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คำาปรารภ

การสร้างรูปภาพที่สมบูรณ์ของฐานการผลิตพลังงานฟอสซิลและแร่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ

จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประมาณการที่ถูกต้องตรงกันของปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ 

ที่สอดรับกับข้อมูลอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์ และทางสังคม/เศรษฐกิจ เป็นรากฐานสำาหรับการประเมินดังกล่าว มาตรฐาน

มากมายที่แตกต่างกันได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจำาเฉพาะของท้องถิ่นหรือ

อุตสาหกรรม แต่ตอนนี้เราทำาเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นผลทำาให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการ

ปรับการแสดงผลของการทำางานแบบเดิมๆ ก่อนหน้าน้ี ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นกลางและมีมาตรฐานการใช้งานท่ีเป็นสากล

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป (ECE) ได้เริ่มพัฒนาระบบที่ไม่่ซับซ้อน ใช้งานง่ายๆ และเป็นรูป

แบบเดียวกันสำาหรับการจำาแนกและรายงานปริมาณสำารองและทรัพยากรของเชื้อเพลิงท่ีเป็นของแข็งและสินค้าโภคภัณฑ์

แร่เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิกในการพัฒนาระบบการรายงานที่เป็นมาตรฐาน ผลที่ได้จากความ

พยายามนี้คือ กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับปริมาณสำารองและปริมาณทรัพยากรเชื้อเพลิงแข็งและสินค้า

โภคภัณฑ์แร่ (UNFC-1997) ที่ได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ในปี 

1997 ต่อมาในปี 2004 การจำาแนกนี้ก็ขยายขึ้นไปใช้กับปิโตรเลียม (น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ) และยูเรเนียม และมีการ

เปลี่ยนชื่อ UNFC เป็นสำาหรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ 2004 (UNFC-2004) ด้วยข้อสรุปที่ 2004/33 ทำาให้ 

ECOSOC เชิญประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคของ

สหประชาชาติ มาพิจารณาการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจการประยุกต์ใช้งานทั่วโลก ข้อสรุปนี้เสนอโอกาส

ในการประสานการจำาแนกปริมาณสำารองและทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพื่อสนองต่อการร่วมกันของกิจกรรมทางการเงินและ

กิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีทั่วโลก 

เพ่ือความสะดวกในการประยุกต์ใช้การจำาแนกท่ัวโลก คณะกรรมการพลังงานท่ีย่ังยืนของ ECE ได้ให้คณะทำางานกลุ่มผู้

เช่ียวชาญด้านการประสานศัพท์เฉพาะด้านทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ (ปัจจุบันคือคณะผู้เช่ียวชาญด้านการจำาแนก

ทรัพยากร) จัดเตรียมและนำาเสนอ กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ (UNFC) 

เพ่ือให้คณะผู้บริหารของคณะกรรมการพิจารณา เพ่ือสนองต่อข้อส่ังการ กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับ

ปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 (UNFC-2009) ท่ีเข้มข้นและเรียบง่ายกว่าจึงได้ถูกจัดเตรียม

ข้อกำาหนดหรือกฎเกณฑ์สำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 จำาเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เพิ่มเติมใน

ทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อประกันความสอดคล้องกันและเพื่อให้เทียบเคียงได้ ข้อกำาหนดที่ทำาให้ UNFC-2009 ใช้งานได้อย่าง

เต็มที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากร ระหว่างปี 2010 ถึงเมษายน 2013 ด้วยกระบวนการที่เท่า

เทียม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ข้อกำาหนดเหล่านี้ได้รับการเห็นชอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการพลังงาน

ที่ยั่งยืน ปลายปี 2013

UNFC-2009 และข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ECE ภายใต้ข้อสั่งการรวมของ ECOSOC และด้วย

ความร่วมมือ และการทำางานร่วมกันของทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของ ECE และ หน่วยงานอื่นๆ ใน

องค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างรัฐบาล สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ

อิสระมากมาย กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการสำารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการหารือ
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สาธารณะสองครั้ง ทำาให้ได้กรอบการจำาแนกทั่วไปพร้อมข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้ที่สะดวกใช้งานง่าย ตามที่

ปรากฏในเอกสารนี้

การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปของโลก เช่น น้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน และยูเรเนียมอย่างรอบครอบ UNFC-2009 มีบทบาทที่สำาคัญในกระบวนการนี้ ความมีอยู่ของแหล่งพลังงาน

ที่ใช้แล้วหมดไปเหล่านี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตพลังงานในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะ

ที่ประชากรกลุ่มใหญ่ซึ่งขยายเพิ่มขึ้นกำาลังหลุดพ้นจากความยากจน UNFC-2009 จะเป็นตัวช่วยสำาคัญในการจัดเตรียม

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเก่ียวกับปริมาณสำารองและปริมาณทรัพยากรพลังงานเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ การจัดการกระบวนการสำารวจและผลิตในภาคอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรการเงินระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสนับสนุนการรับรู้ของสังคม มันเติมเต็มสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับความพยายามของพวกเรา

ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน  ความสำาเร็จของงานนี้สำาหรับแหล่งพลังงานเดิมๆ ที่มีอยู่ทำาให้ผู้มีส่วนได้

เสียเข้าร่วมประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้กรอบการจำาแนกนี้เข้ากับแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ใต้ดินอย่างจริงจัง  ขณะนี้งานของเรายังไม่แล้วเสร็จ

ข้าพเจ้ามีความยินดีมอบข้อกำาหนดร่วมในการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ให้ท่านได้รับไว้้พิจารณา และขอมอบเป็นบรรณา

การให้กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

Sven Alkalaj

เลขาธิการบริหาร
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คำานำา

กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ  สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 

(UNFC-2009) เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นระบบที่ประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติสำาหรับการ

จำาแนกและรายงานปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ และเป็นระบบการจำาแนกเพียงหนึ่งเดียวในโลก

ปัจจุบันที่เป็นเช่นนี้ ข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้ทำาให้ UNFC-2009 ใช้งานได้ ข้อกำาหนดแสดงหลักเกณฑ์พื้น

ฐานที่พิจารณาแล้วว่าจำาเป็นสำาหรับการรักษาความสอดคล้องในการประยุกต์ใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ข้อกำาหนดได้

ให้ข้อแนะนำาเสริมที่สำาคัญสำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ในสถานการณ์จำาเพาะแบบต่างๆ ด้วย

โดยการร่วมกับกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีต่างๆ UNFC-2009 ได้สะท้อนถึงเงื่อนไขมากมาย ในภาคเศรษฐกิจและ

สังคม รวมถึงเงื่อนไขด้านการตลาดและขอบข่ายงานรัฐบาล ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และความ

ไม่แน่นอนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ตลอดมา มันเป็นกรอบการจำาแนกที่สามารถทำาได้ทั้งการศึกษาด้านพลังงานและแร่ระหว่าง

ประเทศ วิเคราะห์นโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐบาล วางแผนกระบวนการด้านอุตสาหกรรม และการจัดสรรเงิน

ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

UNFC-2009 เป็นระบบที่ใช้หลักการทั่วไป ที่ปริมาณต่างๆ ถูกจำาแนกด้วยเกณฑ์พื้นฐานสามประการ คือ ความเป็น

ไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม (E) สถานภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ (F) และ ความรู้ทางธรณีวิทยา (G) โดย

ใช้แผนการเข้ารหัสตัวเลขและภาษาที่เป็นอิสระต่อกัน การรวมกันของเกณฑ์เหล่านี้ทำาให้เกิดเป็นระบบสามมิติ UNFC-

2009 ที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบโดยตรงหรือใช้เป็นเครื่องมือประสานนี้เป็นผลต่อเนื่องจาก UNFC ปี 2004  กระบวนการ

แก้ไขทำาให้ได้กรอบการจำาแนกที่ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่ายซึ่งโดยทั่วไปมีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูง มันถูกออกแบบให้ลงตัว

กับระบบอื่นๆ ที่ใช้อย่างกว้างขวางอยู่แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตทรัพยากรธรณี เช่น Template ของคณะกรรมการ

มาตรฐานการรายงานปริมาณสำารองแร่ระหว่างประเทศ (CRIRSCO) และสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) / สภา

ปิโตรเลียมโลก (WPC) / สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกา (AAPG) / สมาคมวิศวกรประเมินปิโตรเลียม (SPEE) 

ระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม (PRMS) และทำาให้สะดวกสำาหรับการจัดทำาแผนที่ร่วมกับระบบการจำาแนกอื่นๆ 

นิยามของ หมวดหมู่และหมวดย่อยใน UNFC-2009 ถูกทำาให้เรียบง่าย และใช้การจำาแนกหมวดหมู่แบบธรรมดาๆ ด้วย

ภาษาพื้นๆ และคำาศัพท์ทั่วไปที่สอดคล้องในระดับที่เหมาะสมสำาหรับการสื่อสารทั่วโลก หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่ทำาให้เข้าใจ

ผิดสำาหรับผู้ที่ไม่ชำานาญ และคำาที่มีหลายความหมาย ที่สำาคัญที่สุดไม่มีการใช้คำาว่า “ปริมาณสำารอง” นอกจากในความ

หมายทั่วไป  “ปริมาณสำารอง” เป็นคำาที่มีหลายความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย แม้แต่ในอุตสาหกรรม

การผลิตทรัพยากรธรณี ซึ่งคำานี้ถูกจำากัดความและใช้อย่างระมัดระวังโดยผู้เชี่ยวชาญ

โลกยุคโลกาภิวัตน์วันนี้มีผลต่อการเพิ่มจำานวน บริษัทพหุทรัพยากร (multi-resource companies) ที่ดำาเนินงานในหลาย

ประเทศและพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ของทรัพยากร เช่น การทำาเหมืองแร่น้ำามันดินเพื่อผลิตน้ำามัน

ดิบสังเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าพรมแดนในอดีตระหว่างแร่และปิโตรเลียมซึ่งมีระบบการจำาแนกทรัพยากร ความจำาเป็น

ในการรายงานสังคม และกฎระเบียบทางบัญชีที่แตกต่างกัน ไม่ยั่งยืนอีกต่อไป  ด้วยการครอบคลุมกิจกรรมการผลิต

ทรัพยากรธรณีทุกประเภท UNFC-2009 จึงอาศัยหลักการทั่วไปและมีเครื่องมือสำาหรับการรายงานที่สอดคล้องกันเกี่ยว

กับกิจกรรมเหล่านี้ โดยไม่คำานึงถึงประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์  มันเป็นมาตรการที่แข็งแกร่งซึ่งปูทางสำาหรับการปรับปรุง

การสื่อสารทั่วโลก และช่วยให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบและแนวทางที่น้อยลงแต่เข้าใจกันอย่าง

กว้างขวางมากขึ้น ประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการใช้ UNFC 2009 และข้อกำาหนดต่างๆ จึงเป็นรูปธรรม
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UNFC-2009 และข้อกำาหนดในการประยุกต์ใช้ถูกพัฒนาด้วยความร่วมมือ และการทำางานร่วมกันของประเทศที่เป็น

สมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ECE หน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ องค์การ

ระหว่างรัฐบาล สมาคมวิชาชีพ และภาคเอกชน 

เอกสารนี้เขียนขึ้นจากการทำางานของคณะทำางานเฉพาะกิจที่ทำาการพิจารณาเทียบเคียงระบบการจำาแนกที่สำาคัญๆ ซึ่ง

กันและกัน นั่นคือ คณะทำางานเฉพาะกิจด้านการเทียบเคียงของ UNFC (UNFC Mapping Task Force) คณะทำางาน

เฉพาะกิจนี้นำาโดย Mücella Ersoy (วิสาหกิจถ่านหินตุรกี) และPer Blystad (คณะกรรมการปิโตรเลียมนอร์เวย์) โดยมี 

Naill eatherstone (CRIRSCO),  Ferninando Camisani-Calzolari (CRIRSCO), John Etherington (คณะกรรมการปริมาณ

สำารองน้ำามันและก๊าซ SPE), Kirill Kavun (สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่และการใช้ดินชั้นใต้ผิว (VIEMS) แห่ง

สหพันธรัฐรัสเซีย), James Ross (รอสส์ปิโตรเลียมจำากัด) และ Andrej Subelj (สโลวีเนีย)

ความอุสาหะพยายามในการเตรียมการสำาหรับการแก้ไข UNFC ได้รับการยกย่องและชื่นชมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการทำางานของคณะทำางานเฉพาะกิจด้านการปรับปรุง UNFC (UNFC Revision Task Force) ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้

บริหารของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

การพัฒนาข้อกำาหนดเหล่านี้รับผิดชอบโดยคณะทำางานเฉพาะกิจด้านข้อกำาหนด ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนก

ทรัพยากร ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่นำาโดย James Ross (ประธาน) และ Ferninando Camisani-Calzolari (CRIRSCO),  

Daniel DiLuzio, Roger Dixon (สนับสนุนโดย Paul Bankes ตั้งแต่กลางปี 2012), David Elliott, Timothy Klett, Kjell 

Reidar Knudsen, Ian Lambert ซึ่งมาแทนโดย Leesa Carson ในช่วงกลางปี 2012 (สนับสนุนโดย Yanis Miezitis), David 

MacDonald, Yuri Podturkin (สนับสนุนโดยคณะทำางานรัสเซีย) และ Daniel Trotman.
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คำาย่อ และ อักษรย่อ 

AAPG    สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกา

Ad Hog Group of Expert  คณะทำางานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ ECE ด้านการประสานศัพท์เฉพาะ
    ด้านทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ 

CMMI    สภาสถาบันการเหมืองแร่และโลหะกรรม

CRIRSCO   คณะกรรมการมาตรฐานการรายงานปริมารสำารองแร่ระหว่างประเทศ

ECE    คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป แห่งสหประชาชาติ

Expert Group   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากร ของ ECE

IAEA    ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

IEC    คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาไฟฟ้า

    
และอิเล็กทรอนิกส์  

ISO    องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

NEA    หน่วยงานพลังงานนิวเคลียร์ ของ OECD

OECD    องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

PRMS    ระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมปี 2007 ของ SPE/WPC/AAPG/SPEE
    ซึ่งได้รับการรับรองโดย SPE, WPC, AAPG, SPEE และ SEG

SEG    สมาคมนักสำารวจธรณีฟิสิกส์

SPE    สมาคมวิศวกรปิโตรเลียม

SPEE    สมาคมวิศวกรประเมินปิโตรเลียม

UNFC    กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติสำาหรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่

UNFC-2009   กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากร
    พลังงานฟอสซิลและแร่ 2009

VIEMS    สถาบันเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่ และการใช้ดินชั้นใต้ผิว แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

WPC    สภาปิโตรเลียมโลก
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ภาค 1

กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ

สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากร

พลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 (UNFC-2009)*

   

 
*
 เนื้อหาใน UNFC-2009 ตรงกันกับใน สิ่งพิมพ์ ชุดพลังงาน ของ ECE ลำาดับที่ 39 และ ECE/ENERGY/85 เผยแพร่ในปี 2010
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3

บทนำา

ในการประชุมสมัยที่ 16 ในเดือนพฤศจิกายน 2007 คณะกรรมการพลังงานที่ยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจยุโรปได้ให้คณะทำางานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานศัพท์เฉพาะ ด้านทรัพยากรพลังงานฟอสซิล

และแร่ (ปัจจุบันคือกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากร) นำาเสนอกรอบการจำาแนกของสหประชาชาติสำาหรับ

ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ (UNFC) ชุดใดๆ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้คณะผู้บริหารของคณะกรรมการ

พลังงานที่ยั่งยืนพิจารณา ในปี 2008 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้งานของ UNFC ทั่วโลก เพื่อสนองต่อข้อสั่งการดัง

กล่าว การจำาแนกฉบับที่เรียบง่ายและผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว (กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติสำาหรับ

ปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 (UNFC-2009)) ถูกจัดเตรียมโดยคณะทำางานเฉพาะกิจ

ด้านการปรับปรุง UNFC ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารของคณะทำางานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน คำาชี้แจงสำาหรับ UNFC-2009 (อยู่ในภาค 3) อธิบายรายละเอียดบางประเด็นที่มีอยู่ในการจำาแนกที่ผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจำาแนก

แผนการทำางานในปี 2009/10 ของคณะทำางานกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (ECE/ENERGY/GE.3/2009/2) ท่ีเห็นชอบในคราว

ประชุมสมัยที่หก ระบุว่าควรเตรียมร่าง UNFC-2009 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ไว้สำาหรับการประชุมสมัยที่เจ็ด

1. การประยุกต์ใช้

UNFC-2009 ใช้ได้กับปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ที่อยู่บนดินและอยู่ใต้ผิวดิน มันถูก

ออกแบบให้เหมาะสมเท่าที่เป็นไปได้กับความต้องการในการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพลังงานและแร่ 

การทำางานด้านการจัดการทรัพยากร การประสานกระบวนการทางธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานด้านการเงิน

2. หมวดหมู่และหมวดย่อย

UNFC-2009 เป็นระบบที่ใช้หลักการทั่วไป ที่ปริมาณต่างๆ ถูกจำาแนกด้วยเกณฑ์พื้นฐานสามประการ คือ ความ

เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม (E) สถานภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ (F) และความรู้ทางธรณีวิทยา (G) 

โดยใช้แผนการเข้ารหัสตัวเลข การรวมกันของเกณฑ์เหล่านี้ทำาให้เกิดเป็นระบบสามมิติ ในบางกรณีหมวดหมู่ (เช่น 

E1, E2, E3) และหมวดย่อย (เช่น E1.1) จะถูกกำาหนดไว้สำาหรับเกณฑ์แต่ละตัว ตามที่แสดงและกำาหนดไว้ในภาค

ผนวก ก. และ ข.

หมวดหมู่แรก (แกน E) กำาหนดระดับการอำานวยประโยชน์ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างความเป็น

ไปได้ในเชิงพาณิชย์ของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาถึงราคาตลาด และเงื่อนไขตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

สิ่งแวดล้อม และสัญญาที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ที่สอง (แกน F) กำาหนดความสมบูรณ์ของการศึกษาและภาระผูกพัน

ที่จำาเป็นในการดำาเนินการตามแผนการทำาเหมืองหรือการพัฒนาโครงการ สิ่งเหล่านี้ขยายขึ้นจากความพยายาม

ในการสำารวจในช่วงต้น ก่อนแหล่งสะสมทรัพยากรจะได้รับการยืนยันว่ามีอยู่ตลอดโครงการสำาหรับการผลิตและ

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ และสะท้อนให้เห็นถึงหลักการมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่คุณค่า (standard value chain
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โครงการคุมคาเชิงพาณิชย

โครงการที่มีศักยภาพคุมคา
เชิงพาณิชย

โครงการไมคุมคาเชิงพาณิชย

โครงการสำรวจ

ปริมาณเสริมในแหลง

องคประกอบรวมอื่นๆ

ปริมาณที่ผลิต

รหัส (E1;F2:G3)
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4

management principles) หมวดหมู่ที่สาม (แกน G) กำาหนดระดับความเชื่อมั่นในความรู้ด้านธรณีวิทยา และ

ศักยภาพการผลิตของปริมาณต่างๆ

หมวดหมู่และหมวดย่อยเป็นบล็อกของระบบ และจะถูกรวมกันเข้าเป็น “ชั้น”  UNFC-2009 สามารถมองเห็นเป็น

สามมิติ ตามรูปที่ 1 หรือ แสดงเป็นรูปแบบสองมิติอย่างย่อที่สำาหรับการใช้งาน ตามรูปที่ 2

3. ชั้น

ชั้น ถูกกำาหนดเป็นพิเศษโดยการคัดเลือกผลรวมของหมวดหมู่ หรือหมวดย่อย (หรือกลุ่มของหมวดหมู่หรือ

หมวดย่อย) จากเกณฑ์ทั้งสาม เนื่องจากรหัสถูกเรียงลำาดับตรงกันเสมอ (นั้นคือ E; F; G) ดังนั้นตัวอักษรอาจละไว้ 

เหลือเพียงตัวเลขเท่านั้น รหัสตัวเลขของชั้นจึงตรงกันในทุกภาษา โดยใช้ตัวเลขอารบิค

รูปที่ 1

หมวดหมู่ของ UNFC-2009 และตัวอย่างของชั้น
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การผลิต
ผลิตภัณฑ์่จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ไม่จำาหน่าย a

ชั้น
หมวดหมู่

E F Gb

ผลิตในอนาคตโดย

โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

หรือ โดยการทำาเหมือง

 

โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ c 1 1 1, 2. 3

มีศักยภาพผลิตได้ในอนาคต 

โดยโครงการพัฒนา หรือ    

การทำาเหมืองที่อาจเกิดขึ้นได้

โครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่า

เชิงพาณิชย์ d
2e 2 1, 2, 3

โครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ f 3 2 1, 2, 3

ปริมาณเสริมในแหล่ง รวมกับแหล่งที่ค้นพบแล้ว 3 4 1, 2, 3

มีศักยภาพในการผลิต     

หากการสำารวจเป็นผลสำาเร็จ 
โครงการสำารวจ 3 3 4

ปริมาณเสริมในแหล่ง รวมกับแหล่งที่มีศักยภาพ 
g 3 4 4

โภ
ค

ภ
ัณ

ฑ
์ร

ว
ม

ใน
แ

ห
ล

่ง
ต

ั้ง
แ

ต
่แ

ร
ก

5

รูปที่ 2

UNFC-2009 แบบย่อ แสดงชั้นปฐมภูมิ (Primary Classes)

 a 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำาหน่ายในอนาคต จัดเป็น E3.1 ทรัพยากรที่จะผลิตแต่ไม่จำาหน่ายสามารถอยู่ได้ในทุกชั้นของปริมาณที่ผลิตได้  

ไม่ได้แสดงไว้ในตาราง

 
b
 หมวดหมู่ G อาจมีรูปแบบไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อทำาการจำาแนกแร่ของแข็ง และปริมาณในแหล่ง หรือในรูปแบบสะสม (เช่น 

G1+G2) ซึ่งมักใช้กับของไหลที่ผลิตได้

 
c
 โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ปริมาณที่สามารถผลิต

ได้ร่วมกับโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ถูกกำาหนดในระบบการจำาแนกหลายระบบให้เป็น ปริมาณสำารอง (Reserves) แต่มีความแตกต่างด้าน 
เนื้อหาระหว่างคำาจำากัดความเฉพาะซึ่งใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีหลายประเภท ดังนั้นในที่นี้จึงไม่ใช้คำาๆ นี้

 
d
 โครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์หลายโครงการคาดการณ์ว่าจะถูกพัฒนาในอนาคตอันใกล้ โดยปริมาณถูกประเมินว่ามี

โอกาสที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจสำาหรับการผลิต แต่ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค และ/หรือ ทางพาณิชย์ยังไม่ได้รับการยืนยัน ดังนั้นจึงไม่
ได้หมายความว่าทุกโครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์จะได้รับการพัฒนา

 
e
 โครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์อาจมีคุณสมบัติตรงกับ E1.

 
f
 โครงการที่ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และโครงการที่กำาลังเริ่มพัฒนา รวมถึงโครงการที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาทางพาณิชย์ ในอนาคตอันใกล้

 
g
 ปริมาณส่วนนี้อาจสามารถผลิตได้ในอนาคตหากมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับชนิดของโภคภัณฑ์และเทคนิคการผลิต 

