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1. ขอมูลพ้ืนฐานของเมือง 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีพ้ืนท่ีภายใตการปกครองท้ังสิ้น 6.0 ตารางกิโลเมตร ตามขอมูลของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย อางอิงขอมูลป พ.ศ. 2559 มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 14,217 ครัวเรือน ประชากร 27,776 คน 

โดยลักษณะการใชประโยชนท่ีดินของเมืองแสดงไดดังรูปท่ี 1 ซ่ึงลักษณะการใชประโยชนท่ีดินมีพ้ืนท่ีอยูอาศัย  

สิ่งปลูกสรางอาคาร สํานักงาน ธุรกิจการคา และสถาบันตาง ๆ โดยไมปรากฏพ้ืนท่ีทางดานเกษตรกรรมและ 

ปศุสัตว ท้ังนี้ดานการขนสงเปนระบบการขนสงทางถนนเปนหลัก มีเสนทางขนสงทางรถไฟแตเปนเพียงเสนทางวิ่ง

ผาน โดยระบบการขนสงทางน้ําและทางอากาศไมมีในขอบเขตของเมือง  

สวนพ้ืนท่ีสําหรับการจัดการของเสียไมวาจะเปนการฝงกลบขยะ การเผาไหมขยะ และบอบําบัดน้ําเสียเปน

การจัดการนอกพ้ืนท่ีเขตของเมือง โดยบอบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียของเมืองไดรอยละ 50 ซ่ึงสวน

ท่ีเหลือจะเปนการปลอยท้ิงตามธรรมชาติ จากบริบทของเมืองสามารถระบุกิจกรรมและขอบเขตแหลงปลอยกาซ

เรือนกระจกไดดังตารางท่ี 1 สําหรับการรายงานคาการปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง 
 

 
รูปท่ี 1 แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

1. ภาคพลังงาน     

- ครัวเรือน/ที่พักอาศัย  ✔ ✔    

- การใชพลังงานในสวนธุรกิจการคาและหนวยงานตาง ๆ ✔ ✔    

- การใชพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต     

- การใชเชื้อเพลิงสําหรับผลิตพลังงาน (อตุสาหกรรม)     

- การใชเชื้อเพลิงสําหรับผลิตพลังงาน (นําเขากริด)    

- การใชพลังงานในภาคเกษตร ปาไม และประมง    

- การใชพลังงานในภาคอื่น ๆ  ✔    

- การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากเหมอืงถานหิน    

- การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับน้ํามันและ

กาซธรรมชาติ 

   

2. ภาคขนสง    

- การใชพลังงานภาคการขนสงทางถนน  ✔   ✔  

- การใชพลังงานภาคการขนสงทางรถไฟ    

- การใชพลังงานภาคการขนสงทางน้ํา    

- การใชพลังงานภาคการขนสงทางอากาศ    

- การใชพลังงานภาคการขนสงทางบกที่ไมใชถนน    

3. ภาคการจดัการของเสยี    

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารฝงกลบ ✔   

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารฝงกลบ (ขยะที่รับกบัจัดใหเมืองอื่น) ✔   

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารทางชวีภาพ    

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารเผาไหม   ✔ 

- การจัดการน้ําเสียและการปลอยทิ้ง ✔   

4. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภณัฑ    

- กระบวนการอุตสาหกรรม    

- การใชผลิตภัณฑ    



 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction 

Develop Local GHG Abatement Plans in 8 municipalities (Region 1) 

3 

กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

5. ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน    

- การจัดการปศุสัตว    

- การใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน    

- รวมแหลงปลอยอื่น ๆ และการปลอยที่ไมใช CO2 จากพื้นดิน    

หมายเหตุ:    แหลงปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับการรายงานแบบ Basic 

  แหลงปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับการรายงานแบบ Basic+ 

       ✔    การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตของเมืองที่พิจารณา 

 

2. ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลกิจกรรมกาซเรือนกระจกซ่ึงถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการประเมินการปลอยกาซเรือน

กระจกของเมือง ท้ังนี้การเก็บขอมูลในโครงการนี้จะอางอิงตาม The Global Protocol for Community-Scale 

Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) โดยขอมูลจะมีอยู  2 ระดับคือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูล 

ทุติยภูมิ ซ่ึงในโครงการการเก็บขอมูลจะใหความสําคัญในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ ท้ังนี้การไดมาซ่ึงขอมูลปฐมภูมิของ

แตละแหลงปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือใหเกิดการเก็บขอมูลไดอยางตอเนื่องและมีการพัฒนารูปแบบการเก็บขอมูล

ใหมีความเหมาะสมตามบริบทของเมือง ในโครงการจึงใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการเก็บขอมูลใหแตละ

เมือง โดยเนนหลักสําคัญใหการไดมาซ่ึงขอมูลสามารถแทรกเขาไปกับงานประจําท่ีดําเนินการอยูของแตละเทศบาล

ได โดยกระบวนการนี้จะสรางใหเทศบาลเปนศูนยกลางขอมูล (Data Center) ซ่ึงการไดมาของขอมูลตามแหลงการ

ปลอยกาซเรือนกระจกของแตละเมืองท่ีไดกลาวมาแลวจากบทท่ี 2 พบวา การไดมาซ่ึงขอมูลมีความเก่ียวของกับ

หลาย ๆ ภาคสวน อาทิเชน หนวยงานราชการและเอกชน ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม และ

ภาคการขนสง เปนตน ดังนั้นสิ่งสําคัญคือการสรางความรูและความเขาใจกับแตละภาคสวนถึงวัตถุประสงคของ

การนําขอมูลมาใช รูปแบบของขอมูลและประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวม เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและมี

กระบวนการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องดังรูปท่ี 2 ดังนี้ 
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รูปท่ี 2 ผูใหขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง 

  

จากขอมูลท่ีจะทําการจัดเก็บสามารถแยกตามสวนของผูถือครองขอมูลไดดังรูปท่ี 3  ดังนี้ 

 
รูปท่ี 3 ผูถือครองขอมูลของแตละแหลงปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง 

 

ในการดําเนินงานจะมีท่ีปรึกษาเปนผูสนับสนุนใหกับเทศบาลโดยผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดเก็บขอมูล

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอมูลกิจกรรมในแตละประเภท ผูถือครองขอมูล และกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลสามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 กระบวนการเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก 

ขอมูลกิจกรรม ผูใหขอมูล กระบวนการการเก็บขอมูล 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของเมือง เทศบาล ใหขอมูลตามแบบฟอรมการเก็บขอมูล 

2. รายชื่อธุรกิจ 13 ประเภทและ

อุตสาหกรรม 

เทศบาล ขอมูลจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3. ขอมูลปริมาณขยะ และวิธีการ

จัดการ 

เทศบาล รายงานปริมาณขยะจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

4. ขอมูลการบําบัดน้ําเสีย เทศบาล รายงานจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

5. ข อ มู ล ป ริ ม า ณ ไ ฟ ฟ า  8 

ประเภท 

การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือ

การไฟฟานครหลวง 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

6. ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา

สาธารณะ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค,การ

ไฟฟานครหลวง, เทศบาล  

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

7. ขอมูลน้ําประปา การประปาสวนภูมิภาคหรือ

การประปานครหลวง 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

8. ขอมูลการจัดการปศุสัตว ปศุสัตวอําเภอ หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

9. ขอมูลการเพาะปลูก เกษตรอําเภอ หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

10. ข อ มู ล ก า ร ใ ช เ ชื้ อ เ พ ลิ ง

หน วยงานภาครั ฐ  เอกชน 

สถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ  

หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

สถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ท่ีอยูในขอบเขต 

- หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

11. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงจากภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ขอมูลจากภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมและ E-report  

- หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

- การสงแบบฟอรมการเก็บขอมูลพรอม

หนังสือแจงตอสัญญาประจําป 

- การสอบถามขอมูลเม่ือมีการมาตอ

สัญญา ณ เทศบาล 
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ขอมูลกิจกรรม ผูใหขอมูล กระบวนการการเก็บขอมูล 

12. ขอมูลการขนสงในเมืองและ

ระหวางเมือง 

ขอมูลจากเจาของกิจการ - หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล  

- การล ง พ้ืน ท่ี ส อบถามข อ มู ล ด ว ย

แบบสอบถาม 

13. ขอมูลภาคครัวเรือน ขอมูลจากภาคครัวเรือนท่ี

ทําการสุมตัวอยาง 

ก า ร ล ง พ้ื น ท่ี ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล ด ว ย

แบบสอบถาม โดยผูเก็บแบบสอบถาม 

อาทิเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

หรือเจาหนาท่ีของเทศบาล 

 

สําหรับการเก็บขอมูลในสวนของภาคครัวเรือนจะทําการจัดเก็บขอมูลดวยแบบสํารวจขอมูลกิจกรรมการ

จัดทําขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกระดับเมืองภาคครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ โดยทุกเมืองท่ีอยูภายใตการ

ดูแลของ CS-11 ใชแบบสํารวจขอมูลกิจกรรมชุดเดียวกัน ซ่ึงผลการสํารวจขอมูลกิจกรรมของแตละเทศบาลมี

ดังตอไปนี้ 

 

2.1 ขอมูลท่ัวไป 

2.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

2.1.2 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.3 จังหวัด บุรีรัมย 

2.1.4 พ้ืนท่ีตามการปกครอง (ตร.กม.) 6.0 

2.1.5 ปท่ีจัดทําขอมูล (ปฐาน) พ.ศ. 2559 

2.1.6 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (คน) 27,776 

2.1.7 จํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร (ครัวเรือน) 14,217 

2.1.8 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2.2 ขอบเขตของเมือง 

ขอบเขตการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองของเทศบาลเมืองบุรีรัมยกําหนดขอบเขตตาม

พ้ืนท่ีการปกครอง 6.0 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถระบุกิจกรรมท้ังหมดภายใตขอบเขตของเมืองไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดภายใตขอบเขต 

กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

1. ภาคพลังงาน     

- ครัวเรือน/ท่ีพักอาศัย  

- ธุรกิจการคาและหนวยงานตาง ๆ 
การเผาไหม

เชื้อเพลิงใน

เครื่องจักร อุปกรณ

และกาซหุงตม 

การใชไฟฟา 

   

 

- กิจกรรมดานการเกษตร ปาไมและการประมง 

- ภาคอ่ืน ๆ  

2. ภาคขนสง    

- การขนสงทางถนน  การเผาไหม

เชื้อเพลิงใน

กิจกรรมการขนสง

ในเขต 

 การเผาไหม

เชื้อเพลิงใน

การขนสง

ระหวางเมือง 

3. ภาคการจัดการของเสีย    

- การจัดการของเสียดวยวิธีการฝงกลบ การจัดการของเสีย

ท่ีเกิดในเมืองแตมี

พ้ืนท่ีจัดการอยูนอก

เมืองโดยเทศบาล

ดําเนินการเองและ

รับกําจัดจาก

เทศบาลอ่ืน   

  

- การจัดการของเสียดวยวิธีการเผาไหม   การจัดการ

ขยะติดเชื้อท่ี

เกิดในเมือง

แตพ้ืนท่ี

จัดการอยู

นอกเมือง 
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กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

- การจัดการนํ้าเสียและการปลอยท้ิง การจัดการน้ําเสียท่ี

เกิดเมือง โดยบําบัด

ในเขตและนอกเขต 

  

4. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ ไมมี 

5. ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน ไมมี 

 

2.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

จากตารางท่ี 3 ผลการสํารวจขอมูลกิจกรรมท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตของเมือง โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมของแตละกิจกรรมมีดังตอไปนี้ 

 2.3.1 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 

 2.3.1.1 ครัวเรือน/ท่ีพักอาศัย 

1) ขอมูลจากการสํารวจในภาคครัวเรือน 

ป พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 14,217 ครัวเรือน ดังนั้นจํานวน

แบบสํารวจท่ีจะทําการสุมตัวอยางรอยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด เทากับ 2,843 ครัวเรือน ณ ปจจบุันอยู

ในระหวางการเก็บขอมูล ท้ังนี้การกระจายแบบสํารวจในแตละชุมชนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4 การกระจายแบบสํารวจในแตละชุมชน 

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน  จํานวนครัวเรือน จํานวนแบบสอบถาม (ชุด) 

1 ไมกําหนดชุมชน 6  

2 หลังศาล 1,017 203 

3 สะพานยาว 336 68 

4 บุลําดวนเหนือ 894 179 

5 หลังราชภัฏ 867 173 

6 บุลําดวนใต 1,292 258 

7 ตลาด บ.ข.ส. 843 169 

8 ประปาเกา 943 189 
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ลําดับท่ี ช่ือชุมชน  จํานวนครัวเรือน จํานวนแบบสอบถาม (ชุด) 

9 ชุมเห็ด 1,030 206 

10 หนองปรอื 944 189 

11 ตนสัก 1,321 264 

12 หลังสถานีรถไฟ 817 163 

13 เทศบาล 699 140 

14 หนาสถานีรถไฟ 724 145 

15 วัดอิสาณ 702 140 

16 หลักเมือง 360 72 

17 ตลาดสด 741 149 

18 โคกกลาง 586 117 

19 ฝงละลม 95 19 

รวม 14,217 2,843 
 

ผลการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลปริมาณการใชกาซหุงตมเทากับ 15 กิโลกรัมตอเดือนตอ

ครัวเรือน และถานหุงตมเทากับ 5.5 กิโลกรัมตอเดือนตอครัวเรือน 

 

2) ขอมูลการจําหนายกาซหุงตม 

ในเขตพ้ืนท่ีมีรานจําหนายกาซหุงตมท่ีใหขอมูลปริมาณการจําหนายตอป โดยมีรานทองศรีแกส 

7,500 กิโลกรัมตอป รานกิจรุงเรืองแกส 1,500 กิโลกรัมตอป และซุยเฮงเส็งแกส 6,750 กิโลกรัมตอป 

 2.3.1.2 ธุรกิจการคา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ 

สําหรับธุรกิจการคา ผูประกอบการดานพาณิชยกรรมและบริการภายในขอบเขตท่ีทําการ

พิจารณา จากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ไดมีการจําแนกสถานประกอบกิจการคา (ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ) 

ท้ัง 13 ประเภทกิจการ  

สําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ภายใตขอบเขตท่ีพิจารณา ไดรับขอมูล

จากหนวยงานบางสวน  
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 2.3.1.3 การขนสงทางถนนภายในขอบเขตของเมือง 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดมีการสงจดหมายและแบบฟอรมสํารวจขอมูลไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของ 

อยูในระหวางการตอบกลับขอมูลของหนวยงาน 

 2.3.1.4 การจัดการของเสียดวยวิธีฝงกลบ  

 การจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนในเมืองดวยวิธีฝงกลบ มีพ้ืนท่ีจัดการอยูนอกขอบเขตของเมือง ท้ังนี้

บอฝงกลบท่ีมีการใชอยูในปจจุบันเปดบอมาตั้งแตป พ.ศ.2543 โดยมีขอมูลปริมาณขยะท่ีฝงกลบตั้งแตป พ.ศ.2546 

จนถึงปจจุบัน โดยเทศบาลมีการรับขยะจากแหลงอ่ืนมากําจัด ดังนั้นคาการปลอยกาซเรือนกระจกในสวนนี้จะทํา

การรายงานแยก 

 2.3.1.5 การจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีระบบการบําบัดน้ําเสียซ่ึงรองรับน้ําเสียไดเพียงบางสวน ท้ังนี้ปริมาณท่ี

ไมไดเขาระบบจะเปนการปลอยท้ิงตามธรรมชาติ โดยคิดปริมาณน้ําเสียรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใชท้ังหมดหักลบ

กับปริมาณน้ําท่ีเขาบอบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงระบบการบําบัดน้ําเสียอยูภายนอกเขตพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของเทศบาล

ตําบลอิสาณ โดยในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบท้ังสิ้น 3,862,400 ลูกบาศกเมตร 

 

 2.3.2 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 2 

ปริมาณการใชไฟฟาในขอบเขตของเมืองท้ัง 8 ประเภทไดจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงในป พ.ศ. 

2559 เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีการใชไฟฟารวมท้ัง 8 ประเภทเทากับ 64,745,027.26 กิโลวัตตตอชั่วโมง สําหรับ

ปริมาณการใชไฟฟาสาธารณะ 2,268,386.64 กิโลวัตตตอชั่วโมง 

 

 2.3.3 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 3 

 2.3.3.1 การขนสงทางถนนระหวางเมือง 

การขนสงระหวางเมือง ประกอบดวย รถปรับอากาศ รถตู  

 2.3.3.2 การจัดการของเสียดวยวิธีการเผาไหม  

การจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนในเมืองดวยวิธีการเผาไหม มีพ้ืนท่ีจัดการอยูนอกขอบเขตของเมือง 

สวนใหญเปนขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลในขอบเขตของเมือง ในปฐานมีปริมาณขยะเทากับ 337.74 ตันตอป 

และมีการใชน้ํามันดีเซลในการเผาไหมจํานวน 25,330.65 ลิตรตอป 

 

3. การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก 

จากขอมูลกิจกรรมท่ีเก็บรวบรวมได นํามาคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอางอิงตาม The 

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) โดยมีสมการท่ีใช
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ในการคํานวณคือ ขอมูลกิจกรรม (Activity Data) คูณกับคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission 

Factor) แสดงอยูในรูปของตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) ดังสมการตอไปนี้ 

 

 
 

 สําหรับขอมูลกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะตองมีการคํานวณใหอยูในหนวยท่ีสามารถคูณกับคาสัมประสิทธิ์

ได ยกตัวอยางเชน ขยะมูลฝอยท่ีนําไปจัดการดวยวีฝงกลบ ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บไดจะอยูในหนวยตันขยะ ดังนั้นจะตองมี

การประเมินอัตราการเกิดกาซมีเทน (CH4) โดยอางอิงสมการจาก GPC ใชประเมินปริมาณกาซท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจาก

มูลฝอยท่ีเขาสูพ้ืนท่ีฝงกลบในปนั้น กอนท่ีจะนํามาคูณกับคาสัมประสิทธิ์เพ่ือแสดงในรูปของตัคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา โดยรายละเอียดการคํานวณของแตละเทศบาลแบงเปนภาคพลังงาน ภาคการขนสง ภาคการจัดการของ

เสีย และภาคการเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5 การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก = ขอมูลกิจกรรม × คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก 
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ตารางท่ี 6 การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคการขนสง 

 
 

ตารางท่ี 7 การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคการจัดการของเสีย 

 
 

4. ผลการประเมินกาซเรือนกระจก 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบุรีรัมยแบบ BASIC มีคาเทากับ 85,600.13 tCO2eq 

และแบบ BASIC+ มีคาเทากับ 104,207.67 tCO2eq ดังแสดงในตารางท่ี 8  ซ่ึงหากพิจารณาการปลอยกาซเรือน

กระจกตามขอบเขต พบวา ขอบเขตท่ี 1 มีคามากท่ีสุด 46,034.35 tCO2eq คิดเปนรอยละ 44 ของคาการปลอย

กาซเรือนกระจกท้ังหมด รองลงมาคือ ขอบเขตท่ี 2 มีคาเทากับ 39,008.51 tCO2eq คิดเปนรอยละ 38 ของคาการ

ปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมด และสุดทายขอบเขตท่ี 3 เทากับ 19,164.81 tCO2eq คิดเปนรอยละ 18  ของคา

การปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมด ดังท่ีแสดงในรูป 4 

โดยกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการปลอยกาซเรือนกระจก 3 อันดับแรกจากรูปท่ี 5 คือการใชพลังงานใน

