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รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย
ผู้จัดท�ำ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
60/1 ซอยพิบลู วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2265 6500 โทรสาร 0 2265 6602

ผู้ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุร ี
โทรศัพท์ 0 2470 8309 โทรสาร 0 2872 9805

การอ้างอิง

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. 2553.
รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ. 143 หน้า

ค�ำสืบค้น

บัญชีก๊าซเรือนกระจก

พิมพ์เมื่อ
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จ�ำนวนพิมพ์ 100 เล่ม
จ�ำนวนหน้า

152 หน้า

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้มอบหมายให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรแี ละ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิง่ แวดล้อม จัดท�ำรายงานบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยซึง่ เป็ นการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติครังที
้ ส่ องของประเทศไทย น�ำเสนอต่อสหประชาชาติ ภายใต้พนั ธกิจของประเทศนอกภาค
ผนวกที่ 1 ของประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง(United Nation Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกนี้คำ� นวณโดยใช้วธิ กี ารตามคู่มอื
การค�ำนวณของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง (Intergovernmental Panel on
Climate Change : IPCC) ประกอบด้วย Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
2000 IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories
และ 2003 Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนี้
ได้คำ� นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) เพือ่ ให้ประเทศไทยมีขอ้ มูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแบบต่อเนื่องเพือ่ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้
ในการค�ำนวณได้ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชนและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการจัดประชุมกลุม่ ย่อยในแต่ละภาคการปล่อยเพือ่ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ก่อนน�ำมาใช้ ส�ำหรับค่าการปล่อย (Emission factor) ได้เลือกใช้คา่ การปล่อย
(Emission Factor) ทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือได้ในประเทศเป็ นล�ำดับแรกก่อนใช้คา่ แนะน�ำของคูม่ อื ฯ ในการจัดท�ำยังได้
ยึดถือหลัก ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) การตรวจสอบได้ของข้อมูล (Accountability) และความโปร่งใส
ในการค�ำนวณ (Transparency) ดังจะเห็นได้จากส่วนการรายงานผล ทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ
ค่าการปล่อย (Emission Factor) แสดงในตารางและsoftware ทีส่ หประชาชาติแนะน�ำ โดยได้จดั ท�ำในรูปแบบทีส่ ามารถ
ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงข้อมูลและสามารถปรับใช้เป็ นฐานข้อมูลเพือ่ การค�ำนวณต่อไป
เนื่องจากการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้ มว่าอาจมีการจัดท�ำบ่อยครัง้ ขึ้น
ดังนัน้ การด�ำเนินการจัดท�ำครัง้ ต่อไปควรมีความต่อเนื่องจากข้อมูลเดิมและพัฒนาต่อยอดทัง้ วิธกี ารและความน่าเชือ่
ถือของการได้มาของข้อมูล คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังให้การด�ำเนินการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ในครัง้ นี้ เป็ นรากฐานในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครัง้ ต่อๆ ไปทีจ่ ะมีขน้ึ เพือ่ ให้ตวั เลขซึง่ ใช้เป็นค่าอ้างอิง
ถูกต้องและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้   
รายงานฉบับนี้เป็ นรายงานหลัก (Main Report) ประกอบด้วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยเป็ น
รายภาคและรายสาขาเป็ นหลัก ส่วนรายละเอียดของการค�ำนวณและข้อมูลในการค�ำนวณในแต่ละภาคการปล่อย
จัดท�ำเป็ นรายงานแต่ละภาค (Sectoral Report) ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร
ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ และภาคของเสีย  ซึง่ ได้จดั ท�ำในรูปของแถบบันทึกข้อมูลแนบท้ายรายงานนี้     
คณะผูจ้ ดั ท�ำรายงาน
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ในการสนับสนุ นด้านการขอข้อมูลและด้านงบประมาณ ขอขอบคุณหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ หน่ วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทีใ่ ห้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ สนับสนุนด้านข้อมูล ขอบคุณผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทีช่ ว่ ยให้ความเห็นและแลกเปลีย่ นข้อมูลในการประชุมทุกครัง้ ของโครงการ  

คณะผูจ้ ดั ท�ำรายงาน
เมษายน  2553

ข

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศในภาคีอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ นอกภาคผนวกที่ 1 ไม่มพี นั ธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกแต่ตอ้ งจัดท�ำรายงานแห่งชาติ ซึง่ ต้อง
มีข้อมูลบัญชีการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของประเทศเป็ นส่วนประกอบอยู่ด้วย รายงานแห่งชาติน้ีน�ำเสนอต่อ
ส�ำนักเลขาอนุสญ
ั ญาสหประชาติภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ประเทศไทยได้จดั ท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ แรก ส่งเมือ่
ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการจัดท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ ที่ 2  
การจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่งในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 2 ใช้วธิ กี ารค�ำนวณ ตามค�ำแนะน�ำของสหประชาชาติคอื ค�ำนวณตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
แห่งชาติปี1996 ของ IPCC หรือ Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories  ซึง่
จัดท�ำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)  นอกจากนี้ยงั ได้ใช้  2000 Good Practice Guidance and Uncertainty Management (Good
Practice Guidance)  และ 2003 Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry เป็น
แนวทางในการด�ำเนินการโดยเฉพาะการเลือกเทียร์ (เทียร์ (Tier)) ตาม Decision Tree
ในการค�ำนวณใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นปีฐาน โดยการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แบ่งออกเป็น 5 ภาคได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้
พืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้ และภาคของเสีย ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดตามทีก่ ำ� หนดในรายงานของสหประชาชาติ
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2), มีเทน (Methane: CH4), ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide:
N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และ
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF6) โดยรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ
ประเทศ (National Total) ด้วยหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (เทียบค่าก๊าซทัง้ 6 ชนิด) ด้วยค่าศักยภาพทีท่ ำ� ให้
โลกร้อน (Global Warming Potential)  

วิธีการค�ำนวณ
ใช้หลักการการเลือกระดับของวิธกี ารค�ำนวณโดยตาม Decision Tree ของ 2000 Good Practice Guidance
and Uncertainty Management และ2003 Good Practice Guidance on Land-use Land-use Change and Forestry  
โดยพิจารณาค่าการปล่อย (Emission Factor) จากการศึกษาในประเทศ ทีส่ ามารถใช้เป็ นค่าการปล่อยเฉพาะของ
ประเทศ (Country Specific Emission Factor) เป็ นหลักหากไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มกี ารศึกษาในประเทศไทย
จึงจะเลือกใช้คา่ แนะน�ำ (Default Value) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี1996 ของ IPCC โดยภาคทีม่ กี ารใช้คา่ การปล่อย
(Emission Factor) เฉพาะของประเทศได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้และภาค
ของเสีย ส�ำหรับภาคพลังงานนัน้ ถึงแม้จะมีการศึกษาค่าการปล่อย (Emission Factor) เฉพาะของประเทศอยูบ่ า้ ง แต่
ข้อมูลทางด้านกิจกรรมยังไม่เอือ้ ให้กบั การใช้คา่ เฉพาะของประเทศ ซึง่ ต้องมีการพัฒนาการเก็บข้อมูลทีเ่ หมาะสมต่อไป
ส่วนภาคกระบวนการอุตสาหกรรมนัน้ ยังขาดข้อมูลอยูม่ ากท�ำให้ไม่สามารถใช้คา่ เฉพาะได้ ส�ำหรับการเลือกใช้คา่
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) พิจารณาข้อมูลจากแหล่งทีส่ ามารถอ้างอิงได้โดยเฉพาะแหล่งสถิตริ ะดับประเทศทีม่ กี าร
เก็บข้อมูลมาเป็ นระยะเวลานาน เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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กรมปศุสตั ว์ เป็ นต้น ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดเก็บแบบต่อเนื่องใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอ้างอิงได้
ทางเอกสาร เช่น รายงานประจ�ำปี รายงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เอกสารทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถ
อ้างอิงได้ ไม่มกี ารใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศในการค�ำนวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
		
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศไทยรวมทัง้ ส่วนทีเ่ กิดจาก
แหล่งปล่อย (emission from source) และส่วนทีด่ ดู กลับ (removal by sink) เท่ากับ 229.08 TgCO2eq หรือล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคพลังงานเป็ นภาคทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ คิดเป็ น 159.39 TgCO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ
รองลงมาคือภาคการเกษตร 51.88 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.6
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมมีปริมาณการปล่อยเท่ากับ 16.39
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 7.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของ
ประเทศตามล�ำดับ ภาคทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยทีส่ ดุ คือ ภาคของเสีย คิดเป็ นปริมาณการปล่อยเท่ากับ 9.32
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด
ของประเทศ ส�ำหรับการปล่อยในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละป่าไม้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
น้อยกว่าปริมาณดูดกลับจึงท�ำให้ค่ารวมของภาคนี้ - 7.90 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คิดเป็ นร้อยละ - 3.4 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและสัดส่วนต่อการปล่อย
ทัง้ หมดของประเทศแสดงในรูปที่ E1

ง

รูปที่ E1 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ (National total) ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)
ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Tg หรือ ล้านตัน)

ประเภทของก๊าซเรือนกระจกรายงานในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ไม่มกี ารปล่อยก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(Hydrofluorocarbon: HFC), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur
Hexafluoride: SF6) เนื่องจากไม่พบข้อมูลเพื่อการค�ำนวณ สัดส่วนและปริมาณของก๊าซทัง้ ในรูปของปริมาณและ
ร้อยละแสดงในตารางที่ E1 ด้านล่าง  
ตารางที่ E1 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิ ดต่างๆ (ปริ มาณก๊าซ-Gg และปริ มาณ คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า - Tg) ตามภาคการปล่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
Sector
Energy

Industrial Processes
Agriculture
LULUCF
Waste
National total by gas
National total as CO2 eq

CO2 emission CO2 removal CH4 emission N2O emission
Gg
Gg
Gg
Gg
149,914.57
413.80
2.53
16,059.27
6.41
0.65
1,976.96
33.43
44,234.13
-52,374.04
10.40
0.07
23.28
393.83
3.33
210,231.25
-52,374.04
2,801.40
40.01
210,231.25
-52,374.04
58,829.40
12,403.10

Total emission *
Tg CO2 equivalent
159.39
16.39
51.88
-7.89
9.32
229.09
229.09

Percent of
national total
69.6
7.2
22.6
-3.4
4.1
100
100

* = CO2 emission -CO2 removal +(CH4 emission x 21) +( N2O emission x 310 )

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานใช้วธิ กี ารค�ำนวณ ในระดับเทียร์ 1 (Tier 1) ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity
Data) ส่วนใหญ่จากเอกสารรายงานประจ�ำปีดา้ นพลังงานของกลุม่ สถิตแิ ละข้อมูลพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน และใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จากค่าอ้างอิงของคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 1996 ของ
IPCC ข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์และต่อเนื่องในระดับทีด่ ี แต่ไม่สามารถแยกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็ นรายโรงงานและเทคโนโลยีได้
ภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เท่ากับ 159.39 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ โดยเป็นปริมาณ
CO2 (149.91 Tg) จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลเป็ นหลัก ส่วนก๊าซ CH4 (0.41 Tg) ปล่อยจากการขุดเจาะก๊าซ
ธรรมชาติ และการท�ำเหมืองเป็ นส่วนใหญ่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1A
การปล่อยจากกลุม่ การเผาไหม้เชือ้ เพลิงและกลุม่ ที่ 1B การปล่อยจากกลุม่ Fugitive Emissions from Fuels ภาค
พลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ในช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 27.9 และ
มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 ต่อปี
สาขาการปล่ อ ยในภาคพลัง งานนี้ มีป ริม าณการปล่ อ ยในระดับ ต้น ของการปล่ อ ยทัง้ หมดของประเทศ
โดยเฉพาะสามสาขาหลัก ในกลุ่ ม การเผาไหม้เ ชื้อ เพลิง คือ สาขาการเผาไหม้เ ชื้อ เพลิง เพื่อ การผลิต พลัง งาน
สาขาขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
สาขาในกลุ่มการเผาไหม้เชือ้ เพลิง มีปริมาณการปล่อยมากทีส่ ุดคือสาขาการเผาไหม้เชือ้ เพลิงเพื่อการผลิต
พลังงาน(1A1) ปล่อยประมาณ 66.44 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 41.7 ของ
ปริมาณปล่อยในภาคพลังงาน ซึ่งแบ่งย่อยเป็ นการปล่อยจากการใช้ก๊าซธรรมชาติและการใช้ถ่านหิน เนื่องจาก
การจัดหาพลังงานส่วนใหญ่สำ� หรับการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็ นก๊าซธรรมชาติ และมีมากกว่าปริมาณจาก
การใช้ถ่านหินลิกไนท์ถงึ แม้วา่ ก๊าซธรรมชาติจะมีคา่ การปล่อย (Emission Factor) น้อยว่าก็ตาม ปริมาณการปล่อย
ในสาขานี้จงึ ขึน้ กับการจัดหาพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า   การเปลีย่ นประเภทของเชือ้ เพลิงในแผนพัฒนาก�ำลัง
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ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) อาจท�ำให้ลำ� ดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขานี้เปลีย่ นไปด้วย การปล่อย
ในสาขานี้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.8 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการปล่อย
โดยรวมยังขึน้ อยูก่ บั ความต้องการไฟฟ้าและการผลิตเป็นหลัก สาขาขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
เป็นอีกสองสาขาทีม่ ปี ริมาณการปล่อยมากเรียงล�ำดับ คือ 44.70 และ 30.78 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ 19.3 ของปริมาณทีป่ ล่อยในภาคพลังงาน ตามล�ำดับ   
สาขาขนส่งส่วนใหญ่เป็ นการปล่อยจาก การขนส่งทางบกและมีการเพิม่ ขึน้ สูงประมาณร้อยละ 6.0 ต่อปี ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) ซึง่ ในขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ของภาคพลังงานเท่ากับ ร้อยละ 6.4 ต่อปี
การค�ำนวณในสาขานี้ใช้วธิ กี ารในระดับเทียร์ 1 (Tier 1) เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลด้านการขนส่งทีส่ ำ� คัญเช่น ระยะทางของ
การใช้รถต่อปี จึงท�ำให้ไม่สามารถปรับขึน้ มาเป็นวิธกี ารค�ำนวณในระดับเทียร์ 2 (Tier 2) ได้ การค�ำนวณในเทียร์ (Tier)
ทีส่ ูงขึน้ ท�ำให้การวางนโยบายและการค�ำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้ดขี น้ึ ในปี พ.ศ. 2543-2547
(ค.ศ. 2000-2004) นี้ยงั ไม่มกี ารใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างมีการปล่อยส่วนใหญ่ มากจากอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงาน
สูงและมีก�ำลังการผลิตมากเช่น อุตสาหกรรมอโลหะและอุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้น สาขานี้มกี ารเพิม่ ขึน้ ในช่วง
พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ.2000-2004) ร้อยละ 9.8 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าการเพิม่ ขึน้ โดยรวมของภาคพลังงาน เนื่องจากมีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาสูง ดังนัน้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารใช้พลังงานสูง (Energy Intensive Industry) จะเป็ นตัวแปรในการเพิม่ หรือลดการปล่อยของสาขานี้
การใช้พลังงานในสาขาอื่น ได้แก่ สาขาครัวเรือน และสาขาการเกษตร ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มาก
เมือ่ เทียบกับสาขาทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยปล่อยในปริมาณ 6.67 และ 5.58 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือร้อยละ 4.18 และ 3.50 ของปริมาณปล่อยในภาคพลังงานตามล�ำดับ ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกลุม่ Fugitive Emissions from Fuels นัน้ มีปริมาณประมาณ ร้อยละ 3.28 ของปริมาณการปล่อยในภาคพลังงาน
ทัง้ หมด โดยทีก่ ารปล่อยจากการขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำ� ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.6 ล้านตัน
หรือ ร้อยละ 2.9 ของปริมาณการปล่อยในภาคพลังงาน
เนื่องจากภาคพลังงานเป็นภาคการปล่อยมากทีส่ ดุ และอยูใ่ นสาขาการปล่อยหลัก (key categories) เกือบทัง้ สิน้
ดังนัน้ จึงควรพัฒนาการค�ำนวณให้เข้าสูร่ ะดับเทียร์ 2 (Tier 2) เพือ่ ให้การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความ
แม่นย�ำมากขึน้ และยังสามารถน�ำข้อมูลจากการจัดท�ำบัญชีมาใช้ในการวางนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย
เนื่องจากการค�ำนวณในระดับเทียร์ 2 (Tier 2) นี้องิ ตามเทคโนโลยี จึงต้องมีการเก็บข้อมูลรายย่อย เช่น กรณีของ
โรงไฟฟ้า ต้องมีฐานข้อมูลเป็ นรายโรงงาน และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ตลอดจนประเภทและคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ดว้ ย
ส่วนกรณีของสาขาขนส่งนัน้ ต้องมีขอ้ มูลเชิงลึกเช่นประเภทของรถและระยะทางทีใ่ ช้ตอ่ ปี รวมทัง้ ปริมาณและประเภท
ของน�้ำมันทีใ่ ช้ตอ่ ปี ดังนัน้ หากต้องการพัฒนาการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกเพือ่ รองรับการรายงานทีม่ แี นวโน้มว่าจะ
ต้องกระท�ำต่อเนื่องต่อไป การจัดท�ำฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีส่ มบูรณ์และมีขอ้ มูลต่อเนื่องจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
โดยต้องมีออกแบบประเภทและชนิดของข้อมูลให้สอดคล้องกับการค�ำนวณ และมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปปฏิบตั ิ โดยข้อมูลบางประเภทอาจต้องออกเป็นระเบียบหรือแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสมบูรณ์และต่อเนื่อง เช่น
การรายงานระยะทางการใช้รถยนต์ในแต่ละปี หากมีการก�ำหนดให้เป็นระเบียบในการบันทึกข้อมูลก่อนต่อทะเบียนรถ   
ก็จะสามารถรูร้ ะยะทางเฉลีย่ ทีร่ ถแต่ละประเภทใช้ในแต่ละปี เป็ นต้น ในส่วนของค่าการปล่อย (Emission Factor)
ทีแ่ บ่งตามเทคโนโลยีเพือ่ น�ำมาใช้ในเทียร์ 2 (Tier 2) หรือเทียร์ 3 (Tier 3) ควรสนับสนุนให้มกี ารวิจยั วิเคราะห์หรือ
ตรวจวัดตามความเหมาะสม  
ฉ

รูปที่ E2 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคพลังงานตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 16.39 TgCO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 7.2 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้ ประเทศ ส่วนใหญ่
เป็ นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภาคการปล่อยนี้แบ่งกลุ่มตามประเภทของกระบวนการทีป่ ล่อยก๊าซเรือน
กระจก ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์แร่ กลุม่ อุตสาหกรรมเคมี กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ
กลุ่มอุตสาหกรรมสารฮาโลคาร์บอน และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และกลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ เป็ นต้น
ปริมาณก๊าซส่วนใหญ่มาจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์แร่ โดยมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปล่อยประมาณ 16.05 TgCO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 97.9) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
มีปริมาณการปล่อยน้อย คิดเป็ นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 2.1 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปริมาณก๊าซฮาโลคาร์บอน ในปี
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ยังไม่มขี อ้ มูลจึงไม่มกี ารรายงานการปล่อยก๊าซฮาโลคาร์บอนทัง้ 3 ชนิด
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รูปที่ E3 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

การเพิ่ม ขึ้น ของปริม าณก๊ า ซเรือ นกระจกของภาคกระบวนการอุ ต สาหกรรมเกิด ขึ้น จากการขยายตัว
ของโรงงานอุ ต สาหกรรมบางประเภทเช่น โรงงานเหล็ก และเหล็ก กล้า รวมทัง้ ปริม าณก๊ า ซฟลูอ อโลคาร์บ อน
(F gases) ซึง่ เริม่ การปล่อยในปี พ.ศ. 2544-2547 (ค.ศ. 2001-2004) โดยการปล่อยก๊าซ HFC เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 137 ต่อปี
และก๊าซ SF6 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87 ต่อปี เนื่องจากมีการน�ำเข้าก๊าซดังกล่าวเพิม่ มากขึน้    ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
มาจากรายงานการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากรเป็ นหลัก การพัฒนาฐานข้อมูลของสารฮาโลคาร์บอน
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากทีส่ ดุ ซึง่ ต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลหรือขันตอน
้
การรายงานอืน่ ๆ ของกรมโรงงาน ทีส่ ามารถติดตามปริมาณการใช้สารดังกล่าวในรอบปีได้อย่างจริงจัง  
อนึ่งอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้ายังไม่ม ี
เกิดขึน้ ในปี ทท่ี �ำการค�ำนวณนี้ ปจั จุบนั มีโรงงานดังกล่าวมีก�ำลังผลิตมากขึน้ และยังมีแผนในการผลิตเหล็กต้นน�้ ำ
ซึ่ง มีก�ำ ลัง การผลิต สูง แผนดัง กล่ า วอาจท�ำ ให้ม ีก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกในภาคกระบวนการอุ ต สาหกรรม
เพิม่ ขึน้ มาก การวางแผนพัฒนาประเทศหากต้องค�ำนึงถึงการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการจัดท�ำข้อมูลเพือ่ รองรับ
การค�ำนวณการปล่อย ควรเริม่ ก�ำหนดให้มกี ารรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการค�ำนวณเพือ่ ให้มขี อ้ มูล
ต่อเนื่องสนับสนุนการค�ำนวณ

ซ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 51.88 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ น ร้อยละ 22.60 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ เป็ นภาคทีป่ ล่อย
มากเป็ นอันดับสองรองจากภาคพลังงาน
ก๊าซหลักทีป่ ล่อยในภาคนี้ คือ ก๊าซ CH4 เป็ นส่วนใหญ่แหล่งปล่อยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กลุม่ การหมักในระบบย่อย
อาหารของสัตว์ กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ กลุม่ นาข้าว กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร และกลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตร
ในทีโ่ ล่ง โดยกลุม่ ทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก (ในรูปก๊าซ CH4) มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ นาข้าวคิดเป็ น 29.94 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 57.7 ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตร รองลงมา คือ
การปล่อยจากกลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ คิดเป็ น 8.26 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 15.85 ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตรปริมาณการปล่อยไนตรัสออกไซด์จาก
กลุ่มดินทีใ่ ช้ในการเกษตรซึง่ เกิดจากการใส่ป๋ ุยเป็ นหลัก คิดเป็ น 7.6 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ 14.6 ของปริมาณการปล่อยจากภาคการเกษตร ส่วนสาขาการจัดการ มูลสัตว์ มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5.07 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ 9.8 ของปริมาณ
การปล่อยจากภาคการเกษตร กลุ่มทีป่ ล่อยน้อยทีส่ ดุ คือ กลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง มีปริมาณ 1.01
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 1.9 ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตร
การเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรในช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ.2000-2004) ค่อนข้างคงที่
เนื่องจากกิจกรรมในภาคการเกษตรค่อนข้างคงทีโ่ ดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นการปลูกข้าว ส่วนใหญ่การเพิม่ ขึน้ มาจากการ
เพิม่ ปริมาณการใช้ป๋ ยเป็
ุ นหลัก  
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขานาข้าว ในภาคการเกษตรจัดอยูใ่ นแหล่งปล่อยหลักล�ำดับที่ 4 ทัง้
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) อย่างไรก็ตามปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ มีไม่ถงึ ร้อยละ1 ต่อปี
เนื่องจากพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวมีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนักและเทคโนโลยีการปลูกไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม ทัง้ นี้ขอ้ มูล
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกเป็ นข้อมูลทีส่ �ำคัญโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ นอนาคตจากนาข้าวไปเป็ นพืชประเภทอื่น
ทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น ปาล์มน�้ ำมันเป็ นต้น ข้อมูลพืน้ ทีน่ ้ียงั เชื่อมโยงกับภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
โดยเฉพาะการใช้คมู่ อื การจัดท�ำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกปี 2006 ดังนัน้ การวางแผนการพัฒนาฐานข้อมูลต้องพิจารณา
อย่างเป็ นระบบทีส่ ามารถครอบคลุมการใช้พน้ื ทีก่ ารเกษตรและพืน้ ทีป่ ่าไม้อ่นื ๆ ควบคู่กนั ไปด้วย โดยเฉพาะหาก
มีการเปลีย่ นแปลงการค�ำนวณไปใช้คมู่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 2006 ของ IPCC แล้ว ภาคการเกษตรจะถูกรวมกับ
ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้เป็ นภาค Agriculture Forest and Other Land Use (AFOLU) ทีม่ กี าร
ค�ำนวณกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พน้ื ทีแ่ บบองค์รวม เชือ่ มโยงข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) แบบสมดุล
(balance) นอกจากนี้ตอ้ งเตรียมข้อมูลพืน้ ทีใ่ นระดับภาพถ่ายดาวเทียมหรือในระบบภูมศิ าสตร์สนเทศเพื่อรองรับ
การค�ำนวณตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 2006 ของ IPCC ด้วย
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รูปที่ E4 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเกษตร ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มที งั ้ การปล่อยและการดูดกลับของ
CO2 โดยเมือ่ หักลบกันแล้วภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มปี ริมาณดูดกลับทัง้ สิน้ -7.90 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ -3.40 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ
โดยทีก่ ลุม่ การปรับเปลีย่ นปา่ และทุง่ หญ้า (5B) เป็ นกิจกรรมเดียวทีม่ กี ารปล่อย เท่ากับ 44.47 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ 44.64 ของปริมาณการปล่อยในภาคปา่ ไม้ ส่วนอีกสองกลุม่
คือ กลุม่ การเปลีย่ นแปลงของปา่ และปริมาณชีวมวล (5A) และกลุม่ การฟื้นฟูพน้ื ทีท่ ง้ิ ร้าง (5C) มีการดูดกลับ CO2
เท่ากับ -13.35 และ -39.02  TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามล�ำดับ ศักยภาพในการเป็ นดูด
กลับ CO2 ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) มีประมาณ -52.38 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (โดยไม่รวม
ปริมาณปล่อยในภาคเดียวกัน) คิดเป็ นร้อยละ 18.6 ของปริมาณการปล่อยทัง้ ประเทศ
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รูปที่ E5 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

ภาคการเปลี่ย นแปลงการใช้พ้ืน ที่แ ละป่า ไม้เ ป็ น ภาคที่ม ีก ารดูด กลับ ก๊ า ซเรือ นกระจกในปี พ.ศ. 2543
ถึง พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2000-ค.ศ. 2004) แสดงถึงศักยภาพในการเป็ นแหล่งดูดกลับของภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้
พืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้ของประเทศไทย ซึง่ เมือ่ น�ำมาคิดรวมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศแล้วท�ำให้คา่ ที่
ค�ำนวณมีปริมาณน้อยลง ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มปี ริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้
ซึง่ การเพิม่ ของการดูดกลับในช่วง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 260.8 หรือร้อยละ 66.8 ต่อปี  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ ผี ลอย่างมากในปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศคือภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละภาคปา่ ไม้ ข้อมูลในปจั จุบนั มีความหลากหลายไม่ได้อยูใ่ นระบบหรือสเกลเดียวกันอีกทัง้ ยังมีไม่ครบ
ทุกปี ตามต้องการความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือค�ำนวณการปล่อยและดูดกลับได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลทีต่ ่อเนื่องบนพืน้ ฐานเดียวกัน เป็ นสิง่ ทีจ่ �ำเป็ นและควรพัฒนาให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนมากกว่าในปจั จุบนั    

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย คิดเป็ น 9.32 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 4.10 ของปริมาณทัง้ หมดของประเทศ แสดงในรูปที่ E6 โดยกลุม่ ทีป่ ล่อย
คือกลุม่ การบ�ำบัดของเสีย กลุม่ การบ�ำบัดน�้ำเสีย และกลุม่ การก�ำจัดขยะด้วยเตาเผา ก๊าซส่วนใหญ่ทป่ี ล่อย คือCH4
จากการกระบวนการทางชีววิทยา ปริมาณทีป่ ล่อยในกลุม่ บ�ำบัดของเสียและกลุม่ การบ�ำบัดน�้ำเสียมีใกล้เคียงกัน คือ
4.86 และ 4.43 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 52.18 และ 47.53 ของการปล่อย
ทัง้ หมดในภาคของเสีย   

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

รูปที่ E6 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคของเสีย ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวน
โรงงานอุตสาหกรรมทีม่ กี ารบ�ำบัดแบบไร้อากาศมากขึน้ ในการค�ำนวณครัง้ นี้ใช้เทียร์ 2 (Tier 2) ค�ำนวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งบ�ำบัดขยะมูลฝอย ดังนัน้ การค�ำนวณในปีต่อๆ ไป ต้องมีการติดตามการจัดการและบ�ำบัด
ขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิน่ โดยเฉพาะข้อมูลการคัดแยกของเสียทีส่ ่งผลต่อองค์ประกอบของขยะก่อนฝงั กลบ
ควรจัดให้มกี ารตรวจวัด จัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณขยะก่อนฝงั กลบให้เป็ นระบบ รวมทัง้ การตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบของขยะอย่างน้อยทุกปี ส�ำหรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน�้ำเสียโดยเฉพาะน�้ำเสียอุตสาหกรรม ต้องการ
ข้อมูลเชิงลึกในระดับรายโรงงาน และระดับเทคโนโลยีดว้ ย รูปแบบและวิธกี ารของการจัดท�ำฐานข้อมูลสามารถรวมกัน
กับข้อมูลในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมได้  

การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ในการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติในครัง้ นี้ได้ดำ� เนินตามขัน้ ตอนของคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี
1996 ของ IPCC เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มันในค่
่ าทีค่ ำ� นวณได้ โดยได้คำ� นวณค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis)
การค�ำนวณย้อนกลับ (Recalculation) และด�ำเนินการตามการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (Quality Control
and Quality Assurance: QA/QC) ดังมีรายละเอียดดังนี้
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- การประเมินค่าความไม่แน่นอน เป็ นค่าทีแ่ สดงช่วงต่างทีม่ โี อกาสมากหรือน้อยไปกว่าค่าทีค่ �ำนวณได้ โดยมี
การประเมินความไม่แน่นอนของการค�ำนวณทัง้ ในระดับข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission
Factor) เพือ่ น�ำมารวมเป็ นค่าความไม่แน่นอนของแต่ละภาคการปล่อยก่อนน�ำมารวมเป็ นค่าความไม่แน่นอนรวมของ
การปล่อยทัง้ หมดของประเทศ โดยทีค่ า่ ความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) ของประเทศอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 7.39 ซึง่ เป็ นค่าทีย่ อมรับได้ (น้อยกว่าร้อยละ10) โดยสามารถแบ่งกลุม่ ทีม่ คี วาม
ไม่แน่ นอนได้เป็ นสามกลุ่ม คือ กลุ่มทีม่ คี า่ ความไม่แน่นอนสูงได้แก่ภาคของเสียมีคา่ ความไม่แน่นอนเท่ากับร้อยละ

77.8 เนื่องจากตัวแปรในการค�ำนวณขึน้ กับสภาพแวดล้อมเป็ นหลัก การปล่อย CH4 ในแหล่งฝงั กลบมีคา่ การย่อย
สลายทีแ่ ตกต่างกันมากในแต่ละพืน้ ทีเ่ นื่องจากการจัดการการฝงั กลบ อุณหภูมแิ ละเทคโนโลยี แต่ภาคของเสียนี้ม ี
สัดส่วนในการปล่อยน้อยจึงไม่มผี ลกระทบมากนักในการรวมค่าความไม่แน่นอนของทัง้ ประเทศ กลุม่ ทีม่ คี า่ ความไม่
แน่นอนปานกลาง ได้แก่ภาคการเกษตรและภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีคา่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 15.3 และ
17.7 ตามล�ำดับ ความไม่แน่นอนของทัง้ สองภาคนี้ขน้ึ อยูก่ บั ค่าการปล่อย (Emission Factor) ซึง่ เป็ นค่าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจกรรมทางชีวเคมีเป็ นหลัก ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ ความไม่แน่นอนต�่ำเป็ นภาคพลังงาน (ร้อยละ 8.2) และกระบวนการ
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.2) ทีใ่ ช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จากคูม่ อื ซึง่ มาจากกระบวนการทางเคมีความร้อน
ทีโ่ ดยปกติมคี า่ ความไม่แน่นอนต�่ำ     
- การค�ำนวณย้อนสูป่ ีฐานของรายงานแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึ่ง การค�ำนวณย้อนกลับสูป่ ีฐาน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ในรายงานแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึ่ง ด้วยชุดข้อมูลและวิธกี ารค�ำนวณในการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
ครัง้ นี้ มีคา่ น้อยกว่าการค�ำนวณครัง้ แรก ประมาณร้อยละ 16 เนื่องจากข้อมูลในภาคการเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้และภาคของเสียมีความชัดเจนมากขึน้ อย่างไรก็ตามสัดส่วนของการปล่อยในแต่ละภาคไม่ได้
แตกต่างกันมากนัก การค�ำนวณย้อนกลับนี้เป็ นค�ำแนะน�ำของ IPCC เมือ่ ท�ำการค�ำนวณด้วยวิธกี ารใหม่หรือข้อมูล
ชุดใหม่เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบการปล่อยระหว่างปีได้น่าเชือ่ ถือมากขึน้     
- การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ QA (Quality Assurance) แสดงถึง ความเชือ่ ถือหรือความเชือ่
มันของข้
่
อมูล ซึง่ โครงการนี้ประกันคุณภาพโดยใช้ระบบการตรวจสอบและให้คำ� แนะน�ำต่อผลและวิธกี ารค�ำนวณจาก
ผูท้ รงคุณวุฒขิ องประเทศในรูปของ ก�ำกับทิศทางของโครงการฯ (Project Steering Committee) แต่งตัง้ โดยส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้โครงการยังใช้รปู แบบของการจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน กลุม่ ย่อยในแต่ละภาคการปล่อย เพือ่ ให้ขอ้ มูลและให้ขอ้ คิดเห็น-เสนอแนะในการใช้ขอ้ มูลและ
การเข้าถึงข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประชุมภาคปา่ ไม้ และภาคพลังงาน เป็ นต้น
QC (Quality Control) คือ การควบคุมคุณภาพของข้อมูล ซึง่ กิจกรรมของ QC ในโครงการฯ นี้ประกอบด้วย
การจัดประชุมกลุ่มย่อยในทุกภาคการปล่อยเป็ นประจ�ำทุกเดือน การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูก้ บั กลุ่มย่อย เช่น
การค�ำนวณความไม่แน่นอนโดยทุกกลุม่ ได้น�ำเสนอผลการศึกษาและประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล มีการตรวจสอบ
ตัวเลขในการค�ำนวณและการเติมตัวเลขใน software สองครัง้ คือจากผูค้ ำ� นวณเองและจากเจ้าหน้าทีข่ องส่วนกลางที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบผลการค�ำนวณเพือ่ ความถูกต้องอีกครัง้ หนึ่ง

บัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) สาขาการปล่อยหลัก (Key Categories) ทีม่ ปี ริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงและ
ควรได้รบั ความสนใจเป็นสาขาทีอ่ ยูใ่ นร้อยละสะสม 95 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ โดยสาขาการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหลัก (เมือ่ ไม่คดิ รวมการปล่อยจากภาคปา่ ไม้) เป็ นสาขาในภาคพลังงานเป็ นส่วนใหญ่ โดยปริมาณ
สาขาขนส่งทางบก (1A3) มีปริมาณการปล่อยมากทีส่ ดุ การปล่อยจากสาขาการผลิตพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรมโดยใช้
ก๊าซธรรมชาติ (1A1) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและสิง่ ก่อสร้าง (1A2) และสาขาการผลิตพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม
โดยใช้ถ่านหิน (1A1) เป็ นสาขาย่อยทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูป CO2 สูง ส่วนสาขาในภาคการเกษตรทีม่ ี
ปริมาณการปล่อยสูงคือ สาขานาข้าว (4C) สาขาการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (4A) และสาขาดินดินทีใ่ ช้
ในการเกษตร (4D) ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมมีเพียงสาขาการผลิตซีเมนต์ (2A) เท่านัน้ ทีม่ กี ารปล่อยอยูใ่ นล�ำดับสูง
ในส่วนของภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้นนั ้ แหล่งปล่อยทัง้ 3 สาขามีปริมาณสูงและจัดอยู่ในแหล่ง
ปล่อยหลักทัง้ หมด โดยเฉพาะการปล่อยจาก (5B) มีการปล่อย CO2 สูงเป็ นล�ำดับแรกแต่เนื่องจากภาคการปล่อยนี้
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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รายงานฉบับสมบรูณ์

มีคา่ การดูดกลับสูง (5A, 5C) ส่งผลให้ภาคการปล่อยนี้เป็ นแหล่งดูดกลับ (Sink) สาขาหลักทีม่ ปี ริมาณการปล่อยสูง
อยูใ่ นล�ำดับต้นๆ ควรให้ความส�ำคัญในการวางนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากส่งผลกระทบสูง
ต่อปริมาณการปล่อยทัง้ หมดมากกว่า

แนวโน้มการปล่อยในอนาคต
ในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราทีส่ งู กว่าการปล่อยในช่วง 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537-2547 (ค.ศ. 1994-2004)
ทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ปริมาณการปล่อยเท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี ปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการเพิม่ การปล่อยคือการพัฒนา
ประเทศ โดยพิจารณาจากอัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติในรอบ 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2543-2547
(ค.ศ.2000-2004) มีการเปลีย่ นแปลงร้อยละ 5.1 ต่อปี ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงในรอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537-2547
(ค.ศ. 1994-2004) มีคา่ เท่ากับร้อยละ 3.8 ต่อปีแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมาส่งผลต่อการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้
ตารางที่ E2 สาขาแหล่งปล่อยหลัก 21 สาขาที่อยู่ในร้อยละสะสม 95 ของปริ มาณการปล่อยทัง้ ประเทศ
No. Source Sector Source Categories to be Assessed
GHG Tg CO2 eq% of National % Accumulative
categories
Total
1
5.B LULUCF Emission from Forest and Grassland Conversion
CO2
44.234
19.3
19.3
2
1.A.3 Energy Mobile Combustion: Road Vehicles
CO2
43.034
18.8
38.1
3
5.C LULUCF Emission from Abandonment of Managed Lands
CO2 -39.022
-17.0
21.1
4
1.A.1 Energy Emissions from Stationary Combustion (Gas-A): Natural Gas CO2
32.746
14.3
35.4
5
1.A.2 Energy Emissions from Manufacturing Industries and Construction CO2
30.306
13.2
48.6
CH4
29.941
13.1
61.7
6
4.C AgricultureEmissions from Rice Production
7
1.A.1 Energy Emissions from Stationary Combustion (Solid-D): Lignite
CO2
15.136
6.6
68.3
Processes from Cement Production
CO2
15.022
6.6
74.8
8
2.A Industrial Emissions
CO2 -13.352
-5.8
69.0
9
5.A LULUCF Emission from Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks
CH4
8.259
3.6
72.6
10
4.A AgricultureEmissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock
N2O
7.598
3.3
75.9
11
4.D Agriculture(Direct and Indirect) Emissions from Agriculutural Soils
Oil
7.399
3.2
79.1
12 1.A.1 Energy Emissions from Stationary Combustion (Liquid-D): Residual FuelCO2
13 1.A.1 Energy Emissions from Stationary Combustion (Liquid-A): Crude Oil CO2
6.831
3.0
82.1
14 1.A.4 Energy Other Sectors: Agriculture/Forestry/Fishing CO2
CO2
6.642
2.9
85.0
15
6.A Waste
Emissions from Solid Waste Disposal Sites
CH4
4.864
2.1
87.1
16
1.B.2 Energy Fugitive Emissions from Oil and gas Operations
CH4
4.559
2.0
89.1
17 1.A.4 Energy Other Sectors: Residential CO2
CO2
4.288
1.9
91.0
18
6.B Waste Emissions from Wastewater Handling
CH4
3.407
1.5
92.5
CH4
2.563
1.1
93.6
19
4.B AgricultureEmissions from Manure Management
N2O
2.508
1.1
94.7
20
4.B AgricultureEmissions from Manure Management
21 1.A.1 Energy Emissions from Stationary Combustion
CH4
2.046
0.9
95.6
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ทัง้ นี้เมือ่ คิดเฉพาะปริมาณการปล่อยโดยไม่รวมปริมาณการดูดกลับในภาคการเปลีย่ นแปลง   การใช้พน้ื ทีแ่ ละ
ปา่ ไม้ พบว่า อัตราการเพิม่ ขึน้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.3 ต่อปี ซึง่ แสดงว่าภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละป่าไม้มคี วามส�ำคัญในการช่วยบรรเทา
การเพิม่ การปล่อยทัง้ หมดของประเทศ    
ปริม าณการปล่ อ ยทัง้ ประเทศ เมื่อ รวมภาคการเปลี่ย นแปลงการใช้พ้ืน ที่แ ละป่ า ไม้ใ นปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) เท่ากับ 229.08 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิม่ เป็ น 265.89 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ดูรปู ที่ E7 ภาคทีม่ อี ตั ราการเพิม่ มากทีส่ ดุ คือ

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมซึง่ มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ในช่วง 5 ปี ร้อยละ 9.9 ต่อปี ส�ำหรับภาคทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้
สูงเป็ นล�ำดับ 2 คือภาคของเสียร้อยละ 6.7 ต่อปี ส่วนภาคพลังงานนัน้ ถึงแม้มปี ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากทีส่ ดุ แต่มอี ตั ราการเพิม่ ขึน้ ต่อปีรอ้ ยละ 6.4 ต่อปี ภาคการปล่อยทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ และค่อนข้างคงที่
คือภาคการเกษตรโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 ต่อปี    
ในกรณีทใ่ี ช้ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็ นปีฐาน รูปที่ E8 แสดงให้เห็นถึงร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีฐาน ซึง่ ทุกภาค
การปล่อยยกเว้นภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ลว้ นมีอตั ราการปล่อยเพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ โดยภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมเป็ นภาคทีเ่ พิม่ จากปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มากทีส่ ดุ ถึงประมาณร้อยละ 40 และภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มคี า่ การดูดกลับเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน จึงควรให้ความส�ำคัญต่อทัง้ สองภาคการปล่อยในการวางแผน
และนโยบายเพือ่ การลดการปล่อยและเพิม่ การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
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รูปที่ E7 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
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รูปที่ E8 การเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการปล่อย ทัง้ 5
เทียบกับปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
ในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติทต่ี ่อเนื่องในอนาคตภายใต้เงื่อนไขและความกดดันในการเจรจา
เพือ่ รักษาสภาพภูมอิ ากาศไม่ให้เปลีย่ นแปลงไปมากกว่านี้ ต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มีความ
สมบูรณ์ (Completeness) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้(Verification) ตามหลักการของ IPCC การจัด
ท�ำฐานข้อมูลของทัง้ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ในแต่ละภาคเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ในการค�ำนวณต่อเนื่อง โดยฐานข้อมูลนี้ตอ้ งสามารถติดตามทีม่ าและเอกสารอ้างอิงได้ และด�ำเนินการโดยใช้ ตาราง
Sources by Sources เป็ นต้นแบบในการสร้างฐานข้อมูล ซึง่ ควรสร้างให้เชือ่ มโยงกับการน�ำตัวเลขไปใช้ใน Software
การค�ำนวณ  นอกจากนี้การสร้างระบบการเก็บรักษาข้อมูลควรรวบรวมเก็บไว้ทเ่ี ดียวเพือ่ ให้สามารถติดตามและตรวจ
สอบได้โดยง่าย โดยเสนอระบบการเก็บข้อมูล 2 แบบ คือ ระบบเก็บข้อมูลกลางเพื่อค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  และระบบเก็บข้อมูลกลางเพือ่ ประกอบการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ระบบแรกนัน้ ศูนย์เก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาเก็บและท�ำหน้าทีใ่ นการค�ำนวณ  ส่วนระบบทีส่ องการค�ำนวณเสร็จสิน้ ทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และศูนย์ท�ำหน้าทีใ่ นการประกอบข้อมูลให้เป็ นบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ โดยต้องจัดให้เป็ นงานประจ�ำของ
หน่วยงานมีการรวบรวมและท�ำให้เป็ นปจั จุบนั ทุกปีในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด

รูปที่ E9 รูปแบบการจัดตัง้ ระบบแห่งชาติ

ณ

การจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดตัง้
ระบบแห่งชาติ (National System) เพือ่ รองรับการท�ำงานจากหลายหน่วยงานร่วมกันเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นทีส่ หประชาชาติ
แนะน�ำให้ทกุ ประเทศสร้างระบบแห่งชาติให้สำ� เร็จและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มคี วามมันใจว่
่ าการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือน
กระจกนี้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระบบแห่งชาติน้ีตอ้ งมีโครงสร้าง การด�ำเนิน
งานและข้อบังคับทีเ่ หมาะสมเอือ้ ในการท�ำงานร่วมกัน โดยได้น�ำเสนอโครงสร้างของระบบแห่งชาติในรูปที่ E9

ความหมายสัญลักษณ์ อักษรย่อและหน่วย
หน่วย
สัญลักษณ์
Pg
Tg
Gg
Mg
Kg

ค�ำน�ำหน้ า
petagram / พีตะกรัม
teragram / เทระกรัม
gigagram / กิกะกรัม
megagram / เมกะกรัม
kilogram / กิโลกรัม

ความหมาย
พันล้านตันหรือ 1015 กรัม    
ล้านตันหรือ 1012 กรัม
พันตัน หรือ 109 กรัม
ตันหรือ 106 กรัม
103 กรัม

อักษรย่อ
สัญลักษณ์/ค�ำย่อ
C
CH4
N 2O
CO2
CO2 eq
CO
NOx
SO2
NMVOC
VOC
HFC
PFC
SF6
GWP
IPCC

ความหมาย/

Carbon (คาร์บอน)
Methaneougen Oxide (มีเทน)
Nitrous Oxide (ไนตรัสออกไซด์)
Carbon Dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์)
Carbon Dioxide Eqivalent (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
Carbon Monoxide (คาร์บอนมอนอกไซด์)
Nitrogen Oxides (ไนโตรเจนออกไซด์)
Sulfur Dioxide (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)

Non-Methane Volatile Organic Compound (สารประกอบอินทรียร์ ะเหยได้ทไ่ี ม่ใช่มเี ทน)
Volatile Organic Compound (สารประกอบอินทรียร์ ะเหยได้)
Hydrofluorocarbon (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน)
Perfluorocarbon (เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน)
Sulfur Hexafluoride (ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์)
Global Warming Potential (ค่าศักยภาพทีท่ ำ� ให้โลกร้อน)
Intergovernmental Panel on Climate Change
(คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ)

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
(อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ)

GHG
CDM
ET
JI
INC
SNC

Greenhouse Gas (ก๊าซเรือนกระจก)

Clean Development Mechanism: CDM (กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด)
Emission Trading (การซือ้ ขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ)
Joint Implementation (การด�ำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน)
Initial National Communication (รายงานแห่งชาติฉบับแรก)
Second National Communication (รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2)
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อักษรย่อหน่วยงานต่างๆ
สัญลักษณ์/ค�ำย่อ
ความหมาย
BMA
Bangkok Metropolitan Administration (กรุงเทพมหานคร)
BOI
The Board of Investment of Thailand (ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
DEDE
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน)
DIW
Department of Industrial Works (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
DLD
Department of Livestock Development (กรมปศุสตั ว์)
DMCR
Department of Marine and Coastal Resources (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)ั ่
DNP
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื )
EGAT
Electricity Generating Authority of Thailand (การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย)
EPPO
Energy Policy and Planning Office (ส�ำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน)
LDD
Land Development Department (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
MONRE
Ministry of  Natural Resource and Environment
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
OAE
Office of Agriculture Economics (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ONEP
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
(ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
OTP
Office of Transport and Traffic Policy and Planning
(ส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)
PCD
Pollution Control Department (กรมควบคุมมลพิษ)
PTT
Petroleum Authority of Thailand (บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน))
RFD
Royal Forest Department (กรมปา่ ไม้)
TGO
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

ต

สารบัญ

ค�ำน�ำ					
กิ ตติ กรรมประกาศ		
บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริ หาร		
ความหมายสัญลักษณ์ อักษรย่อและหน่ วย		
สารบัญรูป				
สารบัญตาราง			
บทที่ 1 บทน�ำ		
1.1 การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและพันธกรณี
1.2 คูม่ อื ในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
1.3 หลักการการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
1.4 ระดับความยากง่ายของวิธกี ารค�ำนวณ
1.5 การด�ำเนินการในการค�ำนวณ
1.6 รูปแบบในการรายงาน
บทที่ 2 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศไทย
2.1 ประเภทของแหล่งปล่อย และสมการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
2.2 ประเภทของก๊าซทีใ่ ช้ในรายงาน
2.3 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
2.3.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�ำแนกตามประเภทของแหล่งปล่อย
2.3.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�ำแนกตามประเภทของก๊าซ
2.3.3 การประเมินล�ำดับแหล่งปล่อยหลัก (Key Source Analysis)
2.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
2.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
2.6  การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base year 1994)
2.7 Time Series Calculation (2000-2004)
บทที่ 3 ภาคพลังงาน (Energy)		
3.1 วิธกี ารค�ำนวณ (Methodology)
3.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
3.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base year 1994)
3.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
3.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
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3.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้
1A1 สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries)
1A2 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries & Construction)
1A3 กลุม่ ขนส่ง (Transport)
1A4 อืน่ ๆ (Other Sector)
1B1 สาขาเชือ้ เพลิงแข็ง (Solid Fuels)
1B2 สาขาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas)
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม		
4.1 วิธกี ารค�ำนวณ (Methodology)
4.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
4.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base year 1994)
4.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
4.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
4.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้
ภาคการเกษตร (Agriculture)		
5.1 วิธกี ารค�ำนวณ (Methodology)
4A กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
4B กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
4C กลุม่ นาข้าว (Rice Field)
4D กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agriculture Soil)
4E กลุม่ การเผาทุง่ หญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas)
4F กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
5.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
5.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication
4A กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
4B กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
4C กลุม่ นาข้าว (Rice Field)
4D กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agriculture Soil)
4F กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง(Field Burning of Agricultural Residues)
5.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
5.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
5.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ เทียร์ (Tier) ทีส่ งู ขึน้
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บทที่ 6

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (Land Use, Land Use Change and Forestry)
6.1 วิธกี ารค�ำนวณ (Methodology)
6.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
6.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ  Initial National Communication [base year 1994]
6.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และการควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
6.5 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความถูกต้องและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้
บทที่ 7 ภาคการจัดการของเสีย		
7.1 วิธกี ารค�ำนวณ (Methodology)
7.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs Emission)
7.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base year 1994)
7.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
7.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
7.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้
บทที่ 8 บทสรุปและการวิ เคราะห์เชิ งนโยบาย		
8.1 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี 2000
8.2 การเพิม่ ขึน้ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.4 การพัฒนาการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
8.4.1 การพัฒนาเข้าสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้
8.4.2 การเก็บรักษาขัอมูลการสร้างฐานข้อมูล
8.5 การสร้างระบบจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National System)
บทที่ 9 เอกสารอ้างอิ ง		
ภาคผนวก				
ภาคผนวก 1: คณะกรรมการก�ำกับ
ภาคผนวก 2: หน่วยงานทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ภาคผนวก 3: การประชุมกลุม่ ย่อยและประชุมสาธารณะ
ภาคผนวก 3 ก : การประชุมกลุม่ ย่อยภาคพลังงาน
ภาคผนวก 3 ข : การประชุมกลุม่ ย่อยภาคเกษตร
ภาคผนวก 3 ค : การประชุมกลุม่ ย่อยภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
ภาคผนวก 3 ง : การประชุมสาธารณะเพือ่ รับฟงั ความคิดเห็น
คณะท�ำงาน			
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สารบัญรูป

น

รูปที่ 1.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รูปที่ 1.2 แผนผังแสดงกรอบการด�ำเนินการท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
รูปที่ 1.3   กรอบความคิดในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รูปที่ 2.1   ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าปล่อยจากภาคทีส่ ำ� คัญ ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้  (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าปล่อยจากภาคทีส่ ำ� คัญ ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
ไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าปล่อยจากภาคทีส่ ำ� คัญ ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
ไม่รวมค่าดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคพลังงานตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ  (หน่วย: Tg
หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเกษตร ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่วย: Tg
หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.8 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคของเสีย ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่วย: Tg
หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 2.9 สัดส่วนของก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แยกตามประเภทของก๊าซ
รูปที่ 2.10 ปริมาณและสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000):  ก). รวมสาขาทีม่ กี ารดูดกลับCO2 ในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ที่
และปา่ ไม้ ข). ไม่รวมสาขาทีม่ กี ารดูดกลับCO2 ในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
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(หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
รูปที่ 4.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากทุกกลุม่ อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

25
25
26
26
28
29
30
34
35
36
37
37
38
41
42
42
43
43
44
บ

56
56

รายงานฉบับสมบูรณ์

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ป

รายงานฉบับสมบรูณ์

รูปที่ 4.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากทุกกลุม่ อุตสาหกรรมในปี พ.ศ 2543 (ค.ศ.2000)
57
รูปที่ 4.4 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทีป่ ล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เปรียบเทียบกับ ปีพ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994)
57
58
รูปที่ 4.5 การปล่อยก๊าซ CO2 จ�ำแนกตามชนิดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ.2000 – 2004)
58
รูปที่ 4.6   การปล่อยก๊าซ CH4 จ�ำแนกตามชนิดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
59
รูปที่ 4.7   การปล่อยก๊าซ N2Oจ�ำแนกตามชนิดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
รูปที่ 4.8   การปล่อยก๊าซ F-gas จ�ำแนกตามชนิดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004) 59
รูปที่ 5.1   ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเกษตรตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
66
รูปที่ 5.2 ปริมาณก๊าซมีเทนจากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
แยกตามแหล่งการปล่อย (หน่วย : Gg เท่ากับ พันตัน)
67
รูปที่ 5.3 ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์จากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
แยกตามแหล่งการปล่อย (หน่วย : Gg เท่ากับ พันตัน)
67
รูปที่ 6.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแห่งชาติ  (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)
77
78
รูปที่ 6.2 การปล่อยก๊าซ CO2 จ�ำแนกตามชนิดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ.2000 – 2004)
รูปที่ 7.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคของเสียตามคูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่วย: Tg
หรือ ล้านตัน)
86
รูปที่ 7.2 ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2000 จากกลุม่ และสาขาต่าง ๆ
ในภาคของเสีย (หน่วย Tg เท่ากับล้านตัน)
87
รูปที่ 7.3 แนวโน้มปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาคของเสีย ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547
(ค.ศ. 2000-2004)
87
รูปที่ 7.4 แนวโน้มปริมาณก๊าซเรือนกระจกของการบ�ำบัดของเสียและการก�ำจัดขยะด้วยเตาเผา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000 - 2004)
89
รูปที่ 7.5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GgCO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ทีป่ ล่อยจากการจัดการน�้ำเสียปี 2000-2004
89
รูปที่ 7.6 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GgCO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ทีป่ ล่อยจากการจัดการน�้ำเสียปี 2000-2004
90
รูปที่ 7.7 ผลประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย กลุม่ 6A Solid Waste
Disposal on Land และ 6C  Waste Incineration ในการศึกษา SNC และ INC
91
รูปที่ 7.8   ผลประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน�้ำเสีย กลุม่ 6B Wasstewater handling
ในการศึกษา SNC และ INC
92
รูปที่ 8.1  แนวความคิดและหลักการของการค�ำนวณและได้มาของข้อมูล
97
รูปที่ 8.2  การท�ำงานและส่งผ่านข้อมูลภายใต้ระบบแห่งชาติในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
104

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 ความแตกต่างในการจัดท�ำรายงายบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติระหว่างประเทศ
ในภาคผนวกที่ 1 และประเทศในกลุม่ นอกภาคผนวกที่ 1
ตารางที่ 1.2 ค่า GWP ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตารางที่ 2.1 ประเภทของแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก และระดับทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
ตารางที่ 2.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (พันตัน : กิกกะกรัม) จากกลุม่ และสาขาย่อยของ
ภาคการปล่อยต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (ตาราง ที่ 17/CP.8.1 จากซอฟแวร์
UNFCCC version 1.3.2)
ตารางที่ 2.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ล้านตัน)
และร้อยละของการปล่อย จากแต่ละภาคในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ตารางที่ 2.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx ) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซคาร์บอนระเหยทีไ่ ม่ใช่มเี ทน (NMVOCs) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง INC กับ SNC
ตารางที่ 3.2 ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ระหว่าง INC กับ SNC
ตารางที่ 3.3 ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 และ N2O ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ระหว่าง INC กับ SNC
ตารางที่ 3.4 ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อยก๊าซ CO2
ตารางที่ 3.5   ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อยก๊าซ CH4
ตารางที่ 3.6   ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อยก๊าซ N2O
ตารางที่ 5.1   ผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ตารางที่ 5.2   ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
ตารางที่ 5.3   ผลการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนของก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากภาคการเกษตร
ตารางที่ 6.1   สรุปค่า ค่าการปล่อย (Emission factor) ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณครัง้ นี้
(Second National Communication-SNC) เปรียบเทียบกับ INC
ตารางที่ 6.2 ผลการค�ำนวณภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ในปี พ.ศ. 2543-2544
(ค.ศ. 2000-2004)
ตารางที่ 6.3   ผลการค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ใน INC และ การใช้การค�ำนวณตามวิธขี อง SNC แต่ใช้ขอ้ มูลของ INC เพือ่ เปรียบเทียบ
วิธกี ารค�ำนวณ
ตารางที่ 7.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย จ�ำแนกตามประเภทก๊าซเรือนกระจก
ตารางที่ 7.2 สมการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของเสีย
ตารางที่ 8.1 สาขาหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

3
5
11
15
16
24
40
45
45
46
48
49
66
67
72
76
79
80
83
84
98

รายงานฉบับสมบูรณ์

ผ

บทที่ 1 บทน�ำ
กิจกรรมของมนุ ษย์ทงั ้ โดยทางตรงและทางอ้อมได้ก่อให้เกิดการเพิม่ ขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (Green
House Gases: GHG) ในบรรยากาศ โดยเฉพาะในช่วงหลังยุคอุตสาหกรรม ซึง่ ก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศนัน้
จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่ ของอุณหภูมขิ องโลก จนเป็ นสาเหตุสำ� คัญของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ หรือ
ภาวะโลกร้อน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศก�ำลังพัฒนา
โดยจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศทีร่ นุ แรง เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ การเงิน เทคโนโลยี
และกลไกในการปรับตัว
รายงานทางวิท ยาศาสตร์ข องคณะกรรมาธิก ารระหว่ า งรัฐ บาลด้า นการเปลี่ย นแปลงสภาพภู ม ิอ ากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้สะท้อนให้เห็นข้อมูลด้านผลกระทบและความรุนแรงของ
ผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงท�ำให้สหประชาชาติได้เสนอให้มคี วามร่วมมือในระดับนานาชาติโดยจัดตัง้ อนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC) โดยอนุสญ
ั ญาฯ นี้มผี ลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ส�ำหรับประเทศไทย
ได้มกี ารให้สตั ยาบันต่ออนุ สญ
ั ญาฯ เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

