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1. ขอมูลพ้ืนฐานของเมือง 

เทศบาลเมืองลำพูนมีพื้นที่ภายใตการปกครองทั้งสิ้น 6.0 ตารางกิโลเมตรตามขอมูลของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย อางอิงขอมูลป พ.ศ. 2559 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,000 ครัวเรือน ประชากร 12,358 คน 

โดยลักษณะการใชประโยชนที่ดินของเมืองแสดงไดดังรูปที่ 1 ซึ่งลักษณะการใชประโยชนที่ดินมีพื้นที่อยูอาศัย  

สิ่งปลูกสรางอาคาร สำนักงาน ธุรกิจการคา สถาบันตาง ๆ โดยไมมีพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว ระบบการ

ขนสงเปนการขนสงทางถนนเปนหลัก มีการขนสงทางรถไฟวิ่งผาน โดยการขนสงทางน้ำและทางอากาศไมมีใน

ขอบเขตของเมือง   

การจัดการของเสียดวยวิธีการฝงกลบและการเผาไหมขยะเปนการจัดการนอกพื้นที่ สวนระบบบำบัดน้ำ

เสียของเมืองอยู ในเขตเมืองสามารถรองรับน้ำเสียไดเพียงบางสวน ที ่เหลือเปนการปลอยทิ ้งตามธรรมชาติ  

จากบริบทของเมืองสามารถระบุกิจกรรมและขอบเขตแหลงปลอยกาซเรือนกระจกไดดังตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินของเทศบาลเมืองลำพูน 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตเทศบาลเมืองลำพูน 
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   �� 

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารทางชวีภาพ    

- การจัดการของเสียดวยวิธกีารเผาไหม   �� 

- การจัดการน้ำเสียและการปลอยทิ้ง ��   

4. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภณัฑ    

- กระบวนการอุตสาหกรรม    

- การใชผลิตภัณฑ    

5. ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน    

- การจัดการปศุสัตว    

- การใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน    

- รวมแหลงปลอยอื่น ๆ และการปลอยที่ไมใช CO2 จากพื้นดิน    

 

หมายเหตุ:    แหลงปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับการรายงานแบบ Basic 

  แหลงปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับการรายงานแบบ Basic+ 

       ��    การรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตของเมืองที่พิจารณา 
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2. ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลกิจกรรมกาซเรือนกระจกซึ่งถือเปนขั้นตอนที่สำคัญในการประเมินการปลอยกาซเรือน

กระจกของเมือง ทั้งนี้การเก็บขอมูลในโครงการนี้จะอางอิงตาม 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) ซ่ึงการไดมาของขอมูลตามแหลง

การปลอยกาซเรือนกระจกของแตละเมืองที่ไดกลาวมาแลวจากบทที่ 2 พบวา การไดมาซึ่งขอมูลมีความเกี่ยวของ

กับหลาย ๆ ภาคสวน อาทิเชน หนวยงานราชการและเอกชน ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม 

และภาคการขนสง เปนตน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสรางความรูและความเขาใจกับแตละภาคสวนถึงวัตถุประสงค

ของการนำขอมูลมาใช รูปแบบของขอมูลและประโยชนที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองและมี

กระบวนการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องดังรูปท่ี 2 ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 2 ผูใหขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง 
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จากขอมูลท่ีจะทำการจัดเก็บสามารถแยกตามสวนของผูถือครองขอมูลไดดังรูปท่ี 3  ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 3 ผูถือครองขอมูลของแตละแหลงปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง 

 

ในการดำเนินงานจะมีที่ปรึกษาเปนผูสนับสนุนใหกับเทศบาลโดยผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดเก็บขอมูล

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอมูลกิจกรรมในแตละประเภท ผูถือครองขอมูล และกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลสามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

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 ม ู ล ป ร ิ ม า ณ ไ ฟ ฟ  า  8 

ประเภท 

การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือ

การไฟฟานครหลวง 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 
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ขอมูลกิจกรรม ผูใหขอมูล กระบวนการการเก็บขอมูล 

6. ขอมูลปร ิมาณการใช ไฟฟา

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 ม ู ล ก า ร ใ ช  เ ช ื ้ อ เ พ ลิ ง

หน วยงานภาคร ัฐ เอกชน 

สถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ  

หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

สถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ท่ีอยูในขอบเขต 

- หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

11. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงจากภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ขอมูลจากภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมและ E-report  

- หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล 

- การสงแบบฟอรมการเก็บขอมูลพรอม

หนังสือแจงตอสัญญาประจำป 

- การสอบถามขอมูลเมื ่อมีการมาตอ

สัญญา ณ เทศบาล 

12. ขอมูลการขนสงในเมืองและ

ระหวางเมือง 

ขอมูลจากเจาของกิจการ - หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและ

แบบฟอรมการเก็บขอมูล  

- การลงพ ื ้นท ี ่ สอบถามข อม ูลด  วย

แบบสอบถาม 

13. ขอมูลภาคครัวเรือน ขอมูลจากภาคครัวเรือนท่ี

ทำการสุมตัวอยาง 

การลงพ ื ้ นท ี ่ สอบถามข  อม ู ล ด  ว ย

แบบสอบถาม โดยผูเก็บแบบสอบถาม 

อาทิเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม.) เจาหนาที่สาธารณสุข 

หรือเจาหนาท่ีของเทศบาล 
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สำหรับการเก็บขอมูลในสวนของภาคครัวเรือนจะทำการจัดเก็บขอมูลดวยแบบสำรวจขอมูลกิจกรรมการ

จัดทำขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกระดับเมืองภาคครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ โดยทุกเมืองที่อยูภายใตการ

ดูแลของ CS-11 ใชแบบสำรวจขอมูลกิจกรรมชุดเดียวกัน ซึ่งผลการสำรวจขอมูลกิจกรรมของแตละเทศบาลมี

ดังตอไปนี้ 

 

2.1 ขอมูลท่ัวไป 

2.1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลเมืองลำพูน 

2.1.2 ภูมิภาค เหนือ 

2.1.3 จังหวัด ลำพูน 

2.1.4 พ้ืนท่ีตามการปกครอง (ตร.กม.) 6.00 

2.1.5 ปท่ีจัดทำขอมูล (ปฐาน) พ.ศ. 2559 

2.1.6 จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (คน) 12,358 

2.1.7 จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร (ครัวเรือน) 7,000 

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

 

2.2 ขอบเขตของเมือง 

ขอบเขตการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองของเทศบาลเมืองลำพูนกำหนดขอบเขตตาม

พ้ืนท่ีการปกครอง 6.0 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถระบุกิจกรรมท้ังหมดภายใตขอบเขตของเมืองไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดภายใตขอบเขต 

กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

1. ภาคพลังงาน     

- ครัวเรือน/ท่ีพักอาศัย  

- ธุรกิจการคาและหนวยงานตาง ๆ 

การเผาไหมเช้ือเพลิง

ในเครื่องจักร อุปกรณ

และกาซหุงตม 

 

 

การใชไฟฟา 

   

 

- กิจกรรมดานการเกษตร ปาไมและการประมง 

- ภาคอ่ืน ๆ 

2. ภาคขนสง    

- การขนสงทางถนน  การเผาไหมเช้ือเพลิง

ในกิจกรรมการขนสง

ในเขต 

 

 การเผาไหม

เช้ือเพลิงในการ

ขนสงระหวางเมือง 
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กิจกรรมปลอยกาซเรือนกระจก ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 

3. ภาคการจัดการของเสีย    

- การจัดการของเสียดวยวิธีการฝงกลบ   การจัดการของเสีย

ท่ีเกิดในเมืองแตมี

พ้ืนท่ีจัดการอยูนอก

เมืองโดยการวาจาง 

- การจัดการของเสียดวยวิธีการเผาไหม   ขยะติดเช้ือท่ีเกิดใน

เมืองแตพ้ืนท่ี

จัดการอยูนอกเมือง 

- การจัดการน้ำเสียและการปลอยท้ิง การจัดการน้ำเสียท่ี

เกิดและบำบัดในเมือง 

  

4. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ ไมม ี

5. ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน ไมม ี

 

2.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจขอมูลกิจกรรมที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกภายใตขอบเขตของเมือง โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมของแตละกิจกรรมมีดังตอไปนี้ 

 2.3.1 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 1 

 2.3.1.1 ครัวเรือน/ท่ีพักอาศัย 

1) ขอมูลจากการสำรวจในภาคครัวเรือน 

เทศบาลเมืองลำพูนมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,000 ครัวเรือน การสุมตัวอยางเพื่อลงพื้นที่ใน

การสำรวจขอมูลคิดรอยละ 20  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมีคาเทากับ 1,400 ชุด โดยปจจุบันอยูระหวางการ

สำรวจและสรุปผลขอมูล ท้ังนี้การกระจายขอมูลในแตละชุมชนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 การกระจายแบบสำรวจในแตละชุมชน 

ลำดับ ชุมชน จำนวนครวัเรือน จำนวนแบบสอบถาม (ชุด) 

1 ไกแกว 439 87 

2 ชางฆอง 275 55 

3 สันปายางหลวง 312 62 

4 หนองเสง 785 156 

5 บานทา-ทานาง 261 52 
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ลำดับ ชุมชน จำนวนครวัเรือน จำนวนแบบสอบถาม (ชุด) 

6 ทาขาม-บานฮอม 340 68 

7 ประตูลี้ 567 113 

8 พระคงษี 237 47 

9 สันดอนรอม 1,066 212 

10 สวนดอก 408 81 

11 สันปายางหนอม 143 28 

12 หนาสถานีรถไฟ 111 22 

13 จามเทว ี 271 54 

14 บานหลวย 335 67 

15 มหาวัน 891 177 

16 ชัยมงคล 384 76 

17 ศรีบุญเรือง 221 44 

รวม 17 ชุมชน 7,046 1,400 
 

2) ขอมูลการจำหนายกาซหุงตม 

ขอมูลจากการสำรวจดังตารางท่ี CCF 02 

 

 2.3.1.2 ธุรกิจการคา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ 

สำหรับธุรกิจการคาผูประกอบการดานพาณิชยกรรมและบริการภายในขอบเขตท่ีทำการพิจารณา 

จากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ไดมีการจำแนกสถานประกอบกิจการคา (ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) ทั้ง 13 

ประเภทกิจการ ซ่ึงขอมูลภายใตขอบเขตการปกครองของเทศบาลแสดงในตาราง CCF A5 และขอมูลปริมาณการ

ใชเชื้อเพลิงดังตารางที่ CCF 03 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันและหนวยงานตาง ๆ 

ภายใตขอบเขตของเมืองมีรายละเอียดแสดงดังตาราง CCF 04 โดยไดรับขอมูลเพียงบางสวน แตครอบคลุมรอย

ละ 20 ของขอมูลท้ังหมด  

 2.3.1.3 การขนสงทางถนนภายในขอบเขตของเมือง 

การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณการจำหนายเชื้อเพลิงในเขตพ้ืนท่ีท้ัง 2 แหง 
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 2.3.1.4 การจัดการน้ำเสีย 

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเมืองเปนการปลอยทิ้งตามธรรมชาติ โดยจะพิจารณาปริมาณน้ำเสีย

จากรอยละ 80 ของปริมาณน้ำใชท้ังหมดโดยไดรับขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค 

  

 2.3.2 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 2 

ปริมาณการใชไฟฟาท้ัง 8 ประเภทและไฟฟาสาธารณะแสดงในตาราง CCF 02  

 

 2.3.3 แหลงปลอยกาซเรือนกระจกประเภทท่ี 3 

 2.3.3.1 การขนสงทางถนนระหวางเมือง 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมปริมาณการใชเชื้อเพลิงในรถมอเตอรไซครับจาง รสบัส รถสองแถว

และรถตู  

 2.3.3.2 การจัดการของเสียดวยวิธีฝงกลบ 

เทศบาลมีการจัดจางเอกชนในการดำเนินการนอกเขตพื้นที่เมือง โดยประมาณขยะมีการรายงาน

ตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2559 

 2.3.3.3 การจัดการของเสียดวยวิธีการเผาไหม  

ขอมูลปริมาณขยะจากสถานพยาบาลท่ีสงกำจัดนอกเขต 

 

3. การคำนวณปริมาณกาซเรือนกระจก 

จากขอมูลกิจกรรมที่เก็บรวบรวมได นำมาคำนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอางอิงตาม The 

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) โดยมีสมการที่ใช

ในการคำนวณคือ ขอมูลกิจกรรม (Activity Data) คูณกับคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission 

Factor) แสดงอยูในรูปของตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2eq) ดังสมการตอไปนี้ 

 

 
 

 สำหรับขอมูลกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะตองมีการคำนวณใหอยูในหนวยท่ีสามารถคูณกับคาสัมประสิทธิ์

ได ยกตัวอยางเชน ขยะมูลฝอยท่ีนำไปจัดการดวยวิธีฝงกลบ ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บไดจะอยูในหนวยตันขยะ ดังนั้นจะตอง

มีการประเมินอัตราการเกิดกาซมีเทน (CH4) โดยอางอิงสมการจาก GPC ใชประเมินปริมาณกาซทั้งหมดที่เกิดข้ึน

จากมูลฝอยที ่เข าส ู พ ื ้นที ่ฝ  งกลบในปนั ้น กอนที ่จะนำมาคูณกับคาส ัมประสิทธ ิ ์ เพื ่อแสดงในรูปของตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยรายละเอียดการคำนวณของแตละเทศบาลแบงเปนภาคพลังงาน ภาคการขนสง 

ภาคการจัดการของเสีย และภาคการเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน ดังตอไปนี้ 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก = ขอมูลกิจกรรม × คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก 
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ตารางท่ี 5 การคำนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคพลังงาน 

 
 

ตารางท่ี 6 การคำนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคการขนสง 

 
 

ตารางท่ี 7 การคำนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคการจัดการของเสีย 

 
 

4. ผลการประเมินกาซเรือนกระจก 

ผลการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองลำพูนแบบ BASIC มีคาเทากับ 

110,628.83 tCO2eq และแบบ BASIC+ มีคาเทากับ 124,248.14 tCO2eq โดยคาการปลอยกาซเรือนกระจกใน

ขอบเขตที่ 2 มีคามากที่สุดเทากับ 97,801.29 tCO2eq คิดเปนรอยละ 79 รองลงมาคือขอบเขตที่ 3 17,957.90 

tCO2eq คิดเปนรอยละ 14 และขอบเขตท่ี 1 8,488.95 tCO2eq คิดเปนรอยละ 7 ดังตารางท่ี 8 และรูปท่ี 4  ท้ังนี้

กิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การใชพลังงานในสวนที่พักอาศัย การใชพลังงานใน
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ภาคธุรกิจการคาและหนวยงานตาง ๆ และการใชพลังงานในภาคขนสงทางถนน มีคาเทากับ 59,901.16, 

38,285.51 และ 16,696.38 tCO2eq ตามลำดับดังรูปท่ี 5 
 

ตารางท่ี 8 สรุปปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

 
รูปท่ี 4 สัดสวนปริมาณกาซเรือนกระจกตามขอบเขตของเทศบาลเมืองลำพูน 
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รูปท่ี 5 ปริมาณกาซเรือนกระจกแยกรายกิจกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน 

 

5. การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคต 

สำหรับเทศบาลเมืองลำพูนแนวโนมการปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังในภาคพลังงานและของเสีย

มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7 ตามลำดับ ทั้งนี้ในภาคพลังงานการปลอยกาซเรือนกระจกอยูที่การ

ใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก สำหรับภาคของเสียเปนการปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 เนื่องจากเทศบาลมี

การวาจางใหบริษัทเอกชนดำเนินการ  
 

 
รูปท่ี 6 ผลการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานของเทศบาลเมืองลำพูน 
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รูปท่ี 7 ผลการคาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคของเสียของเทศบาลเมืองลำพูน 

 

6. เกณฑการประเมินศักยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของเมือง 

จากผลการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง ของเทศบาลเมืองลำพูน พบวากิจกรรมท่ี
กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดไดแก การใชพลังงานไฟฟาในภาคสวนตาง ๆ รองลงมาไดแก การใช
พลังงานในภาคขนสงทางถนน การจัดการของเสียดวยวิธีฝงกลบ และ การใชเชื้อเพลิงสวนที่พักอาศัย ตามลำดับ 
ซ่ึงรายละเอียดในการดำเนินการมาตรการมีดังนี้ 

6.1 การระดมความคิดเห็นของมีสวนไดสวนเสียในมาตรการตาง ๆ  

ที่ปรึกษาไดดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองลำพูน โดย

ไดเชิญภาคสวนตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของมาระดมความคิดเห็นและเสนอมาตรการที ่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะ

ดำเนินการในเขตเทศบาล ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยที่ปรึกษาไดนำเสนอผลการศึกษาการปลอยกาซเรือน

กระจกระดับเมือง ของเทศบาลเมืองลำพูน พรอมท้ังแนะนำมาตรการเบื้องตนเพ่ือใหผูเขารวมประชุมเห็นภาพและ

เกิดแนวคิดกอนที่จะแบงกลุมผูเขารวมประชุม เปนกลุมจำนวน 5 กลุม เพื่อใหอภิปรายถึงเปาหมายการลดกาซ

เรือนกระจก และ กิจกรรม หรือมาตรการที่เห็นวาเหมาะสมที่จะดำเนินการเพื่อใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกของเทศบาล ซ่ึงสามารถสรุปกิจกรรมท่ีแตละกลุมนำเสนอดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 มาตรการท่ีมีการนำเสนอในการประชุมระดมสมองของเทศบาลเมืองลำพูน 
หัวขอ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 5 

เปาหมาย 30% 50% 20% 24% 20% 

มาตรการดาน

พลังงาน 

- เปล ี ่ยนไป
ใชหลอดไฟ 
LED 

- ต ิ ด ตั้ ง 
Solar cell 
ทุ ก
คร ั ว เร ือน 
โ ด ย ใ ห
เ ท ศ บ า ล
ช วยเหลือ
บางสวน 

- เ ปล ี ่ ยนหลอด 
L E D  ทุ ก
ครัวเรือน 

- ต ิ ด ต ั ้ ง  Solar 
cell  โ ด ย ใ ห
เทศบาลนำรอง
ในการติดตั้งกอน
แล วค อยขยาย
ผล 

- การใชอุปกรณ
ป ร ะ ห ยั ด
พลังงาน (เบอร 
5) 

- เ ท ศ บ า ล เ ป น
ผู นำเปลี ่ยนไป
ใ ช  ห ล อ ด ไ ฟ 
LED และขยาย
ผ ล ไ ป สู
ภาคเอกชน 

- การเปลี่ยนไปใช
ห ลอด ไฟ  LED 
โดยเทศบาลออก
คาใชจายในการ
เปลี่ยนหลอดให
ครึ่งหน่ึง 

- ลดจำนวนชั่วโมง
การทำงานของ
แอรลงครึ่งหน่ึง 
 

- การเปลี ่ยนไป
ใ ช  ห ล อ ด ไ ฟ 
LED ท้ังในภาค
สาธารณะและ
ครัวเรือน 

มาตรการดานการ

จัดการขนสง 

- จ ั ด ใ ห  มี
ร ถ ย น ต
ไฟฟาขนสง
สาธารณะ
รอบเมือง 

- จ ั ด ก า ร
ร ะ บ บ
ขนส งช วง
ถนนท ี ่ ร ถ
ต ิ ด เ ป น
แบบ One-
way 

- การใชจ ักรยาน 
ทำเลนจักรยาน
เพ่ิมเติม 

- จ ัดให ม ี รถราง
ไฟฟาในเขตเมือง 
ม ี  Application 
เช็คตารางเวลา
เขา-ออก 

- จ ั ดการถนน ท่ี
เปนคอขวดหนา
โ ร ง เ ร ี ย นและ
แยกมหาวัง 

- จัดใหมีรถยนต
ไฟฟาบริการใน
เ ข ต เ ท ศ บ า ล 
แยกเปน 4 สาย 
เชน   
 เ ทศบาล  -

ลานเจาแม 
 เทศบาล – 

ขนสง 
โ ด ย ม ี ก า ร

แ จ  ง เ ว ล า

อ อ ก ท่ี

ชัดเจน 

- ลดจำนวนวันใน
การใช  รถยนต  
จักรยานยนตลง
ครึ่งหนึ่ง โดยหัน
ไปใช จ ักรยาน
ห ร ื อ ก า ร เ ดิ น
แทน 

 

- การใชจักรยาน
แทนการใชรถ 

- ติดตั้งไฟจราจร 
ที่สามารถปรับ
ระยะเวลาของ
ไฟเขียวไฟแดง 
ต า ม ส ภ า พ
การจราจร 

มาตรการดานการ

จัดการขยะ 

- ค ั ด แ ย ก
ข ย ะ  ท ำ
ห ล ุ ม ขยะ
เปยก ตาม
บานเรือน 

- สนับสนุนใหทำ
เกษตรอ ินทร ีย
จากขยะเปยก  

- ก า ร  recycle 
พัสด ุ  แยกขยะ
ตนทาง  

- การใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก 

n/a - โครงการ 4Rs n/a 

มาตรการในการ

จัดการภาค

ครัวเรือน 

n/a 

 

- ก า ร ผ ล ิ ต ก  า ซ
ชีวภาพในชุมชน
ที่มีการเลี้ยงสัตว 
แ ล ะผล ิ ต ก  า ซ

- ล ด ก า ร
ประกอบอาหาร
ดวยเมนูที่ตองมี

- ลดการใชกาซหุง
ต มลงคร ึ ่ งห น่ึง 
โดยการประกอบ

ลดการประกอบ

อาหารดวยเมนูท่ี
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หัวขอ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 5 

ชีวภาพแทนกาซ
หุงตม 

การใช ก าซหุง
ตม 

อาหารวิธีอ่ืนท่ีไม
ตองใชกาซหุงตม 

ตองมีการใชกาซ

หุงตม 

มาตาการดานการ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

 

 
สรุปขอมูลจากการนำเสนอของกลุมตาง ๆ  ไดดังนี้ 

สรุปเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก :  มีการเสนอเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกท่ี 20%-50%  

มาตรการลดกาซเรือนกระจกที่เสนอโดยผูเขารวมประชุม สามารถแยกมาตรการออกเปนสองกลุมไดแก 

มาตรการท่ีสามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได และมาตรการสนับสนุนดังนี้ 

 

มาตรการท่ีสามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  

1. ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟาทุกหลังคาเรือน 
2. เปลี่ยนหลอด LED ท้ังเมือง 

มาตรการสนับสนุน 

1. การผลิตกาซชีวภาพในชุมชนท่ีมีการเลี้ยงสัตว และผลิตกาซชีวภาพแทนกาซหุงตม 
2. การใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (เบอร 5) 
3. จัดใหมีรถยนตไฟฟาสาธารณะ  
4. จัดการระบบขนสงชวงถนนท่ีรถติดเปนแบบ One-way 
5. การใชจักรยานแทนการใชรถ ทำเลนจักรยานเพ่ิมเติม 
6. จัดการถนนท่ีเปนคอขวดหนาโรงเรียนและแยกมหาวัง 
7. ลดจำนวนวันในการใชรถยนต จักรยานยนตลงครึ่งหนึ่ง โดยหันไปใชจักรยาหรือการเดินแทน 
8. ติดตั้งไฟจราจร ท่ีสามารถปรับระยะเวลาของไฟเขียวไฟแดง ตามสภาพการจราจร 
9. การคัดแยกขยะตนทาง  4Rs ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน 
10. การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
11. การประหยัดการใชกาซหุงตม เชน การประกอบอาหารดวยเมนู ท่ีไมใชกาซหุงตม เปนตน 

โดยภาพการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองลำพูนดังนี้ 
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รูปท่ี 8 การประชุมระดมความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลเมืองลำพูน 
 

6.2 การประเมินตามเกณฑการบริหารการจัดการทางดานส่ิงแวดลอมและสังคม 

การประเมินตามเกณฑการบริหารการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมจากโครงการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก (Environmental and Social Management Framework, ESMF) โดยจะมีหัวขอในการพิจารณา

ดังนี้ 

6.2.1 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสังคมและความรุนแรงของผลกระทบ 

6.2.2 ประเมินเครื่องมือในการจัดการลดผลกระทบ 

6.2.3 ประเมินผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอม 

โดยการประเมินทั้ง 3 หัวขอจะทำการประเมินตามขั้นตอนที่ระบุในแบบฟอรม E-1 ถึง E-6  สำหรับแตละ
มาตรการ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสำคัญและผลการประเมินไดตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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มาตรการท่ีสามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  
มาตรการท่ี 1  ติดตั้ง Solar PV ผลิตไฟฟาโดยเทศบาล (เพ่ือนำรองและขยายผลไปยังภาคประชาชน) 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การติดตั้ง solar PV บนหลังคาอาคารซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีชุมชน อาจมีผลกระทบจากแสงสะทอนของแผง solar 

PV  ซ่ึงสามารถเลือกใชแผง solar PV แบบลดแสงสะทอนเพ่ือลดผลกระทบได นอกจากนี้อาจมีผลกระทบเพียง

เล็กนอยดานมลพิษทางน้ำจากการลางทำความสะอาดแผง ทำใหเกิดน้ำเสียปนเปอนฝุนละออง ซ่ึงจะระบายสู

ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคาของอาคาร  รวมท้ังแผง solar PV ท่ีชำรุด รวมท้ังอุปกรณไฟฟา ถือเปนขยะ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองแยกจัดเก็บและดำเนินการกำจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การติดตั้ง solar PV บนหลังคาอาคาร มีผลประโยชนรวมโดยการเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอม โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง, ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอด

ความรูใหกับประชาชน เพื่อการสงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรูและสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา ถือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

มาตรการท่ี 2  การเปลี่ยนหลอด LED  ในพ้ืนท่ีของเทศบาล (เพ่ือนำรองและขยายผลไปยังภาคประชาชน) 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารเทศบาล บานเรือนและอาคารของชุมชน  ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้หลอดไฟฟารวมทั้งอุปกรณติดตั้งที่ชำรุดหรือเปลี่ยนอออก จัดเปนขยะ

อิเล็คทรอนิกส ซ่ึงตองแยกจัดเก็บและดำเนินการกำจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารเทศบาล บานเรือนและอาคารของชุมชน  กอใหเกิดผลประโยชนรวมในโดย

การเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การลดมลพิษสิ่งแวดลอม  โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจาก

ระบบสายสง รวมทั้งทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอดความรูใหกับประชาชน มีการสงเสริมใหภาค

ประชาชนเห็นถึงประโยชนในการเปลี่ยนจากหลอดไฟแบบธรรมดา มาใชหลอด LED เพื่อเปนการลดการใชไฟฟา

เพ่ือแสงสวาง ซ่ึงมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา ถือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

มาตรการท่ี 3  มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ไดแก การเปลี่ยนระบบทำความเย็นเปนแบบ 

อินเวอรเตอร  

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี ่ยนระบบทำความเย็นในอาคารของเทศบาลเปนแบบ อินเวอรเตอร ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสังคม อาจมีผลกระทบเพียงเล็กนอยดานมลพิษทางขยะและของเสีย  โดยเครื่องปรับอากาศเกา
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รวมทั้งอุปกรณติดตั้งที่ชำรุดหรือเปลี่ยนออก ถือเปนขยะอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งน้ำยาทำความเย็นซึ่งเปนสารเคมี 

ตองมีการแยกจัดเก็บและดำเนินการกำจัดตามกฎหมายตอไป 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

การเปลี่ยนระบบทำความเย็นในอาคารของเทศบาลเปนแบบอินเวอรเตอร กอใหเกิดผลประโยชนรวมในโดยการ

เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การลดมลพิษสิ่งแวดลอม  โดยการลดปริมาณการใชไฟฟาจากระบบ

สายสง อีกทั้งทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ ถายทอดความรูใหกับประชาชน มีการสงเสริมใหภาคประชาชนใช

อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งมีสวนชวยลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟา 

เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

มาตรการสนับสนุน 

มาตรการท่ี 4  มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก อาทิเชน  จัดการระบบขนสงชวงถนนท่ีรถติด

เปนแบบ One-way และการใชจักรยานแทนการใชรถ โดยทำเลนจกัรยานเพิ่มเติม จัดการถนนที่เปนคอขวดหนา

โรงเรียนและแยกมหาวัง ลดจำนวนวันในการใชรถยนต จักรยานยนตลงครึ่งหนึ่ง โดยหันไปใชจักรยานหรือการเดิน

แทน  ติดตั้งไฟจราจร ที่สามารถปรับระยะเวลาของไฟเขียวไฟแดง ตามสภาพการจราจร การคัดแยกขยะตนทาง 

4Rs ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การประหยัดการใชกาซหุงตม การผลิตกาซ

ชีวภาพในชุมชนท่ีมีการเลี้ยงสัตว และผลิตกาซชีวภาพแทนกาซหุงตม 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

กลุมมาตรการสนับสนุนดังกลาว ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในภาพรวม 

ผลประโยชนรวมท่ีไดจากโครงการ (Co-benefit) ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

กลุมมาตรการสนับสนุนดังกลาว กอใหเกิดผลประโยชนรวมในการเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน/การ

ลดมลพิษสิ่งแวดลอม  อีกทั้งทางเทศบาลมีการถายทอดความรูเรื่องการลดภาวะโลกรอนและผลกระทบและมี

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

ประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินมาตรการตามหลักเกณฑ ESMF 

ข้ันตอน
การ

ประเมิน 

หัวขอการประเมิน  มาตรการท่ี 

 1 2 3 4 

E-1 ประเมินความออนไหวของพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการฯ  ผาน ผาน ผาน ผาน 

E-2 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
ความรุนแรงของผลกระทบ  

ผาน ผาน ผาน ผาน 
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ข้ันตอน
การ

ประเมิน 

หัวขอการประเมิน  มาตรการท่ี 

 1 2 3 4 

E-3 ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบดานสังคมและความ
รุนแรงของผลกระทบ 

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 พบวามีโครงการท่ีมีศักยภาพท่ีจะดำเนินการในข้ันตอนตอไปดังนี้  

มาตรการท่ีสามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  

1. ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟาทุกหลังคาเรือน 

2. เปลี่ยนหลอด LED ท้ังเมือง 

มาตรการสนับสนุน 

1. การผลิตกาซชีวภาพในชุมชนท่ีมีการเลี้ยงสัตว และผลิตกาซชีวภาพแทนกาซหุงตม 

2. การใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (เบอร 5) 

3. จัดใหมีรถยนตไฟฟาสาธารณะ  

4. จัดการระบบขนสงชวงถนนท่ีรถติดเปนแบบ One-way 

5. การใชจักรยานแทนการใชรถ ทำเลนจักรยานเพ่ิมเติม 

6. จัดการถนนท่ีเปนคอขวดหนาโรงเรียนและแยกมหาวัง 

7. ลดจำนวนวันในการใชรถยนต จักรยานยนตลงครึ่งหนึ่ง โดยหันไปใชจักรยาหรือการเดินแทน 

8. ติดตั้งไฟจราจร ท่ีสามารถปรับระยะเวลาของไฟเขียวไฟแดง ตามสภาพการจราจร 

9. การคัดแยกขยะตนทาง  4Rs ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน 

10. การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

11. การประหยัดการใชกาซหุงตม เชน ประกอบอาหาร ท่ีไมใชกาซหุงตม เปนตน 
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6.4 การประเมินขอบเขตอำนาจของเมืองในการดำเนินมาตรการ 

ในการประเมินขอบเขตอำนาจของเมืองในการดำเนินมาตรการตาง ๆ ไดทำการประเมิน ตามแบบฟอรม 
A-2 โดยมีการประเมินรวมกับแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับจากเทศบาลฯ ถึงกิจกรรมที่สามารถนำไป
ดำเนินการไดในขอบเขตของเทศบาลฯ ซ่ึงสรุปผลการประเมินไดดังตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินขอบเขตอำนาจของเมืองในการดำเนินมาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 
ลำดับ มาตรการ ผลการประเมิน 

1 เปลี่ยนหลอด LED  ผาน 
2 การใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (เบอร 5) ผาน 
3 การใชจักรยานแทนการใชรถ ทำเลนจักรยานเพ่ิมเติม ผาน 
4 จัดการถนนท่ีเปนคอขวดหนาโรงเรียนและแยกมหาวัง ผาน 
5 ลดจำนวนวันในการใชรถยนต จักรยานยนตลงครึ่งหนึ่ง โดยหนัไปใชจักรยา

หรือการเดินแทน 
ผาน 

6 การคัดแยกขยะตนทาง , 3Rs, ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน ผาน 
7 การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ผาน 
8 การลดการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ผาน 
9 การใชแกวน้ำสวนตัวในหนวยราชการ ผาน 
10 ติดตั้ง Solar cell ผาน 

 
6.5 การประเมินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ 

สำหรับการประเมินงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการตาง ๆ ของเทศบาล ไดทำ
การประเมิน ตามแบบฟอรม A-3 ซ่ึงจากการเก็บขอมูล และ สอบถามกับเทศบาลเมืองลำพูน เก่ียวกับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินมาตรการตาง ๆ จึงไดสรุปแบงมาตรการท่ีมีศักยภาพท้ัง 10 มาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมมาตรการสนับสนุนตาง ๆ ของเทศบาล และ กลุมมาตรการที่มีการลงทุนในมาตรการ
โดยตรง ซึ ่งสามารถคำนวณเงินลงทุน และ ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการได  และพบวาในสวนของ
มาตรการสนับสนุนตาง ๆ นั้น ทางเทศบาลจะทำแผน เพ่ือจัดสรรและขออนุมัติงบประมาณของเทศบาลในแตละป
มาดำเนินการ ในสวนของการลงทุนในสวนของโครงการนำรองและการขยายผลโครงการตามมาตรการตาง ๆ ไปสู
ภาคประชาชน ตองมีการหาแหลงทุนสนับสนุนโครงการจากแหลงอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณ
ประจำปของเทศบาล เพื่อใหการดำเนินการขยายผลตามมาตรการตาง ๆ ทำไดอยางรวดเร็วตามระยะเวลาที่ได
วางแผนไว สรุปการประเมินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการท่ีตองมีการลงทุนโดยตรง และ มาตรการ
สนับสนนุตาง ๆ ไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 12 การประเมินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 
ลำดับ มาตรการ กลุมมาตรการ แหลงงบประมาณ 

1 ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟา (โครงการ

นำรองโดยเทศบาลและขยายผลไปยัง

ภาคประชาชน) 

มาตรการท ี ่ มี
ก า ร ล ง ท ุ น ใน
ม า ต ร ก า ร
โดยตรง 

กองท ุนเพ ื ่ อส  ง เสร ิมการอน ุร ั กษ
พลังงาน หรือ  
หน  วยงานความร  วมม ือระหว  าง
ประเทศ ไดแก World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF และอ่ืน ๆ 

2 เปลี่ยนหลอด LED (โครงการนำรองโดย
เทศบาลแล ะ ขย าย ผล ไป ย ั ง ภ า ค
ประชาชน) 

มาตรการท ี ่ มี
ก า ร ล ง ท ุ น ใน
ม า ต ร ก า ร
โดยตรง 

กองท ุนเพ ื ่ อส  ง เสร ิมการอน ุร ั กษ
พลังงาน หรือ  
หน  วยงานความร  วมม ือระหว  าง
ประเทศ ไดแก World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF และอ่ืน ๆ 

3 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปน
แบบอินเวอรเตอรภาคประชาชน 

มาตรการท ี ่ มี
ก า ร ล ง ท ุ น ใน
ม า ต ร ก า ร
โดยตรง 

กองท ุนเพ ื ่ อส  ง เสร ิมการอน ุร ั กษ
พลังงาน หรือ  
หน  วยงานความร  วมม ือระหว  าง
ประเทศ ไดแก World Bank, UNDP, 
UNIDO, GIZ, GCF และอ่ืน ๆ 

4 มาตรการสนับสนุนตาง ๆ ของเทศบาล 

ไดแก 

- ลดการใชรถยนต โดยใชจักรยานและ

ระบบขนสงมวลชนพลังงานสะอาด 

- การประหยัดพลังงาน ใช อ ุปกรณ

ประหยัดไฟเบอร 5  

- การคัดแยกขยะตนทาง 3R ทำหลุม

ขยะเปยกตามบานเรือน การผลิตกาซ

ชีวภาพจากขยะอินทรีย ใชทดแทนกาซ

หุงตมและการเลิกใชโฟมบรรจุอาหาร 

ลดการใชแกพลาสติกเพื ่อลดปริมาณ

ขยะสู หลุมฝงกลบใหเปนศูนย (Zero 

waste) 

- การใช รถต ุ กต ุ กไฟฟา Hybrid Car 

และ EV Car 

ม า ต ร ก า ร
สนับสนุน 

งบประมาณประจำปของเทศบาล 
กองทุนสิ่งแวดลอม 
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6.6 การประเมินระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ 

การประเมินระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ โดยรวมเวลาในการจัดทำรายงานผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมสำหรับการประเมินระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษนั้น ท่ี

ปรึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลระยะเวลา สำหรับการดำเนินมาตรการจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมกับการหารือกับ

เทศบาลเก่ียวกับแผน และ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ กับทางเทศบาลฯ ซึ่งโดยสรุป สามารถ

ประเมินระยะเวลาในการดำเนินมาตรการตาง ๆ ไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 13 การประเมินระยะเวลาในการดำเนินมาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 
ลำดับ มาตรการ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 

1 ติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟาโดยเทศบาล (เพ่ือนำรองและ

ขยายผลไปยังภาคประชาขน) 
180 วัน นับจากลงนามในสัญญา 

ติดตั้ง Solar Cell (โครงการขยายผลสูภาคประชาชน) 4-5 ป 

2 เปลี่ยนหลอด LED ภายในอาคารของเทศบาล (เพ่ือนำรอง
และขยายผลไปยังภาคประชาขน) 

180 วัน นับจากลงนามในสัญญา 

เปลี่ยนหลอด LED (โครงการขยายผลไปยังภาคประชาขน) 3-4 ป 
3 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบอินเวอรเตอร ภาค

ประชาชน 
3-5 ป 

4 มาตรการสนับสนนุตาง ๆ ของเทศบาล ไดแก 

- ลดการใชรถยนต โดยใชจักรยานและระบบขนสงมวลชน

พลังงานสะอาด 

- กรประหยัดพลังงานใชอุปกรณประหยัดไฟเบอร 5  

- การคัดแยกขยะตนทาง 3R ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน 

การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย ใชทดแทนกาซหุงตม

และการเลิกใชโฟมบรรจุอาหาร ลดการใชแกพลาสติกเพ่ือลด

ปริมาณขยะสูหลุมฝงกลบใหเปนศูนย (Zero waste) 

- การใชรถตุกตุกไฟฟา Hybrid Car และ EV Car 

1 ป 

 

6.7 บรรจุมาตรการ/กิจกรรมลงในแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

แผนระยะสั้น  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการนำรองของเทศบาล: การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยสำหรับไฟสาธารณะ 

- โครงการนำรองของเทศบาล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED สำหรับไฟสาธารณะของเทศบาล 
 



 

เทศบาลเมืองลำพูน 

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction 

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

23 

แผนระยะกลาง  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการขยายผล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED  ในอาคารภาคธุรกิจการคา 

- โครงการขยายผล: การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกิจการคา 

- โครงการขยายผล: การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร ในครัวเรือน 
แผนระยะยาว  ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

- โครงการขยายผล: การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยในภาคครัวเรือน 

- โครงการขยายผล: การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ในครัวเรือน 

- มาตรการสนับสนุนเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก   (การประหยัดพลังงาน, การใชจักรยาน, การใช
ระบบขนสงมวลชนไฟฟา และการคัดแยกขยะตนทาง 3R ทำหลุมขยะเปยกตามบานเรือน การผลิตกาซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย ใชทดแทนกาซหุงตมและการเลิกใชโฟมบรรจุอาหาร ลดการใชแกพลาสติกเพ่ือ
ลดปริมาณขยะสูหลุมฝงกลบใหเปนศูนย (Zero waste) การใชรถตุกตุกไฟฟา Hybrid Car และ EV Car) 
 

จากมาตรการและกิจกรรมสำหรับแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกขางตนนั ้น สามารถนำไป

คาดการณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเทียบกับในกรณีปกติและประเมินศักยภาพการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกลุมมาตรการที่สามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งพบวาหากเทศบาลมีการ

ดำเน ินงานตามแผนฯ  ในป  พ.ศ.  2573 จะสามารถลดปร ิมาณก าซเร ื อนกระจกได   13,210.11 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หรือคิดเปน 9.40% เม่ือเทียบกับการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU) 

รายละเอียดดังตารางท่ี 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     128,117.18     123,976.76        4,140.42  3.23% 
2    129,191.43     120,851.00        8,340.43  6.46% 
3    130,276.55     119,883.99      10,392.56  7.98% 
4    131,373.03     118,899.25      12,473.79  9.49% 
5    132,480.31     119,916.78      12,563.53  9.48% 
6    133,598.87     120,944.94      12,653.93  9.47% 
7    134,728.86     121,983.88      12,744.97  9.46% 
8    135,870.41     123,033.74      12,836.67  9.45% 
9    137,024.02     124,094.99      12,929.03  9.44% 
10    138,189.14     125,167.09      13,022.05  9.42% 
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ปท่ี การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณีปกติ 

(BAU)  
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกในกรณี

ดำเนินมาตรการ 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีสามารถ

ลดลงได 
(tCO2eq / ป) 

การปลอยกาซ
เรือนกระจกท่ี

สามารถลดลงได 
(%) 

11    139,366.26     126,250.52      13,115.75  9.41% 
12    140,555.90     127,345.78      13,210.11  9.40% 

 

  
รูปท่ี 9 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 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 ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละมาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 

 

จากผลการประเมินนำไปสูแผนปฏิบัติการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยมาตรการที่เหมาะสมกับ

บริบทของทางเทศบาล ซ่ึงมีเปาหมายและศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก มีดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ

ท่ี 

ช่ือมาตรการ ขอบเขตการดำเนินการ ศักยภาพในการลดกาซเรือน

กระจก (tCO2eq) 

1 การผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย 

ไฟสาธารณะของเทศบาล 

และขยายผลสูภาคชุมชน 

 3,257.65 
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มาตรการ

ท่ี 

ช่ือมาตรการ ขอบเขตการดำเนินการ ศักยภาพในการลดกาซเรือน

กระจก (tCO2eq) 

2 การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด

LED 

 ไฟสาธารณะของเทศบาล 

และขยายผลสูภาคชุมชน 

4,322.23 

3 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปน

แบบอินเวอรเตอร 

ภาคชุมชน 4,541.29 

4  มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก    

การสรางจิตสำนึกและ

เปลี่ยนพฤติกรรมของคน

ในชุมชน 

ไมสามารถระบุได 

 

แผนงานดังกลาวขางตน มีศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดทั้งหมดรวม 12,121.16 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซ่ึงแผนการดำเนินการสำหรับเทศบาลเพ่ือบรรลุเปาหมายการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกมีดังนี้ 

 

มาตรการระยะส้ัน 

1 – 3 ป 

มาตรการระยะกลาง 

3 – 5 ป 

มาตรการระยะยาว 

5 ปข้ึนไป 

โครงการนำรองของเทศบาล: การ

ติดตั้งเซลลแสงอาทิตยสำหรับไฟ

สาธารณะ 

โครงการขยายผล: การเปลี่ยน

หลอดไฟเปนหลอด  LED  ใน

อาคารภาคธุรกิจการคา 

โครงการขยายผล : การติดต ั ้ งแผง

พลังงานแสงอาทิตยในภาคครัวเรือน 

โครงการนำรองของเทศบาล: การ

เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED 

สำหรับไฟสาธารณะของเทศบาล 

โครงการขยายผล: การติดตั้ง

แผงพลังงานแสงอาทิตย ใน

ภาคธุรกิจการคา 

กระจก  โครงการขยายผล : การ
เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  LED  ใน
อาคารครัวเรือน 

 โครงการขยายผล: การติดตั้ง

เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ั บ อ าก าศแบบ

อินเวอรเตอร 

มาตรการสนับสนุนเพื่อลดการปลอย
กาซเรือน 

 

โดยมีการประเมินความเปนไปไดในการดำเนินการโครงการตาง ๆ ตามเปาหมายท่ีคาดการณไวดังตอไปนี้ 
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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

หลอด LED 

โครงการนำรอง

ของเทศบาล 

     

โครงการขยายผล      

3 การเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ

เปนแบบ

อินเวอรเตอร 

โครงการขยายผล      

4 มาตรการ

สนับสนุนเพ่ือลด

การปลอยกาซ

เรือนกระจก    

โครงการขยายผล      

 

ทั้งนี้ จากแบบสอบถามในการประชุมรับฟงความคิดเห็นแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเทศบาล 

พบวา แผนงานโครงการนำรองที่ทางเทศบาลเปนผูรับผิดชอบ ทางเทศบาลมีความพรอมดำเนินการทันทีที่ไดรับ

งบประมาณ โดยในเบื้องตนทางเทศบาลเมืองลำพูนไดเริ ่มดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟาฟาเปน LED ในเขต

เทศบาลไปแลว ดังนั้นโครงการนำรองเหลานี้จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได

ตามเปาหมาย  

ในสวนโครงการขยายผลนั้น ทางที่ปรึกษาไดทำการประเมินความเปนไปไดจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้  

มาตรการที่มีตนทุนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูง, มีคาใชจายในการลงทุนสูง, มีระยะเวลาคืนทุนนาน 

(อาทิเชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย) อาจมีความเปนไปไดในการลงทุนนอย สวนมาตรการที่มีโอกาส

ดำเนินการเมื่ออุปกรณเดิมชำรุดหรือใชงานไมไดเทานั้น (อาทิเชน การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ) ถือวามีความ

เปนไปไดในการลงทุนปานกลาง  
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มาตรการท่ีสามารถคำนวณผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  

แผนท่ี 1 :  การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองลำพูน มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  95,183,890.43  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  61,694,166.96  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  -    

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  -    

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,713,170.99  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกำไร  29,935.79  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ำเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  5,408,922.68  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,984,493.04 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 168,014,579.89 

 

2. แผนการดำเนนิงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดำเนินการประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 

1. การติดแผงโซลารเซลลสำหรับสำหรับไฟสาธารณะ 
2. การติดแผงโซลารเซลลบนหลังคา ภาคครัวเรือน 
3. การติดแผงโซลารเซลลบนหลังคา ภาคธุรกิจ 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย • การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตยสำหรับไฟสาธารณะ 
• การติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟาแบบ

เชื่อมตอระบบสายสง 
เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

การนำไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลารเซลลมาใชทดแทนไฟฟา

จากระบบสายสงของการไฟฟา 

เปาหมาย การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือทดแทนไฟฟาจาก

สายสง ในปริมาณรอยละ 3.5 ของปริมาณไฟฟาที่ใชในปฐาน

ของแตละภาคสวน  รวมท้ังหมด 3,920 กิโลวัตต 

• โครงการของเทศบาล  70 กิโลวัตต 
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หัวขอ รายละเอียด 

• โครงการขยายผลภาคครัวเรือน  2,300 กิโลวัตต 
• โครงการขยายผลภาคธุรกิจ  1,550 กิโลวัตต 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ • แผนระยะสั้น - การติดตั้งโคมไฟสาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตยของเทศบาล 

• แผนระยะกลาง - โครงการขยายผล การติดแผงโซลารเซลล
บนหลังคา ภาคธุรกิจ 

• แผนระยะยาว -  โครงการขยายผล การติดแผงโซลารเซลล
บนหลังคา ภาคครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใชในการดำเนินโครงการฯ • โครงการของเทศบาล 3,150,000 บาท 
• โครงการขยายผล  173,250,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก 2,165.98 
บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 7.75  ป 

ระเบียบวิธีในการคำนวณ 

- ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-AE-01 

ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการ

ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

(Electricity Generation from Renewable Energy) 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได

จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการใชพลังงานไฟฟาจาก

ระบบสายสง   

BE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาที่ผลิตไดจากโซลารเซลลที่นำไป

ทดแทนไฟฟาจากระบบสายสง * Grid Emission Factor 

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

- การดำเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไมมีการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกิจกรรมดังกลาว 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 
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3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการท่ี ช่ือโครงการ ขนาด

โครงการ 

(kW) 

ปริมาณไฟฟาผลิต

ได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกท่ีลดได 

(tCO2eq / year) 

1 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ

พลังงานแสงอาทิตยของเทศบาล  

 70.00   102,200.00   58.17  

2 โครงการขยายผลติดตั้ง Solar 

Rooftop ในครัวเรือน  

 2,300   3,358,000.00   1,911.37  

3 โครงการขยายผลติดตั้ง Solar 

Rooftop ในธุรกิจการคา อาคาร

หนวยงานตาง ๆ  

 1,550.00    2,263,000.00   1,288.10  

 รวมท้ังโครงการ  3,920.00    5,723,200.00   3,257.65  

 

ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกกรณีฐาน tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากโครงการ 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจก

ท่ีลดได  

tCO2eq / ป 

1          820.27  0.00         820.27  

2       1,652.35  0.00       1,652.35  

3       2,496.35  0.00       2,496.35  

4       3,352.42  0.00       3,352.42  

5       3,376.54  0.00       3,376.54  

6       3,400.83  0.00       3,400.83  

7       3,425.30  0.00       3,425.30  

8       3,449.94  0.00       3,449.94  

9       3,474.77  0.00       3,474.77  

10       3,499.77  0.00       3,499.77  

11       3,524.95  0.00       3,524.95  

12       3,550.31  0.00       3,550.31  
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4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินมาตรการ 

เพ่ือใหการดำเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนิน

มาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรท่ีตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินดังนี้  

 

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 i สำหรับการดำเนินโครงการ 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 

เทศบาลเมืองลำพูน มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  95,183,890.43  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  61,694,166.96  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  -    

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  -    

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,713,170.99  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกำไร  29,935.79  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ำเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  5,408,922.68  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,984,493.04 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 168,014,579.89 

 

2. แผนการดำเนนิงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดำเนินการประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 

1) การเปลี่ยนหลอด LED สำหรับไฟสาธารณะ 
2) การเปลี่ยนหลอด LED สำหรับภาคครัวเรือน 
3) การเปลี่ยนหลอด LED สำหรับภาคธุรกิจ 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางเปนหลอด LED 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

การเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟแสงสวางเดิม ดวยหลอดประหยัด

พลังงานแบบ LED 

เปาหมาย การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางเดิม ใหเปนหลอดประหยัด

พลังงานแบบ LED โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้ 

• โครงการของเทศบาล  4,500 หลอด 
• โครงการขยายผลภาคครัวเรือน 35,000 หลอด 
• โครงการขยายผลภาคธุรกิจ 64,000 หลอด  

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ • แผนระยะสั้น - โครงการเปลี่ยนหลอด LED สำหรับไฟ
สาธารณะของเทศบาล 
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หัวขอ รายละเอียด 

• แผนระยะกลาง – โครงการขยายผล สำหรับภาคธุรกิจและ 
• แผนระยะยาว -  โครงการขยายผล สำหรับภาคครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใชในการดำเนินโครงการฯ • โครงการของเทศบาล 1,575,000 บาท 
• โครงการขยายผล 34,650,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก 537.34 
บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 1.19 ป 

ระเบียบวิธีในการคำนวณ 

- ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-EE-01 

ระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาแสงสวาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน  

(Energy Efficiency Improvement for Lightings) 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟาของ

อุปกรณไฟฟาแสงสวางเดิมซึ่งผลิตจากการเผาไหมเชื้อเพลิง

ฟอสซิล 

BE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาท่ีใชในอุปกรณไฟฟาแสงสวางเดิม

กอนการเปลี่ยนหลอด * Grid Emission Factor 

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

- การดำเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานไฟฟาของ

อุปกรณไฟฟาแสงสวางที่ติดตั้งใหมซึ ่งผลิตจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

PE  =  ปริมาณหนวยไฟฟาท่ีใชในอุปกรณไฟฟาแสงสวางท่ี

ติดตั้งใหมหลังการเปลี่ยนหลอด * Grid Emission Factor 

โ ด ย ท่ี  ; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / 

หนวย) 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 
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3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ ขนาดโครงการ 

(จำนวน

หลอด) 

ปริมาณไฟฟาที่

ลดลงได 

(kWh / year) 

ปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ลดได 

(tCO2eq / year) 

1 โครงการนำรองเปลีย่นหลอดไฟ

สาธารณะของเทศบาล  

 4,500 302,220.00 

 

171.18 

2 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเปน

แบบ LED ในครัวเรือน 

35,000 881,475.00                                                                                                                499.27 

3 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเปน

แบบ LED ในธุรกิจการคา 

อาคารหนวยงานตาง ๆ  

64,000                                                                                     6,447,360.00 3,651.78                                                              

 รวมท้ังโครงการ 103,500 7,631,055.00 4,322.23 

 

ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกกรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากโครงการ 

(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี

ลดได  

(Emission Reductions) 

tCO2eq / ป 

1 4,353.33  2,176.66 2,176.66 

2 8,769.30  4,384.65 4,384.65 

3 8,832.39  4,416.20 4,416.20 

4 8,895.94  4,447.97 4,447.97 

5 8,959.95  4,479.97 4,479.97 

6 9,024.41  4,512.21 4,512.21 

7 9,089.34  4,544.67 4,544.67 

8 9,154.74  4,577.37 4,577.37 

9 9,220.61  4,610.30 4,610.30 

10 9,286.95  4,643.47 4,643.47 

11 9,353.77  4,676.88 4,676.88 

12 9,421.07  4,710.53 4,710.53 
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4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินมาตรการ 

เพื่อใหการดำเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดำเนินมาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรที ่ตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด 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 

 
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 

เทศบาลเมืองลำพูน มีปริมาณการใชไฟฟาจากระบบสายสง (ขอมูลป 2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภท รายละเอียดประเภทผูใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟา (kWh/ป) 

ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย  95,183,890.43  

ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก  61,694,166.96  

ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง  -    

ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ  -    

ประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยาง  2,713,170.99  

ประเภทท่ี 6 ราชการและองคกรไมแสวงกำไร  29,935.79  

ประเภทท่ี 7 กิจการสูบน้ำเพ่ือการเกษตร  -    

ประเภทท่ี 8 ไฟฟาชั่วคราว  5,408,922.68  

 ไฟฟาสาธารณะ 2,984,493.04 

รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 168,014,579.89 

 

2. แผนการดำเนนิงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือนภาคประชาชน 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบอินเวอรเตอร 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

เปนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบเดิม ใหเปนแบบที่มี

ระบบอินเวอรเตอรควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร 

เปาหมาย การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบเดิม ใหแบบอินเวอรเตอร 

โดยมีเปาหมายจำนวน 4,200 เครื่อง 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ แผนระยะกลาง - โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในภาค
ครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใชในการดำเนินโครงการฯ • โครงการของภาคครัวเรือน 201,600,000 บาท 
(คิดเปนตนทุนคาใชจายในการลดกาซเรือนกระจก  4,439.27 
บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 6.31 ป 
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หัวขอ รายละเอียด 

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 

โ ด ย ท่ี  ; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / 

หนวย) 

- การดำเนินโครงการ  
(Project Emission) 

การใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ 

ที่ติดตั ้งใหม ซึ ่งมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากการเผาไหม

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

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

 

โ ด ย ท่ี  ; Grid Emission Factor = 0.5664 (kgCO2eq / 

หนวย) 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได  Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 

 

2. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

โครงการ

ท่ี 

ช่ือโครงการ ขนาด

โครงการ 

(จำนวน

เครื่อง) 

ปริมาณไฟฟา

ท่ีลดลงได 

(kWh / 

year) 

ปริมาณกาซ

เรือนกระจกท่ี

ลดได 

(tCO2eq / 

year) 

1 โครงการขยายผลเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 

ในครัวเรือน ธุรกิจการคา อาคารหนวยงาน

ตาง ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต 

4,200 7,981,058.21 

 

4,541.29 
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ปท่ี ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกกรณีฐาน 

(Baseline Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากโครงการ 

(Project Emissions) 

tCO2eq / ป 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี

ลดได  

(Emission Reductions) 

tCO2eq / ป 

1      4,083.89            2,940.40       1,143.49  

2      8,226.55            5,923.12       2,303.43  

3    12,428.61            8,948.60       3,480.01  

4    16,690.71         12,017.31       4,673.40  

5    16,810.80         12,103.78       4,707.02  

6    16,931.75         12,190.86       4,740.89  

7    17,053.58         12,278.58       4,775.00  

8    17,176.28         12,366.92       4,809.36  

9    17,299.86         12,455.90       4,843.96  

10    17,424.33         12,545.52       4,878.81  

11    17,549.70         12,635.78       4,913.91  

12    17,675.96         12,726.69       4,949.27  

 

4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินมาตรการ 

เพื่อใหการดำเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดำเนินมาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรที ่ตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน 

ประกอบดวย 

พารามิเตอร ECPJ,i,y 

หนวย kWh/year 
ความหมาย ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศประเภท i ในการดำเนิน ในป y  
แหลงขอมูล รายงานการตรวจวัด 
วิธีการติดตาม
ผล 

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

 

พารามิเตอร HPJ,i,,y 

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

ทางเลือกท่ี 1  ตรวจวัดโดย Hour Meter และตรวจวัดตอเนื่องตลอดชวงของการติดตาม
ผล  โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
ทางเลือกท่ี 2  ประเมินจากบันทึกหรือหลักฐานท่ีแสดงชั่วโมงทำงาน และบันทึกตอเนื่อง
ตลอดชวงของการติดตามผล โดยรายงานขอมูลท่ีมีความละเอียดเปนรายเดือน 
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มาตรการสนับสนุน 

แผนท่ี 4 :  การสนับสนุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก    

1. สถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ 

เทศบาลเมืองลำพูนปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด 124,248.13 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

(อางอิงขอมูลจากป 2559) ท้ังนี้กิจกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด คือ การใชพลังงานในสวนท่ีพักอาศัย, การ

ใชพลังงานในสวนธุรกิจ, การใชพลังงานในภาคขนสง  และการกำจัดของเสีย  ตามลำดับ 

 

2. แผนการดำเนินงาน 

หัวขอ รายละเอียด 

ลักษณะโครงการ การดำเนินการประกอบดวยโครงการยอยดังตอไปนี้  

1. การประหยัดพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟา 
• ประชาชนเลือกใชเครื่องไฟฟาฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
• การใหประชาชนประหยัดไฟฟา 

2. การสงเสริมเรื่องการขนสง 
• การใชรถไฟฟาสาธารณะ 
• การใชจักรยาน 
• การใชรถยนตไฟฟาไฮบริด 
• การใชรถยนตไฟฟาแบตเตอรี่ 

3. การลดปริมาณขยะเปนศูนย 
• การใหประชาชนแยกขยะตั้งแตตนทาง (3R , ทำหลุม

ขยะเปยกในบานเรือน, ใชถุงผา, ลดการใชภาชนะโฟม 
และแกวน้ำพลาสติก, ผลิตไบโอแกสในครัวเรือน) 

ลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีเขาขาย เปนการชวยประชาชนมีจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เพ่ือชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

เง่ือนไขของกิจกรรมโครงการ  

(Project Conditions) 

เปนกิจกรรมที ่มีสวนชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน

ภาพรวมของเทศบาล 

เปาหมาย • ลดปริมาณการใชไฟฟาลงรอยละ10 จากปฐาน 
• ปริมาณขยะท่ีตองนำไปกำจัดโดยการฝงกลบเปน 0 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ  แผนระยะยาว – สามารถดำเนินการไดตลอด โดยอาจมีการ

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมโดยทางเทศบาล ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

งบประมาณท่ีใชในการดำเนินโครงการฯ ใชงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งละ 50,000  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน ไมมี 
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หัวขอ รายละเอียด 

ระเบียบวิธีในการคำนวณ 

- กรณีฐาน 
(Baseline Emission) 

ใชขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลในป 2559 

เปนกรณีฐาน 

- การดำเนินโครงการ  
(Project Emission) 

ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลในปปจจุบัน หลัง

การดำเนินโครงการ 

- ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 
(Emission Reduction) 

Emission Reductions = Baseline Emissions – Project 

Emissions 

 

3. ศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการ 

เนื่องจากเปนมาตรการสนับสนุน ยังไมมีโครงการท่ีแนนอน จึงไมสามารถคำนวณปริมาณการลดกาซเรือน

กระจกจากการดำเนินโครงการได 

 

4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินมาตรการ 

เพ่ือใหการดำเนินการโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง ควรมีการการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการ

ดำเนินมาตรการ โดยขอมูลและพารามิเตอรที่ตองมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน โดย

ดำเนินการจัดเก็บขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกตามแนวทางของ Global Protocol for Community-Scale 

Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) 

 

6.8 คำนวณระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 15 ระยะเวลาคืนทุนของแตละมาตรการของเทศบาลเมืองลำพูน 
มาตรการท่ี ช่ือมาตรการ ขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาคืนทุน (ป) 

1 การผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

โครงการนำรองของเทศบาล 
และขยายผลสูภาคชุมชน 

7.75 

2 การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดLED ไฟถนนของเทศบาล และ
ขยายผลสูภาคชุมชน 

1.19 

3 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ
อินเวอรเตอร 

ครัวเรือน 6.31 
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มาตรการท่ี ช่ือมาตรการ ขอบเขตการดำเนินการ ระยะเวลาคืนทุน (ป) 
4 มาตรการสนับสนุนเพ่ือลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก    
การสรางจิตสำนึกและ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
ชุมชน 

ไมสามารถระบุได 

 

6.9 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตดัสินใจดำเนินการตามมาตรการ 

กำหนดการประชุม วันท่ี  14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
สถานท่ีประชุม  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน 
จำนวนผูเขารวมประชุม   รวม 57 คน (ผูชาย 21 คน ผูหญิง 36 คน) ประกอบดวย   

    เจาหนาท่ีจากเทศบาล  30 คน 
    หนวยงานราชการอ่ืน 14 คน 
    ชุมชน    7 คน 

สถานศึกษา   6 คน 

 
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 

30
14

7
6

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล หน่วยงานราชการอื่น ภาคเอกชน ชมุชน สถานศกึษา
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รูปท่ี 12 การประชุมรับฟงความคิดเห็นแผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเทศบาลเมืองลำพูน 

 

ตารางท่ี 16 สรุปประเด็นจากการรับฟงความคิดเห็นและคำถามจากผูเขารวมประชุมเทศบาลเมืองลำพูน 

หัวขอท่ี ประเด็นจากผูเขารวมประชุม คำตอบโดยท่ีปรึกษา 
1 ตองการทราบผลการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกในแตละชวงของการดำเนินมาตรการ 
ทางท่ีปรึกษาไดดำเนินการคำนวณปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่สามารถลดไดในแตละปของแต
ละมาตรการ  

2 มาตรการสน ับสน ุนต าง ๆ เช น การปน
จักรยาน การแยกขยะ การลดการใชรถยนต 
การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ทางเทศบาลฯได
มีการริเริ่มดำเนินการไปแลวบางบางสวน  

ทางที่ปรึกษาไดแนะนำแนวคิดและมาตรการ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแบบอ่ืน  
ที ่ทางเทศบาลซึ ่งเปนผู ดำเนินการสงเสริม
มาตรการสนับสนุนตาง ๆ ผานทางผูนำชุมชน
เพ ิ ่ ม เต ิม  เช น  การลดปร ิมาณขยะจาก
ถุงพลาสติกที ่ใชบรรจุอาหาร, การลดการใช
ภาชนะแบบที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง, การเลือกใช
ภาชนะท่ีสามารถยอยสลายไดงา, การแยกขยะ
แตละประเภท การใชมาตรการ 3R reduce, 
reuse, recycle. ซ่ึงสามารถชวยลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกในภาพรวมของทาง
เทศบาลได 
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แบบสอบถาม 
จำนวนแบบสอบถามท่ีไดรับท้ังหมด  33 ชุด 

 
คำถามท่ี 1 ทานเห็นดวยกับแผนงานท่ีนำเสนอหรือไม 

 
 
คำถามท่ี 2 ทานเห็นวาแผนงานท่ีนำเสนอสอดคลองกับนโยบายของทางเทศบาลหรือไม 

 
 
คำถามท่ี 3 ทานเห็นวามาตรการใดท่ีเหมาะสมกับเทศบาลและนาจะนำไปสูเปาหมายได 

 
 
 
 

33

0

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

31

2

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

21

11

1

มาตราการท่ี 1 มาตราการท่ี 2 มาตราการท่ี 3

มาตราการท่ี 4 ทกุมาตรการ
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คำถามท่ี 4 ทานมีความเห็นวา มาตรการท่ีนำเสนอจะพบอุปสรรคหรือปญหาในการดำเนินการ หรือไมและ
อยางไร รวมท้ังขอแนะนำเพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 

 
 

รายละเอียด : ปญหาหลักคือเรื่องงบประมาณในการลงทุน และพ้ืนท่ีในเขตปกครองของเทศบาลอาจมีพ้ืนท่ีขนาด
เล็กไปทำใหไมสามารถลดกาซเรือนกระจกตามท่ีตั้งเปาได 
 
คำถามท่ี 5 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวขัดตอกฎระเบียบขอบังคับหรือกฎหมายดานสังคมและส่ิงแวดลอม
หรือไม 

 
 
คำถามท่ี 6 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมจากการดำเนินโครงการหรือไม 
อยางไร 

 
 
 

12

21

ไม่พบอปุสรรค พบอปุสรรค

32

1

ไม่ขดัต่อกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย

28

5

ไม่มีผลกระทบ มีผลกระทบ
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คำถามท่ี 7 ทานคิดวาแผนงานดังกลาวกอใหเกิดผลประโยชนและเปาหมายเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม หรือไม อยางไร 

 
 
รายละเอียด : ชวยลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในประเทศ, ชวยใหเกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ และประชาชน
ไดรับการถายทอดความรู, สอดคลองกับแผนพัฒนา 20 ป ของประเทศไทยซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาทางดาน
สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน, สนับสนุนการนำไปสูเมืองคารบอนต่ำ 
 

ในสวนท่ี 2 ของแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวของกับงบประมาณและระยะเวลาโครงการ จะเปนการสรุปขอมูล
จากเจาหนาที่ของทางเทศบาล เนื่องจากเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องงบประมาณและการวางแผนโครงการ
โดยตรง 
1. การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย :  มีการระบุวาตองการแหลงเงินทุนสนับสนุน  ในการดำเนินการจะ

แบงเปนระยะ โดยเริ่มท่ีอาคารเทศบาลกอน แลวขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด และชุมชนตอไป 
2. การเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบ LED :  มีการระบุวาสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับอาคารเทศบาลและ

โรงเรียนในสังกัดได แตยังคงตองการแหลงเงินทุนสนับสนุน ในการดำเนินการจะแบงเปนระยะ โดยเริ่มท่ีไฟ
สาธารณะกอน แลวขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด และชุมชนตอไป 

ท้ังนี้ในสวนของชุมชนและภาคเอกชนสวนใหญซ่ึงมีสวนรวมในการดำเนินการโครงการขยายผล พบวา

ตองการแหลงเงินทุนสนับสนุนสำหรับการติดตั้งแผงโซลารเซลลและการเปลี่ยนหลอดไฟเปนแบบ LED  โดยพรอม

ดำเนินการทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

0

33

ไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์
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