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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอนเปนปญหา

ที่สงผลกระทบตอสังคมโลกปจจุบันอยางรุนแรงและตอเนื่องเรื่อยๆ ซึ่ง

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดสภาวะ

โลกรอนคือ ปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่มีปริมาณมากเกิน

ความสมดุล เปนผลตอเนื่องมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของ

ม นุ ษ ย ที่ มี ก า ร ใ ช

ทรัพยากรธรรมชาติ

และพลังงานอยาง

สิ้ น เ ป ลื อ ง แ ล ะ

ฟุมเฟอย  ไมว าจะ

เ ป น ก า ร เ ผ า ไ หม

เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร

คมนาคมขนสง การ

อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลก

รอนเปนประเด็นสําคัญและเรงดวนที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกคน

เพื่อชวยกันรับมือและแกไขปญหา โดยแนวทางในการรับมือกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี 2 แนวทางคือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกใน

ชั้นบรรยากาศ (Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) โดยทั้งสองแนวทางนี้อาจ

ชวยแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง แตรูปแบบการแกไขปญหาที่ มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เพราะ

สามารถสงผลที่ดีในระยะยาว 
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 ดัง นั้นการหาคาคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร  (Carbon 

Footprint Organization) เปนแนวคิดในการวัดคาการปลอยกาซเรือน

กระจก โดยมีการใชเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรเขามาชวยเพื่อให

เขาใจถึงปริมาณกาซเรือนกระจกที่แฝงอยูในผลิตภัณฑ บริการ หรือ

กิจกรรมตางๆ และเปนการวัดผลกระทบที่ปลอยจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากการปฎิบัติงานของแตละหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในแตละวัน และคํานวณออกมาใหอยูในหนวย “คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (CO2 equivalent) ซึ่งจะทําใหทราบวาการเลือกใชผลิตภัณฑ 

บริการ หรือกิจกรรมตางๆ นั้นมีการปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณ

เทาใด และจะทําใหเราหาแนวทางเพื่อลดขนาดผลกระทบทางดานนี้ที่

เกิดขึ้น 

 การนําแนวคิดการหาคาคารบอนฟุตพริ้นทมาใชกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานไดเรียนรูถึง

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการปฎิบัติงานของแต

ละหนวยงานอยางเปนรูปธรรม และที่สําคัญคือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นถือวาเปนองคกรหลักที่มีความใกลชิดกับประชาชน ดังนั้นการให

ความรู ความเขาใจ การปลูกฝงและความตระหนักถึงการบริโภคและ

กิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณนอยที่สุด   

โดยใชการหาคาคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การสํารวจพฤติกรรม และลักษณะการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นวามีการปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณเทาใด เ พื่อเปน

แรงผลักดันใหคนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และในชุมชนไดชวยกัน
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หาแนวทาง วิธีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศในรูปแบบ

การใช และการบริโภคทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงเกิดแนวคิดในการสราง

สังคม “คารบอนต่ํา” (Low-carbon Society) ที่มีหลักการสําคัญ  

3 ประการ คือ (1) Carbon Minimization เปนสังคมที่มีกระบวนการหรือ

กิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดจริง (2) Simpler and Richer 

กิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกสามารถกระทําไดงายในชีวิตประจําวัน

และสรางรายไดใหแกสังคม และ (3) Co-Existing with Nature เปน

กิ จ ก ร ร มที่ ส อ ด ค ล อ ง ไ ป กั บ สภ าพแ ว ดล อ ม แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติ และจากแนวคิดดังกลาวไดนําไปสูการจัดการระดับ

พื้นที่ (Area-based) หรือที่

เรียกวาเมืองลดคารบอน (Low-

carbon City) กลาวคือ เปนการ

จัดการการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกของเมืองใดเมือง

หนึ่งจากฐานเดิมที่ไมเคยมีการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกมา

กอน  เนื้อหาของแนวทางการ

ประเมินคารบอนฟุตพรินทขององคกรฉบับนี้อางอิงจาก  Local 

Government Operations Protocol For the quantification and 

reporting of greenhouse gas emissions inventories, Version 1.1, 

May 2010 และนํามาประยุกตใชใหกับบริบทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของประเทศ โดยกลาวถึงหลักการในการพัฒนาและจัดทําบัญชี

 

Low-carbon Society 

Carbon Minimization 

Co-Existing 

with Nature 
Simpler and 

Richer 

4 
 

กาซเรือนกระจกในระดับองคกร การกําหนดขอบเขตและการหาปริมาณ

การปลอยหรือลดกาซเรือนกระจก วิธีการจัดทํารายงาน และการติดตาม 

ประเมินผล 

 

 

แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นฉบับนี้ ไดกําหนดวิธีการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับ

กาซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่

เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

ที่เรียกวา “คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร” โดยปริมาณการปลอยและ

การดูดกลับกาซเรือนกระจกไดมาจากกิจกรรมที่มีการปลอยและดูดกลับ

กาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานขององคกร โดยแบงประเภทการ

ปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1 การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรงขององคกร 

ประเภทที่ 2 การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมจากการใช

พลังงาน (การใชไฟฟา) และประเภทที่ 3 การปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกทางออมอื่นๆ อยางไรก็ตาม ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของ

องคกรที่ประเมินได จะใชบงชี้ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ขององคกร เฉพาะศักยภาพการทําใหเกิด

ภาวะโลกรอนเทานั้น ไมไดนําผลกระทบสิ่งแวดลอมประเด็นอื่นๆ เชน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การเกิดฝนกรด 

1. ขอบเขต 
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(Acidification) หรือความเปนพิษ (Toxicity) มาใชในการประเมินรวม

ดวย 

 แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นฉบับนี้ ไดมีการแสดงตัวอยางการดําเนินกิจกรรม และตัวอยาง

การใหบริการของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชเปนแนวทางในการ

ประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีความครอบคลุมในกิจกรรมที่มีอยู

จริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในประเทศ สงผลใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําหลักการ และแนวทางการประเมิน

ภายในเอกสารฉบับนี้ไปประยุกตใชเพื่อการประเมินคารบอนฟุตพริ้นท

ขององคกรของตนได 

 

 

Local Government Operations Protocol For the quantification 

and reporting of greenhouse gas emissions inventories, Version 

1.1, The International Council for Local Environmental Initiatives: 

ICLEI, May 2010 

The Green house Gas Protocol: A Corporate Accounting and 

Reporting Standard. Revised Edition,  The World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) and The World 

Resource Institute (WRI): 2004 

2.   เอกสารอางอิง 
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ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases – Part 1: Specification 

with guidance at the organization level for quantification and 

reporting of greenhouse gas emissions and removals. 

ISO 14064-3: 2006, Greenhouse Gases – Part 3: Specification 

with guidance for the validation and verification of greenhouse 

gas assertions. 

ISO/PDTR 14069: 2011, Greenhouse Gases - Quantification and 

reporting for GHG emissions for organizations - Guidance for the 

application of ISO 14064-1 (working draft 3). 

Forest : felling burning and regeneration. In Shifting cultivation, 

Tsutsumi. T.,Yoda k., Sahunalu. P., Dhanmanonda., and 

Prachaiyo B. : 1983   

 

 

3.1 กาซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas: 

GHG) 

สวนประกอบกาซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู

ในธรรมชาติและสรางขึ้นโดยมนุษย ซึ่ง

สามารถดูดซับและปลอยรังสีที่ความยาว

คลื่นอยูในชวงความถี่ของรังสีอินฟาเรดที่

ถูกปลอยออกมาจากพื้ นผิ ว โลก  ชั้ น

บรรยากาศ และกอนเมฆ 

3.   บทนิยาม 
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3.2 แหลงปลอยกาซเรือน
กระจก (Greenhouse 

Gas Source) 

แหลงหรือกระบวนการที่ปลอยกาซเรือน

กระจกสูบรรยากาศ 

3.3 แหลงดูดซับกาซเรือน
กระจก (Greenhouse 

Gas Sink) 

แหลงหรือกระบวนการซึ่งกาซเรือนกระจก

ถูกดึงออกจากชั้นบรรยากาศ 

3.4 แหลงกักเก็บกาซ
เรือนกระจก 

(Greenhouse Gas 

Reservoir) 

แหลงหรือองคประกอบทางกายภาพของ

ชั้นชีวภาค (ไบโอสเฟยร) ชั้นธรณีภาค  

( จีโอสเฟยร) หรืออุทกภาค  (ไฮโดรส

เฟยร) ซึ่งสามารถเก็บและสะสมกาซเรือน

กระจกที่ถูกดักจับจากแหลงปลอยกาซ

เรือนกระจก (3.2) หรือ กาซเรือนกระจกที่

ถูกดึงออกจากบรรยากาศโดยแหลงดูดซับ

กาซเรือนกระจก (3.3) 

หมายเหตุ 1 มวลสารทั้งหมดของคารบอนที่อยู

ในแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก ณ จุดใดๆ 

ในชวงเวลาหนึ่ง ถือเปนสต็อคของคารบอนของ

แหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก 

หมายเหตุ 2 แหลงกักเก็บกาซเรือนกระจกหนึ่ง

สามารถถายกาซเรือนกระจกไปยังแหลงกักเก็บ

กาซเรือนกระจกอื่นได 
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 หมายเหตุ 3 การสะสมของกาซเรือนกระจก

จากแหลงปลอยกาซเรือนกระจก กอนที่จะเขา

ไปสูชั้นบรรยากาศ และการเก็บสะสมของกาซ

เรือนกระจกในแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก ถือ

วาเปนการดักจับและเก็บกาซเรือนกระจก 

(GHG Capture and Storage) 

3.5 การปลอยกาซเรือน
กระจก (Greenhouse 

Gas Emission) 

มวลสารทั้งหมดของกาซเรือนกระจกที่ถูก

ปลอยสูบรรยากาศในชวงเวลาหนึ่ง 

3.6 การดูดกลับกาซเรือน
กระจก (Greenhouse 

Gas Removal) 

มวลสารทั้งหมดของกาซเรือนกระจกที่ถูก

ดึงออกจากบรรยากาศในชวงเวลาหนึ่ง 

3.7 การแสดงปริมาณกาซ

เรือนกระจก 

(Greenhouse Gas 

Assertion) 

การแสดงขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกที่

เกิดขึ้ น  ที่ ดํ า เนินการโดยหนวยงาน

รับผิดชอบ  

3.8 บัญชีรายการปริมาณ
กาซเรือนกระจก  

(Greenhouse Gas 

Inventory) 

การแสดงแหลงปลอยกาซเรือนกระจก 

(3.2), แหลงดูดซับกาซเรือนกระจก (3.3), 

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจกขององคกร 

3.9 รายงานกาซเรือน
กระจก (Greenhouse 

Gas Report) 

เอกสารการรายงานผลขอมูลปริมาณกาซ

เ รื อ น ก ร ะ จ ก เ พื่ อ ใ ช สื่ อ ส า ร ใ ห กั บ

กลุมเปาหมาย ที่นําขอมูลไปใชงาน 
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3.10 ศักยภาพในการทํา
ใหเกิดภาวะโลกรอน 

(Global Warming 

Potential: GWP) 

คาศักยภาพของกาซเรือนกระจกในการ

ทําใหโลกรอน ซึ่งขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ

ในการแผรังสีความรอนและอายุของกาซ

นั้นๆ ในบรรยากาศ โดยคิดเทียบกับการ

แ ผ รั ง สี ค ว า ม ร อ น ข อ ง ก า ซ

คารบอนไดออกไซด  

3.11 คาคารบอนได 

ออกไซดเทียบเทา  

(Carbon Dioxide 

Equivalent: CO2e 

คาแสดงความสามารถในการทําใหโลก

ร อ น เ มื่ อ เ ที ย บ ใ น รู ป ป ริ ม าณ ก า ซ

คารบอนไดออกไซด ซึ่งคํานวณไดจาก

มวลของกาซเรือนกระจกคูณดวยคา

ศักยภาพในการทําใหการเกิดภาวะโลก

รอน 

3.12 ปฐาน  (Base Year) ระยะเวลาที่ถูกกําหนดเพื่อจุดประสงคใน

การเปรียบเทียบสถานภาพการปลอยและ

ดูดกลับปริมาณกาซเรือนกระจก 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่ถูกกําหนดเปนชวง อาจ

เปนหนึ่งป หรือเปนคาเฉลี่ยจากการเก็บขอมูล

หลายปก็ได 

3.13 สาธารณูปโภค 

(Facility) 

อุ ป ก รณ  (ทั้ ง ที่ เ ป น สิ น ท รั พ ย  แล ะ

ทรัพยสิน) หรือหนวยผลิตที่อยูในขอบเขต

ภาระหนาที่ขององคกร  
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3.14 องคกร  
(Organization) 

บริษัท หางราน สํานักงาน กิจการ หนวย

ราชการหรือสถาบัน หรือสวนหนึ่งของ

บริษัท หางราน สํานักงาน กิจการ หนวย

ราชการหรือสถาบันไมวาจะอยู ในรูป

บริษัทหรือไม เปนมหาชนหรือเอกชนซึ่งมี

หนาที่และการบริหารงานของตนเอง 

3.15 กลุมเปาหมาย  

(Intended User) 

บุคคลหรือกลุมบุคคลผูตองการนําผลการ

ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของ

องคกรไปใชเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

หมายเหตุ กลุมเปาหมายอาจเปนลูกคา ผูมี

สวนรวมรับผิดชอบ ผูควบคุมโครงการกาซเรือน

กระจก  ผูดูแล หรือผูมีสวนไดสวนเสียเชน 

ชุมชนในทองที่ องคกรรัฐหรือเอกชน เปนตน 

3.16 ระดับของการรับรอง  
(Level of 

Assurance) 

ระดับของการรับรอง สามารถพิจารณาใน

ขั้นตอนการทวนสอบ โดยจะอธิบายถึง

ค ว ามล ะ เ อี ย ดที่ ผู ท ว นสอบ ใ ช เ พื่ อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

หมายเหตุ ระดับของการรับรอง แบงออกได

เปน 2 ระดับ ไดแก ระดับการรับรองแบบ

เหมาะสม (Reasonable) และ ระดับการรับรอง

แบบจํากัด (Limited) 

3.17 ความมีสาระสาํคัญ  

(Materiality) 

ขอผิดพลาด การละเวน หรือ การบิดเบือน 

ใดๆ ที่จะสงผลตอการรับรองกาซเรือน
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กระจก  และส งผลสืบ เ นื่องไปสู ก าร

ตัดสินใจของผูตองการนําไปใชงาน 

หมายเหตุ หลักการนี้จะนําไปใชในการวาง

รูปแบบการทวนสอบ และการวางแผนการเก็บ

ตัวอยางเพื่อพิจารณากระบวนการอันจะนําไปสู

การลดความเสี่ยงที่ผูทวนสอบอาจมองขาม ความ

มีสาระสําคัญนี้จะบงชี้ใหเห็นถึงขอมูล ซึ่งหากถูก

ละเวนหรือบิดเบือนไป จะทําใหการรับรอง

ปริมาณกาซเรือนกระจกตอผูตองการนําไปใชงาน

เกิดความผิดพลาดได 

3.18 การติดตามผล  

(Monitoring) 

การประเมินอยางตอเนื่องหรือเปนระยะ 

ของการปลอยและดูดกลับปริมาณกาซ

เรือนกระจกหรือขอมูลปริมาณกาซเรือน

กระจกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3.19 การทวนสอบ  

(Verification) 

กระบวนการที่ทําอยางเปนระบบ มีความ

เปนอิสระ และบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อประเมินการแสดงปริมาณกาซเรือน

กระจก (3.7) เมื่อเปรียบเทียบกับตาม

หลักเกณฑที่ ใชสํ าหรับการทวนสอบ 

(3.20) 

3.20 หลักเกณฑที่ใช

สําหรับการทวนสอบ 

(Verification 

Criteria) 

นโยบาย วิธีดําเนินการ หรือขอกําหนดที่

ใช ในการอางอิง เ มื่อเปรียบเทียบกับ

หลักฐานตางๆ 
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3.21 ผูทวนสอบ  

(Verifier) 

บุ ค ค ล ห รื อ ก ลุ ม บุ ค ค ล อิ ส ร ะ  ที่ มี

ความสามารถ และมีหนาที่รับผิดชอบใน

กระบวนการทวนสอบปริมาณกาซเรือน

กระจกขององคกร 

3.22 ความไมแนนอน  

(Uncertainty) 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระจัดกระจาย

ของขอมูล ที่อาจสงผลตอผลการคํานวณ

เชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

4.1  คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอย

ออกมาตลอดกระบวนการใหบริการจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตการไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณ การขนสง การ

ใหบริการ การใชงาน และการจัดการของเสีย ที่ เกิดขึ้นจากการ

ใหบริการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยจะพิจารณาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (กาซ

เ รื อ น ก ร ะ จ ก  6  ช นิ ด  ต า ม พิ ธี ส า ร เ กี ย ว โ ต  ไ ด แ ก  ก า ซ

4.   หลักการการแสดงผลคารบอนฟุตพริ้นทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 



