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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร และเสนอแนวทางการลด การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างย ัง่ยืนของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานการปล่อยและดูดกลบั ก๊าซ
เรือนกระจกขององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ในปีงบประมาณ 2559 แบบสอบถามขอ้มูลและประเมินคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) ในปีงบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงมีการค านวณคาร์บอนฟุต พร้ินท์
เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ขององคก์ร และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 

ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค ในปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั 
1,412.09 tonCO2e ต่อปี แบ่งออกเป็นประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร เท่ากบั 558.13 tonCO2e ต่อปี 
ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร เท่ากบั 676.06 tonCO2e ต่อปี และประเภท ท่ี
รายงานแยกเพ่ิมเติม เท่ากบั 177.90 tonCO2e ต่อปี โดยประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานของ
องคก์ร ไดแ้ก่ กิจกรรมการใชไ้ฟฟ้าของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.88 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

โดยแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างย ัง่ยืนของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค เช่น การใช้พลังงาน
แสงอาทิตยส์ าหรับอาคาร การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบท าความเยน็เป็นระบบประหยดัพลงังาน การวางแผนก่อนออก
เดินทางไปราชการทุกคร้ัง การขบัรถส านกังานดว้ยความเร็วท่ีประหยดัน ้ ามนั การมีมาตรการลดการใชไ้ฟฟ้าของส านกังาน การ
เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ารท าความเยน็ชนิดท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ย เป็นตน้ 

ค าส าคญั: คาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are to analyze and assess Carbon Footprint of Organization and to suggest 

reduction of greenhouse gas emissions for Regional Environmental Office. By analyzing information from the Report of 
the emissions and absorption of greenhouse gases for Regional Environmental Office in fiscal year 2559. Questionnaire 
was used as a tool to collect data and assess Carbon Footprint of Organization for Regional Environmental Office 7 
(Saraburi) in fiscal year 2560-2561. Carbon footprint of each activities in the office is calculated in term of the carbon 
dioxide equivalent (CO2e), which contribute to greenhouse gas emissions. This approach is used to assess the carbon 
footprint of the organization by Greenhouse Gas Management Organization. (Public Organization). 

The results showed that the amount of greenhouse gas emissions of Regional Environmental Office is 1,412.09 
tonCO2e per year, which can be divided into 3 type: type 1, the emissions direct (Direct Emission) is 558.13 tonCO2e per 
year, type 2 emissions indirectly from the energy (Energy Indirect Emission) is 676.06 tonCO2e per year, and the 
additional report type is 177.90 tonCO2e per year. Type 2 emissions indirectly from the energy (Energy Indirect 
Emission) is the use of electricity in the Regional Environmental Office generated the highest greenhouse gas emission at 
47.88 percent of the emissions on the type 1, type 2 and additional report type more compared to the personnel on the 
greenhouse gas emissions equivalent to 2.70 tonCO2e per year. 

Measures of Reduction of Greenhouse Gas Emissions for Regional Environmental Office involve introducing 
new technology to reduce greenhouse gases, such as solar energy for buildings, changing electrical equipment and 
cooling systems into energy saving systems, planning before leaving for government service every time, driving office 
cars at an economical speed, having measures to reduce electricity usage of the office, changing air conditioners using 
low-emissions refrigerants etc. 
Keywords: carbon footprint for organization,reduction of greenhouse gas emissions,Regional Environmental  

Office  
 

บทน า 
1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีทา้ทาย

มนุษยชาติมากท่ีสุดอนัหน่ึงในศตวรรษท่ี 21 ปัญหาน้ีเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) สู่ชั้น
บรรยากาศโลกมากจนเกินสมดุลธรรมชาติ ท าให้ความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์ส่องลงมายงัพ้ืนโลกไม่สามารถระบายออกสู่
บรรยากาศชั้นนอกของโลกได ้จึงเกิดการกกัเก็บความร้อนหรือท่ีเรียกกนัวา่ ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และท าให้
อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การละลายของภูเขาน ้ าแข็ง
และธารน ้ าแข็ง การเพ่ิมข้ึนของระดับน ้ าทะเลและมหาสมุทร ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดพายุและภยั
ธรรมชาติท่ีรุนแรงและบ่อยคร้ังข้ึน เป็นตน้ (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553: 7) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่ืนตัวในการด าเนินงาน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ งจากการค านวณหาปริมาณ  
การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบการปล่อยหรือการดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการริเร่ิม
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แผนงาน เพ่ือจ ากดัความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยประเทศไทยมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมลด 
ก๊าซเรือนกระจกพร้อมกนักบันานาประเทศ และไดก้ าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 โดยความ
สมคัรใจ ดงันั้น ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากส่วนท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2559: 3) 