1.1 การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและพันธกรณี
ในอนุ สญ
ั ญาดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็ นสองกลุ่มคือ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจัดอยู่ในกลุ่มทีม่ รี ายชื่อ
อยูใ่ นภาคผนวกที่ 1 (Annex 1 Countries) และประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาจัดอยูใ่ นกลุม่ นอกภาคผนวกที่ 1 (Non Annex
1 countries) โดยกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นภาคผนวกที่ 1 มีพนั ธกรณีในการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ทุกปี และน�ำเสนอต่อสหประชาชาติเพือ่ ตรวจสอบ ส่วนประเทศทีอ่ ยูน่ อกภาคผนวกที่ 1 ให้จดั ท�ำรายงานปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติตามความสมัครใจ โดยให้รายงานอยูใ่ นรายงานแห่งชาติ เมือ่ มีการสนับสนุนทาง
การเงิน (รอบสีป่ ีโดยประมาณ) น�ำเสนอต่อสหประชาชาติเพือ่ เป็ นข้อมูล  
เพือ่ ให้อนุสญ
ั ญาฯ นี้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายโดยมีขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย
และเพือ่ ช่วยให้ประเทศต่างๆ ด�ำเนินการเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) จึงได้มกี ารก�ำหนดพันธกรณีทม่ี ขี อ้ ผูกพันทางกฎหมายภายใต้
ชือ่ พิธสี ารเกียวโต (Kyoto protocol) ประเทศไทยได้รว่ มลงนามในพิธสี ารเกียวโต ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
(ค.ศ. 1999) และได้ให้สตั ยาบันต่อพิธสี ารฯ เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ซึง่ พิธสี ารฯนี้มผี ลบังคับใช้เมือ่
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) พิธสี ารเกียวโตได้ระบุกลไกเพือ่ ช่วยให้ประเทศภาคีในกลุม่ ภาคผนวกที่ 1
(Annex I Parties) สามารถบรรลุพนั ธกรณี ซึง่ ประกอบด้วย 3 กลไกทางการตลาด คือ การด�ำเนินโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกร่วมกัน (Joint Implementation: JI) การซือ้ ขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Emission trading: ET) และ
กลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)  การจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
แต่ละประเทศจึงเป็ นเครือ่ งมือหนึ่ง ทีช่ ว่ ยในการตรวจสอบการด�ำเนินการตามพันธกรณีให้บรรลุเป้าหมาย
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1.2 คู่มือในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
เนื่องจากทุกประเทศ ต้องมีการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ทัง้ เพือ่ เป็ นการตรวจสอบ (ประเทศในภาคผนวก
ที่ 1) และเพือ่ เป็ นการให้ขอ้ มูล (ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1) ในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องใช้
วิธเี ดียวกันเพือ่ ให้เป็นมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบ ตรวจสอบข้อมูลได้ ดังนัน้ ส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC Secretariat) จึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ศึกษาวิธกี ารค�ำนวณ
การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ และจัดท�ำคูม่ อื ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ให้
ประเทศในภาคีใช้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน   
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change) หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ IPCC เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล เริม่ ด�ำเนินการมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งโลก
(World Meteorological Organization: WMO) ภายใต้การมอบหมายจาก UNFCCC ได้จดั ท�ำวิธกี ารค�ำนวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรียกว่า IPCC methodology ในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) IPCC ได้มอบหมายให้คณะท�ำงาน
กลุม่ ที่ 1 ภายใต้ IPCC / OECD / IEA Programme on National Greenhouse Gas Inventories พัฒนาคูม่ อื (guideline)
วิธกี ารค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดูดกลับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงวิธกี ารค�ำนวณ
ซอฟแวร์การค�ำนวณ และการรายงานผล ให้เป็นทีย่ อมรับระหว่างประเทศภาคี รวมทัง้ จัดตัง้ ระบบการจัดการข้อมูล เพือ่
รวบรวม ทบทวน และรายงานข้อมูลของประเทศ คูม่ อื นี้เรียกว่า The 1995 Guideline ซึง่ ได้รบั การ approved ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ในการประชุม Conference
of the Parties ของสหประชาชาติ ได้รบั รองให้ใช้สำ� หรับประเทศในภาคผนวกที่ 1 นอกจากนี้ทป่ี ระชุมสหประชาชาติ
ยังได้สนับสนุนการปรับปรุงใน ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ซึง่ ใช้ชอ่ื ว่า Revised 1996 IPCC guidelines
for national greenhouse gas inventories โดยทัวไป
่ เรียกว่า 1996 IPCC revised guideline  ประกอบด้วยวิธี
การ (methodology) และข้อมูลแนะน�ำ  (default data) ส�ำหรับ Fuel Combustion, Industrial Processes, Agricultural
Soils, Land-Use Change and Forestry, Waste and Methane from Rice Fields รวมทัง้ การค�ำนวณวิธกี ารประเมิน
Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) และ Sulphurhexafluoride (SF6) ซึง่ ต่อมาถูกรับรองให้ใช้
อย่างเป็ นทางการส�ำหรับทุกประเทศในภาคีอนุสญ
ั ญา

2

เนื่องจากการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากแหล่งก�ำเนิด และดูดกลับโดยแหล่งรับ (emission by
source and removal by sink) ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างและมีขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ม่เหมือนกัน ตลอดจนความพร้อมและ
การได้มาซึง่ ข้อมูลโดยเฉพาะประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนามีความแตกต่างกัน  ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการช่วยและชีน้ �ำการค�ำนวณ
ให้การประเมินของแต่ละประเทศให้ได้ผลทีแ่ ม่นย�ำและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน สหประชาชาติภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง จึงได้ มอบหมายให้ IPCC จัดท�ำ Good Practice Guidance and Uncertainty Management
in National Greenhouse Gas Inventories (Good Practice Guidance) เพือ่ สนับสนุนให้การจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
ในแต่ละประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใส (transparent) มีการบันทึก (documented) เป็นไปท�ำนองเดียวกันตลอดระยะเวลา
การค�ำนวณ (consistent over time) สมบูรณ์ ครบถ้วน (complete) สามารถเปรียบเทียบได้ (comparable) ประเมินความ
ไม่แน่นอนของข้อมูล (uncertainties) มีการควบคุมและประกันคุณภาพ (quality control and quality assurance)
และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (efficient in the use of resources)  Good Practice Guidance นี้ประกอบ
ด้วย ขัน้ ตอนการเลือกใช้วธิ กี าร (Choice of method) โดยมี decision tree เป็ นเครือ่ งมือให้แต่ละประเทศทีม่ คี วาม
แตกต่างกันเลือกใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศตนเอง ให้คำ� แนะน�ำการใช้คา่ การปล่อย (Emission
factor) ทีเ่ หมาะสมตลอดจนการใช้ขอ้ มูลอืน่ ๆ และแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการค�ำนวณ การประเมินการควบคุม
และประกันคุณภาพ การรายงาน การเก็บเอกสารตลอดจนการประเมินความไม่แน่นอนของแหล่งปล่อยระดับต่างๆ

Good Practice Guidance นี้ ครอบคลุม ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาค
ของเสีย เริม่ ใช้ควบคูก่ บั 1996 IPCC guideline ใน ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ส�ำหรับ ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ที่
และปา่ ไม้ ค่อนข้างซับซ้อน การจัดท�ำ Good Practice Guidance ของภาคนี้ จึงแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  
ในการประชุม Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice (SBSTA) ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ทีก่ รุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย IPCC ได้ถกู มอบหมายให้ปรับปรุง 1996 Revised Guideline โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)  การปรับปรุงนี้อยูบ่ นพืน้ ฐานของ 1996 IPCC revised Guideline, 2000 Good Practice
Guidance และ 2003 Good Practice Guidance for LULUCF ขณะนี้ การจัดท�ำ 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories ได้ด�ำเนินการเสร็จสิน้ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้บงั คับใช้   สามารถ download ข้อมูลได้ท่ี
www.ipcc.ch   คูม่ อื ปรับปรุงใหม่น้ไี ด้รวมภาคการเกษตร และภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้เข้าด้วยกัน  
ดังนัน้ ภาคการปล่อยในคูม่ อื ใหม่จงึ แบ่งออกเป็น 4 ภาคได้แก่ (1) ภาคพลังงาน (2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
(3) ภาคการเกษตรและปา่ ไม้และการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ที่ และ (4) ภาคของเสีย   คูม่ อื ใหม่น้ถี งึ แม้จะได้รบั การ
รับรองจาก IPCC ในการประชุมของภาคีในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั การรับรองจาก UNFCCC
ั บนั ประเทศในภาคผนวกที่ 1 ยังคงใช้ 1996 IPCC Revised Guideline ในการประเมินการท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
ปจจุ
แห่งชาติ โดยด�ำเนินตาม 2000 IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Managements และ 2003 IPCC
Good Practice Guidance for Land use Change  น�ำเสนอเลขาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูม ิ
อากาศในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามบางประเทศได้ใช้วธิ กี ารและค่าแนะน�ำอ้างอิงจากคูม่ อื ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ. 2006)   
ทัง้ นี้คาดว่า 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventory จะถูกน�ำมาใช้ในปีในช่วงพันธกรณี
ทีส่ องของพิธสี ารเกียวโต เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงวิธกี ารพัฒนาการรายงานการปล่อยให้ต่อเนื่องกัน
ถึงแม้ประเทศทัง้ สองกลุม่ (Annex 1 countries และ Non-annex 1 countries) ต้องรายงานการจัดท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติให้กบั สหประชาชาติ แต่ขนั ้ ตอนในการจัดท�ำมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1
และรูปที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ความแตกต่างในการจัดท�ำรายงายบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกแห่งชาติ ระหว่างประเทศในภาคผนวกที่ 1
และประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1

วิธกี ารค�ำนวณ
ระยะเวลาใน
การน�ำเสนอ
รูปแบบในการน�ำ
เสนอ
การรายงาน
ปีทร่ี ายงาน
การตรวจสอบ

ประเทศในภาคผนวกที่ 1
ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1
(a)  Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(b)  2000 IPCC Good Practice Guidance on National Greenhouse Gas Inventories
(c)  2003 Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry
ทุกปี มีกำ� หนดเวลาแน่นอน

ประมาณ 4 ปีครัง้ ขึน้ กับการสนับสนุน
ด้านการเงินและความพร้อมของแต่ละประเทศ
รายงานเฉพาะในNational Inventory เป็ นส่วนหนึ่งในรายงาน National
Report (NIR)
Communication
รายงานโดยใช้ตาราง Commom
ไม่ได้กำ� หนดชัดเจน แต่ UN แนะน�ำให้ใช้
Reporting Format (CRF)
software UNFCCC 1.3.2 ช่วยในการค�ำนวณ
พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) (ปีฐาน) จนถึง พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) ในรายงานแห่งชาติ     
ปีลา่ สุดของการรายงาน (2 ปี หลังจาก ครัง้ แรก พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรายงาน   
ปีปจั จุบนั )
แห่งชาติครัง้ ทีส่ อง
ตรวจสอบโดย Expert Review Team ยังไม่ได้กำ� หนดให้มกี ารตรวจสอบ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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รูปที่ 1.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกแห่งชาติ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลักการการ

1.3 หลักการการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
เนื่องจากการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศในภาคีอนุ สญ
ั ญา ต้องด�ำเนินการภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน   ดังนัน้ คูม่ อื การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงต้องมีความยืดหยุน่ เพือ่ ให้ประเทศในภาคี ทีม่ คี วาม
แตกต่างกันในด้านการการจัดหาข้อมูล  สามารถด�ำเนินการได้เหมือนกัน วิธกี ารค�ำนวณจึงเป็นวิธกี ารง่าย ๆ โดยใช้สมการ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4

ปริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก   ในการค� ำ นวณปริม าณก๊ า ซเรือ นกระจกอาจอยู่ ใ นรู ป ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2), มีเทน (Methane: CH4), ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N2O),
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และซัลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF6) ซึง่ เป็ นก๊าซ 6 ตัวหลักทีม่ คี า่ ศักยภาพการท�ำให้โลกร้อน แต่ในการ
แสดงผลสุดท้ายเพือ่ เปรียบเทียบจะอยูใ่ นรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbondioxide equivalent) โดย
เทียบค่าก๊าซเรือนกระจกตัวอืน่ ด้วยค่าศักยภาพทีท่ ำ� ให้โลกร้อน (Global warming Potential: GWP) อ้างอิงจากคูม่ อื
การค�ำนวณของ IPCC ดังแสดงในตารางที่ 1.2 เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบค่าการท�ำให้โลกร้อนขึน้ ด้วยหน่วยเดียวกัน

ตารางที่ 1.2 ค่า GWP ที่ใช้ในการค�ำนวณค่าปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประเภทของก๊าซ
1.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

GWP
1

2.  ก๊าซมีเทน (CH4)  

21

3.  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)  

310

4.  HFC-23

11700

5.  HFC-32

650

6.  HFC-125

2800

7.  HFC-134a

1300

8.  HFC-143a

3800

9.  HFC-152a

140

10. HFCs-227ea

2900

11. HEXAFLUOROETHANE (PFC - 116)

9200

12. SF6

23900

ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) เป็ นค่าทีใ่ ช้ในค�ำนวณ ซึง่ เกิดจากกิจกรรมของการเกิดก๊าซเรือนกระจกประเภท
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณน�้ำมัน ปริมาณถ่านหินทีใ่ ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ปลูกข้าว เป็ นต้น   ข้อมูล
กิจกรรม (Activity Data) นี้อาจมีหน่วยทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละภาคและสาขาของการค�ำนวณ ดังนัน้ ในการน�ำค่า
ต่าง ๆ มาใช้ ต้องระมัดระวังให้หน่วยทีน่ �ำมามีความถูกต้อง และต้องสัมพันธ์กบั หน่วยของค่าการปล่อย (Emission
Factor) ด้วย  ในบางครัง้ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีม่ อี ยู่ ไม่สามารถใช้ได้โดยตรงต้องน�ำมาปรับหรือค�ำนวณ
เพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็ นค่าทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้ เช่น ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ค�ำนวณได้จากจ�ำนวนประชากรคูณกับอัตรา
การเกิดขยะ เป็ นต้น  โดยทัวไปในแต่
่
ละประเทศมีขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) ของตัวเองเป็ นส่วนใหญ่   ในกรณี
ทีไ่ ม่มขี อ้ มูลโดยตรง อาจใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือข้อมูลจากประเทศหรือกลุม่ ประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันแทน  
ค่าการปล่อย (Emission Factor) เป็ นค่าทีแ่ สดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย เช่น ค่าการปล่อย
(Emission Factor) ของการผลิตซีเมนต์เท่ากับ 0.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันซีเมนต์ (ton CO2 eq /
ton cement) เป็ นต้น  ค่าการปล่อย (Emission Factor) นี้ขน้ึ กับกิจกรรมและเทคโนโลยีของแหล่งปล่อย ในแต่ละ
ประเทศ อาจมีคา่ การปล่อย (Emission Factor) ตามเงือ่ นไขเฉพาะของกิจกรรมนัน้ ๆ  เรียกว่าค่าการปล่อยเฉพาะ
ของประเทศ (Country specific emission factor) ซึง่ ได้มาจากการวัดจริงหรือการทดลอง ในกรณีทบ่ี างประเทศไม่ม ี
ค่าการปล่อย (Emission Factor)เฉพาะ คูม่ อื การค�ำนวณฯ ได้เสนอค่าการปล่อยแนะน�ำ (default value of emission
factor) ไว้   ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการค�ำนวณได้   ค่าการปล่อย (Emission Factor) อ้างอิงนี้ ส่วนใหญ่ได้มาจาก
การรวบรวมจากเอกสารอ้างอิงในหลายพืน้ ที่ โดยบางประเภทมีการจ�ำแนกค่าการปล่อย (Emission Factor) อ้างอิง
ตามพืน้ ที่ ตามเทคโนโลยีหรือตามกิจกรรม  ดังนัน้ ในการเลือกใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) อ้างอิงต้องระมัดระวัง
ในการใช้เช่นกัน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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1.4 ระดับความยากง่ายของวิธีการค�ำนวณ
โดยหลักการของการท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IPCC ได้กำ� หนดระดับความยากง่ายของวิธกี ารไว้เป็น
สามระดับคือ เทียร์ 1 (Tier 1), เทียร์ 2 (Tier 2) และ เทียร์ 3 (Tier 3) โดยที่ เทียร์ 1 (Tier 1) คือการค�ำนวณตามวิธี
การของ IPCC โดยใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) อ้างอิงทีแ่ นะน�ำในคูม่ อื ส่วนข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ใช้
ค่าตามความเหมาะสมหรือของประเทศเป็ นหลัก ค่าแนะน�ำนี้มที งั ้ ค่าทีเ่ ป็ นข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ซึง่ การได้มาของค่าดังกล่าวมาจากการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั ของผูเ้ ชียวชาญ
ในแต่ละด้านเป็นหลัก  ประเทศทีย่ งั มีขอ้ มูลและค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีไ่ ม่สมบูรณ์ IPCC แนะน�ำให้ใช้ เทียร์
1 (Tier 1) ส่วนเทียร์ 2 (Tier 2) เป็ นการค�ำนวณในภาคหรือสาขาทีม่ ขี อ้ มูลค่าการปล่อย (Emission Factor) เฉพาะ
ของประเทศ และสามารถใช้คา่ ดังกล่าวได้ในการค�ำนวณ หากประเทศใด มีคา่ การปล่อย (Emission Factor) เฉพาะที่
ได้จากการศึกษาและวิจยั ภายใต้สภาวะและเงือ่ นไขของประเทศนัน้ ๆ IPCC สนับสนุนให้ใช้คา่ ดังกล่าว โดยทัวไป
่ Tier
2 ให้ผลการค�ำนวณความแม่นย�ำมากกว่า เทียร์ 1 (Tier 1) ส�ำหรับประเทศทีม่ คี วามพร้อมและมีวธิ กี ารค�ำนวณทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ มีความโปร่งใสและมันใจว่
่ าให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องตามหลักวิทยาศาสตร์มากกว่า มีการตีพมิ พ์และ
มีขอ้ มูลชัดเจน IPCC ได้เปิดช่องทางให้ประเทศดังกล่าวสามารถใช้วธิ กี ารนัน้ ได้เช่นกัน โดยให้เป็นวิธกี ารใน เทียร์ 3
(Tier 3)  เช่น การใช้ แบบจ�ำลอง Corinair ในภาคพลังงาน การใช้ First Order Decay model ในภาคของเสียเป็ นต้น

1.5 การด�ำเนินการในการค�ำนวณ
ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยใช้วธิ กี ารค�ำนวณ จากคูม่ อื ของ IPCC เป็ น
หลักอันได้แก่
1. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
2. 2000 IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse
Gas Inventories
3. 2003 Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry
โดยทีอ่ งค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรม (Activity data) และ
ค่าการปล่อย (Emission factors) ซึง่ ทีม่ าของข้อมูลด้านกิจกรรม จะได้จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ส่วนค่าการปล่อย (Emission Factor) นัน้ ได้จากงานวิจยั ในประเทศ วารสารปริทศั น์ ตลอดจนการปรึกษา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังแสดงในรูปที่ 1.2
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รูปที่ 1.2 แผนผังแสดงกรอบการด�ำเนิ นการท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
DEDE
EGAT
PTT
OTP
EPPO
DIW
DLD
OAC
RFD
BMA
PCD

= Department of Alternative Energy Development and Efficiency
= Electricity Generating Authority of Thailand
= Petroleum Authority of Thailand
= Office of Transport and Traffic Policy and Planning
=   Energy Policy and Planning Office
= Department of Industrial Work
= Department of Land Development
= Office of Agriculture Economics
= Royal Forest Department
= Bangkok Metropolitan Administrative
= Pollution Control Departmrnt

ทัง้ นี้การค�ำนวณจะมีความแม่นย�ำแค่ไหน นอกเหนือจากการเลือกใช้วธิ กี ารแล้ว ยังขึน้ อยู่กบั การได้มาของ
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะค่าข้อมูลด้านกิจกรรม ซึง่ บางกลุม่ มีขอ้ มูลน้อยและการเก็บข้อมูลอาจไม่เป็ นไป
ตามรูปแบบทีส่ ามารถจะใช้ได้ ดังนัน้ การน�ำข้อมูลมาใช้จงึ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ โดยหลักการ ในการ
ค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงในรูปที่ 1.3 การใช้ขอ้ มูลในการค�ำนวณนัน้ หากไม่สามารถใช้ขอ้ มูล
ปฐมภูมไิ ด้ ก็จะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และหากไม่สามารถหาข้อมูลทีเ่ หมาะสมได้ ให้เลือกใช้
ข้อมูลเปรียบเทียบของหน่วยงานต่างประเทศส�ำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนัน้ ในล�ำดับแรกจะใช้คา่ เฉพาะของ
ประเทศ (การค�ำนวณโดยใช้สมการเทียร์ท่ี 2 และ 3 (Tier 2 or Tier 3)) หากไม่สามารถหาได้ จะใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร
อ้างอิงทีเ่ หมาะสม และจะเลือกใช้คา่ แนะน�ำของ IPCC (การค�ำนวณโดยใช้สมการเทียร์ท่ี 1 (Tier 1)) เมือ่ ไม่สามารถ
หาค่าทีเ่ หมาะสมได้ ทัง้ นี้หลักการดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับในการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตาม
ค�ำแนะน�ำของ IPCC
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

รูปที่ 1.3 กรอบความคิ ดในการค�ำนวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.6 รูปแบบในการรายงาน
รายงานผลการค�ำนวณในรายงานฉบับสมบูรณ์น้ีแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ
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1. รายงานหลัก รวบรวมผลสุดท้ายของการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของการปล่อยทัง้ หมด
และบทสรุปการปล่อยจ�ำแนกตามประเภทของแหล่งปล่อย เป็ นรายภาคและสาขาย่อย ปริมาณการปล่อยจ�ำแนกตาม
ประเภทของก๊าซ  ตลอดจนการประเมินล�ำดับแหล่งปล่อยหลัก (Key Source Analysis)  พร้อมกับวิเคราะห์คา่ ความ
ไม่แน่นอน (Uncertainty) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control) ซึง่ เป็ นประเด็นการ
วิเคราะห์ตามค�ำแนะน�ำในคูม่ อื ฯ และเพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายงาน
แห่งชาติครัง้ ที่ 1 จึงได้น�ำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยระหว่าง ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ในรายงาน
แห่งชาติครัง้ ที่ 1 และข้อมูลปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2543 (ค.ศ.1994 และ ค.ศ.2000) ในรายงานแห่งชาติครัง้ ที่ 2   
นอกจากนี้ยงั ได้เสนอผลการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2000 ถึง
ปี ค.ศ. 2004) เพือ่ ให้เห็นแนวโน้มของการปล่อยด้วย ส่วนรายงานสรุปของแต่ละภาคการปล่อย ได้แยกเป็ นบทย่อย
โดยสรุปวิธกี ารค�ำนวณ ผลการค�ำนวณและการเปรียบเทียบกับรายงานแห่งชาติครัง้ ที่ 1 เป็ นรายภาคด้วยเช่นกัน
2. รายงานรายภาคการปล่อย เพือ่ ให้สามารถเข้าใจแหล่งทีม่ าของข้อมูล วิธกี ารค�ำนวณการได้มาของข้อมูลและ
ค่าการปล่อย (Emission Factor) สามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน จึงได้แยกรายงานราย

ภาคการปล่อยออกเป็ น 5 รายงาน ตามประเภทของแหล่งปล่อยได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ และภาคของเสีย โดยรายละเอียดในการค�ำนวณทัง้ หมด
จะปรากฏอยูใ่ นรายงานรายภาคการปล่อยนี้ รวมทัง้ ตารางทีม่ าของข้อมูล (source by source table) และตาราง
การค�ำนวณ (worksheet table)  ส่วนรายละเอียดใน software นัน้ เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถน�ำมา
ใส่ในรายงานได้ จึงรวบรวมเก็บไว้ในแถบบันทึกข้อมูล (CD rom)
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

บทที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ของประเทศไทย (Thailand’s National Greenhouse
Gas Inventory)
2.1 ประเภทของแหล่งปล่อย และสมการที่ใช้ในการค�ำนวณ
ประเภทของแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก แบ่งตามคูม่ อื ของ IPCC ดังแสดงในตารางที่ 2.1
เนื่องจากการจ�ำแนกแหล่งปล่อยนี้ตอ้ งสอดคล้องกันทัง้ ในรายงาน และในตารางรายงานผล ดังนัน้ ตัวเลขและอักษร
ด้านหน้าของแหล่งปล่อยจึงมีความส�ำคัญและต้องสอดคล้องกันตามคู่มอื ของ IPCC แหล่งปล่อยหลักมีอยูท่ งั ้ หมด
7 ภาคด้วยกัน คือ ภาคที่ 1 ภาคพลังงาน (Energy sector) ภาคที่ 2 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial
Process sector) ภาคที่ 3 ภาคสารตัวท�ำละลายและสารอืน่ ๆในการผลิต (Solvent and Other Product Use) ภาคที่ 4
ภาคการเกษตร (Agriculture sector) ภาคที่ 5 ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ (Land use, land-use
change and forestry) ภาคที่ 6 ภาคของเสีย (Waste sector) และภาคที่ 7 ภาคอืน่ ๆ (Other sector)  ทัง้ นี้สำ� หรับ
ภาคที่ 3 Solvent and Other Product Use และภาคที่ 7 Other ซึง่ ไม่ได้รายงานในบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าข้อมูลตัวท�ำละลายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีการใช้มนี ้อยมาก กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารจัดท�ำฐานข้อมูลสารละลายเริม่ ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005)  ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นสารทีท่ ำ� ให้เกิด Volatile organic compounds (VOCs)  ประกอบกับในการปรับปรุงคูม่ อื การค�ำนวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IPCC ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ได้รวบภาคนี้ไว้กบั ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นภาคย่อยและไม่มปี ริมาณการปล่อยสูงในประเทศต่างๆ ดังนัน้ ในรายงานฉบับนี้จงึ ไม่รายงาน
ปริมาณการปล่อยในภาคดังกล่าว ส่วนภาคอืน่ ๆ (ภาคที่ 7) นัน้ ไม่พบว่าประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยจากแหล่ง
ปล่อยอื่น นอกเหนือจากแหล่งปล่อยในคูม่ อื ของ IPCC จึงไม่รายงานเช่นกัน
การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ใช้ในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 นี้ คณะนักวิจยั ได้พจิ ารณาเลือก
ใช้สมการระดับเทียร์ (Tier) ทีแ่ ตกต่างต่างกันไป ส�ำหรับแต่ละภาคส่วน เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้มคี วามถูกต้องทีส่ ุด ทัง้ นี้
การเลือกระดับสมการ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและความละเอียดของข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นประเทศเป็ นหลัก ระดับของเทียร์
(Tier) ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ สรุปไว้ในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ประเภทของแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก และระดับที่ใช้ในการค�ำนวณ

ประเภทของแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก
1. ภาคพลังงาน (Energy)
1A. กลุม่ การเผาไหม้เชือ้ เพลิง (Fuel Combustion)
1A1. สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries)
1A2. สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries and Construction)
1A3. สาขาขนส่ง (Transport)
1A4. สาขาอืน่ ๆ (Other Sectors)
1A4a. สาขาอาคารพาณิชย์/สถาบัน (Commercial/Institutional)
1A4b. สาขาครัวเรือน (Residential)
1A4c. สาขาการเกษตร (Agricultural/Forestry/Fishing)
1A5. อืน่ ๆ (Other)
1B. กลุม่ Fugitive Emissions from Fuels
1B1. สาขาเชือ้ เพลิงแข็ง (Solid Fuels)
1B2. สาขาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas)
2. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes)
2A. กลุม่ ผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral Products)
2B. กลุม่ อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)
2C. กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production)
2D. กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ (Other Production)
2E. กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตสารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
     (Production of Halocarbons and SF6)
2F. กลุม่ การใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
     (Consumption of Halocarbons and  SF6)
2G. กลุม่ อื่นๆ (Other)
3. Solvent and Other Product Use (ภาคตัวท�ำละลายและการใช้ผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ)
4. ภาคการเกษตร (Agriculture)
4A. กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
4B. กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
4C. กลุม่ นาข้าว (Rice Cultivation)
4D. กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agricultural Soils)
4E. กลุม่ การเผาทุง่ หญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas)
4F. กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
4G. กลุม่ อื่นๆ (Other)

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

Tier

Tier 1

Tier 1

Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 1
Tier 2
-

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ประเภทของแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก
5. ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry)
5A. กลุม่ การเปลีย่ นแปลงของปา่ และปริมาณชีวมวล
     (Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks)
5B. กลุม่ การปรับเปลีย่ นปา่ และทุง่ หญ้า (Forest and Grassland Conversion)
5C. กลุม่ การฟี้นฟูพน้ื ทีท่ ง้ิ ร้าง (Abandonment of Managed Lands)
5D. กลุม่ การปล่อยและการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน
      (CO2 Emissions and Removal from Soils)
5E. กลุม่ อืน่ ๆ (Other)
6. ภาคของเสีย (Waste)
6A. กลุม่ การบ�ำบัดของเสีย (Solid Waste Disposal on Land)
6B. กลุม่ การบ�ำบัดน�้ำเสีย (Wastewater Handling)
6C. กลุม่ การก�ำจัดขยะด้วยเตาเผา (Waste Incineration)
6D. กลุม่ อื่นๆ (Other)
7. ภาคอื่นๆ (Other)

รายงานฉบับสมบรูณ์

Tier
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
Tier 2
-

หมายเหตุ “-“ ไม่มกี ารค�ำนวณ

2.2 ประเภทของก๊าซที่ใช้ในรายงาน
ก๊าซเรือนกระจกหลักทีร่ ายงานและเทียบเป็ นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Dioxide: CO2), มีเทน (Methane: CH4), ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(Hydrofluorocarbon: HFC), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur
Hexafluoride: SF6) ซึง่ เป็ นก๊าซ 6 ตัวหลักทีม่ คี า่ ศักยภาพการท�ำให้โลกร้อน
ส่วนคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO), ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxides: NOx), สารประกอบ
อินทรียท์ ร่ี ะเหยได้ทไ่ี ม่ใช่มเี ทน (Non-Methane Volatile Organic Compounds: NMVOCs) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulful Dioxide: SO2) จะรายงานเฉพาะในภาคทีม่ ขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนเท่านัน้

