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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หรือ อบก. ครอบคลุมกิจ กรรมการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2562 ประกอบด้วย การเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิล มีเทนจากการกาจัดของเสียและขยะ การรั่วไหลของสารทาความเย็น การใช้ไฟฟ้า
และการใช้กระดาษ ผลการประเมินพบว่า การกาจัดขยะแบบเทกองของเทศบาลมีค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สุด โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.53 ซึ่งพบว่ามาจากมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของอินทรียวัตถุแบบไม่ใช้ออกซิเจน การแยกเศษอาหารและทาระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือนสามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,527.27 tCO2eq หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.27 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมด
คาสาคัญ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร, ชีวมวล, การจัดการขยะ
Abstract
This research aimed to evaluate the greenhouse gas (GHG) emissions of Mae Tha
municipality according to the carbon footprint guidelines of the Thailand Greenhouse Gas
Emission Organization ( TGO) . Related activity data for the year 2019 were collected
including fossil fuel combustion, waste management, fugitive emissions from refrigeration,
electricity, and paper consumption. The results showed that open-dumped municipal
waste management was the largest source of emissions (96.53%) caused by methane
released from the anaerobic digestion process. Residential food waste collection to
produce biogas can reduce GHG by up to 1,527.27 tCO2eq or 69.27% of the total GHG
emissions.
Keywords: GHG emissions, carbon footprint for Organization, biogas, waste management
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1. บทนา
ความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั่วโลกอยู่ที่ 407.8 ต่อล้านส่วนในปี 2018
เพิ่มขึ้น จาก 405.5 ต่อล้ านส่ ว นในปี 2017 (World Metrological, 2019) ความเข้มข้นของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทศวรรษที่ผ่านมา 400 ต่อล้านส่วนในปี 2558
และในประเทศไทยมีค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 403.02 ต่อล้านส่วนในปี 2559
(Thailand Greenhouse Gas Management Organization, 2018) จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย ส่งผลกระทบทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีเหตุการณ์ทางธรรมชาติตามมา เช่น ภัยแล้ง น้าท่วม วาตภัย เป็นต้น
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกมีการทบทวนมาตรการ
และสร้างข้อกาหนดเพื่อร่วมลดปัญหาดังกล่า ว มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สั งคม
คาร์บอนต่า (Thailand Research Fund, 2014) และมีการจัดทาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการมี คุ ณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560) จากปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศและหลายหน่วยงานมีมาตรการในการลดการปล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า จะใช้วิธีการการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรเป็ น เครื่ องมือที่ใช้ส าหรั บ การประเมินการปล่ อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์ ก ร
ซึ่งสามารถดาเนินการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมทุกองค์กร โดยจะแสดงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Thailand Greenhouse Gas Management Organization,
2018) เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) เมื่อทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
และแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จะนาข้อมูลที่ได้มาทาการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก อาจจะมี ก ารวางแผนปฏิ บั ติ ก ารลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก ร โดยพบว่ า
การลดการใช้พลั งงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิ ต มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
มาตรการและร่วมกันวางแผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้าขององค์กร (Taksin, N., 2015) ในส่วนของ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ของประเทศไ ทย ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าของสานักงานองค์กร เพื่อจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้เทคนิค
การวิจั ย ในอนาคตหรื อ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ซึ่งการพัฒ นารู ป แบบ
การจั ด การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ของส านั ก งาน มี รู ป แบบพั ฒ นาการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า
ตามหลัก Thailand Quality Award (TQA) Balance Scorecard (BSC) Model Scorecard (MSC)
และ Participatory Action Research (OAR) เป็นอันดับแรก (Nualaong, P., 2020) หากจะประหยัด
พลั งงานไฟฟ้ าในองค์ กรเพื่ อลดการปล่ อยปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก สามารถด าเนิ นการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้หลอดแอลอีดี (LED) แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ซึ่งจะทาให้
