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บทคดัย่อ : งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือประเมนิปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมอืงของเทศบาลต�าบลภาช	ีและพยากรณ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมอืง	ซึง่พิจารณาตามแนวทางคู่มอืการด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือมุง่สูเ่มือง
คาร์บอนต�่าขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	 จากการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองในปี	 พ.ศ.	 2563	 
พบว่า	 เทศบาลต�าบลภาชีมีปริมาณการปล่อยก๊าซ	 เรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ	 เท่ากับ	 24,557.51	 tCO

2
eq	 ในการ

ด�าเนินการพยากรณ์ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตปี	 พ.ศ.	 2573	 เท่ากับ	 26,788.54	 tCO
2
eq	 โดยก�าหนด 

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องท�าการลดให้ได้	20	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของปี	 พ.ศ.	 2563	 (ปีฐาน)	 จากผลการประเมินมาตรการและแนวทางเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของแนวทางและเทคโนโลยีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง	 5	
มาตรการและแนวทาง	พบว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการในปี	พ.ศ.	2573	ได้แก่	การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด	1	
kWp	จะมีค่าเท่ากับ	-2,362.26	tCO

2
eq	การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด	5	kWp	จะมีค่าเท่ากับ	–1,566.57	tCO

2
eq	การ

เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์	T8	เป็นหลอดไฟ	LED	จะมีค่าเท่ากับ	-120.65	tCO
2
eq	การผลิตแท่งเชื้อเพลิงขยะ	RDF	

จะมีค่าเท่ากับ	 -1,250.45	tCO
2
eq	และการบริหารจัดการน�้าในนาข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนไม่มีค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินโครงการ	ผลการประเมินต้นทุนหน่วยสุดท้ายความเหมาะสมแก่การลงทุนของแต่ละเทคโนโลยี	โดยการติดตั้ง 
โซลาร์รูฟท็อปขนาด	 1	 kWp	 สามารถสร้างผลก�าไรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในเวลาเดียวกัน	 รอง 
ลงมาคือ	การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด	5	kWp	การผลิตแท่งเชื้อเพลิงขยะ	RDF	การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์	T8	
เป็นหลอดไฟ	LED	และการบริหารจัดการน�้าในนาข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน	ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ:	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก,	 การพยากรณ์,	 การประเมินต้นทุนหน่วยสุดท้าย,	 โซลาร์รูฟท็อป,	 การผลิตแท่ง 
	 	 	 เชื้อเพลิงขยะ
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Abstract :	This	research	aimed	to	assess	the	amount	of	Community	Scale	Greenhouse	Gas	in	Phachi	
Municipality	 and	 to	 predict	 the	 Community	 Scale	 Greenhouse	 Gas	 Emission,	 which	 followed	 the	 
handbook	 of	 Greenhouse	 gas	 reduction	 to	 low	 carbon	 city	 project	 of	 Thailand	 Greenhouse	 Gas	 
Management	Organization.	According	to	the	study	of	Community	Scale	Greenhouse	Gas	Emission	in	
2020,	it	was	found	that	Phachi	Municipality	had	Greenhouse	Gas	Emission	from	various	activities	at		
24,557.51	tCO

2
eq.	For	the	prediction	of	Greenhouse	Gas	Emission	in	2030	is	at	26,788.54	tCO

2
eq.	The	

goal	was	to	reduce	20	percentage	of	Greenhouse	Gas	Emission,	according	to	the	emission	in	2020	
(base	year).	According	to	the	assessment	of	measures	and	how	to	reduce	the	emission	by	analyzing 

marginal	cost	and	assistive	technology	to	help	reduce	the	gas,	it	was	found	that	marginal	cost	of	the	
project	 in	2030	will	be	the	installation	of	1	kWp	solar	rooftop,	which	is	equal	to	2,362.26	tCO

2
eq.	

While	the	5	kWp	solar	rooftop	is	equal	to	–1,566.57	tCO
2
eq.	Switching	from	fluorescent	light	bulb	to	

LED	will	be	-120.65	tCO
2
eq.	To	produce	Refuse	Derived	Fuel	:	RDF	will	equal	to	-1,250.45	tCO

2
eq	and	

the	Water	Management	in	Paddy	Field	for	Reduction	of	Environmental	Impacts	on	Methane	requires 
no	budget.	The	result	of	the	assessment	of	marginal	cost	with	suitable	investment	in	technology	is	by	
installing	1	kWp	solar	rooftop.	That	can	make	profit	and	reduce	the	gas	emission	at	the	same	time.	
The	next	choice	is	to	install	5	kWp	solar	rooftop,	produce	Refuse	Derived	Fuel,	use	LED	light	instead	
of	fluorescent	T8	and	Water	Management	in	Paddy	Field	for	Reduction	of	Environmental	Impacts	on	
Methane,	respectively.

Keywords:	 Greenhouse	Gas	Emission,	Forecasting,	Marginal	Abatement	Cost,	Solar	Rooftop,	Refuse	 
	 	 	 	 Derived	Fuel
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1. บทน�า 
	 ปัญหาโลกร้อน	 (Global	 Warming)	 เป็นปัญหา
ส�าคัญที่ทุกประเทศต้องช่วยกันแก้ไข	 การเพ่ิมขึ้นของ
อณุหภูมขิองโลกในแต่ละปี	ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	เป็นปรากฏการณ์
ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลจากกจิกรรมของมนุษย์ทีเ่ปลีย่นแปลง
องค์ประกอบของบรรยากาศโลกทัง้ทางตรงและทางอ้อม	
[1]	โดยสาเหตุส�าคัญเกดิจากการพัฒนาด้านอตุสาหกรรม	
ด้านการคมนาคม	 และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฟุ่มเฟือยเพ่ืออ�านวยความสะดวก	 และตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์	 การด�าเนินกิจกรรมหลายด้านก่อให้
เกดิก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	Gas:	GHG)	เช่น	การ
เผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิท�าให้เกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
(CO

