้รับการอนุมัติิ ผู้ออกติราสิารหน่�ต้ิองคงสิถึานะ
ใบรบัรองแหล่งวัติถึดิุบตัิ�งต้ินติลอดอายุข้องติราสิารหน่� 

3.3.3.ข้้อกำาหนด 3: การจัดการคว่ามูเส่�ย์งด้าน 
คว่ามูมูั�นคงที่างอาหาร
ข้้อกำาหนดสิำาห รับการ จััดการความเ ส่ิ� ย ง ด้าน 
ความมั�นคงทางอาหารนั�นอ้างอิงจัาก แนวทาง 
การประเมนิความมั�นคงทางอาหารข้ององค์กรว่าด้วย
วัสิดุช่ีวภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on Sustainable 
Biomaterials: RSB)8

ผู้ออกติราสิารหน่� จัะต้ิองประเมินความมั�นคงทาง
อาหารระดับชีาติิ โดยติรวจัสิอบจัากดัชีน่ความหิว 
ทั�วโลกเปน็อันดับแรก (Global Hunger Index: GHI)  
โดยใช้ีข้้อมูลล่าสิุดข้องสิถึาบันวิจััยนโยบายอาหาร 
นานาชีาติิ (International Food Policy and  
Research Institute: IFPRI) 9 เพื�อพิจัารณาว่าแหล่ง 
วัติถึุดิบตัิ�งต้ินผลิติมาจัากประเทศท่�ไม่ม่ความมั�นคง 
ทางอาหารหรือไม ่ทั�งน่�จัะไมม่ข้่้อกำาหนดเพิ�มเติิมใดอ่ก  
หากวัติถึุดิบตัิ�งต้ินผลิติในประเทศท่�ม่ดัชีน่ความหิว
ทั�วโลก (Global Hunger Index: GHI) ในระดับติำา
หรือปานกลาง

มิฉะนั�น ผู้ออกติราสิารหน่�จัะต้ิองประเมินแนวโน้ม
ผลกระทบข้องการผลิติวัติถึุดิบตัิ�งต้ินต่ิอความมั�นคง
ทางอาหาร และกำาหนดมาติรการบรรเทาผลกระทบ 
และยกระดับหากเป็นผลกระทบท่�ม่นัยสิำาคัญ ผู้ออก
ติราสิารหน่�สิามารถึปฏิิบัติิติามแนวทางอื�นๆ เช่ีน 
แนวทางการประเมินความมั�นคงทางอาหารข้อง
องค์กรว่าด้วยวัสิดุชี่วภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on 
Sustainable Biomaterials: RSB) และการประเมิน
ผลกระทบความมั�นคงทางอาหารกับพลังงานชี่วภาพ 
(Bioenergy and Food Security Assessment) องค์การ
อาหารและการเกษติรแหง่สิหประชีาชีาติิ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations: 
FAO)10 หรือแนวทางอื�นๆ ท่�แข็้งแกร่ง (robust) และ 
เปดิเผยต่ิอสิาธ์ารณะ

สิำาหรับวัติถึุดิบท่�ได้รับการรับรองจัากองค์กรว่าด้วย
วัสิดุช่ีวภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on Sustainable 
Biomaterials: RSB) แล้ว (ซึ่ึ�งครอบคลุมประเด็นด้าน
ความมั�นคงทางอาหาร) ผู้ออกติราสิารหน่�ไม่จัำาเป็น
ต้ิองปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนดน่� ในกรณ่น่�ผู้ติรวจัสิอบ 
จัะต้ิองติรวจัสิอบว่าวัติถึุดิบข้องผู้ออกติราสิารหน่�
ทั�งหมดได้รบัการรบัรองภายใต้ิมาติรฐานองค์กรว่าด้วย
วัสิดุช่ีวภาพท่�ยั�งยืน (Roundtable on Sustainable 
Biomaterials: RSB) แล้ว