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 60.22 เปอร์เซ็นต์ (Kerdlap, P., 2017)
หากจะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร โดยการทาให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมัติ
สามารถดาเนินการพัฒนาสมาร์ตมิเตอร์สาหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าในองค์กรได้ ซึ่งสามารถ
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ที่จะควบคุมการใช้งานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ (Maneechot, P., Wongpanyo, W. and Vichanpool.
B., 2020) และหากจะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะที่เกิดจากชุมชนสามารถนาขยะ
มาแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF-5 เพื่อลดกระทบทางสิ่งแวดล้อมอีกทาง (Pinate, W. and Dungpontong,
D., 2018)
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง ตามแนวทางประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก รและน าเสนอ
แนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพื่อนาไปสู่ การดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลต่อไป งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่ จ ะประเมิ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการด าเนิ น กิ จ กรรมของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง
ตามแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและนาเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อนาไปสู่การดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ประเมิ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการด าเนิ น กิ จ กรรมของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ
จังหวัดลาปาง
2.2 เพื่อหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับการดาเนินกิจรรมขององค์กร
3. พื้นที่ศึกษา
เทศบาลตาบลแม่ทะ จั งหวัดล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นดูแลพื้นที่ปกครอง
ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,000 ไร่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ทางด้านประชากร
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีประชากร 6,821 คน โครงสร้าง
องค์ ก รของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
ปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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4. วิธีการวิจัย
การประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ใช้แนวทางการประเมิน
ก๊าซเรื อนกระจกขององค์ กร (Thailand Greenhouse Gas Management Organization, 2018)
มีกรอบแนวคิดในการประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อประเมินก๊าซ
เรื อ นกระจกจากการด าเนิ น กิ จ กรรมของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง และหาแนวทาง
การลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรมขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. ประกอบด้วยการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
4.1 การกาหนดขอบเขตองค์กร
ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีการกาหนด
ขอบเขตการประเมินโดยพิจารณาจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรวมไปถึงเป้าหมาย
ที่ส าคัญคือ การดาเนิ น กิจ กรรมเพื่อก่อให้ เ กิดการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถดาเนินการได้
ภายในองค์กรเอง ดังนั้น ขอบเขตในการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของเทศบาลตาบลแม่ทะ
จังหวัดลาปาง จึงถูกกาหนดให้เป็นแบบควบคุมการดาเนินงาน (Operational control) ซึ่งกิจกรรม
ที่ถูกประเมินทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Thailand
Greenhouse Gas Management Organization, 2018)
4.2 การกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
การประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง จะทาการประเมิน
ในปี 2562 โดยมี ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ จ ะท าการพิ จ ารณา ได้ แ ก่ ก๊ า ซคาร์ บ อนได้ อ อกไซด์ (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(PFCs) ซั ล เฟอร์ เ ฮ็ ก ซาฟลู โ อไรด์ (SF6) และไนโตรฟลู อ อไรด์ (NF3) มี ก ารก าหนดขอบเขต
การดาเนินงานโดยแบ่งตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการดาเนินงานขององค์กรซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
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ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ดังนี้
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องจักรต่าง ๆ ประกอบด้วย รถขนขยะ เครื่องตัดหญ้า
รถดับเพลิง และรถประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรี
- การรั่วไหลของสารทาความเย็น R32
ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมขององค์กร จากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประเภทที่ 3 การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มขององค์ ก ร จากการจั ด การขยะ
และการใช้กระดาษ
4.3 การคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการส าหรั บ ค านวณปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกแยก
ตามประเภทของกิจกรรมตามหัวข้อ 3.2 ซึ่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลกิจกรรมของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562
ประเภท
1

ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary combustion)
- ดีเซล (Diesel)
การเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile combustion)
- ดีเซล (Diesel)
- เบนซิน (Gasoline)
การรั่วไหล (Fugitive emissions)
- มีเทนจากการจัดการของเสียของห้องน้า
สารทาความเย็น (น้ายาแอร์)
- R32
2
ไฟฟ้า
3
ขยะ
กระดาษ
*คานวณจากจานวนพนักงานที่มาทางานในปี 2562

ปริมาณ

หน่วย

60.25

ลิตร

4,101.79
150.61

ลิตร
ลิตร

162.11*

กิโลกรัม

0.04
88,058.15
2,628.00
7,732.5

กิโลกรัม
kWh
ตัน
กิโลกรัม

ข้อมูลประเภทที่ 1 การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร ประกอบด้วย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่กับ ที่ไม่มี ก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เคลื่อนที่ ได้แก่
การใช้น้ ามัน ดี เซล และเบนซิน ของยานพาหนะของพนั กงานในองค์ กร รถเก็บขยะ รถดับเพลิ ง
เครื่องตัดหญ้า รถประจาตาแหน่งของนายกขององค์กร มีการเก็บข้อมูลโดยอ้างอิงปริมาณการใช้
จากใบเสร็จรับเงินจากการซื้อน้ามันของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ปริมาณมีเทนที่เกิดจาก
การั่วไหลของห้องน้า สามารถคานวณได้จากของเสียที่เกิดจากพนักงานที่ทางานในเทศบาลในปี 2562
การรั่วไหลของสารทาความเย็น R32 ทางเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ไม่ได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ไว้ ซึ่งคณะผู้ วิจั ย ได้ ป ระมาณการการรั่ว ไหลของสารทาความเย็น R32 โดยอาศัยแนวทาง
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การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Thailand Greenhouse Gas Management Organization,
2018)
ข้อมูลประเภทที่ 2 การใช้ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี 2562 จากใบเสร็จการใช้ไฟฟ้า
ของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมจานวน 88,058.15 หน่วย
ข้อมูลประเภทที่ 3 ปริมาณขยะของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง รวบรวมจากบันทึก
ขยะของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ที่มีการจัดเก็บทุกวันรถเก็บขยะหนึ่งคันสามารถเก็บขยะ
ได้ 7,200 กิ โ ลกรั ม ในปี 2562 มี ก ารจั ด เก็ บ ขยะของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง
ทั้งสิ้น 2,628,000 กิโลกรัม มีการกาจัดขยะของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ด้วยวิธีการแบบ
ฝั่งกลับโดยขนาดบ่อฝังกลบมีขนาด 10 x 25 x 2.5 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของปริมาณการใช้กระดาษ
ภายในเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง รวบรวมข้อมูลจากรายการสั่งซื้อกระดาษของเทศบาล
ตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง
การประเมิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดล าปาง ใช้ส มการ
และการคานวณตามคู่มือการประเมิน ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งสามารถคานวณได้จากการ
นาข้อมูลกิจกรรม (Activity data: AD) คูณค่าสัมประสิทธิ์การปล่ อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor: EF) ตามสมการที่ 1 (Thailand Greenhouse Gas Management Organization, 2018)
GHGi  ADi  EFi

(1)

โดยที่
GHGi คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินกิจกรรม i มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq หรือ tCO2eq)
ADi คือ ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีหน่วยแตกต่างกันไปตาม
กิจกรรม i
EFi คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม i (Thailand
Greenhouse Gas Management Organization, 2018)
สมการที่ 1 สามารถใช้ค านวณปริ มาณก๊า ซเรื อ นกระจกที่เ กิ ดจากกิจ กรรมการเผาไหม้
น้ามันเชื้อเพลิงฟอสซิล ไฟฟ้าและกระดาษ โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ
0.4999 กิโลกรัมคาร์บนอไดออกไซด์เทียบเท่า/kWh (Thailand Greenhouse Gas Management
Organization, 2020) ส่วนกิจกรรมอื่นสามารถคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกรายกิจ กรรม
ได้ ดังนี้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการกาจัดขยะ สามารถคานวณได้จากการเกิดมีเทน
ในการกาจัดขยะแบบเทกอง สามารถคานวณได้ตามสมการที่ 2 (IPCC, 2006)
GHGMSW  MSW  L0  28
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โดยที่
GHGMSW คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือ
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq หรือ tCO2eq)
MSW คือ ปริมาณขยะ มีหน่วยเป็นตัน
L0
คือ ศักยภาพของการเกิดมีเทน (ตันมีเทน/ตันขยะ)
ค่า 28 ในสมการที่ 2 คือ ค่าศักยภาพทาให้ เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential;
GWP) ของมีเทน ตามรายงานฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) (IPCC, 2006)
การคานวณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย ของเทศบาลตาบลแม่ทะ
จังหวัดลาปาง สามารถคานวณได้จากสมการที่ 3 (IPCC, 2006)
GHGSeptictank  TOW  EF  28

(3)