2
)	 การใช้ปุ๋ยท�าให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์	 (N

2
O)	

เป็นต้น	ประเทศหลายประเทศได้มีความเห็นที่สอดคล้อง
กันว่าจะต้องหามาตรการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ	มีการ
สร้างข้อตกลงร่วมกนัเพ่ือช่วยลดปัญหาดังกล่าว	เช่น	คณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 (Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	
Change:	IPCC)	
	 ปัญหาโลกร้อนจึงเป็นปัญหาส�าคัญระดับโลกที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขและประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหน่ึงของประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 (United	 Nation	
Framework	 Convention	 on	 Climate	 Change:	 
UNFCCC)	ทีต้่องร่วมรับผดิชอบในการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศตามขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือจัดการ
เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน	 เพ่ือก�าหนดให้เป็นพันธะกิจ 

กับประเทศภาคีอนุสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกลง
ตามเป้าหมาย
	 ประเทศไทยกับมาตรการการขับเคลื่อนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบายประเทศไทย	
4.0	 (Thailand	 4.0)	 สอดคล้องกับการก�าหนดแนวทาง

ในการพัฒนาประเทศ	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเข้า
ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สมัยที่	 21	 (Conference 

of	 Parties:	 COP21)	 ณ	 กรุงปารีส	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	
2558	 ที่ผ ่านมา	 ได้น�านโยบายจากมติที่ประชุมที่มี 
เป้าหมายในการรักษาระดับการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูเฉลีย่
โลกให้ต�่ากว่า	2	องศาเซลเซียส	ด้วยการจ�ากัดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เพ่ือลดความเสีย่งจากผลกระทบ
รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศประเทศไทย	
มีการก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกให้
ได้ร้อยละ	 20-25	 ภายในปี	 พ.ศ.	 2573	 มุ่งเน้นการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน	 ในแผนพลังงานประเทศให้มากขึ้น	 และการขับ
เคลื่อนตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน	 ปี	 พ.ศ.	
2558–2579	[2]
	 “เมือง”	 ถือเป็นภาคส่วนส�าคัญที่ส่งผลให้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ	 70	
ของการใช้พลังงานของโลกที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	
พบว่าเป็นการใช้พลังงานจากเมือง	 นอกจากน้ียังพบว่ามี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น	2-3	เท่าตามจ�านวนประชากรที่เพิ่ม
ขึน้	ทัง้น้ีอาจจะเน่ืองจากความต้องการในการใช้ทรัพยากร
เพ่ือตอบสนองต่อความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวัน
ของประชากรในเขตเมอืงและในอนาคตปริมาณก๊าซเรือน
กระจกกจ็ะยิง่เพ่ิมมากขึน้ตามการขยายตัวของเมอืง	และ
เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศ	 การลดก๊าซ
เรือนกระจกในเขตเมืองจึงเป็นเร่ืองส�าคัญที่ไม่ควรมอง
ข้ามประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555–2559)	ให้ความส�าคัญต่อเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และระบอุย่างชดัเจนทีจ่ะมี
การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ	
[3]	 งานวิจัยน้ีเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น“เศรษฐกิจ
และสงัคมคาร์บอนต�า่”	และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ดังน้ัน	
ถ้า“เมอืง”ทราบข้อมลูปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจาก
กจิกรรมต่างๆ	ทีก่่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขต
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ของเมืองได้ก็จะสามารถก�าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

2. วัตถุประสงค์
	 เพ่ือประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมอืงและ
เสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลต�าบล
ภาชี

3. วิธีด�าเนินการศึกษา
	 	ขั้นตอนวิธีการศึกษาการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระดับเมืองของเทศบาลต�าบลภาชีมีรายละเอียด
ของการด�าเนินการวิจัย	ดังภาพที่	1
 

ภาพท่ี ขัน้ตอนดําเนินการวิจัย

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกําหนดขอบเขตของ
องค์กรการดําเนินการระดับเมืองตามผลการสํารวจแหล่งปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลภาชี ระหว่าง
เดือนมกราคมปี พ ศ ถึง ธันวาคมปี พ ศ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลภาชีมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ
ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ถอืครอง ไร่ พ้ืนที่ทาํการเกษตร
ไร่ จํานวนประชากร คน จํานวนครัวเรือน

หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร คนต่อตาราง
กโิลเมตร

การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องมี
การระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทของเมืองเทศบาลตําบลภาชีตามแนวทางขององค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก อบก ดังภาพที่ และสามารถแบ่งออกได้
ขอบเขต โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ขอบเขตที่ ประเภทกลุ่มการเผาไหม้แบบอยู่กับที่
และกลุ่มการเผาไหม้แบบเคล่ือนที่ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
ก๊าซ การขนส่ง เป็นต้น กลุ่มการจัดการของเสีย ได้แก่ การ
จัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบหรือเทกองและการจัดการนํ้าเสีย
กลุ่มเกษตรและป่าไม้ ครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการเกษตรเพาะปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์

ขอบเขตที่ ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม จากการใช้พลังงานไฟฟ้า

ขอบเขตที่ ประเภทที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่น ข้อมูล
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในเขตการปกครองของเมือง แล้วนําไป

ภายนอกขอบเขตการปกครอง

ภาพท่ี กจิกรรมและขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง
การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เป็น

การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลกิจกรรม
และค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังสมการท่ี

 

