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บทนำา

องค์กรปกครองส่วนถ่ินมีบทบาทท่ีสำาคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่ท้องถิ่นของตน อย่างไร

กต็ามการขยายตวัของชมุชนเมอืงอยา่งรวดเรว็ทัง้ในเชิงจำานวนและขนาดของเมอืงสง่ผลกระทบ 

โดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้พื้นที่ชุมชน 

เขตเมืองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามความเจริญของเมือง 

ไปด้วย เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว

ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีการ

ดำารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำาเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทา

ปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำาหนังสือเล่มนี้

สำาหรบัเปน็แนวทางในการจดัทำาข้อมลูกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ล่อย

จากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการเผยแพร่และ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำาไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันประเด็นในเรื่องก๊าซเรือนกระจกก็ได้

บรรจุลงในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment: LPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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1.	 รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) 

หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ การใช้ไฟฟ้า การจดัการของเสยี 

และการขนส่ง โดยแสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดในรปูตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (CO
2
 equivalent: CO

2
eq)

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หมายถึง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีส่วนก่อให้เกิด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งบางกิจกรรม 

ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง บางกิจกรรมก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยอ้อม ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงมีการแบ่งกิจกรรม 

ออกเป็น 3 ขอบเขต ตามหลักสากลที่ระบุไว้ใน ISO 14064-1 และ GHG Protocol ดังแสดง

ในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขอบเขตการประเมินรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

จากรปูที ่1 ขอบเขตการประเมนิรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร มกีารแบ่ง

กิจกรรมออกเป็น 3 ขอบเขต ดังนี้
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ขอบเขตที่ 1 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการ 

ด�าเนินงานขององค์กร (Direct Emissions) ประกอบด้วย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากการเผาไหม้ที่อยู่กับท่ี (Stationary Combustion) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น 

จากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Emissions) ยกตัวอย่างเช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก 

การใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ การผลิตไฟฟ้า ความร้อนหรือไอน�้า  

เพื่อใช้ภายในหรือเพื่อจ�าหน่ายให้แก่องค์กรภายนอก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก 

การใช้ปุ๋ยภายในพื้นที่ขององค์กร เป็นต้น

ขอบเขตที่ 2 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้

พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

การผลติไฟฟ้า ความร้อน หรอืไอน�า้ทีน่�าเข้ามาจากภายนอกเพือ่ใช้งานภายในองค์กร (Indirect 

Emissions from Use of Purchased Electricity)

ขอบเขตที่ 3 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other 

Indirect Emissions) นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอบเขตที ่1 และ 2 ซึง่สามารถตรวจวดัปรมิาณก๊าซ 

ได้ แต่ไม่ถือเป็นข้อบังคับ ข้ึนอยู่กับองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การใช้น�้าประปา การใช้กระดาษ  

การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการเดินทางไปสัมมนาด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรือระบบขนส่ง

สาธารณะของบุคลากร เป็นต้น

2.	 รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอื คาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.	 วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณ 
	 ก๊าซเรือนกระจก

การน�าแนวคิดการจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือการค�านวณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมาใช้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมิน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดกระบวนการให้บริการจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถจ�าแนกสาเหตุและแหล่งของการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญ และน�าไปสู่การหามาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า

4.	 การประเมนิประสทิธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
	 (สถ.	–	อปท.)	Local	Performance	Assessment	(LPA)

การจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถูก

บรรจุลงไปในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในปีงบประมาณ 

2561 ได้บรรจุเป็นตัวชี้วัดน�าร่อง) โดยได้ถูกบรรจุอยู่ในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ หมวด

ที่ 6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหมวดย่อยที่ 

5 ก๊าซเรือนกระจก 

5.		 ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	 
	 (Global	Warming	Potential)

ก๊าซเรือนกระจกทั้ง 7 ชนิดนี้ ในการรายงานแสดงผลจะอยู ่ ในรูปของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent) โดยเปรียบเทียบค่าก๊าซเรือน
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กระจกตัวอื่นด้วยค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : 

GWP) อ้างอิงจากคู่มือการค�านวณของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) โดยใช้ค่าศกัยภาพ

ในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP 100) เป็นเกณฑ์ ดังแสดงใน

ตารางภาคผนวก ก.

6.	 ชนิดของก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) มี 7 ชนิดได้แก่

6.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO
2
)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเกิดโดยธรรมชาติและจากการกระท�าของ

มนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในโรงงาน ภาคการขนส่ง หรือ

เพือ่น�ามาผลติไฟฟ้า นอกจากนีก้ารตดัไม้ท�าลายป่ายงัเป็นตวัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เน่ืองจากต้นไม้และป่าไม่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้และ

กลายสภาพเป็นเนื้อไม้

6.2 ก๊าซมีเทน (Methane: CH
4
)

แหล่งก�าเนดิของก๊าซมเีทนมอียูม่ากมายทัง้ในธรรมชาตแิละทีเ่กดิจากการกระท�าของ

มนษุย์ เช่น การท�านาข้าว ปศสุตัว์ การย่อยสลายซากสิง่มชีวีติ ขยะอนิทรย์ีทีก่�าลังย่อยสลาย (ใน

ธรรมชาติและในที่ทิ้งขยะ) การเผาไหม้มวลชีวภาพ และการเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน 

น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหม้ท่ีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงต่างๆ สามารถท�าให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูงถึงร้อยละ 20 ของก๊าซมีเทนใน 

ชั้นบรรยากาศทั้งหมด และก๊าซมีเทนยังมีศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่า 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 เท่า (ตารางที่ 1 ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือ 

GWP) และมีอายุสะสมเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 12 ปี
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6.3 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N
2
O)

ปกติก๊าซชนิดนี้มีอยู่ในธรรมชาติจากมหาสมุทรและจากการย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต

ในดินโดยแบคทีเรีย แต่ท่ีมีเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบันเน่ืองมาจากเกษตรกรรม (ส่วนมากจากการใส่

ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ) และอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น 

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด นอกจากนี้ยังเกิดจาก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลและวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ไนตรัสออกไซด์ยังถูกน�าไปใช้โดยตรง 

ได้แก่ ใช้เป็นตัวเร่งละอองของเหลว (Aerosol) และยาน�าสลบ (Tranquilizer) ซ่ึงเม่ือก๊าซ 