ภาคการขนสงทางถนน รองลงมาคือ การใชพลังงานไฟฟาในสวนท่ีพักอาศัย และการใชพลังงานในสวนธุรกิจ

การคาและหนวยงานตาง ๆ มีคาเทากับ 33,451.63, 25,478.41, 18,068.45 tCO2eq ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 สรุปปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

 
 

 
รูปท่ี 4 สัดสวนปริมาณกาซเรือนกระจกตามขอบเขตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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รูปท่ี 5 ปริมาณกาซเรือนกระจกแยกรายกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

5. การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคต 

สําหรับเทศบาลเมืองบุรีรัมยแนวโนมการปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังในภาคพลังงานและของ

เสียมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 6 และ 7 ตามลําดับ ท้ังนี้ในภาคพลังงานการปลอยกาซเรือนกระจกแตละ

สวนมีคาการปลอยท่ีมีแนวโนมใกลเคียงกัน ตางกับเทศบาลเมืองมหาสารคามท่ีแนวโนมการปลอยอยูท่ีการใช

พลังงานไฟฟาเปนหลัก สําหรับภาคของเสียเปนการปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตท่ี 1 เนื่องจากเปนเทศบาลท่ี

มีการดําเนินการจัดการของเสียดวยวิธีฝงกลบเอง  

 
รูปท่ี 6 ผลการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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รูปท่ี 7 ผลการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคของเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

6. เกณฑการประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง 

จากผลการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย พบวากิจกรรมท่ี

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดไดแก การใชพลังงานไฟฟาในภาคสวนตาง ๆ รองลงมาไดแก การใช

พลังงานในภาคขนสงทางถนน การจัดการของเสียดวยวิธีฝงกลบ และ การใชเชื้อเพลิงสวนท่ีพักอาศัย ตามลําดับ 

ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

6.1 การระดมความคิดเห็นของมีสวนไดสวนเสียในมาตรการตาง ๆ  

ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมย โดย

ไดเชิญภาคสวนตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของมาระดมความคิดเห็นและเสนอมาตรการท่ีเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะ

ดําเนินการในเขตเทศบาล ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 โดยท่ีปรึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาการปลอยกาซเรือน

กระจกระดับเมือง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย พรอมท้ังแนะนํามาตรการเบื้องตนเพ่ือใหผูเขารวมประชุมเห็นภาพ

และเกิดแนวคิดกอนท่ีจะแบงกลุมผูเขารวมประชุม เปนกลุมจํานวน 5 กลุม เพ่ือใหอภิปรายถึงเปาหมายการลด

กาซเรือนกระจก และ กิจกรรม หรือมาตรการท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกของเทศบาล ซ่ึงสามารถสรุปกิจกรรมท่ีแตละกลุมนําเสนอแกท่ีประชุมดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 มาตรการท่ีมีการนําเสนอในการประชุมระดมสมองของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
หัวขอ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 

เปาหมาย 20%-50% 30% 20% 20% 

มาตรการ
ดาน
พลังงาน 

- เปลี่ยนหลอด LED ทุก
ครัวเรือนและสํานักงาน 

- ติดตั้ง solar cell ทุก
ครัวเรือน 

- ติดตั้ง Solar Cell สําหรับไฟ
ถนนสาธารณะ อาคาร 
สํานักงาน 

- ปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศท่ี 26 

องศา 

- การใชอุปกรณท่ีมีฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5 

- ปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่อง
การประหยัดพลังงาน 

- การสรางแรงจูงใจโดยการ
ใชมาตรการทางดานภาษี
ใหกับหางราน สถาน
ประกอบการ 

- เปลี่ยนโคมไฟถนน
เปน โคม LED 
Solar Cell  

- ติดตั้งแผง Solar 

Cell ในคลองละลม
เพ่ือผลิตไฟฟา 

- มาตรการลดภาษี
ใหกับเอกชนท่ีมี
การการใชไฟฟา
ลดลง 

- การเปลี่ยนไป
ใชหลอดไฟ 
LED 

- เปลี่ยนไฟถนน
เปนหลอดLED 

- เปลี่ยนไฟรอบ
คลองละลม ให
เปนแบบ LED 

ใช Solar Cell  

- นํา Solar Roof 

มาใชกับ อาคาร 
สถานศึกษา 
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หัวขอ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 

มาตรการ
ดานการ
จัดการ
ขนสง 

- n/a - จัดใหบริการ
รถจักรยานฟรี และ 
มีเลนสําหรับ
จักรยานในเขต
เมือง 

- ใชรถจักรยานยนต
ไฟฟา 

- จัดใหมีรถกอลฟ
ไฟฟา บริการใน
เขตเทศบาล 

- สรางจุดจอดรถรับ-

สงนักเรียน บุคคล
ท่ัวไปบริเวณชาน
เมือง และสราง
ระบบขนสง
สาธารณะในการ
เชื่อมตอ 

- เพ่ิมเลน
สําหรับ
จักรยานใน
เขตเมือง 

- กําหนดใหทุก
วันศุกร มีการ
ใชจกัรยานใน
การเดินทาง
ไปทํางาน ทํา
ธุระตาง ๆ  

 

- การใชจักรยาน 
ทํา Bike Lane 

- นําระบบรถราง
มาใชในเขต
เมือง 
 

มาตรการ
ดานการ
จัดการขยะ 

- จัดใหมีการคัดแยกขยะ 

- หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

- มาตรการดานภาษีกับ
ผลิตภัณฑท่ีไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

- การจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

- การลดขยะตนทาง 

- ติดตั้งบอดักไขมัน 

- ปลูกจิตสํานึก
ในการคัดแยก
ขยะใน
ครัวเรือน
ตั้งแตตนทาง 
ผานทาง 
Social Media 

- ปรับปรุงระบบ
การจัดการขยะ 
ใหสอดคลองกัน
ท้ังตนทาง 
กลางทาง และ 
ปลายทาง  

มาตรการใน
การจัดการ
ภาค
ครัวเรือน 

- n/a - ทานอาหารท่ีบาน
รวมกันใน
ครอบครัว 

- ทําอาหารพอดีทาน 

- เลือกใชวิธี
ปรุงอาหารท่ี
ใชเวลานอย 

- หานวัตกรรม
ควบคุมการจาย
แกสหุงตม 

มาตาการ
ดานการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว 

- n/a - n/a - n/a - n/a 
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สรุปขอมูลจากการนําเสนอของกลุมตาง ๆ  ไดดังนี้ 

สรุปเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก :  มีการเสนอเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกท่ี 20%-50%  

มาตรการลดกาซเรือนกระจกท่ีเสนอโดยผูเขารวมประชุมสามารถแยกมาตรการออกเปนสองกลุมไดแก 

มาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได และมาตรการสนับสนุนดังนี้ 

มาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  

1. เปลี่ยนหลอด LED ทุกครัวเรือนและสํานักงาน 
2. ติดตั้ง Solar Cell ทุกครัวเรือน 
3. ติดตั้ง Solar Cell สําหรับไฟถนนสาธารณะ อาคาร สํานักงาน รวมถึง Solar Cell ในคลองละลม 

Solar roof ในอาคารสถานศึกษาตาง ๆ  
มาตรการสนับสนุน 

1. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา 
2. การใชอุปกรณท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3. ปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน 
4. มาตรการลดภาษีใหกับเอกชนท่ีมีการการใชไฟฟาลดลง 
5. จัดใหบริการรถจักรยานฟรี และ มีเลนสําหรับจักรยานในเขตเมือง 
6. ใชรถจักรยานยนตไฟฟา 
7. จัดใหมีรถกอลฟไฟฟา บริการในเขตเทศบาล 
8. สรางจุดจอดรถรับ-สงนักเรียน บุคคลท่ัวไปบริเวณชานเมือง และสรางระบบขนสงสาธารณะในการ

เชื่อมตอ 
9. กําหนดใหทุกวันศุกร มีการใชจักรยานในการเดินทางไปทํางาน ทําธุระตาง ๆ  
10. การจัดการขยะแบบครบวงจร ท้ังตนทาง กลางทาง และ ปลายทาง  
11. ปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแตตนทางผานทาง Social Media 
12. ใชหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 
13. มาตรการดานภาษีกับผลิตภัณฑท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
14. ทําอาหารพอดีทาน ทานอาหารท่ีบานรวมกันในครอบครัว 
15. เลือกใชวิธีปรุงอาหารท่ีใชเวลานอย 
สําหรับภาพการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีดัง 

รูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8การประชุมระดมความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

6.2 การประเมินตามเกณฑการบริหารการจัดการทางดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

การประเมินตามเกณฑการบริหารการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากโครงการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก (Environmental and Social Management Framework, ESMF) พิจารณาดังนี้ 

6.2.1 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสังคมและความรุนแรงของผลกระทบ 

6.2.2 ประเมินเครื่องมือในการจัดการลดผลกระทบ 

6.2.3 ประเมินผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอม 
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โดยการประเมินท้ัง 3 หัวขอจะทําการประเมินตามข้ันตอนท่ีระบุในแบบฟอรม E-1 ถึง E-6  สําหรับแตละ
มาตรการ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญและผลการประเมินไดตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
มาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  
มาตรการท่ี 1  ติดตั้ง Solar PV ผลิตไฟฟาโดยเทศบาล (เพ่ือนํารองและขยายผลไปยังภาคประชาชน) 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การติดตั้ง solar PV บนหลังคาอาคารซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีชุมชน อาจมีผลกระทบจากแสงสะทอนของแผง solar 

PV  ซ่ึงสามารถเลือกใชแผง solar PV แบบลดแสงสะทอนเพ่ือลดผลกระทบได นอกจากนีอ้าจมีผลกระทบเพียง

เล็กนอยดานมลพิษทางน้ําจากการลางทําความสะอาดแผง ทําใหเกิดน้ําเสียปนเปอนฝุนละออง ซ่ึงจะระบายสู

ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคาของอาคาร  รวมท้ังแผง solar PV ท่ีชํารุด รวมท้ังอุปกรณไฟฟา ถือเปนขยะ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองแยกจัดเก็บและดําเนินการกําจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การติดตั้ง solar PV บนหลังคาอาคาร มีผลประโยชนรวมโดยการเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอม โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง, ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอด

ความรูใหกับประชาชน เพ่ือการสงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรูและสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา ถือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

มาตรการท่ี 2  การเปลี่ยนหลอด LED  ในพ้ืนท่ีของเทศบาล (เพ่ือนํารองและขยายผลไปยังภาคประชาชน) 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารเทศบาล บานเรือนและอาคารของชุมชน  ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสังคมในภาพรวม ท้ังนี้หลอดไฟฟารวมท้ังอุปกรณติดตั้งท่ีชํารุดหรือเปลี่ยนอออก จัดเปนขยะ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองแยกจัดเก็บและดําเนินการกําจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารเทศบาล บานเรือนและอาคารของชุมชน  กอใหเกิดผลประโยชนรวมในโดย

การเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การลดมลพิษสิ่งแวดลอม  โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจาก

ระบบสายสง รวมท้ังทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอดความรูใหกับประชาชน มีการสงเสริมใหภาค

ประชาชนเห็นถึงประโยชนในการเปลี่ยนจากหลอดไฟแบบธรรมดา มาใชหลอด LED เพ่ือเปนการลดการใชไฟฟา

เพ่ือแสงสวาง ซ่ึงมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา ถือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 
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มาตรการท่ี 3  มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ไดแก การเปลี่ยนระบบทําความเย็นเปนแบบ 

อินเวอรเตอร  

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนระบบทําความเย็นในอาคารของเทศบาลเปนแบบอินเวอรเตอร ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม อาจมีผลกระทบเพียงเล็กนอยดานมลพิษทางขยะและของเสีย  โดยเครื่องปรับอากาศเการวมท้ังอุปกรณ

ติดตั้งท่ีชํารุดหรือเปลี่ยนออก ถือเปนขยะอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังน้ํายาทําความเย็นซ่ึงเปนสารเคมี ตองมีการแยก

จัดเก็บและดําเนินการกําจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนระบบทําความเย็นในอาคารของเทศบาลเปนแบบอินเวอรเตอร กอใหเกิดผลประโยชนรวมในโดยการ

เพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การลดมลพิษสิ่งแวดลอม  โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจากระบบ

สายสง อีกท้ังทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอดความรูใหกับประชาชน มีการสงเสริมใหภาคประชาชนใช

อุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา 

เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

มาตรการท่ี 4  มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก อาทิเชน  การประหยัดพลังงาน, ลดการใช

รถยนต, โดยใชจกัรยานและระบบขนสงมวลชนพลังงานสะอาด, เปลี่ยนไปใชรถโดยสารไฟฟา, เปลี่ยนไปใชรถยนต

ไฟฟาไฮบริด, เปลี่ยนไปใชรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่และการแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะเปนศูนย (Zero waste), 

การผลิตไบโอแกสในครัวเรือน 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

กลุมมาตรการสนับสนุนดังกลาว ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในภาพรวม 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

กลุมมาตรการสนับสนุนดังกลาว กอใหเกิดผลประโยชนรวมในการเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอม  อีกท้ังทางเทศบาลมีการถายทอดความรูเรื่องการลดภาวะโลกรอนและผลกระทบและมี

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ประเทศไทย 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินมาตรการตามหลักเกณฑ ESMF 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

หัวขอการประเมิน  มาตรการท่ี 

 1 2 3 4 

E-1 ประเมินความออนไหวของพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการฯ  ผาน ผาน ผาน ผาน 

E-2 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และความรุนแรงของผลกระทบ  

ผาน ผาน ผาน ผาน 

E-3 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสังคมและ
ความรุนแรงของผลกระทบ 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

E-4 ประเมินเครื่องมือในการจัดการลดผลกระทบ ผาน ผาน ผาน ผาน 

E-5 ประเมินผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ 
(Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอม 

มี มี มี มี 

E-6 ประเมินผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ 
(Co-benefit) ดานสังคม 

มี มี มี มี 

  

6.3 การประเมินศักยภาพของเมืองในการดําเนินมาตรการ 

จากการประเมินศักยภาพของเมืองในการดําเนินโครงการ ในแตละมาตรการท่ีผูเขารวมประชุมไดนําเสนอ

และใชแบบฟอรมการประเมิน A-1 พบวาโครงการท่ีมีศักยภาพท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนตอไปดังนี้  

มาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 

1. เปลี่ยนหลอด LED ทุกครัวเรือนและสํานักงาน 

2. ติดตั้ง solar cell ทุกครัวเรือน 

3. ติดตั้ง Solar Cell สําหรับไฟถนนสาธารณะ อาคาร สํานักงาน รวมถึง Solar Cell ในคลองละลม 

Solar roof ในอาคารสถานศึกษาตาง ๆ  

มาตรการสนับสนุน 

1. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา 

2. การใชอุปกรณท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

3. ปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน 

4. จัดใหบริการรถจักรยานฟรี และ มีเลนสําหรับจักรยานในเขตเมือง 

5. ใชรถจักรยานยนตไฟฟา 

6. จัดใหมีรถกอลฟไฟฟา บริการในเขตเทศบาล 
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7. สรางจุดจอดรถรับ-สงนักเรียน บุคคลท่ัวไปบริเวณชานเมือง และสรางระบบขนสงสาธารณะในการ

เชื่อมตอ 

8. กําหนดใหทุกวันศุกร มีการใชจักรยานในการเดินทางไปทํางาน ทําธุระตาง ๆ 

9. การจัดการขยะแบบครบวงจร ท้ังตนทาง กลางทาง และ ปลายทาง 

10. ปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแตตนทางผานทาง Social Media 

11. ทําอาหารพอดีทาน ทานอาหารท่ีบานรวมกันในครอบครัว 

12. เลือกใชวิธีปรุงอาหารท่ีใชเวลานอย 
 

6.4 การประเมินขอบเขตอํานาจของเมืองในการดําเนินมาตรการ 

ในการประเมินขอบเขตอํานาจของเมืองในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ไดทําการประเมิน ตามแบบฟอรม 
A-2 โดยมีการประเมินรวมกับแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับจากเทศบาลฯ ถึงกิจกรรมท่ีสามารถนําไป
ดําเนินการไดในขอบเขตของเทศบาลฯ ซ่ึงสรุปผลการประเมินไดดังตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินขอบเขตอํานาจของเมืองในการดําเนินมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ลําดับ มาตรการ ผลการประเมิน 

1 ติดตั้ง Solar Cell สําหรับไฟถนนสาธารณะ อาคาร สํานักงาน รวมถึง Solar 
Cell ในคลองละลม Solar roof ในอาคารสถานศึกษาตาง ๆ 

ผาน 

2 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา ผาน 

3 การใชอุปกรณท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ผาน 

4 ปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน ผาน 

5 มาตรการลดภาษีใหกับเอกชนท่ีมีการการใชไฟฟาลดลง ไมผาน 

6 จัดใหบริการรถจักรยานฟรี และ มีเลนสําหรับจักรยานในเขตเมือง ผาน 

7 จัดใหมีรถกอลฟไฟฟา บริการในเขตเทศบาล ผาน 

8 การจัดการขยะแบบครบวงจร ท้ังตนทาง กลางทาง และ ปลายทาง ผาน 

9 ปลูกจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแตตนทางผานทาง Social 
Media 

ผาน 

10 ใชหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย ไมผาน 

11 มาตรการดานภาษีกับผลิตภัณฑท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมผาน 

12 เปลี่ยนไปใชหลอดไฟ LED ผาน 
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6.5 การประเมินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามมาตรการ 

สําหรับการประเมินงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามมาตรการตาง ๆ ของเทศบาล ไดทํา
การประเมิน ตามแบบฟอรม A-3 ซ่ึงจากการเก็บขอมูล และ สอบถามกับเทศบาลเมืองบุรีรัมยเก่ียวกับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินมาตรการตาง ๆ จึงไดสรุปแบงมาตรการท่ีมีศักยภาพท้ัง 12 มาตรการของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมมาตรการสนับสนุนตาง ๆ ของเทศบาล และ กลุมมาตรการท่ีมีการลงทุนใน
มาตรการโดยตรง ซ่ึงสามารถคํานวณเงินลงทุน และ ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการได  และพบวาในสวน
ของมาตรการสนับสนุนตาง ๆ นั้น ทางเทศบาลจะทําแผน เพ่ือจัดสรรและขออนุมัติงบประมาณของเทศบาลในแต
ละปมาดําเนินการ ในสวนของการลงทุนในสวนของโครงการนํารองและการขยายผลโครงการตามมาตรการตาง ๆ 
ไปสูภาคประชาชน ตองมีการหาแหลงทุนสนับสนุนโครงการจากแหลงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากงบประมาณ
ประจําปของเทศบาล เพ่ือใหการดําเนินการขยายผลตามมาตรการตาง ๆ ทําไดอยางรวดเร็วตามระยะเวลาท่ีได
วางแผนไว สรุปการประเมินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการท่ีตองมีการลงทุนโดยตรง และ มาตรการ
สนับสนุนตาง ๆของเทศบาลฯ ไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 การประเมินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ลําดับ มาตรการ กลุมมาตรการ แหลงงบประมาณ 

1 ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟา (โครงการนํา

รองโดยเทศบาลและขยายผลไปยังภาค

ประชาชน) 

มาตรการท่ีมีการลงทุน
ในมาตรการโดยตรง 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน หรือ  

หนวยงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ไดแก 
World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF 

และอ่ืน ๆ 

2 เปลี่ยนหลอด LED (โครงการนํารองโดย
เทศบาลและขยายผลไปยงัภาคประชาชน) 

มาตรการท่ีมีการลงทุน
ในมาตรการโดยตรง 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน หรือ  

หนวยงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ไดแก 
World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF 