ภาพที่ 1	ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 3.1	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลก�าหนดขอบเขต
ขององค์กรการด�าเนินการระดับเมืองตามผลการส�ารวจ
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตการปกครองของ
เทศบาลต�าบลภาชี	 ระหว่างเดือนมกราคมปี	 พ.ศ.	 2563	
ถึง	ธันวาคมปี	พ.ศ.	2563	
	 3.2	 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลภาชีมีขนาดพื้นที่
ประมาณ	 7.47	 ตารางกิโลเมตร	 มีพ้ืนที่ถือครอง	 4,741	
ไร่	พื้นที่ท�าการเกษตร	1,674	ไร่	จ�านวนประชากร	5,354	
คน	จ�านวนครัวเรือน	2,540	หลังคาเรือน	ความหนาแน่น
ของประชากร	731.59	คนต่อตารางกิโลเมตร
	 3.3	 การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จะต้องมีการระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเมืองเทศบาลต�าบลภาชีตาม
แนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(อบก.)	ดังภาพที่	2	และสามารถแบ่งออกได้	3	ขอบเขต	
โดยมีรายละเอียดดังนี้	[4]
	 	 	 3.3.1	ขอบเขตที่	 1	 ประเภทกลุ่มการเผาไหม้
แบบอยู่กับที่	 และกลุ่มการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่	 เช่น	
น�้ามันดีเซล	 น�้ามันเบนซิน	 ก๊าซ	 LPG	 การขนส่ง	 เป็นต้น	
กลุ่มการจัดการของเสีย	ได้แก่	การจัดการของเสียด้วยวิธี
ฝังกลบหรือเทกองและการจัดการน�า้เสยี	กลุม่เกษตรและ
ป่าไม้	ครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การเกษตรเพาะปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์
	 	 	 3.3.2	ขอบเขตที่	 2	 ประเภทการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม	 (Indirect	 Emission)	 จากการใช้
พลังงานไฟฟ้า
	 	 	 3.3.3	ขอบเขตที่	 3	 ประเภทที่	 3	 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	 (Indirect	Emission)	อื่นๆ	ที่
ไม่ใช่ไฟฟ้า	 เช่น	 ข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในเขต
การปกครองของเมือง	 แล้วน�าไปภายนอกขอบเขตการ
ปกครอง
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ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกําหนดขอบเขตของ
องค์กรการดําเนินการระดับเมืองตามผลการสํารวจแหล่งปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลภาชี ระหว่าง
เดือนมกราคมปี พ ศ ถึง ธันวาคมปี พ ศ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลภาชีมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ
ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ถอืครอง ไร่ พ้ืนที่ทาํการเกษตร
ไร่ จํานวนประชากร คน จํานวนครัวเรือน

หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร คนต่อตาราง
กโิลเมตร

การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องมี
การระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเก่ียวข้องกับ
บริบทของเมืองเทศบาลตําบลภาชีตามแนวทางขององค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก อบก ดังภาพที่ และสามารถแบ่งออกได้
ขอบเขต โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ขอบเขตที่ ประเภทกลุ่มการเผาไหม้แบบอยู่กับที่
และกลุ่มการเผาไหม้แบบเคล่ือนที่ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
ก๊าซ การขนส่ง เป็นต้น กลุ่มการจัดการของเสีย ได้แก่ การ
จัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบหรือเทกองและการจัดการนํ้าเสีย
กลุ่มเกษตรและป่าไม้ ครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการเกษตรเพาะปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์

ขอบเขตที่ ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม จากการใช้พลังงานไฟฟ้า

ขอบเขตที่ ประเภทที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่น ข้อมูล
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในเขตการปกครองของเมือง แล้วนําไป

ภายนอกขอบเขตการปกครอง

 

ภาพที่ กจิกรรมและขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง
การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เป็น

การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลกิจกรรม
และค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังสมการท่ี

 

ภาพที่ 2	 กิจกรรมและขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
	 	 เมือง	[4]

	 3.4	 การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง	เป็นการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูล
กิจกรรม	 (Activity	 Data)	 และค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	(Emission	Factor)	ดังสมการที่	(1)	[5]

ตารางที่ 1	 ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
คือ ขอ้มูลกิจกรรม
คือ คา่สัมประสทิธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจากคู่มือ

การจัดทําข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก โดยต้องทําการวางแผนและออกแบบ
บัญชีรายการที่ต้องการเพ่ือให้สะดวกในการจัดหาข้อมูลให้ได้
ครบถ้วน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังตารางท่ี
ตารางที่ 1 คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย ค่าแฟกเตอร์  

(kg CO2eq/unit) 
แหล่ง
ข้อมูล

ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเมือง 
1. การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบอยู่กับที่ 
    - น้ํามันดีเซล 
    - น้ํามันเบนซิน 
    - ก๊าซหุงต้ม (LPG) 

 

Lite 

Lite 

kg 

 

3.883 

2.1951 

3.1133 

 

[6] 

[6] 

[7] 

    - ถ่านหุงต้ม kg 3.4039 [6] 

2. การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบเคล่ือนท่ี 
    - น้ํามันดีเซล 
    - น้ํามันเบนซิน 
    - แก๊ซโซฮอล์ 
    - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

    - ก๊าซธรรมชาติ 

 

Lite 

Lite 

Lite 

Lite 

Lite 

 

2.7446 

2.2376 

2.2376 

1.7226 

2.4472 

 

[8] 

[4] 

[4] 

[4] 

[4] 

3. การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
    - การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
    - การรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

 

kg 

m3 

 

0.0079 

0.0101 

 

[9] 

[9] 

ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานไฟฟ้า kWh 0.5813 [10] 

ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
- - - - 

 

การกําหนดปีเป้าหมายสําหรับลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยใช้รูปแบบ เป็นการกําหนดปีเป้าหมาย

เพียงปีเดียว ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะลดลง เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อยของปี พศ ปีฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในกรณีเศรษฐกิจ

ปกติ ดําเนินการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต้ังแต่ปี พ ศ เพ่ือหาแนวทางสําหรับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี โดยใช้มาตรการ
และแนวทางการสนับสนุนของเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการศึกษา
ตารางที่ ปริมาณการปล่อย เทศบาลตําบลภาชี ในปี พศ
ขอบเขต ประเภท รายการ ปรมิาณ สัดสว่น

การเผาไหม้
แบบอยู่กับท่ี
และ

การเผาไหม้
แบบเคลื่อนท่ี

น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล
แก๊สโซฮอล์
แก๊สยานพาหนะ
แก๊สใช้ในครัวเรือน
ถ่านไมแ้ละฟืน

การจัดการ
ของเสีย

น้ําเสีย
ขยะมลูฝอย

การเกษตรและ
ปศุสัตว์

เพาะปลูก ขา้ว
การเล้ียงสัตว์

รวมขอบเขตที่
บ้านอยู่อาศัย
สถานธรุกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
การใช้ไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
อ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
รวมขอบเขต

 

	 3.5	 การก�าหนดปีเป้าหมายส�าหรับลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยใช้รูปแบบ	 Single	 -	 year	 goal	
เป็นการก�าหนดปีเป้าหมายเพียงปีเดียว	 ซึ่งก๊าซเรือน
กระจกจะลดลง	20	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ปล่อยของปี	พ.ศ.	2563	(ปีฐาน)	[4]	
	 3.6	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในกรณี
เศรษฐกิจปกติ	 (Business	as	Usual:	BAU)	ด�าเนินการ
พยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2563	
–	 2573	 เพ่ือหาแนวทางส�าหรับการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของเทศบาลต�าบลภาชี	 โดยใช้มาตรการ
และแนวทางการสนับสนุนของเทคนิคและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาพท่ี ขัน้ตอนดําเนินการวิจัย