3.4 โครงสิรา้งพ้�นฐานรองรบััการด้ำาเนินงาน 
(Supporting Infrastructure) 
โครงสิร้างพื� นฐาน (เชี่น โครงสิร้างพื� นฐานเพื� อ 
การจััดเก็บ) ท่�รองรับการดำาเนินงานด้านพลังงาน
ชี่วภาพโดยเฉพาะม่คุณสิมบัติิท่�จัะได้รับการรับรอง 
หากพลังงานช่ีวภาพดังกล่าวเป็นไปติามเกณฑ์์หลัก 
ท่�กำาหนด (ในสิ่วนท่� 3.2 และ 3.3)

สว่นท่ี 3: ผูอ้อกตราสารหนี ้ออกแบบและดําเนินกลยุทธ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและปรบัตัวเพื่อรบัมอืกับความเสีย่งและความเปราะบาง
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีมต่ีอโครงการและสินทรพัย ์ระบบนิเวศในวงกว้าง และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี 

มกีารออกแบบแผนการปรับตัวและถกูนาํมาดําเนนิการเพื่อจัดการกับความเสีย่งท่ีระบุ
ในการประเมนิขา้งต้น

ผูอ้อกตราสารหนีไ้ด้ออกแบบหรอืแก้ไขแผนการลงทนุและการบาํรุงรกัษาสําหรบัสินทรพัย์
หรอืโครงการและระบบนเิวศในวงกว้างและผูม้สีว่นได้สว่นเสีย ท้ังนีเ้พ่ือใหม้ัน่ใจว่า
สนิทรพัยแ์ละการบาํรุงรกัษาตามกําหนดเวลานัน้เพยีงพอต่อการรับมอืกับผลกระทบต่อ
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และมกีารจัดทําแผนควบคมุแนวทางบาํรุงรกัษา
สนิทรพัยห์ากเกิดเหตฉุุกเฉนิจากผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศเปล่ียนแปลงเฉียบพลัน 
(เชน่ พายุรุนแรง)

โดยมกีารจัดการฝกึอบรมทักษะความสามารถ และการกํากับดแูล ตามแนวทางท่ีองค์กร
จัดการกับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน (เช่น ภัยแล้ง น�าท่วม เหตุการณ์มลพิษ
ท่ีรุนแรง พายุท่ีรุนแรง กระแสลม ฯลฯ)

ผูอ้อกตราสารหนีม้รีะบบติดตามและรายงาน และมกีระบวนการระบุเหตกุารณท่ี์มี
ความเส่ียงสงู

ผูอ้อกตราสารหนีม้แีผนฉกุเฉนิเพื่อแก้ไขปญัหาการหยุดชะงักในการดําเนนิงาน
หรอืการสญูเสียทรัพย์สินและความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมหรอืสงัคมในวงกว้าง

ผูอ้อกตราสารหนีม้กีระบวนการสง่ขอ้มลูการประเมนิความเสีย่งเพ่ือประกอบการตัดสนิใจ

ผูอ้อกตราสารหนีม้กีารจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนนิการตามแผนการปรบัตัว 
และกําหนดช่ือพนกังานผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการตามแผน

ผูอ้อกตราสารหนีจ้ะต้องปฏิบติัตามแผนการปรับตัวท่ีมกีารนาํมาดําเนนิงานในวงกว้าง
หรอืแผนในระดับสูง เช่น แผนการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาติ 
(National Adaptation Programme of Action: NAPA)



เกณฑ์์ภาคพลัังงานชีวีภาพ ภายใต้้มาต้รฐานต้ราสารหน้�ว่า่ด้ว้่ยการเปลี่้�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ Climate Bonds Initiative  7