โดยที่
GHGSeptic tank คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย มีหน่ว ยเป็น
กิโลกรัมหรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq หรือ
tCO2eq)
TOW
คือ Total Organic Wastewater (kgBOD/ปี)
L0
คือ Emission factor (kgCH4/kgBOD)
5. ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกและอภิปรายผล
ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ตามแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ในการคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต
ค่าศักยภาพทาให้โลกร้อนในขอบเขตที่ 2 การคานวณการเกิดมีเทนจากกองขยะ ค่าศักยภาพทาให้
เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential; GWP) ของมีเทน ตามรายงานฉบับที่ 5 ของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change:
IPCC) (IPCC, 2006) และการรั่วไหลของ R32 ทาการประมาณค่าการรั่วไหลจากแนวทางการประเมิน
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยประมาณการการรั่วไหลร้อยละ 5 พบว่า ในปี 2562 เทศบาลตาบลแม่ทะ
จังหวัดลาปาง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 2,204.63 tCO2eq ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562
ประเภท

ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1

การเผาไหม้อยู่กับที่
(Stationary combustion)
- ดีเซล (Diesel)
การเผาไหม้เคลื่อนที่ (Mobile
combustion)
- ดีเซล (Diesel)
- เบนซิน (Gasoline)
การรั่วไหล (Fugitive emissions)
- มีเทนจากระบบ Septic tank
การรั่วไหลของสารทาความเย็น (น้ายาแอร์)
- R32
การใช้ไฟฟ้า
มีเทนจากการจัดการขยะแบบเทกอง
การใช้กระดาษ
รวม 1+2+3

2
3

GHG
(kgCO2eq)

GHG
Contribution
(tonCO2eq)
(%)

162.68

0.16

0.01%

11,076.00
328.37

11.08
0.33

0.50%
0.01%

4,539.02

4.54

0.21%

26.23
44,020.27
2,128,227.93
16,253.72
1+2+3

0.03
44.02
2,128.23
16.25
2,204.63

0.00%
2.00%
96.53%
0.74%
100.00%

ในปี 2562 เทศบาลต าบลแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในขอบเขตที่ 3 ที่ ม าจากการจั ด การขยะแบบเทกองที่ สุ ด โดยเทศบาลต้ อ งเป็ น คนรั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเทศบาลทั้งหมด ซึ่งก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะ ซึ่งการจัดการขยะ
ของเทศบาลดาเนิน การโดยการเทกองที่มีปริมาณ 625 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทาการนาดิ น กลบ
ด้ า นหน้ า เมื่ อ ขยะเต็ ม พื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด การย่ อ ยสลายแบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ เ กิ ด มี เ ทน
ที่เป็ น ก๊าซเรื อนกระจกขึ้น ในระหว่ างกระบวนการย่ อ ยสลายคิ ดเป็ นสั ดส่ ว นสู ง ถึง ร้ อยละ 96.53
ของการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ นกระจกทั้ง หมดของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ จังหวัดล าปาง การปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในขอบเขตที่ 2 มีค่าเท่ากับ 44.02 tCO2eq คิดเป็นสัดส่วนการปล่อย
ประมาณร้อยละ 2 ของการปล่อยทั้งหมดของเทศบาลในปี 2562 โดยมาจากการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
ส านั ก งานเทศบาล ในส่ ว นของการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากแหล่ ง ปล่ อ ยอื่ น ๆ ประกอบด้ว ย
การเผาไหม้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง มี เ ทนจากระบบบ่ อ เกรอะ การรั่ ว ไหลของสารท าความเย็ น R32
การใช้กระดาษ มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าร้อยละ 1
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร กระดาษ
ใบไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะเศษอาหารที่เมื่อย่อยสลายในสภาวะที่ไร้อากาศแล้วจะทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ในปริ ม าณสู ง เนื่ อ งจากมี สั ด ส่ ว นในองค์ ป ระกอบของขยะในปริ ม าณที่ สู ง ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบขยะของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง แล้ว พบว่า เศษอาหารมีสัดส่วนสูงเกือบ
ร้อยละ 70 ของขยะทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สัดส่วนองค์ประกอบขยะของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ชนิด
ปริมาณ (kg)
สัดส่วน (%)
1. ผักผลไม้และเศษอาหาร
1,670,619.60
63.57
2. กระดาษ
215,233.20
8.19
3. พลาสติก
442,292.40
16.83
4. ผ้า
36,003.60
1.37
5. ไม้
19,447.20
0.74
6. ยางและหนัง
13,140.00
0.5
7. แก้ว
91,191.60
3.47
8. โลหะ
55,188.00
2.10
9. อื่น ๆ
84,884.40
3.23
รวม
2,628,000
100
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลอาจต้องทางานร่วมกันกับประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะนามาเทกอง ซึ่งพบว่าหากมีการดาเนิน
กิจกรรมในการลดขยะอิน ทรี ย์ในพื้นที่ จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลลงได้
โดยโครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
การลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รมี ห ลากหลายวิ ธี ที่ จ ะด าเนิ น การ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเปลี่ยนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็นหลอด LED
(Kerdlap, P., 2017) มีการออกแบบสมาร์ตมิเตอร์ส าหรับจัดการพลั งงานไฟฟ้าผ่ านสมาร์ ท โฟน
(Maneechot, P., Wongpanyo, W. and Vichanpool, B., 2020) ในเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ได้ทาการหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ซึ่งได้กาหนดไว้ 3 วิธี ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดาเนินกิจกรรมของเทศบาล
กิจกรรม