2.3 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Results of GHGs Emission)
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ภายใต้การค�ำนวณ
โดยใช้ 1996 IPCC Revised Guildline on National Greenhouse Gases Inventory เมือ่ รวมภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้แล้ว เท่ากับ 229.08 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคพลังงาน
เป็ นภาคทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ คิดเป็ น 159.39 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
ร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ รองลงมาคือภาคการเกษตร 51.88 TgCO2eq หรือ

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 22.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ภาค
กระบวนการอุ ต สาหกรรม มีป ริม าณการปล่ อ ยเท่ า กับ 16.39 TgCO 2eq หรือ ล้า นตัน คาร์บ อนไดออกไซด์
เทีย บ เท่าคิดเป็ นร้อยละ 7.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ภาคทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
ทีส่ ดุ คือภาคของเสียคิดเป็ นปริมาณการปล่อยเท่ากับ 9.32 TgCO2eqหรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
ร้อยละ 4.10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ทัง้ นี้ในส่วนของการปล่อยในภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ปรากฏว่าการค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) นี้มคี า่ การดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าการปล่อยเท่ากับ -7.90 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ -3.4 ของปริมาณ
การปล่อยทัง้ หมดของประเทศ  
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศได้ชดั เจนมากขึน้ จึงเสนอภาพรวมของ
การปล่อยทัง้ หมดของประเทศออกเป็ นสามรูปแบบ คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีร่ วมการปล่อยจากภาค
การเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ แสดงในรูปที่ 2.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ม่รวมการปล่อยจาก
ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ แสดงในรูปที่ 2.2  และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (ทุกภาค
การปล่อย) แต่ไม่รวมปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ และปา่ ไม้ แสดงในรูป
ที่ 2.3 ซึง่ จะเห็นว่าหากไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้แล้ว ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้
ประเทศจะสูงขึน้ เป็ น 236.98 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และหากรวมเฉพาะภาคและสาขา
ทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่รวมปริมาณการดูดกลับของสาขาในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ กู ปล่อยจากภาคกิจกรรมต่างๆ มีถงึ 281.46 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการดูดกลับของกิจกรรมในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีผลต่อปริมาณ
การปล่อยรวมของทัง้ ประเทศ ถึง 52.38 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รูปที่ 2.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคที่สำ� คัญ ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
รวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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รูปที่ 2.2 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคที่สำ� คัญ ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
ไม่รวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

รูปที่ 2.3 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคที่สำ� คัญ ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
ไม่รวมค่าดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่ วย: Tgหรือ ล้านตัน)
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ปริมาณการปล่อยในภาคและกลุม่ ทีส่ ำ� คัญแสดงในตารางที่ 2.2 ซึง่ เป็ นตารางสรุปชือ่ 17/CP.8.1 ในซอฟแวร์
UNFCCC version 1.3.2 ทีส่ หประชาชาติแนะน�ำให้ประเทศนอกภาค ผนวกที่ 1 ใช้ในการรายงานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ของประเทศไทย มีค่าเป็ นลบ
หมายถึง ในปีดงั กล่าวภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้น้ไี ม่ได้เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่สามารถ
เป็ นแหล่งดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ ประเทศไทยมีพน้ื ทีป่ ่า
ไม้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศมีค่าลดลง ส�ำหรับปริมาณ
ก๊าซฟลูออโรคาร์บอนจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรมนัน้ ไม่มรี ายงานในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ. 2000) เนื่องจากไม่พบ
ข้อมูลการน�ำเข้าสารในปีดงั กล่าว แต่จะเริม่ การรายงานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เป็ นต้นไป
ตารางที่ 2.2 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจก (พันตัน : กิ กกะกรัม) จากกลุ่มและสาขาย่อยของภาคการปล่อยต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (ตาราง ที่ 17/CP.8.1 จากซอฟแวร์ UNFCCC version 1.3.2)
Thailand
2000

Country
Inventory Year

National greenhouse gas inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal
Protocol and greenhouse gas precursors
Greenhouse gas source and sink categories

CO2
emissions
(Gg)

CO2
removals
(Gg)

CH4
(Gg)

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO
(Gg)

NMVOCs
(Gg)

SOx
(Gg)

Total national emissions and removals

165,997.1

-8,139.9

2,801.5

40.0

907.0

5,624.4

759.5

618.8

1. Energy
A. Fuel combustion (sectoral approach)
1. Energy Industries
2. Manufacturing industries and
construction
3. Transport
4. Other sectors - a. Commercial/Institutional
4. Other sectors - b. Residential
4. Other sectors - c. Agriculture/Forestry/Fishing
5. Other (Total for SO2)
B. Fugitive emissions from fuels
1. Solid fuels
2. Oil and natural gas

149,914.6
149,914.6
64,241.0

0.0

413.9
164.8
97.4

2.5
2.5
0.5

873.3
873.3
181.3

4,773.0
4,773.0
703.7

668.1
668.1
168.1

605.7
605.7
52.2

7.5
6.6
0.0
52.8
0.5

1.0
0.4
0.0
0.6
0.1

105.6
450.4
0.0
27.4
108.6

684.7
2,071.1
0.0
1,223.1
90.5

13.0
393.0
0.0
75.8
18.1

514.4
6.2
0.0
0.0
0.0
32.9

2. Industrial processes
A. Mineral products
B. Chemical industry
C. Metal production
D. Other production
E. Production of halocarbons and
sulphur hexafluoride
F. Consumption of halocarbons and
sulphur hexafluoride
G. Other (please specify)
3. Solvent and other product use

30,305.8
44,438.7
0.0
4,287.5
6,641.5

NA
NO

16,059.3
16,052.6
0.0
6.6
0.0

NA

249.1
32.0
217.1
0.0

NA

1

LULUCF (separate CO2)
A. Changes in forest and other woody
biomass stocks
B. Forest and grassland conversion
C. Abandonment of managed lands
D. CO2 emissions and removals from soil
E. Other (please specify)
6. Waste
A. Solid waste disposal on land
B. Waste-water handling
C. Waste incineration
D. Other (please specify)
7. Other (please specify)
Memo items
International bunkers
Aviation
Marine
CO2 emissions from biomass

6.4

0.6

6.4
0.0
0.0

NA

NA

1,977.0
393.3
122.0
1,425.7

-8,139.9

44,234.1

-52,374.0

0.0
44,234.1

-13,351.5
0.0
-39,022.5

NE
NA

23.3
23.3

10,097.1
7,625.1
2,472.0
43,626.1

0.6
0.0
0.0

1.2
0.0
0.2
0.1
1.0

6.3
0.0
2.6
0.0
3.7

NA

NA

NA

NA
NA
NA

91.4
5.5
51.2
0.0
34.7

13.1
7.7
0.8
0.1
4.6

NA

NA

NA

29.9

754.1

8.1

NE/NA

NE

0.8

29.9

754.1

NA

10.4

0.1

2.6

91.0

0.0

0.0

10.4

0.1

2.6

91.0

NA

NA

NA

NA

393.8
231.6
162.2
0.0

3.3

NE

NA

NE
NE
NA

NE
NE
NE
NE
NA

NE

3.3
1.8747E-05

NE
NE
NE
NE
NA

NE
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

33.4

NA
NA
NA
NA

35.9

NA

0.0

NA

NA
NA
NA
NA

NE
NE
NE
NA
NE
NA

NA
NA

NE
NA

NA
NA
NA
NA

NA

4. Agriculture
A. Enteric fermentation
B. Manure management
C. Rice cultivation
D. Agricultural soils
E. Prescribed burning of savannahs
F. Field burning of agricultural residues
G. Other (please specify)
5. Land-use change and forestry

NA

24.5

NA
NA

NA
NA

NA

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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ตารางที่ 2.3 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่ วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ล้านตัน)
และร้อยละของการปล่อย จากแต่ละภาคในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

Sector
Energy
Industrial Processes
Agriculture
Land-use Change and Forest
Waste
Total National Emission and Removals

CO2eq (Tg)

Per cent of National total

159.39
16.39
51.88
-7.90
9.32
229.08

69.6
7.2
22.6
-3.4
4.1
100

2.3.1 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�ำแนกตามประเภทของแหล่งปล่อย
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ครอบคลุม 5 ภาคการ
ปล่อยหลัก คือ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
และภาคของเสีย โดยไม่รวมภาคตัวท�ำละลาย (solvent) ซึง่ ไม่มกี ารรายงานข้อมูลในประเทศไทย ปริมาณการปล่อย
ในแต่ละภาคแสดงในรายละเอียดด้านล่าง
2.3.1a ภาคพลังงาน (Energy)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานคิดเป็ นปริมาณ 159.39 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ แสดงในรูปที่ 2.4 โดยแบ่งกลุม่ แหล่ง
ปล่อยออกเป็ น กลุ่มที่ 1A การปล่อยจากกลุ่มการเผาไหม้เชือ้ เพลิง และกลุ่มที่ 1B การปล่อยจากกลุ่ม Fugitive
Emissions from Fuels ประเภทของก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยมากทีส่ ดุ คือคาร์บอนไดออกไซด์ (149.91 Tg) จาก
กระบวนการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิล ส่วนก๊าซมีเทน (0.41 Tg) และไนตรัสออกไซด์ (2.5 Gg) มีปริมาณน้อย ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเผาใหม้แบบไม่สมบูรณ์ และการรัวไหลจากกิ
่
จกรรมด้านพลังงาน เช่นการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ และ
การท�ำเหมืองแร่ เป็ นต้น
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รูปที่ 2.4 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปล่อยจาก
ภาคพลังงานตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มการเผาไหม้เชือ้ เพลิงในภาคพลังงาน เป็ นกลุ่มทีม่ ปี ริมาณการปล่อยสูง
ปริมาณการปล่อยจากกลุม่ นี้ มีสามสาขาหลักทีป่ ล่อยมากเรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้แก่  สาขาการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
เพือ่ การผลิตพลังงาน 66.44 Tg คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 41.7 ของปริมาณปล่อยในภาคพลังงาน
รองลงมาคือ สาขาขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างปล่อย 44.70 และ 30.78 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 28.0 และ 19.3 ของปริมาณทีป่ ล่อยในภาคพลังงานตามล�ำดับ   
การใช้พลังงานในสาขาครัวเรือนและสาขาการเกษตร ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มากเมือ่ เทียบกับสาขาอืน่ โดย
ปล่อยในปริมาณ 6.67 และ 5.58 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 4.18 และ 3.50
ของปริมาณปล่อยในภาคพลังงานตามล�ำดับ ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุม่ Fugitive Emissions from Fuels
นัน้ มีปริมาณประมาณร้อยละ 3.28 ของปริมาณการปล่อยในภาคพลังงานทัง้ หมด โดยทีก่ ารปล่อยจากการขุดเจาะ
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำ� ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.6 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า หรือ ร้อยละ 2.9 ของปริมาณการปล่อยในภาคพลังงาน
2.3.1b ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกปล่อยในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เท่ากับ 16.39
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 7.2 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้ ประเทศ
แสดงในรูปที่ 2.5 ส่วนใหญ่เป็ นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภาคการปล่อยนี้แบ่งกลุ่มตามประเภทของ
กระบวนการทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์แร่ กลุม่ อุตสาหกรรมเคมี กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ  กลุม่ อุตสาหกรรมสารฮาโลคาร์บอน และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์และกลุม่ การใช้สาร
ฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ เป็ นต้น
ปริมาณก๊าซส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ โดยมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นแหล่งปล่อยหลัก มีปริมาณ
การปล่อย 16.05 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 97.9) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ มีปริมาณการปล่อยเพียง 0.34 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(ร้อยละ 2) และ 0.01 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ตามล�ำดับ
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รูปที่ 2.5 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543(ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

ส�ำหรับปริมาณก๊าซฮาโลคาร์บอน ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ยังไม่มขี อ้ มูลจึงไม่มกี ารรายงานการปล่อยก๊าซ
ฮาโลคาร์บอนทัง้ 3 ชนิด จากการใช้สารดังกล่าว
2.3.1c ภาคการเกษตร (Agriculture)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เท่ากับ 51.88 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ น ร้อยละ 22.60 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ แสดงใน
รูปที่ 2.6 ภาคเกษตรเป็ นภาคทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็ นอันดับสองรองจากภาคพลังงาน
กิจกรรมในภาคนี้มหี ลากหลายและประเภทของก๊าซทีป่ ล่อย คือก๊าซ CH4 เป็ นส่วนใหญ่ แหล่งปล่อยทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ กลุ่มการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ทม่ี กี ารบริโภคพืชเป็ นอาหาร กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ กลุ่มนา
ข้าว กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร และกลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง โดยกลุม่ ทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก (ใน
รูปก๊าซมีเทน) มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ นาข้าว คิดเป็ น 29.94 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
ร้อยละ 57.7 ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตร รองลงมาคือ การปล่อยจากกลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหาร
ของสัตว์ คิดเป็ น 8.26 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 15.85 ของปริมาณการ
ปล่อยในภาคการเกษตร รองลงมาคือ ปริมาณการปล่อยไนตรัสออกไซด์จากกลุ่มดินทีใ่ ช้ในการเกษตรซึง่ เกิดจาก
การใส่ป๋ ยเป็
ุ นหลัก คิดเป็ น 7.6 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ 14.6 ของ
ปริมาณการปล่อยจากภาคการเกษตร ส่วนสาขาการจัดการมูลสัตว์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5.07 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ 9.8 ของปริมาณการปล่อยจากภาคการเกษตร กลุม่ ทีป่ ล่อย
น้อยทีส่ ดุ คือ กลุม่ การเผาชีวมวลในทีโ่ ล่ง มีปริมาณ 1.01 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
คิดเป็ นร้อยละ 1.9 ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตร
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รูปที่ 2.6 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าปล่อยจากภาคการเกษตร ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

2.3.1d ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ (Land-Use Change and Forestry)
ในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้น้ี มีทงั ้ การปล่อยและการดูดกลับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดย
เมือ่ หักลบกันแล้วภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีปริมาณดูดกลับทัง้ สิน้ -7.90 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ นร้อยละ -3.4 ของปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศ แสดงในรูปที่ 2.7
โดยทีก่ ลุ่มการปรับเปลีย่ นปา่ และทุง่ หญ้า เป็ นกิจกรรมเดีย่ วทีม่ กี ารปล่อยเท่ากับ 44.47 TgCO2eq หรือล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และคิดเป็ น ร้อยละ 44.64 ของปริมาณการปล่อยในภาคปา่ ไม้ ส่วนอีกสองกลุม่ คือ
กลุม่ การเปลีย่ นแปลงของปา่ และปริมาณชีวมวล และกลุม่ การฟี้นฟูพน้ื ทีท่ ง้ิ ร้างมีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับ -13.35 และ-39.02 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล�ำดับ  โดยสรุปแล้วในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเป็ นดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง - 52.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
(โดยไม่รวมปริมาณปล่อยในภาคเดียวกัน) คิดเป็ น ร้อยละ 18.6 ของปริมาณการปล่อยทัง้ ประเทศ

รูปที่ 2.7 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

2.3.1e ภาคของเสีย (Waste)
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย คิดเป็ น 9.32 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 4.10 ของปริมาณทัง้ หมดของประเทศ แสดงในรูปที่ 2.8 โดยกลุ่มที่
ปล่อย คือกลุม่ การบ�ำบัดของเสีย กลุม่ การบ�ำบัดน�้ำเสีย และกลุม่ การก�ำจัดขยะด้วยเตาเผา ก๊าซส่วนใหญ่ทป่ี ล่อย คือ
ก๊าซมีเทนจากกระบวนการทางชีววิทยา ปริมาณทีป่ ล่อยในกลุ่มการก�ำจัดของเสียบนดินและกลุ่มการจัดการน�้ำเสีย
มีใกล้เคียงกัน คือ 4.86 และ 4.43 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 52.18 และ
47.53 ของการปล่อยทัง้ หมดในภาคของเสีย    
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

รูปที่ 2.8 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543(ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคของเสีย ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

2.3.2 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�ำแนกตามประเภทของก๊าซ
ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามคูม่ อื ของ IPCC ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
ต้องรายงานการปล่อยก๊าซ 6 ประเภทคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์
(N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์
(SF6)  ซึง่ เป็ นก๊าซทีม่ คี า่ global warming potential  (GWP) เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ดงั แสดงในตารางที่ 1.2
นอกจากนี้ คูม่ อื ของ IPCC  ยังได้กล่าวถึงก๊าซทีย่ งั ไม่สามารถค�ำนวณค่า GWP  ในปจั จุบนั แต่ปล่อยจากกิจกรรมทีท่ ำ�
การประเมินก๊าซเหล่านี้ได้แก่  NOx, CO, NMVOCs และ SO2    
ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดมีสมบัตใิ นการท�ำให้โลกร้อนไม่เท่ากัน ในการรายงานและเปรียบเทียบปริมาณการ
ปล่อยแสดงผลจึงต้องใช้คา่ ศักยภาพในการท�ำให้โลกร้อนรายงานในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพือ่
ให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ด้วยหน่วยเดียวกัน การเปรียบเทียบในหัวข้อ
ต่อไปนี้ ได้แปลงให้เป็ นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยใช้คา่ GWP ของก๊าซแต่ละประเภท เป็ นหลัก
จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) ทัง้ หมด 229.08 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็ นการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ร้อยละ 68.9  ก๊าซมีเทนร้อยละ
25.7 และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ร้อยละ 5.4 ส่วนก๊าซฟลูออโลคาร์บอน นัน้ ในปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ยังไม่มกี าร
ปล่อยของก๊าซดังกล่าว สัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทของก๊าซแสดงในรูปที่ 2.9
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GHG emission in 2000 (Tg CO2 eq) - by gas type
CH4
(TgCO2eq),
58.83, 25.7%

N2O
(TgCO2eq),
12.39, 5.4%

Total GHG Emission
with LULUCF

= 229.08 TgCO2eq

Net CO2,
157.86, 68.9%

รูปที่ 2.9 สัดส่วนของก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ.2543(ค.ศ. 2000) แยกตามประเภทของก๊าซ

2.3.2a คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทป่ี ล่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) คิดเป็น 157.86 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์  
โดยปล่อยในสามภาคหลักคือ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และภาคการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้  
(ไม่รวมค่าการดูดกลับในภาคการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้)  รูปที่ 2.10 (ก.) แสดงสัดส่วนปริมาณการปล่อยโดยใช้
ค่าการปล่อยรวม (Net Emission Factor) ของการปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้และรูปที่ 2.10
(ข.) แสดงสัดส่วนปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมเฉพาะสาขาในภาคการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้
ทีม่ กี ารปล่อยเท่านัน้ ทัง้ สองรูปแบบ ภาคพลังงานเป็นภาคทีป่ ล่อยมากทีส่ ดุ ทัง้ ในการเสนอแบบรวมและไม่รวมปริมาณ
การดูดกลับภาคการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้ โดยมีการปล่อย คิดเป็ นร้อยละ 95.0 และร้อยละ 71.3 ตามล�ำดับของ
การน�ำเสนอ ส�ำหรับการปล่อย CO2 ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ (ไม่รวมค่าการดูดกลับในภาคการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้) คิดเป็ นร้อยละ 21.0 และภาคกระบวนการอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 10.2 และ 7.6
ในการเสนอผลแบบรวมและไม่รวมสาขาทีม่ กี ารดูดกลับ CO2 ในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ตามล�ำดับ
CO2 emission in 2000 (Tg CO2 ) - by sector
Industrial
processes,
16.06, 10.2%

LULUCF, -8.14, -5.2%

Waste, CO 2 Emis/Rem
0.02, 0.0% with LULUCF

= 157.86 TgCO2
Energy, 149.91,
95.0%

Agriculture,
0.00, 0.0%

LULUCF CO2 = - 44.23 (emis.) + 52.37 (rem.) = SINK -8.14 Tg CO2
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ก). รวมสาขาที่มีการดูดกลับCO2(5A,5C) ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
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CO2 emission in 2000 - EMISSION ONLY
LULUCF,
Agriculture, 44.23, 21.0%
0.00, 0.0%

Waste, 0.02,
0.0%

Industrial
processes,
16.06, 7.6%

Energy,
149.91, 71.3%

Total GHG Emission = 210.23 TgCO2

ข).ไม่รวมสาขาที่มีการดูดกลับCO2 (5A,5C)ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
รูปที่ 2.10 ปริ มาณและสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000): ก). รวมสาขาที่มีการดูดกลับCO2 ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
ข). ไม่รวมสาขาที่มีการดูดกลับCO2 ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้

2.3.2b มีเทน (CH4)
ก๊าซมีเทนปล่อยจากภาคการเกษตรเป็นหลัก มีปริมาณการปล่อย 2.80 ล้านตันมีเทนหรือ   58.83 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แสดงในรูปที่ 2.11 โดยการปล่อยในภาคการเกษตร เท่ากับ 41.52 TgCO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 70.6) ภาค ของเสีย 8.27 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (ร้อยละ 14.0) ภาคพลังงาน 8.69 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ14.8)
ส่วนภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีการปล่อยน้อยกว่าร้อยละ 0.2
ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากกลุม่ นาข้าวมีมากทีส่ ดุ คือ 29.9 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึง่ มีปริมาณมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ คิดเป็ นร้อยละ 50.9 ของการปล่อยจากภาคการเกษตรทัง้ หมด
CH4 emission in 2000 (Tg CO2 eq) - by sector
Energy, 8.69,
Waste,
14.8%
8.27, 14.1%
LULUCF, 0.22,
0.4%
Agriculture,
41.52, 70.6%

CH4 Emission
with LULUCF

= 2.80 Tg CH4 or
= 58.83 TgCO2eq
Industrial
processes,
0.13, 0.2%
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รูปที่ 2.11 ปริ มาณและสัดส่วนของมีเทน จากภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

2.3.2c ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์มปี ริมาณการปล่อยทัง้ หมด 0.04 ล้านตัน หรือเทียบเป็ น 12.39 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แสดงในรูปที่ 2.12 โดยปล่อยจากสามภาคหลักคือ ภาคการเกษตร ภาคพลังงานและ
ภาคของเสีย โดยที่ ภาคการเกษตร มีปริมาณการปล่อยมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 83 และภาคของเสีย ร้อยละ 8.3 และ
ภาคพลังงาน ร้อยละ 6.3 ส่วนภาคอื่นๆ ไม่มคี วามส�ำคัญมากนัก โดยสาขาทีม่ กี ารปล่อยไนตรัสออกไซด์มากทีส่ ดุ
คือ สาขาดินทีใ่ ช้ในการเกษตร
N2O emission in 2000 (Tg CO2 eq) - by sector

LULUCF, 0.02,
0.2%

Waste, 1.02,
8.3%

Energy, 0.79,
6.3%

Industrial
processes,
0.20, 1.6%
N2 O Emission
with LULUCF

Agriculture,
10.36, 83.6%

= 0.04 TgN2O or
= 12.39 TgCO2eq

รูปที่ 2.12 ปริ มาณและสัดส่วนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ จากภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

2.3.2d ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)
ก๊าซทัง้ สามประเภทนี้ ไม่มขี อ้ มูลปริมาณการน�ำเข้าในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
2.3.2g ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx ) คารฺบ์ อนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนระเหยทีไ่ ม่ใช่มเี ทน (NMVOCs)
และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2)
ก๊าซทัง้ 4 ประเภทนี้ ไม่มคี า่ สัมประสิทธิการท�ำให้โลกร้อน แต่ IPCC ได้ระบุให้รายงานในการจัดท�ำบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกแห่งชาติดว้ ย ตารางที่ 2.4 แสดงปริมาณก๊าซทัง้ 4 ประเภท จากภาคการปล่อยต่างๆ โดยทีก่ ารปล่อย
จากภาคพลังงาน เป็ นภาคทีป่ ล่อยก๊าซทัง้ 4 ประเภทมากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 2.4 ปริ มาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx ) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนระเหยที่ไม่ใช่
มีเทน (NMVOCs) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

2.3.3 การประเมิ นล�ำดับแหล่งปล่อยหลัก (Key Source Analysis)
การประเมินล�ำดับหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแสดงในรูปที่ 2.13
การคิดล�ำดับแหล่งปล่อยหลักนัน้ ค�ำนวณจากการเรียงล�ำดับของแหล่งปล่อยตามสาขาการปล่อยตัง้ แต่ปริมาณมาก
ไปน้อย จากนัน้ ค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมในรูปของร้อยละเริม่ ตัง้ แต่แหล่งปล่อยทีม่ กี ารปล่อยสูงสุดไล่
เรียงกันมา แหล่งปล่อยทีอ่ ยูใ่ นอันดับปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมทีร่ วมกันแล้วอยูใ่ นสัดส่วนการสะสมร้อยละ 95
ของปริมาณร้อยละสะสมทัง้ หมดถือว่าเป็ นแหล่งปล่อยหลัก (Key Source) ทัง้ หมด   
ในการประเมินล�ำดับแหล่งปล่อยหลักนี้ หากไม่รวมแหล่งปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
ทัง้ ในสาขาทีเ่ ป็ นแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับ แหล่งปล่อยหลักทีม่ คี วามส�ำคัญล�ำดับ ต้น ๆ เป็ นแหล่งปล่อยจากภาค
พลังงาน ได้แก่ 1A3b สาขาการใช้เชือ้ เพลิงในการขนส่งทางถนน (43.03 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 18.8 ของการปล่อยทัง้ หมดของการปล่อยทัง้ ประเทศ) 1A1 การเผาไหม้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ
ในสาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (32.75 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 14.3 ของการ
ปล่อยทัง้ หมดของการปล่อยทัง้ ประเทศ) 1A2 การปล่อยจากเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
(29.94 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ ร้อยละ 13.2 ของการปล่อยทัง้ หมดของการปล่อย
ทัง้ ประเทศ)  ส�ำหรับภาคอืน่ ทีม่ สี าขาการปล่อยอยูใ่ นแหล่งปล่อยหลักได้แก่ ภาคการเกษตร ในสาขา 4C การปล่อย
ก๊าซมีเทนในนาข้าว (29.94 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 13.1 ของการปล่อย
ทัง้ หมดของการปล่อยทัง้ ประเทศ ) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมในสาขา 2A การปล่อยจากโรงงานปูนซีเมนต์ (15.02
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 6.6 ของการปล่อยทัง้ หมดของการปล่อยทัง้ ประเทศ)      
เป็ นต้น  ซึง่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดอยูใ่ นล�ำดับแหล่งปล่อย 6 ล�ำดับสูงสุดของประเทศ  
ส�ำหรับภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละป่าไม้นัน้ ถึงแม้ในภาพรวมของภาคการปล่อยนี้จะมีค่าเป็ นลบ
แต่การปล่อยจาก 5B การปรับเปลีย่ นปา่ และทุง่ หญ้า มีปริมาณการปล่อยสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับสาขาอืน่ โดยมีปริมาณ
การปล่อย 44.23 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 19.3 ของปล่อยทัง้ หมดของประเทศ ทัง้ นี้สาขา
อื่นของภาคการเปลีย่ นแปลงฯ (5A การเปลีย่ นแปลงของปา่ และปริมาณชีวมวล และ 5C การฟี้นฟูพน้ื ทีท่ ง้ิ ร้าง) มี
ปริมาณดูดกลับ (ค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีเ่ ป็ นลบ) สูงด้วยเช่นกัน โดยเมื่อเทียบปริมาณแล้วจะอยู่ใน
ล�ำดับต้น ๆ (ดูรปู ที่ 2.13)

24

รูปที่ 2.14 แสดงล�ำดับแหล่งปล่อยหลักเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ จะเห็นว่ามีความคล้ายกับล�ำดับแหล่ง
ปล่อยของก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดในรูป 2.13 เนื่องจากปริมาณการปล่อยหลักจะอยูใ่ นภาคพลังงานและปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นหลัก
ล�ำดับแหล่งปล่อยหลักเฉพาะก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ แสดงในรูปที่ 2.15 และ 2.16 ตามล�ำดับ
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นแหล่งปล่อยจากภาคการเกษตร โดยแหล่งปล่อยหลักของก๊าซมีเทน คือ 4C การปล่อยจากนาข้าว
และแหล่งปล่อยหลักของก๊าซไนตรัสออกไซด์คอื 4D การปล่อยจากดินเกษตร

Key source category of GHG emission in 2000: Total 229.08 TgCO2 eq (>90%)
5B. CO2 Emission from Forest and Grassland Conversion

44.23, 19.3%

1A3b. CO2 Mobile Combustion: Road Vehicles

43.03, 18.8%

5C. CO2 Emission from Abandonment of Managed Lands

-39.02, -17.0%

1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Gas-A): Natural Gas

32.75, 14.3%

1A2. CO2 Emissions from Manufacturing Industries and Construction

30.31, 13.2%

4C. CH4 Emissions from Rice Production

29.94, 13.1%

1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Solid-D): Lignite

15.14, 6.6%

2A. CO2 Emissions from Cement Production

15.02, 6.6%

5A. CO2 Emission from Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks

-13.35, -5.8%

4A. CH4 Emissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock

8.26, 3.6%

4D. N2O (Direct and Indirect) Emissions from Agriculutural Soils

7.60, 3.3%

1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Liquid-D): Residual Fuel Oil

7.40, 3.2%

1A1. CO2 Emissions from Stationary Combustion (Liquid-A): Crude Oil

6.83, 3.0%

1A4c. CO2 Other Sectors: Agriculture/Forestry/Fishing

6.64, 2.9%

6A. CH4 Emissions from Solid Waste Disposal Sites

-50

4.86, 2.1%

1B2a. CH4 Fugitive Emissions from Oil and gas Operations

4.56, 2.0%

1A4b. CO2 Other Sectors: Residential

4.29, 1.9%
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รูปที่ 2.13 ล�ำดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก จากบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
Key source category of CO2 emission in 2000: 157.86 TgCO2
(Top 10 category / total contribution = 90.2% ofCO2 emission)
5B. CO2 Emission from Forest and Grassland Conversion