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกําหนดขอบเขตของ
องค์กรการดําเนินการระดับเมืองตามผลการสํารวจแหล่งปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลภาชี ระหว่าง
เดือนมกราคมปี พ ศ ถึง ธันวาคมปี พ ศ

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลภาชีมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ
ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ถอืครอง ไร่ พ้ืนที่ทาํการเกษตร
ไร่ จํานวนประชากร คน จํานวนครัวเรือน

หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร คนต่อตาราง
กโิลเมตร

การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องมี
การระบุกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเก่ียวข้องกับ
บริบทของเมืองเทศบาลตําบลภาชีตามแนวทางขององค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก อบก ดังภาพที่ และสามารถแบ่งออกได้
ขอบเขต โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ขอบเขตที่ ประเภทกลุ่มการเผาไหม้แบบอยู่กับที่
และกลุ่มการเผาไหม้แบบเคล่ือนที่ เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
ก๊าซ การขนส่ง เป็นต้น กลุ่มการจัดการของเสีย ได้แก่ การ
จัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบหรือเทกองและการจัดการนํ้าเสีย
กลุ่มเกษตรและป่าไม้ ครอบคลุมกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการเกษตรเพาะปลูกข้าวและการเลี้ยงสัตว์

ขอบเขตที่ ประเภทการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม จากการใช้พลังงานไฟฟ้า

ขอบเขตที่ ประเภทที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ไฟฟ้า เช่น ข้อมูล
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนภายในเขตการปกครองของเมือง แล้วนําไป

ภายนอกขอบเขตการปกครอง

ภาพท่ี กจิกรรมและขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง
การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เป็น

การคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลกิจกรรม
และค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังสมการท่ี

            
i i i

GHG A EF                      (1)        

i
GHG  คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

i
A  คือ ขอ้มูลกิจกรรม

i
EF  คือ คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจากคู่มือ

การจัดทําข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก โดยต้องทําการวางแผนและออกแบบ
บัญชีรายการที่ต้องการเพ่ือให้สะดวกในการจัดหาข้อมูลให้ได้
ครบถ้วน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังตารางท่ี
ตารางที่ คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย ค่าแฟกเตอร์ แหล่ง

ขอ้มูล
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเมือง

การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบอยู่กับท่ี
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
ก๊าซหุงต้ม
ถา่นหุงต้ม
การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบเคล่ือนท่ี
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
แก๊ซโซฮอล์
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติ
การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การรวบรวมน้ําเสียชุมชน
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

การกําหนดปีเป้าหมายสําหรับลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยใช้รูปแบบ เป็นการกําหนดปีเป้าหมาย

เพียงปีเดียว ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะลดลง เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อยของปี พศ ปีฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในกรณีเศรษฐกิจ

ปกติ ดําเนินการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต้ังแต่ปี พ ศ เพ่ือหาแนวทางสําหรับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี โดยใช้มาตรการ
และแนวทางการสนับสนุนของเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการศึกษา
ตารางที่ ปริมาณการปล่อย เทศบาลตําบลภาชี ในปี พศ
ขอบเขต ประเภท รายการ ปริมาณ สัดสว่น

การเผาไหม้
แบบอยู่กับที่
และ

การเผาไหม้
แบบเคลื่อนท่ี

น้าํมันเบนซิน
น้าํมันดีเซล
แก๊สโซฮอล์
แก๊สยานพาหนะ
แก๊สใช้ในครัวเรือน
ถ่านไมแ้ละฟืน

การจัดการ
ของเสีย

น้าํเสีย
ขยะมูลฝอย

การเกษตรและ
ปศุสัตว์

เพาะปลูก ข้าว
การเล้ียงสัตว์

รวมขอบเขตที่
บ้านอยู่อาศัย
สถานธรุกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
การใช้ไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
อ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
รวมขอบเขต

 คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

คือ ขอ้มูลกิจกรรม (unit) 

คือ คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจากคู่มือ

การจัดทําข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก โดยต้องทําการวางแผนและออกแบบ
บัญชีรายการที่ต้องการเพ่ือให้สะดวกในการจัดหาข้อมูลให้ได้
ครบถ้วน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังตารางท่ี
ตารางที่ คา่สัมประสทิธ์ิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย ค่าแฟกเตอร์ แหล่ง

ขอ้มูล
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเมือง

การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบอยู่กับท่ี
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
ก๊าซหุงต้ม
ถา่นหุงต้ม
การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบเคล่ือนท่ี
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
แก๊ซโซฮอล์
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติ
การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การรวบรวมน้ําเสียชุมชน
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

การกําหนดปีเป้าหมายสําหรับลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยใช้รูปแบบ เป็นการกําหนดปีเป้าหมาย

เพียงปีเดียว ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะลดลง เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อยของปี พศ ปีฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในกรณีเศรษฐกิจ

ปกติ ดําเนินการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต้ังแต่ปี พ ศ เพ่ือหาแนวทางสําหรับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี โดยใช้มาตรการ
และแนวทางการสนับสนุนของเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการศึกษา
ตารางที่ ปริมาณการปล่อย เทศบาลตําบลภาชี ในปี พศ
ขอบเขต ประเภท รายการ ปริมาณ สัดสว่น

การเผาไหม้
แบบอยู่กับที่
และ

การเผาไหม้
แบบเคลื่อนท่ี

น้าํมันเบนซิน
น้าํมันดีเซล
แก๊สโซฮอล์
แก๊สยานพาหนะ
แก๊สใช้ในครัวเรือน
ถ่านไมแ้ละฟืน

การจัดการ
ของเสีย

น้าํเสีย
ขยะมูลฝอย

การเกษตรและ
ปศุสัตว์

เพาะปลูก ข้าว
การเล้ียงสัตว์

รวมขอบเขตที่
บ้านอยู่อาศัย
สถานธรุกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
การใช้ไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
อ่ืนๆ