และอ่ืน ๆ 

3 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบ
อินเวอรเตอร ภาคประชาชน 

มาตรการท่ีมีการลงทุน
ในมาตรการโดยตรง 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน หรือ  
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ลําดับ มาตรการ กลุมมาตรการ แหลงงบประมาณ 

หนวยงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ไดแก 
World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF 

และอ่ืน ๆ 

4 มาตรการสนับสนุนตาง ๆ ของเทศบาล ไดแก 

- การปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่องการ

ประหยัดพลังงาน, ปรับอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ท่ี 26 องศา  

- การใชอุปกรณประหยัดไฟเบอร 5 

- ลดการใชรถยนต โดยใชจักรยานและ

ระบบขนสงมวลชนพลังงานสะอาด 

- การคัดแยกขยะตนทางเพ่ือลด

ปริมาณขยะสูหลุมฝงกลบใหเปนศูนย 

(Zero waste) รวมถึงการผลิตกาซ

ชีวภาพในครัวเรือน 

- การเปลี่ยนไปใชรถยนตไฟฟาไฮบริด 

- การเปลี่ยนไปใช EV car 

มาตรการสนับสนุน งบประมาณประจําป
ของเทศบาล 

กองทุนสิ่งแวดลอม 

  

6.6 การประเมินระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามมาตรการ 

การประเมินระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามมาตรการ โดยรวมเวลาในการจัดทํารายงานผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม 

สําหรับการประเมินระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมยนั้น ท่ีปรึกษา
ไดทําการรวบรวมขอมูลระยะเวลา สําหรับการดําเนินมาตรการจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมกับการหารือกับ
เทศบาลเก่ียวกับแผน และ ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจางโครงการตาง ๆ กับทางเทศบาลฯ ซ่ึงโดยสรุป สามารถ
ประเมินระยะเวลาในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 การประเมินระยะเวลาในการดําเนินมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ลําดับ มาตรการ ระยะเวลาในการดําเนิน

กิจกรรม 

1 ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟาโดยเทศบาล (เพ่ือนํารองและขยายผล

ไปยังภาคประชาขน) 
180 วัน นับจากลงนามใน

สัญญา 

ติดตั้ง Solar Cell (โครงการขยายผลสูภาคประชาชน) 4-5 ป 

2 เปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารของเทศบาล (เพ่ือนํารองและ
ขยายผลไปยังภาคประชาขน) 

180 วัน นับจากลงนามใน
สัญญา 

เปลี่ยนหลอด LED (โครงการขยายผลไปยังภาคประชาขน) 3-4 ป 

3 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบอินเวอรเตอร ภาค
ประชาชน 

3-5 ป 

4 มาตรการสนับสนนุตาง ๆ ของเทศบาล ไดแก 

- การปลูกจิตสํานึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน, ปรับ

อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ท่ี 26 องศา  

- การใชอุปกรณประหยัดไฟเบอร 5 

- ลดการใชรถยนต โดยใชจกัรยานและระบบขนสงมวลชน

พลังงานสะอาด 

- การคัดแยกขยะตนทางเพ่ือลดปริมาณขยะสูหลุมฝงกลบ

ใหเปนศูนย (Zero waste) รวมถึงการผลิตกาซชีวภาพใน

ครัวเรือน 

- การเปลี่ยนไปใชรถยนตไฟฟาไฮบริด 

- การเปลี่ยนไปใช EV car 

1 ป 

 

6.7 บรรจุมาตรการ/กิจกรรมลงในแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

แผนระยะสั้น  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการนํารองของเทศบาล: การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยสําหรับไฟสาธารณะ 

- โครงการนํารองของเทศบาล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED สําหรับไฟสาธารณะของเทศบาล 
แผนระยะกลาง  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการขยายผล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ในอาคารภาคธุรกิจการคาและ
ภาคอุตสาหกรรม 
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- โครงการขยายผล: การผลิตไฟฟาจากแผงพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา ในอาคารภาค
ธุรกิจการคาและภาคอุตสาหกรรม 

- โครงการขยายผล: การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร ในภาคชุมชน 
แผนระยะยาว  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการขยายผล: การผลิตไฟฟาจากแผงพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาในภาคครัวเรือน 

- โครงการขยายผล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ในภาคครัวเรือน 

- โครงการสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก   (การประหยัดพลังงาน, การใชจักรยาน, การ
ใชระบบขนสงมวลชนไฟฟาพลังงานสะอาด การใชรถยนตไฟฟาไฮบริด การใชรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่ 
และการลดปริมาณขยะเปนศูนย การผลิตแกสชีวภาพในครัวเรือนจากขยะอินทรีย การคัดแยกขยะ
ตนทางโดยใช social media) 

 
จากมาตรการและกิจกรรมสําหรับแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกขางตนนั้น สามารถนําไป

คาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับในกรณีปกติและประเมินศักยภาพการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกลุมมาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซ่ึงพบวาหากเทศบาลมีการ

ดําเนินงานตามแผนฯ ในป พ.ศ. 2573 จะสามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 9,011.81 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป หรือคิดเปน 5.30% เม่ือเทียบกับการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU) รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 14 และรูปท่ี 9 และ รูปท่ี 10 

ตารางท่ี 14 คาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
ปท่ี การปลอยกาซเรือน

กระจกในกรณีปกติ 
(BAU)  

(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณี

ดําเนินมาตรการ 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีสามารถ

ลดลงได 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซ
เรือนกระจกท่ี

สามารถลดลงได 
(%) 

1     115,638.71     112,803.95        2,834.76  2.45% 
2    119,498.30     113,717.88        5,780.42  4.84% 
3    123,541.22     116,809.50        6,731.72  5.45% 
4    127,777.89     120,059.85        7,718.03  6.04% 
5    132,218.97     124,349.97        7,869.00  5.95% 
6    136,876.51     128,853.59        8,022.93  5.86% 
7    141,762.59     133,582.73        8,179.86  5.77% 
8    146,890.71     138,550.85        8,339.87  5.68% 
9    152,274.85     143,771.85        8,503.00  5.58% 
10    157,929.49     149,260.16        8,669.33  5.49% 
11    163,870.71     155,031.80        8,838.91  5.39% 
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ปท่ี การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณีปกติ 

(BAU)  
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณี

ดําเนินมาตรการ 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีสามารถ

ลดลงได 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซ
เรือนกระจกท่ี

สามารถลดลงได 
(%) 

12    170,115.20     161,103.40        9,011.81  5.30% 
 

  
รูปท่ี 9 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกรณีปกติ (BAU) ของแตละมาตรการสามารถคํานวณได

จากวิธีการดังนี้ 
 

ขอมูลกิจกรรม วิธีการ 

- ภาคพลังงาน 
- ภาคขนสง 
- ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม

และการใชผลิตภัณฑ 
- ภาคการเกษตร ปาไม และการ

ใชประโยชนท่ีดิน 

ใชวิธีการ Geometrical progressive method 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝑃𝑃 �1 +
𝐼𝐼𝐺𝐺

100�
𝑛𝑛

 

โดยท่ี  

P = ขอมูลปฐาน, I = อัตราการเจริญเติบโต, n =จํานวนปของขอมูล 
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ขอมูลกิจกรรม วิธีการ 

- ภาคการจัดการของเสีย ขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคน ประกอบกับ อัตราเจริญ
พันธรวม (TFR) อางอิงตามคาดประมาณประชากรรายจังหวัด พ.ศ.
2553-2583 ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

น้ําเสีย อัตราการเกิดน้ําเสียตอคนตอป พ.ศ.2558 ประกอบกับ อัตรา
เจริญพันธรวม (TFR) อางอิงตามคาดประมาณประชากรรายจังหวัด 
พ.ศ.2553-2583 ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

  

 
รูปท่ี 10 ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

จากผลการประเมินนําไปสูแผนปฏิบัติการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยมาตรการท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของทางเทศบาล ซ่ึงมีเปาหมายและศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก มีดังตอไปนี้ 
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มาตรการ

ท่ี 

ชื่อมาตรการ ขอบเขตการดําเนินการ ศักยภาพในการลดกาซ

เรือนกระจก (tCO2eq) 

1 การผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย 

ไฟสาธารณะของเทศบาล และ

ขยายผลสูภาคชุมชน 

 1,325.50 

2 การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด

LED 

 ไฟสาธารณะของเทศบาล และ

ขยายผลสูภาคชุมชน 

3,978.92 

3 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ

เปนแบบอินเวอรเตอร 

ภาคชุมชน 1,838.14 

4 มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก    

การรสรางจิตสํานึกและเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนในชุมชน 

ไมสามารถระบุได 

 

แผนงานดังกลาวขางตน มีศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดท้ังหมดรวม 7,142.56 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซ่ึงแผนการดําเนินการสําหรับเทศบาลเพ่ือบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกมีดังนี้ 

 

มาตรการระยะสั้น 

1 – 3 ป 

มาตรการระยะกลาง 

3 – 5 ป 

มาตรการระยะยาว 

5 ปข้ึนไป 

โครงการนํารองของเทศบาล: การ

ติดตั้งเซลลแสงอาทิตยสําหรับไฟ

สาธารณะ 

โครงการขยายผล: การเปลี่ยน

หลอดไฟเปนหลอด  LED  ใน

อาคารภาคธุรกิจการคาและ

ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการขยายผล: การติดตั้งแผง

พลังงานแสงอาทิตยในภาค

ครัวเรือน 

โครงการนํารองของเทศบาล: การ

เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED 

สําหรับไฟสาธารณะของเทศบาล 

โครงการขยายผล: การติดตั้งแผง

พลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกิจ

การคาและภาคอุตสาหกรรม 

 

โครงการขยายผล: การเปลี่ยน
หลอดไฟเปนหลอด  LED  ในภาค
ครัวเรือน 
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มาตรการระยะสั้น 

1 – 3 ป 

มาตรการระยะกลาง 

3 – 5 ป 

มาตรการระยะยาว 

5 ปข้ึนไป 

 โครงการขยายผล: การเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศเปนแบบ

อินเวอรเตอร 

มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก   

 

โดยมีการประเมินความเปนไปไดในการดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามเปาหมายท่ีคาดการณไวดังตอไปนี้ 

มาตรการ

ท่ี 

ชื่อมาตรการ ขอบเขตการ

ดําเนินการ 

ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการตามเปาหมาย 

นอยท่ีสุด 

(0-20%) 

นอย  

(21-40%) 

ปานกลาง 

(41-60%) 

มาก  

61-80%) 

มากท่ีสุด 

(81-100%) 

1 การผลิตไฟฟา

จากพลังงาน

แสงอาทิตย 

โครงการนํารอง

ของเทศบาล 

      

โครงการขยายผล      

2 การเปลี่ยน

หลอดไฟเปน

หลอดLED 

โครงการนํารอง

ของเทศบาล 

     

โครงการขยายผล      

3 การเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ

เปนแบบ

อินเวอรเตอร 

โครงการขยายผล      

4 มาตรการ

สนับสนุนเพ่ือลด

การปลอยกาซ

เรือนกระจก    

โครงการขยายผล      
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ท้ังนี้ จากแบบสอบถามในการประชุมรับฟงความคิดเห็นแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเทศบาล 

พบวา แผนงานโครงการนํารองท่ีทางเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ ทางเทศบาลมีความพรอมดําเนินการทันทีท่ีไดรับ

งบประมาณ โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดเริ่มดําเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปน LED ในเขตเทศบาลแลว ดังนั้น

โครงการนํารองเหลานี้จึงมีความเปนไปไดสูงท่ีจะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย  ในสวน

โครงการขยายผลนั้น ทางท่ีปรึกษาไดทําการประเมินความเปนไปไดจากปจจัยตางๆดังตอไปนี้  มาตรการท่ีมีตนทุน

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูง, มีคาใชจายในการลงทุนสูง, มีระยะเวลาคืนทุนนาน (อาทิเชน การผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย) อาจมีความเปนไปไดในการลงทุนนอย สวนมาตรการท่ีมีโอกาสดําเนินการเม่ือ

อุปกรณเดิมชํารุดหรือใชงานไมไดเทานั้น (อาทิเชน การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ) ถือวามีความเปนไปไดในการ

ลงทุนปานกลาง  

 

มาตรการท่ีสามารถคํานวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  

แผนท่ี 1 :  การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  14,674,738.48  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  19,121,480.28  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  12,130,700.76  

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  12,967,867.00  

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,546,356.80  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกําไร  2,956,807.94  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ําเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  347,076.00  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,268,386.64 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 67,013,413.90 
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2. แผนการดําเนินงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดําเนินการประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 

1. การติดแผงโซลารเซลลสําหรับสําหรับไฟสาธารณะ 
2. การติดแผงโซลารเซลลบนหลังคา ภาคครัวเรือน 
3. การติดแผงโซลารเซลลบนหลังคา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขา

ขาย 

• การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตยสําหรับไฟสาธารณะ 
• การติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาเพ่ือผลิตไฟฟาแบบเชื่อมตอ

ระบบสายสง 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

การนําไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลารเซลลมาใชทดแทนไฟฟาจาก

ระบบสายสงของการไฟฟา 

เปาหมาย การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือทดแทนไฟฟาจากสาย

สง ในปริมาณรอยละ 3.5 ของปริมาณไฟฟาท่ีใชในปฐานของแตละ

ภาคสวน  รวมท้ังหมด 1,595 กิโลวัตต 

• โครงการของเทศบาล  55  กิโลวัตต 
• โครงการขยายผลภาคครัวเรือน 350 กิโลวัตต 
• โครงการขยายผลภาคธุรกิจ 590 กิโลวัตต 
• โครงการขยายผลภาคอุตสาหกรรม 600 กิโลวัตต 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ • แผนระยะสั้น - การติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย
ของเทศบาล 

• แผนระยะกลาง - โครงการขยายผล การติดแผงโซลารเซลลบน
หลังคา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

• แผนระยะยาว -  โครงการขยายผล การติดแผงโซลารเซลลบน
หลังคา ภาคครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนิน

โครงการฯ 

• โครงการของเทศบาล  2,475,000 บาท 
• โครงการขยายผล  69,300,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก 2,165.98 บาท
ตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 7.69 ป 
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หัวขอ รายละเอียด 

ระเบียบวิธีในการคํานวณ 

- ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-AE-01 

ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สําหรับการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

(Electricity Generation from Renewable Energy) 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจาก

พลังงานหมุนเวียน เพ่ือทดแทนการใชพลังงานไฟฟาระบบสายสง   

BE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาท่ีผลิตไดจากโซลาร เซลล ท่ีนําไป

ทดแทนไฟฟาจากระบบสายสง * Grid Emission Factor 

โดยท่ี ; Grid Emission Factor = 0.5692 (kgCO2eq / หนวย) 

- การดําเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไมมีการปลอยกาซเรือน

กระจกจากกิจกรรมดังกลาว 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 

 

3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการ

ท่ี 

ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ 

(kW) 

ปริมาณไฟฟาท่ี

ผลิตได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกท่ีลดได 

(tCO2eq / year) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ

พลังงานแสงอาทิตยของเทศบาล  

 55.00   80,300.00   45.71  

2 โครงการขยายผลติดตั้ง Solar 

Rooftop ในครัวเรือน  

 350.00   511,000.00   290.86  
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โครงการ

ท่ี 

ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ 

(kW) 

ปริมาณไฟฟาท่ี

ผลิตได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกท่ีลดได 

(tCO2eq / year) 

3 โครงการขยายผลติดตั้ง Solar 

Rooftop ในธุรกิจการคา อาคาร

หนวยงานตางๆ  

 590.00   861,400.00   490.31  

4 โครงการขยายผลติดตั้ง Solar 

Rooftop อุตสาหกรรมการผลิต 

 600.00   876,000.00   498.62  

 รวมท้ังโครงการ  1,595.00  2,328,700.00   1,325.50  

 

ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกกรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 
tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากโครงการ 
(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีลดได  

(Emission 
Reductions) 
tCO2eq / ป 

1   337.86  0.00  337.86  

2  688.93  0.00  688.93  

3  1,053.61  0.00  1,053.61  

4  1,432.29  0.00  1,432.29  

5  1,460.31  0.00  1,460.31  

6  1,488.87  0.00  1,488.87  

7  1,518.00  0.00  1,518.00  

8  1,547.69  0.00  1,547.69  

9  1,577.96  0.00  1,577.96  

10  1,608.83  0.00  1,608.83  

11  1,640.30  0.00  1,640.30  

12  1,672.39  0.00  1,672.39  
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4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินมาตรการ 

เพ่ือใหการดําเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดําเนินมาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน 

ประกอบดวย 

พารามิเตอร EGPJ,y 
หนวย kWh/year 
ความหมาย ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดสุทธิจากการดําเนินโครงการ โดยใชขอมูลการตรวจวัด ในป 

y 
แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

กรณีโครงการท่ัวไป  ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวดัตอเนื่องตลอดชวงของการ
ติดตามผล โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
กรณีโครงการระดับชุมชน สามารถตรวจวัดโดย kWh Meter หรือคํานวณจากคาพิกัด
กําลังไฟฟาจากผูผลิตอุปกรณ และบันทึกชั่วโมงการทํางาน โดยตรวจวัดชั่วโมงการทํางาน
ตอเนื่องตลอดชวงของการติดตามผล และรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 

 
พารามิเตอร ECPJ,y 
หนวย kWh/year 
ความหมาย ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากระบบสายสงในการดําเนินโครงการ ในป y 
แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1  ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดตอเนื่องตลอดชวงของการติดตาม
ผล โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
ทางเลือกท่ี 2  คํานวณจากคาพิกัดกําลังไฟฟาจากผูผลิตอุปกรณ และบันทึกชั่วโมงการ
ทํางานของอุปกรณ โดยตรวจวัดชั่วโมงการทํางานตอเนื่องตลอดชวงของการติดตามผล 
และรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 

 
พารามิเตอร FCPJ,i,y 
หนวย unit/year (unit: Mass or Volume) 
ความหมาย ปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท iสําหรับการดําเนินโครงการ ในป y 
แหลงขอมูล รายงานปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ 
วิธีการติดตาม
ผล 

บันทึกคาหรือติดตามคาจากหลักฐานแสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิง โดยรายงานขอมูลท่ีมี
ความละเอียดเปนรายเดือน 
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พารามิเตอร FCTR,i,y 
หนวย unit/year (unit: Volume or Weight) 
ความหมาย ปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับการขนสงเชื้อเพลิงนอกขอบเขตโครงการ  

ในป y 
แหลงขอมูล รายงานปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
วิธีการติดตาม
ผล 

บันทึกคาหรือติดตามคาจากหลักฐานแสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิง โดยรายงานขอมูลท่ีมี
ความละเอียดเปนรายเดือน 
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แผนท่ี 2 :  การเปล่ียนหลอดไฟแสงสวางเปนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) 

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  14,674,738.48  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  19,121,480.28  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  12,130,700.76  

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  12,967,867.00  

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,546,356.80  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกําไร  2,956,807.94  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ําเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  347,076.00  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,268,386.64 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 67,013,413.90 

 

2. แผนการดําเนินงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดําเนินการประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 

1. การเปลี่ยนหลอด LED สําหรับไฟสาธารณะ 
2. การเปลี่ยนหลอด LED สําหรับภาคครัวเรือน 
3. การเปลี่ยนหลอด LED สําหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางเปนหลอด LED 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

การเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟแสงสวางเดิม ดวยหลอดประหยัด

พลังงานแบบ LED 
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หัวขอ รายละเอียด 

เปาหมาย การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางเดิม ใหเปนหลอดประหยัด

พลังงานแบบ LED โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้ 

• โครงการของเทศบาล  3,400 หลอด 
• โครงการขยายผลภาคครัวเรือน 72,000 หลอด 
• โครงการขยายผลภาคธุรกิจ. 36,700 หลอด  
• โครงการขยายผลภาคอุตสาหกรรม 25,000 หลอด 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ • แผนระยะสั้น - โครงการเปลี่ยนหลอด LED สําหรับไฟ
สาธารณะของเทศบาล 

• แผนระยะกลาง – โครงการขยายผล สําหรับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

• แผนระยะยาว -  โครงการขยายผล สําหรับภาคครัวเรือน 
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการฯ • โครงการของเทศบาล 1,190,000 บาท 

• โครงการขยายผล  46,795,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก 537.34  
บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 1.77 ป 

ระเบียบวิธีในการคํานวณ 

- ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-EE-01 

ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สําหรับการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาแสงสวาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน  

(Energy Efficiency Improvement for Lightings) 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟาของ

อุปกรณไฟฟาแสงสวางเดิมซ่ึงผลิตจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ฟอสซิล 

BE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาท่ีใชในอุปกรณไฟฟาแสงสวางเดิม

กอนการเปลี่ยนหลอด * Grid Emission Factor 
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หัวขอ รายละเอียด 

โดย; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / หนวย) 

- การดําเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟาของ

อุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ีติดตั้งใหมซ่ึงผลิตจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

PE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาท่ีใชในอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ี

ติดตั้งใหมหลังการเปลี่ยนหลอด * Grid Emission Factor 

โดย; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / หนวย) 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 

 

3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการท่ี ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ 

(จํานวนหลอด) 

ปริมาณไฟฟาท่ี

ลดลงได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกท่ีลดได 

(tCO2eq / year) 

1 
โครงการนํารองเปลี่ยนหลอดไฟ

สาธารณะของเทศบาล  

 3,400 228,344.00 

 

129.33 

2 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเปน

แบบ LED ในครัวเรือน 

72,000 1,813,320.00                                                                                                               1,027.06 

3 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเปน

แบบ LED ในธุรกิจการคา 

อาคารหนวยงานตาง ๆ  

36,700                                                                                     2,464,772.00 1,396.05                                                              

4 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเปน

แบบ LED  ในอุตสาหกรรมผลิต 

25,000                                                                          2,518,500.00                                                                                          1,426.48 

 รวมท้ังโครงการ 137,100 7,024,936.00 3,978.92 
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ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกกรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากโครงการ 

(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี

ลดได  

(Emission Reductions) 

tCO2eq / ป 

1         4,056.75          2,028.38  2,028.38 

2         8,272.22          4,136.11  4,136.11 

3         8,434.03          4,217.01  4,217.01 

4         8,599.01          4,299.50  4,299.50 

5         8,767.21          4,383.61  4,383.61 

6         8,938.70          4,469.35  4,469.35 

7         9,113.55          4,556.78  4,556.78 

8         9,291.82          4,645.91  4,645.91 

9         9,473.58          4,736.79  4,736.79 

10         9,658.89          4,829.45  4,829.45 

11         9,847.83          4,923.91  4,923.91 

12      10,040.46          5,020.23  5,020.23 

 

4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินมาตรการ 

เพ่ือใหการดําเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองมีการติดตามผล รวมถึง

วิธีการตรวจวัด และการประเมิน ประกอบดวย 

พารามิเตอร NPJ,i,y 
หนวย set 
ความหมาย จํานวนอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ีใชในการดําเนินโครงการ ในกลุม i ในป y 
แหลงขอมูล บันทึกหรือรายงานการสํารวจ 
วิธีการติดตาม
ผล 

การตรวจนับ อยางนอย 1 ครั้ง และตรวจนับใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานพ้ืนท่ี
มากกวารอยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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พารามิเตอร PPJ,i,y 
หนวย W/set 
ความหมาย คากําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ีใชในการดําเนินโครงการ ในกลุม i ในป y 
แหลงขอมูล ทางเลือกท่ี 1  ขอมูลจากการสุมตรวจวัดกําลังไฟฟาของอุปกรณในแตละกลุม 

ทางเลือกท่ี 2  ขอมูลคาพิกัดกําลังไฟฟาจากผูผลิตอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1 ตรวจวัดโดยใชเครื่องมือตรวจวัดกําลังไฟฟาหรือพลังงานไฟฟา โดยใช
หลักการสุมตัวอยางทางสถิติอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ทางเลือกท่ี 2  ใชคาพิกัดกําลังไฟฟาจากผูผลิตอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

 

พารามิเตอร HPJ,i,y 
หนวย hour/year 
ความหมาย จํานวนชั่วโมงการใชงานของอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ีใชในการดําเนินโครงการ ในกลุม i ใน

ป y 
แหลงขอมูล ทางเลือกท่ี 1 บันทึกหรือรายงานจํานวนชั่วโมงการใชงานจากอุปกรณท่ีตรวจวัด 

ทางเลือกท่ี 2 บันทึกหรือหลักฐานท่ีแสดงชั่วโมงการทํางาน 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1 ตรวจวัดโดย Hour Meter และตรวจวัดตอเนื่องตลอดชวงของการติดตาม
ผล โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
ทางเลือกท่ี 2 ประเมินจากจํานวนชั่วโมงการทํางาน 
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แผนท่ี 3 :  การเปล่ียนเครื่องปรับอากาศเปนแบบอินเวอรเตอร 

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  14,674,738.48  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  19,121,480.28  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  12,130,700.76  

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  12,967,867.00  

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,546,356.80  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกําไร  2,956,807.94  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ําเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  347,076.00  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,268,386.64 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 67,013,413.90 

 

2. แผนการดําเนนิงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ในภาคครัวเรือน 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบอินเวอรเตอร 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

เปนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบเดิม ใหเปนแบบท่ีมี

ระบบอินเวอรเตอรควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร 

เปาหมาย การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบเดิม ใหแบบอินเวอรเตอร 

โดยมีเปาหมายจํานวน 1,700 เครื่อง 
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หัวขอ รายละเอียด 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ • แผนระยะกลาง-โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการฯ • โครงการภาคครัวเรือน 81,600,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก  4,439.27 
บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 6.34 ป 

ระเบียบวิธีในการคํานวณ 

- ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-EE-14 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (Installation of 

High Efficiency Air Conditioning System) 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

การใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศเดิม 

ซ่ึงมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐄𝐄,𝐲𝐲 =  �[(𝐁𝐁𝐄𝐄𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐢𝐢,𝐲𝐲 ×  𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑) ×  �
𝐄𝐄𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐢𝐢,𝐲𝐲
𝐄𝐄𝐂𝐂𝐏𝐏𝐁𝐁𝐁𝐁,𝐢𝐢,𝐲𝐲

�
𝐢𝐢

]  × 𝐁𝐁𝐄𝐄𝐁𝐁𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 

โดยท่ี ; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / หนวย) 

- การดําเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งใหม ซ่ึงมีการ

ผลิตพลังงานไฟฟาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

𝐏𝐏𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁,𝐲𝐲 = (�𝐁𝐁𝐄𝐄𝐏𝐏𝐏𝐏,𝐢𝐢,𝐲𝐲 ×  𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑)  
𝐢𝐢

×  𝐁𝐁𝐄𝐄𝐁𝐁𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 

โดยท่ี ; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / หนวย) 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 
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3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการ

ท่ี 

ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ 

(จํานวนเครื่อง) 

ปริมาณไฟฟาท่ี

ลดลงได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกท่ีลดได 

(tCO2eq / year) 

1 โครงการขยายผลเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือน 

ธุรกิจการคา อาคารหนวยงาน

ตาง ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต 

1,700 3,219,897.56 

 

1,838.14 

 

ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

กรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากโครงการ 

(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี

ลดได  

(Emission Reductions) 

tCO2eq / ป 

1 
     1,673.30  

          1,204.78  
         468.52  

2 
     3,412.06  

          2,456.68  
         955.38  

3 
     5,218.21  

          3,757.11  
     1,461.10  

4 
     7,093.70  

          5,107.47  
     1,986.24  

5 
     7,232.46  

          5,207.37  
     2,025.09  

6 
     7,373.94  

          5,309.23  
     2,064.70  

7 
     7,518.18  

          5,413.09  
     2,105.09  

8 
     7,665.24  

          5,518.97  
     2,146.27  

9 
     7,815.18  

          5,626.93  
     2,188.25  

10 
     7,968.05  

          5,737.00  
     2,231.05  

11 
     8,123.91  

          5,849.22  
     2,274.70  
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ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

กรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากโครงการ 

(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี

ลดได  

(Emission Reductions) 

tCO2eq / ป 

12 
     8,282.82  

          5,963.63  
     2,319.19  

 

4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินมาตรการ 

เพ่ือใหการดําเนินการโครงการมีความตอเนื่อง ควรมีการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงการดําเนินมาตรการ 

โดยขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองมีติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ประกอบดวย 

พารามิเตอร ECPJ,i,y 

หนวย kWh/year 

ความหมาย 
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศประเภท i ในการดําเนินโครงการ ใน
ป y  

แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1  ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดตอเนื่องตลอดชวงของการ
ติดตามผล  
โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
ทางเลือกท่ี 2  คํานวณจากคาพิกัดกําลังไฟฟาจากผูผลิตอุปกรณ และบันทึกชั่วโมงการ
ทํางานของอุปกรณ 

 

พารามิเตอร COPPJ,i,y 

หนวย - 
ความหมาย คาสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงท่ีใชในโครงการ  
แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1  ตรวจวัดพารามิเตอรท่ีเก่ียวของในการคํานวณคา COP  
โดยตรวจวัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ทางเลือกท่ี 2  คํานวณคา COP จากพารามิเตอรท่ีระบุจากผูผลิต (Manufacturer’s 
specification) 
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พารามิเตอร HPJ,i,,y 

หนวย hour/year 
ความหมาย จํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศประเภท i ในการดําเนินโครงการ ในป y  
แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

ทางเลือกท่ี 1  ตรวจวัดโดย Hour Meter และตรวจวัดตอเนื่องตลอดชวงติดตามผล  
โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
ทางเลือกท่ี 2  ประเมินจากบันทึกหรือหลักฐานท่ีแสดงชั่วโมงทํางาน และบันทึกตอเนื่อง
ตลอดชวงของการติดตามผล โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
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มาตรการสนับสนุน 

แผนท่ี 4 :  มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก    

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมด 104,207.67 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป (อางอิงขอมูลจากป 2559) ท้ังนี้กิจกรรมท่ีปลอยกาซเรือนเปนปริมาณกาซเรือนกระจกสูงสุด คือ 

การใชพลังงานในภาคขนสง, การใชพลังงานในสวนท่ีพักอาศัย, การใชพลังงานในสวนธุรกิจ, การใชพลังงานในสวน

ภาคอุตสาหกรรม และการกําจัดของเสีย  ตามลําดับ 

 

2. แผนการดําเนินงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดําเนินการประกอบดวยโครงการยอยดังตอไปนี้  

1. การประหยัดพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟา 

• ประชาชนเลือกใชเครื่องไฟฟาท่ีมีฉลากประหยัดเบอร 5 
• การใหประชาชนประหยัดไฟฟา 

2. ดานการขนสง 

• การใชรถไฟฟาสาธารณะ 
• การใชจักรยาน 
• การใชรถยนตไฟฟาไฮบริด 
• การใชรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่ 

 3. การลดปริมาณขยะเปนศูนย  การใหประชาชนแยกขยะตั้งแตตน
ทาง การผลิตไบโอแกสในครัวเรือน 

ลักษณะกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย เปนชวยประชาชนใหมีจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือชวย

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

เปนกิจกรรมท่ีมีสวนชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาพรวม

ของเทศบาล 

เปาหมาย • ลดปริมาณการใชไฟฟาลงรอยละ10 จากปฐาน 
• ปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดโดยการฝงกลบเปน 0 
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หัวขอ รายละเอียด 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ  แผนระยะยาว – สามารถดําเนินการไดตลอด โดยอาจมีการกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมโดยทางเทศบาล ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

งบประมาณท่ีใช ใชงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งละ 50,000  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน ไมมี 

ระเบียบวิธีในการคํานวณ 

- กรณีฐาน (Baseline Emission) ใชขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกเทศบาลในป 2559 เปนกรณีฐาน 

- การดําเนินโครงการ  
(Project Emission) 

ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลในปปจจุบัน หลังการ

ดําเนินโครงการ 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project Emissions 

 

3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

เนื่องจากเปนมาตรการสนับสนุน ยังไมมีโครงการท่ีแนนอน จึงไมสามารถคํานวณปริมาณการลดกาซเรือน

กระจกจากการดําเนินโครงการได 

4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินมาตรการ 

 เพ่ือใหการดําเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดําเนินมาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน โดย

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกตามแนวทางของ Global Protocol for Community-Scale 

Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC)  
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6.8 คํานวณระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 15 ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
มาตรการท่ี ชื่อมาตรการ ขอบเขตการดําเนินการ ระยะเวลา

คืนทุน  (ป) 

1 การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไฟสาธารณะของเทศบาล และ
ขยายผลสูภาคชุมชน 

 7.69 

2 การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดLED  ไฟสาธารณะของเทศบาล และ
ขยายผลสูภาคชุมชน 

1.77 

3 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปน
แบบอินเวอรเตอร ภาคประชาชน 

ครัวเรือน 6.34 

4 มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก    

การสรางจิตสํานึกและเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในชุมชน 

ไมสามารถ
ระบุได 

 

6.9 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตัดสินใจดําเนินการตามมาตรการ 

กําหนดการประชุม วันท่ี  12 กันยายน 2561. เวลา 10.00 – 12.00. น. 
สถานท่ีประชุม  สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
จํานวนผูเขารวมประชุม  รวม 24 คน (ผูชาย14 คน ผูหญิง 10 คน) ประกอบดวย 
   เจาหนาท่ีจากเทศบาล  5 คน 
   หนวยงานราชการอ่ืน 2 คน 
   ภาคเอกชน  1 คน 
   ชุมชน   4 คน 
   อ่ืน ๆ (ไมระบุ)  8 คน 
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รูปท่ี 11 จัดสวนจํานวนผูเขารวมประชุม 

  
วาระการประชุม 

1. กลาวเปดการประชุม โดยทานประธานการประชุม 
2. การนําเสนอโดยคณะท่ีปรึกษา 

• การนําเสนอขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกฉบับสมบูรณ 

• การนําเสนอมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงเปนผลสรุปจากการระดมสมองในการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นในรอบท่ีผานมา 

• การนําเสนอแผนงาน และรายละเอียดมาตรการท่ีมีศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทางดานเทคนิค, ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก , ขอมูลทางการเงิน (เงิน
ลงทุน, ระยะเวลาคืนทุน และแหลงเงินทุน) 

3. การรับฟงขอคิดเห็นและตอบคําถามจากผูเขารวมประชุม 
4. การตอบแบบสอบถาม เพ่ือแสดงความคิดเห็นตอแผนงานท่ีนําเสนอ 

 

 



 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction 

Develop Local GHG Abatement Plans in 8 municipalities (Region 1) 

52 

 

 
รูปท่ี 12 การประชุมรับฟงความคิดเห็นแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

ตารางท่ี 16 สรุปประเด็นจากการรับฟงความคิดเห็นและคําถามจากผูเขารวมประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หัวขอ
ท่ี 

ประเด็นจากผูเขารวมประชุม คําตอบโดยท่ีปรึกษา 

1 สอบถามเรื่องสถานะการรับซ้ือไฟฟาจากแผง
โซลารเซลลโดยกฟภ. 

กฟภ.ยังไมมีนโยบายรับซ้ือไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย  แต สามารถปรึกษาและขอ
คําแนะนําจากทางกฟภ.เก่ียวกับขอมูลทาง
เทคนิคและการขอใบอนุญาตตาง ๆ ได 

2 ความคืบหนาของโครงการโรงไฟฟาขยะ  อยูในชวงเริ่มตนพัฒนาโครงการ  

3 ขอสงสัยเก่ียวกับ TVER มีทีมงานจากอบก.จากแผนกท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจก เปน
ผูรับผิดชอบพัฒนาโครงการคารบอนเครดิต
แบบสมัครใจรวมกับทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย 



 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction 

Develop Local GHG Abatement Plans in 8 municipalities (Region 1) 

53 

หัวขอ
ท่ี 

ประเด็นจากผูเขารวมประชุม คําตอบโดยท่ีปรึกษา 

4 ขอมูลเรื่องคุณภาพแผงโซลารเซลล เนื่องจากได
รับทราบขอมูลมาวามีหลายแหงท่ีติดตั้งแลวไม
ผานการตรวจสอบจากกฟภ.เนื่องจากไมได
มาตรฐาน 

สามารถปรึกษาขอมูลและขอคําแนะนําจาก
ทางเทศบาล หรือติดตอโดยตรงท่ีกฟภ.ได 

5 ทางเทศบาลขอขอมูลจากท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํา
ชุดเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการขออนุญาตใน
ครัวเรือน 

ทางกฟภ.และสํานักงานพลังงานจั งหวัด 
สามารถใหคําแนะนําเรื่องเอกสารและข้ันตอน
การขออนุญาตได โดยอาจติดตอผานทาง
เทศบาลฯ 

 

แบบสอบถาม 
จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับท้ังหมด 24 ชุด 
คําถามท่ี 1 ทานเห็นดวยกับแผนงานท่ีนําเสนอหรือไม 
 

 
คําถามท่ี 2 ทานเห็นวาแผนงานท่ีนําเสนอสอดคลองกับนโยบายของทางเทศบาลหรือไม 
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คําถามท่ี 3 ทานเห็นวามาตรการใดท่ีเหมาะสมกับเทศบาลและนาจะนําไปสูเปาหมายได 
 

 
 
คําถามท่ี 4 ทานมีความเห็นวา มาตรการท่ีนําเสนอจะพบอุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ หรือไมและ
อยางไร รวมท้ังขอแนะนําเพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 
 

 
 

รายละเอียด : ปญหาหลักคือเรื่องงบประมาณในการลงทุน และความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวม
ของโครงการขยายผล 
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คําถามท่ี 5 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวขัดตอกฎระเบียบขอบังคับ กฎหมายดานสังคม ส่ิงแวดลอมหรือไม 
 

 
 

 
รายละเอียด : อาจไมมีการควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดปญหามลพิษ โดยเฉพาะเรื่องขยะ  
 
คําถามท่ี 6 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมจากการดําเนินโครงการหรือไม 
อยางไร 
 

 
 
รายละเอียด :    มีผลกระทบเรื่องขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลอดไฟเกาท่ีเปนขยะอันตราย  
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คําถามท่ี 7 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวกอใหเกิดผลประโยชนและเปาหมายเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม หรือไม อยางไร 

 
 
รายละเอียด : ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในประเทศ และชวยลดโลกรอน 
 

ในสวนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวของกับงบประมาณและระยะเวลาโครงการ จะเปนการสรุปขอมูล
จากเจาหนาท่ีของทางเทศบาล เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องงบประมาณและการวางแผนโครงการ
โดยตรง 
1. การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย :  ตองการแหลงเงินทุนสนับสนุน และพรอมดําเนินการไดทันทีใน

ปงบประมาณถัดไป 
2. การเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบ LED :  ตองการแหลงเงินทุนสนับสนุน และพรอมดําเนินการไดทันที ท้ังนี้ใน

สวนของชุมชนและภาคเอกชนสวนใหญซ่ึงมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการขยายผล พบวาตองการแหลง
เงินทุนสนับสนุนสําหรับการติดตั้งแผงโซลารเซลลและการเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบ LED  โดยพรอม
ดําเนินการทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
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