44.23, 28.0%

1A3. CO2 Mobile Combustion: Road Vehicles

43.03, 27.3%

5C. CO2 Emission from Abandonment of Managed Lands

-39.02, -24.7%

1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Gas-A): Natural Gas

32.75, 20.7%

1A2. CO2 Emissions from Manufacturing Industries and Construction

30.31, 19.2%

1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Solid-D): Lignite

15.14, 9.6%

2A. CO2 Emissions from Cement Production

15.02, 9.5%

5A. CO2 Emission from Changes in Forest & Other Woody Biomass Stocks

-13.35, -8.5%

1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Liquid-D): Residual Fuel Oil

7.40, 4.7%

1A1. CO2 Emissions from Station. Combustion (Liquid-A): Crude Oil

6.83, 4.3%
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รูปที่ 2.14 ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปล่อยจากกลุ่มและสาขาภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
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Key source category of CH4 emission in 2000 : 58.83 TgCO2 eq (or 2.80 Tg CH4)
(Top 10 category / total contribution = 99.5%of CH4 emission)
4C. CH4 Emissions from Rice Production

29.94, 50.9%

4A. CH4 Emissions from Enteric Fermentation in Domestic Livestock

8.26, 14.0%

6A. CH4 Emissions from Solid Waste Disposal Sites

4.86, 8.3%

1B2. CH4 Fugitive Emissions from Oil and gas Operations

4.56, 7.7%

6B. CH4 Emissions from Wastewater Handling

3.41, 5.8%

4B. CH4 Emissions from Manure Management

2.56, 4.4%

1A1. CH4 (Non-CO2) Emissions from Stationary Combustion

2.05, 3.5%

1A4. CH4 Other Sectors: Residential

1.11, 1.9%

4F. CH4 Emissions from Agricultural Residue Burning

0.75, 1.3%

1B1. CH4 Fugitive Emissions from Coal Mining and Handling

0.67, 1.1%
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รูปที่ 2.15 ปริ มาณก๊าซมีเทน ปล่อยจากกลุ่มและสาขาภาคการปล่อยหลัก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

Key source category of N2O emission in 2000: 12.39 TgCO2 eq (or 39.98 Gg N2O)
(Top 10 category / total contribution = 99.8% of N2O emission)
4D. N2O (Direct and Indirect) Emissions from Agriculutural Soils

7.60, 61.3%

4B. N2O Emissions from Manure Management

2.51, 20.2%

6B. N2O Emissions from Wastewater Handling

1.02, 8.3%

1A2. N2O Emissions from Manufacturing Industries and Construction

0.32, 2.6%

4F. N2O Emissions from Agricultural Residue Burning

0.26, 2.1%

2B. N2O Emissions from Nitric Acid Production

0.20, 1.6%

1A4. N2O Other Sectors: Residential

0.18, 1.4%

1A1. N2O (Non-CO2) Emissions from Stationary Combustion

0.15, 1.2%

1A3. N2O Mobile Combustion: Road Vehicles

0.11, 0.9%

5B. N2O Emission from Forest and Grassland Conversion

0.02, 0.2%
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รูปที่ 2.16 ปริ มาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ ปล่อยจากกลุ่มและสาขาภาคการปล่อยหลัก
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

8.00

2.4 การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ในการศึกษานี้ ได้ทำ� การค�ำนวณค่าความไม่แน่ นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจก
ซึง่ อ้างอิงวิธกี ารค�ำนวณจากคูม่ อื IPCC Good Practice Guidance (2000) โดยค�ำนวณจากค่าความไม่แน่นอนของ
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และข้อมูลค่าการปล่อย (Emission factor) ซึง่ ค่าความไม่แน่นอนทัง้ สองมีสาเหตุตา่ งๆ
เช่น ความคลาดเคลือ่ นในการตรวจวัด การเก็บข้อมูล หรือจากเอกสารอ้างอิง เป็ นต้น
ค่าความไม่แน่นอนของค่ากิจกรรมและค่าการปล่อย (Emission Factor) โดยทัวไปสามารถค�
่
ำนวณได้จากข้อมูล
ทางสถิติ หรือจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ ว (Expert judgment) อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนของ
กิจกรรมและค่าการปล่อย (Emission Factor) ได้ ดังทีก่ ล่าวข้างต้น การค�ำนวณสามารถใช้คา่ แนะน�ำ (Default) จาก
คูม่ อื Revised 1996 IPCC Guidelines ได้
การค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถค�ำนวณได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนรวม (Combining uncertainties)โดยการคูณ (Multiplication) เช่นการค�ำนวณ
ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกในสาขาหนึ่งๆ ทีเ่ กิดจากการคูณกัน
ของร้อยละความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (U AD [%], Activity data) และค่าร้อยละความไม่แน่นอนของ
การปล่อย (U FF [%], Emission factor)  ซึง่ สามารถแสดงในรูปสมการอย่างง่ายในสมการที่ 2-1
U Total = U 12 + U 22 + ... + U n2

(2-1)

เมือ่ UTotal

= Percentage uncertainty in the product of the quantities (half the 95% confidence  
interval divided by the total and expressed as a percentage).

     Ui  

= Percentage uncertainties associated with each of the quantities.

จากสมการที่ 2-1 สามารถค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสาขาหนึ่งๆ ได้คอื
2
2
U Total = U AD
+ U EF

(2-2)

กรณีคำ� นวณค่าความไม่แน่นอนรวม (Combining uncertainties) โดยการบวก (Addition) สามารถค�ำนวณ
โดยใช้สมการที่ 2-3 เช่น การค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละภาคเศรษฐกิจ
หรือของประเทศ (National emission) ซึง่ ในการค�ำนวณต้องใช้คา่ ความไม่แน่นอนของปริมาณ (Quantities) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ในแต่ละสาขาย่อยทีอ่ ยูภ่ ายใต้ภาคเศรษฐกิจนัน้ ๆ จากนัน้ จึงน�ำไปแทนค่าในสมการที่ 2-3
U Total =

		

(U 1 � X 1 ) 2 + (U 2 � X 2 ) 2 + ... + (U n � X n ) 2
X 1 + X 2 + ... + X n

       (2-3)
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= Percentage uncertainty in the product of the quantities (half the 95% confidence
interval divided by the total and expressed as a percentage).

      Xi และ Ui  = Uncertainty quantities and Percentage uncertainties associated with them,   
respectively.
รูปที่ 2.17 แสดงตัวอย่างการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมของค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจก
โดยการคูณจากสมการที่ 2-1 แสดงในคอลัมซ์ G ซึง่ เป็ นการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนในแต่ละสาขาย่อยและการ
ค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนรวมของค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจกโดยการบวกจากสมการที่ 2-3
แสดงในคอลัมน์ H ซึง่ เป็นการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนในภาพรวมทัง้ หมด ผลลัพธ์การค�ำนวณแสดงทีค่ า่ � H 2

ทีม่ า: IPCC Good Practice Guidance (2000)

รูปที่ 2.17 ตัวอย่างการค�ำนวณค่าความไม่แน่ นอนรวมของค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจกโดยการคูณ

ผลการศึกษา
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ในการค�ำนวณภาพรวมร้อยละค่าความไม่แน่ นอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องค�ำนวณร้อยละความไม่
แน่นอนในแต่ละภาคการปล่อยย่อยก่อน โดยใช้สมการที่ 2-2 จากนัน้ ใช้สมการที่ 2-3 เพือ่ ค�ำนวณภาพรวมร้อยละ
ค่าความไม่แน่นอนในภาคการปล่อยนัน้ ๆ ซึง่ ผลการค�ำนวณได้แสดงในแต่ละภาคการปล่อยต่อไป หลังจากค�ำนวณ
ร้อยละค่าความไม่แน่ นอนในแต่ละภาคการปล่อยแล้ว จะสามารถค�ำนวณภาพรวมได้ ซึง่ ผลการค�ำนวณภาพรวม
ประมาณร้อยละค่าความไม่แน่นอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคการปล่อยโดยใช้สมการที่ 2-3 ด้วยวิธกี าร
ถ่วงน�้ำหนักปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าร้อยละความไม่แน่นอนในแต่ละภาคการปล่อยพบว่า ระหว่างปี
พ.ศ 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) มีค่าร้อยละความไม่แน่ นอนรวมของ คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับ
+ 7.4-10.09 ตามล�ำดับ แสดงในรูปที่ 2.18 ซึ่งในปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) มีค่าประมาณความไม่แน่ นอน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สูงสุด เท่ากับร้อยละ +10.09 เนื่องจากในปีดงั กล่าว มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่อนข้างสูงในภาคปา่ ไม้เมือ่ เปรียบเทียบกับปีอน่ื ๆ ส่งผลท�ำให้มกี ารถ่วงน�้ำหนักมาก และท�ำให้ภาพรวมร้อยละความ
ไม่แน่นอนของทุกภาคการปล่อยสูงขึน้ ในท�ำนองเดียวกันค่าประมาณร้อยละความไม่แน่นอน คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าทีม่ คี า่ น้อย ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปา่ ไม้มคี า่ น้อย

รูปที่ 2.18 ค่าร้อยละความไม่แน่ นอนรวมทุกภาคการปล่อยในปี พ.ศ 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000-2004)

รูปที่ 2.19 แสดงค่าประมาณร้อยละความไม่แน่ นอนของทุกภาคการปล่อยแบ่งตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก
(CO2, CH4  และ N2O) ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ.2000-2004) จากการค�ำนวณพบว่า ร้อยละความไม่แน่นอน
ของ N2O มีคา่ สูงสุดประมาณ +7-60  ซึง่ เกิดจากการปล่อย N2O จากภาคการเกษตรทีม่ ปี ริมาณมาก รวมทัง้ ผลจาก
ค่าร้อยละค่าความไม่แน่นอนทีส่ งู ของ N2O ในภาคพลังงาน รองลงมาคือ CH4 มีคา่ ร้อยละความไม่แน่นอนประมาณ
+26-29 สาเหตุจากค่าความไม่แน่นอนทีส่ งู ในภาคพลังงาน และ CO2 มีคา่ ประมาณร้อยละความไม่แน่นอนน้อยสุด
เท่ากับร้อยละ +5-16
2.4.1 ภาคพลังงาน
ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ จากการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลือ่ นใน
การตรวจวัดหรือเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ ซึง่ มี 2 แหล่งข้อมูลส�ำคัญคือ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)และข้อมูล
ค่าการปล่อย (Emission Factor) ในการศึกษานี้ได้คำ� นวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธี เทียร์ (Tier 1)
ซึง่ ตามคูม่ อื Good Practice Guidance ของ IPCC ได้แนะน�ำให้คำ� นวณความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity
Data) โดยก�ำหนดให้มคี า่ ความไม่แน่นอนประมาณร้อยละ +5 (ส�ำหรับข้อมูลทีม่ กี ารบันทึกเป็ นรายงานของประเทศ)
ส่วนค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) มีความแตกต่างกัน ซึง่ ค่าพืน้ ฐานตามคูม่ อื IPCC นัน้   
ค่าการปล่อย (Emission Factor) ของ CO2 มีรอ้ ยละความไม่แน่นอนต�่ำทีส่ ดุ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ส่วนค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ของ CH4 และ N2O มีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีของแต่ละสาขาย่อย ซึง่ มีคา่ อยู่
ในช่วงร้อยละ +50-300 และร้อยละ +40-1,000 ตามล�ำดับ ดังแสดงตารางที่ 3.4 – 3.6 ในบทที่ 3 ของภาคพลังงาน
โดยภาพรวมในภาคพลังงานระหว่างปี พ.ศ. 2543–2547 (ค.ศ. 2000-2004) พบว่า มีคา่ ร้อยละของความไม่
แน่นอนของ CO2eq ประมาณ +8.2-9.3 ถ้ามีการพิจารณาแบ่งตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก จะได้วา่ ร้อยละของความ
ไม่แน่นอนของ CO2 ประมาณ +2.6-3.1 ส�ำหรับ CH4 และ N2O มีคา่ +159.3-164.9 และ +184.5-199.7 ตามล�ำดับ
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รูปที่ 2.19 ค่าร้อยละความไม่แน่ นอนรวมทุกภาคการปล่อยแบ่งตาม CO2 , CH4 และ N2O
ในปี พ.ศ 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000-2004)

2.4.2 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในภาคกระบวนการอุตสาหกรรม มีเพียงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทส่ี ามารถหาค่าความไม่แน่นอนของค่าปล่อย
ได้ เนื่องจากว่าค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีอ่ า้ งอิงจากคูม่ อื IPCC (1996) นัน้ ได้ระบุคา่ ความไม่แน่นอนไว้
แต่สำ� หรับกลุม่ อุตสาหกรรมอืน่ นัน้ นอกจากจะไม่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
แล้ว ยังไม่มคี า่ ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) แม้วา่ จะอ้างอิงค่าการปล่อย (Emission Factor)
ทัง้ หมดจาก Emission factor database (IPCC, 1996) ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องใช้วธิ สี มั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจากหน่วย
งานทีม่ หี น้าทีเ่ ก็บข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ซึง่ ทุกหน่วยงานให้รายงานค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) ทีร่ อ้ ยละ 5
ส�ำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มคี ่าความไม่แน่ นอนร้อยละ +7.81 กลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนมีค่าความ
ไม่แน่นอนร้อยละ +100 (อ้างอิงจากคูม่ อื IPCC) ส่วนกลุม่ อุตสาหกรรมอืน่ ๆ รายงานค่าความไม่แน่นอนร้อยละ +5
โดยภาพรวมในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ.2000-2004) พบว่า มีคา่ ร้อยละของ
ความไม่แน่นอนของ CO2 eq ประมาณ +7.2-12.3 ถ้ามีการพิจารณาแบ่งตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก ร้อยละของ
ความไม่แน่นอนของ CO2 ประมาณ +7.1-7.3 ส�ำหรับ CH4 และ N2O มีคา่ +2.9-3.0 และ +5.0 ตามล�ำดับ
2.4.3 ภาคการเกษตร
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ภาคปศุสตั ว์ในส่วนของการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation) ได้ให้คา่ ความไม่แน่นอน
ของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ไว้ทร่ี อ้ ยละ +20 และค่าการปล่อย (Emission Factor) ร้อยละ +30-50 ซึง่ สามารถ
ค�ำนวณความไม่แน่นอนรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน) เท่ากับร้อยละ +36.06-53.85 และกรณีของ Manure
Management นัน้ ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) (ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์) เท่ากับ
ร้อยละ +20 และค่าการปล่อย (Emission Factor) ร้อยละ (ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์) +30 และ+50 ตามล�ำดับ ซึง่
สามารถค�ำนวณความไม่แน่นอนรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์) เท่ากับร้อยละ +36.06
และ +53.85 ตามล�ำดับ

ส�ำหรับนาข้าว พบว่า ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยการ
ส�ำรวจทางสถิตจิ งึ ต้องมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV) เป็ นค่าทีว่ ดั การกระจายตัว
ของข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ โดยวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์แสดงถึงระดับความแปรปรวนของข้อมูล สามารถใช้เปรียบ
เทียบข้อมูลตัง้ แต่สองชุดขึน้ ไปทีม่ หี น่วยของข้อมูลแต่ละชุดแตกต่างกัน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ค่า % CV
ของ AD มีคา่ เท่ากับร้อยละ +2.53  และค่าความไม่แน่นอนของ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ในการค�ำนวณใน
ครัง้ นี้มคี า่ เท่ากับร้อยละ +12.14  และเมือ่ น�ำค่าความไม่แน่นอนทัง้ สองมารวมกัน จะได้คา่ ความไม่แน่นอนของการ
ปล่อยมีเทนจากนาข้าวมีคา่ เท่ากับร้อยละ +12.40
ในส่วนของกลุ่มดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agricultural Soils) การค�ำนวณหาค่าความไม่แน่ นอนของทัง้ ข้อมูล
กิจกรรม (Activity Data)ท�ำได้ยาก เพราะลักษณะของข้อมูลดิบทีน่ �ำมาใช้ ไม่มขี อ้ มูลเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในภาค
ปศุสตั ว์ได้ให้คา่ ความไม่แน่นอนรวมของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)รวมไว้ทร่ี อ้ ยละ +20 ซึง่ ในการค�ำนวณ N2O ใน
ส่วนทีใ่ ช้ขอ้ มูลร่วมกันกับภาคปศุสตั ว์ จึงได้อา้ งอิงระดับความไม่แน่นอนนี้ดว้ ย ส่วนข้อมูลความไม่แน่นอนของข้อมูล
กิจกรรม (Activity Data) อืน่ ๆ รวมทัง้ ปริมาณปุ๋ยและชีวมวล ในรายงานครัง้ นี้ ยังไม่สามารถค�ำนวณได้ เพราะข้อมูล
ยังไม่สมบูรณ์ ในส่วนของความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission factor) นัน้ เนื่องจากใช้คา่ แนะน�ำ (Default
value) ของ IPCC ทัง้ หมด ณ ระดับความไม่แน่นอนตัง้ แต่รอ้ ยละ +33-218 ซึง่ จากค่าทีใ่ ห้ไว้ จะเห็นว่า ค่าความ
ไม่แน่ นอนมีค่าสูงมาก เป็ นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางกรณี ซึง่ สิง่ เหล่านี้ต่างเป็ นทีท่ ราบกันดีในกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ
การประมาณการปล่อย N2O จากดินจึงมีความไม่แน่นอนสูง
ส�ำหรับ Field Burning of Agricultural Residues ได้ใช้คา่ แนะน�ำ  (default value) ของ IPCC ส�ำหรับ
ความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และการปล่อยมีคา่ เท่ากับร้อยละ +30 และ +50 ตามล�ำดับ
โดยภาพรวมในภาคการเกษตรระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) พบว่า มีคา่ ร้อยละของความ
ไม่แน่ นอนของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประมาณ +15.2-16.4 ถ้ามีการพิจารณาแบ่งตามชนิดของก๊าซ
เรือนกระจก จะได้วา่ ร้อยละของความไม่แน่นอนของ CH4 และ N2O มีคา่ ± 10.8-11.2 และ ± 61.5-65.7 ตามล�ำดับ
2.4.4 ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
การค�ำนวณความไม่แน่ นอนในภาคนี้ เป็ นการประมาณเบือ้ งต้นเท่านัน้ เพราะส่วนใหญ่ไม่มกี ารเก็บบันทึก
ค่าความไม่แน่นอนควบคูไ่ ปกับการเก็บข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และข้อมูลค่าการปล่อย (Emission Factor)
หรือข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ก็มเี ป็ นบางค่าข้อมูลและในบางปีเท่านัน้ (เช่นในกรณีพน้ื ทีป่ า่ ในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) ค่าความไม่แน่นอนได้จากค่าพืน้ ทีป่ า่ จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง และในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ข้อมูล
จากกรมอุทยานฯ มีขอ้ มูล Standard error ให้ดว้ ย เป็นต้น) ผลการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการค�ำนวณการปล่อย/
ดูดกลับในเบือ้ งต้น มีดงั นี้
กลุม่ การเปลีย่ นแปลงของปา่ และปริมาณชีวมวล (Plantation) ซึง่ เกิดจากความไม่แน่นอนของข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูก
และค่าการอัตราการเจริญ ซึง่ ได้รวบรวมมาจากการทบทวนวรรณกรรมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ค่าความไม่
แน่นอนของพืน้ ทีป่ ลูก (ใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จากกรมอุทยานฯ) อยูท่ ร่ี อ้ ยละ +36.83 และ +4.81 ส่งผล
ให้คา่ ความไม่แน่นอนรวมเท่ากับร้อยละ +37.14
ในกรณีของกลุม่ การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ มีขอ้ มูลเฉพาะในส่วนของค่า ค่าการปล่อย (Emission factor)
(ค่าชีวมวลต่อพืน้ ทีข่ องปา่ ประเภทต่างๆ) ซึง่ มีคา่ ความไม่แน่ นอนรวมเท่ากับร้อยละ 28.01 ส่วนข้อมูลค่าความไม่
แน่นอนของพืน้ ทีป่ า่ ทีถ่ กู เปลีย่ นไปเป็ นพืน้ ทีเ่ กษตรและพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ นัน้ ไม่สามารถหาได้
ส�ำหรับกลุม่ Abandonment of managed lands ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ซึง่ ได้
ข้อมูลจากสามแหล่ง (กรมปา่ ไม้ กรมอุทยานฯ และเจษฎา/จิระวรรณ) เท่ากับ ร้อยละ +1.24 และค่าความไม่แน่นอน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

ของค่าชีวมวลต่อพืน้ ทีข่ องปา่ ประเภทต่างๆ เท่ากับร้อยละ 28.01 ท�ำให้ค่าความไม่แน่ นอนรวมในกลุ่มนี้ เท่ากับ
ร้อยละ +28.04  ดังนัน้ ค่าความไม่แน่นอนรวมในภาคการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
เท่ากับร้อยละ +18-19
โดยภาพรวมในภาคการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ระหว่างปี พ.ศ. 2543–2547 (ค.ศ. 2000-2004) พบว่า มีคา่ ร้อยละ
ของความไม่แน่นอนของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประมาณ +17.7 - 24.2 ถ้ามีการพิจารณาแบ่งตามชนิดของ
ก๊าซเรือนกระจก จะได้วา่ ร้อยละของความไม่แน่นอนของ CO2 ประมาณ +17.7 - 24.2 ส�ำหรับ CH4 และ N2O มีคา่
+28.0 และ +28.0 ตามล�ำดับ
2.4.5 ภาคการจัดการของเสีย
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การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซมีเทน) จากการฝงกลบ
(Solid Waste
Disposal on Land) ในพืน้ ที่ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลด้านกิจกรรม เทียร์ 2 (Tier 2) ได้เลือกใช้คา่
แนะน�ำของ IPCC ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +10 ส่วนการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor)
เทียร์ 2 (Tier 2) ประกอบด้วย Methane Generation Potential (L0) และ Methane Generation Rate Constant (k)
ซึง่ ไม่มคี า่ ความไม่แน่นอนทีแ่ นะน�ำโดย IPCC แต่จากการทบทวนรายงานการศึกษางานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
ซึง่ สามารถวิเคราะห์หาค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor)ได้เท่ากับร้อยละ +130.3 เมือ่ น�ำมา
หาค่าความไม่แน่นอนรวม มีคา่ เท่ากับร้อยละ +130.68
ในภาคการจัดการน�้ำเสีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น�้ำเสียชุมชนและน�้ำเสียอุตหสาหกรรม ในภาคการจัดการ
น�้ำเสียชุมชน ค่าความไม่แน่ นอนอาจจะเกิดจาก การรายงานจ�ำนวนประชากร ค่าสมมูลประชากรหรือค่าปริมาณ
สารอินทรียใ์ นน�้ำเสียซึง่ ข้อมูลบางส่วนได้มาจากวิธกี ารคาดการณ์จงึ ท�ำให้ไม่สามารถค�ำนวณในส่วนของข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) ได้ ในส่วนของค่าการปล่อย (Emission Factor) นัน้ ค่าความไม่แน่นอนเกิดได้จากค่า Bo ซึง่ ในคูม่ อื
ได้กำ� หนดไว้อยูใ่ นช่วงร้อยละ +30 และ ความไม่แน่นอนของค่า MCF ซึง่ ใช้วธิ สี อบถามผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วน�ำมาค�ำนวณ
หาค่าความไม่แน่ นอน มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +6.93 จากการค�ำนวณความไม่แน่ นอนรวมในภาคการจัดการน�้ ำเสีย
ชุมชนในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีคา่ เท่ากับ +20.78 ส�ำหรับการจัดการน�้ำเสียอุตสาหกรรมนัน้ จะใช้หลักการเดียวกัน
กับน�้ำเสียชุมชน ความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ได้จากข้อมูล COD ซึง่ มีคา่ ความไม่แน่นอนอยู่
ในช่วงร้อยละ +43.41 ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ส่วนความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) มา
จากค่า Bo และ MCF โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +30.00 และ +7.52 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาความไม่แน่นอนรวม
พบว่า ความไม่แน่นอนภาคการจัดการน�้ำเสียอุตสาหกรรมมีคา่ ระหว่างร้อยละ +53.30 ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ภาคของเสียกลุม่ Waste Incineration นัน้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลด้าน
กิจกรรม เทียร์ 2 (Tier 2) ประกอบด้วย ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ �ำมาเผาในเตาเผาของเทศบาลแต่ละแห่ง โดยเลือก
ใช้คา่ แนะน�ำของ IPCC ส�ำหรับปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และถูกน�ำไปก�ำจัด (ก�ำหนดให้มคี า่ เท่ากับปริมาณขยะ
มูลฝอยทีก่ ำ� จัดด้วยวิธกี ารฝงั กลบ) ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +10 ส่วนการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย
(Emission Factor) เทียร์ 2 (Tier 2) ประกอบด้วย C Content (CCW), Fossil Carbon as % Total Carbon (FCF),
Efficiency of Combustion (EF) และ EF for N2O from Waste Incineraiton (F) ซึง่ ไม่มคี า่ ความไม่แน่นอนทีแ่ นะน�ำ
โดย IPCC แต่จากการทบทวนรายงานการศึกษา งานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความไม่แน่นอน
ของการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมพิ บว่า ภาพรวมในภาคการจัดการของเสียระหว่างปี พ.ศ. 2543–2547 (ค.ศ. 2000-2004)
พบว่า มีคา่ ร้อยละของความไม่แน่นอนของ CO2eq ประมาณ +77.8-86.8  ถ้ามี การพิจารณาแบ่งตามชนิดของก๊าซ
เรือนกระจก จะได้วา่ ร้อยละของความไม่แน่นอนของ CO2 ประมาณ +83.9 ส�ำหรับ CH4 และ N2O มีคา่ +78.0-86.8
และ +40.2 ตามล�ำดับ

2.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
ในการศึกษานี้ ทุกภาคเศรษฐกิจได้มกี ารทบทวนและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
(Activity data) และการค่าการปล่อย (Emission factor) เพือ่ ความถูกต้องและความแม่นย�ำของข้อมูล รวมทัง้ ได้แสดง
แหล่งทีม่ าของข้อมูลทัง้ สอง เพือ่ ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลในภายหลัง โดยทีค่ มู่ อื Revised 1996 IPCC Guidelines
ได้เสนอแนะ 2 แนวทางในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล คือ QA (Quality Assurance) และ QC (Quality Control)
QA (Quality Assurance) คือ ความเชื่อถือหรือความเชื่อมันของข้
่
อมูล ซึง่ กิจกรรมของ QA ในโครงการฯ นี้
ประกอบด้วย
• การน� ำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการก�ำกับทิศทางของโครงการฯ (Project Steering Committee)
ซึง่ แต่งตัง้ โดยส�ำนักงานนโยบายฯ จ�ำนวน 2 ครัง้ คือ รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบรูณ์
• การจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาค ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ขอ้ มูลและให้ขอ้ คิดเห็น
เสนอแนะในการใช้ขอ้ มูลและการเข้าถึงข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประชุมใน
ภาคปา่ ไม้ และภาคพลังงาน เป็ นต้น
• การสัมภาษณ์นกั วิชาการ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นรายกรณีเพือ่ ตรวจสอบข้อมูล เช่น เจ้าหน้าทีข่ องกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน และการเยีย่ มชมบริษทั ปูนซีเมนต์ไทยจ�ำกัด มหาชน เป็ นต้น
• ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะถูกน�ำไปใช้ในการจัดประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและประชุม
เพือ่ ขอรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนน�ำมาปรับแก้และจัดท�ำเป็ นข้อมูลทีส่ มบูรณ์ต่อไป ซึง่ ได้มกี าร
จัดประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่ 9 พ.ย. 2552 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์

QC (Quality Control) คือ การควบคุมคุณภาพของข้อมูล ซึง่ กิจกรรมของ QC ในโครงการฯ นี้
ประกอบด้วย
• การจัดประชุมกลุ่มย่อยในทุกภาคการปล่อยเป็ นประจ�ำทุกเดือน โดยทุกกลุ่มได้น�ำเสนอผลการศึกษา
และประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล  
• จากผลการศึกษาของกลุม่ ย่อยในทุกภาคการปล่อย เจ้าหน้าทีข่ องส่วนกลางโครงการฯ ได้ทำ� การตรวจสอบ
ผลการค�ำนวณ เพือ่ ความถูกต้อง
• การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรูก้ บั กลุม่ ย่อย เช่น การค�ำนวณความไม่แน่นอน
• การแลกเปลีย่ น/น�ำเสนอ ผลการฝึกอบรมในโปรแกรมต่างๆจากต่างประเทศ ให้กบั กลุม่ ย่อย
• จัดตัง้ Share room ซึง่ เป็ นพืน้ ทีบ่ นระบบอินเตอร์เนตทีใ่ ห้นกั วิจยั ทุกคนสามารถเข้าถึงและแลกเปลีย่ นข้อมูล
กันได้ โดยเป็ นพืน้ ทีส่ �ำหรับอัพโหลด-ดาวน์โหลด ข้อมูลงาน ก�ำหนดการต่างๆไว้ ท�ำให้นักวิจยั ทราบถึง
สถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการโดยตลอด
• การค�ำนวณนัน้ พิจารณาตาม decision tree ในคูม่ อื IPCC (1996)
• เลือกใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถมีแหล่งอ้างอิงได้ชดั เจน เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พ.พ.)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสตั ว์ คูม่ อื ของ IPCC และ European Environment Agency (EEA)
รวมทัง้ งานวิจยั อื่น ๆ ภายในประเทศ (INC)
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2.6 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication
(base year 1994)
เนื่องจากการจัดท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึ่ง รายงานบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994) จากข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีส่ ามารถจัดหาได้ในขณะนัน้
ในขณะทีก่ ารจัดท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง รายงานบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยข้อมูลปจั จุบนั ดังนัน้
เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลการจัดท�ำบัญชี ก๊าซเรือนกระจก ระหว่างรายงานแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึ่ง และสองได้
ประกอบกับคูม่ อื การค�ำนวณฯ ของ IPCC ระบุให้ใช้วธิ กี ารและชุดข้อมูลเดียวกันค�ำนวณย้อนกลับ (recalculation) เมือ่
เกิดการเปลีย่ นแปลงในการค�ำนวณไม่วา่ จะเป็ นวิธกี าร ชุดข้อมูล หรือค่าการปล่อย (Emission Factor)  ดังนัน้ ในการ
ค�ำนวณครัง้ นี้ จึงได้คำ� นวณเปรียบเทียบ บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ด้วยชุดข้อมูล
ค่าการปล่อย (Emission Factor) และวิธกี ารเดียวกันกับการค�ำนวณในรายงานแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง ซึง่ พบว่าปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) ค�ำนวณด้วยวิธกี ารและชุดข้อมูลในการ
จัดท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ ทีส่ อง มีปริมาณน้อยกว่าค่าการปล่อย (Emission Factor) จากการจัดท�ำรายงานแห่งชาติ
ครัง้ ทีห่ นึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 2.20
จากรายงานแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึ่ง และการค�ำนวณจากชุดข้อมูลและวิธกี ารในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติครัง้ ที่
สอง ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) การค�ำนวณของรายงานแห่งชาติครัง้ แรกใน
พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) มีปริมาณการปล่อยโดยรวมเท่ากับ 285.84 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยทีก่ ารค�ำนวณด้วยชุดข้อมูลของรายงานแห่งชาติครัง้ ทีส่ องนี้มปี ริมาณการปล่อยที่ 238.28 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ความแตกต่างอยูท่ ป่ี ริมาณการปล่อยในภาคการเกษตรและภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้  โดยเฉพาะภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้นนั ้ การค�ำนวณครังหลั
้ งให้ผลน้อยกว่าเดิม
เนื่องมาจากข้อมูลพืน้ ทีแ่ ละสมมุตฐิ านในการค�ำนวณมีความแตกต่างกัน  ส่วนภาคการเกษตรนัน้ ความแตกต่างเกิดจาก
ข้อมูลจ�ำนวนสัตว์ทใ่ี ช้ในการค�ำนวณมีความน่าเชือ่ ถือและถูกต้องมากขึน้ ข้อมูล สมมุตฐิ านและวิธกี ารเช่นเดียวกันกับ
การประเมินในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) น�ำมาใช้ในการประเมินปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) ด้วย  อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เปรียบเทียบเป็ นสัดส่วนร้อยละของการปล่อยเป็ นรายภาคแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังแสดงในรูปที่ 2.21
Comparison of GHG emission (Tg CO2eq)
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รูปที่ 2.20 เปรียบเทียบปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