ไนตรัสออกไซด์ลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์จะท�าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ท�าให้

เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของโลกลดน้อยลง และไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจก

ที่มีศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 298 เท่า และคงอยู่ใน

บรรยากาศเป็นเวลา 114 ปี

6.4 ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC)

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรับเป็นตัวท�าความเย็น 

(ทั้งเพื่อการค้าและใช้ในครัวเรือน) ใช้ส�าหรับเครื่องปรับอากาศ (ในบ้าน รถ ส�านักงาน ฯลฯ) 

นอกจากนีย้งัใช้เป็นสารขยายตวัของโฟม ตวัท�าละลาย สารส�าหรบัการดบัเพลงิ และตวัเร่งละออง

ของเหลว (Aerosol) ถงึแม้จะถูกปล่อยออกมาในปรมิาณน้อยแต่จะสร้างผลกระทบสงูมาก โดย

มีค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดถึง 14,800 เท่า 

ขึ้นอยู่กับประเภท และมีอายุคงอยู่ในบรรยากาศสูงสุดถึง 270 ปี

6.5 ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC)

ก๊าซเปอร์ฟลอูอโรคาร์บอนเป็นก๊าซสงัเคราะห์ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติของโรงงาน

อุตสาหกรรมบางประเภท โดยกลุ่มก๊าซฟลูออริเนตสามารถน�ามาใช้แทนก๊าซคลอโรฟลูออโร

คาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFCs) ซ่ึงเป็นสารท่ีใช้อยู่ในปรับอากาศ ตู้เย็น สเปรย์  

น�้ายาดับเพลิง

6.6 ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF
6
)

ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าศักยภาพในการท�าให้

เกิดภาวะโลกร้อนมากท่ีสุดจากการประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
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เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC) และมอีายใุนบรรยากาศ 3,200 ปี ก๊าซนีถ้กูน�าไปใช้ในด้าน

ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ฉนวนไฟฟ้า การผลติสารกึง่ตวัน�าไฟฟ้า อตุสาหกรรมแมกนเีซยีม เป็นต้น

6.7 ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF
3
)

ก๊าซไนโตรเจนไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้ใน

กระบวนการผลิต โดยใช้ในการท�าความสะอาดห้อง (Chamber) ที่ใช้ส�าหรับการให้ไอสารเคมี

เกาะติดบนแก้วหรือซิลิคอนเวฟเฟอร์ และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ยังมีค่าศักยภาพในการ

ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 17,200 เท่า

7.	 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Emission	Factor)

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เป็นค่าที่แสดงปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย โดยจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและเทคโนโลยีของแหล่งปล่อยก๊าซใน 

แต่ละประเทศ อาจมค่ีาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามเงือ่นไขเฉพาะของกจิกรรมนัน้ ๆ  เรยีกว่า 

ค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country specific emission factor) ซึ่งได้มาจากการตรวจ

วัดจริงหรือการทดลอง ในกรณีท่ีบางประเทศไม่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 

Factor) สามารถอ้างอิงได้จาก 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories ดังแสดงในตารางภาคผนวก ข.

8.	 หลกัการแสดงการรายงานขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

การประเมนิปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ จ�าเป็นจะต้อง

อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่

8.1 ความตรงประเด็น (Relevance)

การเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แหล่งกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจก ข้อมูล รวมถึงวิธีการวัดและค�านวณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม 
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เป้าหมาย ผลของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเมนิได้จะต้องสะท้อนถงึปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

8.2 ความสมบูรณ์ (Completeness)

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัก๊าซเรอืนกระจกต้องครอบคลมุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีท�าการเก็บรวบรวมหรือประเมินได้ ควรเป็นปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร

8.3 ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency)

ข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีต่ดิตามและรายงานผลในแต่ละครัง้ เมือ่น�า

มาเปรยีบเทยีบกนัแล้ว ต้องไม่ขดัแย้งกนัแม้จะด�าเนนิการในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั โดยในแต่ละ

ครั้งต้องมีการใช้วิธีการติดตามข้อมูลและใช้ชุดข้อมูลแบบเดียวกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในแต่ละช่วงเวลาต้องมีการระบุอย่างชัดเจน

8.4 ความถูกต้อง (Accuracy) 

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้ต้องมีความถูกต้องแม่นย�า  

ลดความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรอืค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ได้มากทีส่ดุ  

และความถูกต้องของข้อมูลจะต้องมากพอท่ีจะท�าให้ผู้ท่ีได้รับข้อมูลสามารถน�าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ได้จริง

8.5 ความโปร่งใส (Transparency) 

มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือประเมินปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รวมถึงวิธีการประเมินอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถ 

ตรวจสอบความถูกต้องได้

9.	 วิธีการด�าเนินการ

การจัดท�ารายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการด�าเนินการจัดท�ารายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

1 การจัดตั้งคณะท�างาน

2 การก�าหนดขอบเขตขององค์กรและการด�าเนินงาน

3 การวิเคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

4 การคัดเลือกวิธีการค�านวณ

5 การเก็บข้อมูล

6 การคัดเลือกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7 การค�านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

9 การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงรายงาน

8 รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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9.1 การจัดตั้งคณะท�างาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีต้่องการจะท�ารายงานข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ขององค์กร ควรก�าหนดผูร้บัผดิชอบหลกัและสร้างคณะท�างาน ทัง้นี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรแต่งตั้งคณะท�างานพร้อมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

รูปที่ 3 ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะท�างานการจัดท�ารายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.2 การก�าหนดขอบเขตและการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 9.2.1 ก�าหนดขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงสร้างโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ส�านัก ฝ่าย 

กอง หรือหน่วยงานอื่นๆ มากกว่าหน่ึงหน่วยงาน ซ่ึงส่งผลให้มีแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซ 

เรือนกระจกมากกว่าหนึ่งแหล่ง ดังนั้น การก�าหนดขอบเขตเพื่อการประเมินข้อมูลการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงึมคีวามเหมาะสมในการก�าหนดขอบเขตการ

รวบรวมข้อมลูแหล่งปล่อยและแหล่งดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจก โดยวธิกีารแบบควบคุม (Control 

Approach) และเป็นการควบคุมจากการด�าเนินงาน (Operation Control)