13 
 

คารบอนไดออกไซด CO2, กาซมีเทน CH4, กาซไนตรัสออกไซด N2O, 

ไฮโดรฟลูออโรคารบอน HFCs, เปอรฟลูออโรคารบอน PFCs, ซัลเฟอร

เฮกสะฟลูออไรด SF6) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ 

ของแตละหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ปลอย คิดเทียบเทาเปนปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด มี

หนวยวัดเปนตัน หรือกิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Carbon 

dioxide equivalent หรือ CO2e) วิธีการนี้จะทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทราบวากิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบตอภาวะโลกรอนมาก

นอยเพียงใด ซึ่งกิจกรรมที่เปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจก

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีทั้งทางตรงและทางออม โดย

ทางตรง คือ การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ฟอสซิล การใชและการปลอยสารเคมี และ/หรือสารทําความเย็นที่อยูใน

กลุมกาซเรือนกระจก และการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรม

การใชพลังงานไฟฟา และทางออมที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนตางๆ ของการ

ไดมาซึ่งผลิตภัณฑ วัสดุอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน หรือบริการที่ทาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชผลิตภัณฑหรือรับบริการนั้นๆ  

4.2  หลักการการแสดงผลคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

หลักการการแสดงผลคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นถูกนํามาเปนพื้นฐานของการดําเนินงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานและการประเมินคารบอนฟุตพริ้นตนั้นมีความนาเชื่อถือ มี

ความถูกตอง และมีการประเมินอยางเปนระบบ โดยนําหลักการของ

โปรโตคอลของการทําบัญชีกาซเรือนกระจกมาเปนพื้นฐานดังนี้ 
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• ความตรงประเด็น (Relevance ) 

มีการเลือกแหลงปลอยกาซเรือนกระจก แหลงดูดซับ

เรือนกระจก แหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก ขอมูล รวมถึงวิธีการวัดและ

คํานวณที่เหมาะสมกับความตองการของกลุมเปาหมาย ปริมาณกาซ

เรือนกระจกที่เก็บรวบรวมหรือประเมินไดนั้น ควรที่จะสะทอนถึง

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในองคกร

หรือเกี่ยวของกับองคกร และเปนสวนหนึ่งของขอมูลที่สามารถชวย

สงเสริมการตัดสินใจสําหรับการวางนโยบายขององคกรความสมบูรณ 

Completeness  

• ความสมบูรณ (Completeness) 

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่ทําการ

เก็บรวบรวมหรือประเมินได ควรเปนปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองคกร หรือเกี่ยวของกับ

องคกร 

• ความไมขัดแยงกัน (Consistency) 

ขอมูลที่ เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมหรือคํานวณ

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเ รือนกระจกที่ ได  เ มื่อนํามา

เปรียบเทียบกันแลว  ตองไมขัดแยงกัน 
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• ความถูกตอง (Accuracy)   

ลดความมีอคติ และความไมแนนอนในการรวบรวม

หรือคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกใหไดมาก

ที่สุด 

• ความโปรงใส (Transparency) 

มีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการรวบรวมหรือ

คํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เพียงพอ และ

เหมาะสม สามารถตรวจสอบได เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถใชขอมูล

ดังกลาวในการตัดสินใจดวยความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

5.1  ชนิดของกาซเรือนกระจก 

 กาซเรือนกระจก แบงออกเปน 6 ชนิดดวยกัน ในที่ นี้

รวมถึง กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด 

(N2O) กลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) กลุมเพอรฟลูออโรคารบอน 

(PFCs) และซัลเฟอรเฮ็กซาฟลูโอไรด (SF6) และกาซอื่นๆ ที่มี

คุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจก 

5.   ชนิดและหนวยการแสดงปริมาณกาซเรือน

กระจก 
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- กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  

กาซคารบอนไดออกไซด ในชั้นบรรยากาศเกิดจาก

ธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และการตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการตัดไมทําลายปานี้ นับวาเปนตัวการสําคัญที่สุดในการ

ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดขึ้นสูชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้เนื่องจากตนไม

และปาไมสามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไวกอนที่จะลอยขึ้นสู

ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ปาลดนอยลง ปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด จึงขึ้นไปสะสมอยูในชั้นบรรยากาศไดมากขึ้น  

นอกจากนี้กาซคารบอนไดออกไซดยังเปนกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิด

พลังงานความรอนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดากาซ

เรือนกระจกชนิดอื่นๆ 

- มีเทน (CH4)  

แหล งกํ า เนิดของก าซมี เทนมีอยู มากมายทั้ ง ใน

ธรรมชาติ และที่เกิดจากฝมือมนุษย เชน จากการทํานาขาว ปศุสัตว 

จากการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิต ขยะอินทรียที่กําลังยอยสลาย (ใน

ธรรมชาติและในที่ทิ้งขยะ)จากการเผาไหมมวลชีวภาพ และการเผาไหม

เชื้อเพลิงประเภทถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผา

ไหมที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ 

สามารถทําใหเกิดกาซมีเทนในบรรยากาศสูงถึง 20% ของกาซมีเทนใน

ชั้นบรรยากาศทั้งหมด และกาซมีเทนยังมีคุณสมบัติของกาซเรือน

กระจกสูงกวากาซคารบอนไดออกไซด กลาวคือดวยปริมาตรที่เทากัน 
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ก า ซ มี เ ท น ส า ม า ร ถ ดู ด ก ลื น รั ง สี อิ น ฟ ร า เ ร ด ไ ด ดี ก ว า ก า ซ

คารบอนไดออกไซด และมีอายุสะสมเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ ประมาณ 

11 ป 

- ไนตรัสออกไซด (N2O) 

ปกติกาซชนิดนี้มีอยูในธรรมชาติจากมหาสมุทรและ

จากการยอยสลายซากสิ่งมีชิวิตในดินโดยแบคทีเรีย แตที่มีเพิ่มสูงขึ้นใน

ปจจุบัน เนื่องมาจากเกษตรกรรม (สวนมากโดยการใสปุยไนโตรเจน) 

และอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริกในกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรม

ผลิตเสนใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด เปนตน  

และยังเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิลและวัสดุอินทรียอื่นๆ 

นอกจากนี้ไนตรัสออกไซตยังถูกนําไปใชโดยตรง ไดแก ใชเปนตัวเรง

ละอองของเหลว (Aerosol) และยาชา ("แกสหัวเราะ") ซึ่งเมื่อกาซ 

ไนตรัสออกไซดลอยขึ้นสูบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร มันจะทํา

ปฏิกิริยากับกาซโอโซน ทําใหเกราะปองกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลก

ลดนอยลง และไนตรัสออกไซดเปนกาซเรือนกระจกที่มีศักยภาพที่ทําให

เกิดโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด 296 เทา และคงอยูใน

บรรยากาศเปนเวลา 114 ป  

- กลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) ถูกนํามาใชประโยชน

สําหรับเปนตัวทําความเย็น (ทั้งเพื่อการคาและใชในครัวเรือน) ใช

สําหรับเครื่องปรับอากาศ (ในบาน รถ สํานักงาน ฯลฯ) นอกจากนี้ยังใช
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เปนสารขยายตัวของโฟม ตัวทําละลาย สารสําหรับการดับเพลิง และ

ตัวเรงละอองของเหลว (Aerosol) ถึงแมจะเปนสวนเล็กนอยของกาซ

เรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมา แตเปนกาซเรือนกระจกที่สรางผลกระทบ

สูงมาก โดยมีศักยภาพที่ทําใหเกิดโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซด

สูงสุดถึง 20,000 เทา ขึ้นอยูกับประเภท และมีอายุสูงสุดถึง 260 ป 

- กลุมเพอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) 

PFCs เปนผลิตผลพลอยไดของการหลอมอะลูมิเนียม 

นอกจากนี้ยังใชในการผลิตสารกึ่งตัวนําไฟฟา (เซมิคอนดักเตอร) และ

ใชแทนสารเคมีที่ทําลายชั้นโอโซนตางๆ PFCs เปนกาซเรือนกระจกที่มี

ศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอนมากกวาคารบอนไดออกไซต 5,700 

ถึง 10,000 เทา (ขึ้นอยูกับประเภท) และมีอายุในบรรยากาศสูงสุด 

50,000 ป การปลอย PFCs เกิดขึ้นนอยเมื่อเทียบกับ HFCs อยางไรก็

ตามการที่ PFCs มีศักยภาพที่ทําใหโลกรอนมาก มีอายุยาว และการที่มี

ทางเลือกอื่นในตลาด ทําใหควรคอยๆ เลิกใช PFCs อยางเรงดวน 

- ซัลเฟอรเฮ็กซาฟลูโอไรด (SF6)  

ซัลเฟอร เฮกซาฟลูออไรด เปนกาซเรือนกระจกที่มี

ศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอนมากที่สุดจากการประเมินของ

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(IPCC) โดยมีศักยภาพมากกวาคารบอนไดออกไซดถึง 23,900 เทา 

และมีอายุในบรรยากาศ 3,200 ป กาซนี้ถูกนําไปใชในดานตางๆ ไดแก 
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ยางรถยนต ฉนวนไฟฟา การผลิตสารกึ่งตัวนําไฟฟา (เซมิคอนดักเตอร) 

และในอุตสาหกรรมแมกนีเซียม 

5.2  คาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน  

คาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน คํานวณไดจาก

ปริมาณกาซเรือนกระจกแตละชนิดที่ปลอยออกมา และแปลงคาใหอยูใน

รูปของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยใชคาศักยภาพในการทํา

ใหเกิดภาวะโลกรอนในรอบ 100 ป (Global Warming Potential 100 

year; GWP 100 yr) ของ IPCC ที่เปนคาลาสุดเปนเกณฑ ตัวอยางเชน 

กาซมีเทนมีคา GWP100 เทากับ 25 หมายความวากาซมีเทน 1 

กิโลกรัม มีศักยภาพในการทําให เกิดภาวะโลกรอนเทากับกาซ

คารบอนไดออกไซด 25 กิโลกรัม ดังนั้น การปลดปลอยกาซมีเทน 1 

กิโลกรัม คิดเปนศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนเทากับ 25 

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา เปนตน (สามารถสืบคนคา

ศั ก ยภ าพ ในก า รทํ า ใ ห โ ล ก ร อ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว ป ไ ซด  The 

Intergovernmental Panel on Climate Change: www.ipcc.ch) 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางคาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนใน

รอบ 100 ป (GWP 100-yr) 

ชนิดของกาซเรือนกระจก คาศักยภาพในการทําใหเกดิภาวะ

โลกรอน (GWP) 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

CFC-11 4,750 

CFC-12 10,900 

CFC-13 14,400 

HCFC-22 1,810 

HCFC-123 77 

HCFC-124 609 

HFC-23 14,800 

HFC-32 675 

HFC-125 3,500 

HFC-134a 1,430 

HFC-143a 4,470 

HFC-152a 124 

PFC-14 7,390 

PFC-116 12,200 

CCl4 1,400 

CH3Br 5 

SF6 22,800 
ที่มา: IPCC, 2005 
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5.3  หนวยการแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอย

และดูดกลับขององคกร  

 การแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยและดูดกลับ

ขององคกร หรือคาคารบอนฟุตพริ้นท ตองอยูในหนวยตัน (หรือ 

กิโลกรัม) ของกาซเรือนกระจกแตละชนิด และรวมอยูในหนวยตัน (หรือ 

กิโลกรัม) ของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นอกจากนี้ ควรแสดง

ดวยตัวเลขจํานวนเต็ม ในกรณีที่มีตัวเลขทศนิยม การปดเศษตัวเลข

ดังกลาวเพื่อใหเปนตัวเลขจํานวนเต็มควรเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ 

มอก 999-2533 

 

 

 

 

6.1  ขอบเขตขององคกร (Organization Boundary) 

การพัฒนาบัญชีรายการปริมาณกาซเรือนกระจกเพื่อหาคา

คารบอนฟุตพริ้นทองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยขั้นตอนหลัก 

5 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดขอบเขตขององคกร (Organization 

Boundaries) การกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน (Operational 

Boundaries) และการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจก โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้ 

6.   การพัฒนาบัญชีรายการปริมาณกาซเรือน

กระจกเพื่อหาคาคารบอนฟุตพริ้นท 
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รูปที่ 1  ขั้นตอนการทาํบัญชีกาซเรอืนกระจก 

การกําหนดขอบเขตขององคกรฯ เปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ

และตองมีความชัดเจนเพื่อใชในการตัดสินใจวาหนวยงานใดในองคกรที่

จะเขาขายในการนํามาทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก วิธีที่สามารถ

ระบุไดวาองคกรมีอํานาจ หรือมีความสามารถในการกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติใหกับหนวยงานเหลานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กําหนดขอบเขตขององคกร 

เพื่อระบุกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกในองคกรไดอยางครบถวน 

กําหนดขอบเขตกระบวนการ/กิจกรรมในองคกร 

ระบุแหลงที่ปลอยกาซเรอืนกระจก และทําการประเมนิ 

รายงานผลปริมาณกาซเรอืนกระจกที่ปลอยออกจากกิจกรรมในองคกร 

ตรวจสอบปริมาณกาซเรอืนกระจกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อทําการประเมนิ 
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6.1.1  แบบควบคุม (Control Approach) 

กําหนดขอบเขตการรวบรวมแหลงปลอยและแหลง

ดูดซับกาซเรือนกระจกแบบควบคุม แบงเปนการควบคุมการดําเนินงาน 

(Operational Control) และการควบคุมทางการเงิน (Financial Control)  

1. การควบคุมจากการดําเนินงาน (Operational 

Control) 

องคกรทําการประเมินและรวบรวมปริมาณการ

ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหนวยงานของ

องคกรภายใตอํานาจการควบคุมการดําเนินงานขององคกร โดยดู

จากที่องคกรเปนเจาของและสามารถกําหนดบทบาทและควบคุม

การทํางาน  

2. การควบคุมจากการเงิน (Financial Control) 

องคกรทําการประเมินและรวบรวมปริมาณการ

ปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของหนวยงานของ

องคกรภายใตอํานาจการควบคุมทางการเงิน ซึ่งยึดตามสัดสวน

ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงและมีการระบุไวในรายงานทางการเงิน

ขององคกรเปนหลัก 
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6.1.2  แบบปนสวนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share) 

กําหนดขอบเขตการรวบรวมผลการคํานวณ

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร โดยปนตาม

สัดสวนของลักษณะการรวมทุน หรือลงทุนในอุปกรณ หรือหนวยผลิต

นั้นๆ 

ในการกําหนดขอบเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย

ควรใชวิธีการควบคุมจากการดําเนินงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีการแบงโครงสรางและหนาที่กระจายไปในหนวยงานตางที่ชัดเจน สงผลให

กิจกรรมที่อยูความรับผิดชอบของแตละสํานักและกองตางๆ มีขอมูลและการ

จัดเก็บรายละเอียดตางๆ ในการควบคุมกิจกรรมตางๆ เหลานั้น ดังนั้น การใช

วิธีการควบคุมจากการดําเนินงานจึงมีความเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดังจะเห็นไดจากโครงสรางของเทศบาลนครสําหรับการกําหนดขอบเขตของ

องคกร รูปที่ 2 และ ความสัมพันธของกิจกรรมหลักในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการปลอยกาซเรือนกระจกในตารางที่ 2 
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ที่มา http://www.tambol.com/municipal/data12.asp 

รูปที่ 2 ตัวอยางโครงสรางของเทศบาลนครสําหรับการกําหนดขอบเขตขององคกร 
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธของกิจกรรมหลักในแตละหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือนกระจก 

 

 

ตัวอยางหนาที่และ

กิจกรรม 

แหลงปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรงและทางออม 

สํานักปลัด 

 
• งานธุรการ  
• งานการเจาหนาที่  
• งานทะเบียนราษฎร  
• งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

• งานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความ

มั่นคง  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของสํานักปลัด 

- ยานพาหนะของสํานักปลัด 

- การใชสารเคมีดับเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

 

• งานธุรการ  
• งานวิเคราะหนโยบาย

และแผนงาน  

• งานนิติกร  
• งานประชาสัมพันธ  
• งานจัดทํางบประมาณ  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองวิชาการฯ 

- ยานพาหนะของกองวิชาการฯ 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองคลัง • งานธุรการ  
• งานแผนที่ภาษี  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองคลัง  

- ยานพาหนะของกองคลัง 
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ตัวอยางหนาที่และ

กิจกรรม 

แหลงปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรงและทางออม 

• งานผลประโยชน  
• งานการเงินและบัญชี  
• งานพัสดุและ

ทรัพยสิน  

• พัฒนางานรายได  
• งานเรงรัดรายได  
• งานทะเบียนทรัพยสิน  

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองชาง 

 
• งานธุรการ  
• งานวิศวกรรม  

• งานสถาปตยกรรม  

• งานผังเมือง  
• งานสาธารณูปโภค  

• งานสวนสาธารณะ  

• งานสถานที่และไฟฟา  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองชาง  

- ยานพาหนะของกองชาง 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชปุยและยาปราบศัตรูพืช

สําหรับงานดูแลสวน 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

• งานธุรการ  
• งานแผนงาน

สาธารณสุข  

• งานสุขภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม  

• งานรักษาความ

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองสาธารณสุข

ฯ 

- ยานพาหนะของกอง

สาธารณสุขฯ 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน
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ตัวอยางหนาที่และ