Comparison of GHG emission
INC (1994), SNC (1994), SNC (2000)
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รูปที่ 2.21 เปรียบเทียบสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็ นรายภาค ในปี พ.ศ. 2537
(ค.ศ.1994) จากรายงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ หนึ่ ง และการค�ำนวณจากชุดข้อมูลและวิ ธีการในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่สอง ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

2.7 Time Series Calculation (2000-2004)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เมื่อรวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้นื ที่และป่าไม้ ซึ่งเป็ นภาค
ทีม่ ศี กั ยภาพในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากปี พ.ศ. 2543-2547
(ค.ศ. 2000-2004) เพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 16.1 หรือมีการเพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 3.8 ต่อปี หากเทียบกับปริมาณ
การปล่อยจากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) การเพิม่ ของก๊าซเรือนกระจกจากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ถึงปี พ.ศ. 2547
(ค.ศ. 2004) คิดเป็ นร้อยละ 11.6 หรือร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึง่ แสดงให้เห็นว่าในช่วงทีผ่ า่ นมาการเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือน
กระจกต่อปีในรอบ 5 ปี หลัง (พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)) มีสงู กว่าการเพิม่ ขึน้ ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2537-2547
(ค.ศ. 1994-2004)) แสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิม่ ของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึน้    
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเมือ่ ไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ พบว่าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) เพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 24.2 หรือมีการเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 5.3 ต่อปี หากเทียบกับปริมาณการปล่อยจากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) การเพิม่ ของก๊าซเรือนกระจก
จากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ถึงปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) คิดเป็ นร้อยละ 41.7 หรือร้อยละ 4.1 ต่อปี จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นว่าการเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกของประเทศทีไ่ ม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้
มีค่าสูงกว่า เมื่อรวมภาคทีม่ กี ารดูดกลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละ
ปา่ ไม้ ดังนัน้ การเสนอผลการค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) จึงได้น�ำเสนอปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) สองรูปแบบ คือการเปรียบเทียบโดยไม่รวม
ค่าปริมาณการปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ และเปรียบเทียบโดยรวมค่าปริมาณการปล่อย
จากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ดังแสดงในรูปที่ 2.22 และ 2.23
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2.7.1 การเพิม่ ขึน้ ของก๊าซเรือนกระจกในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2547 (ค.ศ. 1994-2004)
ปริมาณการปล่อยทัง้ ประเทศเมือ่ รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
เท่ากับ 229.08 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิม่ เป็ น 265.89 TgCO2eq หรือล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขีน้ เท่ากับ ร้อยละ 16.1 ในเวลา
5 ปี หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 ต่อปี โดยภาคทีม่ อี ตั ราการเพิม่ มากทีส่ ดุ คือภาคกระบวนการอุตสาหกรรมซึง่ มีอตั รา
การเพิม่ ขึน้ ในช่วง 5 ปี เท่ากับ ร้อยละ 42.3 หรือร้อยละ 9.9 ต่อปี ส�ำหรับภาคทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ สูงเป็ นล�ำดับ 2
คือภาคของเสียซึง่ มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ในช่วง 5 ปี เท่ากับ ร้อยละ 29.7 หรือร้อยละ 6.7 ต่อปี ส่วนพลังงานนัน้ ถึง
แม้มปี ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ แต่อตั ราการเพิม่ ในช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) อยูท่ ่ี
ร้อยละ 27.9 และมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ต่อปีรอ้ ยละ 6.4 ต่อปี ภาคการปล่อยทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ และค่อนข้าง
คงที่ คือภาคการเกษตรโดยเพิม่ ขึน้ ในช่วง 5 ปี ร้อยละ 6.0 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 ต่อปี   
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดขึน้ จากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภทเช่นโรงงานเหล็กและเหล็กกล้า รวมทัง้ ปริมาณก๊าซฟลูออโรคาร์บอน (F gases) ซึง่ ไม่เคย
มีรายงานในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พบว่ามีการรายงานและมีปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ ด้วย ส่วนภาคของเสียนัน้ เกิด
จากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ กี ารบ�ำบัดแบบไร้อากาศมากขึน้ ส�ำหรับภาคการเกษตรนัน้ พืน้ ทีใ่ น
การปลูกข้าวค่อนข้างคงทีใ่ นช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) จึงท�ำให้มปี ริมาณการเพิม่ ของก๊าซเรือนกระจก
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ปริมาณการใช้ป๋ ยุ เป็นหลัก ในส่วนของภาคพลังงานการเพิม่ ขึน้ เป็นไปตามโครงสร้าง
การพัฒนาและความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศ  
ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มคี า่ เป็ นลบในปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2000-ค.ศ. 2004)
แสดงถึงศักยภาพในการเป็ นแหล่งดูดกลับของภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ของประเทศไทย ซึง่ เมือ่
น� ำมาคิดรวมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศแล้วท�ำให้ค่าที่ค�ำนวณมีปริมาณน้ อยลง (ดูรูปที่
2.22 และ 2.23) โดยท�ำให้เป็ นการเพิม่ ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศในช่วง พ.ศ. 2543-2547
(ค.ศ. 2000-2004) เท่ากับร้อยละ 16.1 หรือเท่ากับร้อยละ 3.85 ต่อปี โดยทีภ่ าคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละ
ปา่ ไม้มปี ริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ในช่วง 5ปี เท่ากับ ร้อยละ 260.8 หรือร้อยละ 66.8 ต่อปี  
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รูปที่ 2.22 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
ไม่รวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
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รูปที่ 2.23 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000- 2004)
รวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
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รูปที่ 2.24 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายภาคและค่าทัง้ หมดทัง้ ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)

2.7.2 บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)  แสดงในรูปที่ 2.25 มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 225.03 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทัง้ นี้ปริมาณการปล่อย
ในทุกภาคยกเว้นภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจมีมากขึน้ แต่เมือ่ รวมกับปริมาณการปล่อยจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ และปา่ ไม้
แล้วกลับท�ำให้คา่ การปล่อย (Emission Factor)รวมมีน้อยกว่าการปล่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) สาเหตุมาจาก
ปริมาณการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มีน้อยลงท�ำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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ในสาขานี้มนี ้อยลงมากเมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในขณะทีป่ ริมาณการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเปลีย่ นแปลงเนื้อไม้มมี ากกว่าเดิม  ในภาพรวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้สามารถรดูดกลับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึ 29 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เป็ น
ปีแรกทีม่ กี ารรายงานการปล่อยก๊าซฟลูออโลคาร์บอน โดยมีปริมาณไม่มากนัก   
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากับ 238.81 TgCO2eq  หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
ร้อยละ 6.1 ภาคทีม่ กี ารปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ คือภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและภาค
ของเสีย ส่วนภาคการเกษตรนัน้ มีปริมาณการปล่อยก๊าซลดลงเนื่องจากพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วในปีน้มี ปี ริมาณลดลง นอกจาก
นี้ปริมาณการดูดกลับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีคา่ น้อยลงด้วย
สาเหตุมาจากพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทถ่ี กู ท�ำลายไม่มากขึน้ และพืน้ ทีป่ ลูกและรักษาปา่ มีใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากับ 251.75 Tg คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มากกว่าการปล่อยในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ประมาณ
ร้อยละ 5.4 โดยมีปริมาณการปล่อยเพิม่ ขึน้ ทุกภาคการปล่อย ยกเว้นภาคกระบวนการอุตสาหกรรมทีม่ คี ่าลดลง
เล็กน้อยเนื่องจากในปีน้กี ารผลิตปูนซีเมนต์มนี ้อยลง ส�ำหรับปริมาณก๊าซฟลูออโรคาร์บอนนัน้ ยังคงมีคา่ เพิม่ ขึน้ การดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ กว่าปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ประมาณ 2 Tg คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 265.88 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นปริมาณปล่อยเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003) ร้อยละ 5.6 โดยมีการเพิม่ ขึน้ ทุกภาคกิจกรรม โดยเฉพาะภาคปา่ ไม้มกี ารดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับ 28.5 Tg หรือเท่ากับ ร้อยละ 10.7 ของปริมาณการปล่อยทัง้ ประเทศในปีเดียวกัน
(Activity Data)จากการด�ำเนินงานโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ ส่วนค่าการปล่อย (Emission
Factor) ก๊าซเรือนกระจกนัน้ ได้จากการติดตามตรวจสอบระบบบ�ำบัดอากาศเสียของโรงงานเตาเผา 2 แห่ง คือ โรงเตา
เผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลเกาะสมุย
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รูปที่ 2.25 ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001),
ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002), ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003),และ ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004

บทที่ 3 ภาคพลังงาน (Energy)
ภาคพลังงานมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ุดของปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากภาคพลังงานนัน้ เกิดจากการใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก (ตารางที่ 3.1) คือส่วนแรกจากการเผาไหม้
เชือ้ เพลิง (Fuel Combustion) เช่น การใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า การกลันน�
่ ้ ำมัน การขนส่ง อุตสาหกรรม ภาค
ครัวเรือน เป็ นต้น ส่วนทีส่ องเกิดจากการเล็ดลอดของก๊าซเรือนกระจก (Fugitive Emissions) จากกระบวนการผลิต
ต่าง ๆ เช่น การขุดเจาะน�้ำมัน การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ การท�ำเหมืองถ่านหิน เป็ นต้น จากข้อมูลในอดีตแสดงให้
เห็นว่าสัดส่วนของการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งนัน้ มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในอัตราทีส่ งู
อันเป็ นผลมาจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดั เทียมกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เพือ่ ยกระดับความเป็ นอยู่
ของประชากรในประเทศ

3.1 วิธีการค�ำนวณ (Methodology)
การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานในครัง้ นี้ ได้ใช้วธิ กี ารค�ำนวณแบบ เทียร์ 1 (Tier 1)
ซึง่ เป็ นวิธเี ดียวกันกับการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในรายงานแห่งชาติฉบับแรก (Initial National Communication:
INC) (ตารางที่ 3.1) ด้วยวิธกี ารค�ำนวณนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน สามารถค�ำนวณได้จากข้อมูล
กิจกรรม ซึง่ เป็ นข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยสุดท้าย (Final Energy Consumption) กับค่าแนะน�ำ (Default
Value) (รายละเอียดของข้อมูลทัง้ สองได้แสดงไว้ในรายงานภาคพลังงานในแถบบันทึกข้อมูล) จากคูม่ อื การ
จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติปี 1996 ของ IPCC ดังแสดงในสมการที่ 3-1
EmissionsGHGfuel =Fuel Consumptionfuel Emission FactorGHGfuel
เมือ่ : EmissionsGHGfuel
Fuel Consumptionfuel

=

emissions of a given GHG by type of fuel (kg GHG)

=

amount of fuel combusted (TJ)

Emission FactorGHGfuel   =

default emission factor of a given GHG by type of fuel
(kg gas/TJ)
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ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบวิ ธีการค�ำนวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่าง INC กับ SNC

1A FUEL COMBUSTION

1A1a. สาขาผลิตไฟฟ้าและความร้อน
(Public Electricity  and Heat Production)
1A1 Energy 1A1b. สาขาการกลันน�
่ ้ ำมัน (Petroleum Refining)
Industry
1A1c. สาขาการผลิตขัน้ ทีส่ องและสามจากเชือ้ เพลิงแข็ง    
(Manufacture of Solid Fuels and Other Energy Industries)
1A2a. สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
(Iron and Steel)
1A2b. สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
(Fabricated Metals)
1A2c. สาขาอุตสาหกรรมเคมี (Chemicals)
1A2d. สาขาออุตสาหกรรมกระดาษ
และเยือ่ กระดาษ (Pulp, Paper and Print)   
1A2
Manufacturing 1A2e. สาขาอุตสาหกรรมอาหาร, เครือ่ งดืม่ และยาสูบ
Industries and (Food Processing, Beverages and  Tobacco)
Construction 1A2f. สาขาอุตสาหกรรมอโลหะ (Non-Metallic Minerals)
1A2i. สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining and Quarrying)  
1A2j. สาขาอุตสาหกรรมไม้และเครือ่ งเรือน
(Wood and wood product)
1A2k. สาขาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Construction)
1A2l. สาขาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (Textile)
1A3a. สาขาการขนส่งทางอากาศ (Civil Aviation)
1A3b. สขาการขนส่งทางถนน (Road Transportation)
1A3 Transport 1A3c. สาขาการขนส่งทางราง (Railways)
1A3d. สาขาการขนส่งทางน�้ำ (Navigation)
1A3e. สาขาการขนส่งด้านอืน่ ๆ (Other Transportation)
1A4a. สาขาอาคารพาณิชย์/สถาบัน
(Commercial/Institutional)
1A4 Other
1A4b. สาขาครัวเรือน (Residential)
Sectors
1A4c. สาขาการเกษตร/ปา่ ไม้/ประมง
(Agricultural/Forestry/Fishing)
1A5a. Stationary
1A5 Other
1A5b. Mobile
40

Tier using Tier using
(SNC)
(INC)
Tier 1

Tier 1

Tier 1

N/A

Tier 1

N/A

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

N/A

N/A

Tier using Tier using
(SNC)
(INC)

1A FUEL COMBUSTION

1B  FUGITIVE EMISSIONS  FROM FUELS
1B1a. สาขาการท�ำเหมืองถ่านหิน (Coal Mining)
1B1 Solid
1B1b. สาขาการผลิตขัน้ ทีส่ องและสามของเชือ้ เพลิงแข็ง  (Solid
Fuels
Fuel  Transformation)
1B1c. สาขากิจกรรมอืน่ ๆ (Other)
1B2a. สาขาก๊าซทีเ่ ล็ดลอดระหว่างการขุดเจาะน�้ำมัน (Oil)
สาขาก๊าซทีเ่ ล็ดลอดระหว่างการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
1B2 Oil and 1B2b.
Natural Gas (Natural Gas)
1B2c. สาขาก๊าซทีถ่ กู ปล่อยหรือเผาไหม้สว่ นทีเ่ กิน ในระหว่าง
การท�ำเหมืองน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Venting and Flaring)

Tier 1

Tier 1

N/A

N/A

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 1

3.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Results of GHGs Emission)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกคิดเป็น 159.39 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ซึง่ เป็ นภาคทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ แสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคพลังงานตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)
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ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)   แสดงให้
เห็นว่า สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry) ซึง่ ประกอบด้วยการเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในสาขาการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อน (Public Electricity and Heat Production) และการเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในสาขาการกลันน�
่ ้ ำมัน
(Petroleum Refining) เป็ นสาขาทีม่ กี ารปล่อยก๊าซ CO2 มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 42.9 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
CO2 ทัง้ หมดจากภาคพลังงาน รองลงมาได้แก่ สาขาขนส่ง (Transportation) ซึง่ ประกอบด้วยสาขาการขนส่งทาง
อากาศ (Civil Aviation) สาขาการขนส่งทางถนน (Road Transport) สาขาการขนส่งทางราง (Railways) และสาขา
การขนส่งทางน�้ำ  (Navigation) มีปริมาณการปล่อยก๊าซคิดเป็ นร้อยละ 29.6 ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และเมือ่ วิเคราะห์
ลงไปในระดับของสาขาย่อย พบว่าสาขาย่อยทีม่ กี ารปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด 2 ล�ำดับแรกได้แก่ การเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ทีใ่ ช้ในสาขาการผลิตไฟฟ้าและความร้อน และสาขาการขนส่งทางถนนซึง่ มีปริมาณการปล่อยก๊าซคิดเป็ นร้อยละ 38
และร้อยละ 29 ตามล�ำดับ ดังรูปที่ 3.3
เมือ่ วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2547 (ค.ศ. 2000-2004) พบว่าปริมาณ
การปล่อยก๊าซในสาขาการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานทีเ่ ติบโตจากการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจ ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ถึง 3.6

รูปที่ 3.2 การปล่อย CO2 จ�ำแนกสาขาของภาคพลังงานปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
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รูปที่ 3.3 การปล่อย CO2 จ�ำแนกสาขาย่อยของภาคพลังงานปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

รูปที่ 3.4 การปล่อยก๊าซ CO2 จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000-2004)

รูปที่ 3.5 การปล่อยก๊าซ CH4 จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ.2000 – 2004)
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รูปที่ 3.6 การปล่อยก๊าซ N2O จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขาของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000-2004)

3.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base
		 year 1994)
เมือ่ เปรียบเทียบค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) กับค่าทีเ่ คยค�ำนวณไว้ใน INC
พบว่าผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของสาขาการผลิตไฟฟ้าและความร้อน และสาขาการขนส่งมีความ
แตกต่างกันไม่มากนัก โดยมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ในส่วนของการใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรม
การผลิตและก่อสร้างและสาขาครัวเรือนและสาขาอาคารพาณิชย์/สถาบัน มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง คือต�่ำกว่า
ค่าของ INC ประมาณร้อยละ 21.3 และร้อยละ 7.2 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2
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จากการเปรียบเทียบข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึง สาเหตุของผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ทีแ่ ตก
ต่างกันมากถึงร้อยละ 21.3 ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่วา่ ต่างก็ใช้หลักการการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แบบ เทียร์ 1 (Tier 1) ในการค�ำนวณทัง้ คู่ และเนื่องด้วยหลักการ การค�ำนวณแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) ของก๊าซ CO2
นัน้ จะใช้หลักการค�ำนวณจากองค์ประกอบคาร์บอนในเชือ้ เพลิง ซึง่ ผลลัพธ์ของการค�ำนวณระหว่าง INC และSNC
ก็ยอ่ มไม่น่าจะแตกต่างกัน แต่ถา้ หากว่าผลลัพธ์การค�ำนวณมีคา่ ต่างกันมากนัน้ ก็อาจจะมีสาเหตุหลักๆ เช่น ความ
แตกต่างในรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีน่ �ำมาใช้ในการค�ำนวณ, ค่า Conversion Factor ทีน่ �ำ
มาใช้ในการแปลงหน่วยจาก Physical Units ไปเป็ นค่าพลังงานในหน่วย Joule, และความแตกต่างของค่า ค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ทีน่ �ำมาใช้ในการค�ำนวณ ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ก็ไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้อา้ งอิงของค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ทีท่ าง INC ได้น�ำมาใช้ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทราบแต่เพียง
ว่าใช้แหล่งข้อมูล ของข้อมูลกิจกรรมจากแหล่งเดียวกัน ดังนัน้ ปริมาณการปล่อยทีม่ คี วามแตกต่างกันนัน้ อาจจะเกิด
จากสาเหตุดงั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น

ส่วนผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท Non-CO2 ก็มคี วามแตกต่างกันระหว่างผล
การค�ำนวณของ INC กับ SNC ค่อนข้างมาก ซึง่ ความแตกต่างดังกล่าวอาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวกับในกรณี CO2
(ตารางที่ 3.3)
ตารางที่ 3.2 ผลการค�ำนวณปริ มาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี พ.ศ.2537( ค.ศ. 1994) ระหว่าง INC กับ SNC

Energy Sector
Energy Industries
Manufacturing Industries and
Construction
Transport
Residential and Commercial/Institutional
Agriculture
Total

INC
45,529.30

CO2 Emission, 1994
SNC
% Diff.
45,532.81
0.007%

30,824.20

25,422.16

-21.25%

39,920.40
3,469.4
4,849.00
125,482.80

39,952.32
3,236.50
4,848.99
118,992.78

0.08%
-7.20%
0.00%
-5.50%

ตารางที่ 3.3 ผลการค�ำนวณปริ มาณการปล่อยก๊าซ CH4 และ N2O ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ระหว่าง INC กับ SNC

Energy Sector
Energy Industries
Manufacturing Industries and
Construction
Transport
Residential and Commercial/
Institutional
Agriculture
Total

CH4 Emission, 1994
INC
SNC % Diff.
2.07
1.06 -95.28%

N2O Emission, 1994
INC
SNC % Diff.
0.1
0.33 69.7%

0.61

6.55 90.69%

0.58

0.92

36.96%

0.09

5.67 98.41%

0

0.35

NA

0.06
0.00
2.85

77.82 99.92%
0.34
NA
91.44 96.88%

0.06
0.01
0.83

0.75
0.04
2.39

92%
75%
65.27%
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3.4 การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ จากการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มีสาเหตุมาจากความคลาด
เคลือ่ น ในการตรวจวัดหรือเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ ซึง่ มี 2 แหล่งข้อมูลส�ำคัญคือ ข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลค่า
การปล่อย (Emission Factor) ในการศึกษานี้ได้คำ� นวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธเี ทียร์1 (Tier1)
ซึง่ ตามคูม่ อื Good Practice Guidance ของ IPCC ได้แนะน�ำให้คำ� นวณความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม โดย
ก�ำหนดให้มคี า่ ความไม่แน่นอนประมาณร้อยละ 5 (ส�ำหรับข้อมูลทีม่ กี ารบันทึกเป็ นรายงานของประเทศ) ส่วนค่า
ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) มีความแตกต่างกัน ซึง่ ค่าแนะน�ำตามคูม่ อื Good Practice
Guidance ของ IPCC นัน้ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ของ CO2 มีรอ้ ยละความไม่แน่นอนต�่ำทีส่ ดุ คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 5 ส่วนค่าการปล่อย (Emission Factor) ของ CH4 และ N2O มีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยี
ของแต่ละสาขาย่อย ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 50 – 300 และร้อยละ 40 – 1,000 ตามล�ำดับ ซึง่ จากค่าทีใ่ ห้ไว้ จะเห็น
ว่าค่าความไม่แน่นอนมีคา่ สูงมาก เป็ นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ต่างเป็ นทีท่ ราบกันดีในหมูผ่ เู้ ชีย่ วชาญ การ
ประมาณการปล่อย CH4 และ N2O มักมีความไม่แน่นอนสูง แต่เนื่องด้วยในการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนัน้ ได้ใช้การค�ำนวณด้วยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) ดังนัน้ การเลือกใช้คา่ ความไม่แน่นอนของค่า
การปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกของก๊าซประเภท Non-CO2 จึงได้เลือกใช้คา่ จากช่วงของค่าความไม่
แน่นอนของก๊าซชนิดนัน้ ๆ เป็ นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3.4 – 3.6
ตารางที่ 3.4 ค่าความไม่แน่ นอนของข้อมูลกิ จกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อยก๊าซ CO2

1A FUEL COMBUSTION

1A1 Energy
Industry
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1A1a  Public Electricity  and
Heat Production
1A1b  Petroleum Refining
1A1c  Manufacture of Solid
Fuels and Other Energy
Industries

CO2
Emission
(Gg CO2)

AD Unc.
(%)

EF Unc.
(%)

Combined
Unc. (%)

57,285.35

5

5

7.071

6,955.66

5

5

7.071

w

1A FUEL COMBUSTION
1A2a  Iron and Steel
1A2b  Fabricated Metals
1A2c  Chemicals
1A2d  Pulp, Paper and Print
1A2e  Food Processing,
Beverages and  Tobacco
1A2
Manufacturing 1A2f  Non-Metallic Minerals
Industries and
Construction 1A2i   Mining and Quarrying  
1A2j   Wood and wood
product
1A2k  Construction
1A2l   Textile
1A2m Non-specified Industry
1A3a  Civil Aviation
1A3b  Road Transportation
1A3 Transport 1A3c  Railways
1A3d  Navigation
1A3e  Other Transportation
1A4a Commercial/Institutional  
1A4 Other
1A4b  Residential
Sectors
1A4c  Agriculture /Forestry /
Fishing
1A5a  Stationary
1A5 Other
1A5b  Mobile
1B FUGITIVE EMISSIONS FROM FUELS
1B1a  Coal Mining
1B1b  Solid Fuel  
1B1 Solid
Transformation
Fuels
1B1c  Other
1B2a  Oil
1B2 Oil and
1B2b  Natural Gas
Natural Gas
1B2c  Venting and Flaring

CO2

5
5
5
5

5
5
5
5

Combined
Unc. (%)
7.071
7.071
7.071
7.071

2,665.72

5

5

7.071

11,860.29
35.09

5

5

7.071

87.86

5

5

7.071

463.38
1,954.75
4,860.94
915
43,034
304
186

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

7.071
7.071
7.071
7.071
7.071
7.071
7.071

4,287.53

5

5

7.071

6,621.88

5

5

7.071

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

Emission
(Gg CO2)
1,691.40
810.11
4,719.07
2,059.02

AD Unc.
(%)

EF Unc.
(%)

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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ตารางที่ 3.5 ค่าความไม่แน่ นอนของข้อมูลกิ จกรรม (Activity Data)และค่าการปล่อยก๊าซ CH4

CH4

1A FUEL COMBUSTION
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Emission Emission
AD Unc.
(Gg
CO2
(Gg CH4)
(%)
Eq.)

1A1a  Public Electricity  
1.66
21.84
and Heat Production
1A1 Energy 1A1b  Petroleum Refining
0.287
5.88
Industry
1A1c  Manufacture of
Solid Fuels and Other
95.62 2,008.02
Energy Industries
1A2a  Iron and Steel
0.11
2.31
1A2b  Fabricated Metals
0.05
1.05
1A2c  Chemicals
0.39
8.19
1A2d  Pulp, Paper and
0.16
3.36
Print
1A2e  Food Processing,
0.10
2.10
Beverages and  Tobacco
1A2
Manufacturing 1A2f  Non-Metallic
1.14
23.94
Industries
Minerals
and
1A2i   Mining and
0.00
0.02
Construction Quarrying  
1A2j   Wood and wood
0.00
0.04
product
1A2k  Construction
0.01
0.21
1A2l   Textile
0.08
1.68
1A2m Non-specified
0.15
3.15
Industry
1A3a  Civil Aviation
0.01
0.21
1A3b  Road
135.66
Transportation
6.52
1A3
1A3c  Railways
0.02
0.42
Transport
1A3d  Navigation
0.01
0.21
1A3e  Other
Transportation
1A4a Commercial/
Institutional  
1A4 Other
1A4b  Residential
52.83
1109.43 5
Sectors
1A4c  Agriculture /  
0.455
9.56
5
Forestry / Fishing
1A5a  Stationary
1A5 Other
1A5b  Mobile

EF Unc.
(%)

Combined
Unc. (%)

5

100

100.12

5

100

100.12

5

100

100.12

5
5
5

100
100
100

100.12
100.12
100.12

5

100

100.12

5

100

100.12

5

100

100.12

5

100

100.12

5
5

100
100

100.12
100.12

5

100

100.12

5

200

200.06

5

50

50.25

5
5

50
200

50.25
200.06

100

100.12

100

100.12

CH4

1A FUEL COMBUSTION

1B1 Solid
Fuels
1B2 Oil and
Natural Gas

1B1a  Coal Mining
1B1b  Solid Fuel  
Transformation
1B1c  Other
1B2a  Oil
1B2b  Natural Gas
1B2c  Venting and Flaring

Emission Emission
Unc. EF Unc. Combined
CO2 AD(%)
(Gg CH4) (GgEq.)
(%)
Unc. (%)
32.17
675.57
2
250
250.01

9.07
82.32
5.60

190.47
1728.72
117.60

50
50
50

300
300
300

304.14
304.14
304.14

ตารางที่ 3.6 ค่าความไม่แน่ นอนของข้อมูลกิ จกรรม (Activity Data)และค่าการปล่อยก๊าซ N2O

1A FUEL COMBUSTION

1A1a  Public Electricity  
and Heat Production
1A1b  Petroleum
1A1 Energy
Refining
Industry
1A1c  Manufacture of
Solid Fuels and Other
Energy Industries
1A2a  Iron and Steel
1A2b  Fabricated Metals
1A2c  Chemicals
1A2d  Pulp, Paper and
Print
1A2e  Food Processing,
Beverages and  Tobacco
1A2
Manufacturing 1A2f  Non-Metallic
Industries and Minerals
Construction 1A2i   Mining and
Quarrying  
1A2j   Wood and wood
product
1A2k  Construction
1A2l   Textile
1A2m Non-specified
Industry

N2O

Emission Emission
CO2
(Gg N2O) (GgEq.)