รวมขอบเขตที่
รวมขอบเขต

	 การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิง
จากคู่มือการจัดท�าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมืองขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	 [5]	 โดยต้อง
ท�าการวางแผนและออกแบบบัญชีรายการที่ต้องการ
เพ่ือให้สะดวกในการจัดหาข้อมูลให้ได้ครบถ้วน	 โดย 

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ดังตารางที่	1
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4. ผลการศึกษา

ตารางที่ 2	 ปริมาณการปล่อย	GHG	เทศบาลต�าบลภาชี	 
	 ในปี	พ.ศ.	2563

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
คือ ขอ้มูลกิจกรรม
คือ คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจากคู่มือ

การจัดทําข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก โดยต้องทําการวางแผนและออกแบบ
บัญชีรายการที่ต้องการเพ่ือให้สะดวกในการจัดหาข้อมูลให้ได้
ครบถ้วน โดยค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังตารางท่ี
ตารางที่ คา่สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วย คา่แฟกเตอร์ แหล่ง

ข้อมูล
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของเมือง

การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบอยู่กับที่
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหุงต้ม
การเผาไหม้พลังงานเช้ือเพลิงแบบเคล่ือนที่
น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน
แก๊ซโซฮอล์
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติ
การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การรวบรวมน้ําเสียชุมชน
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ขอบเขตที่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ

- 

การกําหนดปีเป้าหมายสําหรับลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยใช้รูปแบบ เป็นการกําหนดปีเป้าหมาย

เพียงปีเดียว ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะลดลง เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปล่อยของปี พศ ปีฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในกรณีเศรษฐกิจ

ปกติ ดําเนินการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ต้ังแต่ปี พ ศ เพ่ือหาแนวทางสําหรับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี โดยใช้มาตรการ
และแนวทางการสนับสนุนของเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการศกึษา
ตารางที่ 2 ปริมาณการปล่อย GHG เทศบาลตําบลภาชี ในปี พ.ศ. 2563
ขอบเขต ประเภท รายการ ปรมิาณ

GHG 

(tCO2eq) 

 สัดส่วน 
(%) 

1 การเผาไหม้ 
แบบอยู่กับที ่
และ 

การเผาไหม้ 
แบบเคลื่อนที ่

น้าํมันเบนซิน  82.00 0.33

น้าํมันดีเซล  2,863.27 11.659

แก๊สโซฮอล์  2,841.75 11.57

แก๊สยานพาหนะ (LPG)  77.39 0.32 

แก๊สใช้ในครัวเรือน (LPG)  253.64 1.03 

ถา่นไม้และฟืน 31.92 0.13

การจัดการ 
ของเสีย 

น้าํเสีย 
ขยะมูลฝอย 

295.54 

1,171.25 

1.2 

4.77 

การเกษตรและ
ปศุสัตว์ 

เพาะปลูก )ข้าว (  1,980.48 8.06 

การเล้ียงสัตว์  603.50 2.46 

รวมขอบเขตที่ 1 10,200.26 41.536

2 บา้นอยู่อาศัย 6,817.26 27.76

สถานธรุกิจและอุตสาหกรรม 7,054.84 28.73

ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร 350.12 1.43 

การใช้ไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ 135.04 0.55

รวมขอบเขตที่ 2 14,357.25 58.46

3 อ่ืนๆ   - - - 

รวมขอบเขตที่ 3 - -

รวมขอบเขต 1 2 3 24,557.51 100 

	 4.1	 ผลการประเมนิก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ
เทศบาลต�าบลภาช	ีตามแนวทางการจัดท�าคู่มอืการด�าเนิน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่าทั้ง	
3	ขอบเขต	[4]	พบว่าในปี	พ.ศ.	2563	ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ถูกปล่อยออกมารวมทั้งสิ้น	24,557.51	tCO

2
eq	

โดยมีรายละเอียดดังตารางที่	2	
	 	 	 4.1.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ขอบเขตที่	 1	 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น	 10,200.26	 tCO

2
eq	

คิดเป็น	41.536	%	โดยมีกิจกรรมที่เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก	กลุม่การใช้พลงังานเชือ้
เพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนท่ีและการเผาไหม้แบบ
อยู่กับที่	 และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และ
สดุท้ายมาจากการจัดการของน�า้เสยี	โดยมสีดัส่วนดังภาพ
ที่	3

 

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

ภาพที่ 3	สัดส่วนการปล่อย	GHG	จากกิจกรรมในขอบเขตที่	1

	 	 	 4.1.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ขอบเขตที่	 2	 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น	 10,200.26	 tCO

2
eq	 

คิดเป็น	 58.46	 %	 โดยมีกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในเขตการ
ปกครอง	โดยมีสัดส่วนดังภาพที่	4
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ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

 

ภาพที่ 4	สัดส่วนการปล่อย	GHG	จากกิจกรรมในขอบเขตที่	2

	 4.2	 การคาดการณ์ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปีฐานปี	พ.ศ.	2563	ถึงปี	พ.ศ.
2573	 โดยตัวแปรในการพยากรณ์ค�านวณจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดต่อหัวประชากรคูณกับประชากรใน
เขตเทศบาลที่สร้างรายได้	 โดยก�าหนดอายุต้ังแต่	 15	 ปี	
จนถึง	60	ปี	ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้นายจ้าง	จ้าง
เด็กต�่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่อายุ	
60	ปี	[11]	ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลงัสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น	 (Regres-
sion	Analysis)	ดังสมการที่	(2)	[12]

	 โดยคิดว่าเมือ่เศรษฐกจิของเมอืงมกีารเติบโตเพิม่ขึน้
ความต้องการในการใช้พลงังานกเ็พ่ิมขึน้	จึงท�าให้ปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเติบโต
เศรษฐกิจของเมือง	ซึ่งจากการศึกษา	พบว่ามีปริมาณการ
ปลดปล่อย	 24,557.51	 tCO

2
eq	 และในปี	 พ.ศ.	 2573	

มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นเป็น	
26,788.54	tCO

2
eq	ดังภาพที่	5

 

โดยคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจของเมืองมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนความ
ต้องการในการใช้พลังงานก็เพ่ิมขึ้น จึงทําให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งจาก
การศึกษา พบว่ามีปริมาณการปลดปล่อย
และในปี พ ศ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมขึ้นเป็น ดังภาพท่ี
   

 
 