(ถ้ามี) ที่ได้นำามาใช้  ปริมาณเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถผลิตได้เลยเนื่องจากข้อจำากัดทางกายภาพ และ/หรือ ทางเคมี
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ขณะที่ยังไม่มีข้อจำากัดที่ชัดเจนของความเป็นไปได้ในการรวมหมวดหมู่หรือหมวดย่อย E, F, และ G ดังนั้นโดย

ทั่วไปจึงมีการใช้ในจำานวนจำากัดเท่านั้น สำาหรับการรวมกันที่สำาคัญๆ (ชั้นและชั้นย่อย) จะมีคำาอธิบายเฉพาะ

สำาหรับรหัสตัวเลข ดังปรากฏในรูปที่ 2

ตามรูปที่ 2 โภคภัณฑ์รวมในแหล่งตั้งแต่แรก ถูกจำาแนกโดยระบุวันที่ ในลักษณะดังต่อไปนี้

 (ก) ปริมาณที่ผลิตได้ซึ่งถูกจำาหน่ายแล้ว – ผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่าย

 (ข) ปริมาณที่ผลิตได้ซึ่งไม่ถูกจำาหน่าย – ผลิตภัณฑ์ไม่จำาหน่าย

 (ค) ปริมาณต่างๆ รวมกับแหล่งค้นพบแล้วอาจผลิตได้ในอนาคตด้วยกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณี การ

ศึกษาวิวัฒนากรด้านเทคนิคและด้านพาณิชย์ ของโครงการพัฒนาหรือการทำาเหมืองช่วยสร้างพื้นฐานของการ

จำาแนก

 (ง) ปริมาณเสริมในแหล่งรวมกับแหล่งท่ีีค้นพบแล้วและจะไม่ถูกผลิตด้วยโครงการพัฒนาหรือการทำาเหมือง

ใดๆ ท่ีมีในปัจจุบัน

 (จ) ปริมาณต่างๆ รวมกับแหล่งที่มีศักยภาพซึี่งอาจผลิตได้ในอนาคต แสดงว่าแหล่งได้รับการยืนยัน

 (ฉ) ปริมาณเสริมในแหล่งรวมกับแหล่งที่มีศักยภาพ อาจไม่ถูกคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตได้ถึงแม้ว่า

แหล่งได้รับการยืนยัน

การรักษาความสมดุลของปริมาณรวมสามารถทำาได้ด้วยการประยุกต์ใช้การจำาแนกอย่างเต็มท่ี เพ่ือจุดประสงค์น้ี

จุดอ้างอิงจะถูกสร้างขึ้นโดยมีการกำาหนดปริมาณ คุณภาพ และราคาของการจำาหน่าย (หรือการถ่ายโอน1) ของ

ปริมาณที่ผลิตได้

ปริมาณต่างๆ ต้องได้รับการประมาณการอยู่เสมอโดยไม่รวมผลผลิตในอดีตซึ่งอาจตรวจวัดได้ การประมาณการ

มักมีความไม่แน่นอนอยู่ ความไม่แน่นอนสามารถแสดงได้ด้วยการกำาหนดช่วงระดับความมั่นใจที่ลดลง (สูง 

กลาง ต่ำา) หรือโดยการกำาหนดสามสถานภาพจำาเพาะ (ประเมินต่ำา ดีที่สุด และสูง) วิธีการแรกโดยทั่วไปประยุกต์

ใช้กับแร่ของแข็งในขณะที่วิธีการหลังมักใช้กับปิโตรเลียม การประเมินสถานภาพต่ำาเทียบได้โดยตรงกับระดับความ

มั่นใจสูง (เช่น G1) ในขณะที่การประเมินสถานภาพดีที่สุดเทียบได้กับผลรวมระดับความมั่นใจสูงและปานกลาง 

(G1+G2) การประเมินสถานภาพสูงเทียบได้กับผลรวมระดับความมั่นใจสูง กลาง และต่ำา (G1+G2+G3) ปริมาณ

ต่างๆ อาจถูกประเมินโดยใช้วิธีการคำานวณหรือการศึกษาความเป็นไปได้

ในขณะที่ปริมาณที่เกี่ยวข้องที่ค้นพบซึ่งอาจจะผลิตได้ในอนาคตถูกแบ่งออกเป็น ปริมาณที่คาดว่าจะถูกจำาหน่าย 

และประมาณที่คาดว่าจะผลิตแต่ไม่จำาหน่าย 

   
 1

 ในโครงการร่วมขนาดใหญ่ อาจจำาเป็นต้องกำาหนด ราคา “แลกเปลี่ยน” ภายใน ระหว่าง การดำาเนินงาน “ต้นน้ำา” และการดำาเนิน
งาน “กลางน้ำา” หรือ “ปลายน้ำา” โดยใช้การคำานวณแบบไม่ตายตัว (netback calculation)
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ปริมาณที่มีศักยภาพในการผลิตอาจถูกผลิตได้ในอนาคตโดยโครงการท่ีอาจเกิดขึ้นได้บนเง่ือนไขที่จะต้องกำาหนด

อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข โครงการดังกล่าวเหล่านี้ถูกจำาแนกเป็นกลุ่มโครงการที่คาดว่ามีเงื่อนไขทางสังคมและ

เศรษฐกิจยอมรับได้สำาหรับการดำาเนินงาน และกลุ่มที่คาดว่ายอมรับไม่ได้ กรณีกลุ่มแรกเกิดจากโครงการผลิตไม่มี

ความสมบูรณ์เพียงพอที่จะยืนยันความเป็นไปได้ทางเทคนิค และ/หรือ ทางพาณิชย์ ซึ่งจะทำาให้มีพื้นฐานความรับ

ผิดชอบในการผลิตและจำาหน่ายโภคภัณฑ์ในระดับเชิงพาณิชย์ สำาหรับกรณีกลุ่มหลังนี้ทั้งโครงการและเงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจและสังคม ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงศักยภาพที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายเชิงพาณิชย์

ในอนาคตอันใกล้ แหล่งสะสมทรัพยากรหนึ่งแหล่งอาจทำาให้เกิดหลากหลายโครงการที่มีสถานะภาพแตกต่างกัน

4. ชั้นย่อย

เพื่อให้การสื่อสารทั่วโลกในอนาคตมีความชัดเจน ชั้นย่อยทั่วไปของ UNFC-2009 ถูกกำาหนดเพิ่มเติมโดยมีพื้น

ฐานบนองค์ประกอบที่ครบถ้วน (full granularity) ซึ่งจัดตาม หมวดย่อย ที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข. ชั้นย่อยนี้

แสดงอยู่ในรูปที่ 3.

5. การประสานรายการทรัพยากร

การจำาแนกนอกเหนือจากที่ปรากฏในรูปที่ 2 นั้น สามารถทำาได้โดยการเลือกรวมหมวดหมู่ที่เหมาะสม หรือโดย

การจัดกลุ่ม หรือแยกหมวดหมู่ย่อยลงไปอีก การทำาดังนี้สามารถประสานรายการทรัยพากรต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น

บนพื้นฐานระบบจำาแนกหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้  

ในทางกลับกันหากใช้ UNFC-2009 แบบไม่ย่อ (แบบสามมิติ) ในการทำารายการคงคลังทรัพยากรก็สามารถเปลี่ยน

ให้เป็นรายการทรัพยากรแบบท่ีทำาด้วยการจำาแนกท่ีสอดคล้องวิธีอ่ืนๆ โดยไม่ต้องย้อนกลับไปท่ีข้อมูลฐานทรัพยากร

6. การปรับตามความต้องการของชาติ หรือ ท้องถิ่น

การจำาแนกแบบต่างๆ มักต้องมีการปรับตามความต้องการระดับชาติ หรือ ระดับท้องถิ่น ในการปรับนี้ควรตรวจ

สอบความสอดคล้องในการใช้ UNFC-2009 แบบไม่ย่อ และ การประยุกต์ใช้อื่นๆ
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ชั้นต่างๆ ของ UNFC กำาหนดโดย หมวดหมู่ และหมวดย่อย 

โภ
ค

ภ
ัณ

ฑ
์ร
ว
ม

ใน
แ

ห
ล

่ง
ต

ั้ง
แ

ต
่แ

รก

ผลิตภัณฑ์่จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ไม่จำาหน่าย 

ชั้น ชั้นย่อย
หมวดหมู่

E F G

 โครงการคุ้มค่า  

เชิงพาณิชย์

กำาลังผลิต 1 1.1 1, 2, 3

อนุมัติเพื่อพัฒนาแล้ว 1 1.2 1, 2, 3

พิจารณาเพื่อพัฒนาแล้ว 1 1.3 1, 2, 3

โครงการมีศักยภาพ

คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

อยู่ระหว่างรอการพัฒนา 2
b

2.1 1, 2, 3

การพัฒนาหยุดชะงัก 2 2.2 1, 2, 3

โครงการไม่คุ้มค่า

เชิงพาณิชย์

การพัฒนาไม่ชัดเจน 3.2 2.2 1, 2, 3

การพัฒนาเป็นไปไม่ได้ 3.3 2.3 1, 2, 3

ปริมาณเสริมในแหล่ง 3.3 4 1, 2, 3

การสำารวจ (ไม่ได้กำาหนดชั้นย่อย)c 3.2 3 4

ปริมาณเสริมในแหล่ง 3.3 4 4

ก
าร

ผ
ล
ิต

แ
ห

ล่
งที่

พ
บ

ศั
ก
ย
ภ

าพ
แ
ห

ล่
ง

8

รูปที่ 3

ชั้น และชั้นย่อยของ UNFC-2009 กำาหนดโดยหมวดย่อย a

 
a
 อ้างอิงหมายเหตุ ตามรูปที่ 2. ด้วย

 
b
 โครงการที่รอการพัฒนา อาจเข้าเงื่อนไขของ E1.

 
c
 ชั้นย่อยทั่วไปไม่ได้กำาหนดในที่นี้ แต่มีข้อสังเกตว่าสำาหรับปิโตรเลียม คำาว่า Prospect, Lead และ Play เป็นที่ยอมรับกันโดย

ทั่วไป
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หมวดหมู นิยาม คำอธิบายเพิ่มเติม

บนพื้นฐานของเงื่อนไขสมมติฐานที่สมจริงของตลาดในอนาคต 

ถือวาในเวลานี้ไมมีการคาดการณที่สมเหตุสมผลสำหรับการผลิต 

และจำหนายที่คุมคาทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกลนี้ หรือยังไม 

สามารถประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการผลิตไดเนื่อง

จากขอมูลยังไมเพียงพอ (เชน อยูระหวางขั้นตอนการสำรวจ) 

ทั้งนี้รวมถึงปริมาณที่คาดวาจะทำการผลิตแตจะไมจำหนายดวย 

คาดวาการผลิตและจำหนาย

ไมสามารถเปนไปไดในเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตอันใกล 

หรือเร็วเกินไปสำหรับการ 

ประเมินความเปนไปได 

ทางเศรษฐกิจ

E3

การผลิตและจำหนายยังไมไดรับการยืนยันความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ แตบนพื้นฐานของเงื่อนไขสมมติฐานที่สมจริงของตลาด 

ในอนาคต มีการคาดการณที่สมเหตุสมผลสำหรับการผลิตและ 

จำหนายที่คุมคาทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล

คาดวาการผลิตและจำหนาย

สามารถดำเนินการ

เชิงเศรษฐกิจได

ในอนาคตอันใกล

E2

การผลิตและจำหนายมีความคุมคาบนพื้นฐานของเงื่อนไขตลาด 

ปจจุบัน และเงื่อนไขสมมติฐานที่สมจริงของตลาดในอนาคต 

การอนุมัติ/สัญญาตางๆ ที่จำเปนไดรับการยืนยัน หรือมีการ 

คาดการณอยางสมเหตุสมผลวาจะไดรับ การอนุมัติ/สัญญาตางๆ 

ทั้งหมดในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ 

ตองไมถูกกระทบจากเงื่อนไขตลาดที่พลิกผันระยะสั้น 

ซึ่งสงผลใหการคาดการณลวงหนาระยะยาวยังคงมีผลเปนบวก

ไดรับการยืนยันวาการผลิต 

และจำหนายสามารถดำเนิน

การเชิงเศรษฐกิจได  
E1

b c

d

9

ภาคผนวก ก. a

นิยามของหมวดหมู่ และคำาอธิบายเพิ่มเติม

 
a
 ภาคผนวก ก. เป็นส่วนหนึ่งของ UNFC-2009

 
b
 คำาว่า “extraction”  เทียบได้กับคำาว่า “production” เมื่อใช้กับปิโตรเลียม

 
c
 คำาว่า “deposit”  เทียบได้กับคำาว่า “accumulation” หรือ “pool” เมื่อใช้กับปิโตรเลียม

 
d
 วลี “สามารถดำาเนินการเชิงเศรษฐกิจ” หมายรวมถึงเศรษฐกิจ (ในความหมายแคบๆ) บวกกับ “เงื่อนไขการตลาด” อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง และรวมถึงการพิจารณา ราคา ค่าใช้จ่าย กรอบกฎหมาย/บัญชี สิ่งแวดล้อม สังคมและปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับด้านเทคนิคที่
สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา
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หมวดหมู นิยาม คำอธิบายเพิ่มเติม

สำหรับปริมาณที่พบในแหลง หรือ สำหรับการประเมินการผลิต 

พลังงานฟอสซิลและทรัพยากรแรที่ผลิตไดในรูปของแข็ง โดยทั่วไป 

ปริมาณถูกจัดกลุมแบบแยกสวน ซึ่งการประมาณการแตละสวน 

สะทอนถึงระดับของความรูทางธรณีวิทยา และความมั่นใจที่มี

ในเฉพาะสวนของแหลง การประมาณการจะถูกจัดหมวดหมูเปน 

G1, G2 และ/หรือ G3 แลวแตความเหมาะสมสำหรับการประเมิน 

การผลิตของพลังงานฟอสซิลและทรัพยากรแรที่ผลิตไดในรูป

ของไหล โดยทั่วไปธรรมชาติการเคลื่อนที่ไดของมันทำใหไม

สามารถกำหนดปริมาณที่สามารถผลิตไดของแหลงแบบแยกสวน  

ปริมาณที่สามารถผลิตไดจึงควรถูกประเมินบนพื้นฐานภาพรวม 

ของผลที่เกิดจากแผนการพัฒนาแหลง และโดยทั่วไปมักจัดกลุม 

บนพื้นฐานของสถานะภาพ หรือผลลัพธสามแบบ ซึ่งเทียบไดกับ 

G1, G1+G2 และ G1+G2+G3

ปริมาณของแหลงที่พบ 

สามารถประมาณการไดดวย

ความมั่นใจระดับสูง

ปริมาณของแหลงที่พบ 

สามารถประมาณการไดดวย

ความมั่นใจระดับปานกลาง

ปริมาณของแหลงที่พบ 

สามารถประมาณการไดดวย

ความมั่นใจระดับต่ำ

G1

G2

G3

F4
ไมมีการระบุโครงการพัฒนา 

หรือการทำเหมืองใดๆ

ปริมาณที่พบในแหลง ซึ่งจะไมผลิตโดยโครงการพัฒนาหรือ

การทำเหมืองใดๆ ที่กำหนดไวในปจจุบัน

การศึกษาคราวๆ เบื้องตน (เชน ระหวางการสำรวจ) ซึ่งอาจอยูบน 

พื้นฐานของโครงการพัฒนาหรือการทำเหมืองที่กำหนด 

(อยางนอยกำหนดไวในหลักการ) บงชี้วาตองมีการเก็บขอมูลเพิ่ม 

เพื่อยืนยันความมีอยูของแหลงในรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ 

ที่การศึกษาความเปนไปไดของการผลิตจะสามารถถูกประเมินได

ความเปนไปไดของการผลิต 

โดยโครงการพัฒนาหรือ 

การทำเหมืองที่กำหนด 

ไมสามารถรับการประเมิน 

ไดเนื่องจากขอมูลดาน 

เทคนิคที่จำกัด

F3

การศึกษาเบื้องตนชี้ใหเห็นถึงความมีอยูของแหลงในรูปแบบ 

คุณภาพ และปริมาณที่ความเปนไปไดในการผลิตโดยโครงการ 

พัฒนา หรือการทำเหมืองที่กำหนด (อยางนอยกำหนดไวกวางๆ) 

สามารถถูกประเมินได

ความเปนไปไดของการผลิต 

โดยโครงการพัฒนาหรือ 

การทำเหมืองที่กำหนด 

ตองไดรับการประเมิน   

เพิ่มเติม

F2

การผลิตกำลังดำเนินการอยู หรือการดำเนินการพัฒนาโครงการ 

หรือการทำเหมืองกำลังดำเนินการ หรือ การศึกษารายละเอียด 

เสร็จสมบูรณเพียงพอสำหรับสาธิตความเปนไปไดในการผลิตโดย 

การพัฒนาโครงการหรือทำเหมืองตามที่กำหนดไว

ความเปนไปไดของการผลิต 

โดยโครงการพัฒนาหรือ

การทำเหมืองที่กำหนด

ไดรับการยืนยัน

F1

10
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หมวดหมู นิยาม คำอธิบายเพิ่มเติม

G4

ปริมาณของแหลงศักยภาพ

ถูกประมาณการบนพื้นฐาน

เบื้องตนที่เปนหลักฐาน

ทางออม

ปริมาณที่ประมาณการไดในระหวางการสำรวจมักมีความไม

แนนอนสูง และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งไมมีโครงการพัฒนา หรือการ 

ทำเหมืองใดๆ ดำเนินการผลิตปริมาณที่ประมาณการไวนี้ หากมี 

การประมาณการก็มักจะมีการคาดหมายผลลัพธ ซึ่งถาเปนไปได 

ควรมีการบันทึกความไมแนนอนทั้งหมดของแหลงศักยภาพ 

(ในรูปแบบการกระจายความนาจะเปน) นอกจากนี้ควรบันทึก 

โอกาส (ความนานะเปน) ที่แหลงศักยภาพจะกลายเปนแหลงที่มี 

ความสำคัญในเชิงพาณิชยดวย

11
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หมวดหมู หมวดยอย นิยาม หมวดยอย

F2

F2.1

F2.3

F2.2

ไมมีแผนการพัฒนา หรือแผนการเก็บขอมูลเพิ่มเติมที่เปนปจจุบัน 

เนื่องจากมีศักยภาพที่จำกัด

กิจกรรมโครงการถูกระงับ และ/หรือ มีการแสดงใหเห็น 

วาการพัฒนาในเชิงพาณิชยอาจตองลาชาอยางมีนัยสำคัญ

กิจกรรมโครงการดำเนินไปอยางตอเนื่องแสดงใหเห็นถึง 

การพัฒนาในอนาคตอันใกล

การศึกษาอยางละเอียดเสร็จสมบูรณเพียงพอสำหรับการสาธิต 

ความเปนไปไดในการผลิต โดยการพัฒนาโครงการหรือทำเหมือง 

ตามที่กำหนดไว

ไดรับอนุมัติดานเงินทุนและกำลังเริ่มดำเนินโครงการพัฒนา 

หรือการทำเหมือง

ตอนนี้กำลังทำการผลิต

F1

F1.1

F1.2

F1.3

บนพื ้นฐานของเงื ่อนไขสมมติฐานที ่สมจริงของตลาดในอนาคต 

ถือวาตอนนี้ยังไมมีโอกาสที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและจำหนาย 

ที่คุมคาทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล

ขณะนี้ยังไมสามารถระบุความเปนไปไดทางเศรษฐกิจในการผลิต 

เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ (เชน ยังอยูในชวงการสำรวจ)

ปริมาณที่คาดหมายจะทำการผลิต แตไมไดมีไวจำหนาย

E3.3

E3.2

E3.1

E3

ไมมีการกำหนดหมวดยอยE2

การผลิตและจำหนายไมมีความคุมคาบนพื้นฐานของเงื่อนไขตลาด 

ปจจุบัน และเงื่อนไขสมมติฐานที่สมจริงของตลาดในอนาคต  

แตทำใหสามารถดำเนินการไดโดยการสนับสนุนของรัฐบาล และ/หรือ 

การชดเชยอื่นๆแตทำใหสามารถดำเนินการไดโดยการสนับสนุน 

ของรัฐบาล และ/หรือ การชดเชยอื่นๆ

การผลิตและจำหนายมีความคุมคาบนพื้นฐานของเงื่อนไขตลาด 

ปจจุบันและเงื่อนไขสมมติฐานที่สมจริงของตลาดในอนาคต
E1.1

E1

E1.2

12

ภาคผนวก ข. a

นิยามของหมวดย่อย

a 
ภาคผนวก ข. เป็นส่วนหนึ่งของ UNFC-2009
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ภาค 2*

ข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้

กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ

สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากร

พลังงานฟอสซิลและแร่ 2009 (UNFC-2009)

  

* หากไม่ได้ระบุเป็นอื่น ทุกบท และทุกภาคผนวก ที่ปรากฏและอ้างอิงในภาค 2 ใช้สำาหรับภาค 2 เท่านั้น
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1. บทนำา

ในการประชุมสมัยที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายน 2009 คณะกรรมการด้านพลังงานที่ยั่งยืน อนุมัติเนื้อหากรอบการ

จำาแนกของสหประชาชาติสำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ 2009 (UNFC-2009) ชุด

สุดท้าย เนื้อหาของ UNFC-2009 (อยู่ในภาค 1 และ 3) ถูกตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในปี 2010 เป็นสิ่งตีพิมพ์ของคณะ

กรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (ECE), ECE/ENERGY/85 และ ชุดพลังงาน ของ ECE ลำาดับที่ 39 

ในหกภาษาของสหประชาชาติ (อาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน)

วตัถุประสงค์หลักของ UNFC-2009 คือการเพ่ิมการส่ือสารระหว่างประเทศโดยการจัดหากรอบการจำาแนกท่ัวไป

สำาหรับการรายงานปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ แม้ว่าการประมาณการดังกล่าวอาจทำา

โดยใช้ระบบการจำาแนกหรือการรายงานที่ (1) อาจใช้ศัพท์เฉพาะที่ต่างกันสำาหรับประมาณการเปรียบเทียบ หรือ

ใช้ศัพท์เฉพาะที่เหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน (2) แนวทางการประยุกต์ใช้ร่วมที่เป็นเฉพาะรายโภคภัณฑ์ 

(commodity-specific) และ (3) อาจสะท้อนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์ของแข็งโดยการทำาเหมือง หรือผลิตภัณฑ์ของไหล

จากหลุมเจาะ UNFC-2009 ได้รับการพัฒนาเพื่อสนองเท่าที่เป็นไปได้ ต่อความต้องการของการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาพลังงานและแร่ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรของรัฐบาล มาตรฐานร่วมกระบวนการทาง

ธุรกิจและการรายงานทางการเงิน

ประโยชน์ที่สำาคัญของ UNFC-2009 คือศักยภาพที่จะทำาให้เกิดพื้นฐานร่วมกันสำาหรับภาคแร่และปิโตรเลียม ซึ่ง

มีระบบการจำาแนกที่ได้พัฒนาเพื่อการผลิตของแข็ง และของไหลเป็นหลักตามลำาดับ แต่ปัจจุบันต้องรับมือกับ