AD Unc.
(%)

EF Unc.
(%)

Combined
Unc. (%)

0.4200 130.2000

5

500

500.025

0.0600

18.6000

5

500

500.025

0.0192
0.0036
0.0499

5.952
1.116
15.4690

5
5
5

500
500
500

500.025
500.025
500.025

0.0254
0.0218

7.8740
6.7580

5
5

500
500

500.025
500.025

0.1460

45.26

0.0003

0.0930

5

500

500.025

0.0007
0.0038
0.0176

0.2170
1.1780
5.4560

5
5
5

500
500
500

500.025
500.025
500.025

0.0409

12.6790

5

500

500.025
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1A3a  Civil Aviation
1A3b  Road
Transportation
1A3 Transport 1A3c  Railways
1A3d  Navigation
1A3e  Other
Transportation
1A4a Commercial/
Institutional  
1A4 Other
1A4b  Residential
Sectors
1A4c  Agriculture /  
Forestry / Fishing
1A5a  Stationary
1A5 Other
1A5b  Mobile
1B  FUGITIVE EMISSIONS  FROM
FUELS
1B1a  Coal Mining
1B1 Solid
1B1b  Solid Fuel  
Fuels
Transformation
1B1c  Other
1B2a  Oil
1B2 Oil and 1B2b  Natural Gas
Natural Gas 1B2c  Venting and
Flaring

0.0300

รายงานฉบับสมบรูณ์

9.3000

5

1000 1,000.012

0.3600 108.5000

5

40

40.311

0.576

178.56

5

500

500.025

0.0544
NA
NA

16.864
NA
NA

5
NA
NA

500
NA
NA

500.025
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

3.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
การจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกในภาคพลังงานครัง้ นี้ ได้มกี ารตรวจสอบค่าทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการค�ำนวณจากแหล่ง
ข้อมูลภายในและต่างประเทศ โดยข้อมูลกิจกรรม (ปริมาณการใช้พลังงาน) ได้ตรวจสอบจากแหล่งทีม่ าของข้อมูลคือ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.) รวมทัง้ งานวิจยั อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนข้อมูลค่าการปล่อย
(Emission Factor) ได้ศกึ ษาข้อมูลจากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปีพ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ของ IPCC และ European
Environment Agency (EEA) รวมทัง้ งานวิจยั อื่น ๆ ภายในประเทศ (INC) โดยท้ายทีส่ ดุ พบว่าข้อมูลทีเ่ หมาะสม
และเป็ นมาตรฐานทีย่ อมรับกันส�ำหรับใช้ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครัง้ นี้เป็ นค่าการปล่อย
(Emission Factor) ทีไ่ ด้แนะน�ำในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี พ.ศ 2539 (ค.ศ.1996) ของ IPCC
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ผลการค�ำนวณทีไ่ ด้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้น�ำไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น INC และ
รายงานสถานการณ์พลังงานของ พพ. พบว่าผลการค�ำนวณในการค�ำนวณก๊าซเรือนกระจกบางชนิด เช่น CO2 มี
ความแตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ มีความแตกต่างกันเนื่องจากค่าการปล่อย (Emission Factor)
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณแตกต่างกัน

3.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ที่สูงขึ้น
1A1 สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries)
• ข้อมูลกิ จกรรม
ส�ำหรับข้อมูลด้านกิจกรรมทีไ่ ด้มกี ารจัดเก็บรวบรวมไว้นนั ้ มีความเหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะใช้ในการค�ำนวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) เท่านัน้ โดยสามารถทราบได้ถงึ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้เชือ้ เพลิงแต่ละประเภท เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ถ่านหิน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
ในกรณีของการค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึง่ จะมีความแตกต่างกันในส่วนของการใช้คา่ การปล่อย (Emission
Factor) ก๊าซเรือนกระจก จากค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีแ่ นะน�ำ ซึง่ ได้แนะน�ำไว้ใน คูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี
พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ของ IPCC เป็ นค่าการปล่อย (Emission Factor) เฉพาะของประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ ข้อมูลด้าน
กิจกรรมต่างๆส�ำหรับการค�ำนวณแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) นัน้ สามารถใช้ได้กบั การค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) เช่นกัน
ส�ำหรับการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 3 (Tier 3) นัน้ ทัง้ ค่าการปล่อย (Emission
Factor) ก๊าซเรือนกระจก และปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงแต่ละประเภท จะต้องอยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ห้รายละเอียดถึง ประเภท
ของเทคโนโลยีทใ่ี ช้ ระบบควบคุมมลพิษ ลักษณะการใช้งานหรือการเดินเครือ่ งของเครือ่ งผลิตก�ำลัง การบ�ำรุงรักษา
รวมไปถึงอายุการใช้งานและอืน่ ๆ ดังนัน้ ข้อมูลด้านกิจกรรมทีม่ อี ยู่ จึงยังไม่เพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการค�ำนวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 3 (Tier 3) ได้
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
โดยปกติคา่ การปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกทีแ่ นะน�ำให้ใช้ คือ ค่าการปล่อย (Emission Factor)
ทีแ่ นะน�ำ ทีไ่ ด้มกี ารแนะน�ำไว้ใน คูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ของ IPCC ยกเว้นว่า ในกรณีทใ่ี ช้
ค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกทีม่ คี า่ แตกต่างออกไป ไม่วา่ จะมากกว่าหรือน้อยกว่านัน้ ต้องมี
ค�ำอธิบายหรือเหตุผลทีเ่ หมาะสม
ในส่วนของค่าการปล่อย (Emission Factor)ของ CO2 ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณองค์ประกอบของคาร์บอนในเชือ้
เพลิง ดังนัน้ การค�ำนวณปริมาณการปล่อย CO2 ไม่วา่ จะเป็ นแบบ เทียร์ 1, 2, 3 (Tier 1, 2 หรือ 3) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะ
ไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่สำ� หรับก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มทีเ่ ป็ น Non-CO2 ค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซ
เรือนกระจกจะขึน้ อยู่กบั ทัง้ ประเภทของเชือ้ เพลิงและประเภทของเทคโนโลยีทใ่ี ช้ รวมถึงลักษณะการใช้งาน และ
การบ�ำรุงดูแลรักษา ฉะนัน้ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกประเภททีเ่ ป็ น Non-CO2 เหล่านี้ จะมี
ค่าแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเทคโนโลยี
ส�ำหรับแนวทางการเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกรณีของ CO2 จ�ำเป็น
ต้องมีการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลขององค์ประกอบของเชือ้ เพลิงทีม่ กี ารใช้ และส�ำหรับค่าการปล่อย (Emission Factor)
ก๊าซเรือนกระจกชนิดทีเ่ ป็ น Non-CO2 จ�ำเป็ นต้องมีการศึกษาและตรวจวัดก๊าซแต่ละชนิดรวมถึงรายละเอียดของ
เทคโนโลยีทท่ี ำ� การตรวจวัด เพือ่ น�ำค่าดังกล่าวมาก�ำหนดเป็ นค่าการปล่อย (Emission Factor) ของก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ ป็ นค่าเฉพาะของประเทศต่อไป
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1A2 สาขาอุตสาหกรรมการผลิ ตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries & Construction)
• ข้อมูลกิ จกรรม
เนื่องด้วยเทคโนโลยีทใ่ี ช้เพือ่ ผลิตพลังงานใช้ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างนัน้ มีความหลากหลาย
และแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกัน
ดังนัน้ ควรจะใช้การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 2 (Tier) 2 ซึง่ ให้ผลการค�ำนวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแต่ละเทคโนโลยีทใ่ี ช้ผลิตพลังงานและประเภทของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ เพราะฉะนัน้ ข้อมูล
กิจกรรมจะต้องอยูใ่ นรูปของปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตพลังงานตามแต่ละเทคโนโลยีทม่ี กี ารใช้งานและจะต้อง
เป็ นข้อมูลทีแ่ บ่งไปตามสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเช่นกัน
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
นอกเหนือจากการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) แล้ว เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี ี
ความละเอียดและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ควรใช้การค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึง่ ค่าการปล่อย (Emission Factor)
ก๊าซเรือนกระจก ส�ำหรับแต่ละประเภทเชือ้ เพลิงและชนิดของเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน สามารถใช้คา่ ทีม่ กี ารแนะน�ำ
ในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 1996 ของ IPCC ได้เลย หรือจะเป็ นค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาเอง
1A3 กลุ่มขนส่ง (Transport)
• ข้อมูลกิ จกรรม
จากการศึกษาข้อมูลกิจกรรมในปจั จุบนั พบว่าข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงยังคงเป็ นข้อมูลทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ส�ำหรับการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการขนส่งทางถนน ส�ำหรับรายงาน SNC ด้วยวิธกี าร
ค�ำนวณแบบเทียร์ 1 (Tier) 1 เนื่องด้วยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับข้อมูลกิจกรรมทีต่ อ้ งการ
ส�ำหรับค�ำนวณด้วยวิธแี บบ เทียร์ 2 (Tier 2) หรือ เทียร์ 3 (Tier 3) อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สามารถค�ำนวณด้วยวิธแี บบ เทียร์ 2 (Tier 2) และ เทียร์ 3 (Tier 3) ได้ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่
• เทียร์ 2 (Tier 2) : ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงแต่ละชนิดแยกตามประเภทยานพาหนะ และประเภทของ Emission
control technology
• เทียร์ 3 (Tier 3) : ระยะการเดินทางเฉลีย่ (Vehicle Kilometer of Traveled: VKT) ของยานพาหนะแต่ละประเภท
ส่วนสาขาการขนส่งทางอากาศนัน้ จากการศึกษาข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ในปจั จุบนั พบว่าข้อมูลปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิงยังคงเป็ นข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดส�ำหรับการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขานี้
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการค�ำนวณด้วยแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) อาจจะเป็ นไปได้หากมีการรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมการขนส่งทางอากาศ สายการบินต่างๆ บริษทั วิทยุการบิน จ�ำกัด และการทาง
อากาศยาน โดยเฉพาะข้อมูล LTO ส่วนข้อมูลส�ำหรับการค�ำนวณแบบ เทียร์ 3 (Tier 3) เป็ นไปได้ยากเนื่องจากเป็ น
ข้อมูลเฉพาะของแต่ละสายการบินและไม่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะ
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
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การเลือกใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จ�ำเป็ นต้องให้สอดคล้องกับข้อมูลกิจกรรม ซึง่ ในปจั จุบนั ข้อมูล
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมในการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน SNC เป็ นข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงประเภทต่างๆ
ดังนัน้ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีเ่ หมาะสมคือ ค่าการปล่อย (Emission Factor)ของการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ดังกล่าว จากการศึกษาค่าการปล่อย (Emission Factor)พบว่ายังไม่มคี า่ การปล่อย (Emission Factor) ของเชือ้ เพลิง
ประเภทต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นค่าเฉพาะของประเทศ จึงยังคงต้องใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) ทีแ่ นะน�ำไว้ใน คูม่ อื การ

จัดท�ำบัญชีฯ ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ของ IPCC ตามการค�ำนวณแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
ศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ หาค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีเ่ ป็ นค่าเฉพาะของประเทศของเชือ้ เพลิงแต่ละประเภท
เพือ่ ทีจ่ ะยกระดับการค�ำนวณให้เป็ นแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) ยิง่ กว่านัน้ ควรมีการวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ หาค่าการปล่อย
(Emission Factor) ตามระยะทางการวิง่ ของยานพาหนะแยกตามประเภทของยานยนต์ ชนิดของเชือ้ เพลิง ประเภท
ของเทคโนโลยีการควบคุมการปล่อยมลพิษ และลักษณะของวัฏจักรการขับขีเ่ พือ่ สามารถค�ำนวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 3 (Tier 3)  ได้
ส่วนภาคขนส่งทากอากาศนัน้ ถึงแม้วา่ ประเทศไทยยังไม่ได้มกี ารวิเคราะห์คา่ การปล่อย (Emission Factor) ที่
เป็ นค่าเฉพาะจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากสาขาการขนส่งทางอากาศ แต่เนื่องจากเครือ่ งบินมีมาตรฐานทีค่ ล้ายคลึง
กันทัวโลก
่
ดังนัน้ จึงคาดได้วา่ ค่าทีแ่ นะน�ำไว้ใน คูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ของ IPCC เป็ นค่าที่
ไม่แตกต่างกับค่าเฉพาะของประเทศมากนัก ซึง่ อาจจะน�ำไปใช้ในการค�ำนวณแบบ เทียร์ 2(Tier 2) ได้
1A4 อื่นๆ (Other Sector)

• ข้อมูลกิ จกรรม
เนื่องด้วยข้อมูลด้านกิจกรรมของกลุม่ นี้มคี วามหลากหลาย และกระจัดกระจายท�ำให้การเก็บข้อมูลปริมาณการ
ใช้เชือ้ เพลิงไม่วา่ จะเป็ นในระดับอาคารและหน่วยงาน, ภาคครัวเรือน, ภาคการเกษตร นัน้ ท�ำได้คอ่ นข้างยาก ซึง่ การ
ค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) ก็มคี วามเหมาะสมเพียงพอแล้ว หากต้องการค�ำนวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ (Tier) ทีส่ งู ขึน้ คงท�ำได้เฉพาะในส่วนของการใช้เชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตพลังงานและ
ความร้อนของภาคอาคารและหน่วยงานเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทีส่ ามารถบ่งบอกได้ถงึ ว่า
ปริมาณเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้เพือ่ ผลิตพลังงานและความร้อนนัน้ ได้ถกู น�ำไปใช้กบั เทคโนโลยีการผลิตพลังงานและความร้อน
ชนิดใด ถึงจะสามารถท�ำการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ (Tier) ทีส่ งู ขึน้ ได้
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
นอกเหนือจากการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) แล้ว เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี ี
ความละเอียดและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ควรใช้การค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึง่ ค่าการปล่อย (Emission Factor)
ก๊าซเรือนกระจก ส�ำหรับแต่ละประเภทเชือ้ เพลิงและชนิดของเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน สามารถใช้คา่ ทีม่ กี ารแนะน�ำ
ในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 1996 ของ IPCC (IPCC Guidelines 1996) ได้เลย หรือจะเป็ นค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาเอง
1B1 สาขาเชื้อเพลิ งแข็ง (Solid Fuels)
• ข้อมูลกิ จกรรม
เนื่องจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดจากการท�ำเหมืองถ่านหินมีปริมาณน้อยมาก จนถือได้วา่ ไม่ใช่เป็ น
แหล่งปล่อยหลัก (Not key source category) ซึง่ ถือได้วา่ การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดออกมาแบบ
เทียร์ (Tier) 1 ก็มคี วามเหมาะสมเพียงพอแล้ว
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
จากการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดแบบ เทียร์ 1 (Tier 1) เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี คี วามละเอียด
และแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ควรใช้การค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึง่ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจก
ส�ำหรับการท�ำเหมืองถ่านหินแบบ Surface Mining จะต้องเป็ นค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจก
เฉพาะหรือจะเป็นค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาจากพืน้ ทีเ่ หมืองแต่ละเหมืองโดยเฉพาะ (Country or Basin Specific Method)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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1B2 สาขาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas)
• ข้อมูลกิ จกรรม
เนื่องจากปริมาณการก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดจากการขุดเจาะน�้ ำมันและก๊าซธรรมชาติมปี ริมาณค่อนข้าง
มากเมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มของ Fugitive Emission ซึ่งเกิดขึน้ จากหลายๆ จุดระหว่างกระบวนการขุดเจาะ
และกระบวนการผลิต ดังนัน้ การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดออกมาจากกระบวนการดังกล่าวนัน้
จะท�ำการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดออกมาแค่เพียงแบบ เทียร์ 1 (Tier 1)   นัน้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจ
จะมีคา่ ความคลาดเคลือ่ นค่อนข้างมาก ดังนัน้ จะต้องท�ำการค�ำนวณแบบ เทียร์ 2, 3 (Tier 2, 3) ซึง่ ข้อมูลกิจกรรม
ทีน่ �ำมาใช้ในการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดออกมา แบบ เทียร์ (Tier) ดังกล่าวนัน้ ต้องการข้อมูล
กิจกรรมในหลายๆ ส่วน เช่น ข้อมูลจ�ำนวนหลุมทีท่ ำ� การขุดเจาะ (Number of Wells Drilled), ปริมาณน�้ำมันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติทผ่ี ลิตได้จากหลุมขุดเจาะแต่ละที่ (Oil & Gas Production), ปริมาณน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทท่ี ำ� การ
ล�ำเลียงมายังแหล่งทีท่ �ำการกลันน�
่ ้ ำมัน (Oil & Gas Transport, Distribution), ปริมาณน�้ ำมันดิบทีเ่ ข้าสู่กระบวน
การกลัน่ (Oil Refining), ปริมาณการกักเก็บน�้ำมันทีไ่ ด้จากการกลัน่ (Oil Storage), รวมถึง  ปริมาณการเผาไหม้สว่ น
ทีเ่ กินในระหว่างการขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Venting & Flaring)
• ค่าการปล่อย (Emission Factor)
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี คี วามละเอียดและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ ควรใช้การค�ำนวณแบบ เทียร์ 2, 3 (Tier 2, 3 ) ซึง่
ค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจก ส�ำหรับการขุดเจาะน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ จะต้องเป็ นค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกเฉพาะ (Site Specific System) หรือจะเป็ นค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาจาก
พืน้ ทีแ่ หล่งขุดเจาะแต่ละแหล่งโดยเฉพาะ และข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาค�ำนวณค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือน
กระจกนัน้ ต้องมีรายละเอียดถึง ค่าอัตราส่วนก๊าซธรรมชาติทผ่ี ลิตได้จากน�้ำมันทีผ่ ลิตได้จากน�้ำมันดิบทีถ่ กู ขุดเจาะขึน้
มา (GOR), ปริมาณก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต (QGas-fuel), ปริมาณก๊าซธรรมชาติสว่ นเกินทีถ่ กู เผาทิง้
(QGas-flared), ปริมาณก๊าซธรรมชาติทถ่ี กู ฉีดพ่นกลับไปยังหลุม (QGas-inj), ปริมาณก๊าซทีถ่ กู ใช้ในกระบวนการอืน่ ๆ (QGas-other),
ค่าอัตราการรัวไหลของก๊
่
าซทีเ่ กิดจากกระบวนการต่าง (Lx) เป็ นต้น
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บทที่ 4 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีส่ �ำคัญ เนื่องจากในการจัดท�ำรายงานบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครัง้ ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2537(ค.ศ. 1994) นัน้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางกลุม่
อุตสาหกรรมซึง่ อาจจะท�ำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีค่ ำ� นวณได้น้อยกว่าความเป็ นจริง ส�ำหรับการจัดท�ำ
รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครัง้ นี้ จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามค�ำแนะน�ำจากคูม่ อื IPCC (1996)
ให้ได้สมบูรณ์ทส่ี ุด จึงมีผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรมทีค่ �ำนวณได้นัน้
เพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ข้อมูลทีแ่ ท้จริงเหล่านี้จะสะท้อนถึงภาวะการณ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ได้ชดั เจนมากขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการด�ำเนินนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป

4.1 วิธีการค�ำนวณ (Methodology)
วิธคี ำ� นวณค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมดนัน้ ใช้วธิ ี เทียร์ (Tier) 1
ตามคูม่ อื IPCC (1996) ทัง้ นี้เนื่องจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ยงั ไม่มคี วามละเอียดเพียงพอทีจ่ ะใช้วธิ กี ารค�ำนวณใน เทียร์
(Tier) ทีส่ งู ขึน้ การค�ำนวณด้วยวิธี เทียร์ (Tier) 1 นัน้ เป็ นการค�ำนวณโดยตัง้ อยูบ่ นสมมติฐานของการเกิดปฏิกริ ยิ า
ของสารนัน้ ๆ ในกระบวนการผลิตโดยตรง ยังไม่รวมรายละเอียดอื่นๆ เช่น ร้อยละของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ (Percent
Conversion) ความบริสทุ ธิของสารตั
ง้ ต้น อัตราการสูญหายในระหว่างการผลิต หรือการเกิดปฏิกริ ยิ าข้างเคียง (Side
์
Reaction) ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้มคี วามแตกต่างกันในแต่ละโรงงานขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีและเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
คือระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ต้องอาศัยการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
สถิตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ลดความไม่แน่นอนของข้อมูล ส�ำหรับในบางกลุม่ ทีค่ ำ� นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ปริมาณการใช้ ปริมาณการใช้สทุ ธินนั ้ ค�ำนวณจากปริมาณการผลิตและการน�ำเข้าหักลบด้วยการส่งออก ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
สมมติฐานว่าปริมาณการใช้ทค่ี ำ� นวณได้นนั ้ ถูกใช้ในปีนนั ้ ๆ ทัง้ หมด ไม่มกี ารสะสม ในบางกรณีทไ่ี ม่สามารถหาข้อมูล
ในบางปีได้จะใช้วธิ ี Trend Extrapolation ทีแ่ นะน�ำในคูม่ อื IPCC (20006) Good Practice Guidance: Chapter 7
เพื่อประมาณข้อมูล นอกจากก๊ าซเรือนกระจกแล้วในรายงานนี้ยงั ได้ค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊ าซอื่นๆ เช่น
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ทีป่ ล่อยจากกระบวนการผลิตนัน้ ๆ โดยใช้วธิ กี าร
เดียวกันกับการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (รายละเอียดของข้อมูลทัง้ สองได้แสดงไว้ในรายงานภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมในแถบบันทึกข้อมูล)

4.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Results of GHGs Emission)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.
2000) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ น 16.39 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 7.2
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ซึง่ เป็ นภาคทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนเป็ นล�ำดับที่ 3 รองจากภาค
พลังงานและภาคเกษตร ตามล�ำดับ แสดงในรูปที่ 4.1

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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รูปที่ 4.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปล่อยจาก
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

รูปที่ 4-2 แสดงผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในทุกกลุม่ (ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)) รูปที่ 4-3 (ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)) และรูปที่ 4-4 เป็ นการเปรียบเทียบ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) และปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

CO2 Emission

CH4 Emission

NMVOC Emission

Total GHGs
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รูปที่ 4.2 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

รูปที่ 4.3 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ 2543 (ค.ศ. 2000)
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รูปที่ 4.4 ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ปล่อยจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

รูปที่ 4.5 ถึง 4.8 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2547 (ค.ศ. 2000–2004)
พบว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตปูนขาวมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนแหล่งปล่อยทีส่ �ำคัญของก๊าซมีเทนเกิดจากการผลิตเอทิลนี ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เคมี
เช่นเดียวกัน กลุม่ ของผลิตภัณฑ์เคมียงั เป็นแหล่งปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์มากทีส่ ดุ นอกจากนี้แล้ว ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมยังเป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุม่ 2F การใช้สารฮาโลคาร์บอน และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

รูปที่ 4.5 การปล่อยก๊าซ CO2 จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)

รูปที่ 4.6 การปล่อยก๊าซ CH4 จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
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รูปที่ 4.7 การปล่อยก๊าซ N2Oจ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)

รูปที่ 4.8 การปล่อยก๊าซ F-gas จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)

4.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication
(base year 1994)
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทีไ่ ด้ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) กับข้อมูลในรายงานจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) นัน้ พบว่ามีขอ้ มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซอื่นๆ ทัง้ สิน้
3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน (CH4)  สารระเหยอินทรียท์ ไ่ี ม่ใช่มเี ทน (NMVOC) แต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้
ในปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นัน้ มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจน
ออกไซด์ แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุม่ 2F การใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
เนื่องจากกรมศุลกากรเริม่ ด�ำเนินการเก็บข้อมูลการน�ำเข้าและส่งออกสารในกลุม่ นี้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
เป็ นต้นมา เนื่องจากค่า Global warming potential (GWP) ของสารในกลุม่ 2F มีคา่ สูงมาก จึงน่าจะส่งผลต่อค่า
การปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมหลังจากปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
นอกจากนี้เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) กับ
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แล้วจะพบว่า การค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นัน้ มีจำ� นวนข้อมูลทีม่ ากขึน้ กว่าเดิมมาก
โดยเฉพาะในกลุม่ ของผลิตภัณฑ์เคมี และอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เมือ่ พิจารณา
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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แหล่งปล่อยหลัก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตปูนขาว ยังเป็ นแหล่งปล่อยหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ขณะทีแ่ หล่งปล่อยหลักของสารระเหยอินทรียท์ ไ่ี ม่ใช่มเี ทนนัน้ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตวิสกี้ ส่วนแหล่งปล่อยทีส่ ำ� คัญ
ของก๊าซมีเทนเกิดจากการผลิตเอทิลนี แต่ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แหล่งปล่อยหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยังคงมาจากมาจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการผลิตปูนขาว แต่แหล่งปล่อยสารระเหยอินทรียท์ ไ่ี ม่ใช่มเี ทนนัน้ เกิด
จากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว อุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เป็ นต้น แหล่งปล่อยหลักของก๊าซมีเทนมาจากการผลิตคาร์บอนแบลค เอทิลนี และสไตรีน
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
ทัง้ สิน้ 231.14 Gg โดยมีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นแหล่งปล่อยหลัก ปริมาณก๊าซมีเทนเพิม่ ขึน้ 6.09 Gg ปริมาณ
การปล่อยสารระเหยอินทรียท์ ไ่ี ม่ใช่มเี ทนลดลง 2,419.99 Gg เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าปริมาณการปล่อยสารระเหยอินทรีย์
ทีไ่ ม่ใช่มเี ทนจากวิสกีใ้ นปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) นัน้ มีคา่ สูงถึง 2,485.24 Gg (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
แต่คา่ ทีค่ ำ� นวณได้ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นัน้ วิสกีจ้ ดั อยูใ่ นกลุม่ Spirit มีคา่ การปล่อย (Emission Factor) เพียง
11.73 Gg (ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต) ซึง่ อาจเกิดจากแหล่งทีม่ าของข้อมูลและค่าการปล่อย (Emission Factor)
ทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2 Equivalent) ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เท่ากับ 16,394.56 Gg เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เล็กน้อย
เท่ากับ 417.49 Gg หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.51 ในปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) มีอตุ สาหกรรมการผลิตแร่ (Mineral Industry)
เป็ นแหล่งปล่อยหลัก ขณะทีใ่ นปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแร่แล้วยังมีอุตสาหกรรมเคมี
เป็นแหล่งปล่อยอันดับทีส่ อง ทัง้ นี้เนื่องจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีการจัดท�ำฐานข้อมูลทีม่ คี วามละเอียด
มากขึน้ ท�ำให้สามารถค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกลุม่ อุตสาหกรรมนี้ได้ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมจะสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการมีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้ ำในปี พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009) ตลอดจนความต้องการใช้สารเคมีในกลุม่ 2 F สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ซึง่ เริม่ เก็บ
ข้อมูลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เป็นต้นมา เนื่องจากสารในกลุม่ นี้นนั ้ มีคา่ GWP สูงมาก จึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมสูงขึน้

4.4 การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
การวิเคราะห์ความไม่แน่ นอนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะอ้างอิงวิธกี ารค�ำนวณจากคู่มอื IPCC
Good Practice Guidance (1996) ซึง่ ได้อธิบายวิธกี ารค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนอย่างละเอียด ในการค�ำนวณจะใช้
ค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) แต่
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนจากข้อมูลทัง้ สองได้ สามารถอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ (Expert
judgment) ได้ มีเพียงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทส่ี ามารถหาค่าความไม่แน่นอนของปริมาณปล่อยได้ เนื่องจากว่าค่าการ
ปล่อย (Emission Factor)ทีอ่ า้ งอิงจากคูม่ อื IPCC (1996) นัน้ ได้ระบุคา่ ความไม่แน่นอนไว้ แต่สำ� หรับกลุม่ อุตสาหกรรม
อืน่ นัน้ นอกจากจะไม่สามารถหาค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)แล้ว ยังไม่มคี า่ ความไม่แน่นอน
ของค่าการปล่อย (Emission Factor) แม้วา่ จะอ้างอิงค่าการปล่อย (Emission Factor) ทัง้ หมดจาก Emission factor
database (IPCC, 1996) ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องใช้วธิ สี มั ภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ ก็บข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) ซึง่ ทุกหน่วยงานให้รายงานค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีร่ อ้ ยละ 5
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ส�ำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มคี า่ ความไม่แน่นอนร้อยละ +7.81 กลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนมีคา่ ความไม่
แน่ นอนร้อยละ +100 (อ้างอิงจากคูม่ อื IPCC) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ รายงานค่าความไม่แน่ นอนร้อยละ +5
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค (ในรายงานของภาคกระบวนการอุตสาหกรรม) โดยรวมภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมมีคา่ ความไม่แน่นอนรวมร้อยละ +7.27

4.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
ด้านการควบคุมคุณภาพทัง้ การเก็บข้อมูล การเลือกใช้คา่ ความไม่แน่นอน และการค�ำนวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ทางทีมวิจยั ได้เลือกข้อมูลทีร่ วบรวมโดยหน่ วยงานของภาครัฐทีม่ หี น้าทีเ่ ก็บข้อมูลโดยตรง และ
ได้ตรวจสอบข้อมูลกับสมาคม สถาบันและโรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมนัน้ ๆ   ส�ำหรับข้อมูลการผลิตในบาง
อุตสาหกรรมทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ ทางทีมวิจยั ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ได้แนะน�ำให้ใช้
ค่าก�ำลังการผลิตแทน นอกจากนี้ยงั ได้สอบถามวิธกี ารได้มาซึง่ ข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่
ได้เป็นข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลของประเทศได้ ส�ำหรับการเลือกวิธกี ารค�ำนวณนัน้ จะพิจารณาตาม
decision tree ในคูม่ อื IPCC (1996) ซึง่ มีรายละเอียดแยกตามกลุม่ ของอุตสาหกรรม ในส่วนการค�ำนวณค่าความไม่
แน่นอน ทางทีมวิจยั ได้เข้าร่วมอบรมสถิตพิ น้ื ฐานและวิธกี ารค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลจากอาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือ่ น�ำมาปรับใช้กบั การค�ำนวณให้ได้คา่ ทีถ่ กู ต้อง
มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ได้จดั ประชุมเวทีสาธารณะเพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อวิธแี ละผลการค�ำนวณ และ
ได้น�ำมาปรับปรุงผลในรายงาน