ภาพท่ี แนวโน้มการปล่อย จากการพยากรณ์ในกรณี
ในปี พ ศ

แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามบริบทของเทศบาลตําบลภาชี ดังภาพท่ี มรีายละเอียด ดังน้ี

ขั้นตอนการตอบสนองนโยบายและการสนับสนุน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเมือง บทบาทและความเช่ือมโยงของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
ภาครัฐในระดับกระทรวง จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขั้นตอนการประเมินเทคนิคของเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบริบทของเมืองในการลดก๊าซเรือนกระจกทรัพยากร
และความสามารถของเมืองที่สามารถนํามาใช้ในการดําเนินการ
ตามมาตรการและกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เทคโนโลยีที่ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี

ในการดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเมืองได้พิจารณาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ซึ่งมีโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน โครงการจัดการขยะมูลฝอยจํานวน มาตรการและ
แนวทาง

ภาพท่ี แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง

ข้อมูลปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
มาตรการและแนวทางท่ีสามารถลดได้ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ
กับปริมาณการปล่อยของปีพ ศ ปีฐาน ซึ่งผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้เทคโนโลยีที่จะนํามาช่วยในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ ศ ดังภาพที่

    

ภาพที่ 5	แนวโน้มการปล่อย	 GHG	 จากการพยากรณ์ในกรณี 

	 	 BAU	ในปี	พ.ศ.	2563-2573

	 4.3	 แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามบริบทของเทศบาลต�าบลภาชี	 ดังภาพท่ี	 6	 มี
รายละเอียด	ดังนี้
	 	 	 4.3.1	ขัน้ตอนการตอบสนองนโยบายและการ
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเมือง	 บทบาทและ
ความเชือ่มโยงของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเมอืงทัง้ภาครัฐ
และเอกชน	ประกอบด้วยภาครัฐในระดับกระทรวง	จังหวัด	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
	 	 	 4.3.2	ขั้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ท ค นิ ค ข อ ง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองในการลดก๊าซ
เรือนกระจกทรัพยากรและความสามารถของเมืองท่ี
สามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินการตามมาตรการและ
กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทคโนโลยีที่

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

     0 1 i i
Y X                (2) 

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

	 	 คือ	 ตัวแปรตาม	 เน่ืองจากค่าของ	 Y  ขึ้นอยู่กับ 

	 	 ค่าของ	X
	 		 คือ	ตัวแปรอิสระ	
	 		 คือ	ส่วนตัดแกน	Y หรือ	Y	คือค่าของ	เมื่อ	X มีค่า 

	 	 เป็นศูนย์
	 		 คือ	ค่าความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม	
	 		 คือ	 ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึง 
	 	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ	Y

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

Y    คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1  คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
X  คือ ตัวแปรอิสระ
0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี

คา่เป็นศูนย์
 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม

1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ
เปล่ียนแปลงของ

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0  คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์ 

 คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม
1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ

เปล่ียนแปลงของ

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของ

เทศบาลตําบลภาชี ตามแนวทางการจัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่าทั้ง ขอบเขต
พบว่าในปี พ ศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
รวมท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คดิเป็น โดย
มีกิจกรรมท่ีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
กลุ่มการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแบบการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่และการ
เผาไหม้แบบอยู่กับที่ และกลุ่มเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสุดท้ายมาจากการจัดการของน้ําเสีย โดยมีสดัส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สัดสว่นการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตที่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น คิดเป็น โดยมี
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าภายในเขตการปกครอง โดยมีสัดส่วนดังภาพท่ี

ภาพที่ สดัส่วนการปล่อย จากกิจกรรมในขอบเขตท่ี

การคาดการณ์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปีฐานปี พ ศ ถึงปี พ ศ โดยตัวแปรใน
การพยากรณ์คํานวณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัว
ประชากรคูณกับประชากรในเขตเทศบาลที่สร้างรายได้ โดยกําหนด
อายุต้ังแต่ ปี จนถึง ปี ตามกฎหมายแรงงานห้ามมิให้
นายจ้าง จ้างเด็กตํ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้างและเกษียณอายุงานที่
อายุ ปี ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังสามารถ
พยากรณ์จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ดังสมการที่

0 1     

คือ ตัวแปรตาม เน่ืองจากค่าของ ขึน้อยู่กบัค่าของ
คือ ตัวแปรอิสระ

0 คือ ส่วนตัดแกน หรือ คือค่าของ เมื่อ มี
คา่เป็นศูนย์

i
  คือ ค่าความคลาดเคลือ่นอย่างสุ่ม

1 คือ ค่าความชันของเส้นตรงเป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการ
เปล่ียนแปลงของ
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ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ซึ่งจากปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลต�าบลภาชี
	 	 	 4.3.3	ในการด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเมอืงได้พิจารณาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมคัรใจ	[13]	ซึง่มโีครงการพัฒนาพลงังานทาง
เลอืก	โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพพลงังาน	โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยจ�านวน	5	มาตรการและแนวทาง	
 

โดยคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจของเมืองมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนความ
ต้องการในการใช้พลังงานก็เพ่ิมข้ึน จึงทําให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งจาก
การศึกษา พบว่ามีปริมาณการปลดปล่อย
และในปี พ ศ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมขึ้นเป็น ดังภาพที่

 

ภาพท่ี แนวโน้มการปล่อย จากการพยากรณ์ในกรณี
ในปี พ ศ

แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามบริบทของเทศบาลตําบลภาชี ดังภาพที่ มีรายละเอียด ดังน้ี

ขั้นตอนการตอบสนองนโยบายและการสนับสนุน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเมือง บทบาทและความเช่ือมโยงของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเมืองทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย
ภาครัฐในระดับกระทรวง จงัหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขั้นตอนการประเมินเทคนิคของเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบริบทของเมืองในการลดก๊าซเรือนกระจกทรัพยากร
และความสามารถของเมืองที่สามารถนํามาใช้ในการดําเนินการ
ตามมาตรการและกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เทคโนโลยีที่ช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี

ในการดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเมืองได้พิจารณาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
สอดคล้องกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ซึ่งมีโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน โครงการจัดการขยะมูลฝอยจํานวน มาตรการและ
แนวทาง