4. ขอ้กำาหนด้ในการจำดั้ทำาราย์งาน
4.1 การจำัด้ทำาราย์งานเพ้�อแสิด้งการปฏิิบััติ
ตามเกณฑ์์ที�อธิบิัาย์ไวใ้นสิว่นที� 3
ติ า ม ท่� ร ะ บุ ใ น ม า ติ ร ฐ า น ติ ร า สิ า ร ห น่� ว่ า ด้ ว ย 
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศ การใหข้้อ้มลูท่�จัำาเปน็ 
แก่ผู้ติรวจัสิอบท่�ได้รับอนุมัติิเป็นความรับผิดชีอบ
ข้องผู้ออกติราสิารหน่� เพื�อแสิดงถึึงการปฏิิบัติิติาม 
ข้้อกำาหนดติามเกณฑ์์คณุสิมบติัิแต่ิละข้อ้ ติามข้อ้กำาหนด 
ท่�ระบุไว้ข้้างต้ิน ผู้ออกติราสิารหน่�จัะต้ิองจััดเติร่ยม
ข้้อมลูดังต่ิอไปน่�ใหกั้บผูต้ิรวจัสิอบท่�ได้รับอนมุติัิ
• ข้อ้มลูการประเมนิวัฏิจัักรชีวิ่ติข้องเชีื�อเพลิงชีว่ภาพ  

ชี่วมวลท่�ผลิติหรือใชี้ ซึึ่�งรวมถึึงข้อบเข้ติ เครื�องมือ 
ท่�ปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจัก รวมถึึงระเบย่บวิธ์ก่ารปนัสิว่น  
(allocation) กิจักรรมท่�ปล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจัก และ
ผลการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจัก

• ประสิิทธ์ิภาพการใชี้พลังงานข้องโรงผลิติ (ใชี้ได้
เฉพาะการผลิติความร้อน/ความเย็น และโรงผลิติ
พลังงานไฟฟา้และความรอ้นรว่ม (co-generation) 
ท่�ใชี้เชีื�อเพลิงชี่วภาพ/ชี่วมวล)

• การรบัรองติามมาติรฐานองค์กรว่าด้วยวัสิดชุีว่ภาพ 
ท่�ยั�งยนื (Roundtable on Sustainable Biomaterials:  
RSB) เกณฑ์์วัดการเปล่�ยนแปลงการใชี้พื�นท่�ทาง
อ้อมจัากความต้ิองการพชืีพลังงานเพิ�มข้ึ�น (Indirect 
Land Use Change: ILUC) หรือหลักฐานและ
เอกสิารประกอบเพื�อแสิดงถึึงการปฏิิบัติิติามเกณฑ์์
ภายใต้ิมาติรฐานดังกล่าว

• การประเมนิจัากรายการติรวจัสิอบด้านการปรบัตัิว
และความสิามารถึในการรับมอืต่ิอการเปล่�ยนแปลง
สิภาพภูมิอากาศ (Adaptation & Resilience 
Checklist)

• ใบรับรองวัติถึุดิบตัิ�งต้ินติามมาติรฐานแนวปฏิิบัติิ 
ท่�ด่ท่�ได้รับอนุมัติิ หรือการประเมินมาติรฐานหรือ
แผนงานท่�เสินอโดยเท่ยบกับติารางท่� 6 ในภาคผนวก 2  
และใบรับรองวัติถุึดิบตัิ�งต้ินเท่ยบกับมาติรฐานหรือ
แผนงานท่�เสินอ

• ข้้อมูลเก่�ยวกับการจััดอันดับดัชีน่ความหิวทั�วโลก 
(Global Hunger Index: GHI) ข้องประเทศท่�ผลิติ
วัติถึุดิบ และการประเมนิผลกระทบต่ิอความมั�นคง
ทางอาหารและแผนบรรเทาผลกระทบท่�เก่�ยวข้้อง 
หากม่

4.2 สินบััสินุนให้จำดั้ทำาราย์งานเพิ�มเติม แต่ไมใ่ชี ่
เกณฑ์์บังัคับัในการรบััรอง
เพื� อประโยชีน์ด้านความโปร่งใสิและการเปิดเผย
ข้้อมูล ข้อสินับสินุนให้ผู้ออกติราสิารหน่� ว่าด้วย
การเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศท่�ผ่านการรับรอง 
(Certified Climate Bonds) เปิดเผยข้้อมูลทรัพย์สิิน
และการใชี้เงินท่�ได้มาจัากการระดมทุนผ่านการออก
ติราสิารหน่�ต่ิอสิาธ์ารณะ โดยมวั่ติถึปุระสิงค์เพื�อความ
โปรง่ใสิเท่านั�น ไมจ่ัำาเปน็ต้ิองใหผู้ต้ิรวจัสิอบติรวจัสิอบ
ข้้อมลูน่�

• ท่�ตัิ�งและข้นาดข้องโครงการ รวมถึึงรายละเอ่ยด
ระบบนิเวศในบริเวณใกล้เค่ยงกับสิถึานท่�ติิดตัิ�งท่�
วางแผนไว้

• อายุการใชี้งานข้องสิินทรัพย์หรือโครงการติาม
คาดการณ์

• ผูม้ส่ิ่วนได้สิ่วนเสิ่ยหลักท่�เก่�ยวข้้อง รวมถึึงผูใ้ชี้พื�นท่�
รายอื�นๆ ภายในบริเวณพื�นท่�โดยรอบ (ทะเล ท่�ดิน 
หรืออากาศท่�เก่�ยวข้้อง) สิถึานท่�ตัิ�ง

• คำาอธ์บิายข้อ้มลูกิจักรรมโครงการ รวมถึึงรายละเอ่ยด 
เก่�ยวกับกิจักรรมการติิดตัิ�ง การดำาเนินงาน และ
การรื�อถึอน

• กำา ลั งการผ ลิติและปริมาณพลังงานทั� งจัาก 
การคาดการณ์และข้้อมูลจัริงท่�เป็นปัจัจุับัน ติลอด
ชี่วงอายุและหลังติราสิารหน่�หมดอายุ

• รายละเอ่ยดการส่ิงพลังงานไปยังปลายทางและ 
การคาดการณ์ผลกระทบต่ิอ Grid mix

• มาติรฐานการวางแผน ข้้อบังคับด้านสิิ�งแวดล้อม 
และระเบย่บข้อ้บังคับอื�นๆ ท่�โครงการต้ิองปฏิิบติัิติาม
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การพฒันาหลักเกณฑ์ รอบท่ี 2
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การพฒันาหลักเกณฑ์ รอบท่ี 1

สมาชกิคณะทํางานภาคสว่นพลังงานชวีภาพ (IWG)
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ภาคผ่นวก 1 สิมาชีกิคณะทำางานด้้านพลังงานชีวีภาพ 

สมูาชีกิคณะที่ำางานด้านเที่คนิคพลังงานชีว่่ภาพ (TWG)
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การปกปอ้งพื้นท่ีท่ีสาํคัญ (Priority areas protection)
บรเิวณท่ีดินท่ีนาํมาใชป้ระโยชนจ์ะต้องไมม่พีื้นท่ีปา่ด้ังเดิมหรอืพื้นท่ีท่ีมคุีณค่าด้านการอนรุกัษ์สูง (High Conservation Value Area)  พื้นท่ีดินจะไมถ่กูแปลงจากระบบนเิวศด้ังเดิม 
เช่น จากปา่ไมเ้ปน็พื้นท่ีเพาะปลกู หรือการใชป้ระโยชนท่ี์ดินอ่ืน ๆ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG emissions) 
ฟารม์พยายามลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิม่การกักเก็บคารบ์อน อาจใชเ้ทคนคิการจัดการคาร์บอนในดิน การฟื้ นฟพูชืพันธุพ์ื้นเมอืง และการยกเลิก
วิธเีผาไหมเ้ศษวัสดเุหลือใชท้างการเกษตรในท่ีโล่งแจ้ง

การใชท่ี้ดินทางอ้อม (Indirect land use)
ประเมนิผลสบืเนื่องจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินทางอ้อมท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไมเ่จตนา โดยแสดงใหเ้หน็ความเสีย่งจากพชืผลผลิตท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินทางอ้อมอยู่
ในระดับต�า (เชน่ ผลผลิตจากของเสยีทางการเกษตร หรอืผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทางการเกษตร หรือผลผลิตมาจากท่ีดินเสื่อมโทรม หรอืการผลิตถกูรวมเขา้กับการผลิตอาหาร)