การทับซ้อนที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตทรัพยากรทั้งสองแบบ ตัวอย่างของการซ้อนทับคือ การทำาเหมือง

น้ำามันดินธรรมชาติหรือถ่านหิน เพื่อการผลิตน้ำามันหรือก๊าซสังเคราะห์ และการผลิตแร่ในรูปของไหล เช่น การ

ชะล้างยูเรเนียมจากแหล่ง และผลผลิตของ เกลือ/โพแทช จากน้ำาเกลือเข้มข้นใต้ดินในทะเลสาบเกลือ

ความสำาคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในบริบทของการผลิตทรัพยากรธรณีเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะ

สมใน UNFC-2009 ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2

ในการประชุมสมัยแรกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากรในเดือนเมษายน  2010 มีการเห็นชอบให้

พัฒนาข้อกำาหนดทั่วไป สำาหรับ UNFC-2009 เฉพาะในส่วนที่พิจารณาแล้วว่าจำาเป็นสำาหรับความสอดคล้องใน

ระดับที่เหมาะสมเพื่อการรายงานประมาณการปริมาณสำารองและทรัพยากรภายใต้ UNFC-2009 ข้อกำาหนดที่ถูก

พิจารณาว่าจำาเป็นสำาหรับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ จะไม่ถูกกล่าวถึงเนื่องจากมีการเห็นชอบให้ใส่รวมอย่างเหมาะ

สมยิ่งขึ้นไว้กับระบบจำาแนกเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific classification systems) ที่มีอยู่แล้ว ดังน้ัน

นอกเหนือจากการจัดทำาข้อกำาหนดท่ัวไปแล้วยังมีความต้องการสร้างตัวเช่ือมระหว่าง UNFC-2009 กับระบบเฉพาะ

รายโภคภัณฑ์ (commodity-specific systems) ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่ข้อกำาหนดที่เหมาะสมจะได้ถูกประยุกต์ใช้ใน

ระดับโภคภัณฑ์ (commodity level) เพื่อจุดมุ่งหมายในการประเมินปริมาณสำารองและปริมาณทรัพยากร กรอบ

สำาหรับตัวเชื่อมที่ได้รับความเห็นชอบนี้อยู่ในบทที่ 3

เป็นท่ียอมรับว่าอาจมีความแตกต่างระหว่างการรายงานในระดับธุรกิจกับการรายงานของหน่วยงานรัฐบาลในระดับชาติ 

ซ่ึงการประมาณการต่างๆ ถูกรวบรวมและ/หรือได้รับ โดยใช้ข้อมูลและวิธีการท่ีต่างกัน ปัญหาน้ีกล่าวต่อไปในบทท่ี 4 
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ในบทที่ 5 กล่าวถึงปัญหาการเปิดเผยข้อมูล UNFC-2009 เป็นระบบสมัครใจซึ่งไม่ได้บังคับให้เปิดเผยรายละเอียด

เฉพาะหมวดหมู่ใดของปริมาณสำารอง หรือปริมาณทรัพยากร1 ข้อกำาหนดทั่วไปอยู่ในบทที่ 6 จำาเป็นต้องให้แน่ใจ

ว่า ปริมาณสำารอง/ปริมาณทรัพยากร (สำาหรับสินค้าโภคภัณฑ์ใดๆ) ซึ่งถูกรายงานตาม UNFC-2009 สามารถ

เปรียบเทียบกันได้พอ เพื่อให้ข้อมูลที่มีความหมายแก่ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าว

ระบบการจัดการ UNFC-2009 และข้อกำาหนดต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนก

ทรัพยากร

อภิธานศัพท์เฉพาะถูกรวมไว้ (ในภาคผนวก ก.) แต่จำากัดไว้สำาหรับศัพท์เฉพาะที่เจาะจงใช้กับ UNFC-2009 ใน

ขณะที่นิยามต่างๆ ยังมีไม่เพียงพอในระบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังมีแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อ

แนะนำาหลักใน UNFC-2009 อยู่ในภาคผนวก ข.

2. การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

UNFC-2009 ถูกออกแบบให้คำานึงถึงความสำาคัญของปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมในบริบทของการผลิตทรัพยากรธรณี 

ในการจำาแนกปริมาณที่ถูกประมาณการว่าอาจผลิตได้ในอนาคตโดยโครงการพัฒนาหรือการทำาเหมือง หมวดหมู่

แกน E ถูกกำาหนดอย่างชัดเจนให้รวมเอาทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้

เชิงพาณิชย์ของการลงทุน นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค2 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่งชี้และการพิจารณาเมื่อทำาการประมาณการปัญหาหรืออุปสรรคด้านส่ิงแวดล้อมหรือ

สังคมที่ทราบแล้วทั้งหมด ที่มีผลต่อโครงการตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญของการประเมิน

โครงการ อุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมสามารถขัดขวางความก้าวหน้าของโครงการ หรือนำาไปสู่การชะงัก 

หรือ การหยุดของกิจกรรมต่างๆ ที่กำาลังดำาเนินอยู่ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูข้อกำาหนดทั่วไป ซ.

   
 1

 คำาว่า “ปริมาณสำารอง” และ “ทรัพยากร” ไม่ได้นิยามไว้ใน UNFC-2009 เพราะว่าทั้งสองคำามีนิยามที่ต่างกันในภาคแร่ และภาค
ปิโตรเลียม ในที่นี้ใช้คำาทั้งสองในความหมายทั่วไปเท่านั้น เพื่อการจัดรวมชั้น และชั้นย่อย ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ใน UNFC-2009 
 2

 อ้างอิงภาคผนวก ก. ของ UNFC-2009 (ดู ภาค 1)
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3. ข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ 

และความสัมพันธ์กับระบบการจำาแนกทรัพยากรอื่น 

UNFC-2009 ถูกทำาให้สอดคล้องกับระบบจำาแนกอ่ืนอีกสองระบบ ซ่ึงทำาให้สะดวกต่อการรายงานปริมาณทรัพยากร

ชนิดเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ UNFC-2009 หรือระบบแนวร่วม (aligned system) ทั้งสองระบบคือ CRIRSCO 

Template ปี 20063 ท่ีพัฒนาโดยคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานปริมาณสำารองแร่ระหว่างประเทศ (CRIRSCO) 

พร้อมรหัสและมาตรฐานการรายงานซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ CRIRSCO และระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม

ปี 2007 (PRMS4) ของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE)/สภาปิโตรเลียมโลก (WPC)/สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียม

อเมริกา (AAPG)/สมาคมวิศวกรประเมินปิโตรเลียม (SPEE) ซึ่งได้รับการรับรองโดย SPE, WPC, AAPG, SPEE 

และสมาคมนักสำารวจธรณีฟิสิกส์ (SEG)

ได้มีข้อตกลงระยะยาวให้ CRIRSCO และ SPE จัดทำาข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific 

specifications) สำาหรับแร่ของแข็งและปิโตรเลียม ตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งสององค์กรได้จัดทำาข้อกำาหนดเฉพาะ

รายโภคภัณฑ์ผ่าน CRIRSCO Template และ PRMS ตามลำาดับ พร้อมกับข้อกำาหนดทั่วไปนี้ ระบบทั้งสองรวม

ทั้งเอกสารเชื่อมโยง (Bridging Document) ได้ให้พื้นฐานและหลักการสำาคัญสำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 

อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับแล้วว่าระบบเหล่านี้จะถูกพัฒนาต่อไปเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นในอนาคตอาจมีการเพิ่มเติมข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากร

ความสัมพันธ์ระหว่าง UNFC-2009 กับ CRIRSCO Template และระหว่าง UNFC-2009 กับ PRMS อธิบายใน

เอกสารเชื่อมโยง ในภาคผนวก ค. และ ภาคผนวก ง. ตามลำาดับ

ระบบจำาแนกอื่นๆ อาจเทียบเคียงกับ UNFC-2009 โดยตรง หรือเทียบเคียงผ่าน CRIRSCO Template/PRMS 

ไม่ว่ากรณีใดการเทียบเคียงต้องทำาตามนิยามและข้อกำาหนดทั่วไปทั้งหมดของ UNFC-2009 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบที่เทียบเคียงกัน (mapped systems) ต้องบันทึกในเอกสารเชื่อมโยงที่ต้องประเมินโดย

กลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิค ซึ่งจะให้ความเห็นชอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากรเท่านั้น โดยผล

การประมาณการที่รายงานโดยใช้ UNFC-2009 ต้องถือว่าเทียบได้อย่างไม่มีข้อแตกต่างที่มีนัยสำาคัญกับผลที่จะ

ต้องได้รับจากการประยุกต์ใช้ระบบการจำาแนกท่ีมีในเอกสารเช่ือมโยงที่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจำาแนกทรัพยากร (นี่คือ ระบบแนวร่วม Aligned Systems)

ภายใต้ขอบเขตอำานาจท่ีมี การรายงานร่วม (ท้ังสู่สาธารณะ หรือ ให้กับรัฐบาล) จะถูกบังคับ และ/หรือ ควบคุมโดย

กฎระเบียบ กฎระเบียบเหล่านั้นอาจไม่อนุญาตให้มีการรายงานประมาณการต่อสาธารณะที่ใช้ระบบทางเลือก 

(alternative systems) อื่นๆ หรือหมวดหมู่ทรัพยากรเสริม (additional resource categories) และไม่มีส่วนใดใน

เอกสารข้อกำาหนด UNFC-2009 นี้จะถูกใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการเลี่ยงจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   
 3 

หาได้ที่: www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf.
 4 

หาได้ที่: www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf.
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หากไม่ถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบ การประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ของระบบที่เทียบเคียง จะไม่

จำากัดการใช้ทุกองค์ประกอบ (full granularity) ของ UNFC-2009 ไม่ว่าในทางใด (อ้างอิงเอกสารเชื่อมโยงในภาค

ผนวก ค. และ ง.)

การประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ในการจำาแนกปริมาณต่างๆ บนพื้นฐานของระบบแนวร่วม (Aligned System) 

สามารถทำาได้ ทั้งด้วยการเริ่มประมาณการด้วยระบบแนวร่วม แล้วจึงกำาหนดประมาณการที่ได้ลงในชั้น หรือ

ชั้นย่อยของ UNFC-2009 ที่เหมาะสม หรือด้วยการประมาณการโดยตรงใน UNFC-2009 โดยการประยุกต์ใช้

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องจากระบบแนวร่วม อย่างไรก็ตามในทั้งสองกรณียังคงต้องยึดติดกับ นิยาม และข้อกำาหนด

ทั่วไป (Definitions and Generic Specifications) ของ UNFC-2009 และสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับเฉพาะรายโภคภัณฑ์ 

(commodity-specific requirements) ที่รวมอยู่ในระบบแนวร่วม (Aligned System)

CRIRSCO Template (รวมถึง รหัส/มาตรฐาน ของระบบ) และ PRMS เป็นอิสระจาก UNFC-2009 และอาจถูก

บังคับด้านการรายงานภายใต้ขอบเขตอำานาจบางส่วน หรือในเฉพาะบางสถานการณ์ เอกสารข้อกำาหนดของ 

UNFC-2009 นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการบีบบังคับให้ทำาการรายงาน หรือในการประยุกต์ใช้ ระบบ/รหัส/

มาตรฐาน อื่นๆ เหล่านี้อย่างอิสระ 

มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกรอบและการประยุกต์ใช้ CRIRSCO Template (สำาหรับแร่ของแข็ง) และ PRMS 

(สำาหรับปิโตรเลียม) ทำาให้เกิดปัญหาที่อาจพบได้ในระบบหนึ่งแต่อาจไม่พบในอีกระบบหนึ่ง หรืออาจพบใน

ทั้งสองระบบแต่พบแตกต่างกัน เพื่อให้ UNFC-2009 สามารถจัดหาพื้นฐานร่วมสำาหรับการรายงานปริมาณ

สำารอง และปริมาณทรัพยากรแร่ของแข็งและปิโตรเลียม ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด จึงจำาเป็นต้องรวม

ข้อกำาหนดทั่วไปที่ต้องใช้บังคับเมื่อประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ในขณะที่ข้อกำาหนดนี้ไม่กระทบกับการประยุกต์ใช้ 

CRIRSCO Template และ PRMS อย่างอิสระ (ตามที่ได้เน้นให้เห็นในย่อหน้าที่ผ่านมา) แต่ควรยอมรับด้วยว่าการ

รายงานใดๆ ภายใต้ UNFC-2009 ต้องทำาตามข้อกำาหนดทั่วไปที่ปรากฏอยู่นี้

UNFC-2009 ไม่ได้แยก ทรัพยากรแบบ “conventional” ออกจาก ทรัพยากรแบบ “unconventional” เมื่อประยุกต์

ใช้ UNFC-2009 ควรสังเกตว่า นิยาม และคำาอธิบายเพิ่มเติม ของ แกน G อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่าง

โภคภัณฑ์ที่ถูกผลิตเป็นแบบของแข็ง และโภคภัณฑ์ที่ถูกผลิตเป็นแบบของไหล
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4. การรายงานทรัพยากรของชาติ

ในระดับรัฐบาลการประมาณการรายการคงคลังของชาติอาจเกิดจากการรวบรวมรายงานหรือสิ่งพิมพ์ของแต่ละ

โครงการพัฒนาหรือการทำาเหมือง5 อย่างไรก็ตามการประมาณการดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมแหล่งศักยภาพ

พลังงานฟอสซิลและแหล่งแร่ที่พบทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้เนื่องจากองค์กรของรัฐบาลมีความรับผิดชอบ

ในการประมาณการ การพัฒนาปริมาณสำารอง/ทรัพยากร ในระดับไพศาลหรือระดับชาติ การประมาณการนี้อาจ

แตกต่างจากประมาณการท่ีรวบรวมจากแต่ละโครงการโดยไม่คำานึงถึงระบบการจำาแนกท่ีใช้ ในกรณีน้ีการประมาณ

การระดับไพศาลหรือระดับชาติโดยใช้ UNFC-2009 อาจทำาได้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมบนพื้นฐานของธรรมชาติ

และปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งตามข้อกำาหนดทั่วไป ฎ. ต้องแสดงกรรมวิธีการรวบรวม

เม่ือรายงานประมาณการแบบรวมโดยใช้ UNFC-2009 มีข้อบังคับให้แสดงรหัสตัวเลขท่ีเก่ียวข้องสำาหรับแต่ละช้ัน 

ตัวอย่างเช่น อาจมีประโยชน์ในระดับชาติในการประเมินผลรวมของประมาณการปริมาณสำาหรับโครงการเชิง

พาณิชย์ (Commercial Projects) และโครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (Potentially Commercial Projects) ใน

ระดับ “ประมาณการดีที่สุด” (“best estimate“) ถึงแม้ว่าจะมีการแยกเป็น ชั้น (Class) อยู่แล้วก็ตาม

5. การเปิดเผย

UNFC-2009 เป็นระบบสมัครใจ และไม่มีการกำาหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ว่าหมวดหมู่ทรัพยากร (ชั้น หรือชั้นย่อย) ใด

ที่ควรเปิดเผย นอกจากถูกบังคับหรือถูกจำากัดโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกำากับดูแล การเปิดเผยปริมาณทรัพยากร

ภายใต้ UNFC-2009 เป็นการตัดสินใจอย่างอิสระทั้งหมดของผู้รายงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปริมาณ

ที่เปิดเผยจะให้ข้อมูลที่มีความหมาย (meaningful information) สำาหรับผู้ใช้ข้อมูลทรัพยากร ข้อกำาหนดทั่วไปบาง

อย่างถูกรวบรวมไว้ด้านล่างโดยมีจุดประสงค์เพื่อความมั่นใจในความชัดเจนและเปรียบเทียบได้ ในบางกรณีข้อ

กำาหนดเหล่านี้สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสมในเชิงอรรถของรายงานทรัพยากร

6. ข้อกำาหนดทั่วไป

ในข้อกำาหนดทั่วไปเหล่านี้ คำาต่อไปนี้มีความหมายเฉพาะ ดังนี้

 • “จะ (Shall)” ใช้กับเงื่อนไขบังคับ

 • “ควรจะ (Should)” ใช้กับเงื่อนไขที่ดีกว่า และ

 • “อาจจะ (May)” ใช้กับเงื่อนไขต่างๆ ที่ยอมรับเท่าๆ กัน

หากมีข้อกำาหนดทั่วไปนิยามไว้ด้านล่าง นี่คือมาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับการรายงานภายใต้ UNFC 2009 อย่างไร

ก็ตามหากข้อกำาหนดสำาหรับเรื่องเดียวกันปรากฏในระบบแนวร่วม และมันตรงกับสิ่งที่จำาเป็นของข้อกำาหนดทั่วไป

ที่นิยามไว้ข้างล่างอย่างสมบูรณ์แล้ว อาจจะนำาข้อกำาหนดนั้นมาใช้ได้ 
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โปรดสังเกตว่า หน่วยงานกำากับดูแล อาจไม่อนุญาตให้มีการรวมกันในการรายงาน ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ได้

PART 2-58.indd   19 19/3/2558   11:47:55



20

ก. การใช้รหัสตัวเลข (Numerical Codes)

ในขณะที่ ชั้น และชั้นย่อย ที่กำาหนด ตามรูปที่ 2 และ 3 ใน UNFC-2009 อาจใช้เป็นศัพท์เฉพาะเสริม รหัสตัวเลข

ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกรายงานร่วมกับประมาณการของปริมาณเสมอ ตัวอย่างเช่น สิ่งเหล่านี้อาจถูกบันทึกในรูป

แบบ 111, 111+112 หรือ 1.1; 1.2; 1 ตามความเหมาะสม

โปรดสังเกตว่า หมวดย่อยบางส่วนถูกกำาหนดไว้ด้านล่างเพื่อเสริมส่วนที่อยู่ใน ภาคผนวก ข. ของ UNFC-2009  

หมวดย่อยที่เป็นทางเลือกเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์ และได้ถูกกำาหนดไว้ในที่นี้เพื่อให้

มั่นใจในการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้จะห้ามความเป็นไปได้ในการใช้ ชั้นย่อยเสริม ใน

อนาคตที่อาจจะคิดว่ามีประโยชน์ในกรณีเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ชั้นย่อย ทำาให้การเชื่อมกับระบบอื่นๆ 

สะดวก และอาจกำาหนดไว้ใน เอกสารเชื่อมโยง ด้วย

ข. เอกสารเชื่อมโยง (Bridging Document)

การประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ต้องอ้างอิงเอกสารเชื่อมโยงสำาหรับข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเชื่อมโยงที่ใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการประเมินจะต้องแสดงร่วมกับปริมาณต่างๆ ที่รายงาน

ค. วันที่มีผล (Effective Date)

ปริมาณที่รายงานเป็นประมาณการของปริมาณคงเหลือ ณ วันที่มีผลของการประเมิน จะต้องแสดงวันที่มีผลให้

ชัดเจนร่วมกับปริมาณต่างๆ ที่รายงาน การประเมินควรคำานึงถึงข้อมูลทั้งหมดและข้อมูลที่มีอยู่กับผู้ประเมินก่อน

ถึงวันที่มีผล หากได้รับข้อมูลภายหลังจากวันที่มีผล แต่ก่อนการรายงาน ซึ่งมีผลทำาให้ประมาณการปริมาณของ

วันที่มีผลเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำาคัญแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลนี้จะต้องเปิดเผยด้วย

ง. ชนิดของโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ (Commodity or product type)

ปริมาณที่ประมาณการแล้วควรจะรายงานแยกกันสำาหรับแต่ละชนิดของโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สำาคัญท่ีจะ

ต้องจำาหน่าย ใช้ ขนย้าย หรือทำาลาย หากประมาณการสำาหรับโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันถูกรวมเข้า

ด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงาน และไม่มีการแจ้งประมาณการแยกประเภทด้วยแล้ว ประมาณการรวม

จะต้องประกอบมากับเอกสารแจงประเภทของโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกรวม พร้อมตัวประกอบการแปลงค่า 

(conversion factors) ที่ใช้ในการทำาให้เทียบเท่ากันสำาหรับการรวมเข้าด้วยกัน6 

   
 6 

ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำามันดิบอาจรายงานรวมกับ condensate และก๊าซธรรมชาติเหลว ในกรณีใดที่จะต้องเปิดเผย และ
ถ้าปริมาณของก๊าซ แปลงเป็นปริมาณ “Oil equivalent” และรวมกับประมาณการน้ำามันดิบแล้วจะต้องเปิดเผย นอกจากนี้หากประมาณ
การปริมาณ (เช่น น้ำามัน ก๊าซ ถ่านหิน และยูเรเนียม) ถูกแปลงค่าเป็นการวัดพลังงานเทียบเท่า (energy equivalent) แล้ว จะต้องเปิดเผย
ตัวประกอบการแปลงค่าที่เกี่ยวข้อง
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จ. พื้นฐานสำาหรับการประมาณการ (Basis for estimate)

ปริมาณที่รายงานอาจเป็นปริมาณที่ถือว่าเป็นของ เหมือง/โครงการพัฒนา ทั้งหมด หรืออาจสะท้อนถึงสัดส่วน

ของปริมาณเหล่านั้นที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกิจการเหมืองแร่หรือโครงการพัฒนาของหน่วยงาน

ที่รายงาน7  พื้นฐานการรายงานจะต้องแสดงอย่างชัดเจนรวมไปกับปริมาณที่รายงาน ภาระค่าภาคหลวงก็เหมือน

กับภาษีที่ต้องชำาระเป็นเงินสดและดังนั้นโดยทั่วไปจึงจำาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการ ในกรณีอย่างนี้

ปริมาณที่รายงานอาจรวมส่วนที่ถือว่าเป็นภาระค่าภาคหลวงเข้าไปด้วย หากปริมาณที่รายงานไม่รวมส่วนที่ถือว่า

เป็นภาระค่าภาคหลวงเข้าไปด้วยแล้วจะต้องถูกเปิดเผย

ฉ. จุดอ้างอิง (Reference point)

จุดอ้างอิงเป็นตำาแหน่งในขั้นตอนการผลิตและดำาเนินกระบวนการ ที่ปริมาณต่างๆ ที่จะรายงานถูกทำาการตรวจ

วัดหรือประมาณการ จุดอ้างอิงอาจเป็นจุดจำาหน่ายสินค้าที่ได้จากการผลิตและดำาเนินกระบวนการ หรืออาจเป็น

ช่วงระหว่างกลาง เช่น ก่อนดำาเนินกระบวนการ (หากจำาเป็นต้องทำา) ในกรณีอย่างน้ีปริมาณท่ีรายงานไม่ต้องคำานึง

ถึงการสูญเสียระหว่างกระบวนการ จุดอ้างอิงจะต้องแจ้งพร้อมกับปริมาณที่รายงาน หากจุดอ้างอิงไม่ใช่จุดที่

จำาหน่ายให้บุคคลที่สาม (หรือ หากการดูแลถูกถ่ายโอนไปให้กับกิจการปลายน้ำาของหน่วยงาน) และปริมาณเหล่า

นั้นถูกจำาแนกเป็น E1 จะต้องรายงานข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการประมาณการปริมาณที่จะจำาหน่าย

ช. การจำาแนกโครงการบนพื้นฐานของระดับความสมบูรณ์ (level of maturity)

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมหรือมีประโยชน์ในการแยกย่อยโครงการให้สะท้อนถึงระดับท่ีต่างกันด้านความ

สมบูรณ์ของโครงการ บนพื้นฐานของสถานภาพปัจจุบันของโครงการแล้ว อาจใช้ชั้นย่อยที่เป็นทางเลือก แสดง

ในรูปที่ 3 ของ UNFC-2009 (ดู ภาค 1) สำาหรับการรายงาน แนวทางเสริมสำาหรับการแยกระหว่างชั้นย่อยของ 

UNFC-2009 อยู่ใน ภาคผนวก จ.

ซ. ความแตกต่างระหว่าง E1, E2 และ E3

ความแตกต่างระหว่างปริมาณที่ถูกจำาแนกบนแกนเศรษฐกิจเป็น E1, E2 และ E3 อยู่บนพื้นฐานของวลี 

“คาดการณ์อย่างมีเหตุผลสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายที่คุ ้มค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้” นิยามของ 

“อนาคตอันใกล้” อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโภคภัณฑ์ และดังนั้นข้อกำาหนดที่ละเอียดยิ่งขึ้นสามารถพบได้ใน

ระบบเฉพาะรายโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกันกับ UNFC-2009 

หมวดหมู่แกนเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคทั้งหมดที่สามารถกระทบต่อความเป็นไปได้ของ

โครงการ ซึ่งประกอบด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าดำาเนินการ กรอบกฎหมาย/บัญชี กฎระเบียบด้านสิ่ง

แวดล้อม และอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ปัญหาใดๆ เหล่านี้อาจขัดขวางการดำาเนินโครงการใหม่ 

(และดังนั้นปริมาณจะถูกจำาแนกเป็น E2 หรือ E3 ตามความเหมาะสม) หรือมันอาจนำาไปสู่การชะงักหรือการ

ยุติกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีในกิจการที่มีอยู่แล้ว หากกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีเกิดการชะงักแต่มี
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สัดส่วนของปริมาณรวมที่ถือว่าเป็นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับการจัดทำาข้อตกลงเฉพาะที่ควบคุมการดำาเนินการพัฒนาและผลิต 
และอาจกำาหนดตามระเบียบ สำาหรับการรายงานร่วมจะต้องแสดงหลักการทั่วไปที่ใช้ในการกำาหนดปริมาณสุทธิ

PART 2-58.indd   21 19/3/2558   11:47:56



22

“การคาดการณ์อย่างมีเหตุผลสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้” ปริมาณที่

สามารถผลิตได้ทางเทคนิคที่ยังคงมีอยู่จะต้องถูกจำาแนกจาก E1 ถึง E2 แต่หากไม่สามารถแสดง “การคาดการณ์

อย่างมีเหตุผลสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้” ให้เห็นได้ ปริมาณที่ยังคงมี

อยู่จะต้องถูกจำาแนกจาก E1 ถึง E3

ฌ. ระดับความมั่นใจสำาหรับ G1, G2 และ G3

ระดับของความมั่นใจสำาหรับปริมาณที่ถูกจำาแนกอยู่บนแกนธรณีวิทยาเป็น G1, G2 และ G3 นั้นกำาหนดให้เท่ากับ 

“สูง”, “กลาง” และ “ต่ำา” ตามลำาดับ ไม่มีการกำาหนดอย่างแน่นอนกว่านี้ในระดับทั่วไปเพราะว่ามีความแตกต่าง

ขั้นพื้นฐานระหว่างวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำาหรับโภคภัณฑ์แบบเป็นของแข็งและเป็นของไหล ตามที่ได้กล่าวใน

คำาอธิบายเพิ่มเติมสำาหรับนิยามของหมวดหมู่เหล่านี้ใน UNFC-2009 ข้อกำาหนดที่ละเอียดกว่าสามารถหาได้ใน

ระบบเฉพาะรายโภคภัณฑ์ที่เป็นไปในแนวเดียวกันกับ UNFC-2009

ญ. ความแตกต่างระหว่างปริมาณที่สามารถผลิตได้ และปริมาณในแหล่ง (in situ)

38. นอกเหนือจากปริมาณที่ถูกจำาแนกไว้บนแกนความเป็นไปได้เป็น F4, ปริมาณที่รายงานทั้งหมดจะต้องถูก

จำากัดอยู่กับปริมาณที่มีศักยภาพผลิตได้บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว หรือ เทคโนโลยีที่กำาลังพัฒนาใน

ปัจจุบัน และรวมอยู่กับโครงการหรือการทำาเหมืองที่มีอยู่จริง หรือ เป็นไปได้ในการ สำารวจ/พัฒนา ในอนาคต 

สำาหรับโครงการทำาเหมืองแร่ของแข็งที่กรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานยังต้องได้รับการยืนยัน (E2F2) ปริมาณในแหล่ง 

(in situ quantities ) อาจต้องรายงาน โดยระบุว่ามี “การคาดการณ์อย่างมีเหตุผลสำาหรับการผลิตและจำาหน่ายที่

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ” สำาหรับปริมาณดังกล่าวทั้งหมดในอนาคตอันใกล้ หากมีการรายงานปริมาณในแหล่งและ

คาดว่ากรรมวิธีการผลิตจะนำาไปสู่ ความสูญเสีย และ/หรือ การลดเกรด อย่างมีนัยสำาคัญแล้ว จะต้องชี้แจงใน

รายงาน เช่น ที่เชิงอรรถ หากปราศจากการพิจารณาศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วปริมาณที่รายงานทั้งหมด

จะต้องถูกจำาแนกเป็น F4 สำาหรับการผลิตโภคภัณฑ์ที่เป็นของไหลปัจจัยการผลิตมักเป็นความไม่แน่นอนหลัก 

ดังนั้นควรคำานึงถึงเสมอสำาหรับโครงการแบบนี้ (F2 และ F3) และจะต้องจัดให้อยู่ในหมวดหมู่แกน G8 

   

 
8 

ดังที่ได้กล่าวไว้ใน ภาคผนวก ก. ของ UNFC-2009 (คำาอธิบายเพิ่มเติม G1, G2, G3)
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ฎ. การรวมกันของปริมาณ (Aggregation of quantities)

ประมาณการปริมาณที่เกิดจากการทำาเหมืองหรือโครงการพัฒนาที่ถูกจำาแนกไว้ในหมวดหมู่ที่ต่างกันบนแกน

เศรษฐกิจหรือแกนความเป็นไปได้ ต้องไม่นำามารวมกันโดยปราศจากคำาอธิบายที่ถูกต้อง และต้องแสดงวิธีการ

รวมที่ใช้ 9 ในทุกกรณีเฉพาะชั้นที่ถูกรวมต้องแจ้งร่วมกับปริมาณที่รายงาน (เช่น 111+112+221+222) และต้องมี

เชิงอรรถ แสดงความจริงที่ว่ามีความเสี่ยงที่โครงการเหล่านั้นไม่ถูกจำาแนกเป็น E1F1 (โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์) 

ท้ายที่สุดอาจดำาเนินการเชิงพาณิชย์ไม่ได้

หากมีการรวมปริมาณที่ประมาณการจากหลายโครงการ ควรพิจารณาแบ่งย่อยปริมาณรวมด้วยประเภทของ

แหล่ง และด้วยตำาแหน่ง (เช่น ในทะเล กับ บนบก)

ฏ. สมมติฐานด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic assumptions)

เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามของ E1, E2 และ E3 สมมติฐานด้านเศรษฐศาสตร์ต้องอยู่บนเงื่อนไขตลาดในปัจจุบัน 

และสมมติฐานของเงื่อนไขตลาดในอนาคตที่สมจริง ยกเว้นหากถูกจำากัดด้วยระเบียบสมมติฐานของเงื่อนไขตลาด

ในอนาคตควรสะท้อนให้เห็นมุมมองของ

 (ก) องค์กรที่รับผิดชอบในการประเมิน

 (ข) มุมมองของบุคคลผู้มีความสามารถ10 หรือ นักประเมินอิสระ

 (ค) มุมมองอิสระที่เผยแพร่ภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นการคาดการณ์เงื่อนไขตลาดในอนาคตอย่างมีเหตุผล

พื้นฐานของสมมติฐานที่ใช้ (ไม่ใช่การคาดการณ์) จะต้องถูกเปิดเผย

ฐ. คุณสมบัติของผู้ประเมิน (Evaluator qualifications)

ผู้ประเมินต้องมีทักษะในระดับที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประมาณการของปริมาณร่วมถึง

ประเภทของแหล่งที่ต้องประเมิน  ข้อกำาหนดที่ละเอียดกว่านี้สามารถหาได้ในระบบเฉพาะรายโภคภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกันกับ UNFC-200911

   

 
9 

โปรดสังเกตว่า หน่วยงานกำากับดูแล อาจห้ามอย่างชัดเจน สำาหรับการรวบรวมรายงาน ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ได้

 
10

 โปรดสังเกตว่า ”บุคคลผู้มีความสามารถ” อาจถูกกำาหนดด้วยระเบียบ

 
11 

นอกจากนี้ หน่วยงานกำากับดูแล อาจบังคับอย่างชัดเจนให้ใช้ ”บุคคลผู้มีความสามารถ” เกี่ยวกับการรายงานรวม ตามที่
กำาหนดตามระเบียบ
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ฑ. หน่วยและตัวประกอบการแปลงค่า (Units and conversion factors)

เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบประมาณการทรัพยากรท่ัวโลก ขอแนะนำาให้ใช้ Système International d’Unités 

(หน่วย SI) สำาหรับการรายงานปริมาณทรัพยากร อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่ามีหน่วยวัดแบบเดิมที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับสำาหรับบางโภคภัณฑ์ หากใช้หน่วยวัดเหล่านั้นสำาหรับการรายงานแล้วต้องแสดง

ตัวประกอบการแปลงค่าให้เป็นหน่วย SI ด้วย ในลักษณะเดียวกันหากมีการแปลงค่าปริมาณต่างๆ จากปริมาตร 

หรือ มวล ไปเป็นพลังงานเทียบเท่า (energy equivalents) หรือ มีการประยุกต์ใช้การแปลงค่าอื่นใด ต้องแสดง

ตัวประกอบการแปลงค่าเหล่านั้นด้วย

ฒ. การบันทึกข้อมูล

การประมาณการปริมาณทรัพยากรต้องบันทึกให้ละเอียดเพียงพอที่ผู ้ประเมินอิสระ หรือผู้ตรวจสอบบัญชี

สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งถึงพื้นฐานของการประมาณการ และการจำาแนก ปริมาณที่รายงานเหล่านั้น12

ณ. การขยาย G4 เพื่ออธิบายความไม่แน่นอน

ในบางสถานการณ์ อาจมีประโยชน์หากมีการแสดงช่วงของความไม่แน่นอนสำาหรับปริมาณที่ถูกจำาแนกอยู่บน

แกนธรณีวิทยา G4 เช่น โครงการสำารวจ ในกรณีดังกล่าวต้องนำาข้อกำาหนดต่อไปนี้ไปใช้

 (ก) G4.1: ประมาณการที่ต่ำาของปริมาณ

 (ข) G4.2: จำานวนที่เพิ่มขึ้นของ G4.1 เช่น G4.1+G4.2 เท่ากับ ประมาณการที่ดีที่สุดของปริมาณ

 (ค) G4.3: จำานวนที่เพิ่มขึ้นของ G4.1+G4.2 เช่น G4.1+G4.2+G4.3 เท่ากับ ประมาณการที่สูงของปริมาณ

หมวดหมู่ G4 เมื่อใช้เดี่ยวๆ จะสะท้อนถึงประมาณการที่ดีที่สุด และเท่ากับ G4.1+G4.2

ด. คำาบรรยายที่เป็นทางเลือกสำาหรับการประมาณการ

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมหรือมีประโยชน์ในการใช้คำาบรรยายเพิ่มเข้าไปใน รหัสตัวเลข สำาหรับช่วง

ของการประมาณการโครงการพัฒนา หรือการทำาเหมือง คำาว่า “ประมาณการต่ำา” “ประมาณการดีที่สุด” 

และ “ประมาณการสูง” อาจใช้ได้เทียบเท่ากับปริมาณที่ถูกจำาแนกบนแกนธรณีวิทยาเป็น G1, G1+G2, และ 

G1+G2+G3 ตามลำาดับ

   
 12 

โปรดสังเกตว่า เป็นการทำาเพ่ือให้ม่ันใจว่า มีการทำาและเก็บเอกสารภายในท่ีเหมาะสม แต่ไม่ใช่เป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก
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ต. การจำาแนกปริมาณร่วมกับโครงการสำารวจ

ในบางสถานการณ์ อาจมีประโยชน์ในการแบ่งย่อยโครงการสำารวจ บนพื้นฐานของระดับของความสมบูรณ์ของ

โครงการ ในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดต่อไปนี้

(ก) F3.1: หากการศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่กำาหนด และการสำารวจบ่งชี้ถึงศักยภาพของแหล่งที่มีความ

มั่นใจพอที่จะให้ทำาการเจาะหรือตรวจสอบ เพื่อยืนยันความมีอยู่ของแหล่งในด้านรูปร่าง คุณภาพ 

และปริมาณ ที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต

(ข) F3.2: หากการศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ และการสำารวจบ่งชี้ถึงศักยภาพที่จะพบแหล่งแร่หนึ่งแหล่ง 

หรือมากกว่าในพื้นที่สำารวจ แต่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ ต้องการการประเมิน เพื่อให้

มีความมั่นใจพอที่จะให้ทำาการเจาะหรือตรวจสอบ เพื่อยืนยันความมีอยู่ของแหล่งในด้านรูปร่าง 

คุณภาพ และปริมาณ ที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต

(ค) F3.3: เป็นช่วงต้นของการสำารวจ ซึ่งเงื่อนไขที่ดีสำาหรับศักยภาพการค้นพบแหล่งในพื้นที่สำารวจอาจ

อ้างอิงจากการศึกษาธรณีวิทยาระดับไพศาล

ถ. การจำาแนกปริมาณเสริมในแหล่ง (Classification of ddditional quantity in place)

ในบางสถานการณ์ อาจมีประโยชน์ในการแบ่งย่อยปริมาณเสริมในแหล่งบนพื้นฐานของการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดต่อไปนี้

(ก) F4.1: เทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตปริมาณบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่กำาลังพัฒนา

ในปัจจุบัน การศึกษานำาร่องประสบผลสำาเร็จแล้วในแหล่งอื่นๆ แต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็น

ไปได้ในทางเทคนิคสำาหรับรูปแบบและธรรมชาติของแหล่งที่โภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่

(ข) F4.2: เทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตปริมาณบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่กำาลังวิจัยอยู่

ในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการศึกษานำาร่องที่ประสบผลสำาเร็จ

(ค) F4.3: เทคโนโลยีที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตปริมาณบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการ

วิจัย หรือพัฒนาในปัจจุบัน

ท. ปริมาณที่ผลิตแล้วและอาจจำาหน่ายได้ในอนาคต

หมวดย่อย E3 ทำาให้สามารถแยกระหว่างปริมาณที่คาดว่าอาจจะผลิต แต่ไม่ได้มีไว้จำาหน่าย (E3.1) และปริมาณ

ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล สำาหรับการผลิตและจำาหน่ายที่คุ ้มค่าทางเศรษฐกิจใน

อนาคตอันใกล้ (E3.3) ในกรณีแรกเป็นปริมาณที่จะถูกใช้ สูญเสีย ถูกทำาลาย หรือไม่เช่นนั้นจะเสียหายในระหว่าง

กระบวนการผลิต ดังนั้นจึงไม่มีไว้สำาหรับจำาหน่าย เช่น ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตร่วมกับน้ำามัน และถูกเผาในบรรยากาศ 

หรือถูกใช้เพื่อการดำาเนินงานในแหล่งผลิต
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อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ ปริมาณอาจถูกผลิตขึ้นสู่ผิวดินและถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการจำาหน่ายที่คุ้มค่า 

ในอนาคต และอาจกำาหนดปริมาณเหล่านี้ให้เป็น E3.3 (และต่อจากนั้นจะถูกย้ายไปที่ E2 แล E1 ตามความ

เหมาะสม) 13

   

 
13 

ตัวอย่างหนึ่งคือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกผลิตขึ้นมาบนผิวดิน แต่ต่อมาถูกอัดกลับลงไปในชั้นหินเดิมหรือต่างชั้น เพื่อให้มันยังคง
มีไว้สำาหรับผลิตและจำาหน่ายได้ในอนาคต อีกตัวอย่างคือธอเรียมที่ถูกผลิตพร้อมกับแร่อื่นที่จำาหน่ายได้คุ้มค่า แต่ในปัจจุบันยังไม่มีตลาด
สำาหรับ ธอเรียม ทำาให้ต้องเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถจำาหน่ายได้คุ้มค่าในอนาคต มันอาจจะถูกกำาหนดให้เป็น E3.3
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อภิธานศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ คำาจำากัดความ

ระบบแนวร่วม

Aligned System

ระบบการจำาแนกซึ่งเป็นแนวร่วมกับ UNFC-2009 ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยเอกสาร

เชื่อมโยง (Bridging Document) ที่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจำาแนกทรัพยากร (Expert Group on Resource Classification)

เอกสารเชื่อมโยง

Bridging Document

เอกสารอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง UNFC-2009 และระบบการจำาแนกอื่นๆ 

ที่ประกอบด้วยวิธีการใช้ และแนวทางในการจำาแนกประมาณการที่ทำาโดยการ

ประยุกต์ใช้ระบบนั้น โดยใช้รหัสตัวเลข (Numerical Codes) ของ UNFC-2009

หมวดหมู่

Category

พื้นฐานขั้นต้นสำาหรับการจำาแนกที่ใช้เกณฑ์พื้นฐานทั้งสาม คือ ความเป็นไปได้

ทางเศรษฐกิจและสังคม (สัมพันธ์กับหมวดหมู่ E1, E2 และ E3) สถานภาพและ

ความเป็นไปได้ของโครงการ (สัมพันธ์กับหมวดหมู่ F1, F2, F3 และ F4) และ

ความรู้ทางธรณีวิทยา (สัมพันธ์กับหมวดหมู่ G1, G2, G3 และ G4) นิยามของ

หมวดหมู่อยู่ใน ภาคผนวก ก. ของ UNFC-2009.

ชั้น

Class(es)

ระดับขั้นต้นของการจำาแนกทรัพยากร ที่เป็นผลจากการรวมกันของแต่ละ   

หมวดหมู่จากเกณฑ์ (แกน) ทั้งสาม 

เอกสารเสริม

Complementary 
Texts

เอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงสิ่งที่จำาเป็นของบทบังคับ (ข้อกำาหนด) และแนวทาง

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 (เอกสารข้อกำาหนดนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของ

เอกสารเสริม)

CRIRSCO Template

CRIRSCO Template ปี 2006 เป็นระบบที่พัฒนาโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การรายงานปริมาณสำารองแร่ระหว่างประเทศ (CRIRSCO) สำาหรับแร่ที่เป็น

ของแข็ง และสำาหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารข้อกำาหนดนี้ได้รวมรหัสและ

มาตรฐานการรายงานที่เป็นแนวทางเดียวกันกับ CRIRSCO ไว้ด้วย

เกณฑ์

Criteria

UNFC-2009 ใช้เกณฑ์พื้นฐานสามเกณฑ์สำาหรับการจำาแนกปริมาณสำารอง และ

ทรัพยากร นั่นคือ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม สถานภาพและความ

เป็นไปได้ของโครงการ และความรู้ทางธรณีวิทยา เกณฑ์ทั้งสามนี้ถูกแบ่งย่อยลง

ได้เป็น หมวดหมู่ และหมวดหมู่ย่อย ซึ่งจะถูกรวมกันเป็น ชั้น หรือชั้นย่อย

ผู้ประเมิน

Evaluator

บุคคล หรือ หลายบุคคล ผู้ทำาการประมาณการทรัพยากร และ/หรือ ทำาการ

จำาแนกทรัพยากร
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โครงการสำารวจ

Exploration Project

โครงการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มีศักยภาพ หนึ่งแหล่งหรือมากกว่า (ตามที่นิยามไว้

ด้านล่าง)

ข้อกำาหนดทั่วไป

Generic
Specifications

ข้อกำาหนด (ตามที่บันทึกไว้ในเอกสารข้อกำาหนดนี้) ที่ประยุกต์ใช้กับการจำาแนก

ปริมาณโภคภัณฑ์ใดๆ โดยใช้ UNFC-2009

แหล่งที่พบแล้ว

Known Deposit

แหล่งที่แสดงให้เห็นว่ามีอยู่จริงด้วยหลักฐานทางตรง ข้อกำาหนดที่ละเอียดกว่าหา

ได้จากเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific) ที่เกี่ยวข้องในระบบแนวร่วม

เอกสารเทียบเคียง

Mapping Document

ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบระหว่างระบบการจำาแนกทรัพยากรอื่นๆ กับ UNFC-

2009 หรือระหว่างระบบนั้นกับระบบแนวร่วมทั้งหลายที่มีอยู่ ซึ่งเน้นความ

เหมือนและความต่างระหว่างระบบเหล่านั้น เอกสารเทียบเคียงสามารถให้พื้น

ฐานของการประเมินศักยภาพของระบบอื่นที่สามารถเป็นระบบแนวร่วมโดยการ

ทำา เอกสารเชื่อมโยง (Bridging Document)

รหัสตัวเลข

Numerical Code

การกำาหนดตัวเลขสำาหรับแต่ละ ชั้น หรือชั้นย่อย ของปริมาณทรัพยากรเหมือน

กับที่นิยามไว้ใน UNFC-2009 รหัสตัวเลขจะถูกกำาหนดเป็นลำาดับเหมือนกันเสมอ 

(นั่นคือ E; F; G)

แหล่งที่มีศักยภาพ

Potential Deposit

แหล่งที่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีอยู่จริงด้วยหลักฐานทางตรง (เช่น การเจาะ และ/

หรือ การเก็บตัวอย่าง) แต่ถูกประเมินเบื้องต้นว่ามีศักยภาพบนพื้นฐานของหลัก

ฐานทางตรง (เช่น การสำารวจธรณีฟิสิกส์ภาคพื้นดินและทางอากาศ) ข้อกำาหนดที่

ละเอียดกว่าหาได้จากระบบแนวร่วมเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific 

Aligned Systems.) ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ

Project

โครงการ เป็นนิยามของการดำาเนินการพัฒนาหรือทำาเหมืองซึ่งอยู่บนพื้นฐาน

ของการประเมินเศรษฐกิจ และการตัดสินใจในช่วงต้นของการประเมินรวมถึง 

การสำารวจ โครงการต่างๆ อาจถูกนิยามเฉพาะในลักษณะกรอบความคิดหาก 

โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้นจะถูกนิยามในลักษณะที่มีรายละเอียดที่สำาคัญ 

หากไม่สามารถดำาเนินการพัฒนาหรือทำาเหมืองในพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของ

แหล่ง ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีที่กำาลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ปริมาณ

ทั้งหมด (หรือบางส่วน) ที่อยู่ในแหล่งนั้นจะถูกจำาแนกเป็น หมวดหมู่ F4
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ข้อกำาหนด

Specifications

รายละเอียดเสริม (กฎบังคับ) เรื่องจะประยุกต์ใช้ระบบการจำาแนกทรัพยากรได้

อย่างไร เสริมกรอบนิยามของระบบนั้น ข้อกำาหนดทั่วไปสำาหรับ UNFC-2009 ใน

เอกสารข้อกำาหนดนี้ทำาให้มั่นใจในความชัดเจน และเปรียบเทียบได้ และเสริมให้

สิ่งที่จำาเป็นสำาหรับเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific) ที่ถูกรวมอยู่ใน

ระบบแนวร่วม (Aligned Systems) ให้สมบูรณ์ ดังที่ปรากฏในเอกสารเชื่อมโยง 

(Bridging Document) ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารข้อกำาหนด

Specifications
Document

ข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับ

ปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 (UNFC-2009)

PRMS

ระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ปี 2007 (PRMS) ซึ่งอนุมัติโดยคณะ

กรรมการสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) ในเดือนมีนาคม 2007 และเห็นชอบ

โดยสภาปิโตรเลียมโลก (WPC) สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกา (AAPG) 

สมาคมวิศวกรประเมินปิโตรเลียม (SPEE) และสมาคมนักสำารวจธรณีฟิสิกส์ 

(SEG)

หมวดย่อย

Sub-categories

ทางเลือกการแบ่งย่อยของหมวดหมู่ สำาหรับแต่ละเกณฑ์พื้นฐานของ ความ

เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม สถานภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ 

และความรู้ทางธรณีวิทยา นิยามของหมวดหมู่ย่อยหาได้จาก ภาคผนวก ข. ใน 

UNFC-2009

ชั้นย่อย

Sub-classes

ทางเลือกการแบ่งย่อยของการจำาแนกทรัพยากรบนพื้นฐานหลักการความ

สมบูรณ์ของโครงการ ที่เป็นผลจากการรวมกันของหมวดย่อย  ชั้นย่อยความ

สมบูรณ์ของโครงการถูกกล่าวถึงเพ่ิมเติมใน ภาคผนวก จ. ของเอกสารข้อกำาหนดน้ี

Système International 
d’Unités

ระบบการวัดที่นานาชาติให้การยอมรับและเป็นรูปแบบสมัยใหม่ของระบบเมตริก

คำานำาหน้าและหน่วย (prefixes and units) ถูกสร้างและนิยามของหน่วย (unit 

definitions) ถูกปรับปรุงผ่านความเห็นชอบของนานาชาติเมื่อเทคโนโลยีของการ

วัดก้าวหน้าและเมื่อความเที่ยงตรงของการวัดพัฒนาขึ้น ตัวย่อคือ SI 

UNFC-2009
กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากร

พลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 
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แนวทางในการประยุกต์ใช้คำาสั่งหลักใน UNFC-2009

การจำาแนก (ตาม UNFC-
2009)

Classify (according to 
UNFC-2009)

เพื่อการกำาหนดประมาณการของปริมาณลงในชั้นจำาเพาะ (หรือชั้นย่อย) 

ของ UNFC-2009 โดยอ้างอิงถึงนิยามของหมวดหมู่ หรือหมวดย่อยของ 

เกณฑ์ทั้งสาม และคำานึงถึงสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับทั้งข้อกำาหนดทั่วไป (Generic 

Specifications) และเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific) ที่รวมอยู่

ในระบบแนวร่วม ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

การสอดประสานของระบบ
การจำาแนก

Harmonization of 
Classification Systems

เพื่อระบุความแตกต่างที่สำาคัญของระบบต่างๆ (ถ้ามี) โดยการเทียบ

เคียง (mapping) และหากจำาเป็น การปรับนิยาม และ/หรือ ข้อกำาหนด

ของระบบหนึ่ง เพื่อทำาให้ทั้งหมดไปสู่ผลที่เปรียบเทียบกันได้ ระบบที่สอด

ประสาน (harmonized) กับ UNFC-2009 สามารถเป็น ระบบแนวร่วม 

(Aligned System) โดยการพัฒนาเอกสารเชื่อมโยง (Bridging Document) 

และได้รับความเห็นชอบ (จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากร) 

การเทียบเคียงระหว่าง
ระบบการจำาแนก

Mapping between 
Classification Systems

เพื่อสร้างเอกสารเทียบเคียง (Mapping Document) โดยเปรียบเทียบ

นิยาม และข้อกำาหนดของแต่ละ หมวดหมู่/ชั้น ของระบบการจำาแนกหนึ่ง 

กับนิยาม และข้อกำาหนดของแต่ละหมวดหมู่/ชั้น ของอีกระบบหนึ่ง เพื่อ

ระบุความเหมือนและความต่างระหว่างระบบทั้งสอง

การเทียบเคียง ผ่าน 
CRIRSCO Template และ 
PRMS

เพื่อเทียบเคียง (mapping) ระบบการจำาแนกที่สาม กับ UNFC-2009 โดย 

เริ่มต้นเทียบเคียงกับ CRIRSCO Template หรือ PRMS ซึ่งได้เทียบเคียง

และเป็นแนวร่วมกับ UNFC-2009 แล้ว 

ระบบแนวร่วม 

Align Systems

ดูการสอดประสานของระบบการจำาแนก

ประยุกต์ใช้ UNFC-2009 
โดยตรง

Apply UNFC-2009 Directly

เพื่อจำาแนกปริมาณโดยไม่ต้องทำาการประมาณการในระบบแนวร่วมก่อน 

การดำาเนินการนี้ยังคงต้องยึดติดกับสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับทั้งข้อกำาหนดทั่วไป 

และเฉพาะรายโภคภัณฑ์ที่รวมอยู่ในระบบแนวร่วม ดังที่ปรากฏอยู่ใน

เอกสารเชื่อมโยง

ใช้ UNFC-2009 เป็น

เครื่องมือประสาน 

(Harmonizing Tool)

ดูการสอดประสานของระบบการจำาแนก

PART 2-58.indd   30 19/3/2558   11:47:57



31

ภาคผนวก ค.

เอกสารเชื่อมโยงระหว่าง CRIRSCO TEMPLATE กับ UNFC-2009

1. บทนำา

เอกสารเช่ือมโยง (Bridging Document) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง UNFC-2009 กับระบบการจำาแนกอ่ืน ท่ีได้

รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากรว่าเป็นระบบแนวร่วม (Aligned System) มีการรวมวิธี

การใช้และแนวทางสำาหรับการจำาแนกประมาณการต่างๆ ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ระบบแนวร่วมโดยใช้รหัสตัวเลข

ของ UNFC-2009 เอกสารเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกระบุเมื่อมีการรายงานประมาณการที่ใช้รหัสตัวเลขของ 

UNFC-2009 

ข้อตกลงระยะยาวพร้อมสำาหรับ CRIRSCO ในการจัดหาข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific 

specifications)  สำาหรับแร่ของแข็ง ตามข้อตกลงนี้ CRIRSCO ได้จัดหาข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์โดยใช้ 

Template ของ CRIRSCO ปี 2006 (จากนี้ต่อไป จะใช้คำาว่า “Template”)14 พร้อมด้วยข้อกำาหนดทั่วไป ทั้งหมดนี้

ทำาให้เกิดพื้นฐานและแกนหลักสำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 สำาหรับแร่ที่เป็นแข็งอย่างถูกต้อง 

Template (และ รหัส/มาตรฐาน ที่มีแนวทางเดียวกันกับ Template) เป็นอิสระจาก UNFC-2009 และอาจจะใช้

บังคับสำาหรับการรายงานในบางขอบเขตอำานาจหรือในเฉพาะบางสถานการณ์ เอกสารเช่ือมโยงน้ีไม่ได้มีส่วนเกี่ยว

ข้องใดๆ กับสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการรายงานที่ถูกกำาหนด หรือในการประยุกต์ใช้ Template (และ รหัส/มาตรฐาน 

ที่มีแนวทางเดียวกันกับ Template) อย่างอิสระ

หากไม่ถูกจำากัดด้วยระเบียบ การประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์จะไม่จำากัดการใช้ทุกองค์ประกอบ 

(full granularity) ของ UNFC-2009 ไม่ว่าในทางใด

2. ภาพรวมของ CRIRSCO Template (2006)

CRIRSCO Template เป็นมาตรฐานนานาชาติที่พัฒนาใหม่ล่าสุดสำาหรับการรายงานผลการสำารวจ ทรัพยากร

แร่ และปริมาณสำารองแร่ ในทางกลับกันขึ้นอยู่กับจำานวนของมาตรฐานการรายงานระดับชาติ หรือภูมิภาค ที่เข้า

กันได้ดีและสอดคล้องซึ่งกันและกัน และกับ Template และขึ้นอยู่กับผู้เขียนมาตรฐานต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนา 

Template ท่ีเป็นตัวแทนมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้งานได้ดีที่สุดในปัจจุบันสำาหรับรายงานสาธารณะของบริษัท

ต่างๆ15 กรอบพื้นฐานที่เป็นแนวทางสำาหรับ Template และมาตรฐานต่างๆ คือ พื้นฐานที่แสดงในรูปที่ ค.1

    
 14

 หาได้จาก: www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf.
 15

 In the Template, รายงานสาธารณะ “อ้างอิงถึงรายงานผลการสำารวจ ทรัพยากรแร่ ปริมาณสำารองแร่ ใดๆ ที่จัดเตรียมสำาหรับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลนักลงทุน หรือ นักลงทุนที่มีศักยภาพ และที่ปรึกษาของนักลงทุน หรือ เพื่อดำาเนินการตามระเบียบ”
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ผลการสำรวจ

ทรัพยากรแร ปริมาณสำรองแร

บงชี้

อนุมาน

ตรวจวัด

เปนไปได

ตรวจพิสูจน

เพิ่มระดับความ

รูทางธรณีวิทยา

และความมั่นใจ

การพิจารณาปจจัยดานการทำเหมือง โลหะกรรม เศรษฐกิจ การตลาด 

กฎหมาย สิ่งแวดลอม สังคม และรัฐบาล

(ปจจัยการปรับเปลี่ยน)
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Template เน้นการสร้างและรักษามาตรฐานที่สอดคล้องและเหมาะสมสำาหรับรายงานสาธารณะ (ตามที่ระบุโดย 

CRIRSCO) ดังนั้นจึงไม่ได้กล่าวถึงการเกิดแร่ที่อาจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์อื่น เช่น คงคลังของชาติ หรือการ

ใช้ภายในประเทศ ดังนั้นการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 อย่างเต็มที่ สำาหรับแร่ที่เป็นของแข็งสามารถขยายเลยชั้น

ต่างๆ ที่ระบุอย่างชัดเจนใน Template

รูปที่ ค.1

ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างผลการสำารวจ ทรัพยากรแร่ และปริมาณสำารองแร่ ที่ปรากฏใน CRIRSCO Template

3. การเทียบเคียงหมวดหมู่ และหมวดย่อย โดยตรง

ก. การประยุกต์ใช้ แกน G 

หากการศึกษาธรณีวิทยาได้ดำาเนินการและการประมาณการปริมาณของแหล่งแร่มีความเป็นไปได้ (ปริมาตร ตัน 

เกรด/คุณภาพ ฯลฯ) แล้วการจำาแนกก็ทำาได้บนแกนตั้งธรณีวิทยาของ Template บนพื้นฐานของระดับความ

ละเอียดของการศึกษา และระดับของความมั่นใจในแบบจำาลองทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ถูกระบุเป็นระดับ

อนุมาน ระดับบ่งชี้ หรือ ระดับตรวจวัด (Infered, Indicated or Measured) ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับของ

ความรู้ทางธรณีวิทยาและความมั่นใจ 

แกนความรู้ทางธรณีวิทยา เทียบเคียงได้โดยตรงกับ Template ตามที่แสดงใน รูปที่ ค.2 ซึ่งแสดงการเทียบเคียง

(mapping) ของแกน E และ แกน F ในระดับหมวดหมู่ด้วย โปรดสังเกตว่า หมวดหมู่ E และ F ต้ังมาตรฐานไว้ท่ีข้ันต่ำา 

(minimum standards) สำาหรับ UNFC-2009 ยกตัวอย่างเช่น แหล่งศักยภาพเชิงพาณิชย์ ต้องเป็นอย่างน้อย E2 

และ E3 แต่มันสามารถเป็น E1F2 หรือ E2F2 ได้ด้วย
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CRIRSCO Template
หมวดหมู่ 

“ขั้นต่ำา“ ของ
UNFC-2009

ชั้น ของ UNFC-2009

ปริมาณ 

สำารองแร่

ตรวจพิสูจน์
E1 F1

G1 โครงการคุ้มค่า          

เชิงพาณิชย์เป็นไปได้ G2

 
ทรัพยากรแร่

ตรวจวัด

E2 F2

G1
 โครงการทีี่มีศักยภาพ

คุ้มค่าเชิงพาณิชย์
บ่งชี้ G2

อนุมาน G3

ผลการสำารวจ E3 F3 G4 โครงการสำารวจ
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รูปที่ ค.2

การเทียบเคียง ชั้น และ หมวดหมู่ ของ CRIRSCO Template กับ UNFC-2009 ดูย่อหน้าที่ผ่านมา (ย่อหน้าที่สอง

ในหัวข้อ 3.ก) สำาหรับคำาอธิบายของคำาว่า “ขั้นต่ำา” 

ข. การเทียบเคียง แกน E และ แกน F อย่างละเอียด

ทรัพยากรแร่คือประมาณการในแหล่งกำาเนิดแร่ก่อนแปลงค่าเป็นปริมาณสำารอง (นั่นคือ ไม่มีการปรับค่าสำาหรับ 

mining dilution หรือ losses) ถึงแม้ว่าการพิจารณาเบื้องต้นอาศัยปัจจัยด้านการทำาเหมือง โลหะกรรม เศรษฐกิจ 

การตลาด กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และรัฐบาล (ปัจจัยการปรับเปลี่ยน Modifying Factors) 

นอกจากนี้สัดส่วนของแหล่งแร่ที่ไม่ได้คาดการณ์สำาหรับการผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในขั้นสุดท้ายต้องไม่รวม

ไว้ในทรัพยากรแร่ ใน UNFC-2009 โดยทั่วไปประมาณการทรัพยากรแร่ถูกจำาแนกเป็น E2F2 มันอาจถูกจำาแนก

ย่อยต่อไปบนแกน F เป็น F2.1 หรือ F2.2 (อ้างอิง รูปที่ ค.3 และ ภาคผนวก จ. ของเอกสารข้อกำาหนดนี้ ซึ่งได้

ให้แนวทางจำาเพาะในการแยกระหว่างชั้นย่อยต่างๆ ในด้านความสมบูรณ์ของโครงการ (project maturity Sub-

classes)) ในบางกรณีประมาณการของทรัพยากรธรณีอาจรวมกับ E1F2 กรณีไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไป

ได้ทางเศรษฐกิจ หรือ E2F1 หากไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิค (หมวดย่อย F1.3) (โปรดสังเกตว่า 

การรวมกันน้ีไม่ได้เปล่ียนช้ันของ UNFC-2009 ซ่ึงยังคงเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ตามท่ีแสดงในรูป ค.2)

กรณีท่ีมีการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาเพียงพอแต่การประเมินเบ้ืองต้นของปัจจัยการปรับเปล่ียน (Modifying Factors) 

บ่งชี้ว่าโครงการไม่มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ (นั่นคือไม่มี ”การคาดการณ์ที่สมเหตุสมผลสำาหรับการผลิตที่

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในขั้นสุดท้าย”) แหล่งแร่จะถูกจำาแนกเป็น “รายการคงคลัง (inventory)” และไม่ถูกแปลงไปเป็น

ทรัพยากรแร่16 “รายการคงคลัง” ไม่ใช่ศัพท์เฉพาะที่กำาหนดไว้ใน Template และปริมาณเหล่านี้อาจไม่ต้องเปิด

เผยในรายงานสาธารณะ (ตามที่กำาหนดข้างบน) แต่สำาหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ควรจำาแนกตาม UNFC-2009 เป็น 

E3F2 ซึ่งปริมาณสามารถผลิตได้ทางเทคนิค แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในอนาคต

   
 16

 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า อะไรทำาให้เกิด “การคาดการณ์ที่สมเหตุสมผลสำาหรับการผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในขั้นสุดท้าย” ใน

บริบทของโภคภัณฑ์แร่ของแข็งชนิดต่างๆ ได้ในเรื่องทรัพยากรแร่ใน Template  

PART 2-58.indd   33 19/3/2558   11:47:58



34

อันใกล้ (หมวดย่อย E3.3, F2.3)  หรือกรณียังไม่สามารถประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจเนื่องจากข้อมูลไม่

เพียงพอ (หมวดย่อย E3.2, F2.2)   หรือ E3F4 กรณีไม่สามารถระบุโครงการพัฒนาหรือการทำาเหมืองที่มีความ

เป็นไปได้ทางเทคนิค (หมวดย่อย  E3.3) รายการคงคลังที่จะทำาการปรับปรุงในอนาคตควรมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข

ใน Template ทรัพยากรแร่อาจถูกรายงานร่วมกับ หรือเพิ่มเติมจากปริมาณสำารองแร่ โปรดสังเกตว่า ใน UNFC-

2009 ชั้นต่างๆ เช่น 221 มักแยกจากชั้นอื่นๆ เช่น 111 หากชั้นต่างๆ เหล่านี้รวมกันจะต้องมีการบันทึกอย่าง

ชัดเจน (เช่น 111+221)17

ปริมาณสำารองแร่โดยท่ัวไปมักจะกำาหนดเป็นผลิตผลของจากการทำาเหมือง (น้ำาหนัก และเกรด หรือคุณภาพ) น่ันคือ 

ปริมาณที่ถูกส่งต่อไปผ่านกระบวนการ  โภคภัณฑ์บางประเภท เช่น ถ่านหิน ปริมาณสำารองถูกกำาหนดเป็นสินค้า

ที่จำาหน่ายได้ (น้ำาหนัก และคุณภาพ) หรือหากต้องผ่านกระบวนการเพื่อผลิตสินค้าที่จำาหน่ายได้ควรแสดงปัจจัย

สำาหรับผลผลิตหรือผลตอบแทนที่ได้รับ ปริมาณสำารองแร่ควรสอดคล้องกับ E1F1 เสมอ หรืออาจเลือกจำาแนก

ย่อยบนแกน E ให้เป็น E1.1 หรือ E1.2 และบนแกน E ให้เป็น F1.1, F1.2 หรือ F1.3 

การแปลงทรัพยากรแร่ไปเป็นปริมาณสำารองแร่ต้องการการศึกษาด้านเทคนิคอย่างน้อยระดับการศึกษาความเป็น

ไปได้เบื้องต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการทำาเหมือง โลหะกรรม เศรษฐกิจ การตลาด กฎหมาย โครงสร้าง

พื้นฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และรัฐบาล (ปัจจัยการปรับเปลี่ยน - The Modifying Factors) ได้รับการพิจารณาอย่าง

เพียงพอ และโครงการมีผลตอบแทนทางการเงินเป็นบวก ใน UNF-2009 สิ่งที่จำาเป็นนี้ตอบสนองต่อข้อกำาหนด

ของหมวดหมู่ E1 และ F1 ด้วย

หากปัจจัยการปรับเปลี่ยนเป็นที่น่าพอใจทรัพยากรแร่บ่งชี้ (Indicated Resources) สามารถแปลงไปเป็นปริมาณ

สำารองแร่เป็นไปได้ (Probable Reserves) ในลักษณะเดียวกันทรัพยากรแร่ตรวจวัด (Measured Resources) โดย

ทั่วไปอาจจะถูกแปลงเป็นปริมาณสำารองแร่ตรวจพิสูจน์ (Proved Reserves) ได้แต่จะสามารถเป็นได้เพียงปริมาณ

สำารองแร่เป็นไปได้หากความม่ันใจในปัจจัยการปรับเปล่ียนน้อยกว่าความม่ันใจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่อนุมาน 

(Infered Resources) จะไม่สามารถแปลงไปเป็นปริมาณสำารองแร่ได้ (ดูรูปที่ ค.1)

รูปที่ ค. 3 แสดงการเทียบเคียง เมทริกซ์ (matrix) ของหมวดย่อย E-F กับ Template ด้วยรหัสสี และตัวเลข โปรด

สังเกตว่าสี และตัวเลขต่างๆ สอดคล้องกับการเทียบเคียงกับ PRMS (ดูภาคผนวก ง.) ดังน้ันท่ีน่ีจึงไม่ได้ใช้ตัวเลขทุกตัว

UNFC-2009 เป็นระบบรายโครงการ (project-based system) หากการทำาเหมืองมีทั้งปริมาณสำารองแร่ และ

ทรัพยากรแร่ (ไม่รวมปริมาณสำารองแร่) แล้วเท่ากับว่ามีสองโครงการใน UNFC-2009 อ้างอิงรูปที่ ค.2 ปริมาณ

สำารองแร่จะรวมอยู่กับโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ทรัพยากรแร่จะรวมอยู่กับโครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่า

เชิงพาณิชย์ เหล่านี้สามารถแบ่งย่อยต่อไปโดยใช้ชั้นย่อยของ UNFC-2009 (รูปที่ ค.3) หากต้องการ

   

 
17

 สำาหรับการรายงานต่อสาธารณะ ห้ามทำาการรวมแบบนี้
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กำลังทำการผลิต

ไดรับอนุมัติเพื่อการพัฒนา

ไดรับพิจารณาเพื่อการพัฒนา

อยูระหวางรอการพัฒนา

การพัฒนาหยุดชะงัก

การพัฒนาไมชัดเจน

การพัฒนาไมมีความเปนไปได

ปริมาณเสริมในแหลง

เทียบเคียงสวนรวมไดนอย (Less Common)

ผลการสำรวจ

ปริมาณสำรองแร

ทรัพยากรแร

รายการคงคลัง (ไมไดกำหนดใน Template)

การจำแนกไมอยูใน Template
กรณีพิเศษ

ชั้นยอยของ UNFC-2009

35

ในกรณีที่พบน้อย โครงการที่กำาลังดำาเนินการผลิตโภคภัณฑ์อาจจะถูกกำาหนดโดย Template ให้มีปริมาณสำารอง

แร่เป็นศูนย์เน่ืองจากมีความม่ันใจในประมาณการของปริมาณท่ีจะผลิตได้ในอนาคตไม่พอเพียง ในกรณีเช่นน้ีการ

ประเมินทางเศรษฐกิจท่ีสำาคัญไม่สมบูรณ์ดังน้ันโครงการจะถูกจำาแนกเป็น E2f1.1 บนพ้ืนฐานท่ีว่าความเป็นไปได้

ทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการ  “คาดการณ์”  โครงการอาจจะถูกกำาหนดให้เป็นโครงการที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 

และควรแสดงและอธิบายอย่างชัดเจนในเชิงอรรถ

รูปที่ ค.3

การเทียบเคียง CRIRSCO Template กับ แกน E-F ของ UNFC-2009 โปรดสังเกตว่า “รายการคงคลัง” ไม่ใช่ศัพท์เฉพาะ 

ใน Template ความสัมพันธ์ระหว่าง Template กับหมวดหมู่แกน G ของ UNFC-2009 แสดงอยู่ในรูปที่ ค.2    

สีและตัวเลขทั้งหลายสอดคล้องกับการเทียบเคียงกับ PRMS (ดู ภาคผนวก ง.) ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้ตัวเลขทุกตัวที่นี่
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ค. ผลการสำารวจ

หากมีการสำารวจแต่ไม่ก้าวหน้าเพียงพอสำาหรับการประมาณการปริมาณของทรัพยากรแร่ ศัพท์เฉพาะทั่วไปของ

ผลการสำารวจจะถูกประยุกต์ใช้แทน  ผลการสำารวจไม่เพียงพอ (ในบริบทของรายงานสาธารณะ ตามที่ได้กล่าวแล้ว

ข้างต้น) สำาหรับการกำาหนดปริมาตร น้ำาหนัก เกรด หรือคุณภาพของแหล่งแร่ และไม่ควรถูกเรียกว่า ทรัพยากรแร่ 

อย่างไรก็ตาม หาก UNFC-2009 ถูกใช้สำาหรับวัตถุประสงค์อื่น ปริมาณที่ถูกประมาณการไว้จะถูกจำาแนกเป็น 

E3F3 ซึ่งปริมาณนั้นสามารถผลิตได้ทางเทคนิค (หมวดย่อย E3.2, F3) หรือ เป็น E3F4 ซึ่งไม่มีโครงการที่มีความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาทางเทคนิค หรือการทำาเหมืองแร่ไม่สามารถระบุได้ (หมวดย่อย E3.3)

Template ไม่มี หมวดย่อยสำาหรับผลการสำารวจ
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ภาคผนวก ง.

เอกสารเชื่อมโยงระหว่าง PRMS กับ UNFC-2009

1. บทนำา

เอกสารเช่ือมโยง (Bridging Document) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง UNFC-2009 กับระบบการจำาแนกอ่ืนท่ีได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการจำาแนกทรัพยากรว่าเป็น ระบบแนวร่วม (Aligned System) มีการรวมวิธี
การใช้และแนวทางสำาหรับการจำาแนกประมาณการต่างๆ ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ระบบแนวร่วมโดยใช้รหัสตัวเลขของ 
UNFC-2009 เอกสารเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องจะต้องถูกระบุเม่ือมีการรายงานประมาณการท่ีใช้รหัสตัวเลขของ UNFC-2009 

ข้อตกลงระยะยาวพร้อมสำาหรับสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) ในการจัดหาข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ 

(commodity-specific specifications) สำาหรับปิโตรเลียม ตามข้อตกลงน้ี SPE ได้จัดหาข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์
โดยใช้ระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ปี 2007 (จากน้ีต่อไป จะใช้คำาว่า “PRMS”)18 พร้อมด้วยข้อกำาหนดท่ัวไป 
ท้ังหมดน้ีทำาให้เกิดพ้ืนฐานและแกนหลักสำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 สำาหรับปิโตรเลียมอย่างถูกต้อง 

PRMS เป็นอิสระจาก UNFC-2009 และอาจจะใช้บังคับสำาหรับการรายงานในบางขอบเขตอำานาจหรือในเฉพาะ
บางสถานการณ์ เอกสารเชื่อมโยงนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการรายงานที่ถูกกำาหนด 
หรือในการประยุกต์ใช้ PRMS อย่างอิสระ

หากไม่ถูกจำากัดด้วยระเบียบ การประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์จะไม่จำากัดการใช้ทุกองค์ประกอบ 

(full granularity) ของ UNFC-2009 ไม่ว่าในทางใด

2. ภาพรวมของ PRMS

นิยามและแนวทางของ PRMS ถูกออกแบบให้จัดหาจุดอ้างอิงร่วม (common reference) สำาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับชาติด้านการรายงาน และกำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล 
และให้สนับสนุนสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับโครงการปิโตรเลียมและการบริหารแบบพอร์ต (portfolio management) มี
เจตนาปรับปรุงความชัดเจนในการสื่อสารทั่วโลกเกี่ยวกับทรัพยากรปิโตรเลียม มีการคาดหวังว่า PRMS จะได้
รับการเสริมด้วยโปรแกรมการศึกษาพร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้ท่ีเกี่ยวกับการดำาเนินการด้านเทคนิคและด้าน
การพาณิชย์อย่างกว้างๆ เป็นที่เข้าใจว่านิยามและแนวทางต่างๆ ของ PRMS ยอมให้ผู้ใช้และหน่วยงานต่างๆ 
ประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนแนวทางของ PRMS ควรระบุอย่าง
ชัดเจน  นิยามหรือแนวทางใน PRMS ต้องไม่ถูกเข้าใจว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการตีความหรือการประยุกต์ใช้สิ่งจำา
เป็นใดๆ สำาหรับการกำากับการรายงานที่มีอยู่

PRMS เพื่อการกำาหนดปริมาณสำารองและทรัพยากรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ SPE ในเดือน
มีนาคม 2007 ได้ถูกพัฒนาโดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินปริมาณสำารองระหว่างประเทศ ซึ่งนำาโดย 

SPE และร่วมสนับสนุนโดยสภาปิโตรเลียมโลก (WPC) สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกา (AAPG) และ

   

 
18 

 ดูย่อหน้าที่สอง ในบทที่ 2 “ภาพรวมของ PRMS” ด้วย หารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.spe.org/industry/docs/Petroleum_
Resources_Management_System_2007.pdf
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หมวดหมู่ของ PRMS
 หมวดหมู่ของ 

UNFC-2009

Re
se

rv
e  

   
(In

cr
em

en
t) ตรวจพิสูจน์ (Proved) G1

เป็นไปได้ (Probable) G2

อาจเป็นไปได้ (Possible) G3

Re
se

rv
e  

   
(S

ce
na

rio
) ตรวจพิสูจน์ G1

ตรวจพิสูจน์+เป็นไปได้ (2P) G1+G2

ตรวจพิสูจน์+เป็นไปได้+อาจเป็นไปได้ (3P) G1+G2+G3

C
on

tin
ge

nt
 

Re
so

ur
ce

s  ประมาณการต่ำา (1C) G1

ประมาณการดีที่สุด (2C) G1+G2

ประมาณการสูง (3C) G1+G2+G3

Pr
os

pe
ct

iv
e 

Re
so

ur
ce

s  ประมาณการต่ำา G4.1

ประมาณการดีที่สุด G4.1+G4.2 (=G4)

ประมาณการสูง G4.1+G4.2+G4.3

38

สมาคมวิศวกรประเมินปิโตรเลียม (SPEE) และต่อจากน้ันได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักสำารวจธรณีฟิสิกส์ (SEG) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2011 ผู้สนับสนุนของ PRMS ได้ตีพิมพ์ “แนวทางสำาหรับการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ

ทรัพยากรปิโตรเลียม” เพื่อปรับปรุงการประยุกต์ใช้ระบบ 19  

3. การเทียบเคียงหมวดหมู่ และหมวดย่อย โดยตรง

ก. การประยุกต์ใช้ แกน G 

แกนความรู้ด้านธรณีวิทยา (G) ได้เทียบเคียงโดยตรงกับ ช่วงความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของ PRMS ดังแสดงในรูปท่ี ง.1

ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อกำาหนดทั่วไป หากปริมาณใดถูกแสดงอยู่ในหมวดหมู่ G4 โดยไม่มีการแบ่งหมวดย่อยแล้ว 

จะต้องแจ้งผลรวมของหมวดย่อย G4.1 กับ G4.2 สิ่งนี้เทียบเท่าได้กับประมาณการดีที่สุดสำาหรับทรัพยากร

ที่คาดหวัง (Best Estimate for Prospective Resources) ภายใต้ PRMS

รูปที่ ง.1

การเทียบเคียงหมวดหมู่ช่วงความไม่แน่นอนของ PRMS กับ แกน G20 ของ UNFC-200920 หมายเหตุ: scenario 

method บางทีอาจถูกอ้างอิงเป็น cumulative method ด้วย

 

   

 
19 

Available at: http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf.

 
20 

การรวมของหมวดหมู่ (หรือหมวดย่อย) แกน G เช่น G1+G2 แสดงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ในทางปฏิบัติจะรวมกับ หมวดหมู่ 
(หรือหมวดย่อย) แกน E และ F และบันทึกเป็นชั้น ในรูปแบบตัวอย่าง เช่น 111+112 
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 ชั้นของ PRMS
หมวดหมู่ “ขั้นต่ำา“ 

ของ UNFC-2009

ชั้นของ         

UNFC-2009

ค้น
พ

บ
แล

้ว

ปริมาณสำารอง E1 F1 G1, G2, G3
โครงการคุ้มค่า          

เชิงพาณิชย์

ทรัพยากร         

ที่ยังไม่ได้ผลิต

E2 F2 G1, G2, G3
โครงการที่มีศักยภาพคุ้ม

ค่าเชิงพาณิชย์

E3 F2 G1, G2, G3
โครงการไม่คุ้มค่าเชิง

พาณิชย์

ผลิตไม่ได้ E3 F4 G1, G2, G3 เสริมในแหล่ง a

ยัง
ไม

่พ
บ ทรัพยากร         

ที่คาดหวัง
E3 F3 G4 โครงการสำารวจ

ผลิตไม่ได้ E3 F4 G4 เสริมในแหล่ง a

39

ข. การเทียบเคียงแกน E และแกน F อย่างละเอียด

วิธีเทียบเคียงที่ตรงและเป็นเอกภาพ ของหมวดหมู่ความไม่แน่นอนของ PRMS กับแกน G ทำาให้สามารถเทียบ

เคียงชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการ (Project Maturity Sub-class) ของ PRMS กับรูปแบบแมทริกซ์ (matrix)

จากแกนความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม (E) และแกนสถานภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ (F) รูปท่ี ง.2 

แสดงการเทียบเคียงเมื่อชั้นย่อยที่เป็นทางเลือกไม่ได้ถูกใช้ ส่วนรูปที่ ง.3 แสดงการเทียบเคียงแมทริกซ์ของหมวด

ย่อย E-F กับ หมวดย่อยความสมบูรณ์ของโครงการของ PRMS ด้วยรหัสสีและตัวเลข โปรดสังเกตว่า หมวดหมู่ E 

และ F ตั้งค่ามาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับชั้นของ UNFC-2009 ตัวอย่างเช่น โครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ต้องเป็น

อย่างน้อย E2 และ F2 แต่สามารถเป็น E1F2 หรือ E2F1 ได้ด้วย

รูปที่ ง.2

การเทียบเคียง PRMS กับ ชั้นและหมวดหมู่ของ UNFC-2009 ดูย่อหน้าที่ผ่านมาเพื่ออธิบาย คำาว่า “ขั้นต่ำา” 

ทรัพยากรที่พบแล้วแต่ยังไม่ได้ผลิต (Contingent Resources) ของ PRMS จะถูกแบ่งย่อยใน UNFC-2009 ระหว่าง

โครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ กับ โครงการที่ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์เสมอ ขึ้นอยู่กับการแยกระหว่างหมวดหมู่ E2 

และ E3 ปริมาณที่ไม่จำาหน่ายจะถูกจำาแนกเป็น E3 ใน UNFC-2009 เสมอ ดูเนื้อหาสำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 
a
 ปริมาณเสริมในแหล่งรวมกับแหล่งที่พบ (สำารวจพบแล้ว) และแหล่งศักยภาพ (ยังสำารวจไม่พบ)

ตามที่แสดงในรูปที่ ง.3 มีจำานวนช่องมากมายใน แมทริกซ์ E-F ที่จัดเป็นพวกเทียบเคียงส่วนร่วมได้น้อย (Less 

Common Mappings) มีหลายช่องที่เกิดจากการเทียบเคียงโดยการรวมกันของ E-F ซึ่งทั่วไปไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่

ยังคงเป็นไปได้ หรือมีความไม่สม่ำาเสมอทางตรรกวิทยาในระดับความสมบูรณ์ของโครงการและสังคม-เศรษฐกิจ 

การจำาแนกช่องต่างๆ เป็นพวก Less Common ในเอกสารนี้ไม่ได้ขัดต่อการใช้ใน UNFC-2009 แต่ปริมาณต้องถูก

เทียบเคียงกับ PRMS เป็นรายกรณีไปเพื่อให้มั่นใจเต็มที่ว่าถูกต้องตรงตามนิยาม โดยทั่วไปโครงการไม่สามารถถูก

ชี้ว่าเข้าเกณฑ์สังคมและเศรษฐกิจ จนกว่าจะมีความก้าวหน้าเพียงพอในการระบุระดับความสมบูรณ์ทางเทคนิค
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กำลังทำการผลิต

ไดรับการอนุมัติสำหรับการพัฒนา

ไดรับการพิจารณาสำหรับการพัฒนา

อยูระหวางรอการพัฒนา

การพัฒนาไมมีความเปนไปได

กำหนดไว แตไมจำแนกใน PRMS

ไมสามารถผลิตได

ไมสามารถผลิตได

Prospect

Play

Lead

เทียบเคียงสวนรวมไดนอย (Less Common)

หยุดชะงัก

ไมชัดเจน

การพัฒนาไมชัดเจน 

หรือหยุดชะงัก

กรณีพิเศษ
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ี่ยัง

ไม
ได

ผล
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รูปที่ ง.3

การเทียบเคียงของแมทริกซ์ E-F กับ ช้ันย่อยความสมบูรณ์ของโครงการ (Project Maturity Sub-class) ของ PRMS 

ด้วยรหัสสีและตัวเลข ความสัมพันธ์ระหว่าง PRMS กับ หมวดหมู่แกน G ของ UNFC-2009 แสดงอยู่ในรูปท่ี ง.1 

หมายเหตุ: 12 ใน PRMS กรณีได้รับอนุญาตโดยระเบียบ  Lease fuel (แต่ไม่ใช่ปริมาณไม่จำาหน่าย E3.1 อ่ืนใด) 

สามารถรวมเข้ากับปริมาณสำารองได้ และควรแยกรายงานจากปริมาณจำาหน่าย ดูรายละเอียดในบทท่ี 4.ก ของ

เอกสารเช่ือมโยงน้ี

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จำาเพาะโครงการหนึ่งอาจถูกมองว่ามีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน (E1.1) 

เช่น แหล่งค้นพบน้ำามันขนาดใหญ่มากในพื้นที่ไฮโดรคาร์บอนที่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่ากำาลังอยู่ในระหว่างการประเมิน

เพ่ือทำาแผนพัฒนาให้เหมาะสม (F2.1) โครงการแบบน้ียังคงถูกจำาแนกเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ภายใต้ 

UNFC-2009 และเป็นทรัพยากรที่ยังไม่ได้ผลิตภายใต้ PRMS
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ประมาณการต่ำา ประมาณการดีที่สุด ประมาณการสูง

ท
รัพ

ยา
กร

    
    

ท
ี่คา

ดห
วัง

Prospect E3.2, F3.1, G4.1 E3.2, F3.1, G4.1+G4.2 E3.2, F3.1, G4.1+G4.2+G4.3

Lead E3.2, F3.2, G4.1 E3.2, F3.2, G4.1+G4.2 E3.2, F3.2, G4.1+G4.2+G4.3

Play E3.2, F3.3, G4.1 E3.2, F3.3, G4.1+G4.2 E3.2, F3.3, G4.1+G4.2+G4.3
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ชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการของ PRMS ส่วนใหญ่เทียบเคียงได้กับมากกว่าหนึ่งตำาแหน่งในแมทริกซ์ E-F 

ตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี ง.3 บทท่ี 4 ของเอกสารเช่ือมโยงน้ีอธิบายวิธีการกำาหนดปริมาณในช้ันย่อยของ PRMS เหล่าน้ี    

ลงในช้ันย่อยท่ีถูกต้องของ UNFC-2009 มีบางปริมาณถูกระบุอยู่ใน UNFC-2009 แต่ไม่ถูกรวมอยู่ในทรัพยากร

ของ PRMS ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของโภคภัณฑ์รวมในแหล่งตั้งแต่แรก ปัญหานี้ถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 ของเอกสาร

เชื่อมโยงนี้

มีส่ีช่องในแมทริกซ์ E-F ท่ีเทียบเคียงโดยตรงและสอดคล้องลงตัวกับช้ันความสมบูรณ์ของโครงการ (Project Maturity 

Classes) ของ PRMS  ช่องเหล่านี้สัมพันธ์กับโครงการสำารวจ (ทรัพยากรที่คาดหวังใน PRMS) และปริมาณเสริม

ในแหล่ง (ไม่สามารถผลิตได้ใน PRMS)

ค. ความคาดหวังการสำารวจ (Exploration prospects)

ข้อกำาหนดทั่วไปของ UNFC-2009 นิยามหมวดย่อยสำาหรับแกน F ที่เทียบเคียงโดยตรงกับชั้นย่อยความสมบูรณ์

ของโครงการของ PRMS สำาหรับทรัพยากรที่คาดหวัง UNFC-2009 บังคับให้ใช้หมวดย่อย E3.2 และ G4 ในการ

จำาแนกโครงการสำารวจ รูปที่ ง.4 แสดงการเทียบเคียงเต็มรูปแบบของ UNFC-2009 กับ PRMS สำาหรับโครงการ

สำารวจ และทรัพยากรที่คาดหวัง

รูปที่ ง.4

การเทียบเคียง โครงการสำารวจของ UNFC-2009 กับทรัพยากรที่คาดหวังของ PRMS

ง. ปริมาณเสริมในแหล่ง (Additional Quantities in Place)

ในบริบทของปิโตรเลียม ปริมาณเสริมในแหล่งภายใต้ UNFC-2009 สอดคล้องกับปริมาณต่างๆ ที่ถูกจำาแนกเป็น

ปริมาณที่ไม่สามารถผลิตได้ ที่อยู่ในทรัพยากรที่พบแล้วและยังไม่พบ ภายในแมทริกซ์ E-F ปริมาณเสริมในแหล่ง

อยู่บริเวณจุดตัดของหมวดหมู่ E3.3 กับ F4 เหล่านี้ถูกเทียบเคียงกับชั้นไม่สามารถผลิตได้ใน PRMS 

PRMS มีชั้นไม่สามารถผลิตได้จำานวนสองชั้น ชั้นแรกแทนปริมาณที่ไม่สามารถผลิตได้ รวมกับทรัพยากรที่พบแล้ว 

และชั้นที่สองแทนปริมาณที่ไม่สามารถผลิตได้รวมกับทรัพยากรที่ยังไม่พบ ใน UNFC-2009 ความไม่แน่นอนทาง

ธรณีวิทยาสำาหรับปริมาณที่พบแล้วถูกระบุโดยใช้หมวดหมู่ G1 ถึง G3 ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยา

สำาหรับปริมาณท่ียังไม่พบถูกระบุโดยใช้หมวดหมู่  G4 ดังน้ันจึงเป็นไปได้ท่ีจะมีการเทียบเคียงท่ีเป็นเอกภาพระหว่าง

ระบบตามท่ีแสดงในรูปท่ี ง.5
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ไม
่สา

ม
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ถผ
ลิต

ได
้

พบแล้ว E3.3, F4, G1 E3.3, F4, G1+G2 E3.3, F4, G1+G2+G3

ยังไม่พบ E3.3, F4, G4.1 E3.3, F4, G4.1+G4.2 E3.3, F4, G4.1+G4.2+G4.3
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รูปที่ ง.5

การเทียบเคียง ปริมาณเสริมในแหล่งของ UNFC-2009 กับทรัพยากรที่ไม่สามารถผลิตได้ของ PRMS

4. การแบ่งย่อยชั้นความสมบูรณ์ของโครงการของ PRMS 

เพื่อการแบ่งหมวดย่อยของ UNFC-2009

เนื่องจาก UNFC-2009 มีองค์ประกอบ (granularity) มากกว่า PRMS ทำาให้คาดได้ว่าจะต้องมีหลายกรณีที่ชั้นย่อย

ความสมบูรณ์โครงการของ PRMS จะสามารถทำาให้เกิดการรวมกันอย่างหลากหลายของหมวดย่อยของ UNFC-

2009 แสดงหลักฐานไว้ในรูปที่ ค.3 นอกจากนี้ชั้นย่อยของ PRMS หนึ่งชั้นยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองชั้น

ย่อยของ UNFC-2009 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งชั้นย่อยของ PRMS เพื่อใช้ประโยชน์เต็มความสามารถของ UNFC-

2009 ได้กล่าวไว้ในอีกสองบทต่อไปสำาหรับโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ (เทียบเท่ากับโครงการที่มีปริมาณสำารอง) 

และโครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และโครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ (เทียบเท่ากับโครงการที่มีทรัพยากรที่ยัง

ไม่ได้ผลิต)

ก. การจัดหมวดย่อยโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

ชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการสำาหรับปริมาณสำารองของ PRMS เทียบเคียงได้โดยตรงกับ หมวดย่อย F1.1 

ถึง F1.3 บนแกน F ของ UNFC-2009  แต่เทียบเคียงได้กับหมวดย่อย E1.1, E1.2 หรือ E3.1 บนแกน E ด้วย

การแบ่งย่อยของปริมาณระหว่าง E1.1 และ E1.2 สำาหรับหมวดหมู่ปริมาณสำารองของ PRMS สำาเร็จได้โดยทำา

ตามนิยามของหมวดย่อย ปริมาณที่ผลิตและจำาหน่ายได้คุ้มค่าบนพื้นฐานของเงื่อนไขตลาดปัจจุบัน และเงื่อนไข

สมมติฐานท่ีเหมือนจริงของตลาดอนาคตถูกจำาแนกเป็น E1.1 ปริมาณท่ีผลิตและจำาหน่ายได้ไม่คุ้มค่าบนพ้ืนฐาน

ของเงื่อนไขตลาดปัจจุบัน และเงื่อนไขสมมติฐานที่เหมือนจริงของตลาดอนาคต แต่ทำาให้เป็นไปได้ด้วยการ

อุดหนุนของรัฐบาล และ/หรือ การพิจารณาอื่นๆ ถูกจำาแนกเป็น E1.2

PRMS แนะนำาไว้ว่า “Lease fuel ควรถูกจัดการเหมือนการหดตัว และไม่รวมในปริมาณที่จำาหน่ายได้ หรือประมาณ

การทรัพยากร” อย่างไรก็ตาม PRMS กล่าวว่าหากมีการรายงาน Lease fuel เป็นปริมาณสำารอง (ซึ่งอนุญาตภาย

ใต้บางกฎระเบียบ) มันต้องถูกรายงานแยกจากปริมาณที่จำาหน่ายได้ PRMS ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าปริมาณที่ไม่

จำาหน่ายทั้งหมด (lease fuel, flare, and losses)) อาจจะระบุแยก และบันทึกเสริมในปริมาณจำาหน่ายได้
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ชั้นย่อยของ PRMS

หมวดหมู่    

“ขั้นต่ำา“ หรือ 

หมวดย่อยของ 

แกน E

หมวดย่อย 

“ขั้นต่ำา“ ของ 

แกน F 

ชั้นย่อยของ 

UNFC-2009

ท
รัพ

ยา
กร

ท
ี่ยัง

ไม
่ได

้ผล
ิต

รอการพัฒนา E2 F2.1 รอการพัฒนา

การพัฒนา        

ไม่ชัดเจน หรือ     

หยุดชะงัก

E2 F2.2
การพัฒนา     

หยุดชะงัก

E3.2 F2.2
การพัฒนา       

ไม่ชัดเจน

การพัฒนาไม่มี 

ความเป็นไปได้
E3.3 F2.3

การพัฒนาไม่มี 

ความเป็นไปได้
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UNFC-2009 เป็นตัวแทนอย่างสมบูรณ์ของโภคภัณฑ์รวมในแหล่งตั้งแต่แรก แต่ไม่ยอมรับว่าเชื้อเพลิงให้เช่าเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ภายใต้ UNFC-2009 เชื้อเพลิงให้เช่า (บวกการเผาเป็นเปลว และการสูญ