 การควบคมุจากการด�าเนนิงาน (Operation Control) คอื องค์กรท�าการประเมนิ

และรวบรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงาน 
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ภายใต้อ�านาจการควบคุมการด�าเนินงานขององค์กร โดยดูจากที่องค์กรฯ เป็นเจ้าของและ

สามารถก�าหนดบทบาทและควบคุมการท�างานได้ ไม่นับรวมปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ของแต่ละหน่วยงานทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเจ้าของ แต่ไม่มี

อ�านาจควบคุมการด�าเนินงาน

 เมื่อก�าหนดขอบเขตขององค์กรแล้ว ก็จะสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

 - แผนผังโครงสร้างการปกครองขององค์กร ที่มีโครงสร้างบริหารขององค์กร 

และโครงสร้างของคณะตรวจประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 - สถานท่ีตั้ง แผนผังบริเวณขององค์กร พ้ืนที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ 

สถานที่ในส่วนของการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 - จ�านวนพนักงานในองค์กร

 -  อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในการค�านวณการปล่อยและดูดกลับ 

ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 9.2.2 ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน ระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซ 

เรอืนกระจกทีส่มัพนัธ์กบัการด�าเนนิงานขององค์กร ซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขอบเขต ได้แก่

 ขอบเขตที่ 1 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 

(Direct Greenhouse Gas Emission) คือ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

 1. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ 

ตัวอย่างเช่น

  1.1 การผลิตไฟฟ้า ความร้อนและไอน�้าเพื่อใช้เองภายในองค์กร และ/เพื่อ

การส่งออกหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้งานนอกขอบเขตองค์กร และการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน�้า

  1.2 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการใช้งานของอุปกรณ์ และ/หรือ

เครื่องจักรที่องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน�้ามัน 

เชื้อเพลิง
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  1.3 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มภายในองค์กร โดยองค์กร

เป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานดังกล่าว

 2. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการ

เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น

  2.1 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งของยานพาหนะที่

องค์กรเป็นเจ้าของ หรือเช่าเหมา แต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน�้ามันเชื้อเพลิง

 3. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลและอื่นๆ 

(Fugitive emissions) ตัวอย่างเช่น

  3.1 การรั่วซึมของก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภายนอกที่เกิดขึ้น  

ณ บริเวณรอยเชื่อมข้อต่อท่อของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กร เช่น สารท�าความเย็น หรือการ

รั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในองค์กรในขณะท�าการซ่อมบ�ารุง

  3.2 การใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิประเภททีส่ามารถก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกได้

  3.3 ก๊าซมเีทนทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีและหลมุฝังกลบ

  3.4 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้ปุ๋ย หรือสารเคมีเพื่อการซักล้าง

หรือท�าความสะอาดภายในองค์กร

 4. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกโดยตรงของชีวมวล (ดินและป่าไม้)

 ขอบเขตที่ 2 การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้

พลงังาน (Indirect Greenhouse Gas Emission) ได้แก่ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจาก

การผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน�้าที่ถูกน�าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้ภายในองค์กร

ซึง่ในสว่นของการใชพ้ลงังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมเีพยีงกจิกรรม

การใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ทั้งนี้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลในการผลิตและในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจะเกิด ณ แหล่งที่

ผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ใช่เป็นการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ณ ต�าแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ แต่เป็นการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ณ แหล่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเรียกว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
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 ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 

ทีเ่กดิจากการใช้สนิค้าบรกิาร หรอืการจ้างเหมาช่วง ตวัอย่างของกจิกรรมทีก่่อให้เกดิการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่

 1. การเดนิทางของพนกังานเพือ่การประชมุ สมัมนา และตดิต่อธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง

กับองค์กร ด้วยระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ  เช่น ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะที่ใช้ภายใน

องค์กรแต่จ้างเหมาบริการรวมน�้ามันเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร รถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบิน 

 2. การเดินทางไป-กลับ จากที่พักถึงองค์กร เพื่อการท�างานของพนักงาน ด้วย

ยานพาหนะส่วนตัว หรือยานพาหนะท่ีใช้ภายในองค์กรแต่จ้างเหมาบริการรวมน�้ามันเช้ือเพลิง

จากภายนอกองค์กร หรือระบบขนส่งสาธารณะ

 3. การขนส่งผลติภณัฑ์ วตัถดุบิ คนงาน หรอืกากของเสียทีเ่กดิจากการจ้างเหมา

บริการโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้ก�าหนดไว้

 4. กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจาก

การจ้างเหมารับช่วงด�าเนินงานโดยหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนภายนอกขอบเขตขององค์กรที่

ได้ก�าหนดไว้ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการหุงต้มจากกิจกรรมการประกอบอาหารภายใน 

โรงอาหารโดยการจ้างเหมาจากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก

 5. การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการก�าจดักากของเสีย และ

การบ�าบัดน�้าเสียโดยหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ภายนอกขอบเขตขององค์กรที่ได้ก�าหนดไว้

 6. การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากผลติภณัฑ์หรอืบรกิารขององค์กรใน

ช่วงการใช้งาน และช่วงการจัดการซาก

 7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทางอ้อมของบ้าน

พักพนักงานภายในองค์กร

 8. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น�้าประปาภายในองค์กร

 9. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุส�านักงานที่มีการใช้ภายในองค์กร เช่น 

กระดาษ หมึกพิมพ์ ดินสอ ปากกา ยางลบ
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ตารางที ่1 ตวัอย่างกจิกรรมทีก่่อให้เกดิการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกแยกตามประเภท

ขอบเขตที่
กิจกรรมที่มีการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก
ตัวอย่างกิจกรรม

ขอบเขตที่
1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหม้อยู่กับที่

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นกระแส
ไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากแหล่ง 
ที่มีการเคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะ รถตัก
หน้าขุดหลัง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น 
ยากันยุง เป็นต้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการรั่วไหล และอื่น ๆ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วซึม
ของก๊าซจากอุปกรณ์ข้อต่อ ถังกักเก็บ และ
การขนส่ง เช่น สารท�าความเย็นของเครื่อง
ปรับอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุม
ฝังกลบขยะ

ก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน) ที่เกิดจากหลุม
ฝังกลบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.ด�าเนินการเอง)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเตา
เผาขยะ

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะ

การบ�าบัดน�้าเสีย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.
ด�าเนินการเอง)