ภาพท่ี แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมอืง

ข้อมูลปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
มาตรการและแนวทางท่ีสามารถลดได้ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบ
กับปริมาณการปล่อยของปีพ ศ ปีฐาน ซึ่งผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้เทคโนโลยีที่จะนํามาช่วยในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ ศ ดังภาพที่

  

ภาพที่ 6	แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง

	 4.4	 ข้อมูลปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามมาตรการและแนวทางท่ีสามารถลดได้	 20	
เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยของปี	 พ.ศ.	
2563	 (ปีฐาน)	 ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เทคโนโลยีที่จะน�ามาช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกปี	พ.ศ.	2573	ดังภาพที่	7
 

 

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหน่ึง
ที่มีความสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพที่ 7	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ 

	 	 แนวทางของเทศบาลต�าบลภาชี

	 	 จากภาพที่	 7	 จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2564-2573	โดยใช้แนวทาง
ทั้ง	 5	 มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ	
ได้แก่	การติดต้ังโซลาร์รูฟทอ็ป	(PV	Solar	Rooftop)	ของ
ที่พักอาศัยขนาด	1	kWp	จ�านวน	100	หลังคาเรือน	[14]	
ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้	 291.5	 tCO

2
eq	 การติดต้ัง

โซลาร์รูฟท็อป	(PV	Solar	Rooftop)	ของอาคารจอดรถ
ให้แก่ส�านักงานเทศบาล	หน่วยงานของรัฐขนาด	5	kWp	
จ�านวน	3	สถานที่	[15]	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	
90.1	 tCO

2
eq	 การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์	 T8	

เป็นหลอดไฟ	LED	1	หลอด	จ�านวน	500	หลงัคาเรือน	[16]	
ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้	3,432.55	tCO

2
eq	การผลิต

เชือ้เพลงิขยะ	RDF	จ�านวน	2	ตันต่อวนั	[17]	ลดการปล่อย
ก๊าซกระจกได้	666.6	tCO

2
eq	และการบริหารจัดการน�้า

ในนาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมเีทน	จ�านวน	837	ไร่	
[18]	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	2,747.35	tCO

2
eq	

จาก	5	มาตรการดังกล่าว	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเทศบาลต�าบลภาชีเท่ากับ	 7,228.1	 tCO

2
eq	

เมือ่รวมกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีพ่ยากรณ์ได้ใน	
ปี	พ.ศ.	2573	คิดเป็น	20.348	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้	 20	 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ปล่อยของปี	พ.ศ.	2563	(ปีฐาน)
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	 4.5	 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการค�านวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	(Marginal	Abatement	Cost:	MAC)	
ซึง่เป็นดัชนีตัวหน่ึงทีมี่ความสามารถในการประเมนิทัง้ด้าน
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ	กนั	
ดังสมการที่	3	[19]	และดังภาพที่	8

	 	 จากภาพที	่8	จะเหน็ได้ว่าจากการประเมนิต้นทนุ
หน่วยสุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง	 5	
โครงการพบว่า	โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภท
ที่พักอาศัย	 โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของอาคารจอด
รถ	โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซน็ต์	T8	เป็นหลอด
ไฟ	 LED	 โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ	 (RDF)	 มีค่าเท่ากับ	
-2362.26,	-1566.57,	-120.65,	-1250.45	และ	0	บาท/
tCO

2
eq	ตามล�าดับ	โดยผลจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายมีค่าเป็นลบจ�านวน	 4	 โครงการ	 และมีค่าเป็น	 0	
จ�านวน	1	โครงการ	แสดงถึงโครงการดังกล่าวที่มีค่าเป็น
ลบมีมูลค่าของผลประโยชน์มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ลงทนุหรืออาจกล่าวได้ว่า	โครงการทัง้	4	โครงการดังกล่าว
สามารถสร้างผลก�าไรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ในเวลาเดียวกันได้ด้วย	 และการบริหารจัดการ
น�า้ในนาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมเีทนไม่มค่ีาใช้จ่าย
ในการด�าเนินการโครงการ

5. สรุปและอภิปรายผล
	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
ต�าบลภาชีในปี	 พ.ศ.	 2563	 ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ	
เท่ากับ	 24,557.51	 tCO

2
eq	 และโดยกิจกรรมที่ท�าให้

เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดของเทศบาลต�าบล
ภาชี	 คือ	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าในขอบเขตที่	 2	 พบว่ามีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ	 14,357.25	 tCO

2
eq	 หรือคิด

เป็น	 58.46%	 รองลงมา	 คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในขอบเขตที่	1	เท่ากับ	10,200.26	tCO

2
eq	หรือ

คิดเป็น	41.536%	ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ของเทศบาลต�าบลภาชี	 ซึ่งรวมถึงการพยากรณ์ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของเทศบาลต�าบลภาชี
ต้ังแต่	 ปี	 2563-2573	 โดยใช้ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดต่อหัวประชากรที่สร้างรายได้ในเขต
เทศบาลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ดังน้ันค่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตปี	พ.ศ.	2573	

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่
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          (3) 

คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จา่ยลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จา่ยในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จา่ยที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่
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คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

t
IC  คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท

คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

คือ	 ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือ 

	 เทคโนโลย	ี(บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

	 เทียบเท่า)
คือ	 ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเร่ิมของเทคโนโลย	ี 
	 (บาท)
คือ	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและดูแลรักษา	 
	 (บาท)
คือ	 ค่าใช้จ ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี	 
	 (บาท)
คือ	 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้ตลอดโครงการหรือ
	 การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี	(บาท)
คือ	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี	
	 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



MAC  คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท

t
OM  คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท

คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท

t
S  คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

t
CC คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ

การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท
คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จาํนวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหนึ่ง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จ่ายลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

AEF  คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพท่ี จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ

ภาพที่ 8	ต้นทุนหน่วยสุดท้ายส�าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือน 

	 	 กระจก	ในปี	พ.ศ.	2573	ของเทศบาลต�าบลภาชี

ภาพท่ี การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการและ
แนวทางของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกต้ังแต่ปี พ ศ โดยใช้แนวทางทั้ง
มาตรการของการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การติดต้ัง
โซลาร์รูฟท็อป ของที่พักอาศัยขนาด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป ของอาคาร
จอดรถให้แก่สํานักงานเทศบาล หน่วยงานของรัฐขนาด
จํานวน สถานที่ ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้
การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดไฟ หลอด
จํานวน หลังคาเรือน ลดการปล่อยก๊าซกระจกได้

