
การประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ท ์
ของโรงเรยีน 



ประเด็นน าเสนอ 

• คาร์บอนฟตุพริน้ท์คืออะไร 
• ประเภทของคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
• คาร์บอนฟตุพริน้ท์ของโรงเรียน คืออะไร 
• ขัน้ตอนการท าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของโรงเรียน 
• กิจกรรมอะไรในโรงเรียนท่ีปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
• วิธีการและตวัอยา่งค านวณการปลอ่ยและการดดู

ซบัก๊าซเรือนกระจก 



คอื ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยจาก 

1. กจิกรรมในชวีติประจ าวนั 

2. ผลติภณัฑ ์

3. การด าเนนิงานขององคก์ร 

 

• วัดออกมาในรปู กโิลกรัมหรอืตนั
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

 

• ประเมนิเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการก าหนดเป้าหมาย
และการจัดการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

คารบ์อนฟตุพริน้ท ์(Carbon Footprint) 



เอกสารอ้างอิงการค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

เครื่องมือค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจ าวัน 



คารบ์อนฟตุพริน้ทใ์นชวีติประจ าวนั 

Website: http://carbonmarket.tgo.or.th/carbonfootprint/thai/index.php 



คารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภณัฑ ์



7 

“คารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร” คอื ปรมิาณการปลอ่ย
และดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจก ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการ
ด าเนนิงานขององคก์ร  
 

วดัออกมาเป็น “ตนั” หรอื “กโิลกรัม” ของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเทา่  

คารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 



คารบ์อนฟตุพริน้ทข์องโรงเรยีน  

หมายถงึ ปรมิาณการปลอ่ยและดดูกลบั
กา๊ซเรอืนกระจก ทีเ่กดิจากกจิกรรมการ
ด าเนนิงานของโรงเรยีน 

 

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จะน ามาคิดเทียบ
เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีหน่วยวัดเป็น ตัน หรือ 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  



กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์1 ตนั  
= ถงั 200 ลติร จ านวน 2,824 ถงั 

ที่มา : ดร.สุวนิ  อภชิาตพิฒันศิริ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหดิล 



ทราบแหล่งปล่อย+ปริมาณการปล่อยและดดูกลับก๊าซเรือนกระจก 

หามาตรการ/วางแผนลดการปล่อย/เพิ่มการดดูซับ 

ก๊าซเรือนกระจก 

โรงเรียนคาร์บอนต ่า 

ลดภาวะโลกร้อน 

วตัถปุระสงคก์ารท าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องโรงเรยีน 

เมืองคาร์บอนต ่า 



กา๊ซเรอืนกระจก 7 ชนดิตามพธิสีารเกยีวโต NF3 



กา๊ซเรอืนกระจก แหลง่ก าเนดิ 

คารบ์อนไดออกไซด ์ 
CO2 

การหายใจของสตัว/์คน การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิจากซาก
ฟอสซลิ (น ้ามัน ถา่นหนิ กา๊ซธรรมชาต)ิ การท าลายป่า 

มเีทน  
CH4 

การยอ่ยสลายสารอนิทรยีแ์บบไรอ้ากาศ  เชน่ การท านา
แบบน ้าขงั การผายลมของสตัว ์การหมักหมมของขยะ
อนิทรยี ์การยอ่ยสลายในบอ่บ าบดัน ้าเสยี เป็นตน้ 

ไนตรัสออกไซด ์ 
N2O 

ปุ๋ ยเคมทีีม่ไีนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ และอตุสาหกรรมทีใ่ช ้

กรดไนตรกิผลติ เชน่ เสน้ใยไนลอน เคม ีพลาสตกิ 

ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน 
HFCs 

สารดบัเพลงิ และสารท าความเย็นในเครือ่งปรับอากาศ 

เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน 
PFCs 

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ผลติสารกึง่ตวัน าไฟฟ้า 
เครือ่งส าอาง และยา 

ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลโูอไรด ์
SF6 

การถลงุแรแ่มกนเีซยีม,อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

ไนโตรเจนไตรฟลโูอไรด ์ 
NF3 

 

อตุสาหกรรมอเิล็กโทรนคิส ์วงจรรวมขนาดเล็กส าหรับ
คอมพวิเตอร ์

แหลง่ก าเนดิกา๊ซเรอืนกระจกทีส่ าคญั  7 ชนดิ 



ข ัน้ตอนที ่1 : การก าหนดขอบเขตขององคก์รและการด าเนนิงาน  

ข ัน้ตอนที ่2 : การวเิคราะหแ์หลง่ปลอ่ย/ดดูซบักา๊ซเรอืนกระจก 

ข ัน้ตอนที ่3 : การคดัเลอืกวธิกีารค านวณ 

ข ัน้ตอนที ่4 : การเก็บขอ้มลู 

ข ัน้ตอนที ่5 : คดัเลอืกคา่การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

8 ข ัน้ตอนการท าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องโรงเรยีน 



ข ัน้ตอนที ่6 : การค านวณปรมิาณการปลอ่ย/ดดูซบั
กา๊ซเรอืนกระจก 

ข ัน้ตอนที ่7 : รายงานสรปุปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกของโรงเรยีน 

ข ัน้ตอนที ่8 : การทวนสอบความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 