กิจกรรม 

แหลงปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรงและทางออม 

สะอาด  

• งานเผยแพรและ
ฝกอบรม  

เชื้อเพลิง 

- หลุมฝงกลบขยะ 

- บอบําบัดน้ําเสีย 

- การใชสารเคมีเพื่อปรับปรุง

คุณภาพน้ํา 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองการศึกษา 

 
• งานธุรการ  
• งานการเจาหนาที่  
• งานบริหารวิชาการ  
• งานการเงิน  

• งานโรงเรียน  

• งานนิเทศการศึกษา  
• งานกิจการนักเรียน  

• งานการศึกษานอก
โรงเรียน  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองการศึกษา  

- ยานพาหนะของกองการศึกษา 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การทําอาหาร 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองสวัสดิการ

และสังคม 
• งานธุรการ  
• งานสังคมสงเคราะห  
• งานสวัสดิภาพเด็ก

และเยาวชน  

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองสวัสดิการฯ 

- ยานพาหนะของกองสวัดิการฯ 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น
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ตัวอยางหนาที่และ

กิจกรรม 

แหลงปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรงและทางออม 

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

กองประปา • งานธุรการ 
• งานประปา 

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของกองประปา 

- ยานพาหนะของกองประปา 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชสารเคมีเพื่อผลิต

น้ําประปา 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 

สถานธนานุ

บาล 
• งานรับจํานําทรัพยสิน

ตางๆ ของประชาชน 

- การใชไฟฟาของอาคาร

สํานักงานของสถาธนานุบาล  

- ยานพาหนะของสถาธนานุ-บาล 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- การเติมสารทําความเย็น

สําหรับอาคารและยานพาหนะ 

- การใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน 

กระดาษและน้ําประปา 
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6.2  ขอบเขตการดําเนินงาน Operational Boundary 

หลังจากมีการกําหนดขอบเขตขององคกรแลว ตองมีการ

กําหนดขอบเขตของการดําเนินงานที่สะทอนถึงการปลอยกาซเรือน

กระจกของแตละกิจกรรมภายในขอบเขตขององคกร  โดยแบงออกเปน

การปลอยทางตรง และการปลอยทางออม การหาคาคารบอนฟุตพริ้นท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตรวจวัดตามขอบเขตการปลอยกาซ

เรือนกระจก โดยถือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหนึ่ง 

ดังนั้น การหาคาคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง

อางอิงจากกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่กอใหเกิดกาซ

เรือนกระจกเทานั้น ทั้งนี้ หากกิจกรรมใดที่เกี่ยวของ แตอยูนอกเหนือ

ภารกิจหรือหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การเดินทางมา

ทํางานและกลับบานของเจาหนาที่และผูมารับการบริการโดยรถสวนตัว 

หรือรถโดยสารที่ไมใชรถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเปน

กิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณนอยจะนํามาหรือไมนํามา

คํานวณก็ไดตามความเหมาะสมในการเก็บขอมูล เชนอุปสรรคและ

ขอจํากัดในการรวบรวมขอมูลการเดินทางของผูมารับบริการที่ไม

สามารถรวบรวมได เปนตน 

การกําหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจก

เปนการใหหนวยงานตางๆ พิจารณาวา กิจกรรมใดบางที่สัมพันธกับ

การดําเนินงานของหนวยงาน ที่มีการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก

ได โดยแบงการปลอยกาซเรือนกระจกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  
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รูปที่ 3  ประเภทของกจิกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจก 

ประเภทที่  1 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง 

(Direct Greenhouse Gas Emission) คือ กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

โดยตรงจากกิจกรรมตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้ 

 1. การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการ

เผาไหมที่อยูกับที่ ตัวอยางเชน 

1.1  การผลิตไฟฟา ความรอนและไอน้ําเพื่อใชเอง

ภายในองคกร และ/หรือ เพื่อการสงออก หรือ แจกจายใหแกผูใชงาน

นอกขอบเขตองคกร และการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหวางการสงผาน

พลังงานไฟฟา ความรอน หรือไอน้ํา 

CO2   SF6   CH4   N2O   HFCs   PFCs 

SCOPE 1  

Direct emission 

SCOPE 2 

Indirect emission 

SCOPE 3 

Indirect emission 
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1.2  การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากการใชงานของ

อุปกรณ และ/หรือ เครื่องจักรที่องคกรเปนเจาของ หรือเชาเหมามาแต

องคกรรับผิดชอบคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง 

1.3  การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ใชในการหุงตม

ภายในองคกร โดยองคกรเปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานดังกลาว 

 2.  การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ ตัวอยางเชน 

2.1  การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการ

ขนสงของยานพาหนะที่องคกรเปนเจาของ หรือ เชาเหมา แตองคกร

รับผิดชอบคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง 

 3.  การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive emissions) ตัวอยางเชน 

3.1  ก า ร รั่ ว ซึ ม ข อ งก า ซ เ รื อ นก ร ะ จกออกสู

บรรยากาศภายนอกที่เกิดขึ้น ณ บริเวณรอยเชื่อมขอตอทอของอุปกรณ

ที่ตั้งอยูภายในองคกร เชน สารทําความเย็น หรือ การรั่วไหลของกาซ

เรือนกระจกจากอุปกรณตางๆ ที่ตั้งอยูภายในองคกรในขณะทําการซอม

บํารุง 

3.2  การใชอุปกรณดับเพลิงประเภทที่สามารถ

กอใหเกิดกาซเรือนกระจกได 

3.3  กาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบําบัดน้ํา

เสียและหลุมฝงกลบ 
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3.4  กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใชปุย หรือ

สารเคมีเพื่อการซักลางหรือ ทําความสะอาดภายในองคกร 

 4.  การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหมชีวมวล 

ประเภทที่ 2 การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก

กิจกรรมการใชไฟฟา (Indirect Greenhouse Gas Emission) 

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานจําเปน และเปนพลังงานหลักที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชในปริมาณมาก การผลิตพลังงานไฟฟาของ

ประเทศไทย สวนใหญใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต และในการปลอย

กาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟาจะเกิด ณ แหลงที่ผลิตไฟฟา ดังนั้น

การใชไฟฟาในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมใชเปนการปลอยกาซ

เรือนกระจก ณ ตําแหนงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งอยู แตเปนการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ณ แหลงที่ผลิตกระแสไฟฟา  

ประเภทที่ 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ 

(Other Indirect Greenhouse Gas Emission not in scope 2) 

ได แก  ปริมาณก าซ เ รื อนกระจกที่ เ กิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมต า งๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่เกิดเนื่องจากการ

ใชสินคา บริการ หรือการจางเหมาชวง ตัวอยางของกิจกรรมที่กอใหเกิด

การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ไดแก 

1. การเดินทางของพนักงานเพื่อการประชุม สัมมนา 

และติดตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับองคกร ดวยระบบการขนสงประเภทตางๆ 
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เชน ยานพาหนะสวนตัว ยานพาหนะที่ใชภายในองคกรแตจางเหมา

บริการรวมน้ํามันเชื้อเพลิงจากภายนอกองคกร รถไฟ เรือโดยสาร 

เครื่องบิน 

2. การเดินทางไป-กลับ จากที่พักถึงองคกร เพื่อการ

ทํางานของพนักงาน ดวยยานพาหนะสวนตัว หรือยานพาหนะที่ใช

ภายในองคกรแตจางเหมาบริการรวมน้ํามันเชื้อเพลิงจากภายนอก

องคกร หรือระบบขนสงสาธารณะ 

3. การขนสงผลิตภัณฑ วัตถุดิบ คนงาน หรือกากของ

เสีย ที่ เกิดจากการจางเหมาบริการโดยหนวยงานหรือองคกรอื่น

ภายนอกขอบเขตขององคกรที่ไดกําหนดไว 

4. กิจกรรมตางๆ ที่สามารถกอใหเกิดการปลอยกาซ

เรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการจางเหมารับชวงดําเนินงานโดยหนวยงาน 

หรือองคกรอื่นภายนอกขอบเขตขององคกรที่ไดกําหนดไว เชน การเผา

ไหมเชื้อเพลิงเพื่อการหุงตมจากกิจกรรมการประกอบอาหารภายในโรง

อาหารโดยการจางเหมาจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกรภายนอก 

5. การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

กําจัดกากของเสีย  และการบําบัดน้ําเสียโดยหนวยงาน หรือองคกรอื่น

ภายนอกขอบเขตขององคกรที่ไดกําหนดไว 

6. การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ

หรือบริการขององคกรในชวงการใชงาน (Use Phase) และชวงหลังใช

งาน (End-of-Life Phase) 
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7. การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชพลังงาน

ไฟฟาทางออมของบานพักพนักงานภายในองคกร  

8. การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช

น้ําประปาภายในองคกร 

9. การปลอยกาซเรือนกระจกจากวัสดุสํานักงานที่มีการ

ใชภายในองคกร เชน กระดาษ หมึกพิมพ ดินสอ ปากกา ยางลบ เปน

ตน 

โดยการคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นทในประเภทที่ 3 นี้จะ

พิจารณาตั้งแตการผลิต การขนสง การใชงาน และการกําจัดทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภทที่ 1  

           การปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรงจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 

เชน การเดินทางเพื่อไปราชการ

โดยรถของเทศบาล การใชสารทํา

ความเย็น (R134a)  จากระบบ

บําบัดน้ําเสีย จากการหมักขยะ

อินทรยีเพื่อนํามาทําปุย จากการนาํ

ขยะอนิทรยีมาทาํไบโอแกส จากบอ

ฝงกลบ และจากทอระบายน้ํา 

ประเภทที่ 2 

การใชไฟฟาในการทํางาน 

ประเภทที่ 3 

การเดินทางเพื่อไปราชการ

โดยรถทีไ่มใชของเทศบาล 

เชน รถเชา รถประจําทาง 

รถของบุคลากรของ

เทศบาลฯ เครื่องบิน รถไฟ 

และการเดินทางมาทํางาน

ของบุคลากรเทศบาล การ

ใชกระดาษ การใช

น้ําประปา รวมทัง้กิจกรรม

ที่ไปจางคนอื่นทาํ เชนการ

ขุดหลุมขยะ ตักขยะ พลิก

ขยะ เปนตน 
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ตารางที่ 3  ตัวอยางกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกแยกตามประเภท 

ประเภท

ของ

กิจกรรม 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการ

ปลอยกาซเรอืน

กระจก 

ตัวอยางกิจกรรม 

ประเภท

ที่ 1 

1 การปลอยและดูด

ก ลั บ ก า ซ เ รื อ น

กระจกที่ เ กิ ดขึ้ น

จากการเผาไหมที่

อยูกับที่ 

การเผาไหมของเชื้อเพลิงใน

เครื่องปนกระแสไฟฟา 

 2 การปลอยและดูด

ก ลั บ ก า ซ เ รื อ น

กระจกที่ เ กิ ดขึ้ น

จ าก เผา ไหม ที่ มี

การเคลื่อนที่ 

การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่

เ กิ ด ขึ้ น จ า กแหล ง ที่ มี ก า ร

เคลื่อนที่ได เชน ยานพาหนะ 

รถตักหนาขุดหลัง เครื่องตัด

หญา เครื่องพนยากันยุง เปน

ตน 

 3 การปลอยและดูด

ก ลั บ ก า ซ เ รื อ น

กระจกที่ เ กิ ดขึ้ น

จ า กก า ร รั่ ว ไ ห ล 

และอื่นๆ 

การปลอยกาซเรือนกระจกจาก 

การรั่วซึมของกาซจากอุปกรณ 

ขอตอ  ถังกัก เก็บ  และการ

ขนสง เชน สารทําความเย็น

ของเครื่องปรับอากาศ 



37 
 

ประเภท

ของ

กิจกรรม 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการ

ปลอยกาซเรอืน

กระจก 

ตัวอยางกิจกรรม 

 4 ก า ร ป ล อ ย ก า ซ

เรือนกระจกจาก

หลุมฝงกลบขยะ 

กาซเรือนกระจก (กาซมีเทน) 

ที่เกิดจากหลุมฝงกลบขยะของ

เทศบาล 

 5 ก า ร ป ล อ ย ก า ซ

เรือนกระจกจาก

เตาเผาขยะ 

กาซเรือนกระจกที่เกิดจากการ

เผาไหมขยะ 

 6 การบําบัดน้ําเสีย กาซเรือนกระจกที่เกิดจากบอ

บําบัดน้ําเสียของเทศบาล 

 7 การปล อยที่ เ กิ ด

จากทอระบายน้ํา 

กาซเรือนกระจกที่เกิดจากการ

หมักหมมในทอระบายน้ํา 

ประเภท

ที่ 2 

8 ก า ร ป ล อ ย ก า ซ

เ รื อ น ก ร ะ จ ก

ทางออมจากการ

ใชพลังงานไฟฟา 

การ ใช ไฟฟ าของอุ ปกรณ 

เครื่องใชไฟฟาในและนอก

สํานักงาน ไฟสาธารณะ ไฟ

จราจร  

ประเภท

ที่ 3 

9 กากของเสียจาก

กิจกรรมในองคกร 

กาซเรือนกระจกที่ เกิดจาก

ขั้นตอนการทิ้ง และการบําบัด 

รวมถึงการขนยายกากของเสีย

ที่เกิดจากการทํางานภายใน

องค ก ร  ที่ ดํ า เนิ นการ โดย

หนวยงานอื่น 

 10 ก า ร เ ดิ น ท า ง ไป กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นการ
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ประเภท

ของ

กิจกรรม 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมที่มีการ

ปลอยกาซเรอืน

กระจก 

ตัวอยางกิจกรรม 

ราชการ เดินทางของพนักงานเพื่องาน

ราชการของเทศบาลโดยรถ

สาธารณะ ไมรวมรถที่เปนของ

ราชการ 

 11 การเดินทางของ

พนักงานเทศบาล 

กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการเดินทางไปกลับ

ระหวางบานกับที่ทํางาน 

 12 ก า ร ใ ช ง า น ข อ ง

ผลิตภัณฑ 

กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใน

ขั้ น ต อนก า ร ใ ช น้ํ า ป ร ะป า 

อุ ป ก ร ณ สํ า นั ก ง า น  เ ช น 

กระดาษ หมึกพิมพ เปนตน 

 13 การเดินทางของผู

มาติดตอ 

กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการเดินทางของผูมา

ติดตอกับเทศบาล 

 14 ก า ร ป ล อ ย ก า ซ

เ รื อ น ก ร ะ จ ก

ทางอ อมอื่ นๆ  ที่

นอกเหนือจาก 13 

ลักษณะขางตน 

ก าซ เรื อนกระจกที่ เ กิ ดขึ้ น

นอกเหนือจากกิจกรรมการ

ปลอยก าซเรือนกระจก  13 

ประเภทขางตน โดยองคกร

ตองทําการระบุรายละเอียด

ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ที่ ต อ ง เ ก็ บ

รวบรวมขอมูลอยางชัดเจน 
 



39 
 

ตัวอยางกิจกรรมที่มีการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกแยก

ตามประเภทกิจกรรมของเทศบาล แสดงในภาคผนวก ก. 