การผลิตเช้ือเพลิงขยะ จํานวน ตันต่อวัน ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ และการบริหารจัดการน้ําใน
นาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จํานวน ไร่ ลดการ
ปล่อยก๊าซกระจกได้ จาก มาตรการดังกล่าว
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตําบลภาชี
เท่ากับ เมื่อรวมกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
พยากรณ์ได้ใน ปี พ ศ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย
ของปี พ ศ ปีฐาน

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งเป็นดัชนีตัวหน่ึง
ที่มคีวามสามารถในการประเมินทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสมการท่ี และดังภาพที่

( )   
   
 



คือ ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของโครงการหรือเทคโนโลยี
บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คือ ค่าใช้จา่ยลงทุนในปีแรกเริ่มของเทคโนโลยี บาท
คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและดูแลรักษา บาท
คือ ค่าใช้จา่ยที่ประหยัดได้ของเทคโนโลยี บาท

 คือ ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดโครงการหรือ
การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี บาท

คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รายปี
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพท่ี ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสาํหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ ศ ของเทศบาลตําบลภาชี
จากภาพที่ จะเห็นได้ว่าจากการประเมินต้นทุนหน่วย

สุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง โครงการพบว่า
โครงการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประเภทที่พักอาศัย โครงการ
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ของเทศบาลต�าบลภาชี	เท่ากับ	26,788.54	tCO
2
eq	ซึ่ง

มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.
2563	 (ปีฐาน)	 ถึง	 2,231.03	 tCO

2
eq	 การใช้แนวทาง

และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก	 แบ่งออกเป็น	 5	
มาตรการและแนวทาง	 ได้แก่	 การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป
ของที่พักอาศัยขนาด	 1	 kWp	 การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
ของอาคารจอดรถให้แก่ส�านักงานเทศบาล	 หน่วยงาน
ของรัฐ	 ขนาด	 5	 kWp	 การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรส- 
เซ็นต์	T8	เป็นหลอดไฟ	LED	การผลิตเชื้อเพลิง	RDF	และ
การบริหารจัดการน�า้ในนาข้าวเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซ
มเีทน	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
ต�าบลภาชีเท่ากับ	 7,228.1	 tCO

2
eq	 เมื่อรวมกับค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พยากรณ์ได้ใน	ปี	พ.ศ.	2573	คิด
เป็น	 20.348	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว	้
20	เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยของปี	พ.ศ.	
2563	(ปีฐาน)	เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	
	 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยการ
ศึกษาตัวชี้วัดทั้ง	3	ประเภท	ได้แก่	มูลค่าปัจจุบันของผล
ตอบแทนสทุธ	ิ(NPV)	อตัราผลตอบแทนภายใน	(IRR)	และ
ระยะเวลาคืนทุน	(PB)	พบว่า	การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออ- 
เรสเซ็นต์	 T8	 เป็นหลอดไฟ	 LED	 มีค่า	 NPV,	 IRR	 และ	
PB	 เท่ากับ	 335,089.34	 บาท,	 30.66%,	 6.41	 ปี	 การ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ	RDF	มีค่า	NPV,	IRR	และ	PB	เท่ากับ	
477,793.29	บาท,	14.85%,	12.62	ปี	ซึง่ทัง้สองโครงการ
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	ในขณะที่อีก	2	โครงการ
คือ	การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปของที่พักอาศัยขนาด	1	kWp	
มีค่า	 NPV,	 IRR	 และ	 PB	 เท่ากับ	 -491,875.56	 บาท,	
3.68%,	16.21	ปี	การติดต้ังโซลาร์รูฟทอ็ปขนาด	5	kWp	มี
ค่า	NPV,	IRR	และ	PB	เท่ากบั	-195,017.09	บาท,	2.10%,	
17.67	ปี	แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะในการลงทุน	
	 ในส่วนของการพิจารณาลงทุนในโครงการด้วย 

วิธีการประเมินต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก	พบว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป	ของประเภท
ทีพั่กอาศัยขนาด	1	kWp	การติดต้ังโซลาร์รูฟทอ็ปขนาด	5	
kWp	 ของอาคารจอดรถ	 การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรส-
เซ็นต์	 T8	 เป็นหลอดไฟ	 LED	 และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ	
RDF	มค่ีา	MAC	เท่ากบั	-2,362.26,	-1,566.57,	-120.65,	
-1,250.45	 และ	 0	 บาท/tCO

2
eq	 ตามล�าดับ	 ผลการ

ประเมินทั้ง	5	 โครงการ	พบว่าสามารถสร้างผลก�าไรและ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในเวลาเดียวกัน	
ยกเว้นการบริหารจัดการน�้าในนาข้าวเพ่ือลดการปลด
ปล่อยก๊าซมีเทนไม่มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ	 ซึ่ง
มาตรการและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกทีส่อดคล้อง
กับบริบทของเทศบาลต�าบลภาชีน้ันมีความสอดคล้อง
กับชนนิกานต์	 ค�ายันต์	 [19]	 และรายงานการปล่อยและ
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองของเทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร	 [20]	 ว่าการน�ามาตรการและแนวทาง
เทคโนโลยีที่ช ่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก	่
เทคโนโลยีโซลาร์รูฟท็อป	การเปลี่ยนหลอดไฟ	LED	และ
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงขยะ	 RDF	 มาใช้เป็นแนวทางใน
การลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองน้ัน	 พบว่า	 โครงการ
เปลี่ยนหลอดไฟ	 LED	 และโครงการผลิตแท่งเชื้อเพลิง
ขยะ	 RDF	 มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน	 ซึ่ง
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลต�าบลภาชี
ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(องค์การมหาชน)	[5]

6. กิตติกรรมประกาศ
	 ผู ้วิ จัยขอขอบคุณนายกเทศมนตรี	 เจ ้าหน้าที่
ทุกท่านของเทศบาลต�าบลภาชี	 อ�าเภอภาชี	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนข้อมูลในการท�าวิจัยและ 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒุทิีก่รุณาตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงต้นฉบับบทความดังกล่าวนี้
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