การปล่อยที่เกิดจากท่อระบายน�้า
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการหมักหมมใน
ท่อระบายน�้า

ขอบเขตที่
2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน 
และนอกส�านักงาน ไฟสาธารณะ ไฟจราจร
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ขอบเขตที่
กิจกรรมที่มีการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก
ตัวอย่างกิจกรรม

ขอบเขตที่
3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุม
ฝังกลบขยะ

ก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน) ที่เกิดจากหลุม
ฝังกลบขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท. ให้หน่วยงานข้างนอกด�าเนินการให้)

การบ�าบัดน�้าเสีย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.  
ให้หน่วยงานข้างนอกด�าเนินการให้)

การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสด ุ
สิ้นเปลือง

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการใช้
น�้าประปา อุปกรณ์ส�านักงาน เช่น น�้าประปา 
กระดาษ เป็นต้น

การเดินทางของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
เดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ท�างาน

การเดินทางไปราชการ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของ
พนักงานเพื่องานราชการโดยรถสาธารณะ  
ไม่รวมรถที่เป็นของราชการ

9.3 การวิเคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

เมื่อด�าเนินการก�าหนดขอบเขตขององค์กรและขอบเขตการด�าเนินงานแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตขององค์กร และบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมหลักในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซ 

 เรือนกระจก

กอง/ส�านัก
ตัวอย่างหน้าที ่
และกิจกรรม

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม

ขอบเขตที่

ส�านักปลัด

- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
และงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และความมั่นคง

- การใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน 2

- การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะของ
ส�านัก

1

- การใช้สารเคมีดับเพลิง 1

- การเติมสารท�าความเย็นส�าหรับอาคาร
และยานพาหนะ

1

- การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

กองวิชาการ
และแผนงาน

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบาย

และแผนงาน
- งานนิติกร
- งานประชาสัมพันธ์

และงานจัดท�า 
งบประมาณ

- การใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน 2

- การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
ของกองวิชาการฯ

1

- การเติมสารท�าความเย็นส�าหรับอาคาร
และยานพาหนะ

1

- การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

กองคลัง

- งานธุรการ
- งานแผนที่ภาษี
- งานผลประโยชน์
- งานการเงินและบัญชี
- งานพสัดุ 

และทรพัย์สนิพฒันา
งานรายได้

- งานเร่งรัดรายได้ 
และงานทะเบียน
ทรัพย์สิน

- การใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน
ของกองคลัง

2

- การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
ของกองคลัง

1

- การเติมสารท�าความเย็นส�าหรับอาคาร
และยานพาหนะ

1

- การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3
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กอง/ส�านัก
ตัวอย่างหน้าที ่
และกิจกรรม

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม

ขอบเขตที่

กองช่าง

- งานธุรการ
-  งานวิศวกรรม
-  งานสถาปัตยกรรม
-  งานสาธารณูปโภค
-  งานผังเมือง  

งานสถานที ่
และไฟฟ้า

-  การใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน
ของกองช่าง

2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ
ของกองช่าง

1

-  การเติมสารท�าความเย็นส�าหรับอาคาร
และยานพาหนะ

1

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 3

กอง
สาธารณสุข 
และ 
สิ่งแวดล้อม

-  งานธุรการ
-  งานแผนงาน

สาธารณสุข
-  งานสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม
-  งานรักษาความ

สะอาด งานเผยแพร่
และฝึกอบรม

-  การใช้ไฟฟ้าของกองสาธารณสุขฯ 2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1

-  หลุมฝังกลบขยะ 1 หรือ 3

-  บ่อบ�าบัดน�้าเสีย 1 หรือ 3

-  การใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้า 3

-  การเติมสารท�าความเย็น 1

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

กองการศึกษา

-  งานธุรการ
-  งานการเจ้าหน้าที่
-  งานบริหารวิชาการ
-  งานการเงิน
-  งานโรงเรียน
-  งานนิเทศการศึกษา
-  งานกิจการนักเรียน 

และงานการศึกษา
นอกโรงเรียน

-  การใช้ไฟฟ้าของกองการศึกษา 2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1

-  การเติมสารท�าความเย็น 1

-  การใช้ก๊าซ LPG 1

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3
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กอง/ส�านัก
ตัวอย่างหน้าที ่
และกิจกรรม

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม

ขอบเขตที่

กองสวัสดิการ
และสังคม

-  งานธุรการ
-  งานสังคมสงเคราะห์

และงานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน

-  การใช้ไฟฟ้าของกองสวัสดิการฯ 2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1

-  การเติมสารท�าความเย็น 1

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

กองประปา
-  งานธุรการ 
 และงานประปา

-  การใช้ไฟฟ้าของกองประปา 2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1

-  การเติมสารท�าความเย็น 1

-  การใช้สารเคมีเพื่อผลิตน�้าประปา 3

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

สถาน 
ธนานุบาล

-  งานรับจ�าน�า
ทรัพย์สินต่างๆ  
ของประชาชน

-  การใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 2

-  การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1

-  การเติมสารท�าความเย็น 1

-  การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ 
และน�้าประปา

3

9.4 วิธีการค�านวณ (Calculation based Methodologies)

เมือ่ด�าเนนิการก�าหนดขอบเขตและระบแุหล่งปล่อยและดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกแล้ว  

ขั้นตอนต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค�านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ 

เรือนกระจกที่ท�าให้ได้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกัน 
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การหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการค�านวณสามารถ

ท�าได้หลายวิธี เช่น การสร้างโมเดล หรือ การท�าสมการมวลสารสมดุล หรือ การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ facility-specific หรือ การค�านวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

องค์กรคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลให้อยู่ในรูปของตันหรือกิโลกรัม 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO
2
eq หรือ kgCO

2
eq) การค�านวณค่าการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกขององค์กร สามารถค�านวณได้จากสมการดังต่อไปนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยที่

ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) คือ ปริมาณการใช้พลังงานหรือปริมาณก๊าซ 

เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซออกมา เช่น ปรมิาณการใช้น�า้มนั

เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ที่นับออกมาเป็นหน่วยของการใช้งาน

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งค�านวณได้

จากปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยกิจกรรม

การค�านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะต้องมคีวามโปร่งใสและสามารถบอกถงึทีม่า