6.3  ความถี่และชวงเวลาของการทําบัญชี  ( Inventory 

Frequency and Based Year) 

ควรมีการเก็บขอมูลมาใชในชวงเวลา 1 ป และควรทําตามป

ปฏิทิน อยางไรก็ตามองคกรฯ ไมสามารถหาขอมูลตามปปฏิทินได 

องคกรสามารถนําขอมูลของปงบประมาณมาใชในการทําบัญชีได การ

เลือกปที่นํามาเปนปฐานของการทําบัญชี ควรเลือกปที่มีขอมูลสมบูรณ

และมีการเก็บขอมูลอยางแมนยําและถูกตอง เพื่อนํามาคิดเปนปฐาน 

ควรหลีกเลี่ยงปที่มีภาวะอากาศที่แปรปรวนจากภาวะอากาศปกติ เชน 

ไมควรเลือกปที่รอนเกินไปจากอุณหภูมิเฉลี่ยมาก หรือปที่เย็นกวา

อุณหภูมิเฉลี่ยมากเพราะจะทําใหปฐานนั้นเปนปที่คิดมาจากภาวะ

อากาศที่ไมปกติ ทําใหองคกรอาจจะใชพลังงานมากเกินไป หรือ นอย

เกินไปจากภาวะปกติ ซึ่งจะสงผลถึงคาที่ไดนั้นไมเปนตัวแทนของ

ทั้งหมด 

6.4  แหลงกําเนิดกาซที่ตองมีการประเมิน (Sources to be 

assessed) 

 ภายใตการประเ มินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรฯ 

แหลงกําเนิดกาซทุกสวนที่อยูภายใตขอบเขตขององคกรฯ จะตองนํามา

พิจารณา แตไมพิจารณาสวนที่เปน Carbon Stock (or “sinks) ที่องคกร

ดูแลหรือมีความเปนเจาของอยู และไมพิจารณาในสวนของกิจกรรมการ
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ลดกาซเรือนกระจกที่องคไดมีการดําเนินงานอยู แตสามารถทํารายงาน

แยกตางหากไดตามความสมัครใจ 

 

 

 

7.1  การกําหนดขั้นตอนการคํานวณ 

องคกรบริหารสวนทองถิ่น ตองคํานวณปริมาณการปลอย

และดูดกลับกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของเทศบาลอยาง

ครบถวนเทาที่จะทําได และบันทึกเปนลายลักษณอักษรตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 

1) การระบุแหลงปลอยและแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก 

(ขอ 7.2) 

2) การคัดเลือกวิธีการคํานวณ (ขอ 7.3) 

3) การคัดเลือกและเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยและดูด

ซับกาซเรือนกระจก (Activity data) (ขอ 7.4) 

4) การคัดเลือกหรือพัฒนาคาแฟกเตอรการปลอยเรือน

กระจก (GHG Emission Factors) หรือคาแฟกเตอรการดูดกลับกาซ

เรือนกระจก (GHG Removal Factors) (ขอ 7.5) 

7.   การคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับ

กาซเรือนกระจก 
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5) การคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจก 

7.2  การระบุแหลงปลอยและแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก 

 องคกรตองระบุแหลงปลอยและแหลงดูดซับกาซเรือน

กระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมตางๆ ภายในขอบเขตขององคกร 

และบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

องคกรควรแยกบันทึกปริมาณไฟฟาที่ถูกนําเขาจาก

ภายนอกเพื่อใชงานภายในองคกร 

หากองคกรทําการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับ

กาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ก็ควรแยกบันทึกแหลงปลอยและแหลง

ดูดซับกาซเรือนกระจกทางออมนั้นๆ 

7.3  การคัดเลือกวิธีการคํานวณ 

องคกรตองคัดเลือกและใชวิธีการคํานวณปริมาณการ

ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกที่ทําใหไดผลลัพธออกมาอยาง

ถูกตอง ไมขัดแยงกัน และชวยลดความไมแนนอนอยางสมเหตุสมผล 

โดยองคกรสามารถเลือกวิธีการใดก็ไดแตตองมีเหตุผลประกอบ และตอง

แสดงคําอธิบายหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณที่เคยใชมากอน 

ตัวอยางวิธีการคํานวณสามารถทําได ดังนี้ 
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7.3.1. วิธี วั ดจากการตรวจวัด  (Measurement-based 

Methodologies) 

ทําการตรวจวัดปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกโดยตรง ณ แหลงปลอยหรือดูดซับกาซเรือนกระจกอยาง

ตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณการตรวจวัดที่ไดมาตรฐานตามวิธี

มาตรฐานสากล 

การวัดโดยตรงเหมาะสําหรับองคกรที่มีเครื่องมือ

ตรวจวัดติดตั้งอยูและสามารถตรวจวัดอยางตอเนื่องไดอยูแลว สําหรับ

องคกรฯ ที่ไมมีเครื่องตรวจวัดไมจําเปนจะตองจัดหาอุปกรณมาตรวจวัด

มาติดตั้ง องคกรสามารถใชวิธีวัดจากการคํานวณได 

7.3.2. จากวิธีการคํานวณ (Calculation-based 

Methodologies) 

การหาปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจกดวยวิธีการคํานวณสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสรางโมเดล 

หรือ การทําสมการมวลสารสมดุล หรือ การวิเคราะหสหสัมพันธ facility-

specific หรือ การคํานวณโดยใชขอมูลกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

องคกร คูณกับคาแฟกเตอรการปลอยหรือดูดกลับกาซเรือนกระจก และ

แสดงผลใหอยูในรูปของตัน (หรือ กิโลกรัม) คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา (CO2 equivalent) การคํานวณคาการปลอยกาซเรือนกระจก

ขององคกร สามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 
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ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ขอมูลกิจกรรม x คาแฟคเตอรการปลอยหรือดูดกลับ

กาซเรือนกระจก 

โดยที่  

ขอมูลกิจกรรม( Activity Data) คือ ปริมาณการใช

พลังงาน หรือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นกระบวนการที่กอใหเกิด

การปลอยกาซออกมา เชนปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ปริมาณการใช

ไฟฟา ที่นับออกมาเปนหนวยของการใชงาน 

คาแฟคเตอรการปลอยหรือดูดกลับกาซเรือน

กระจก (Emission Factor) คือคาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอ

การใชพลังงานตางๆ เปนคาอางอิงจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน

และตางประเทศ  

การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจะตองมี

ความโปรงใสและสามารถบอกถึงที่มาของการคํานวณและแหลงอางอิง

คาสัมประสิทธิ์การปลอยได 

ในการวัดปริมาณการปลอยและดูดกลับของกาซเรือนกระจกของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยควรใชวิธีการวัดจากการ

คํานวณ (Calculation-based Method) เพราะมีความเหมาะสมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอันเนื่องมาจากวิธีวัดจากการตรวจวัดตองใช

เครื่องมือในการตรวจวัดอยางตอเนื่อง ทําใหมีขอจํากัดในดานของ

ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและงบประมาณ 
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7.3.3. จากการตรวจวัดรวมกับการคํานวณ 

องคกรฯ สามารถหาปริมาณการปลอยและดูดกลับ

กาซเรือนกระจกดวยวิธีการตรวจวัดรวมกับการคํานวณได ตัวอยางเชน 

การนําขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิงที่จัดเก็บ และขอมูลปริมาณการ

ปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดซึ่งไดจากการตรวจวัด มาทําการ

คํานวณปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผา

ไหม โดยอาศัยสมการมวลสารสมดุล เปนตน 

7.4  การคัดเลือกและเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยและดูด

ซับกาซเรือนกระจก  

หากมีการใชขอมูลกิจกรรมประกอบการคํานวณ ตองมีการ

คัดเลือกและเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยและดูดซับกาซเรือนกระจกที่

ไมขัดแยงกับวิธีการคํานวณที่ไดเลือกไว ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดควรไดรับ

การบันทึกไวในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับใชวิเคราะหและทวนสอบได

อีกอยางนอย 2 ป 

7.5  การคัดเลือกหรือพัฒนาคาแฟกเตอรการปลอยหรือ

ดูดกลับกาซเรือนกระจก 

หากมีการใชขอมูลกิจกรรมประกอบการคํานวณ เทศบาล

ตองคัดเลือกหรือพัฒนาคาแฟกเตอรการปลอยหรือดูดกลับกาซเรือน

กระจก ที่ซึ่ง 

1) ทราบแหลงที่มา 
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2) เหมาะสมใชกับแหลงปลอยหรือดูดซับกาซเรือน

กระจกแตละแหลง 

3) เปนคาปจจุบันในขณะที่ใชคํานวณ 

4) คํานึงถึงความไมแนนอนในการคํานวณ และนํามาใช

คํานวณเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง 

5) ไมขัดแยงกับความตั้งใจในการใชงานบัญชีรายการ

ปริมาณกาซเรือนกระจก  

ในกรณีที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลคาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกแบบปฐมภูมิได สามารถเลือกใชขอมูลทุติยภูมิที่

เหมาะสมสําหรับกิจกรรม และกระบวนการยอยที่ไมไดอยูในการควบคุม

โดยตรงขององคกรฯ หรือคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกที่

ได รับการเผยแพรแลวตามแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยหากเรียง

ตามลําดับความสําคัญ ความนาเชื่อถือและคุณภาพของขอมูลไดดังนี้ 

• ฐานขอมูลที่ทําการศึกษาและเผยแพรโดยองคกร

ภายในประเทศ ที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมนั้นๆ 

• ฐานขอมูลสิ่งแวดลอมของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน

ของประเทศไทย (Thai LCI Database) ซึ่งรวบรวมและจัดการโดยศูนย

เ ท ค โ น โ ล ยี โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ แ ห ง ช า ติ  (ดู ข อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ 

http://www.thailcidatabase.net)  

• ขอมูลจากวิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ทํา

ในประเทศ ซึ่งผานการกรองแลว (peer-reviewed publications) 
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• ฐานขอมูลที่เผยแพรทั่วไป ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป

ดานการประเมินวัฎจักรชีวิต (LCA Software) ฐานขอมูลเฉพาะของ

กลุมอุตสาหกรรม หรือฐานขอมูลเฉพาะของแตละประเทศ เปนตน 

• ขอมูลที่ตีพิมพโดยองคกรระหวางประเทศ เชน 

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) 

องคกรของสหประชาชาติ  

คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก สามารถอางอิงได

จากหลายแหลง รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข. 

 

 

 

 

 

 

จากการทบทวนกิจกรรมและแหลงปลอยกาซเรือนกระจกตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา กิจกรรมสวนใหญลวน

แลวแตเกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้นไมทางตรงก็

โดยทางออม ซึ่งกิจกรรมและแหลงปลอยกาซเรือนกระจกที่เกี่ยวของกับ

การปลอยกาซเรือนกระจกในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุป

ไดดังนี้ 

8.   แนวทางการคํานวณปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกิจกรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
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8.1  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมและการใช

สาธารณูปโภคของอาคารสถานที่  

8.1.1  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมของ

อุปกรณและเตาเผาตางๆ (Stationary Combustion) 

การเผาไหมที่อยูกับที่หมายถึง  การเผาไหม

เชื้อเพลิงเพื่อใชในการผลิตไฟฟา หรือผลิตความรอน ในเครื่องจักร หรือ

อุปกรณตางๆ ที่มีตําแหนงที่คงที่ เชน เตาเผาหมอไอน้ํา (Boiler), 

เครื่องปนกระแสไฟที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (Generator) เครื่องยนต

สันดาปภายในที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน กาซธรรมชาติ, กาซหุงตม, 

ถานหิน, น้ํามันเตา, น้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล เปนตน 

สมการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณการใชเชื้อเพลิง x คาแฟกเตอรการปลอย 

 

ตัวอยาง  สํานักปลัดใชน้ํามันดีเซลเครื่องกําเนิดไฟฟา 10,000 

ลิตรตอป 

ปริมาณกาซเรือนกระจก   = 10,000 ลิตร x 2.776 kgCO2e/ลิตร 

    = 27,760 kgCO2e 

ในกรณีที่ไมมีการจดบันทึกขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิลจริง เราสามารถประมาณปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลจากวิธี

ดังตอไปนี้ 
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1 หาจากการใชของปที่ผานมาโดยขอมูลของปที่เลือกมานั้นจะตองมีการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ตั้งอยูบนเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เชน มี

การตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในแตละวันคงที่ เปนตน 

2 หาจากการเทียบเคียงกับอาคารหรือสถานที่ที่มี ลักษณะเดียวกัน มี

เครื่องจักรและอุปกรณเหมือนกันในปริมาณตอหนวยพื้นที่ เชนประเมินการ

ใชเชื้อเพลิงตอหนึ่งตารางเมตรของอาคารที่ใชเทียบเคียง และนําไปคํานวณ

ตอพื้นที่ของอาคารที่อยูในการพิจารณา 

 

8.1.2  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟา 

(Electricity Use) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวโนมที่จะมีการ

ปลอยกาซเรือนกระจกทางออมสืบเนื่องมาจากการซื้อและการใชไฟฟา 

ในบางครั้งการใชไฟฟาอาจเปนแหลงที่ใหญที่สุดของปลอยกาซเรือน

กระจกขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น โดยข อ มูลหาได จาก

ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา แยกเก็บทุกอาคารที่เทศบาลเปนเจาของ เชน 

ไฟสาธารณะ ไฟจราจร ปมน้ํา โรงบําบัดน้ําเสีย อาคารกําจัดขยะ 

อาคารตางๆ เปนตน สามารถคํานวณคา CO2 Emission จาก 

Electricity Use ไดจากปริมาณการใชไฟฟาในปที่ตองการหา คูณคา

แฟคเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณการใชไฟฟา x คาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจก 
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ตัวอยาง  สํานักปลัดใชไฟฟาสํานักงานจํานวน 2,000 kWh ตอป 

ปริมาณกาซเรือนกระจก = 2,000 kWh x 0.5610  kgCO2e/kWh 

   = 1,122 kgCO2e 

ในกรณีที่ไมมีการจดบันทึกขอมูลปริมาณการใช

ไฟฟาจริง หรือมิเตอรไฟฟารวมที่ไมไดแยกสวน หรือการที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชาพื้นที่อาคารบางสวนของอาคารสํานักงานที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเปนเจาของ เปนตน เราสามารถ

ประมาณปริมาณการใชไฟฟาได 4 แบบคือ 

1 กรณีเชาพื้นที่สํานักงานของอาคารอื่น หรือการปนสวนการใชไฟฟาของแต

ละสํานักที่ไมไดมีการแยกมิเตอรไฟฟา สามารถคิดไดจากสมการ 

ปริมาณไฟฟาที่ใช =  (พื้นที่ในสวนรับผิดชอบ * ปริมาณไฟฟาทั้งอาคาร) / 

(พื้นที่อาคาร * อัตราการอยูอาศัย) 

อัตราการอยูอาศัย หมายถึง หากมีสํานักงานตางๆ เชาทํางานอยู 75 

เปอรเซนตของพื้นที่อาคาร ใหใช 0.75 

2 กรณีไมมีขอมูลปริมาณการใชไฟฟา ใหใชขอมูลของปอื่นๆ ที่ผานมา โดย

การนําขอมูลของปที่เลือกมานั้นจะตองมีการใชไฟฟาที่ตั้งอยูบนเงื่อนไขที่

เ ห มื อ น กั น ห รื อ ค ล า ย ค ลึ ง กั น  เ ช น  มี ก า ร ตั้ ง ค า อุ ณห ภู มิ ข อ ง

เครื่องปรับอากาศในแตละวันคงที่ การเปด-ปดทําการของอาคาร เปนตน 

3 ใชวิธีเทียบเคียงกับอาคารหรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน มีเครื่องจักรและ

อุปกรณเหมือนกันในปริมาณตอหนวยพื้นที่ เชนประเมินการใชเชื้อเพลิง

ตอหนึ่งตารางเมตรของอาคารที่ใชเทียบเคียง และนําไปคํานวณตอพื้นที่

ของอาคารที่อยูในการพิจารณา 
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4 ในกรณีของไฟฟาสาธารณะ ไฟจราจรที่ไมมีมิเตอรวัด หรือกรณีที่ไม

สามารถทราบถึงคามิเตอรไฟฟารวมในอาคาร ใหใชวิธีโดยหาการใช

พลังงานของไฟฟาสาธารณะ และอุปกรณตางๆ ในแตละกอง แตละตึก ทํา

ไดโดยการหาคาการใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณตางๆ มาคํานวณเทียบ

กับเวลาที่ใชในแตละวันของแตละชนิด จากสมการ 

ปริมาณการใชไฟฟาทั้งป = จํานวนวัตตทั้งหมด * ชั่วโมงการเปดใชเฉลี่ย

ตอวัน * 365/1000 

โดย 

จํานวนวัตตทั้งหมด = จํานวนวัตตรวมจากเครื่องใขไฟฟาและอุปกรณ

ไฟฟาทั้งหมดที่อยูในการพิจารณา 

 

8.1.3  ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากรั่วไหลของสาร

ทําความเย็นและสารเคมีดับเพลิง (Fugitive Emission) 

ปกติทั่วไปอาคารตางๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น อาจจะตองมีการเติมสารทําความ

เย็น และนอกจากสารทําความเย็นแลวทางเทศบาลยังมีการใชสารเคมี

สําหรับดับเพลิงดวย ซึ่งจัดอยูในกลุม HFCs การรั่วไหลหรือการใชสาร

กลุม HFCs ทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยจะตองเก็บขอมูลปริมาณการใช

งานของเครื่องมืออุปกรณทุกชนิดที่มีการใชสารกลุมนี้ เมื่อไดปริมาณก็

นํามาคูณคาการปลอย แลวแปลงคานั้นใหอยู ในปริมาณของกาซ

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตามสมการ  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณสารทําความเย็นที่มีการเติมทั้งป x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 
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ตัวอยาง  สํานักปลัดใชไฟฟามีการเตมิสารทําความเย็นชนิด R-

134A จํานวน 12 กิโลกรัมตอป  

ปริมาณกาซเรือนกระจก = 12 kg x 1300 kgCO2e/kg 

   = 15,600 kgCO2e 

8.1.4  ปริมาณกาซเ รือนกระจกจากกิจกรรมการใช

สารเคมี 

การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใช

สารเคมีสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี ไดแก 

1.  กรณีที่สารเคมีไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจก

ภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางใชงาน ใหนําปริมาณ

สารเคมีที่ใชไปคูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิด

ของสารเคมีที่ใช (ในกรณีที่ไมสามารถหาคาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจกของสารเคมีที่ใชได ใหพิจารณาคาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากประเภท สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมีที่มี

ลักษณะใกลเคียงมาใชคํานวณแทน) 

2.  กรณีที่สารเคมีสามารถกอใหเกิดกาซเรือน

กระจกภายในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางใชงาน ใหทําการ

คํานวณปริมาณกาซเ รือนกระจกที่ เกิดขึ้นภายในกระบวนการ

เกิดปฏิกิริยา โดยอาศัยหลักมวลสารสัมพันธ แลวนําไปรวมกับคา

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดจากปริมาณสารเคมีคูณกับคาแฟกเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดสารเคมีที่ใช 
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ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณสารเคมี  x  คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจก ตามชนิดของสารเคมีที่ใช 