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2554 ของส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2558: 15) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ในปี 
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 305.52 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon dioxide 
equivalent, CO2e) ประกอบดว้ย ภาคพลงังานปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ินรวม 222.94 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งส้ินรวม 18.23 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ภาคเกษตรกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งส้ินรวม 52.92 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และภาคของเสียปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ินรวม 11.43 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เม่ือรวมการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกจาก 
ภาคการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและป่าไม ้ซ่ึงมีปริมาณเท่ากบั 43.19 และ -114.13 ลา้นตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล าดบัแลว้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศไทยจะมีค่าลดลงเหลือ 234.58 
ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เน่ืองจากมีการดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากบั -70.94 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: 
CCF) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีแสดงขอ้มูลการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการด าเนินงานขององคก์รจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้ งการผลิตและการบริการขององค์กรนั้น และจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบัหน่วยงาน บริษทั โรงงาน ระดบัอุตสาหกรรม และระดบัประเทศ อีกทั้ง
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน และช่วยเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการและธุรกิจ
ของไทยให้สามารถแข่งขนัได้ในเวทีการคา้โลก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีภาครัฐตอ้งรายงานปริมาณ 
การปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางบริหารจดัการ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2559: 5-6)  

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค สังกดัส านกัปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม และจะต้องด าเนินงานการขับเคล่ือน 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน การประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององคก์รจะสามารถเป็นหน่วยงานตน้แบบให้กบัหน่วยงาน
อ่ืนได ้และเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการส่งเสริมให้หน่วยงานอ่ืนปฏิบติัตาม ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐตอ้งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใชเ้ป็นแนวทางบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
โดยผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค และเสนอแนวทางการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งย ัง่ยนืของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 

2. วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อวเิคราะห์และประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
2) เพ่ือเสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งย ัง่ยนืของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคมีการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร ประกอบดว้ย  

- ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct Emission) ไดแ้ก่ ก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค เช่น การใชร้ถยนต์ส านักงานและการเช่ารถยนต ์
(Diesel) การใชร้ถยนตส์ านกังาน (Gasohol 95) การใชร้ถยนตส์ านกังาน (Gasohol 91) การใช ้Ethanol ในห้องปฏิบติัการ 
การใช ้Acetylene ในห้องปฏิบติัการ ห้องน ้ า (ระบบ septic tank) การท าปุ๋ยหมกั การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบ
ตูเ้ยน็ ตูก้ดน ้ า ตูแ้ช่ และตูบ่้ม (R-134A) เป็นตน้ 

- ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร (Energy Indirect Emission) 
ไดแ้ก่ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยออ้มจากการใชพ้ลงังานท่ีถูกน ามาจากภายนอก เพ่ือใชง้านภายในส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาค ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีพิจารณาเพ่ิมเติม 
เช่น การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบเคร่ืองปรับอากาศ (R-22) การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ และ 
ตูบ่้ม (R-22) เป็นตน้ 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 
ขอบเขตดา้นประชากร: บุคลากรของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  
ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2559-2561 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2561) 

 

วธีิการวจัิย 
1. เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค

จากรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ในปีงบประมาณ 2559
แบบสอบถามขอ้มูลการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ในปีงบประมาณ 2560-2561 และ
การประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) ในปีงบประมาณ 2560-2561 ซ่ึงค านวณ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์เป็นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร 
ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน) โดยใชสู้ตร 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ขอ้มูลกิจกรรม × ค่าการปล่อยหรือดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก และขอ้มูลแนวทางการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคจากแบบสัมภาษณ์ โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) เป็นตวัแทนของทุกส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการและคณะท างานการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ในปีงบประมาณ 2559 แยกตาม