เสียอื่นๆ) ถูกแยกรายงานจากปริมาณที่จำาหน่ายได้ ปริมาณเหล่านี้ (เชื้อเพลิงให้เช่า เผาเป็นเปลว หรือการสูญ

เสียอื่นๆ) ถูกจำาแนกไว้ในหมวดย่อย E3.1 เป็นไม่จำาหน่าย หมวดย่อยโครงการ (แกน F) จะเหมือนกับว่ารวมกับ

ปริมาณต่างๆ ที่กำาลังผลิตและจำาหน่ายจากโครงการนั้นระดับของความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยาจะเหมือนกับ

สะท้อนความไม่แน่นอนของโครงการ เมื่อเทียบเคียงปริมาตรจากหมวดย่อย E3.1 ของ UNFC-2009 กับ PRMS 

ต้องคอยแยกปริมาณเหล่านี้ออกจากปริมาณสำารอง หรือหากเหมาะสม กำาหนดเฉพาะเชื้อเพลิงให้เช่าเข้าใน

หมวดหมู่ปริมาณสำารอง และในกรณีแบบนี้ต้องบันทึกแยกจากปริมาณที่จำาหน่าย การเผาก๊าซเป็นเปลว และการ

สูญเสียอื่นๆ ถูกกำาหนดโดย PRMS แต่ไม่ได้จัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน แต่การปฏิบัติที่ดีคือรักษาการบันทึกของ

ปริมาณต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่

ข. การจัดหมวดย่อยโครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และโครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

การเทียบเคียงของโครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และโครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ กับทรัพยากรที่ยังไม่

ได้ผลิตของ PRMS มีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการของแต่ละโครงการที่ต้องการทบทวนระดับ

ความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการของ PRMS กับชั้นย่อยของ UNFC-2009 มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด 

ตามที่แสดงในรูปที่ ง.6 โปรดสังเกตว่าหมวดย่อยกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาสำาหรับชั้นย่อยของ UNFC-2009 ยก

ตัวอย่างเช่นการรอการพัฒนาอย่างน้อยต้อง E2 และ F2.1 และไม่สามารถเท่ากับ E3 หรือ F2.2 (หรือต่ำากว่า) ใน

ทางตรงกันข้ามมันสามารถเป็น E1F2.1 หรือ E2F1.3

รูปที่ ง.6

การเทียบเคียงชั้นย่อยทรัพยากรที่ยังไม่ได้ผลิตของ PRMS กับ ชั้นย่อย โดยใช้หมวดหมู่และหมวดย่อยแกน E 

และ F ของ UNFC-2009 ดูย่อหน้าต่อไปสำาหรับคำาอธิบายคำาว่า “ขั้นต่ำา” 
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การเทียบเคียงชั้นย่อยทั้งสามของ PRMS กับหมวดหมู่และหมวดย่อยของ UNFC-2009 จะต้องดำาเนินการตาม
แนวทางต่อไปนี้

โครงการที่รอการพัฒนาอย่างน้อยต้องเป็นไปตามนิยามของทั้ง F2.1 และ E2 แต่สามารถเป็นได้ทั้งหมวดย่อย 
F1.3 หรือ F2.1 ขึ้นอยู่กับระดับของความเป็นไปได้ทางเทคนิค โครงการที่มีสิ่งจำาเป็นทางเทคนิคครบถ้วนแต่ไม่
บรรลุข้อจำากัดทางเศรษฐกิจปัจจุบันจะถูกจัดเป็นหมวดย่อย F1.3 นอกจากนี้โครงการที่ยังคงมีปัญหาทางเทคนิค
ที่ต้องแก้ไขจะถูกจัดเป็นหมวดย่อย F2.1 แต่ถ้าไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการค้าก็สามารถจัดเป็น 

E1.1 ได้

หมวดย่อย E1.2 โดยทั่วไปไม่คาดว่าจะรวมอยู่กับโครงการที่ถูกจำาแนกว่ากำาลังรอการพัฒนาใน PRMS เหตุผล
สำาหรับกรณีนี้คือต้องไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการค้า (ตามที่กล่าวในย่อหน้าก่อน) แต่ไม่น่าจะ

เป็นกรณีที่อยู่ในช่วงเวลา (เมื่อโครงการยังคงอยู่ภายใต้การประเมิน) ที่ต้องการการอุดหนุน21

PRMS มีชั้นย่อยเพียงชั้นเดียวคือ “การพัฒนาไม่ชัดเจน หรือหยุดชะงัก” ซึ่งสอดคล้องกับชั้นย่อยสองชั้นใน 
UNFC-2009 ตามรูปที่ ค.5 ดังนั้นต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าได้ทำาการแยกที่เหมาะสมตามนิยามหมวดย่อย
ของ UNFC-2009 เพื่อให้โครงการถูกกำาหนดไว้ในชั้นย่อยของ UNFC-2009 ที่ถูกต้อง

โครงการที่หยุดชะงักก็เหมือนกับโครงการที่รอการพัฒนา แต่ความก้าวหน้าทางการค้าถูกควบคุมด้วยกิจกรรมที่
อาจจะ หรืออาจจะไม่ อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประเมิน โครงการที่หยุดชะงักถูกจำาแนกเป็น E2F2.2 เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการค้าแต่ต้องคำานึงถึงการขาดความก้าวหน้าของกิจกรรมในปัจจุบัน

โครงการที่ไม่ชัดเจนคือโครงการท่ีมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผลสำาหรับการ
ผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในที่สุด โดยทั่วไปเกิดจากการขาดข้อมูลสำาหรับการประเมิน หรือทำาการประเมินใน
ช่วงต้นๆของโครงการ โครงการถูกจัดเป็นหมวดย่อย E.32 และ F1.3, F2.1 หรือ F2.2 ตามระดับความสมบูรณ์
ทางเทคนิค โครงการที่มีสิ่งจำาเป็นทางเทคนิคครบถ้วนแต่ไม่บรรลุข้อจำากัดเชิงพาณิชย์ถูกจัดเป็นหมวดย่อย F1.3 
โครงการที่ยังคงมีปัญหาทางเทคนิคและปัญหาทางการค้าที่ต้องแก้ไขจะถูกจัดเป็นหมวดย่อย F2.1 ถ้ากิจกรรม
ต่างๆ หยุดชะงัก หรือการประเมินยังไม่สมบูรณ์ โครงการจะถูกจัดเป็นหมวดย่อย F2.2

โครงการท่ีการพัฒนาเป็นไปไม่ได้ เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค (ข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา) แต่ถูกประเมินว่ามีศักยภาพไม่เพียงพอท่ีจะรับประกันการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ หรือ
ความพยายามโดยตรงใดๆ ในการกำาจัดภาระผูกพันทางการค้าในขณะน้ัน ในกรณีเช่นน้ีจะช่วยได้มากในการระบุ
และบันทึกปริมาณเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (portfolio) ซึ่งจะทำาให้ศักยภาพสำาหรับโอกาสในการพัฒนา
ทางการค้าเป็นที่ยอมรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของเงื่อนไขทางการค้า โครงการถูกพิจารณาว่า
ไม่มีศักยภาพสำาหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในวันที่มีผล ดังนั้นจึงสอดคล้องกับหมวดย่อย E3.3   ใน 
UNFC-2009 โดยทั่วไปโครงการจะไม่สมบูรณ์ทางเทคนิคเนื่องจากขาดศักยภาพและจะถูกจัดเป็นหมวดย่อย F2.3 
อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นสถานการณ์ที่จะยกเป็นตัวอย่าง เช่น โครงการมีความสมบูรณ์ถึง F1.3 แต่สถานการณ์

ทางการค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

   

 
21

แม้ว่าการรวมของหมวดย่อย E และ หมวดย่อย F นี้ถูกพิจารณาว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่มันไม่มีข้อห้าม และแต่ละกรณีต้องถูก
ทบทวนในแง่ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
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5. การระบุปริมาณต่างๆ ที่ถูกกำาหนดไว้ แต่ไม่ถูกจำาแนกใน PRMS 

ดังที่กล่าวได้ข้างต้น PRMS กำาหนดว่าปริมาณที่ไม่จำาหน่ายทั้งหมด (เชื้อเพลิงให้เช่า เผาเป็นเปลว และความสูญ

เสียต่างๆ - lease fuel, flare, and losses)) อาจแยกพิจารณาและบันทึกเสริมลงในปริมาณสำาหรับจำาหน่าย หาก

ต้องการแยกระหว่างเชื้อเพลิงให้เช่า เผาเป็นเปลว และความสูญเสียต่างๆ ใน UNFC-2009 ปริมาณที่ไม่จำาหน่าย

แต่ละประเภทควรจะถูกพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน (ดูข้อกำาหนดทั่วไป ค) และแยกการรายงาน

6. รายละเอียดของสถานภาพปริมาณสำารองใน PRMS

ภายใต้ PRMS ปริมาณต่างๆ ที่ถูกจำาแนกเป็นปริมาณสำารองอาจจะอยู่ในกลุ่มย่อยต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพ

เงินทุนและการดำาเนินงานของหลุมเจาะและสิ่งอำานวยความสะดวกในแผนการพัฒนาแหล่ง (reservoir)

 • ปริมาณสำารองที่พัฒนาแล้วเป็นปริมาณที่คาดว่าจะผลิตได้จากหลุมเจาะและสิ่งอำานวยความสะดวก

    ที่มีอยู่แล้ว

  o Developed Producing Reserves are expected to be recovered from completion intervals 

     that are open and producing at the time of the estimate.

  o Developed Non-Producing Reserves include shut-in and behind-pipe Reserves.

 • ปริมาณสำารองที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นปริมาณที่คาดว่าจะผลิตโดยการลงทุนในอนาคต

ด้วยเป็นระบบทั่วไป UNFC-2009 ไม่มีหมวดย่อยเสริมที่สอดคล้องกับการแบ่งย่อยปริมาณสำารองของ PRMS 

นอกจากนี้ UNFC-2009 ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะคำาว่า ปริมาณสำารอง

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่าอาจมีประโยชน์ในระดับทั่วไปที่จะสะท้อนเงินทุนและสถานภาพการดำาเนินงานของ

หลุมเจาะและสิ่งอำานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณปิโตรเลียมโดยใช้ UNFC-2009 ในกรณี

เช่นนี้ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชั้น (หรือชั้นย่อย) ของ UNFC-2009 อาจจะถูกรายงานอย่างสอดคล้องกับการ

แบ่งย่อยเหล่านี้ ซึ่งในทุกกรณีปริมาณที่รวมกันแล้วจะถูกรายงานพร้อมกับรหัสตัวเลขที่เหมาะสมสำาหรับชั้นและ

ชั้นย่อยของ UNFC-2009

แต่ละสถานภาพปริมาณสำารองที่แบ่งย่อย อาจใช้อักษรย่อตามที่ระบุข้างล่าง แต่ชื่อเต็ม (ไม่รวมคำาว่า ปริมาณ

สำารอง) จะแสดงอยู่ (เช่น เป็นเชิงอรรถ) ร่วมกับปริมาณที่รายงานเสมอ ชื่อเต็มและอักษรย่อที่เป็นที่ยอมรับคือ

 DP: Developed Producing

 DNP: Developed Non-Producing

 U: Undeveloped

ชื่อของการแบ่งย่อยและอักษรย่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรหัสตัวเลขของ UNFC-2009 และควรใส่ไว้ใน

วงเล็บหลังรหัสตัวเลข หรือใส่ทั้งหมดแยกไว้ในส่วนที่อยู่ใกล้กับรหัสตัวเลข
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ภาคผนวก จ.

แนวทางสำาหรับการใช้ความสมบูรณ์ของโครงการในการ

จำาแนกย่อยโครงการ โดยใช้ UNFC-200922

UNFC-2009 ให้กรอบสำาหรับการจำาแนกย่อยโครงการโดยการประยุกต์ใช้นิยามของหมวดย่อยทั้งหมด23 การ

ประยุกต์ใช้องค์ประกอบ (granularity) ระดับนี้ของระบบเป็นทางเลือก แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกว้างขึ้นว่าเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับการบริหารจัดการแบบพอร์ต (portfolio management) ทั้งในระดับบริษัทและ

ระดับชาติ ชั้นย่อยสะท้อนแนวคิดการจำาแนกบนพื้นฐานความสมบูรณ์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องอย่างกว้างๆ 

กับความน่าจะเป็นที่โครงการจะประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานเชิงพาณิชย์และการจำาหน่ายโภคภัณฑ์  

นิยามของหมวดหมู่และหมวดย่อยรวมถึงข้อกำาหนดท่ัวไปท้ังหมด และข้อกำาหนดเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-

specific specifications) ที่เกี่ยวข้องมีความจำาเป็นสำาหรับการจำาแนกในระดับสูงให้เป็นโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ 

โครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และโครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ต้องเป็นที่พอใจก่อนที่จะมีการพิจารณา

กำาหนดชั้นย่อยที่เหมาะสม

ชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการตั้งอยู่บนพื้นฐานของกิจกรรมร่วม (การตัดสินใจทางธุรกิจ) ที่จำาเป็นสำาหรับ

การขับเคลื่อนโครงการไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ขอบเขตระหว่างระดับความสมบูรณ์ของโครงการถูกกำาหนด

ให้สอดคล้องกับ “ช่องทางตัดสินใจ decision gates” ของโครงการ (ร่วม) ภายใน ดังนั้นจึงทำาให้มีการเชื่อมตรง

ระหว่าง การตัดสินใจ กับ capital value process ภายในบริษัท และการบ่งบอกลักษณะรวมของสินทรัพย์จากการ

จำาแนกทรัพยากร

มันเป็นสิ่งสำาคัญที่ควรทราบว่า ในขณะที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นการขยับโครงการ “ขึ้นบันได” ไปสู่ระดับ

ความสมบูรณ์ที่สูงขึ้นเสมอ และท้ายสุดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ (เช่น การ

เปลี่ยนแปลงความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือตลาดท้องถิ่น หรือระบบการเงินที่ใช้ หรือผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง

จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม) สามารถทำาให้โครงการถูก “ลดเกรด” ไปสู่ชั้นย่อยที่ต่ำากว่าเดิม หากชั้นย่อยในรูปที่ 3 

ของ UNFC-2009 (ดูภาค 1) ได้รับการยอมรับแล้ว ควรประยุกต์ใช้แนวทางต่อไปนี้

   

 
22

 PRMS เป็นทางเลือกสำาหรับชั้นย่อยความสมบูรณ์ของโครงการที่มีความคล้ายกันมาก หากยอมรับชั้นย่อยของ PRMS เหล่า
นี้แล้วมันอาจเทียบเคียงกับ ชั้นย่อยของ UNFC-2009 ได้ ตามที่กล่าวในภาคผนวก ง. สำาหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมดแนวทางในภาคผนวก จ. นี้ 
จะทำาให้การประยุกต์ใช้ชั้นย่อยที่เป็นทางเลือกของ UNFC-2009 เป็นไปได้อย่างถูกต้อง

 
23

 ดูรูปที่ 3 ของ UNFC-2009 (ดูภาค 1)
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ก. โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

กำาลังผลิต ใช้เมื่อโครงการกำาลังผลิตจริง และจำาหน่ายโภคภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งประเภทออกสู่ตลาด ณ วันที่มีผล
สำาหรับการประเมิน ถึงแม้ว่าการดำาเนินงานของโครงการจะไม่สมบูรณ์ 100% ณ วันนั้น โครงการทั้งหมดต้องได้
รับการอนุมัติที่จำาเป็นทั้งหมด และมีความพร้อมของข้อตกลงต่างๆ และมีการให้สัญญาเงินกองทุน24 ถ้าส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาโครงการยังคงต้องแยกรับการอนุมัติ และ/หรือ รับการให้สัญญาเงินกองทุน เหมือนกับว่าขณะ
นั้นยังไม่สามารถดำาเนินการได้จริง ส่วนนั้นควรถูกจำาแนกเป็นโครงการแยกอยู่ในชั้นย่อยที่เหมาะสม

อนุมัติเพื่อการพัฒนา ต้องการความพร้อมทั้งหมดของการอนุมัติ/ข้อตกลง และมีการให้สัญญาเงินกองทุน 
การก่อสร้างและติดตั้งสิ่งอำานวยความสะดวกของโครงการควรจะอยู่ระหว่างดำาเนินการ หรือใกล้จะดำาเนินการ 
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงจริงๆ ในสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของผู้พัฒนาจะเป็นเหตุผลที่
ยอมรับได้สำาหรับความล้มเหลวของโครงการในการพัฒนาภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล

แสดงเหตุผลเพื่อการพัฒนา ต้องการการแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค และมีความเป็น
ไปได้เชิงพาณิชย์ และต้องมีการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผลว่า การอนุมัติ/ข้อตกลง ที่จำาเป็นทั้งหมดของโครงการ

สำาหรับการดำาเนินการเพื่อการพัฒนากำาลังจะเกิดขึ้น

ข. โครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

รอการพัฒนา ใช้เฉพาะกับโครงการท่ีทำาให้มีกิจกรรมเทคนิคเฉพาะโครงการอย่างจริงจัง เช่นการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

(เช่น การเจาะเพ่ือประเมิน appraisal drilling) หรือการสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ และการวิจัยด้านเศรษฐกิจท่ี

ออกแบบเพ่ือยืนยันความเป็นพาณิชยการของโครงการ และ/หรือ เพ่ือกำาหนดสถานภาพการพัฒนา หรือแผนการทำา

เหมืองท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีอาจรวมโครงการท่ีมีข้อผูกพันท่ีไม่เก่ียวกับทางเทคนิค (non-technical contingencies) 

โดยที่ขณะนั้นข้อผูกพันนี้กำาลังถูกติดตามให้ทันอย่างจริงจังโดยนักพัฒนา และคาดว่าจะทำาได้สำาเร็จภายในกรอบ

เวลาท่ีเหมาะสม โครงการเช่นน้ีถูกคาดการณ์ว่ามีความน่าจะเป็นท่ีสูงในด้านความสำาเร็จทางพาณิชยการ

การพัฒนาหยุดชะงัก ใช้กับโครงการที่พิจารณาว่ามีอย่างน้อยหนึ่งโอกาสของความสำาเร็จทางพาณิชยการ 

(น่ันคือ มีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลสำาหรับการผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในขั้นสุดท้าย) แต่หากขณะนั้น

มีข้อผูกพันที่ไม่เกี่ยวกับทางเทคนิคที่ใหญ่มาก (เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม) ที่จำาเป็นต้องแก้ไขก่อนที่

โครงการจะเคลื่อนไปสู่การพัฒนา25 ความแตกต่างหลักระหว่างรอการพัฒนา กับหยุดชะงัก คือกรณีแรกสิ่งที่อาจ

เกิดขึ้นได้ที่สำาคัญเป็นสิ่งที่สามารถ และกำาลังอยู่ใต้อิทธิพลของผู้พัฒนา (เช่น โดยการต่อรอง) ในขณะที่กรณีหลัง

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ที่สำาคัญขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อื่น ที่ผู้พัฒนามีอิทธิพลโดยตรงเหนือกว่าเล็กน้อยหรือไม่มี

เลย และทั้งผลลัพธ์และระยะเวลาของการตัดสินใจเหล่านี้ทำาให้เกิดความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญ

   

 
24

 ในบางกรณี โครงการอาจริเริ่มการดำาเนินการและจำาหน่ายโภคภัณฑ์ แม้ว่าบางส่วนของแผนการพัฒนาที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
ยังไม่สมบูรณ์ (เช่น ยังคงต้องทำาการเจาะ และ/หรือ เชื่อมต่อหลุมผลิต) อย่างไรก็ตามต้องแยกสถานการณ์นี้ด้วยความระมัดระวังออกจาก
ช่วงการพัฒนาที่การดำาเนินการของช่วงท้ายทำาให้ต้องแยกกระบวนการอนุมัติซึ่งอาจขึ้นอยู่กับผลของช่วงแรก

 
25

 การขาดความพอเพียงของอุปสงค์ของตลาดที่เติบโตได้ในทางเศรษฐกิจที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำาหรับ
โครงการที่กำาลังถูกจำาแนกเป็นการพัฒนาหยุดชะงัก แต่ต้องแยกสถานการณ์นี้ด้วยความระมัดระวังออกจากสถานการณ์ที่ตลาดที่เติบโตได้
ในทางเศรษฐกิจไม่มีอยู่ในขณะนั้น (การพัฒนาเป็นไปไม่ได้) 
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ค. โครงการไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์

การพัฒนาไม่ชัดเจน เหมาะสมกับโครงการที่ยังอยู่ในช่วงแรกของการประเมินทางเทคนิคและทางการค้า 

(เช่น การค้นพบแหล่งใหม่) และ/หรือ จำาเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่สำาคัญ เพื่อการประเมินที่ชัดเจนของ

ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ นั่นคือในขณะนั้นยังมีส่วนประกอบหลักไม่เพียงพอสำาหรับการสรุปว่ามีการ

คาดการณ์ที่สมเหตุสมผลสำาหรับการผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในขั้นสุดท้าย

การพัฒนาเป็นไปไม่ได้ ใช้สำาหรับโครงการที่สามารถระบุความเป็นไปได้ทางเทคนิค แต่ถูกประเมินว่ามีศักยภาพ

ไม่เพียงพอที่จะรับประกันการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ หรือความพยายามโดยตรงใดๆ ในการกำาจัดภาระผูกพัน

ทางการค้าใน ในกรณีเช่นนี้จะช่วยได้มากในการระบุและบันทึกปริมาณเหล่านี้ ซึ่งจะทำาให้ศักยภาพสำาหรับโอกาส

ในการพัฒนาทางการค้าเป็นที่ยอมรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของเงื่อนไขทางเทคโนโลยี หรือ

เงื่อนไขทางการค้า

ง. ปริมาณเสริมในแหล่ง

ปริมาณต่างๆ ควรถูกจำาแนกเป็นปริมาณเสริมในแหล่งเท่านั้น ถ้าหากไม่มีโครงการใดที่มีความเป็นไปได้

ทางเทคนิคถูกระบุว่าสามารถผลิตส่วนใดๆ ของปริมาณเหล่านี้ได้ บางส่วนของปริมาณเหล่านี้อาจกลายเป็น

ปริมาณที่ผลิตได้ในอนาคตเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ
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ภาค 3

คำาชี้แจงสำาหรับกรอบการจำาแนก

ของสหประชาชาติสำาหรับปริมาณสำารองและ

ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 

(UNFC-2009)*

  

* หมายเหตุคำาอธิบายใช้เพื่อประกอบการอ่าน แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ UNFC-2009
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บทนำา

ในปี 2004 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป (ECE)1 ได้พัฒนากรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับ

ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ (UNFC) และนำาเสนอเพื่อการพิจารณาต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

สหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Council)

ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2004 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม2 ยกเลิกผลการตัดสิน

ใจที่ 1997/226 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 1997 และรับรองการให้ความเห็นชอบของ ECE ในกรอบการจำาแนก

ของสหประชาชาติสำาหรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ และตัดสินใจเชิญชาติสมาชิกของสหประชาชาติ 

องค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการระดับภูมิภาค ให้พิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจใน

การประยุกต์ใช้กรอบการจำาแนกทั่วโลก คณะมนตรีให้ข้อสังเกตว่าการจำาแนกแบบใหม่สำาหรับทรัพยากรพลังงาน

ฟอสซิลและแร่ ซึ่งตอนนี้รวมโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำามัน และยูเรเนียม) เป็นส่วน

ขยายของกรอบเดิมที่ถูกพัฒนาสำาหรับเชื้อเพลิงแข็งและโภคภัณฑ์แร่ ซึ่งทางคณะมนตรีได้ดำาเนินการในลักษณะ

คล้ายกับในปี 1997 สำาหรับการให้ความเห็นชอบและความเห็นของ ECE

คณะทำางานกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประสานศัพท์เฉพาะด้านทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ (คณะทำางานกลุ่ม 

ผู้เช่ียวชาญ) ได้ให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการพลังงานท่ีย่ังยืนของ ECE ในการดำาเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ี

การประชุมสมัยที่สิบหกในเดือนพฤศจิกายน 2007 คณะกรรมการพลังงานที่ยั่งยืนแนะนำาให้ คณะทำางาน

กลุ่มผู้เช่ียวชาญนำาเสนอ UNFC ใดๆ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเพ่ือการพิจารณาของคณะผู้บริหารของคณะกรรมการ

พลังงานท่ีย่ังยืน ในปี 2008 เพ่ืออำานวยความสะดวกในการประยุกต์ใช้ UNFC ท่ัวโลก  การจำาแนกที่ไม่ซับซ้อน

และปรับปรุงแก้ไขแล้ว (UNFC-2009) จึงถูกจัดเตรียมเพื่อสนองต่อข้อเสนอนั้น คำาชี้แจงนี้อธิบายรายละเอียดใน

บางส่วนของเนื้อหาการจำาแนกที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจำาแนก

คณะทำางานเฉพาะกิจด้านการปรับปรุง UNFC ที่เตรียมข้อเสนอ UNFC-2009 ประกอบด้วย คณะผู้บริหารของ

คณะทำางานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. ความสัมพันธ์กับการจำาแนกแบบอื่นๆ 

ตลอดศตวรรษที่ยี่สิบ ระบบการจำาแนกทรัพยากรที่แตกต่างกันมากมายได้รับการพัฒนาซึ่งสะท้อนถึงลักษณะทาง

กายภาพที่แตกต่างกันของทรัพยากร รวมถึงความหลากหลายของภูมิศาสตร์และสังคม-เศรษฐกิจของพื้นที่ผลิต 

แม้นว่ามีความต้องการและความตั้งใจอยู่เสมอที่จะประสานศัพท์เฉพาะ หรือประสานงานกันในการรวมระบบ

   

 
1
 ECE เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมาธิการภูมิภาคของสหประชาชาติ เป็นผู้แทนยุโรป เอเชียกลาง อเมริกาเหนือ ตุรกี และอิสราเอล

 
2
 มติ 2004/233 ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับกรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ สำาหรับ

ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่
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การจำาแนกต่างๆ   เข้าด้วยกันแต่ไม่เคยมีข้อเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวนี้ ในภายหลังเมื่อระบบโลกาภิวัตน์ของการ
ค้าโภคภัณฑ์และตลาดการเงินได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงแล้ว จึงทำาให้เห็นภาพว่าการประสานระบบกรอบการ
จำาแนกจะมีประโยชน์อย่างที่สุด การพัฒนาของ UNFC ได้เริ่มขึ้นในปี 1992 และนำาไปสู่ระบบการจำาแนกสามมิติ 
ที่ระบบแร่ของแข็งอื่นๆ ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงกันได้

ในปี 2004 ได้มีการพัฒนา UNFC เพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อรองรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ทุกประเภท ต่อจาก
นั้นระบบการจำาแนกที่สำาคัญๆ ก็ได้รับการพัฒนาหรือทำาให้ทันสมัยขึ้นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงการจำาแนกใหม่ของ
รัสเซีย ปี 2005 Template ปี 2006 ของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานปริมาณสำารวจทรัพยากรแร่ระหว่าง 
ประเทศ (CRIRSCO) และระบบการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม (PRMS) ปี 2007 ของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม 
(SPE) / สภาปิโตรเลียมโลก (WPC) / สมาคมนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอเมริกา (AAPG) / สมาคมวิศวกรประเมิน
ปิโตรเลียม (SPEE) ต่อมาในปี 2007 และ 2008 คณะทำางานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนของ
หน่วยงานวิชาชีพเหล่านี้ได้รับภารกิจการเทียบเคียงที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ภายใต้คณะทำางานเฉพาะกิจ
ด้านการเทียบเคียงของ UNFC การดำาเนินการแสดงให้เห็นว่า CRIRSCO Template และ PRMS สามารถทำาให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ UNFC ได้ รายงานของคณะทำางานเฉพาะกิจด้านการเทียบเคียง (ชุดพลังงานลำาดับ
ที่ 33 ของ ECE และ ECE/ENERGY/71) เสนอให้ทำาการปรับแก้ UNFC ในบางส่วนเพื่อให้ทำางานสะดวกขึ้น

UNFC-2009 สนองตอบข้อเสนอแนะของคณะทำางานเฉพาะกิจด้านการเทียบเคียง โดยจัดทำากรอบการจำาแนก
ระดับสูงซึ่งรวมแนวทางต่างๆ ของเฉพาะรายโภคภัณฑ์ (commodity-specific guidelines) ไว้ด้วย ดังจะเห็นได้
จาก CRIRSCO Template  และ PRMS  ข้อกำาหนดระดับสูงทั่วไปได้รับการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจในศักยภาพสูงสุด
สำาหรับการร่วมแนวทางกันกับระบบอื่นๆ และเพื่อให้การเทียบเคียงกับระบบเหล่านั้นสะดวกขึ้น ข้อกำาหนดของ
หมวดหมู่และหมวดย่อยของ UNFC ถูกทำาให้ง่ายขึ้น และชั้นต่างๆ ที่ใช้กันมากอยู่ทั่วไปก็ถูกกำาหนดด้วยภาษา

ทั่วไป ทำาให้เกิดศัพท์เฉพาะทั่วไปที่สอดคล้องกันในระดับที่เหมาะสำาหรับการสื่อสารทั่วโลก

2. การรักษาสภาพการจำาแนก 

ระบบการจำาแนกต่างๆ ที่มีอยู่ต้้องการบรรลุถึงสิ่งจำาเป็นด้านความสัมพันธ์ สาระสำาคัญ ความน่าเชื่อถือ และการ
เปรียบเทียบได้ตามความต้องการพื้นฐานที่ระบบเหล่านี้มุ่งจะให้บริการ จึงอาจต้องมีการพัฒนาเอกสารประกอบ

เพื่อความสมบูรณ์สำาหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

3. เอกสารอ้างอิงกฎเกณฑ์

เอกสารอ้างอิงกฎเกณฑ์ (Normative Reference) ISO 1000:1992 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (ISO)  หน่วย SI (Système International d’Unités) และข้อเสนอแนะต่างๆ สำาหรับการใช้ร่วมกัน และ
หน่วยวัดอื่นๆ มีบทบัญญัติต่างๆ ที่ได้ใช้สร้างบทบัญญัติในเอกสารฉบับนี้ผ่านการอ้างอิงในเล่ม ไม่ควรใช้เอกสาร
อ้างอิงล้าสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง อย่างไรก็ตามภาคีข้อตกลงต่างๆ บนพื้นฐานของเอกสาร
ฉบับนี้ควรตรวจสอบความเป็นไปได้สำาหรับการใช้เอกสารกฎเกณฑ์ฉบับล่าสุดตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้า ส่วน
เอกสารอ้างอิงที่ไม่ล้าสมัยควรใช้เอกสารกฎเกณฑ์ฉบับล่าสุดสำาหรับการอ้างอิง สมาชิกของ ISO และคณะ
กรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEC) ยังคงสภาพการขึ้นทะเบียน 
สำาหรับมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้ได้ในปัจจุบัน
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4. ความเห็นสำาหรับ UNFC-2009 

ความเห็นต่อไปน้ีอ้างอิงถึงบทต่างๆ ของการจำาแนก ถูกนำามาแนบท้ายการจำาแนกไว้เพ่ือให้ง่ายสำาหรับการอ้างอิง

สำาหรับบทที่ 1 (UNFC-2009)

บทนี้กล่าวว่า UNFC-2009 เป็นการจำาแนกแบบรวม สำาหรับทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ อย่างไรก็ตาม
มันไม่ได้อ้างอิงกับทรัพยากรพลังงานในทางกายภาพ (ด้านความดัน และอุณหภูมิ) มันไม่ได้อ้างอิงทรัพยากรน้ำา
บาดาลด้วย ถึงแม้ว่ามันจะถูกประยุกต์ใช้ได้กับโครงการผลิตน้ำาบาดาลที่ใช้แล้วหมดไป

การประยุกต์ใช้ UNFC-2009 กับบริเวณที่กักเก็บ (recipient reservoirs) สำาหรับการเก็บอย่างถาวร หรือเป็นคงคลัง
ชั่วคราว ไม่ได้กล่าวถึงในการจำาแนก

การจำาแนกมีเป้าหมายให้บริการตามความต้องการพื้นฐานทั้งสี่ ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1

สำาหรับบทที่ 2 (UNFC-2009)

เนื้อหาแสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนของเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านอุตสาหกรรม (ความเป็นไปได้ของ
โครงการ/เหมือง) และด้านธรณีวิทยา ที่ปรากฏในการใช้หมวดหมู่ต่างๆ ในการกำาหนด ชั้นปริมาณในแหล่ง และ

ชั้นปริมาณที่สามารถผลิตได้

สำาหรับบทที่ 3 (UNFC-2009)

ชั้นปริมาณในแหล่ง และชั้นปริมาณที่สามารถผลิตได้ ถูกกำาหนดที่นี่ ในลักษณะหมวดหมู่ ของบทที่ 2

ปริมาณที่สามารถผลิตได้คือปริมาณที่ถูกประมาณการว่าจะสามารถผลิตได้ในขั้นสุดท้าย มุมมองที่สำาคัญของการ

จำาแนกคือนิยามของ จุดอ้างอิงสำาหรับปริมาณที่ผลิตได้ ซึ่งผลผลิตถูกวัดได้โดยตรง หรือ ประมาณการจากการวัด

โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่จำาหน่ายได้หรือไม่จำาหน่าย นี่ทำาให้สามารถระบุปริมาณ กับปริมาณและมูลค่าได้

การใช้ภาษาง่ายๆ หลีกเลี่ยงการใช้คำาสำาคัญต่างๆ ที่ไม่มีความหมายที่เป็นเอกภาพ ที่สำาคัญที่สุดคือคำาว่า 

“ปริมาณสำารอง” ถูกใช้สำาหรับความหมายทั่วไปเท่านั้น

ส่วนใหญ่ คำาว่า “ปริมาณสำารอง” ในระบบการจำาแนกที่มีอยู่ ถูกใช้เพื่ออธิบายปริมาณที่คาดการณ์ว่าจะผลิต 

โดยโครงการที่สามารถผลิตได้คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ การจำาแนกที่สัมพันธ์กับการผลิตแร่ของแข็งมักจะเพิ่มข้อจำากัด

เสริม ที่ว่า ปริมาณที่ถูกค้นพบด้วยระดับความมั่นใจที่สูง หากใช้ในบริบทของปริมาณสำารอง [แร่] “ตรวจพิสูจน์” 

(“proved” หรือ “proven”) ส่วนโครงการที่สามารถผลิตได้ ที่ใช้หรือผลิตของไหลโดยทั่วไปมักจะมีช่วงของความ

ไม่แน่นอนที่กว้างกว่าเมื่อกล่าวถึงปริมาณที่สามารถผลิตได้ที่เป็นผลมาจากความพยายามในการผลิต ในที่นี้คำา

ว่า ปริมาณสำารอง “ตรวจพิสูจน์” ถูกใช้กับผลผลิตที่มีความน่าจะเป็นที่มากเกินไป  UNFC-2009 ลงตัวได้ดีอย่าง

สมบูรณ์กับทั้งสองวิธีการนี้

อย่างไรก็ตาม “ปริมาณสำารอง” เป็นแนวคิดที่มีความหมายและการใช้งานหลากหลาย แม้แต่ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตทรัพยากรธรณี ที่คำานี้ถูกนิยามและใช้ด้วยความระมัดระวัง แต่ก็ยังมีความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างนิยาม
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ต่างๆ ที่ใช้ในภาคส่วนที่ต่างกัน ในด้านสาธารณะหลายคนจะใช้สำาหรับอธิบายปริมาณที่ถูกผลิตจากแหล่ง หรือ
แหล่งสะสมที่ค้นพบโดยไม่คำานึงว่าจะสามารถผลิตได้จากโครงการที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ หรือจากโครงการที่ (ยัง) ไม่
คุ้มค่า หรือถูกคิดว่าสามารถผลิตได้ทางเทคนิค โดยไม่ได้พิจารณาถึงโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตใดๆ 
ที่อาจจำาเป็นสำาหรับการผลิตปริมาณเหล่านี้จริงๆ การใช้คำาอื่นๆ เช่น “ปริมาณสำารองที่สามารถผลิตได้” นั่นแสดง
ว่ามีบางปริมาณสำารองจะไม่สามารถผลิตได้ และบางวลี เช่น “ปริมาณสำารองที่ยังไม่พบ” และแม้กระทั่ง “ปริมาณ
สำารองในแหล่ง”   ในขณะที่การใช้คำาเหล่านี้ทั้งหมดไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาในแง่ของนิยามที่ใช้กว้างๆ 
เช่นของ CRIRSCO และ SPE ความจริงที่ว่าคำามีความหมายที่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในอุตสาหกรรมการผลิต
ทรัพยากรธรณี ชี้ให้เห็นว่ามันไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นพื้นฐานสำาหรับการสื่อสารทั่วโลกของปริมาณที่สำาคัญเช่นนี้ 
นี่เป็นสถานการณ์ที่พบในภาษาอื่นๆ ด้วยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  

แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการสังเกตการใช้ร่วมกันแบบอื่นๆ ของคำาว่า “ปริมาณสำารอง” ในภาษาอังกฤษ
จริงๆ แล้วมีความหมายที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำาที่ใช้บ่อยที่สุดในกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณี มันไม่ได้ใช้
สำาหรับอธิบายปริมาณต่างๆ ที่พร้อมสำาหรับการผลิต แต่เป็นปริมาณของทางการทหาร การทำาไวน์ ฯลฯ ที่กำาลัง
ถูกเก็บ “เพื่อสำารองไว้” – นั่นคือ จะไม่มีการผลิตจนกว่าจะถึง คราวหน้า หรือบางทีก็ไม่มีการผลิตเลย

“เชิงพาณิชย์” เป็นแนวคิดสำาคัญในการจำาแนก มันถูกใช้ในตามความหมายดั้งเดิมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ถูก
เตรียมเพื่อการซื้อและการขาย at scale

ความไม่แน่นอนถูกสื่อสารใน สาม รูปแบบเสริม 

(ก) เก่าที่สุด เป็นผลมาจากการทำางานที่ดีที่สุดด้านการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่

ถูก “สังเกต” หรือ “ตรวจวัด” ว่า ถูกประมาณการด้วยอะไร หรือถูกบ่งชี้โดยอะไร ถูกควบคุมทาง

ธรณีวิทยาอย่างมีเหตุผล และอะไรถูกประมาณการหรือถูกอนุมานจากการสังเกต แต่ขาดหรือ

ไม่มีการควบคุมทางธรณีวิทยา วิธีการประมาณการอย่างไม่ต่อเนื่องแบบนี้เหมาะกับลักษณะของ

ปริมาณในแหล่งที่อยู่ในแหล่งแร่/แหล่งสะสม และเหมาะสมหากประมาณการศักยภาพของปริมาณ

ที่สามารถผลิตได้อยู่บนพื้นฐานโดยตรงของการประมาณการอย่างไม่ต่อเนื่องในแหล่ง เหมือนกรณี

ของแร่ของแข็ง

(ข) วิธีการทางอุตสาหกรรมและทางพาณิชย์ที่ใหม่กว่า เป็นการกล่าวถึงปริมาณที่อาจผลิตได้โดยใช้

โครงการ นี่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมายเพิ่มเติมมาจากปริมาณในแหล่งที่อยู่ในแหล่งแร่/

แหล่งสะสม ตามธรรมเนียมการปฏิบัติในแบบภาพรวมเป็นการกล่าวถึงความน่าจะเป็นที่โครงการ

จะทำาการผลิต อย่างน้อยปริมาณที่ประมาณการไว้ 

(ค) ยกเว้นในกรณีของโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ อาจมีโอกาสที่โครงการพัฒนาและโครงการผลิตอาจ

จะไม่ได้รับการยอมรับ กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนในช่วงการสำารวจซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคือการกล่าวถึงความน่า

จะเป็นว่าแหล่งที่พบมีขนาดพอที่จะมีศักยภาพสำาหรับโครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และต่อจากนั้นคือ

การกระจายความน่าจะเป็นของการคาดการณ์ปริมาณที่สามารถผลิตได้จากโครงการเชิงพาณิชย์นั้น 

ความน่าจะเป็นที่โครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์รวมกับแหล่งที่พบแล้วจะเริ่มได้จริงในอนาคตอัน

ใกล้ก็เหมือนจะสามารถสื่อสารกันได้ถ้ามีข้อมูล หรือข้อมูลอาจถูกสื่อสารโดยการกำาหนดปริมาณ
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 เป็นชั้นย่อย สำาหรับโครงการสำารวจหรือโครงการพัฒนา มันอาจช่วยได้ดีหากสื่อสารทั้งโอกาสที่

มันจะนำาไปสู่โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และขนาดของปริมาณที่อาจจะผลิตได้จากโครงการ หาก

ทำางานกับ portfolios ปริมาณเหล่านี้จะถูกหักออกสำาหรับความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้น

วิธีการสื่อสารถึงความไม่แน่นอนของ UNFC-2009 สอดคล้องกับทั้งสามแบบนี้

สำาหรับบทที่ 4 และ 5 (UNFC-2009)

ในขณะที่ UNFC เป็นการจำาแนกบนสิทธิของตัวเอง นิยามหมวดหมู่ทั่วไปของมันทำาให้มันเหมาะสมมากสำาหรับ

การเปรียบเทียบกับการจำาแนกแบบอื่นๆ โดยวิธการเทียบเคียง ดังนั้นมันสามารถใช้เพื่อทำาให้การประสาน

สะดวกขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ชัดเจนที่สามารถดำาเนินการเพื่อขจัดความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างกัน 

ทั้งการประยุกต์ใช้ UNFC เพื่อการจำาแนก และเพื่อการเปรียบเทียบกับการจำาแนกแบบอื่นๆ ทำาให้สะดวกขึ้นได้

โดยการแยกย่อย หรือ การรวมหมวดหมู่เพื่อกำาหนดชั้น ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณเริ่มต้นที่มีประโยชน์ที่สุดและมักจะ

ถูกรายงาน

สำาหรับบทที่ 6 (UNFC-2009)

กระบวนการที่เหมือนกันทั้งกับการแบ่งย่อย หรือการรวมหมวดหมู่อาจประยุกต์ใช้ในระดับชาติ หรือท้องถิ่น เพื่อ

ให้บรรลุความต้องการเฉพาะที่เกิดขึ้น เช่นจากการออกกฎหมายของชาติ กระบวนการร่วมตัดสินใจต่างๆ  หรือ

ความไม่ต้องการคาดการณ์ในช่วงแรกที่เริ่มใช้ระบบการจำาแนก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหานี้จะถูกแก้ด้วยวิธีที่ถูก

ต้องโดยผู้ใช้การจำาแนกที่แตกต่างกัน มันสำาคัญที่จะตรวจสอบความแตกต่างของการปรับเพื่อความสอดคล้องกับ

พื้นฐานของ UNFC และการปรับระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอื่นๆ
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(n)  International Reporting Template for the Public Reporting of Exploration Results, Mineral Resources 

and Mineral Reserves. Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, July 
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พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 โดยกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี

สิ่งพิมพ์นี้บรรจุเนื้อหาของกรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ  สำาหรับปริมาณสำารองและทรัพยากร 
พลังงานฟอสซิลและแร่่ 2009 (UNFC-2009) และข้อกำาหนดต่างๆ สำาหรับการประยุกต์ใช้  UNFC-
2009 เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นระบบที่ประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติสำาหรับ
การจำาแนกและรายงานปริมาณสำารองและทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและแร่ และเป็นระบบการ
จำาแนกเพียงหนึ่งเดียวในโลกปัจจุบันที่ทำาเช่นนี้ โดยการร่วมกับกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีต่างๆ 
UNFC-2009 จึงสะท้อนถึงเงื่อนไขมากมายในภาคเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกรอบเงื่อนไขด้านการ
ตลาดและขอบข่ายงานรัฐบาล ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และความไม่แน่นอน
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ตลอดมา มันเป็นกรอบการจำาแนกที่สามารถทำาได้ทั้งการศึกษาด้านพลังงานและ
แร่ระหว่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายการจัดการทรัพยากรของรัฐบาล วางแผนกระบวนการด้าน
อุตสาหกรรม และการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

UNFC-2009 เป็นระบบที่ใช้หลักการทั่วไป ที่ปริมาณต่างๆ ถูกจำาแนกด้วยเกณฑ์พื้นฐานสามประการ 
คือ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม (E) สถานภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ (F) และ
ความรู้ทางธรณีวิทยา (G) โดยใช้แผนการเข้ารหัสตัวเลขและภาษาที่เป็นอิสระต่อกัน การรวมกันของ
เกณฑ์เหล่านี้ทำาให้เกิดเป็นระบบสามมิติ 

ข้อกำาหนดสำาหรับการประยุกต์ใช้ทำาให้ UNFC-2009 ใช้งานได้ ข้อกำาหนดแสดงหลักเกณฑ์พื้นฐานที่
พิจารณาแล้วว่าจำาเป็นสำาหรับการรักษาความสอดคล้องในการประยุกต์ใช้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
ข้อกำาหนดได้ให้ข้อแนะนำาเสริมที่สำาคัญสำาหรับการประยุกต์ใช้ UNFC-2009 ในสถานการณ์จำาเพาะ
แบบต่างๆ ด้วย

ด้วยการครอบคลุมกิจกรรมการผลิตทรัพยากรธรณีทุกประเภท UNFC-2009 จึงอาศัยหลักการทั่วไป 
และมีเครื่องมือสำาหรับการรายงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยไม่คำานึงถึงประเภทของ
สินค้าโภคภัณฑ์  มันเป็นมาตรการที่แข็งแกร่งซึ่งปูทางสำาหรับการปรับปรุงการสื่อสารทั่วโลก และจะ
ช่วยให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบและแนวทางที่น้อยลงแต่เข้าใจกันอย่าง
กว้างขวางมากข้ึน ประสิทธิภาพท่ีจะได้รับจากการใช้ UNFC 2009 และข้อกำาหนดต่างๆ จึงเป็นรูปธรรม
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กรอบการจำาแนกของสหประชาชาติ
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