ของการค�านวณและแหล่งอ้างอิงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

9.5 การเก็บข้อมูล

การใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการค�านวณต้องมีการคัดเลือกและเก็บข้อมูลกิจกรรม

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ขัดแย้งกับวิธีการค�านวณ ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดควร

ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับใช้วิเคราะห์และทวนสอบได้อีกอย่างน้อย 2 ปี

 9.5.1 วิธีรวบรวมข้อมูล

 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น 1) เก็บข้อมูลในระดับ

ปฐมภูมิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน บันทึกเบิก-จ่าย บันทึกอนุมัติ สมุดบันทึก เป็นต้น 2) ในกรณีที่ไม่

สามารถรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิได้ ให้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิได้ เช่น การค�านวณข้อมูลสถิติ 

การส�ารวจ เป็นต้น
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างแหล่งที่มาและหน่วยของการเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วย

ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร

การใช้เครื่องจักรอยู่กับที่ เช่น เครื่องปั๊มน�้า 
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยากันยุงที่ใช้น�้ามันเบนซิน

ใบเสร็จรับเงิน ลิตร

การใช้เครื่องจักรอยู่กับที่ซึ่งใช้เชื้อเพลิง LPG ใบเสร็จรับเงิน กิโลกรัม

การใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ใช้น�้ามันเบนซิน

ใบเสร็จรับเงิน ลิตร

การใช้ยานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ใช้น�้ามันดีเซล

ใบเสร็จรับเงิน ลิตร

การก�าจัดของเสียด้วยการฝังกลบส�าหรับขยะไม่แยก
ประเภท

บันทึก ตัน

การเติมสารท�าความเย็น HC-134a ใบเสร็จรับเงิน กิโลกรัม

การบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบเติมอากาศ บันทึกการตรวจวัด ลูกบาศก์เมตร

การใช้ปุ๋ยเคมี บันทึกการเบิกจ่าย กิโลกรัม

ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

การใช้ไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

(kWh)

ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ

การจ้างเหมารับช่วงขนส่งของเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเชื้อเพลิงดีเซล

ใบเสร็จรับเงิน ลิตร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช ้
น�้าประปา

ใบเสร็จรับเงิน ลูกบาศก์เมตร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้
กระดาษขาว

บันทึกการเบิกจ่าย กิโลกรัม

การเดินทางไป-กลับระหว่างองค์กรและที่พักของ
บุคลากรด้วยยานพาหนะส่วนตัวที่ใช้น�้ามันเบนซิน

การส�ารวจ ลิตร
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 9.5.2 ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลและช่วงความถี่

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการค�านวณค่าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลา 1 ปี ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับระบบบัญชีและการเบิกจ่ายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยปกติแล้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่จะมรีะบบบญัชีและการเบกิจ่ายตามปีงบประมาณ (ตลุาคม -  

กันยายน)

 9.5.3 การเลือกปีฐาน

 การเลือกปีท่ีน�ามาเป็นปีฐานของการค�านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเลอืกปีทีม่ข้ีอมลูสมบรูณ์และมกีารเกบ็ข้อมลูอย่างแม่นย�าและถกูต้อง 

และหลีกเลี่ยงปีที่มีภาวะอากาศที่แปรปรวน เช่น ไม่ควรเลือกปีที่ร้อนเกินไปจากอุณหภูมิเฉลี่ย

มาก หรอืปีทีเ่ยน็กว่าอณุหภมูเิฉลีย่มากเพราะจะท�าให้องค์กรอาจจะใช้พลังงานมากเกนิไป หรอื  

น้อยเกินไปจากภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลถึงค่าที่ได้นั้นไม่เป็นตัวแทนของทั้งหมด หรือเลือกใช ้

ค่าเฉลี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก 3 ปีงบประมาณก็ได้

9.6 การค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ

ตารางที่ 4 การค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ

ขอบเขตที่ แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค�านวณ

1

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ใน
เครื่องจักร

ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ x ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง

การใช้ก๊าซหุงต้มภายใน
องค์กร

ปริมาณก๊าซหุงต้มที่ใช้ x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของการเผาไหม้ก๊าซหุงต้ม

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การเดินทางและขนส่งด้วย
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ

กรณีทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ x ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
1) ระยะทาง x น�้าหนักบรรทุก x ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามประเภทของรถที่ใช้
2) (ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
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ขอบเขตที่ แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค�านวณ

การเติมสารท�าความเย็น 
ในระบบปรับอากาศ

ปริมาณสารท�าความเย็น x ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของสารท�าความเย็น

การใช้สารดับเพลิง
ปริมาณสารดับเพลิงที่เติม x ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของสารดับเพลิง

การจัดการ/บ�าบัดน�้าเสีย 
ที่องค์กรเป็นผู้ด�าเนินการ

กรณีที่ทราบปริมาณน�้าเสีย/น�้าประปาที่ใช้
ปริมาณน�้าเสียที่เข้าระบบ × ค่า BOD × ค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (จากการค�านวณอ้างอิงตาม IPCC 
2006)
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน�้าเสีย/น�้าประปาที่ใช้
ปริมาณน�้าเสียที่ค�านวณจากร้อยละ 80 ของน�้าใช้ × 
ค่า BOD × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการ
ค�านวณอ้างอิงตาม IPCC 2006)
ปริมาณน�้าเสียที่ค�านวณจากค่าสมมูลประชากร × 
ค่า BOD × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการ
ค�านวณอ้างอิงตาม IPCC 2006)

การก�าจัดขยะมูลฝอย/ 
ของเสียที่องค์กรเป็น 
ผู้ด�าเนินการ

กรณีที่ทราบปริมาณขยะ
ปริมาณขยะแยกตามองค์ประกอบขยะ × ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการค�านวณอ้างอิงตาม 
IPCC 2006)
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่ค�านวณจากค่าอัตราการเกิดขยะต่อหัว
ประชากร × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการ
ค�านวณอ้างอิงตาม IPCC 2006)

2 การใช้ไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของไฟฟ้า

3

การใช้น�้าประปา
ปริมาณน�้าประปาที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของน�้าประปา

การใช้วัสดุส�านักงาน
ปริมาณกระดาษที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของกระดาษ
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ขอบเขตที่ แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค�านวณ