การใชส้ารเคม ี(Chemical use)
สารเคมทีางการเกษตรถกูนาํมาใชใ้นสถานท่ีอยา่งเหมาะสม รอบคอบ และตรงตามเปา้หมายโดยใชค้วามเชีย่วชาญท่ีมอียู่ ไมม่กีารใชส้ารเคมทีางการเกษตรท่ีเปน็อันตรายท่ีระบุไว้
ในประเภท I หรือ II ตามการจําแนกระดับอันตรายของสารเคมกํีาจัดแมลงศตัรูพชืขององค์การอนามยัโลก สารเคมทีางการเกษตรถกูจัดเตรยีมและนาํไปใชโ้ดยบุคลากรท่ีผา่น
การฝกึอบรม พร้อมมอุีปกรณป์อ้งกันท่ีเหมาะสม และเปน็ไปตามกฎหมายและแนวทางของผูผ้ลิต ไมถ่กูนาํไปใชโ้ดยเด็กหรอืสตรมีคีรรภ์ มกีารประเมนิและจัดการผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อชุมชนท้องถ่ินของสารเคมท่ีีไหลไปกับน�า และการฉดีพน่

การจัดการศตัรูพชื (Pest management)
พฒันาและดําเนนิแผนการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) โดยหลักการแล้วควรมาพร้อมกับการควบคมุพืชด้วยชวีวิธ ี(biological controls) 
แผนการจัดการวัชพชืแบบผสมผสานได้รับการพฒันาและนาํไปดําเนนิการ โดยหลักการแล้วควรรวมถึงการควบคมุพชืด้วยวิธเีขตกรรมหรอืการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อใหพ้ชื
เจริญเติบโตแขง็แรง (cultural control) และชวีวิธ ี(biological control) โดยมอัีตราการใช้ท่ีเหมาะสมเพื่อกําจัดต้นวัชพชืก่อนงอก (pre- emergent) หรอืหลังงอก (post- emergent) 
และการเปล่ียนแปลงสารออกฤทธิอ์ย่างเหมาะสม

การกํากับดแูล

สิง่แวดล้อม

การจัดการธาตอุาหารพชื (Nutrient management)
แผนการจัดการธาตุอาหารพชื (Nutrient Management Plan) ได้รบัการพฒันาและนาํไปดําเนนิการ โดยมุง่เนน้ไปท่ีการดูดซมึท่ีเหมาะสมและสญูเสียธาตอุาหารนอ้ยท่ีสุด  
แผนดังกล่าวประกอบด้วย การตรวจสอบธาตอุาหารในดินและพชื (ตรวจสอบเปน็ประจําและโดยเฉพาะก่อนการใสปุ่ย๋) การใชเ้ทคโนโลยี ในการใหปุ้ย๋ตามสภาพความแตกต่าง
ของพื้นท่ี (Variable Rate Technology: VRT)  การปลกูพืชหมนุเวียน และการใชพื้ชคลมุดิน และการปลกูพชืเปน็แถบสลับ

การจัดการดิน (Soil management)
แผนการจัดการดิน (Soil Management Plan) ได้รับการพฒันาและนาํไปดําเนนิการโดยมุง่เนน้ใหดิ้นมผีลผลิตสงู (soil productivity) ซ่ึงรวมถึงการรักษาระดับมวลชวีภาพเหนอืพื้นดิน 
โครงสร้างดิน ความเค็ม ค่า pH และการกักเก็บคารบ์อน แผนดังกล่าวสามารถใหข้้อมลูสรุปเก่ียวกับ พชืผลและแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมตามภมูศิาสตร ์เช่น การเพาะปลกูโดยไมต้่อง
ไถพรวนท่ีดิน (no-till) การปลกูเฉพาะบนทางลาดท่ีเหมาะสม การใชพ้ชืคลมุดิน การปลกูพืชหมนุเวียน ปลกูพุม่ไมห้รอืต้นไมเ้ปน็เขตแดน และการปลกูพชืตามแนวระดับความสูงต�า
ของพื้นท่ี (contour planting) เปน็ต้น แผนการดังกล่าวควรรวมถึงการคุ้มครองบรเิวณชายฝั่ งแมน่�าลําคลองท่ีมต้ีนไม ้ไมพุ่้มและพชืชอบน�าขึ้นอยู ่(riparian area) อย่างเพยีงพอ