8.1.5  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใชปุย 

การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใช

ปุยเคมีทําไดโดยนําปริมาณปุยเคมีที่มีการใชจริงคูณกับคาแฟกเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจกตามประเภท และสูตรของปุยที่ใช  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณปุยเคมีที่มีการใชจริง x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกตามประเภทและสูตรของปุยที่ใช 

8.2  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการใชยานพาหนะ 

(Vehicle Fleet) 

8.2.1  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเผาไหม ใน

ยานพาหนะและอุปกรณที่เคลื่อนที่ (Mobile Combustion) 

คือยานพาหนะที่ใชสําหรับการการเดินทาง บรรทุก 

การกอสราง เชน รถยนตเกง รถกระบะ รถบรรทุก 6 ลอ, 10 ลอ รถไฟ 

เรือ เครื่องบิน รถไถ รถตักหนาขุดหลัง รถโฟรคลิฟท รถตัดหญา รถ

กระเชา เปนตน ที่มีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหม เชน น้ํามัน

เบนซิน  กาซแอลพีจี  เปนตน  สามารถคํานวณคาปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด จาก การเผาไหมในยานพาหนะและอุปกรณที่

เคลื่อนที่ ไดจากปริมาณการใชเชื้อเพลิงคูณกับคาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจก (Emission Factor, EF)  
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ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณการใชเชื้อเพลิง x คาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

ในกรณีที่ไมมีการจดบันทึกขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิลจริง เราสามารถหาปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลจาก 

1 การประมาณจากการอัตราการจายเงินคาเดินทาง (บาท/กิโลเมตร)  

หาไดจากสมการ  

ระยะทางทั้งป (กิโลเมตร) = คาน้ํามันเชื้อเพลิง(บาท) / อัตราคาเดินทางของ

องคกรฯ (บาทตอกิโลเมตร) 

การประมาณจากระยะทางตออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง หาไดจากสมการ 

คาประมาณการใชน้ํามัน(ลิตร) = ระยะทาง / ((อัตราการสิ้นเปลืองในเมือง * 

เปอรเซนตการใชงาน) + (อัตราสิ้นเปลืองระหวางเมือง * 

เปอรเซนตการใชงาน)) 

โดยปกติรถยนตจะตองมีการใชเดินทางทั้งตางเมืองและในเมือง โดยสมการ

ขางตน เปนการหาปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชโดยการประมาณจากระยะทาง 

โดยทาง EPA กําหนดใหใชอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงตอระยะทางทั้ง

แบบตางเมืองและในเมือง โดยใชสมมติฐานดังตอไปนี้ คือ สําหรับการ

เดินทางโดยรถยนต ยานพาหนะให 45% เปนการเดินทางระหวางเมือง และ 

55% เปนการเดินทางในเมือง 

สําหรับรถบรรทุกนั้นอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงหากไมมีบันทึกการใช

งาน สามารถใชขอสมมติฐานดังนี้คือ รถบรรทุกขนาดกลาง (ขนาดบรรทุก

ชวง 10,000-26,000 lbs) ใชอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 8.0 mpg และ

รถบรรทุกขนาดใหญ (ขนาดบรรทุกมากกวา 26,000 lbs) ใชอัตราการ

สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 5.8 mpg (ที่มา: U.S. Department of Energy, 
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Transportation Energy Data Book, Ed. 26, 2007, Table 5.4) 

2 การประมาณปริมาณเชื้อเพลิงจากจํานวนเงินที่จายไป  

สําหรับในกรณีที่ไมสามารถหาจากปริมาณการใชเชื้อเพลิง การจดบันทึก

ระยะทาง การเบิกจายคาเดินทาง แตยังมีขอมูลของการจายเงินคาเชื้อเพลิง

สําหรับยานพาหนะนั้นๆ เราสามารถนํามาประมาณเปนปริมาณเชื้อเพลิงที่

ใชได โดยจะตองทราบราคาขายของเชื้อเพลิง ณ เวลานั้น แตหากไมมีการจด

บันทึกราคาซื้อเชื้อเพลิง เวลานั้นไว ใหใชคาเฉลี่ยราคาเชื้อเพลิงทั้งป  

คาประมาณการใชเชื้อเพลิง = (คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง-ภาษีมูลคาเพิ่ม) / 

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

3 การประมาณปริมาณเชื้อเพลิงจากขอมูลการใชงาน 

ในกรณีที่ไมสามารถหาขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดเลย แตยังมีขอมูล

บันทึกของปที่ผานมา หรือปปจจุบัน เราสามารถนําขอมูลดังกลาวมา

ประมาณการได โดยการประมาณจะตองพิจารณาวาในปที่ผานมาหรือป

ปจจุบันมีการใชงานยานพาหนะในเงื่อนไขเหมือนเดิม หรือใชปฎิบัติงาน

เหมือนเดิมหรือไม 

 

8.2.2  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเดินทางดวย

เครื่องบิน 

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ

เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถทําไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

1) กรณีมีขอมูลระยะทาง ใหคํานวณจากระยะทาง

ที่เดินทางของผูโดยสารคูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก

ของการเดินทางโดยเครื่องบินตอผูโดยสาร (ton CO2e/pkm) 
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ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ระยะทางเดินทางของพนักงานโดยเครื่องบิน  x คา

แฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 

2)  กรณีไมมีขอมูลระยะทาง ใหคํานวณจากจํานวน

เที่ยวในการเดินทาง คูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของ

การเดินทางโดยเครื่องบินตอเที่ยว (กรณีเดินทางเที่ยวโดยเฉลี่ย 1,500 

กิโลเมตรเที่ยวเดียว) 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = จํานวนเที่ยวของพนักงานโดยเครื่องบิน  x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 

8.2.3  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากจากการรั่วไหลของ

สารทําความเย็นของยานพาหนะ 

สวนใหญเครื่องปรับอากาศของยานพาหนะอาจจะ

ใชสารทําความเย็นที่มีหรือประกอบดวยเคมีที่ควรมีการรายงาน การ

รั่วไหลของสารทําความเย็นมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่การรั่วไหล

จากระบบปรับอากาศของยานพาหนะอาจดูไมเหมือนแหลงสําคัญของ

ปลอยกาซเรือนกระจก แตสารทําความเย็นบางชนิดที่ใชในระบบเหลานี้

มีคา GWP สูงและทําใหการรั่วซึมแมมีขนาดเล็กนอย สามารถแปลงเปน

ปริมาณการปลอยกาซที่สําคัญในบริบทของกาซ CO2 การคํานวณ

เหมือนกับการคํานวณของการหาการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก

รั่วไหลของสารทําความเย็นและสารเคมีดับเพลิงของสาธารณูปโภคของ

สวนอาคารสถานที่  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  =  ปริมาณสารทําความเย็น x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกตามชนิดของสารทําความเย็น 
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8.3  ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากบอฝงกลบขยะ 

ปกติทั่ วไปเทศบาลจะมีระบบกํา จัดของเสีย  เปนผู

ใหบริการดานการจัดเก็บและกําจัดขยะของชุมชนที่อาศัยในเขตเทศบาล 

ซึ่งเทศบาลมักจะนําขยะเหลานั้นมาคัดแยกประเภทขยะ ไปยังบอฝง

กลบ ในกรณีที่องคกรมีระบบการกําจัดของเสีย การคํานวณการปลอย

กาซเรือนกระจกใหใชขอมูลตามวิธีการกําจัดจริง ทั้งนี้หากไมมีขอมูล

ตามวิธีการกําจัดจริงใหคํานวณโดยกําหนดใหใชคาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกจากการกําจัดกากของเสียแบบฝงกลบ (Landfill) โดย

ใชขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากการกองขยะแบบ

ตื้น (tCO2e ตอตันมูลฝอย) ของ IPCC Guideline for National 

Greenhouse Gas Inventories-Volume 5: Waste  ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากการกอง

ขยะแบบตื้น 

องคประกอบของกาก 

ของเสีย 

ปริมาณกาซเรือนกระจกทีถู่กปลอยออก

จากการกองขยะแบบตื้น  

(tCO2e ตอตันมูลฝอย) 

กระดาษ / กระดาษกลอง 2.93 

ผา 2.00 

เศษอาหาร 2.53 

เศษไม 3.33 

กิ่งไม ตนหญา จากสวน 3.27 
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องคประกอบของกาก 

ของเสีย 

ปริมาณกาซเรือนกระจกทีถู่กปลอยออก

จากการกองขยะแบบตื้น  

(tCO2e ตอตันมูลฝอย) 

ผาออมเด็กทําดวยกระดาษ 4.00 

ยางและหนัง 3.13 

ที่มา: IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 5: 

Waste (2006). 

โดยในการคํานวณหาปริมาณกาซเรือนกระจกจากการ

กําจัดของเสีย คิดจากการนําปริมาณกากของเสียแยกตามองคประกอบ 

แลวคูณดวยคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก ตามองคประกอบ

ในตารางที่ 3 สําหรับกากของเสียที่เปนวัสดุอื่นนอกเหนือจากตารางที่ 3 

และมีองคประกอบของคารบอนใหใชคาการปลอยกาซเรือนกระจก

เทากับ 2.32 tCO2e /ตันมูลฝอย หากกากของเสียเปนวัสดุที่ไมมี

คารบอนเปนองคประกอบ ใหคิดเปนศูนย  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  =  ปริมาณขยะตามชนิดของกากของเสีย x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดของของ

กากของเสีย 

8.4  ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการขนสงกากของเสียไป

กําจัด 

การประเมินกาซเรือนกระจกจากการขนสงกากของเสียไป

กําจัด ณ แหลงกําจัดใด หากมีขอมูลปริมาณเชื้อเพลิง หรือระยะทางที่
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ใชในการขนสงใหทําการคํานวณตามแนวทางการประเมินปริมาณกาซ

เรือนกระจกจากการเผาไหมในยานพาหนะและอุปกรณที่เคลื่อนที่ (ขอ 

8.2.1) แตหากไมมีขอมูลดังกลาว ใหคํานวณโดยการตั้งสมมติฐานของ

การขนสงกากของเสียโดยการประมาณระยะทางจากองคกรไปยังเมือง 

หรือจังหวัดสถานที่กําจัดกากของเสีย เชน ขนไปกําจัดดวยรถบรรทุ 6 

ลอ ขนาด 16 ตัน บรรทุกแบบน้ําหนักเต็ม และใหพิจารณาการขนสงขา

กลับที่เปนรถบรรทุกเปลาดวย โดยใชระยะทางในการขนสง 50 

กิโลเมตร 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  =  ปริมาณขยะตามชนิดของกากของเสีย x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดของของ

กากของเสีย 

8.5  ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากสถานีบําบัดน้ําเสีย 

8.5.1  ในกรณีที่เทศบาลไมมีการเก็บรวบรวมปริมาณน้ํา

เสียที่เกิดขึ้นจริงใหประมาณคาปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเทากับปริมาณ

น้ําที่มีการใชจริงทั้งหมดภายในองคกร  

โดยในการคํานวณหาปริมาณกาซเรือนกระจกจาก

การการบําบัดน้ําเสียคิดจากการนําปริมาณการใชน้ํา คูณดวยคาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก ตามตารางที่ 4 คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกแยกตามประเภทของการบําบัดน้ําเสีย 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณการใชน้ํา x คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจก 
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ตารางที่ 4  คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกแยกตามประเภท

ของการบําบัดน้ําเสีย 

ประเภทของการ

บําบัดน้ําเสีย 

Methane 

Conversion 

Factor (kg 

CH4/kg COD) 

Emission 

Factor (kg 

CO2eq/kg 

COD) 

หมายเหตุ 

กรณีน้ําเสียไมไดรับการบําบัด 

การปลอยน้ําเสีย

ลงสูทะเล  แมน้ํ า 

และ บึงโดยตรง 
0.025 0.625 

ไม ร วมปริ ม าณก าซ

เรือนกระจกที่เกิดจาก

ส า ร อิ น ท รี ย ภ า ย ใ น

แหลงน้ํา 

กรณีน้ําเสียไดรับการบําบัด 

โรงบําบัดแบบเติม

อากาศ 
0 0 

 

โรงบําบัดแบบเติม

อากาศ 0.075 1.875 

ป ร ะ เ ภทที่ ไ ม มี ก า ร

ควบคุมดูแล และมีการ

ทํางานเกินความจุ 

ระบบกําจัดสลัดจ

แบบไมเติมอากาศ 0.20 5 

ไม ร วมปริ ม าณก าซ

เรือนกระจกที่ดักเก็บได

จากระบบบําบัด 

Reactor แบบไม

เติมอากาศ 0.20 5 

ไม ร วมปริ ม าณก าซ

เรือนกระจกที่ดักเก็บได

จากระบบบําบัด 

บอบําบัดตื้นแบบ

ไมเติมอากาศ 
0.05 1.25 

ความลึกไมเกิน 2 เมตร 

บอบําบัดลึกแบบ 0.20 5 ความลึกมากกวา 2 
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ประเภทของการ

บําบัดน้ําเสีย 

Methane 

Conversion 

Factor (kg 

CH4/kg COD) 

Emission 

Factor (kg 

CO2eq/kg 

COD) 

หมายเหตุ 

ไมเติมอากาศ เมตร 

 

8.5.2  กรณีที่มีการเก็บรวบรวมคุณภาพน้ําเสียที่ผานการ

บําบัดสามารถทําการคํานวณไดตามสมการ (1)  

ดังตอไปนี้  

ReCOD moval R C Q= × ×     (1) 

 เมื่อ 

  R คือ คาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย (%) 

ขึ้นอยูกับชนิดของระบบบําบัด 

  C คือ คาความเขมขนของ COD ในน้ําเสีย (kg/m
3
) 

  Q คือ อัตราการผลิตน้ําเสีย (m
3
) 

 จากสมการที่ (1) สามารถคํานวณหาคาการปลอยกาซเรือน

กระจกจากระบบบําบัดน้ําเสียไดดังสมการที่ (2) 

ReGHGGeneration COD moval L= ×   (2) 

 เมื่อ 

  COD Removal คํานวณไดจากสมการ (1) 
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L คือ คาอัตราการเกิดกาซชีวภาพ หรือ CH4 (m
3
/kg) 

โดยอัตราการเกิดกาซชีวภาพสําหรับน้ําเสียจาก

แหลงชุมชนมีคาเทากับ 0.6 m
3
/kg 

ที่มา: EPA Inventory of US Greenhouse Gas Emissions and 

Sinks: 1990-2006, Chapter 8-8-9 (2006) 

8.6  ปริมาณกาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (Scope 3 

Emission sources) 

นอกเหนือไปจากแหลงที่มาของการปลอยกาซขอบเขตที่ 

1 และ 2 ที่อธิบายไวในบทกอนหนานี้  การปลอยกาซเรือนกระจก

ขอบเขตที่ 3 แสดงถึงการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ทั้งหมดที่

ไมครอบคลุมในขอบเขตที่ 2  เชน การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก

การสกัดและการผลิตของที่ซื้อมา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยานพาหนะที่

เทศบาลไมไดเปนเจาของหรือมีอํานาจควบคุมทั้งหมด (เชนการเดินทาง

มาทํางานของพนักงานและการเดินทางไปราชการโดยรถสาธารณะ) 

กิจกรรมภายนอกอื่นๆ การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขต

ที่ 3 เปนการรายงานแบบสมัครใจ อยางไรก็ตามควรมีการทํารายงาน

ครอบคลุมไปดวยเพื่อใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

กิจกรรมที่อยูภายใตขอบเขตที่ 3 ไดแก 
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8.6.1  ก า ร เ ดิ น ท า ง ม าทํ า ง า นขอ งพนั ก ง า น โ ด ย

ยานพาหนะสวนตัวหรือรถสาธารณะ 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง 

หรือ 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

8.6.2  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะที่เทศบาล

ไมไดเปนเจาของ เชน รถสาธารณะ เครื่องบิน  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง 

หรือ 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

หรือ 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ระยะทางที่เดินทาง x คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจกของการเดินทางโดยเครื่องบิน (กรณีเดินทางดวย

เครื่องบินโดยสาร) 
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8.6.3  งานจางเหมาใหผูอื่นทําให เชน งานลอกทอ งาน

สูบสิ่งปฎิกูล งานเก็บขยะ  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจกตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง 

หรือ 

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

8.6.4  การใชวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ ของเทศบาล เชน

กระดาษ  

ปริมาณกาซเรือนกระจก  = ปริมาณกระดาษที่ใช x คาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจกของกระดาษ 

 

 

 

จากการทบทวนกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการดูดกลับกาซเรือนกระจกพบวา กิจกรรมสวน

นอยที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องดังกลาวนี้ ซึ่งการดูดกลับกาซเรือนกระจก

ที่สําคัญมักจะเปนบทบาทของตนไม แมเปนตนไมใหญตนเดียว เชน 

9.   แนวทางการคํานวณปริมาณการดูดกลับกาซ

เรือนกระจกจากกิจกรรมการปลูกตนไม 
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มะขาม โพธิ์ จามจุรี กระถินเทพา สนทะเล และอื่นๆ ในหมูบาน พื้นที่

วางสองขางทางเกาะกลางถนน หรือที่ปลูกและดูแลในสวนสาธารณะ 

หรือปาชุมชน ปาตามหัวไรปลายนา หรือจะรวมกลุมกันเปนปา ตางก็

ชวยดูดกลับกาซเรือนกระจกทั้งสิ้น การคํานวณความสามารถของตนไม

ที่จะดูดกลับกาซเรือนกระจกหรือการเก็บกักคารบอน ในปจจุบันนี้มี

วิธีการประมาณการ อยู 2 วิธี คือ 

1.  วิธีวัดปริมาณการเก็บกักคารบอนโดยตนไมในทางตรง โดย

การวัดขนาดของตนไม เพื่อประเมินปริมาณมวลชีวภาพ และคํานวณ

ปริมาณที่เก็บกักเอาไว วาขณะนี้ตนไมที่ขึ้นอยูในพื้นที่นั้นเก็บกัก

คารบอนไวเทาไร เรียกวิธีนี้วา stock based approach วิธีนี้จะเปนที่

นิยมมากเนื่องจาก มีความสะดวกและงายตอการประเมินกวา และใหคา

ความถูกตองที่ดีกวา อีกทั้งตองการเครื่องมือที่งายๆ ในการวัดดวย 

2. วิธีวัดการแลกเปลี่ยนธาตุคารบอนระหวางแหลงเก็บกัก

ตางๆ เชน ระหวางปากับบรรยากาศภายนอกซึ่งเรียกวา flux based 

approach ตองอาศัยเครื่องมือราคาแพง และติดตั้งหอคอยเพื่อใชการวัด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความยุงยากและตองใชความรู

ความชํานาญที่คอนขางสูง 

การคํานวณในเลมนี้ยึดตามวิธีที่ 1 ซึ่งการเก็บกักคารบอนของ

ตนไม จะดําเนินการโดยการสํารวจตนไมทุกตนหรือหากตนไมมีปริมาณ

มาก อาจใชวิธีสุมตัวอยางเพื่อหาคามวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง) เหนือ

พื้นดินแตละตน  เมื่อรวมคามวลชีวภาพของตนไมทุกตนในแปลง

ตัวอยางแลว ก็นํามาคํานวณหาคามวลชีวภาพตอหนวยพื้นที่ เชน ตอไร 
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หรือ ตอเฮกตาร เปนตน โดยการหาคามวลชีวภาพจะทําการวัดขนาด

เสนผาศูนยกลาง (dbh)  ความสูง (h) จากนั้นนําคาการเติบโตทั้งสองมา

แทนคาในสมการ โดย Tsutsumi et al. (1983)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

WS = 0.0509 (dbh2h)0.919 

 WB = 0.00893 (dbh2h)0.977 

 WL = 0.014 (dbh2h)0.669 

โดยที่ WS, WB และ WL  คือน้ําหนักแหง ลําตน (stem) กิ่ง (branch) 

และใบ (leaf) ตามลําดับ หนวยเปนกิโลกรัม 

dbh คือ  เสนผานศูนยกลางเพียงอก ระดับ 1 .30 เมตร

เหนือพื้นดิน มีหนวยเปนเซนติเมตร 

h คือ  ความสูงของตนไม มีหนวยเปนเมตร 

เมื่อไดปริมาณมวลชีวภาพของตนไมที่อยูเหนือพื้นดินแลว จะ

นํามาคิดประเมินปริมาณคารบอนที่สะสมอยู ในมวลชีวภาพนั้น 

โดยทั่วไปแลวมวลชีวภาพจะมีคาประมาณ 50% ของคามวลชีวภาพ 

ฉะนั้นจึงนําเอาปริมาณมวลชีวภาพคูณดวย 0.5 ก็จะมีคาเทากับน้ําหนัก

ของคารบอนที่อยูในมวลชีวภาพนั่นเอง 

 ตัวอยาง สมมติวามวลชีวภาพของตนไม เทากับ 250 กิโลกรัม 

คิดเปนน้ําหนักของคารบอนที่ดูดกลับได  =  250 ตัน x 0.5 (%ของC) 

       =  125 กิโลกรัมคารบอน 
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 ผลการคํานวณที่ไดจะเปนการดูดกลับคารบอนในปฐาน หาก

ตองการคํานวณปริมาณการดูดกลับของคารบอนเพิ่มขึ้นจากปฐานเปน

ปริมาณเทาใด  ก็สามารถดําเนินการโดยวิธีการดังกลาวขางตน

เปรียบเทียบกับขอมูลจากปฐาน รายละเอียดดูในภาคผนวก ค 

 

 

 

 

การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก (Reporting your 

emission) ควรประกอบดวยสวนตางๆ ที่เปนมาตรฐานการรายงาน

รูปแบบการรายงานผลปริมาณกาซเรือนกระจกถูกออกแบบให

สอดคลองกับการคํานวณกาซเรือนกระจกดังขางตน การรายงานผล

ปริมาณกาซเ รือนกระจกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควร

ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนคือ 

10.1  ขอมูลขององคกรฯ (Local government profile 

information) 

ประกอบดวยรายละเอียด โดยทั่วไปขององคกรที่ทําการ

รายงานผล ไดแก ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร งบประมาณประจําป 

จํานวนพนักงานและลูกจาง โครงสรางการบริหารองคกร หนาที่ของ

องคกร เปนตน 

10.  การรายงานบัญชีรายการปริมาณกาซ 

เรือนกระจกขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (Local Government Operations 
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10.2  รายละเอียดการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคและเกณฑของการจัดทํารายงาน 

2. ขอบเขตและการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 

รายละเอียดที่อธิบายถึงการกําหนดขอบเขตขององคกรเพื่อการประเมิน

และรายงานผลปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก ซึ่งไดแก 

2.1  การกําหนดขอบเขตการรวบรวมแหลงปลอย

และแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก โดยระบุวาเปนแบบควบคุมทางการ

ดําเนินงาน หรือทางการเงิน 

2.2 พื้นที่หรือหนวยงานภายในองคกรที่กําหนดเปน

ขอบเขตในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีรายการกาซเรือน

กระจก และการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

(ควรระบุขอบเขตทางกายภาพ เชน พื้นที่ จํานวนตึก จํานวนชุมชน 

จํานวนประชากร จํานวนพนักงานและลูกจาง ที่ตองการกําหนดเพื่อการ

เก็บรวบรวมขอมูลอยางชัดเจน) 

2.3  พื้นที่ หรือหนวยงานภายในองคกรที่ไมไดถูก

ระบุเปนขอบเขตในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีรายการกาซ

เรือนกระจก และการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจก พรอมระบุเหตุผลของการยกเวนดังกลาว 
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3.  โครงสรางขององคกร และหนาที่รับผิดชอบ ไดแก 

โครงสรางโดยทั่วไปขององคกร และโครงสรางทางการบริหาร รวมถึง

หนาที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานที่มีความ

เกี่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขององคกร 

4.  ปฐาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุชวง

ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีรายการกาซเรือน

กระจกขององคกร รายละเอียดและคําอธิบายถึงการไดมาซื่งปฐาน

สําหรับการเปรียบเทียบ รวมถึงคําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิด

ขึ้นกับชวงระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ ปฐาน ซึ่งมีความ

แตกตางจากเอกสารการรายงานผลการประเมินกอนหนานี้ 

 5.  การทวนสอบรายงานผลการประเมินปริมาณกาซ

เรือนกระจก อธิบายวิธีการทวนสอบและระดับของการรับรอง 

10.3  รายละเอียดของบัญชีกาซเรือนกระจก (Greenhouse 

gas inventory detail) 

ในสวนนี้เปนการรายงานสรุปปริมาณกาซเรือนกระจก

ทั้งหมด ระยะเวลาของขอมูล และปที่รายงาน ขอบเขตขององคกร 

กิจกรรมที่เปนแหลงของกาซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ขอจํากัดในการ

ไดมาซึ่งขอมูล ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

 1.  แหล ง ที่ ม า ข อ ง ก า รป ล อ ย ก า ซ เ รื อ นก ร ะ จ ก 

ประกอบดวยเนื้อหารายละเอียดที่อธิบายถึงแหลงที่มาของการปลอย
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กาซเรือนกระจกภายในองคกร แยกตามประเภทของกิจกรรมที่มีการ

ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

2.  สรุปปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก

แยกตามชนิดของกาซเรือนกระจก และผลรวมของปริมาณการปลอย

แ ล ะ ดู ด ก ลั บ ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ใ น ห น ว ย ตั น  ( กิ โ ล ก รั ม ) 

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตลอดจนปริมาณกาซเรือนกระจกแยก

ตามประเภทของกิจกรรมที่มีการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

3.  วิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

3.1  รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาทิเชน 

แหลงที่มาขอมูล และวิธีการไดมาซึ่งขอมูลที่ใชทําบัญชีรายการกาซ

เรือนกระจกแยกตามกลุม และประเภทของกิจกรรมที่มีการปลอยและ

ดูดกลับกาซเรือนกระจก 

3.2  รายละเอียดวิธีการคํานวณ การตั้งสมมติฐานการ

คํานวณ และคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก ที่ใชในการ

คํานวณหาปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองเปดเผยวิธีการ

คํานวณการปริมาณกาซเรือนกระจก โดยทั่วไปการรายงานปริมาณกาซ

เรือนกระจกแตละรายการ จะตองมีการระบุวิธีคํานวณ และวิธีการไดมา

ซึ่งขอมูล ควรอางอิงแหลงที่มาของขอมูล เพื่อสําหรับการตรวจสอบ และ

ความนาเชื่อถือของขอมูล  รวมไปถึงการประมาณขอมูลในกรณีที่ไม

สามารถหาขอมูลได  
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3.3  คําอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และ/หรือ วิธีการคํานวณ และ/หรือ การ

ตั้งสมมติฐานการคํานวณซึ่งมีความแตกตางจากเอกสารการรายงานผล

การประเมินกอนหนานี้ 

4.  เอกสารอางอิงของคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจก แจกแจงรายละเอียดแหลงที่มาของการสืบคน และเอกสารตางๆ

ที่ใชอางอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบยอนกลับเพื่อความนาเชื่อถือของการ

จัดทําเอกสารการรายงานผลการประเมินการปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกขององคได 

10.4  ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ  

 เปนสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเพิ่มเติมลง

ในเอกสารการรายงานผลการประเมินการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจก นอกเหนือจากสวนอื่นๆ ขางตนดังที่กลาวไปแลว ตัวอยางเชน 

1.  ขอมูลปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก

ทางออมอื่นๆ ที่อยูในกิจกรรมประเภทที่ 3 นอกเหนือจากที่กําหนดไว

ในแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรฯ 

2.  รายละเอียดแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกแยกตาม

สาธารณูปโภคที่อยูภายในขอบเขตของการประเมิน 

3.  รายละเอียดแสดงการนําผลลัพธที่ไดจากประเมินไป

ประยุกตใชตอ เชน การนําไปใชเปรียบเทียบรวมกับคาตัวเลขที่สะทอน
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คาใชจายที่ลดลง หรือตัวเลขที่สะทอนถึงการบริการขององคกร เพื่อ

แสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององคกร 

4.  นโยบาย และ/หรือ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ

การลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในองคกร 

11.   การทวนสอบผลการคํานวณปริมาณการปลอยและ

ดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร 

 การทวนสอบผลการคํานวณปริมาณการปลอยและดูด

กลับกาซเรือนกระจกขององคกร  เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมาย

สําคัญเพื่อตรวจสอบผลการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซ

เรือนกระจกที่องคกรไดรายงานไวใหมีความถูกตองตามหลักการ

แสดงผล ไดแก ความตรงประเด็น ความสมบูรณ ความไมขัดแยงกัน 

ความถูกตอง และความโปรงใส  

 การทวนสอบโดยทั่วไปประกอบดวยแนวทางการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

1) การเตรียมการและวางแผนเพื่อการทวนสอบผลการ
คํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร โดย

องคกรที่ประสงคจะทําการทวนสอบ ควรเตรียมการและวางแผน

เบื้องตนกอนที่จะเริ่มเขาสูกระบวนการทวนสอบ โดยมีแนวทางการ

ปฏิบัติดังนี้ 
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• ทําการศึกษาขอกําหนดตางๆ ของการทวนสอบตาม

มาตรฐาน หรือแนวทางที่มีผลบังคับใช 

• ก า ร เ ลื อ ก ผู ท ว น ส อ บ ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี

ประสบการณทางเทคนิค และไมมีสวนไดสวนเสียกับองคกร 

• กําหนดระดับของการรับรอง ซึ่งแบงออกไดเปน 2 

ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรองแบบเหมาะสม ซึ่งเปนระดับการรับรอง

ที่ผูทวนสอบใหการรับรองผลการประเมินที่มีการตรวจสอบขอมูลบัญชี

รายการกาซเรือนกระจก วิธีการวัดหาปริมาณกาซเรือนกระจก การ

คํานวณ และการจัดทํารายงานผล โดยอางอิงตามมาตรฐาน และมีการ

แกไขขอผิดพลาด หรือชี้แจงขอละเวนที่เกิดขึ้นภายในรายผลการ

ประเมินแลวกับผูทวนสอบ และ (2) ระดับการรับรองแบบจํากัด ซึ่งเปน

ระดับการรับรองที่ใหการรับรองแกผลการประเมินที่มีการตรวจสอบ และ

แกไขสาระสําคัญของขั้นตอนการประเมิน และรายงานผลเพียงบางสวน 

• กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ความมีสาระสําคัญ 

และหลักเกณฑ ของการทวนสอบ 

• ทบทวนเนื้อหา และตรวจสอบผลการประเมินใน

รายงานผลการคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก

ขององคกร 

• กําหนดแผนการทวนสอบ ซึ่งประกอบดวย แผนการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการทวนสอบที่สอดคลองกับระยะเวลาที่

เหมาะสม รวมถึงวิธีการสุม และการตรวจสอบการไดมาของขอมูลบัญชี

รายการกาซเรือนกระจกขององคกร  รวมกับผูทวนสอบ 
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2) กระบวนการทวนสอบ ประกอบดวยกิจกรรมหลักที่

สําคัญ ไดแก 

• การทบทวนขอกําหนด วัตถุประสงค ขอบเขต ความ

มีสาระสําคัญ และหลักเกณฑการทวนสอบ รวมกับผูทวนสอบ 

• การตรวจสอบขอมูลตัวเลขของบัญชีรายการกาซ

เรือนกระจก และผลการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่

ปรากฎในรายงานฯ ตามกําหนดการของแผนการทวนสอบที่ไดตั้งไว 

• การจัดทํารายงานผลการทวนสอบโดยผูทวนสอบ 

เพื่อนําสูการออกประกาศยืนยัน (Verification Statement) ผลการ

คํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร 
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ตัวอยาง การคํานวณคากาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของหนวยงาน x ภายใตเทศบาล ก 

ประเภท กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรือนกระจก 
วิธีการคํานวณ หนวย ปริมาณ 

(1) 
Emissio

n Factor 

(2) 

CO2 

Emission  

(kgCO2 e) 

(3)=(1)x(2) 

แหลง

ของ

ขอมูล 

แหลง

อางอิง 

ประเภท

ที่ 1 

การเดินทางเพื่อปฎิบัติ

ราชการในและนอกพื้นที่ 

โดยรถของเทศบาล โดยใช

น้ํามันเบนซิน  

1) ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช x คา

แฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 

ตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง 

2) ระยะทาง x น้ําหนักบรรทุก x คา

แฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 

ตามประเภทของพาหนะที่ใช 

3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง) x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

ลิตร 135 2.1896 295.596 ใบเสร็จรับ

เงิน 

IPCC 

การเดินทางเพื่อปฎิบัติ

ราชการในและนอกพื้นที่ 

โดยรถของเทศบาล โดยใช

น้ํามันดีเซล 

ลิตร 9,215.2

4 

2.7446 24,954.87 ใบเสร็จรับ

เงิน 

IPCC 
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ประเภท กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรือนกระจก 
วิธีการคํานวณ หนวย ปริมาณ 

(1) 
Emissio

n Factor 

(2) 

CO2 

Emission  

(kgCO2 e) 

(3)=(1)x(2) 

แหลง

ของ

ขอมูล 

แหลง

อางอิง 

การเดินทางเพื่อปฎิบัติ

ราชการโดยเรือ ของ 

เทศบาล โดยใชน้ํามัน

เบนซิน 

น้ํามันเชื้อเพลิง ลิตร 340 2.1896 744.464 ใบเสร็จรับ

เงิน 

IPCC 

การใชสารทําความเย็น 

(R134a) 

ปริมาณสารทําความเย็น x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก ตาม

ชนิดของสารทําความเย็น 

กิโลกรัม 691.73 1,300 899,247.9

4 

ใบเสร็จรับ

เงิน 

IPCC 

ประเภท

ที่ 2 

1.การใชไฟฟาในการ

ทํางาน 

ปริมาณไฟฟาที่ใช x คาแฟกเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจก 

kWh 109,629

.90 

0.561 61,502.38 ใบเสร็จรับ

เงิน 

TC 

Common 

Data 
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ประเภท กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรือนกระจก 
วิธีการคํานวณ หนวย ปริมาณ 