การจ้างเหมาก�าจัดขยะ
มูลฝอย/ของเสีย

กรณีที่ทราบปริมาณขยะ
ปริมาณขยะแยกตามองค์ประกอบขยะ × ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการค�านวณอ้างอิงตาม 
IPCC 2006)
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่ค�านวณจากค่าอัตราการเกิดขยะต่อหัว
ประชากร × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (จากการ
ค�านวณอ้างอิงตาม IPCC 2006)

การเดินทางไปราชการ

กรณีที่ทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ระยะทาง × น�้าหนักบรรทุก × ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามประเภทของรถที่ใช้
(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) × ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
ระยะทางที่เดินทาง × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การเดินทางและขนส่งด้วยรถ
ประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่ง
ขยะของเสีย การเดินทางไป
กลับของพนักงาน เป็นต้น

กรณีที่ทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง
ระยะทาง × น�้าหนักบรรทุก × ค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตามประเภทของรถที่ใช้
(ระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) × ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิง
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9.7 การค�านวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้

และพื้นที่สีเขียว

ในแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักมีกิจกรรมการปลูก ดูแล รักษา 

ซ่อมแซมต้นไม้ ทั้งในสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ พื้นที่ส่วนกลางรอบบริเวณอาคาร ทางเดิน  

หรือสองข้างทาง เป็นประจ�าในแต่ละปี กิจกรรมดังกล่าวนี้ ผู ้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบก็สามารถด�าเนินการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนี้

 9.7.1 การค�านวณหามวลชีวภาพของต้นไม้ (น�้าหนักแห้ง)

 ในการส�ารวจต้นไม้ทีป่ลกูในพืน้ทีส่าธารณะทัง้ทีเ่ป็นเกาะกลางถนน สองข้างทาง 

สวนสาธารณะทีใ่ช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจหรอืสวนสขุภาพ ทีใ่ช้เป็นทีอ่อกก�าลงักาย ต้นไม้ทีป่ลกู

มักจะปลูกเป็นชุดๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน มีขนาดท่ีใกล้เคียงกัน ในการส�ารวจข้อมูลการเก็บกัก

คาร์บอนที่เกิดจากการเติบโตของต้นไม้ จึงสามารถด�าเนินการได้โดยการบันทึกชนิดของต้นไม้ 

ตรวจวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (dbh) วัดความสูงของต้นไม้ (h) ทุกต้น แต่ถ้าต้นไม้ 

มีปริมาณมาก ๆ อาจเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างช่วย การจ�าแนกชนิดไม้ ขนาดที่ใกล้เคียงกัน  

การตรวจนบั จากนัน้กน็�าข้อมลูเหล่านีม้าค�านวณหามวลชีวภาพซึง่กค็อืน�า้หนกัแห้งเหนอืพืน้ดนิ 

ของต้นไม้แต่ละต้น กจ็ะได้ค่ามวลชวีภาพของต้นไม้เป็นรายต้น เมือ่รวมค่ามวลชวีภาพของต้นไม้

ทุกต้นในแปลงตัวอย่างแล้ว ก็น�ามาค�านวณหาค่ามวลชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่ เช่น ต่อไร่ หรือ 

เฮกตาร์ เป็นต้น คาร์บอนภายในดนิ (Soil Organic matter) อาจหาได้จากข้อมลูการส�ารวจดนิ  

หรือจากรายงานการวิจัย เราส�ารวจเองได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง ซึ่งต้องตรวจวัด 

ด้วยการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ส�าหรับต้นไม้ขนาดต่าง ๆ นั้น จะด�าเนินการวัดขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง จากนั้นน�าค่าการเติบโตทั้งสองมาแทนค่าในสมการแอลโลเมตรี  

(Allometric Equation) ใช้ค�านวณค่ามวลชีวภาพ (น�้าหนักแห้ง) เหนือพื้นดิน โดย Tsutsumi 

et al. (1983) โดยมีรายละเอียดดังนี้

W
T
  = (W

S
 + W

B
 + W

L
) x สัดส่วนปริมาณคาร์บอน (%)

  W
S
 = 0.0509 (dbh2h)0.919

  W
B
 = 0.00893 (dbh2h)0.977

  W
L
 = 0.014 (dbh2h)0.669
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โดยที่ 

W
T
  คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด หน่วย กิโลกรัม

W
S
  คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นล�าต้น (Stem) หน่วย กิโลกรัม

W
B
  คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นกิ่ง (Branch) หน่วย กิโลกรัม

W
L
  คือ มวลชีวภาพเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นใบ (Leaf) หน่วย กิโลกรัม

dbh คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ระดับ 1.30 เมตรเหนือพื้นดิน มีหน่วยเป็น 

  เซนติเมตร

h  คือ ความสูงของต้นไม้ มีหน่วยเป็นเมตร

ส�าหรับค่ามวลชีวภาพของพืชล้มลุก (Herbaceous Layer) ที่อยู่เหนือพื้นดิน เช่น 

กระเจียว เปาะป่า เฟิร์น หญ้า ลูกไม้ หรือเบี้ยไม้เล็ก ๆ นั้น มักมีค่าน้อยมาก อาจตัดทิ้งได้ ส่วน

มวลชีวภาพของพืชในชั้นไม้พุ่ม (Shrub Layer) ก็มีค่าน้อย และอาจตัดทิ้งไปได้เช่นกัน ไม้พุ่ม 

คือพืชที่ตรงโคนมีหลายล�าต้น เช่น เข็มป่า นอกจากนี้ก็อาจมีพวก ปรง หวาย กะพ้อ หรือ 

ต้นปาล์มทีไ่ม่สงูนกั แต่ชัน้ไม้พุม่ อาจมมีากในป่าบางประเภท ส�าหรบัไม้ตายและซากพชื (Dead 

Wood And Litter) ในหวัข้อนี ้ก็คอืไม้ยนืต้นตาย กิง่ก้านและตอไม้หลงัการท�าไม้ทีท่ิง้อยูต่ามพืน้

ดิน หรือฝังดินอยู่ ข้อมูลพวกนี้ก็สามารถส�ารวจหาได้ แต่ข้อมูลซากพืซ (Litter) ที่ร่วงหล่นเป็น

รายปีมักไม่นิยมเก็บมัน แต่ก็หาได้โดยใช้ตะแกรงตาข่ายวางไว้ตามพื้นป่า น�าไปชั่งเพื่อประเมิน