การรายงานขอ้มลูคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องโรงเรยีน 

1.ขอ้มลูการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก 

1.1 การปลอ่ย GHG ทางตรง 

1.2 การปลอ่ย GHG จากการใช ้
ไฟฟ้า 

1.3 การปลอ่ย GHG ทางออ้ม
อืน่ๆ 

2.ขอ้มลูการดดูกลบั
กา๊ซเรอืนกระจก 

ตน้ไม/้พืน้ทีส่เีขยีว 



ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1  Direct Greenhouse Gas Emission) 

ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า  
(Scope 2  Indirect Greenhouse Gas Emission) 

ประเภทที่ 3  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ  
        (Scope 3 Other Indirect Greenhouse Gas Emission) 

ประเภทของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  



ประเภทที ่1 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง 

การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (Stationary Combustion) 

การเผาไหม้ที่มีการเคล่ือนที่ (Mobile Combustion) 

การร่ัวไหล (Fugitive Emission) 

การเผาไหม้ชีวมวล (Combustion of Biomass) 



การเผาไหมท่ี้อย ูก่บัท่ี  

 

 

 

 

 

 

 เชือ้เพลงิชีวมวล 

เคร่ืองตดัหญ้า 

ถงั LPG 

เคร่ืองพน่หมอกควนั 

ป๊ัมน า้ 



การเผาไหมท่ี้มีการเคลื่อนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 



การรัว่ไหลและอ่ืน ๆ 

อปุกรณด์บัเพลิง 



การรัว่ไหลและอ่ืนๆ 

 

 

การใชปุ๋้ยเคมี 

 

 

น า้เสียไมไ่ดร้บัการบ าบดั/การบ าบดัน า้เสีย 

 

 



เป็นการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ณ แหลง่ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

ประเภทที ่2 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า  



ประเภทที ่3 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ  



ขยะในโรงเรยีน 



การวเิคราะหแ์หลง่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

สถานที/่แหลง่
ปลอ่ยกา๊ซฯ 

กจิกรรมอะไรทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก 

โรงอาหาร ไฟฟ้า, เศษอาหาร,โฟม,พลาสตกิ, 
แกส๊หงุตม้, น ้ามันเชือ้เพลงิไปซือ้
อาหาร, สว่นประกอบอาหาร, น ้า
เสยี,รถแมค่า้ 

หอ้งพักคร ู แอร,์กระตกิไฟฟ้า,ถังดบัเพลงิ
,พลาสตกิ,เครอืงคอม,ปริน้เตอร,์
กระดาษ,ขยะ,พัดลม,ตูเ้ย็น,ทวี,ีเว
ฟ,กระทะไฟฟ้า 

ยานพาหนะของ รร. มอไซด-์พว่ง, รถยนต,์รถตู,้รถ
บสัรร.,รถไฟฟ้า 

หอ้งเรยีน ไฟฟ้า,น ้ายาแอร,์การใชอ้ปุกรณ์
ตา่งๆ เชน่ ชอลค์, กระดาษ, ขยะ 

หอ้งสมดุ ตรายาง,น ้าหมกึ,แอร,์พัดลม,ไฟ,
กระดาษ,คอม,ปริน้,ถังดบัเพลงิ,
อปุกรณ์ซอ่มหนังสอื, ทวี,ีตูเ้ย็น,
อปุกรณ์โสต,พลาสตกิ,ขยะ,หอ้งน ้า 

หอ้งน ้า หลอดไฟ,น ้าประปา,น ้าเสยี,
กระดาษทชิช,ูถงุพลาสตกิ,พัดลม
ดดูระบาย,ผา้อนามัย, สบู,่น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า,บหุรี,่ลกูเหม็น/ดบักลิน่
,ถงุยาง 



ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  =  ขอ้มลูกจิกรรม  x   คา่แฟคเตอรข์องการ 
                                                           ปลอ่ยหรอืดดูซบั                           
                                                             กา๊ซเรอืนกระจก   

 GHG emissions  =  Activity Data  x  Emission Factor 

วธิกีารค านวณปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก 



ข้อมลูกิจกรรม 

น า้มนัเชือ้เพลิง  

ก๊าซธรรมชาต ิ

ไฟฟ้า 

ขยะรวม 

น า้ประปา 

กระดาษ 

 



การเก็บขอ้มลู  

4.1 รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ  เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ, 
บนัทกึเบกิ-จา่ย, การอนุมัต,ิ การส ารวจ เป็นตน้ 
 
4.2 ชว่งความถีแ่ละชว่งเวลาของการเก็บขอ้มลู 
 เก็บขอ้มลูชว่งเวลา 1 ปี ตามปีปฏทินิหรอื
ปีงบประมาณ 
 
4.3 การเลอืกปีฐาน 
 4.3.1 ปีทีม่ขีอ้มลูสมบรูณ์ 
 4.3.2 ปีทีม่กีารเก็บขอ้มลูอยา่งแมน่ย าและถกูตอ้ง 
   



การค านวณปรมิาณการดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจก 
จากกจิกรรมปลกูตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีว 

• เฉพาะพืชยืนต้น  

•พืชล้มลุกและไม้พุ่ม มักมีค่าน้อยมาก ตัดทิง้ได้ 

• ต้องการข้อมูล “ความสูงและเส้นรอบวงของต้นไม้” ในการค านวณการดดู
กลับปริมาณคาร์บอน 

     -  ความสูงมากกว่า 2 เมตร วัดที่ความสูงระดบัอก (1.3 เมตร)  

     -  เส้นรอบวงของต้นไม้ที่มีขนาดตัง้แต่ 14.1 เซนตเิมตรขึน้ไป 



ยกตัวอย่างการค านวณ 