(1) 
Emissio

n Factor 

(2) 

CO2 

Emission  

(kgCO2 e) 

(3)=(1)x(2) 

แหลง

ของ

ขอมูล 

แหลง

อางอิง 

ประเภท

ที่ 3 

การเดินทางเพื่อไปปฎิบัติ

ราชการโดยเครื่องบิน 

 ระยะทางที่เดินทาง x คาแฟกเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจก  

คน/

เที่ยวบิน 

17 1,100 18,700 บันทึก

การ

เดินทาง 

Defra 

การเดินทางเพื่อไปปฎิบัติ

ราชการโดยรถโดยสาร

ประจําทาง  

1) ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช x คา

แฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจก ตามชนิดของน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

2) ระยะทาง x น้ําหนักบรรทุก x คา

แฟกเตอรการปลอยกาซเรือน

กระจก ตามประเภทของ

พาหนะที่ใช 

ลิตร 1,128.3

2  

2.7446 3,055.49 บันทึก

การ

เดินทาง 

IPCC 

การเดินทางมาทํางานของ

บุคลากรในเทศบาล โดยใช

น้ํามันเบนซิน 

ลิตร 23.84  2.1896 52.20 แบบ

สํารวจ 

IPCC 
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ประเภท กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรือนกระจก 
วิธีการคํานวณ หนวย ปริมาณ 

(1) 
Emissio

n Factor 

(2) 

CO2 

Emission  

(kgCO2 e) 

(3)=(1)x(2) 

แหลง

ของ

ขอมูล 

แหลง

อางอิง 

การเดินทางมาทํางานของ

บุคลากรในเทศบาล โดยใช

น้ํามันดีเซล 

3) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง) x คาแฟกเตอรการปลอย

กาซเรือนกระจก แยกตามชนิดของ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

ลิตร 6.8 

 

2.7446 18.41 แบบ

สํารวจ 

IPCC 

การเดินทางมาทํางานของ

บุคลากรในเทศบาล โดยใช 

LPG 

ลิตร 0.6  1.5362 0.162 แบบ

สํารวจ 

IPCC 

การเดินทางมาทํางานของ

บุคลากรในเทศบาล โดยใช 

NGV 

กิโลกรัม 7 

 

0.7350 3.878 แบบ

สํารวจ 

IPCC 
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ประเภท กิจกรรมที่ทําใหเกิดกาซ

เรือนกระจก 
วิธีการคํานวณ หนวย ปริมาณ 

(1) 
Emissio

n Factor 

(2) 

CO2 

Emission  

(kgCO2 e) 

(3)=(1)x(2) 

แหลง

ของ

ขอมูล 

แหลง

อางอิง 

การใชกระดาษ ทั้งในการ

ใหบริการและงาน

สํานักงาน 

ปริมาณกระดาษที่ใช x คาแฟกเตอร

การปลอยกาซเรือนกระจกของ

กระดาษ 

กิโลกรัม 625 0.7350 3.125 บันทึก

การ

เบิกจาย 

SimaPro 

การใชน้ําประปา ปริมาณน้ําประปาที่ใช x คาแฟก

เตอรการปลอยกาซเรือนกระจก

ของน้ําประปา 

m3 7,513 0.0264 198.34 ใบเสร็จรับ

เงิน 

TC 

Common 

Data 
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ตัวอยาง คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก รวบรวมมาจากขอมูลทุติยภมู ิ

ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

พลังงาน (เผาไหมอยูกับที่) 

กาซธรรมชาติ MJ 0.0099 Ecoinvent 2.0   

กาซธรรมชาติ scf 0.0670 IPCC  

กาซหุงตม (LPG) MJ 0.0612 Frankin US 98 File: LCI data 

source 

กาซหุงตม (LPG)  L 1.6812 IPCC  

กาซหุงตม (LPG) kg 3.1100 IPCC Conversion 

from litter to 

kilogram 

ถานหิน (coking coal) kg 2.6268 IPCC IPCC2007 

ถานหินลิกไนต (Lignite) kg 1.0624 IPCC  

ถานหินบิทูมินัสอื่นๆ kg 2.5070 IPCC  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

ดีเซล L 2.7080 IPCC 2007, DEDE use calorific 

value from 

DEDE 

น้ํามันเตา Kg 0.6200 LCA DK   

น้ํามันเตา MJ 0.0926 EcoInvent 2.0 File: LCI data 

source 

น้ํามันเตา L 3.0883 IPCC  

น้ํามันกาซ (Kerosene) L 2.4777 IPCC  

สารชีวมวล (Biomass) Kg 0.6930 IPCC  

พลังงาน (ที่มีการเคลื่อนที)่ 

ดีเซล L 2.7446 IPCC  

กาซธรรมชาติ (CNG) Kg 2.2472 IPCC  

กาซหุงตม (LPG) L 1.5362 IPCC  

กาซหุงตม (LPG) Kg 2.8400 IPCC  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

เบนซิน L 2.1896 IPCC use calorific 

value from 

DEDE 

กาซโซฮอล (Gasohol) L ใหใชคาแฟกเตอร

ของเบนซินในการ

คํานวณ 

  

ไบโอดีเซล L 2.6265 U.S. Energy Information Administration US 

Conversion 

Factor 

การใชไฟฟา 

ไฟฟา kWh 0.5610 TC Common data  

น้ํายาแอร     

R-22 (HCFC-22) Kg 1810 World Meteorological Org,2006 GWP 

R-134 Kg 1300 IPCC, 2007 GWP 
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

กลุมรถกระบะบรรทุก     

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_B5_16ตัน_Noload km 0.5429  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_B5_16ตัน_50% load ton-km 0.0798  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_B5_16ตัน_75% load ton-km 0.0552  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_B5_16ตัน_Fullload ton-km 0.0425  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_16ตัน_Noload km 0.6160  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_16ตัน_50% load ton-km 0.1012  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_16ตัน_75% load ton-km 0.0719  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_10ลอ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0555  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_4ลอ_7ตัน_Noload km 0.3270  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_4ลอ_7ตัน_50% load ton-km 0.2815  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_4ลอ_7ตัน_75% load ton-km 0.1920  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_4ลอ_7ตัน_Fullload ton-km 0.1472  TH database, classified and uncertified  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Noload km 0.4461  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_50% load ton-km 0.1298  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_75% load ton-km 0.0911  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5

ตัน_Fullload 

ton-km 0.0705  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_Noload km 0.5139  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_50% load ton-km 0.1127  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_75% load ton-km 0.0800  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11

ตัน_Fullload 

ton-km 0.0639  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_Noload km 0.9065  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_50% load ton-km 0.0830  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_75% load ton-km 0.0588  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0459  TH database, classified and uncertified  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

รถกระบะบรรทุกพวง_20ลอ_32ตัน_Noload km 0.8773  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_20ลอ_32ตัน_50% load ton-km 0.0869  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_20ลอ_32ตัน_75% load ton-km 0.0615  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_20ลอ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0464  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_22ลอ_32ตัน_Noload km 1.0655  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_22ลอ_32ตัน_50% load ton-km 0.0896  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_22ลอ_32ตัน_75% load ton-km 0.0618  TH database, classified and uncertified  

รถกระบะบรรทุกพวง_22ลอ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0475  TH database, classified and uncertified  

กลุมรถตูบรรทุก     

รถตูบรรทุก_10ลอ_16ตัน_Noload km 0.6001  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_10ลอ_16ตัน_50% load ton-km 0.0887  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_10ลอ_16ตัน_75% load ton-km 0.0614  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_10ลอ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0473  TH database, classified and uncertified  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

รถตูบรรทุก_4ลอ_7ตัน_Noload km 0.3492  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_7ตัน_50% load ton-km 0.3546  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_7ตัน_75% load ton-km 0.2508  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_7ตัน_Fullload ton-km 0.1913  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_Noload km 0.2523  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_50% load ton-km 0.3970  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_75% load ton-km 0.2823  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_4ลอ_ขนาดเล็ก_1.5ตัน_Fullload ton-km 0.2247  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Noload km 0.4248  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_50% load ton-km 0.1247  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_75% load ton-km 0.0877  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดเล็ก_8.5ตัน_Fullload ton-km 0.0680  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_Noload km 0.4565  TH database, classified and uncertified  
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_50% load ton-km 0.1062  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_75% load ton-km 0.0745  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุก_6ลอ_ขนาดใหญ_11ตัน_Fullload ton-km 0.0569  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_Noload km 0.8576  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_50% load ton-km 0.0831  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_75% load ton-km 0.0597  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกกึ่งพวง_18ลอ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0465  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกพวง_18ลอ_32ตัน_Noload km 0.8216  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกพวง_18ลอ_32ตัน_50% load ton-km 0.0756  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกพวง_18ลอ_32ตัน_75% load ton-km 0.0536  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกพวง_18ลอ_32ตัน_Fullload ton-km 0.0418  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกเปด_10ลอ_16ตัน_Noload km 0.6320  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกเปด_10ลอ_16ตัน_50% load ton-km 0.0917  TH database, classified and uncertified  



- 89 - 
 

ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

รถตูบรรทุกเปด_10ลอ_16ตัน_75% load ton-km 0.0642  TH database, classified and uncertified  

รถตูบรรทุกเปด_10ลอ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0509  TH database, classified and uncertified  

กลุมรถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะ_10ลอ_16ตัน_Noload km 0.5140  TH database, classified and uncertified  

รถบรรทุกขยะ_10ลอ_16ตัน_50% load ton-km 0.0874  TH database, classified and uncertified  

รถบรรทุกขยะ_10ลอ_16ตัน_75% load ton-km 0.0632  TH database, classified and uncertified  

รถบรรทุกขยะ_10ลอ_16ตัน_Fullload ton-km 0.0494  TH database, classified and uncertified  

กลุมขนสงทางเรือ 

เรือ แบบ bulk ton-km 0.002 European Environment Agency 

Transport and Environmental Reporting 

Mechanism Report, 2009 

 

เรือบรรทุก container ton-km 0.0100 The Environmental Footprint of Surface 

Freight Transportation, Lawson 

Economics Research Inc.,2007 
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

กลุมขนสงทางราง 

รถไฟ ton-km 0.1111  Train I, IDEMAT  

กลุมขนสงทางอากาศ 

*เครื่องบิน person-roundtrip 1100 Defra average 1500 

km per one-

way trip 

*เครื่องบิน: กรณทีราบระยะทางการบินและประเภทที่นั่งควรใช Emission Factor ตอไปนี้ 

เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ pkm 0.1733 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหวางประเทศ 

เฉลี่ย 

pkm 0.0980 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหวางประเทศ pkm 0.0933 Defra, 2010 pkm: 
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

ชั้นประหยัด(Economy Class) Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางสั้นระหวางประเทศ 

ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ (First/Business Class) 

pkm 0.1401 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหวางประเทศ 

เฉลี่ย 

pkm 0.1143 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหวางประเทศ 

ชั้นประหยัด(Economy Class) 

pkm 0.0834 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหวางประเทศ 

ชั้นประหยัด+ (Economy+ Class) 

pkm 0.1335 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 
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ชื่อ หนวย คาแฟกเตอร 

(KgCO2e/หนวย) 

แหลงขอมูลอางอิง หมายเหตุ 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหวางประเทศ 

ชั้นธุรกิจ (Business Class) 

pkm 0.2419 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

เครื่องบินโดยสารบินระยะทางยาวระหวางประเทศ 

ชั้นหนึ่ง (First Class) 

pkm 0.3337 Defra, 2010 pkm: 

Passenger-

Kilometer 

 

 

 

 



- 93 - 
 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการเดินทางดวยรถประเภทตางๆ 

ประเภทรถยนต เชื้อเพลิง หนวย อัตราการ

สิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง 

แหลงขอมูลอางอิง หมาย

เหตุ 

รถยนตขนาดเล็ก (1500 cc) เบนซิน km/L 17.770 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถยนตขนาดกลาง (1600 cc) เบนซิน km/L 15.238 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถยนตขนาดกลาง (1800 cc) เบนซิน km/L 13.796 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถยนตขนาดใหญ(2000 cc) เบนซิน km/L 12.248 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถยนตเฉลี่ยทุกขนาด เบนซิน km/L 14.763 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถกระบะบรรทุกเฉลี่ย ดีเซล km/L 6.369 American Petroleum Institute, 2004  

รถกระบะสวนบุคคลขนาด 1 ตัน ดีเซล km/L 11.111 American Petroleum Institute, 2004  

รถ NGV CNG km/kg 11.905 American Petroleum Institute, 2004  

รถ LPG LPG km/L 8.929 American Petroleum Institute, 2004  

รถตูโดยสาร ดีเซล km/L 10.204 American Petroleum Institute, 2004  

รถโดยสารประจําทาง ดีเซล km/L 2.850 American Petroleum Institute, 2004  

รถจักรยานยนต4 จังหวะเครื่องยนตขนาดเล็กกวา 125 cc เบนซิน km/L 36.625 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถจักรยานยนต4 จังหวะเครื่องยนตขนาด 125 cc เบนซิน km/L 38.655 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  
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ประเภทรถยนต เชื้อเพลิง หนวย อัตราการ

สิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง 

แหลงขอมูลอางอิง หมาย

เหตุ 

รถจักรยานยนต2 จังหวะเครื่องยนตขนาด 120cc เบนซิน km/L 37.245 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถจักรยานยนต2 จังหวะเครื่องยนตขนาด 150cc เบนซิน km/L 27.625 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถจักรยานยนต4 จังหวะเฉลี่ยทุกขนาด เบนซิน km/L 37.640 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  

รถจักรยานยนต2 จังหวะเฉลี่ยทุกขนาด เบนซิน km/L 32.435 กรมควบคุมมลพิษ, 2551  
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คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกแยกตามประเภท 

ของการบําบัดน้ําเสีย 

ประเภทของการ

บําบัดน้ําเสีย 

Methane 

Conversion 

Factor 

(kg CH4/kg COD) 

Emission 

Factor 

(kg CO2eq/kg COD) 

หมายเหต ุ

กรณีน้ําเสียไมไดรับการบําบัด 

การปลอยน้ําเสียลงสู

ทะเล แมน้ํา และ บึง

โดยตรง 

0.025 0.625 ไมรวมปริมาณกาซเรือน

กระจกที่เกิดจาก

สารอินทรียภายในแหลง

น้ํา 

กรณีน้ําเสียไดรับการบําบัด 

โรงบําบัดแบบเติม

อากาศ 

0 0  

โรงบําบัดแบบเติม

อากาศ 

0.075 1.875 ประเภทที่ไมมีการ

ควบคุมดูแล และมีการ

ทํางานเกินความจุ 

ระบบกําจัดสลัดจ

แบบไมเติมอากาศ 

0.20 5 ไมรวมปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ดักเก็บไดจาก

ระบบบาํบัด 

Reactor แบบไมเติม

อากาศ 

0.20 5 ไมรวมปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ดักเก็บไดจาก

ระบบบาํบัด 

บอบําบัดตื้นแบบไม

เติมอากาศ 

0.05 1.25 ความลึกไมเกิน 2 เมตร 

บอบําบัดลึกแบบไม

เติมอากาศ 

0.20 5 ความลึกมากกวา 2 

เมตร 

ที่มา: อางอิงจาก IPCC (2006), Chapter 6: Waste Water Treatment and Discharge 
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ภาคผนวก ค 
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ตัวอยาง   การคํานวณปริมาณการดูดกลับกาซเรือนกระจกโดย

กิจกรรมการปลูกตนไมในเขตเมือง 

ในแตละพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมักมี

กิจกรรมการปลูก ดูแล รักษา ซอมแซมตนไม ทั้งในสวนสาธารณะ 

สวนสุขภาพ พื้นที่สวนกลางรอบบริเวณอาคาร ทางเดิน หรือสองขาง

ทาง เปนประจํา ในแตละป ดังนั้น กิจกรรมดังกลาวนี้ ผูปฏิบัติงาน

หรือเจาหนาที่ ในองคกรสวนทองถิ่นที่ รับผิดชอบ ก็สามารถ

ดําเนินการคํานวณปริมาณไดดังนี้ 

1.  การคํานวณหามวลชีวภาพของตนไม (น้ําหนักแหง) 

ในการสํารวจตนไมที่ปลูกในพื้นที่สาธารณะทั้งที่เปน

เกาะกลางถนน สองขางทาง สวนสาธารณะที่ใชในการพักผอนหยอน

ใจ หรือสวนสุขภาพ ที่ใชเปนที่ออกกําลังกาย ตนไมที่ปลูกมักจะปลูก

เปนชุดๆ ที่เปนชนิดเดียวกัน มีขนาดที่ใกลเคียงกัน ในการสํารวจ

ขอมูลการเก็บกักคารบอนที่เกิดจากการเติบโตของตนไมจึงสามารถ

ดําเนินการไดโดยการบันทึกชนิดของตนไม ตรวจวัดขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเพียงอก (dbh) วัดความสูงของตนไม (h) ทุกตน แตถา