ปริมาณน�้าหนักของมวลชีวภาพ และน�าไปประเมินการดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป

เมือ่ได้ปรมิาณมวลชีวภาพของต้นไม้ทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ดนิแล้วจะน�ามาคดิประเมนิปรมิาณ

คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพน้ัน โดยท่ัวไปแล้วมวลชีวภาพจะมีค่าประมาณร้อยละ 50 

ของค่ามวลชีวภาพ จากนั้นจึงน�าเอาปริมาณมวลชีวภาพคูณด้วย 0.5 ก็จะมีค่าเท่ากับน�้าหนัก

ของคาร์บอนที่อยู่ในมวลชีวภาพ

เมื่อต้องการทราบถึงปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดกลับมาใช้ในการ

สังเคราะห์แสงและเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ สามารถค�านวณได้จากการน�าค่าปริมาณคาร์บอน

ที่ประเมินได้มาคูณด้วย 44/12 ก็จะเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับเข้าไปในการ

สังเคราะห์แสงและสร้างมวลชีวภาพของต้นไม้ 
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10.	การทวนสอบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุง 
	 รายงาน

การทวนสอบผลการค�านวณปรมิาณการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 

เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลการค�านวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรได้รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลักการแสดงผล ได้แก่ ความตรง

ประเด็น ความสมบูรณ์ ความไม่ขัดแย้งกัน ความถูกต้อง และความโปร่งใส โดยกระบวนการ

ทวนสอบโดยทั่วไป สามารถศึกษารายละเอียดการทวนสอบได้จากหนังสือคู่มือการทวนสอบ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

11.	รูปแบบรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
	 จากกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ควรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่

11.1 ข้อมูลขององค์กร

ประกอบด้วยรายละเอียดโดยทั่วไปขององค์กรที่ท�าการรายงานผล เช่น ขนาดพื้นที่ 

จ�านวนประชากร งบประมาณประจ�าปี จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง โครงสร้างการบริหาร

องค์กร หน้าที่ขององค์กร

11.2 รายละเอียดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 1) วัตถุประสงค์และเกณฑ์ของการจัดท�ารายงาน

 2) ขอบเขตและการด�าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย

  2.1) การก�าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดดูกลับก๊าซ

เรือนกระจก โดยระบุว่าเป็นแบบควบคุมทางการด�าเนินงานหรือทางการเงิน
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  2.2) พื้นที่หรือหน่วยงานภายในองค์กรที่ก�าหนดเป็นขอบเขตในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และการค�านวณปริมาณการปล่อยและ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (ควรระบุขอบเขตทางกายภาพ เช่น พื้นที่ จ�านวนตึก จ�านวนชุมชน 

จ�านวนประชากร จ�านวนพนกังานและลกูจ้าง ทีต้่องการก�าหนดเพือ่การเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่าง

ชัดเจน)

  2.3) พืน้ทีห่รอืหน่วยงานภายในองค์กรทีไ่ม่ได้ถกูระบเุป็นขอบเขตในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก และการค�านวณปริมาณการปล่อย

และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกพร้อมระบุเหตุผลของการยกเว้นดังกล่าว

 3) โครงสร้างขององค์กร และหน้าทีร่บัผดิชอบ ได้แก่ โครงสร้างโดยทัว่ไปของ

องค์กร และโครงสร้างทางการบริหาร รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ

หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 4) ปีฐาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุช่วงเวลาของการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพือ่จดัท�าบญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร รายละเอยีดและค�าอธบิายถงึ

การได้มาซึ่งปีฐานส�าหรับการเปรียบเทียบ รวมถึงค�าอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

กบัช่วงระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมลู หรอืปีฐาน ซึง่มคีวามแตกต่างจากเอกสารการรายงาน

ผลการประเมินก่อนหน้านี้

 5) การทวนสอบรายงานการประเมนิก๊าซเรอืนกระจก อธบิายวธิกีารทวนสอบ 

และระดับของการรับรอง

11.3 รายละเอียดของบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ในส่วนนี้เป็นการรายงานสรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ระยะเวลาของข้อมูล 

และปีที่รายงาน ขอบเขตขององค์กร กิจกรรมที่เป็นแหล่งของก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต 

ข้อจ�ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1) แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย เน้ือหา 

รายละเอียดที่อธิบายถึงแหล่งท่ีมาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร แยกตาม

ประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

 2) สรุปปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามชนิดของ

ก๊าซเรือนกระจก และผลรวมของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน 
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(กิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดจนปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภท

ของกิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

 3) วิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

  3.1) รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แหล่งที่มาข้อมูล และ 

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ท�าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกแยกตามกลุ่ม และประเภทของ

กิจกรรมที่มีการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

  3.2) รายละเอยีดวธิกีารค�านวณ การตัง้สมมตฐิานการค�านวณ และค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ใช้ในการค�านวณหาปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

  3.3) ค�าอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมลู และ/หรอื วธิกีารค�านวณ และ/หรอื การตัง้สมมตฐิานการค�านวณซึง่มคีวามแตกต่างจาก

เอกสารการรายงานผลการประเมินก่อนหน้านี้

 4) เอกสารอ้างอิงของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแจกแจงรายละเอียด 

แหล่งที่มาของการสืบค้น และเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้อ้างอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อ

ความน่าเชื่อถือของการจัดท�าเอกสารรายงานผลการประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซ 

เรือนกระจกขององค์กรได้

11.4 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถเพิม่เตมิลงในเอกสารการรายงานผลการประเมนิ

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก นอกเหนือจากส่วนอื่น ๆ ข้างต้นดังที่กล่าวไปแล้ว 

ตัวอย่างเช่น

 1)  ข้อมลูปรมิาณการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอืน่ ๆ  ทีอ่ยู่

ในกิจกรรมประเภทที่ 3

 2) รายละเอียดแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามสาธารณูปโภคที่อยู่

ภายในขอบเขตของการประเมิน

 3)  รายละเอียดแสดงการน�าผลลัพธ์ที่ได้จากประเมินไปประยุกต์ใช้ต่อ เช่น 

การน�าไปใช้เปรียบเทยีบร่วมกบัค่าตวัเลขทีส่ะท้อนค่าใช้จ่ายทีล่ดลง หรอืตวัเลขทีส่ะท้อนถงึการ

บริการขององค์กร เพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร

 4) นโยบาย และ/หรือ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในองค์กร
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เอกสารอ้างอิง
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). แนวทางการประเมินคาร์บอน 

ฟตุพริน้ท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่. กรงุเทพฯ: บรษิทั เอส.พ.ีไทย เพรส จ�ากดั. 