รายละเอียด

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีล่ ดลงได้
(tCO2eq)
ระบบ Biogas ในครัวเรือน
ให้ทุกครัวเรือน/ร้านค้า มีระบบ Biogas
1,527.27**
ในครัวเรือน โดยนาก๊าซที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาหาร*
การน าใบไม้ ม าท าเป็ น ปุ๋ ย นาเศษกิ่งไม้/ใบไม้จากบ้านเรือนมาทาปุ๋ย
23.75
อินทรีย์
เพื่อใช้ในครัวเรือนและทดแทนปุ๋ยเคมี***
การกาจัดในระบบแบบเชิงกล นาขยะทั้งหมดเข้าระบบกาจัดขยะแบบ
2,128.23
ชีวภาพ (Mechanical
เชิงกลชีวภาพ****
Biological Treatment;
MBT)
*สมมติว่ามีการเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดและระบบไม่มีการรั่วไหล
***สมมติให้เป็นแบบพลิกกองและไม่เกิดมีเทนระหว่างการทาปุ๋ย

สัดส่วนที่
ลดได้ (%)
69.27
1.08
96.53

**ไม่รวมการทดแทนแอลพีจี
****สมมติ ใ ห้ ร ะหว่ า งการย่ อ ยสลายขยะสั ม ผั ส อากาศเพี ย งพอ
และไม่เกิดมีเทน
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จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า การกาจัดขยะแบบเชิงกลชีวภาพซึ่งเป็นกระบวนการทางชีววิทยา
ของแบคทีเรียนในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ จะอาศัยแอโรบิคแบคทีเรียภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
ในการย่อยสลาย (Ministry of Science and Technology, 2017) จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562 ได้ถึง 2,128.23 tCO2eq หรือกว่าร้อยละ 96
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในปี 2562 รองลงมา คือ การส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีระบบ
Biogas เพื่อกาจัดขยะจากเศษอาหารสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้1,527.27 tCO2eq หรือกว่า
ร้ อ ยละ 69.27 และการท าปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จ ากใบไม้ ส ามารถลดก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 23.75 tCO2eq
หรือประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น
6. สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ
การประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง ตามแนวทางการประเมิน
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ในปี 2562 พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมากที่สุดของเทศบาล
ตาบลแม่ทะ จังหวัดลาปาง คือ ขอบเขตที่ 3 จากการจัดการขยะแบบเทกอง มีสัดส่วนร้อยละ 96.53
ส่ ว นไฟฟ้ า มี สั ด ส่ ว นการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในองค์ ก รร้ อ ยละ 2 ส าหรั บ แหล่ ง ปล่ อ ยอื่ น ๆ
มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตาบลแม่ทะ
จังหวัดลาปาง มุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะ ซึ่งจากการประเมิน
พบว่าการนาขยะไปกาจัดด้วยระบบเชิงกลชีวภาพจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ราวร้อยละ 96
ของการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง หมด แต่ ห ากการด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
เนื่ อ งจากเทศบาลไม่ มี ร ะบบก าจั ด ขยะดั ง กล่ า ว การส่ ง เสริ ม ให้ แ ต่ ล ะครั ว เรื อ นมระบบ Biogas
เพื่อลดขยะอินทรีย์ในการนามาเทกอง เมื่อพิจารณาแล้วการส่งเสริมให้มีระบบ Biogas จะเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมกับเทศบาลตาบลแม่ทะมากกว่าการกาจัดขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ เนื่องจากเป็น
โครงการที่สามารถดาเนินการได้เองและมีค่าใช้ จ่ายที่ต่าหว่า เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
และยั่งยืนต่อไป
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