ตนไมมีปริมาณมากๆ อาจเลือกใชการสุมตัวอยางชวย การจําแนก

ชนิดไม ขนาดที่ใกลเคียงกัน การตรวจนับ จากนั้นก็นําขอมูลเหลานี้

มาคํานวณหามวลชีวภาพซึ่งก็คือน้ําหนักแหงเหนือพื้นดินของตนไม

แตละตน ก็จะไดคามวลชีวภาพของตนไมเปนรายตน เมื่อรวมคามวล
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ชีวภาพของตนไมทุกตนในแปลงตัวอยางแลว ก็นํามาคํานวณหาคา

มวลชีวภาพตอหนวยพื้นที่ เชน ตอไร หรือ ตอเฮกตาร เปนตน 

คารบอนภายในดิน (soil organic matter) อาจหาไดจากขอมูลการ

สํารวจดิน หรือจากรายงานการวิจัย เราสํารวจเองได แตก็มีคาใชจาย

คอนขางแพง ซึ่งตองตรวจวัดดวยการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ 

สําหรับตนไมขนาดตางๆ นั้นจะดําเนินการวัดขนาดเสนผาศูนยกลาง 

ความสูง จากนั้นนําคาการเติบโตทั้งสองมาแทนคาในสมการแอล

โลเมตรี (allometric equation) ใชคํานวณคามวลชีวภาพ (น้ําหนัก

แหง) เหนือพื้นดิน โดย Tsutsumi et al. (1983) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

WS = 0.0509 (dbh2h)0.919 

 WB = 0.00893 (dbh2h)0.977 

 WL = 0.014 (dbh2h)0.669 

โดยที่ WS, WB และ WL คือ น้ําหนักแหง ลําตน (stem) กิ่ง 

(branch)  และใบ (leaf) ตามลําดับ 

หนวยเปนกิโลกรัม 

dbh  คือ  เสนผานศูนยกลางเพียงอก ระดับ 1 .30 เมตร

เหนือพื้นดิน มีหนวยเปนเซนติเมตร 

h คือ ความสูงของตนไม มีหนวยเปนเมตร 
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สําหรับคามวลชีวภาพของพืชลมลุก  (herbaceous 

layer) ที่อยูเหนือผิวดิน เชน กระเจียว เปราะปา เฟรน หญา ลูกไม 

หรือเบี้ยไมเล็กๆ นั้น มักมีคานอยมาก เราอาจตัดทิ้งไปได สวนมวล

ชีวภาพของพืชในชั้นไมพุม (shrub layer) ก็มีคานอยเชนกัน และ

อาจตัดทิ้งไปได ไมพุมก็คือพืชที่ตรงโคนมีหลายลําตน เชน เข็มปา 

นอกจากนี้ก็อาจมีพวก ปรง หวาย กะพอ หรือตนปาลมที่ไมสูงนัก 

แตชั้นไมพุมอาจมีมากในปาบางประเภท ถึงอยางไรเราก็มีวิธีการ

สํารวจไมพุมอยูเชนกัน ไมตายและซากพืช (dead wood and litter) 

ในหัวขอนี้ ก็คือไมยืนตนตาย กิ่งกานและตอไมหลังการทําไม ที่ทิ้ง

อยูตามพื้นดิน หรือฝงดินอยู ขอมูลพวกนี้ก็สามารถสํารวจหาได แต

ขอมูลซากพืช (litter) ที่รวงหลนเปนรายปมักไมนิยมเก็บกัน แตก็หา

ไดโดยใชตะแกรงตาขายวางไวตามพื้นปา  นําไปชั่งเพื่อประเมิน

ปริมาณน้ําหนักของมวลชีวภาพ และนําไปประเมินการดูดกลับของ

คารบอนไดออกไซดตอไป 

ตัวอยาง  การประเมินปริมาณธาตุคารบอนจากน้ําหนักแหง

หรือมวลชีวภาพ (biomass) 

 เมื่อไดปริมาณมวลชีวภาพของตนไมที่อยูเหนือพื้นดิน

แลว จะนํามาคิดประเมินปริมาณคารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพ

นั้น โดยทั่วไปแลวมวลชีวภาพจะมีคาประมาณ 50% ของคามวล

ชีวภาพ ฉะนั้นจึงนํานําเอาปริมาณมวลชีวภาพคูณดวย 0.5 ก็จะมีคา

เทากับน้ําหนกัของคารบอนที่อยูในมวลชีวภาพนั่นเอง 
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 เชน สมมติวามวลชีวภาพของตนไม เทากับ 250 กิโลกรัม 

คิดเปนน้ําหนักของคารบอนได  = 250 ตัน x 0.5 (%ของC) 

    = 125 กิโลกรัมคารบอน 

 หรือปาดิบแลงมีมวลชีวภาพ 200 ตันตอเฮกตาร 

คิดเปนน้ําหนักคารบอนได = 200 ตัน x 0.5 

    = 100 ตันคารบอน/เฮกตาร 

2. การวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการเก็บกัก

คารบอนของตนไมในชวงหนึ่ง 

 ผลจาการคํานวณในรอบแรก หรือขอมูลการเก็บกัก

คารบอนในปฐาน จะใชเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูด

กลับกาซคารบอนไดออกไซดในปถัดไป หรือปที่ทําการสํารวจ เมื่อ

วัดการเติบโตเปรียบเทียบสองครั้ง ก็จะไดปริมาณการเก็บกัก

คารบอนของตนไมที่ตองการศึกษา ในชวงเวลาทั้งสองครั้ง และทราบ

ถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน 
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 ตันคารบอน 

ในป พ.ศ. 2545 

ตันคารบอน 

ในป พ.ศ. 2550 

ปริมาณคารบอน 

ที่เพิ่มขึ้น )ตัน(  

สวนสาธารณะ 688.35 984.47 296.12 

ตน ไม ที่ ป ลู กข า ง

ถนน 

147.56 338.69 191.13 

ดังนั้น ระยะเวลา 5 ปนี้ สวนสาธารณะสามารถเก็บกัก

คารบอนไดเพิ่มเฉลี่ยปละ =  296.12/5 = 59.22 ตันตอป 

 เมื่อตองการทราบถึงปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูก

ดูดซับมาใชในการสังเคราะหดวยแสง และเปลี่ยนเปนมวลชีวภาพ

สามารถคํานวณไดจากการนําคาปริมาณคารบอนที่ประเมินไดมาคูณ

ดวย 44/12 ก็จะเทากับคารบอนไดออกไซดที่ตนไมดูดซับเขาไป ใน

การสังเคราะหดวยแสงและสรางมวลชีวภาพของตนไมนั่นเอง พืชจะ

บริโภคกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปแลวปลอยออกซิเจนออกมาดัง

แสดงไวในสมการ 

 

 n(CO2) + n(H2O)                 (CH2O)n + nO2 

ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ดูดซับ/ป   = (ปริมาณคารบอนสุทธิ

เพิ่มพูน/ป) x 44/12 

     = 59.22 x (44/12) 

     =  217.14 ตัน/ป 

แสงสวาง 
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 ถาตองการทราบถึงปริมาณออกซิเจนที่ปลดปลอยออกมา 

จากการสังเคราะหดวยแสงที่ทําใหเกิดการเติบโตหรือมีการสะสมเนื้อ

ไมเพิ่มมากขึ้น สามารถทําไดโดยการคํานวณไดจากการนําคา

ปริมาณคารบอนที่ประเมินไดมาคูณดวย 32/12 ก็จะเทากับออกซิเจน

ที่ตนไมปลดปลอยออกมา ในการสังเคราะหดวยแสงและสรางมวล

ชีวภาพของตนไมนั่นเอง 

ปริมาณออกซิเจนที่ปลดปลอยออกมา / ป = (ปริมาณคารบอนสุทธิ

เพิ่มพูน/ป) x 32/12  

     = 59.22 x (32/12) 

     = 157.92 ตัน/ป 

 ในการศึกษาครั้งนี้ตองการทราบปริมาณการเก็บกักคารบอน

ในรอบป ไมสามารถตรวจวัดการเติบโตของตนไมในรอบ 1 ป จึงตอง

ใชการประเมินอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปริมาณมวลชีวภาพของ

ตนไมที่มีอยูแทน 

ตัวอยางการคํานวณ 

1.  ตัวอยางการคํานวณในปฐาน (ปเริ่มตน) 

1.1  ลักษณะขอมูลที่ไดจากสมุดจดบันทึก ควรบันทึก

สถานที่ตางๆ แยกกันไวเพื่อใชประโยชนในการนําเสนองาน 
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ชนิดไม เสนรอบวง (ซม.) ความสูง (ม.) 

ประดู 52.20 7.00 

ประดู 41.50 6.00 

ประดู 58.40 6.50 

หางนกยูงฝรั่ง 81.50 7.50 

หางนกยูงฝรั่ง 74.00 7.50 

ปาลม 36.20 3.00 

ปาลม 27.00 3.00 

ขี้เหล็กอเมริกัน 34.80 5.50 

ขี้เหล็กอเมริกัน 28.20 4.00 

มะฮอกกานี 137.70 9.50 

ขี้เหล็ก 50.00 6.50 

 

1.2  เปลี่ยนคาเสนรอบวงของตนไม เปนคาเสนผาน

ศูนยกลาง โดยใชสมการ DBH = เสนรอบวง/3.14 

ชนิดไม เสนรอบวง (ซม.) DBH 

(ซม.) 

ความสูง (ม.) 

ประดู 52.20 16.62 7.00 

ประดู 41.50 13.22 6.00 

ประดู 58.40 18.60 6.50 

หางนกยูงฝรั่ง 81.50 25.96 7.50 

หางนกยูงฝรั่ง 74.00 23.57 7.50 

ปาลม 36.20 11.53 3.00 
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ชนิดไม เสนรอบวง (ซม.) DBH 

(ซม.) 

ความสูง (ม.) 

ปาลม 27.00 8.60 3.00 

ขี้เหล็กอเมริกัน 34.80 11.08 5.50 

ขี้เหล็กอเมริกัน 28.20 8.98 4.00 

มะฮอกกานี 137.70 43.85 9.50 

ขี้เหล็ก 50.00 15.92 6.50 

 

1.3 ใชคาเสนผานศูนยกลางของตนไม (DBH) และ

ความสูงของตนไมคํานวณหามวลชีวภาพ ( น้ําหนักแหง) ไดดัง

สมการขางตน  

ชนิดไม DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง 

(ม.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

รวม 

(กก.) 

ประดู 16.62 7.00 53.34 14.52 2.21 70.07 

ประดู 13.22 6.00 30.37 7.98 1.47 39.81 

ประดู 18.60 6.50 61.25 16.81 2.45 80.51 

หางนกยูง

ฝรั่ง 

25.96 7.50 128.90 37.08 4.21 170.19 

หางนกยูง

ฝรั่ง 

23.57 7.50 107.94 30.71 3.70 142.35 
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ชนิดไม DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง 

(ม.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

รวม 

(กก.) 

ปาลม 11.53 3.00 12.50 3.10 0.77 16.37 

ปาลม 8.60 3.00 7.29 1.75 0.52 9.56 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

11.08 5.50 20.29 5.19 1.09 26.57 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

8.98 4.00 10.29 2.52 0.67 13.48 

มะฮอกกานี 43.85 9.50 420.00 130.19 9.94 560.12 

ขี้เหล็ก 15.92 6.50 46.04 12.41 1.99 60.44 

รวม 1,189.46 

 

1.4  คํานวณการกักเก็บคารบอนในปฐาน 

คารบอนกักเก็บ  =  มวลชีวภาพในปฐาน  x 0.5 

 =  1,189.46  x  0.5 

 =  594.73 กิโลกรัม 
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1.5  คํานวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ตนไมดูดซับ 

คารบอนไดออกไซดที่ดูดซับ = ปริมาณคารบอนกักเก็บ x (44/12) 

     =  594.73  x (44/12) 

     =  2,180.68 กิโลกรัม 

หมายเหตุ  คาที่ไดเปนคาคารบอนไดออกไซดที่ดูดซับสะสม ไมใช

คารบอนไดออกไซดที่ดูดซับรายป 

1.6  คํานวณปริมาณออกซิเจนที่ตนไมปลดปลอย 

ออกซิเจนที่ปลดปลอย  =  ปริมาณคารบอนกักเก็บ x (32/12) 

   =  594.73 x (32/12) 

   =  1,585.95 กิโลกรัม 

หมายเหตุ  คาที่ไดเปนคาออกซิเจนที่ตนปลดปลอยไปสะสม ไมใช

ออกซิเจนที่ปลดปลอยรายป 

2.  ตัวอยางการคํานวณในปที่2 

2.1  ลักษณะขอมูลที่ไดจากสมุดจดบันทึก ควรบันทึก

สถานที่ตางๆ แยกกันไวเพื่อใชประโยชนในการนําเสนองาน 

ชนิดไม เสนรอบวง (ซม.) ความสูง (ม.) 

ประดู 55.0 7.5 

ประดู 45.0 6.5 

ประดู 63.2 7.0 
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ชนิดไม เสนรอบวง (ซม.) ความสูง (ม.) 

หางนกยูงฝรั่ง 88.6 8.0 

หางนกยูงฝรั่ง 74.0 8.0 

ปาลม 39.8 3.5 

ปาลม 29.0 3.5 

ขี้เหล็กอเมริกัน 39.0 6.0 

ขี้เหล็กอเมริกัน 32.2 4.5 

มะฮอกกานี 147.0 10.0 

ขี้เหล็ก 55.00 7.0 

 

2.2  เปลี่ยนคาเสนรอบวงของตนไมในปที่ 2 เปนคา

เสนผานศูนยกลาง โดยใชสมการ DBH = เสนรอบวง/3.14 

ชนิดไม เสน

รอบวง 

(ซม.) 

DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง (ม.) 

เสน

รอบวง 

(ซม.) 

ปที่2 

DBH 

(ซม.) 

ปที่2 

ความ

สูง (ม.) 

ปที่2 

ประดู 52.2 16.62 7.00 55.0 17.52 7.5 

ประดู 41.5 13.22 6.00 45.0 14.33 6.5 

ประดู 58.4 18.60 6.50 63.2 20.13 7.0 

หางนกยูงฝรั่ง 81.5 25.96 7.50 88.6 28.22 8.0 

หางนกยูงฝรั่ง 74.0 23.57 7.50 74.0 23.57 8.0 

ปาลม 36.2 11.53 3.00 39.8 12.68 3.5 

ปาลม 27.0 8.60 3.00 29.0 9.24 3.5 
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ชนิดไม เสน

รอบวง 

(ซม.) 

DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง (ม.) 

เสน

รอบวง 

(ซม.) 

ปที่2 

DBH 

(ซม.) 

ปที่2 

ความ

สูง (ม.) 

ปที่2 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

34.8 11.08 5.50 39.0 12.42 6.0 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

28.2 8.98 4.00 32.2 10.25 4.5 

มะฮอกกานี 137.7 43.85 9.50 147.0 46.82 10.0 

ขี้เหล็ก 50.0 15.92 6.50 55.0 17.52 7.0 

 

2.3  ใชคาเสนผานศูนยกลางของตนไม (DBH) และ

ความสูงของตนไมคํานวณหามวลชีวภาพ (น้ําหนักแหง)  

ชนิดไม DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง (ม.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหงของ

ลําตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

รวม 

(กก.) 

ประดู 17.52 7.5 62.59 17.20 2.49 82.28 

ประดู 14.33 6.5 37.93 10.10 1.73 49.76 

ประดู 20.13 7.0 75.83 21.10 2.86 99.78 

หางนกยูงฝรั่ง 28.22 8.0 159.51 46.51 4.91 210.93 

หางนกยูงฝรั่ง 23.57 8.0 114.57 32.72 3.86 151.14 
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ชนิดไม DBH 

(ซม.) 

ความ

สูง (ม.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหงของ

ลําตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

แหง

ของลํา

ตน 

(กก.) 

น้ําหนัก

รวม 

(กก.) 

ปาลม 12.68 3.5 17.15 4.34 0.97 22.46 

ปาลม 9.24 3.5 9.59 2.34 0.63 12.56 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

12.42 6.0 27.09 7.06 1.35 35.51 

ขี้เหล็ก

อเมริกัน 

10.25 4.5 14.61 3.66 0.86 19.14 

มะฮอกกานี 46.82 10.0 496.56 155.55 11.22 663.33 

ขี้เหล็ก 17.52 7.0 58.75 16.08 2.37 77.20 

รวม 1,424.10 

 

2.4  คํานวณการกักเก็บคารบอนรายป 

คารบอนกักเก็บ/ป  =  (มวลชีวภาพปที่2 – มวลชีวภาพปฐาน)  x 0.5 

    =  (1424.10 - 1189.46)  x  0.5 

    =  117.32 กิโลกรัม/ป 
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2.5  คํานวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ตนไมดูดซับ

รายป 

คารบอนไดออกไซดที่ดูดซับ/ป = (ปริมาณคารบอนกักเก็บ/ป) x 

(44/12) 

=  117.32  x (44/12) 

=  430.17 กิโลกรัม/ป 

2.6  คํานวณปริมาณออกซิเจนที่ตนไมปลดปลอยรายป 

ออกซิเจนที่ปลดปลอย/ป  =  (ปริมาณคารบอนกักเก็บ/ป) x 

(32/12) 

    =  117.32 x (32/12) 

    =  312.85 กิโลกรัม/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