การจัดการน�า (Water management)
ควรมกีารประเมนิความต้องการทรพัยากรน�าและผลกระทบจากการระบายน�าอยา่งสมบูรณ์ครบถ้วน โดยคํานงึถึงความต้องการน�าของพชืผล ความสามารถในการกักเก็บน�าในดิน 
สภาพอุทกวิทยา ความต้องการใช้น�าของมนษุยท่ี์ปลายน�า และสิง่แวดล้อมปลายน�า และผลกระทบจากการใชน้�าและการระบายน�าท้ิงต่อลุม่น�า สุขภาพของชุมชนและนเิวศวิทยาระดับ
ภาค (regional ecology) ประเด็นนีเ้ปน็สิง่สาํคัญอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ีมคีวามเครยีดน�า (water stress) แผนการจัดการน�ามไีว้เพื่อจัดการกับความเสีย่งท่ีเก่ียวข้อง และรวมถึงมาตรการ
ท่ีเปน็รูปธรรมในการปกปอ้งน�าบาดาลหรอืแหล่งน�าท้องถ่ิน

การจัดการความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic diversity management)
การเลือกชนดิพนัธุ ์เชน่ การไมน่าํชนดิพนัธุต่์างถ่ินรุกราน (invasive alien species) ท่ีจะแพรก่ระจายเขา้มาทําลายความหลากหลายทางพนัธุกรรมในท้องถ่ิน หรอืชนดิพนัธุ์
ท่ีไมเ่หมาะสมกับสภาวะทางนเิวศวิทยาในปจัจุบนั หรอืท่ีคาดการณไ์ว้ในอนาคต

การขุดเจาะและนําทรพัยากรมาใช้อยา่งยั่งยนื (Sustainable resource extraction)
มกีารจัดการทรพัยากรเพื่อปอ้งกันการแสวงหาประโยชนเ์กินความจําเปน็

การจัดการขยะและของเสยี (Waste management)
การลดของเสยีจากการเนา่เสยี การใชป้ระโยชนจ์ากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ เพิม่โอกาสการเปล่ียนขยะของเสยีใหเ้ปน็พลังงาน

สอดคล้องกับหลักแนวปฏิบติัท่ีดีขององค์กรมาตรฐานด้านความยัง่ยนืท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อพฒันา และพัฒนามาตรฐานความยัง่ยนืสาํหรบัผลิตภัณฑ์ท่ัวโลก (International Social and 
Environmental Accreditation and Labeling Alliance: ISEAL) 

ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีหลายฝา่ยมส่ีวนร่วมในระบบมาตรฐาน

ความโปร่งใสในการจัดทํารายงานต่อสาธารณะ

ความโปร่งใสในการสื่อสารเอกสารด้านมาตรฐานและกระบวนการต่าง ๆ

กระบวนการรอ้งเรียนและอุทธรณ์

ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานอยู่เปน็ประจํา

มาตรฐานใหก้ารรบัรองคณุภาพ (accreditation)

การปรกึษาหารอืกับผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีในกระบวนการรบัรองและการตรวจสอบ

กําหนดใหม้กีารตรวจสอบเปน็ประจําทกุปี

กําหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่ง

กําหนดกลไกการลงโทษ

การฝกึอบรมผูต้รวจสอบ

เปดิโอกาสใหผู้ใ้ชม้าตรฐานในการปฏิบติังานได้รบัการฝกึอบรม

ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีหลายฝา่ยมส่ีวนร่วมในกระบวนการพัฒนามาตรฐาน

ข้อมลูทางวิทยาศาสตรใ์นการพฒันามาตรฐาน

ภาคผ่นวก 2 การพจิำารณาความแขง็แกรง่ (robustness)  
ของมาตรฐานตามแนวปฏิิบัติัที�ดี้ที�สิดุ้ 
ตารางท่ี่� 6 ป็ระเด็นท่ี่�คว่รพจิารณาในการกำาหนดคว่ามูแข้ง็แกรง่ข้องมูาตรฐานแนว่ป็ฏิิบัติัท่ี่�ด่ท่ี่�สดุ
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