พฤศจิกายน 2554.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). แนวทางการทวนสอบคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.พี.ไทย เพรส จ�ากัด. 

มกราคม 2560.



ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. ตารางค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ใช้ในการค�านวณค่า

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในรอบ 100 ปี

ชนิดก๊าซเรือนกระจก สูตรทางเคมี ค่า GWP

Carbon dioxide CO
2

1

Methane CH
4

25

Nitrous oxide N
2
O 298

Hydrofluorocarbon HFCs 124 – 14,800

Sulphur hexafluoride SF
6

22,800

Perfluorocarbon PFCs 7,390 – 12,200

Nitrogen trifluoride NF
3

17,200

ที่มา : IPCC Fourth Assessment Report, 2007, Changes in Atmospheric Constituents and in 

Radiative Forcing, Chapter 2, page 212) 
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ภาคผนวก ข. ตารางค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ส�าหรับการประเมิน

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ชนิดเชื้อเพลิง/พลังงาน ค่า Emission factor หน่วย

1 พลังงาน (เผาไหม้แบบอยู่กับที่)

น�้ามันดีเซล 2.708 kg CO
2
eq/liter

น�้ามันเบนซิน 2.1951 kg CO
2
eq/liter

LPG 1.6812 kg CO
2
eq/liter

LPG 3.1133 kg CO
2
eq/kg

2 พลังงาน (เผาไหม้แบบเคลื่อนที่)

น�้ามันดีเซล 2.7446 kg CO
2
eq/liter

น�้ามันเบนซิน 2.2376 kg CO
2
eq/liter

LPG 1.7226 kg CO
2
eq/liter

LPG 3.1899 kg CO
2
eq/kg

3 การใช้ไฟฟ้า

การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.5821 kg CO
2
eq/kWh

4 น�้ายาแอร์

R-22 (HCFC-22) 1,810 kg CO
2
eq/kg

R-134 1,100 kg CO
2
eq/kg

R-134a 1,430 kg CO
2
eq/kg

5 อื่นๆ

กระดาษขาว A4 

(1 รีม = 2.49 กิโลกรัม)

2.0859 kg CO
2
eq/kg

น�้าประปา 0.7043 kg CO
2
eq/m3

Update : มกราคม 2560
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ภาคผนวก ค1. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด

ขึ้นจากการบ�าบัดน�้าเสีย อ้างอิงจาก IPCC (2006), Chapter 6: Waste Water Treatment 

and Discharge (ค่าประมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมีของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม)

ประเภทอุตสาหกรรม
ปริมาณ COD เฉลี่ย

(kg/m3)

ช่วง COD

(kg/m3)

กลั่นแอลกอฮอล์ 11 5-22

เบียร์ 2.9 2 – 7

กาแฟ 9 3 – 15

ผลิตภัณฑ์จากนม 2.7 1.5 -5.2

แปรรูปอาหารทะเล 2.5

แปรรูปเนื้อสัตว์ 4.1 2 – 7

เคมีอินทรีย์ 3 0.8 – 5

กลั่นน�้ามัน 1 0.4 – 1.6

พลาสติกและเม็ดพลาสติก 3.7 0.8 – 5

เยื่อกระดาษและกระดาษ 9 1 – 15

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 0.85 0.5 – 1.2

ผลิตภัณฑ์แป้ง 10 1.5 – 4.2

กลั่นน�้าตาล 3.2 1 – 6

น�้ามันพืช 0.85 0.5 – 1.2

น�้าผัก-ผลไม้ 5 2 – 10

ไวน์และน�้าส้มสายชู 1.5 0.7 - 3.0
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ภาคผนวก ค2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทของการบ�าบัดน�้าเสีย

ประเภทการบ�าบัดน�้าเสีย

Methane Con-

vertion Factor 

(kg CH
4
/kh COD)

Emission Factor

(kg CO
2
eq/kg 

COD)

หมายเหตุ

กรณีน�้าเสียไม่ได้รับการบ�าบัด

การปล่อยน�้าเสียลงสู่ทะเล 

แม่น�้า และบึงโดยตรง
0.1 2.5

ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดจากสารอินทรีย์

ภายในแหล่งน�้า

กรณีน�้าเสียได้รับการบ�าบัด

โรงบ�าบัดแบบเติมอากาศ 0 0

โรงบ�าบัดแบบไม่เติมอากาศ 0.3 7.5

ประเภทที่ไม่มีการควบคุม

ดูแลและมีการท�างานเกิน

ความจุ

ระบบก�าจัดสลัดจ์แบบไม่

เติมอากาศ
0.8 20

ไม่รวมปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ดักเก็บได ้

จากระบบบ�าบัด

Reactor แบบไม่เติม

อากาศ
0.8 20

ไม่รวมปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ดักเก็บได ้

จากระบบบ�าบัด

บ่อบ�าบัดแบบไม่เติม

อากาศ
0.2 5 ความลึกไม่เกิน 2 เมตร

บ่อบ�าบัดแบบไม่เติม

อากาศ
0.8 20 ความลึกมากกว่า 2 เมตร
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ภาคผนวก ง. รายละเอยีดแบบประเมนิ หมวดย่อยที ่5 เรือ่ง ก๊าซเรอืนกระจก (อยูภ่ายในหวัข้อ

ประเมิน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจ�าปี 2561
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ภาคผนวก จ. ตัวอย่างหลักฐานการประเมิน หมวดย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก (อยู่ภายใต้หัวข้อ

ประเมิน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจ�าปี 2561
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ภาคผนวก จ. ตัวอย่างหลักฐานการประเมิน หมวดย่อยที่ 5 ก๊าซเรือนกระจก (อยู่ภายในหัวข้อ

ประเมนิ การบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม) ประจ�าปี 2561 (ต่อ)



148 mm 148 mm3.5

แนวทาง การประเมินประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.tgo.or.th : info@tgo.or.th

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 9836, 0 2141 9838 โทรสาร : 0 2143 8405
เว็บไซต์ : www.tgo.or.th Facebook : ghginfo 

เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก