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร (Direct Emission) ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร (Energy Indirect Emission) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ี
รายงานแยกเพ่ิมเติม ในรูปแบบร้อยละ และวเิคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค
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ต่อบุคลากรและพ้ืนท่ีใช้สอย นอกจากน้ียงัวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบาง
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ในปีงบประมาณ 2559-2561 

 3. กรอบแนวคดิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 

3.1 วเิคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
 3.1.1 ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของส านักงานส่ิงแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 
 การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 

พบวา่ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 558.13 tonCO2e เม่ือวิเคราะห์ตามกิจกรรม พบวา่ การใชร้ถยนตส์ านกังาน
และการเช่ารถยนต์ (Diesel) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.56 รองลงมาเป็นห้องน ้ า (ระบบ 
Septic tank) คิดเป็นร้อยละ 7.61 การใชร้ถยนตส์ านกังานและการเช่ารถยนต ์(Gasohol 91) คิดเป็นร้อยละ 3.52 การร่ัวไหลของ
สารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-410a) คิดเป็นร้อยละ 0.87 การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (R-134A) คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 การใชร้ถยนตส์ านกังาน (Gasohol 95) คิดเป็นร้อยละ 0.32 การใชเ้คร่ืองตดัหญา้ (Gasohol 95) คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ตามล าดบั แสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 

กจิกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที ่1 ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e) 

ร้อยละ 

การใชร้ถยนตส์ านกังานและการเช่ารถยนต ์(Diesel) 483.12 86.56 
หอ้งน ้ า (ระบบ Septic tank) 42.46 7.61 
การใชร้ถยนตส์ านกังานและการเช่ารถยนต ์(Gasohol 91) 19.67 3.52 

ปริมาณคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร 

 ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค เช่น การใชร้ถยนตส์ านกังานและการเช่า
รถยนต ์(Diesel) การใชร้ถยนตส์ านกังาน (Gasohol 95) การใช้
รถยนตส์ านกังาน (Gasohol 91) การใช ้Ethanol ในหอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งน ้ า (ระบบ septic tank) การท าปุ๋ยหมกั เป็นตน้ 

 ประเภทที ่2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้

พลงังานของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าของ
ส านกังาน  

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภททีร่ายงานแยกเพิม่เตมิ

เช่น การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบเคร่ืองปรับอากาศ  
(R-22) การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ และตูบ่้ม  
(R-22) เป็นตน้ 

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อยา่งย ัง่ยนื 
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กจิกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที ่1 ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e) 

ร้อยละ 

การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-410a) 4.88 0.87 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (R-134A) 1.82 0.33 
การใชร้ถยนตส์ านกังาน (Gasohol 95) 1.81 0.32 
การใชเ้คร่ืองตดัหญา้ (Gasohol 95) 1.30 0.23 
การใชเ้คร่ืองตดัหญา้ (Gasohol 91) 0.67 0.12 
การท าปุ๋ยหมกั 0.60 0.11 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-32) 0.49 0.09 
การใชร้ถยนตส์ านกังาน (NGV) 0.20 0.04 
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ระบบ Anaerobic Filter Media) 0.20 0.04 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (HFC-134A) 0.17 0.03 
การใชเ้รือ (Gasohol 91) 0.09 0.02 
การใช ้Ethanol ในหอ้งปฏิบติัการ 0.11 0.02 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (R407 C) 0.09 0.02 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (R-500) 0.10 0.02 
การใชก๊้าซ Acetylene ในหอ้งปฏิบติัการ 0.08 0.01 
การใชน้ ้ ามนัส าหรับการซอ้มดบัเพลิง (Gassoline 91) 0.04 0.01 
การใชเ้รือ (Gasohol 95) 0.04 0.01 
การใชน้ ้ ามนัส าหรับการซอ้มดบัเพลิง (LPG) 0.05 0.01 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ (R-410A) 0.08 0.01 
การใชน้ ้ ามนัส าหรับการซอ้มดบัเพลิง (Gassoline 95) 0.01 0.00 
การใชน้ ้ ามนัส าหรับการซอ้มดบัเพลิง (Diesel) 0.01 0.00 
การใชเ้คร่ืองป่ันไฟ (Gasohol 91) 0.01 0.00 
การใช ้Methanol ในหอ้งปฏิบติัการ 0.01 0.00 
การท าน ้ าหมกัชีวภาพ 0.01 0.00 

รวม 558.13 100.00 

ที่มา: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

3.1.2 ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังานของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
ปีงบประมาณ 2559 

การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ี 2 ปีงบประมาณ 2559 
พบวา่ การใชไ้ฟฟ้าของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 676.06 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

3.1.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติมของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปีงบประมาณ 2559 
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การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม
ปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 177.90 tonCO2e เม่ือวิเคราะห์ตามกิจกรรม พบว่า  
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-22) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.76 
รองลงมาเป็นการร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ตูแ้ช่ (R-12) คิดเป็นร้อยละ 0.91 การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ 
ตูแ้ช่ (R-22) คิดเป็นร้อยละ 0.31 และการร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ (R-141b) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามล าดับ 
แสดงตามตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1 

ตารางที ่2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติมของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ปีงบประมาณ 2559 

กจิกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประเภททีร่ายงานแยกเพิม่เตมิ 

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e) 

ร้อยละ 

การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-22) 175.69 98.76 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ (R-22) 0.55 0.31 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ (R-12) 1.62 0.91 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ (R-141b) 0.04 0.02 
การใชน้ ้ ามนัส าหรับการซอ้มดบัเพลิง )น ้ ามนัปาลม์ (  0.01 0.00 

รวม 177.90 100.00 
ที่มา: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติมของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
ปีงบประมาณ 2559 

 3.1.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคแยกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 
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การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปีงบประมาณ 2559 พบว่า 
การด าเนินงานขององค์กรก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1,412.09 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
เม่ือวิเคราะห์ตามประเภท พบว่า ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใช้พลงังานขององค์กร มีปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.88 รองลงมาเป็นประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ
องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 39.53 และประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 12.60 ตามล าดบั แสดงตามตารางท่ี 3 และภาพ 
ท่ี 2 

ตารางที ่3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคแยกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 

ประเภท ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(tonCO2e) 

ร้อยละ 

ประเภทท่ี 1  558.13 39.53 
ประเภทท่ี 2  676.06 47.88 
ประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม  177.90 12.60 

รวม 1,412.09 100.00 

ที่มา: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

 

ภาพที่ 2 ร้อยละของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคแยกตามประเภท ปีงบประมาณ 2559 

3.1.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคต่อบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 
การวเิคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 

พบวา่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อบุคลากร เท่ากบั 2.70 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เม่ือวิเคราะห์ตามรายส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาค พบว่า ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อบุคลากรมากท่ีสุด 
เท่ากับ 4.04 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รองลงมาเป็นส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 4 (นครสวรรค์) เท่ากับ 3.71 
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ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อบุคลากร
นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.93 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า แสดงตามตารางท่ี 4  

ตารางที ่4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

(tonCO2e) 

จ านวน
บุคลากร* 
(คน) 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
ต่อบุคลากร 

(tonCO2e/คน) 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) 70.24 31 2.27 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ล าปาง) 70.10 31 2.26 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) 121.19 30 4.04 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4 (นครสวรรค)์ 114.96 31 3.71 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) 82.44 33 2.50 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 101.53 32 3.17 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) 77.93 32 2.44 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 100.25 35 2.86 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 64.00 32 2.00 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) 96.72 40 2.42 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) 93.81 34 2.76 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) 93.25 33 2.83 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 102.23 31 3.30 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 (สุราษฎร์ธานี) 79.15 35 2.26 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) 57.86 30 1.93 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 86.45 33 2.62 

รวม 1,412.11 523 2.70 

หมายเหตุ: *จ านวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ที่มา: ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

3.1.6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคต่อพืน้ท่ีใช้สอย ปีงบประมาณ 2559 
การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อพ้ืนท่ีใชส้อย ปีงบประมาณ 

2559 พบว่า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ีใชส้อย เท่ากบั 0.02 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เม่ือวิเคราะห์ตามราย
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค พบวา่ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ีใชส้อย 
มากท่ีสุด เท่ากบั 0.13 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รองลงมาเป็นส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) เท่ากบั 0.10 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 (นนทบุรี) ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 
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ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 (สุราษฎร์
ธานี) และส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ีใชส้อยน้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.01 
ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า เท่ากนั แสดงตามตารางที ่5  

ตารางที ่5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อพ้ืนท่ีใชส้อย ปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

(tonCO2e) 

พื้นทีใ่ช้สอย 
(ตารางเมตร) 

การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 
ต่อพื้นทีใ่ช้สอย  

(tonCO2e/ตารางเมตร) 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) 70.24 1,008 0.07 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ล าปาง) 70.10 1,441 0.05 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) 121.19 1,200 0.10 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 4 (นครสวรรค)์ 114.96 2,880 0.04 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 5 (นครปฐม) 82.44 653 0.13 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 101.53 11,520 0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) 77.93 3,117 0.03 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 100.25 11, 360 0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 64.00 950 0.07 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) 96.72 8,000 0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 11 (นครราชสีมา) 93.81 2,236 0.04 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี) 93.25 2,400 0.04 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 102.23 10,648 0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 14 (สุราษฎร์ธานี) 79.15 12,800   0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) 57.86 4,304 0.01 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 16 (สงขลา) 86.45 1,057 0.08 

รวม 1,412.11 64,214 0.02 

ที่มา: แบบสอบถามขอ้มูลและส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

3.1.7 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปีงบประมาณ 2559-2561 
การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ปีงบประมาณ 2559-2561 พบว่า

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทุกปี ไดแ้ก่ ปีงบประมาณ 2559  มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 102.23 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกเท่ากบั เท่ากบั 94.98 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และปีงบประมาณ 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากับ 86.57 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) มีปริมาณการปล่อยก๊าซ 
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เรือนกระจกเพ่ิมข้ึนทุกปี ไดแ้ก่ ปีงบประมาณ 2559  มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 77.94 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ เท่ากบั 87.60 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และปีงบประมาณ 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 103.66 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แสดงตามตาราง 
ท่ี 6  

ตารางที ่6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ปีงบประมาณ 2559-2561 

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 2 (ล าปาง) 70.10 92.18 61.92 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) 77.94 87.60 103.66 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) 100.25 87.13 92.79 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 102.23 94.98 86.57 

รวม 350.52 361.79 345.07 

ที่มา: แบบสอบถามขอ้มูลและส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16, (2561) 

3.1.8 อภิปรายผลการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 
การวเิคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค ปีงบประมาณ 2559 พบวา่ กิจกรรม

การด าเนินงานประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร (Energy Indirect Emission) ไดแ้ก่ 
การใช้ไฟฟ้าของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.88 เน่ืองจาก
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมท าให้มีอุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากท่ีตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูง ซ่ึงเกิดจากตวัเคร่ืองมือเองและเกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ  
เพราะเคร่ืองมือบางตวัมีมาตรฐานจ านวนชั่วโมงท่ีตอ้งใช้อุณหภูมิห้องต ่าในการเปิดเคร่ืองและวิเคราะห์ขอ้มูล นอกจากน้ี 
การด าเนินงานของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคยงัมีจ านวนตวัอยา่งในการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มจ านวนมาก ท าให้การใช้
ไฟฟ้าของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 

กิจกรรมการด าเนินงานของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ีท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรม
การด าเนินงานประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร (Direct Emission) คิดเป็นร้อยละ 39.53 โดยกิจกรรม
การใช้รถยนต์ส านักงานและการเช่ารถยนต์ (Diesel) ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เน่ืองจากส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคมีทั้งหมด 16 แห่ง ส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 16 จงัหวดั แต่ละส านักงานมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมหลาย
จงัหวดั เม่ือรวมทุกส านักงานจะครอบคลุมทุกจังหวดัทั่วประเทศ ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคแต่ละท่ีจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
เดินทางไปราชการในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัท่ีส านกังานรับผิดชอบ และรถยนตส์ านกังานกบัรถยนตเ์ช่าส่วนใหญ่ใชเ้ช้ือเพลิง Diesel 
ท าให้การใชเ้ช้ือเพลิงชนิด Diesel ของรถยนตส์ านักงานและการเช่ารถยนต์มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดของ 
การด าเนินงานประเภทท่ี 1 

ส่วนกิจกรรมการด าเนินงานของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม พบวา่ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การร่ัวไหลของสารท าความเย็นในระบบปรับอากาศ (R-22) เน่ืองจากส านักงาน
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ส่ิงแวดลอ้มภาคเป็นหน่วยงานท่ีปรับเปล่ียนมาจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการก่อตั้งมานานหลายสิบปี ท าให้เคร่ืองปรับอากาศมีอายุ
การใชง้านมานาน และเป็นเคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีใชส้ารท าความเยน็ชนิด R-22 ท่ีท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากกว่าสารท าความเย็นชนิดอ่ืน ๆ โดยสารท าความเยน็ชนิดอ่ืนท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าชนิด R-22 เช่น R-134 
R-134a เป็นตน้ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคต่อบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2559 พบว่า ส านักงานส่ิงแวดลอ้มทุกส านกังานมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนต่อปีไม่เกินค่าเฉล่ีย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อคนต่อปี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.3 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (องค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554) โดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 (พิษณุโลก) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนต่อปี
มากท่ีสุด เท่ากับ 4.04 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) มีปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อคนต่อปีนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.93 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อพ้ืนท่ีใชส้อย ปีงบประมาณ 
2559 พบว่า ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคแต่ละภาคมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ีใช้สอยแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 เป็นการโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-12 สังกัด
ส านกังานโนบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม และของศูนยอ์นามยัส่ิงแวดลอ้มเขต 
1-12 (ยกเวน้กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานอาชีวอนามยั และกลุ่มงานจดัหาน ้ าสะอาด) กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
มาจดัตั้งเป็นส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 ดงันั้น พ้ืนท่ีใชส้อยของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-16 จึงเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยเดิม
ของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1-12 และศูนยอ์นามยัส่ิงแวดลอ้มเขต 1-12 ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีใชส้อยของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค
ท่ี 1-16 มีความแตกต่างกนั และส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค ปีงบประมาณ 2559-2561 
พบวา่ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทุกปี เน่ืองจากผูบ้ริหารให้ความส าคญั
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงาน และบุคลากรของส านักงานให้ความร่วมมือในการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านักงาน โดยส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึนทุกปี เน่ืองจากส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจงัหวดัในความรับผิดชอบ ซ่ึงส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 
ท่ี 7 (สระบุรี) รับผิดชอบจังหวดัท่ีตอ้งเดินทางไปราชการไกลข้ึน นอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมเคร่ืองปรับอากาศท่ีตอ้งค านวณ 
การร่ัวไหลของสารท าความเยน็คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากได้รับเคร่ืองมือในการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
หอ้งปฏิบติัการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีมาตรฐานจ านวนชัว่โมงท่ีตอ้งใชอุ้ณหภูมิหอ้งต ่าในการเปิดเคร่ืองและวเิคราะห์ขอ้มูล  

3.2 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยัง่ยืนของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคมาจากการแบบสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ 
ผูอ้  านวยการและคณะท างานการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 7 (สระบุรี) แบ่งออกเป็น 
การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปีงบประมาณ 2559 พบว่า กิจกรรมการ
ด าเนินงานประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร (Energy Indirect Emission) ไดแ้ก่ การ
ใชไ้ฟฟ้าของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด โดยแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างย ั่งยืนของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคจากการใช้ไฟฟ้าขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค เช่น  
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับอาคาร การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบท าความเย็นเป็นแบบประหยดัพลังงาน  
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การมีมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าของส านักงาน เช่น การเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศา การก าหนดเวลาในการเปิดปิด
เคร่ืองปรับอากาศ การปิดไฟดวงท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่ไดใ้ชง้าน การปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในเวลาพกัเท่ียง 
เป็นตน้ 

กิจกรรมการด าเนินงานของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ีท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรม
การด าเนินงานประเภท 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร (Direct Emission) โดยกิจกรรมการใชร้ถยนตส์ านกังาน
และการเช่ารถยนต ์(Diesel) ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ส าหรับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างย ัง่ยืนของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคจากการใชเ้ช้ือเพลิงประเภท Diesel ของรถยนต์ส านักงานและการเช่ารถยนต์ เช่น 
การวางแผนก่อนออกเดินทางไปราชการทุกคร้ัง การขบัรถส านกังานดว้ยความเร็วท่ีประหยดัน ้ ามนั การเลือกเส้นทางท่ีใกลท่ี้สุด
ในการเดินทางไปราชการ เพ่ือช่วยในเร่ืองการลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและการประหยดัเวลา เป็นตน้ 

กิจกรรมการด าเนินงานของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม พบวา่ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ได้แก่ การร่ัวไหลของสารท าความเย็นในระบบปรับอากาศ (R-22) โดยแนวทางการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งย ัง่ยืนของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคจากการร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ 
(R-22) เช่น ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคควรพิจารณาการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ารท าความเยน็ชนิดอ่ืนท่ีมีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า เช่น สารท าความเย็นชนิด R-134a นอกจากน้ีส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคควรมีการตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคต่อบุคลากร ปีงบประมาณ 
2559 พบวา่ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนต่อปีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคอ่ืน ๆ ควรมีการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) เพ่ือให้ทุกส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคสามารถเป็นหน่วยงานตน้แบบในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยลงไดม้ากท่ีสุด โดยส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 15 (ภูเก็ต) มีมาตรการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบประหยดัพลงังาน การวางแผนก่อนออกเดินทางไปราชการ 
การขบัรถส านกังานดว้ยความเร็วท่ีประหยดัน ้ ามนั เป็นตน้ 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรของส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ปีงบประมาณ 2559 พบว่า  
การด าเนินงานขององค์กรก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1,412.09 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
เม่ือวเิคราะห์เป็นรายประเภท พบวา่ กิจกรรมการด าเนินงานประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน
ขององคก์ร (Energy Indirect Emission) ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.88 รองลงมาเกิดจากกิจกรรมประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct 
Emission) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 39.53 โดยกิจกรรมของประเภทท่ี 1 ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชร้ถยนตส์ านกังานและการเช่ารถยนต ์(Diesel) คิดเป็นร้อยละ 86.56 และประเภทท่ีรายงาน
แยกเพ่ิมเติม มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 12.60 โดยกิจกรรมของประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม 
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ท่ีก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในระบบปรับอากาศ (R-22) คิดเป็นร้อยละ 
98.76 โดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคควรมีการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างย ัง่ยืนของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค 
จากกิจกรรมการด าเนินงานประเภท 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร (Direct Emission) ไดแ้ก่ การใชร้ถยนต์
ส านกังานและการเช่ารถยนต ์(Diesel) เช่น การวางแผนก่อนออกเดินทางไปราชการทุกคร้ัง การขบัรถส านกังานดว้ยความเร็ว 
ท่ีประหยดัน ้ ามนั การเลือกเส้นทางท่ีใกลท่ี้สุดในการเดินทางไปราชการ เป็นตน้ จากกิจกรรมการด าเนินงานประเภทท่ี 2 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานขององคก์ร (Energy Indirect Emission) ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าของส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาค เช่น การใช้พลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับอาคาร การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบท าความเย็นเป็นแบบ
ประหยดัพลงังาน และการมีมาตรการลดการใชไ้ฟฟ้าของส านักงาน เป็นตน้ และจากกิจกรรมประเภทท่ีรายงานแยกเพ่ิมเติม 
ได้แก่ การร่ัวไหลของสารท าความเย็นในระบบปรับอากาศ (R-22) เช่น ควรพิจารณาการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้สาร 
ท าความเย็นชนิดท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย เช่น สารท าความเย็นชนิด R-134a และควรมีการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของสารท าความเยน็ในเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
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