4.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ที่สูงขึ้น
เนื่องจากข้อจ�ำกัดในด้านข้อมูล วิธกี ารค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมซึง่ อ้างอิงจาก
คูม่ อื IPCC (1996) จะเป็ น เทียร์ 1 (Tier 1) ทัง้ หมด เมือ่ ได้น�ำเสนอผลการค�ำนวณด้วยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) ผ่านเวที
ประชุมรับฟงั ความคิดเห็นจากสาธารณะ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนตัวแทนกลุม่ อุตสาหกรรม ได้เสนอให้มกี ารปรับวิธกี ารค�ำนวณให้เป็ น เทียร์ 2 (Tier 2) ส�ำหรับ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในครัง้ ต่อไป ด้วยเหตุผลทีว่ า่ การค�ำนวณด้วยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) นัน้ เป็ นวิธอี ย่าง
ง่าย ข้อมูลไม่มคี วามละเอียด อาจจะส่งผลให้ผลการค�ำนวณมีความคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงสูง หากเป็นเช่นนัน้
จะส่งผลต่อการตัดสินใจและวิธกี ารด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลและภาคเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่
การพัฒนาวิธกี ารค�ำนวณเป็ น เทียร์ 2 (Tier 2) นัน้ จะต้องมีการเก็บข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดมากยิง่ ขึน้ นอกจากข้อมูล
ปริมาณการผลิต จะต้องมีขอ้ มูลลึกลงไปในกระบวนการผลิต เช่น ความบริสทุ ธิ์ของสารตัง้ ต้น ชนิดและสัดส่วนของ
สารตัง้ ต้น ปริมาณการน�ำเข้า-ส่งออก ปริมาณสูญหายในระหว่างการผลิต การใช้งาน และข้อมูลการก�ำจัด ข้อมูล
เหล่านี้สามารถน� ำมาค�ำนวณค่าการปล่อย (Emission factor) ทีเ่ หมาะสมของประเทศได้ ปจั จุบนั ค่าการปล่อย
(Emission Factor) ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณในรายงานครัง้ นี้เป็ นค่าทีอ่ า้ งอิงจากคู่มอื IPCC (1996) ทัง้ หมด โดยค่า
การปล่อย (Emission Factor) ของประเทศทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการค�ำนวณในระดับ เทียร์ 2 (Tier 2) นัน้ จะต้องมีการ
เผยแพร่และเป็ นทีย่ อมรับในระดับประเทศ จึงสามารถน�ำมาใช้ในการค�ำนวณได้ สิง่ ส�ำคัญคือความร่วมมือของทัง้
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลมีความละเอียดเพียงพอ ถูกต้อง
และตรวจสอบได้ ตลอดจนควรมีการสนับสนุ นงบประมาณส�ำหรับงานวิจยั เพื่อเร่งพัฒนาค่าการปล่อย (Emission
Factor)เฉพาะของประเทศ (Country Specific) เหล่านี้จะช่วยให้การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครัง้ ต่อไป
มีถกู ต้องแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้
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บทที่ 5 ภาคการเกษตร (Agriculture)
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยใช้วธิ ตี ามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี
1996 ของ IPCC ซึง่ ใช้การค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็ นปีฐาน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ดงั นี้
1. กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
2. กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
3. กลุม่ นาข้าว (Rice Cultivation)
4. กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agricultural Soils)
5. กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)

5.1 วิธีการค�ำนวณ (Methodology)
การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีหลักการโดยรวมคือ ผลคูณของข้อมูลด้านกิจกรรม (Activity
Data) เช่นจ�ำนวนสัตว์ (ส�ำหรับการค�ำนวณจากกลุม่ ปศุสตั ว์) หรือพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ส�ำหรับ
นาข้าว) หรือปริมาณปุ๋ย (ส�ำหรับการค�ำนวณกลุม่ N2O จากดินการเกษตร) หรือปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
(เผาเศษวัสดุในพืน้ ทีโ่ ล่ง) ในปี พ.ศ. 2543  (ค.ศ. 2000) กับค่าการปล่อย (Emission Factor) จากกลุม่ ต่างๆ ส�ำหรับ
การค�ำนวณตาม เทียร์1 (Tier1) นัน้ สามารถใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) โดยมีคา่ การปล่อย (Emission Factor)
ทีเ่ ป็ นค่าแนะน�ำ  (Default Value) ในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC ส่วนการค�ำนวณตาม  
เทียร์ 2 (Tier2) จะใช้ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ของประเทศไทยทีไ่ ด้มกี ารศึกษาไว้ หรือเรียกว่าเป็ นค่า
การปล่อยเฉพาะของประเทศ (country-specific emission factor) นันเอง
่ รายละเอียดของสมการ ข้อมูลกิ จกรรม
(Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) อยู่ในรายงานภาคการเกษตรในแถบบันทึกข้อมูล

4A กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
ในกระบวนการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ หรือทีเ่ รียกว่า Enteric Fermentation ท�ำให้ เกิด CH4 ซึง่ เป็ น
ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ (By-Product) จากการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นระบบย่อยอาหาร โดยปริมาณของ CH4 ที่
เกิดขึน้ นี้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับจ�ำนวนตัวของสัตว์

62

การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายงานฉบับนี้ เป็ นการค�ำนวณแบบเทียร์ 2 (Tier 2) เพราะ
ข้อมูลทีใ่ ช้คำ� นวณเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ, หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และงานวิจยั ในประเทศไทยซึง่ ข้อมูลเหล่านี้
สามารถน�ำมาใช้คำ� นวณค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศไทยได้ เมือ่ คูณกับข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ได้แก่ จ�ำนวน
ปศุสตั ว์รายปีแยกตามชนิดของสัตว์ โดยข้อมูลทีไ่ ด้เลือกมาใช้นนั ้ เป็นข้อมูลของกรมปศุสตั ว์ ซึง่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ�ำนวนปศุสตั ว์รายปีไว้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1999)–พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  โดยข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเก็บด้วย
วิธสี มั มะโนประชากร กล่าวคือท�ำการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดจากปศุสตั ว์หน่วยย่อยทีส่ ดุ แล้วจึงรวบรวมข้อมูลขึน้ มาตาม
ล�ำดับขันจนถึ
้ งระดับประเทศ ในทุกๆ วันที่ 1 มกราคมของปีเลขคี่

4B กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
ก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากกลุม่ การจัดการมูลสัตว์ ประกอบด้วยก๊าซหลัก 2 ชนิด คือ CH4 และ N2O
4B.1 การค�ำนวณการปล่อย CH4
CH4 ในส่วนนี้เกิดขึน้ จากการจัดการมูลสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอยูใ่ นสภาวะไร้อากาศจะท�ำให้เกิดการสร้าง
และปล่อย CH4 ออกมา ดังนัน้ ปริมาณ CH4 ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการนี้จงึ ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารจัดการมูลสัตว์ ประสิทธิภาพ
ในการบ�ำบัด ปริมาณและประเภทของอาหารทีส่ ตั ว์บริโภค
ในส่วนของวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อย CH4 จาก Manure Management แบบเทียร์ 2 (Tier 2)  ใช้สมการ
ที่ 2-5 (ในรายงานของภาคเกษตร) ในการค�ำนวณ มีคา่ การปล่อย (Emission Factor) ทีใ่ ช้เป็ นค่าการปล่อยเฉพาะ
ของประเทศ (Country-Specific Emission Factor) ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของแข็งทีร่ ะเหยได้, ความสามารถในการ
ผลิตมีเทนของสัตว์แต่ละชนิด, ระบบการจัดการ และสภาพภูมอิ ากาศโดยที่ ปริมาณของแข็งทีร่ ะเหยได้ (VS) นัน้
ยังขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสัตว์, ปริมาณและชนิดของอาหารทีใ่ ห้ และความสามารถในการย่อยสลายของสัตว์แต่ละชนิด
4B.2 การค�ำนวณการปล่อย N2O
N2O ทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนของ Manure Management นี้เกิดขึน้ ระหว่างการเก็บและรักษาของเสียก่อนทีจ่ ะถูกน�ำไป
ใช้ในดินโดยทีก่ ารปล่อย N2O จากของเสียนี้ขน้ึ อยูก่ บั ปริมาณไนโตรเจนและคาร์บอนของของเสียนัน้ , ช่วงเวลาในการ
กักเก็บ และวิธกี ารจัดการกับของเสีย
การค�ำนวณปริมาณการปล่อย N2O จาก Manure Management แบบ (เทียร์ 1) Tier 1 นัน้ สามารถค�ำนวณได้
จากสมการที่ 2-8 (ในรายงานของภาคเกษตร) โดยใช้คา่ N (T ) จากกรมปศุสตั ว์ และค่า Nex(T ) , AWMS (T ) และค่า  
E
F 3( AWMS )
จากค่าแนะน�ำ (Default Value) ในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC  

การค�ำนวณ N 2 O ใน Manure Management แบบเทียร์ 2 (Tier 2) นัน้ ยังคงใช้สมการที่ 2-8 (ในรายงานของ
ภาคเกษตร) ในการค�ำนวณ แต่ใช้คา่ Nex(T ) , AWMS (T ) และค่า   EF 3( AWMS ) เป็ นค่าเฉพาะของประเทศไทย ซึง่
ในรายงานของ INC ใช้คา่ Nex(T ) และค่า   EF 3( AWMS ) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC  

4C กลุม่ นาข้าว (Rice Field)
ก๊าซเรือนกระจกตัวส�ำคัญทีป่ ล่อยจากนาข้าว คือ CH4 โดย CH4 ทีเ่ กิดจากกระบวนการทางชีวภาพ โดยมีจลุ นิ ทรีย์
กลุม่ สร้างCH4 (methanogens) ย่อยสลายสารอินทรียใ์ นสภาพไร้อากาศทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการขังน�้ำในนาข้าว CH4 นี้
จะถูกปล่อยออกสูบ่ รรยากาศได้ โดยการเคลือ่ นทีผ่ า่ นช่องว่างในล�ำต้นข้าว (aerenchyma) เป็ นหลัก จึงมีปจั จัยหลาย
อย่างส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อย CH4 จากนาข้าว เช่น อิทธิพลของพันธุข์ า้ ว การจัดการน�้ำ  การจัดการฟาง
ข้าว การใช้ป๋ ยและการเติ
ุ
มอินทรียว์ ตั ถุ ในดิน เป็ นต้น ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคูม่ อื การจัดท�ำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC โดยการค�ำนวณการปล่อย CH4จากนาข้าวคิดจากพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว (harvest
area) คูณด้วยค่าการปล่อย(Emission Factor)
การใช้เทียร์ 2 (Tier 2) ในการค�ำนวณในครัง้ นี้ โดยแบ่งประเภทของการปลูกข้าว ตามการจัดการน�้ำ   การจัด
๋
การปุย วิธกี ารปลูก เป็ นข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จากนาข้าวทีเ่ ป็ นค่า
การปล่อยเฉพาะของประเทศ (country-specific emission factor) แทนทีค่ า่ แนะน�ำ  (Default Value) ในคูม่ อื การ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC ซึง่ ค่าการปล่อย (Emission Factor) สามารถหาได้จากผลการศึกษา
การปล่อย CH4 จากนาข้าวแต่ละรูปแบบในประเทศไทย ทีเ่ ป็นการวัดจริงในแปลงทดลองหรือพืน้ ทีน่ าจริงของเกษตรกร

4D กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agriculture Soil)   
N2O ในดินเกิดจากกิจกรรมของจุลนิ ทรียใ์ นกระบวนการ Nitrification และ Denitrification ในกิจกรรมการท�ำการ
เกษตร โดยเฉพาะจากการใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
ทัง้ ในรูปของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ (เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด) ซึง่ บางส่วน
ของปุ๋ยจะสูญเสียไปโดยกระบวนการ Nitrification และ Denitrification และมีการปล่อย N2O ออกมาโดยตรง (Direct
emission) อย่างไรก็ตามการใส่ป๋ ยอิ
ุ นทรียล์ งไปในดิน ยังสามารถกระตุน้ ให้มกี ารย่อยสารประกอบไนโตรเจนทีม่ อี ยู่
ในดินก่อนหน้าอยูแ่ ล้ว ซึง่ กระบวนการนี้กส็ ง่ ผลให้ดนิ ปล่อย N2O จ�ำนวนหนึ่ง ซึง่ เรียกการปล่อยจากกระบวนการ
นี้วา่ การปล่อยโดยทางอ้อม (Indirect emission) การปล่อยโดยอ้อมยังรวมถึงการสูญเสียไนโตรเจนจากกระบวนการ
อืน่ ๆ เช่น การชะล้าง การระเหยในรูปของก๊าซแอมโมเนีย เป็ นต้น ซึง่ ในการค�ำนวณการปล่อย N2O จากดินทีท่ ำ� การ
เกษตรนี้จะด�ำเนินการทัง้ ทีเ่ ป็ นการปล่อยโดยตรงและโดยอ้อมตามวิธกี ารของคู่มอื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ปี 1996 ของ IPCC เป็ นหลัก
ในการค�ำนวณการปล่อย N2O ในครัง้ นี้ มีขอ้ แตกต่างไปจากการค�ำนวณใน INC กล่าวคือ 1) ค่าการปล่อย
(Emission Factor)ได้ใช้คา่ ทีป่ รับใหม่ โดยใน INC ใช้คา่ 0.025 kg N2O-N/kg N แต่ใน SNC ครัง้ นี้ใช้คา่ 0.01 kg
N2O-N/kg N เนื่องจากเป็ นค่าแนะน�ำ(Default Value) ให้ใช้คมู่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 2006 ของ IPCC
ซึง่ เกิดจากการศึกษาทีห่ ลากหลายและน่าจะเป็ นค่าทีถ่ กู ต้องกว่า 2) ในการศึกษาครัง้ นี้ไม่รวมการปล่อย N2O จาก
การตรึงไนโตรเจน เพราะจากการศึกษาล่าสุด(คู่มอื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 2006 ของ IPCC) พบว่ามี
การปล่อย N2O ออกมาจากกระบวนการดังกล่าวน้อยมาก นอกจากนี้ใน INC มีการค�ำนวณการปล่อย N2O จากการ
ใส่ compost แต่เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนและสัดส่วนของการปล่อยต่อการปล่อย N2O รวมมีคา่ น้อย การศึกษา
ครัง้ นี้จงึ ไม่รวมการค�ำนวณในส่วนนี้ 3) ใน INC ไม่คำ� นวณการปล่อย N2O จากนาข้าว แต่จากการศึกษาในระยะ
ต่อมาพบว่า นาข้าวก็เป็ นแหล่งทีป่ ล่อย N2O ด้วย ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ รวมการปล่อย N2O จากนาข้าวด้วย โดยใช้
ค่าการปล่อย (Emission Factor) 0.003 kg N2O-N/kg N และ 4) ใช้คา่ Residue to Crop Ratios, Fraction burned,
Dry matter fraction ในพืชบางชนิดจากข้อมูลทีศ่ กึ ษาเพิม่ เติมจากทีใ่ ห้ไว้ใน INC

4E กลุม่ การเผาทุง่ หญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas)
จากการรวบรวมข้อมูลพืน้ ทีท่ งุ่ หญ้าแบบซาวานาทีใ่ ช้เพือ่ การท�ำปศุสตั ว์ในประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูล Landuse
Map ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ของกรมพัฒนาทีด่ นิ พบว่ามีปริมาณพืน้ ทีน่ ้อยมาก เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีก่ ารเกษตร
และจากการรวบรวมข้อมูลการเผาทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ในประเทศไทย พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ไม่นิยมเผาทุ่งหญ้า
ดังนัน้ ในการจัดท�ำบัญก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวลในทีโ่ ล่งครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาจึงไม่ได้น�ำ กลุม่ Prescribed Burning
of Savannas มาใช้ในการประเมินหาค่าการปล่อย (Emission Factor) มลพิษจากการเผาชีวมวลในทีโ่ ล่ง

4F กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
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วิธกี ารประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกทางการเกษตร จะขึน้ อยู่
กับ 1) สัดส่วนของจ�ำนวนและประสิทธิภาพของชีวมวลทีถ่ กู เผา และสัดส่วนของคาร์บอนในชีวมวล (Carbon Content)
2) อัตราการปล่อยของ CH4, CO, N2O และ NOx ส�ำหรับกิจกรรมการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ควรจะใช้คา่ เฉลีย่ อย่างน้อย
3 ปี เพือ่ ความถูกต้องในการค�ำนวณ

ขัน้ ตอนที่ 1 การค�ำนวณการปล่อยคาร์บอนจากการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกทางการเกษตร (Total Carbon
Released from Burning Agricultural Residues)
• จ�ำนวนผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใช้ทจ่ี ะถูกเผาก�ำจัดทิง้ (Amount of Crops Produced with Residues
That are Commonly Burned)
• สัดส่วนของเศษวัสดุเหลือใช้ต่อผลผลิต (Ratio of Residue to Crop Product)
• สัดส่วนของเศษวัสดุเหลือใช้ทถ่ี กู เผา (Fraction of Residue Burned)
• สัดส่วนน�ำหนักแห้งของเศษวัสดุเหลือใช้ (Dry Matter Content of Residue)
• Fraction Oxidised in Burning
• สัดส่วนคาร์บอนในชีวมวล (Carbon Content of the Residue)
ส�ำหรับในกรณีทไ่ี ม่มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เราสามารถใช้คา่ แนะน�ำ (Default Value) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC
ขันตอนที
้
่ 2 การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกทางการเกษตร (The
non-CO2 trace gas emissions from Agricultural Residues Burning)
ส�ำหรับในประเทศไทย พบว่า ข้อมูลสถิตผิ ลผลิตการเกษตรมีการเก็บรวบรวมโดยหน่ วยงานของรัฐบาลทุก
ประเภทพืชและมีความต่อเนื่องของข้อมูล รวมถึงค่าสัดส่วนชีวมวลต่อผลผลิตการเกษตรก็เช่นเดียวกัน มีการศึกษา
โดยหน่วยงานรัฐบาลและงานวิจยั ต่างๆเป็ นจ�ำนวนมาก แต่สำ� หรับ Fraction of Residues Burned in Field พบว่ามี
การศึกษาไว้เพียงพืชทีม่ กี ารเผามากในประเทศไทย 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย และข้าวโพด และส�ำหรับตัวแปรอืน่ ๆ
พบว่า ไม่มกี ารศึกษาไว้ในประเทศไทยจึงจ�ำเป็ นต้องใช้คา่ แนะน�ำ  (Default Value) จากหนังสือคูม่ อื การจัดท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC ดังนัน้ จากความพร้อมของข้อมูลในประเทศไทยจึงสามารถค�ำนวณได้ในระดับ
เทียร์ 2 (Tier 2)

5.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs
Emission)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ในปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ น 51.88 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 22.60 ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ สูงเป็ นอันดับ 2  รองจากภาคการใช้พลังงานเท่านัน้ เนื่องจากก๊าซเรือน
กระจกตัวส�ำคัญทีป่ ล่อยจากภาคการเกษตรคือ CH4 และN2O ซึง่ มีค่าศักยภาพในการท�ำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 21 เท่า และ 310 เท่า ตามล�ำดับ  
เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในภาคการเกษตร พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทีป่ ล่อยออกจากกลุม่ นาข้าวสูงทีส่ ดุ   อันดับรองลงมาคือกลุม่ การหมักในระบบ
ย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation), การปล่อย N2Oจากกลุม่ ดินทีท่ ำ� การเกษตร (Agricultural soils), กลุม่
การจัดการมูลสัตว์ และกลุม่ การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึง่ มีปริมาณเท่ากับ 29.94, 8.25, 7.82, 5.07
และ 1.01 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล�ำดับ ดังแสดงในรูปที  
่ 5.1  ส�ำหรับตารางที่
5.1 แสดงผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แยกตามชนิดของ
ก๊าซเรือนกระจกในหน่วย กิกะกรัม (Gg)  ส่วนผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากภาคการเกษตรใน
ปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000–2004) ดังแสดงในตารางที่ 5.2 และรูปที่ 5.2 -5.3  ซึง่ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวม อยูใ่ นช่วงระหว่าง 51-56 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทัง้ นี้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยหลังจากปีพ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) เนื่องมาจากแหล่งปล่อยหลักในภาคการเกษตรมาจากส่วนการเกิด CH4
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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จากนาข้าว ซึง่ การค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวจะอาศัยข้อมูลด้านพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว มาค�ำนวณร่วมกับค่า
การปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country-Specific Emission Factor)ซึง่ เป็ นค่าคงที่ ดังนัน้ เมือ่ พืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร มีคา่
ค่อนข้างคงที  ่ จึงท�ำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรมีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก นอกจาก
นี้ในกลุ่มการปล่อย N2O จากดินเกษตร และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่อนข้างคงทีด่ ว้ ยเช่นกัน ส่วนในกลุม่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสตั ว์ (Enteric Fermentation, Manure
Management) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ทุกปีตามปริมาณสัตว์ทเ่ี พิม่ ขึน้

รูปที่ 5.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเกษตรตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)
ตารางที่ 5.1 ผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร ในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000)

Greenhouse gas source and sink categories
4. Agriculture (Total)
A. Enteric fermentation
B. Manure management
C. Rice cultivation
D. Agricultural soils
E. Prescribed burning of savannahs
F. Field burning of agricultural residues
G. Other (please specify)
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CH4
(Gg)
1,977.0
393.3
122.0
1,425.7
0
35.9
0

N 2O
(Gg)
34.1

NOx
(Gg)
29.9

CO
(Gg)
754.1

0
29.9
0

0
754.1
0

8.1
24.5
0
0.8
0

ตารางที่ 5.2

2000
2001
2002
2003
2004

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)

CH4 (Gg)
1976.96
2083.76
1927.94
2112.14
2104.74

N2O (Gg)
33.43
35.09
35.26
37.80
34.85

Total (Gg CO2 eq)
51878.83
54637.17
51417.64
56073.91
55002.26

รูปที่ 5.2 ปริมาณก๊าซมีเทนจากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
แยกตามแหล่งการปล่อย (หน่ วย : Gg เท่ากับ พันตัน)
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รูปที่ 5.3 ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์จากภาคการเกษตร ใน พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
แยกตามแหล่งการปล่อย (หน่ วย : Gg เท่ากับ พันตัน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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5.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication
4A กลุม่ การหมักระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศุสตั ว์จากกลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์
(Enteric Fermentation) ใช้วธิ กี ารค�ำนวณแบบเทียร์ 2 (Tier 2) โดยโคเนื้อมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ
มากทีส่ ดุ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 71 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดในส่วนของกลุม่ การหมักในกลุม่ นี้ รองลง
มาเป็ นกระบือประมาณร้อยละ 21 และโคนมประมาณร้อยละ 5 ตามล�ำดับ เนื่องมาจากสัตว์ทงั ้ 3 ชนิดนี้มขี นาดตัว
ทีใ่ หญ่ น�้ำหนักมาก มีการบริโภคอาหารมากและมีลกั ษณะของระบบย่อยอาหารแบบกระเพาะรวม ท�ำให้มกี ารผลิต
ก๊าซมากตามไปด้วย และในประเทศไทยมีการเลีย้ งโคเนื้อในจ�ำนวนทีม่ ากกว่าโคนมและกระบือ  โคเนื้อจึงมีการผลิต
ก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ ในบรรดาสัตว์ทงั ้ 3 ชนิดนี้
โดยข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีใ่ ช้คอื จ�ำนวนปศุสตั ว์รายปีแยกตามชนิดของสัตว์โดยข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลจาก
กรมปศุสตั ว์ ซึง่ สอดคล้องกับในรายงานแห่งชาติฉบับแรก (Initial National Communication: INC) ทีใ่ ช้ขอ้ มูลจ�ำนวน
ปศุสตั ว์รายปีแยกตามชนิดของสัตว์ของทางกรมปศุสตั ว์เช่นเดียวกัน
จากรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครัง้ แรกนัน้ ได้ท�ำการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยใช้ค่าการปล่อย (Emission Factor) มาจาก 2 ส่วน กล่าวคือในส่วนของโคนม, โคเนื้อ และกระบือ
ซึง่ เป็ นสัตว์ทม่ี กี ารปล่อยก๊าซมีเทนจากการย่อยอาหารสูง ค่าการปล่อย (Emission Factor) จึงใช้จากการค�ำนวณโดย
ใช้สมการ 2-2 และ 2-3 (ในรายงานของภาคการเกษตร) ในส่วนสุกรและสัตว์ปีกใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor)
จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC
ส�ำหรับค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศไทย (Country-Specific Emission Factor) นัน้ ได้ทำ� การค�ำนวณจาก
สมการที่ 2-2 และ 2-3 (ในรายงานของภาคการเกษตร) โดยใช้ขอ้ มูลจากรายงาน งานวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศ
ท�ำให้ได้คา่ การปล่อยทีเ่ ป็ นค่าเฉพาะของประเทศไทย

4B กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสตั ว์ในส่วนของการจัดการมูลสัตว์ (Manure Management) ซึง่ แบ่งออก
เป็ นสองส่วน ส่วนแรกคือการปล่อย CH4 ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการมูลสัตว์ ได้ใช้การค�ำนวณแบบเทียร์ 2 (Tier 2) โดย
ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) จากกรมปศุสตั ว์ และใช้คา่ การปล่อยเฉพาะของประเทศไทย (Country-Specific
Emission Factor) ผลการค�ำนวณทีไ่ ด้จะเห็นว่า CH4 ทีเ่ กิดจากการจัดการมูลสุกรมีปริมาณมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 67
ของปริมาณ CH4 ทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนนี้ทงั ้ หมด ในส่วนทีส่ องเป็ นการปล่อย N2O จากการจัดการมูลสัตว์ ใช้การค�ำนวณ
แบบเทียร์2 (Tier2) ซึง่ ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) จากกรมปศุสตั ว์ โดยใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) และ
ค่า Nex(T ) จากรายงานคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC และค่า AWMS (T ) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผลการค�ำนวณพบว่าปริมาณ N2O ทีป่ ล่อยออกมาจากโคเนื้อมีปริมาณมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 40 ในขณะทีม่ กี ารปล่อย
จากโคนม, กระบือ และสุกรใกล้เคียงกัน
68

จากการศึก ษารายงาน INC พบว่า ในการค�ำ นวณปริม าณ CH 4 จากกลุ่ม การจัด การมูล สัต ว์ (Manure
Management) ได้มกี ารค�ำนวณทัง้ แบบ เทียร์ 1 (Tier 1) และแบบเทียร์ 2 (Tier 2) โดยทีแ่ บบเทียร์ 2 (Tier 2) จะ
ใช้ในการค�ำนวณกลุม่ ของโคนม, โคเนื้อ, กระบือ และสุกร และใช้การค�ำนวณแบบเทียร์ 1 (Tier 1) ส�ำหรับสัตว์ปีก
ในส่วนของ N2O ใช้การค�ำนวณแบบเทียร์ 2 (Tier 2) โดยใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) ซึง่ แบ่งตามชนิดของ
ระบบการจัดการของเสียตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC

ผลการค�ำนวณพบว่าปริมาณ CH4 ทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนของกลุ่มการจัดการมูลสัตว์ (Manure Management) ใน
ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เทียบกับปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ซึง่ เป็ นปีทค่ี ำ� นวณไว้ในรายงานของ INC นัน้ ลดลง
จาก 139.369 Gg CH4/ yr เหลือ 122.039 Gg CH4/ yr คิดเป็ นประมาณร้อยละ 12  เกิดจาก 2 สาเหตุคอื สาเหตุ
แรกเป็ นเพราะปริมาณการเลีย้ งสัตว์หลักๆทัง้ กระบือ, โคเนื้อ และสุกร ทีล่ ดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994) แล้ว  ในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) มีการเลีย้ งกระบือ, โคเนื้อ และสุกร ลดลงถึงประมาณร้อยละ 60, 34
และ 8.5 ตามล�ำดับ
สาเหตุทส่ี องเนื่องมาจากในการค�ำนวณของรายงาน INC ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และ SNCปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) นัน้ ได้ทำ� การค�ำนวณโดยใช้การค�ำนวณแบบเทียร์ 2 (Tier 2) เช่นเดียวกัน แต่มกี ารใช้คา่ การปล่อย
(Emission Factor) ต่างกัน โดยค่าการปล่อยทีใ่ ช้เป็ นค่าเฉพาะของประเทศไทยทีค่ ำ� นวณขึน้ จากปีนนั ้ ๆ เป็ นปีฐาน
และเมือ่ ลองท�ำการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ในปี     พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยใช้คา่ การปล่อย
(Emission Factor) ของปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พบว่าค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีแ่ ตกต่างกันนี้สง่ ผลให้
ปริมาณ CH4 แตกต่างกันประมาณร้อยละ 2.4 ส่วน N2O เพิม่ ขึน้ จาก 19.192 Gg N2O/yr เป็ น 19.743 Gg N2O/yr
คิดเป็ นร้อยละ 2.87 สาเหตุเนื่องมาจากการจัดการมูลสัตว์บางส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบไป

4C กลุม่ นาข้าว (Rice Field)
การเปรียบเทียบค่า ข้อมูลกิ จกรรม(Activity Data) ใน INC และ SNC
การค�ำนวณปริมาณการปล่อย CH4 จากนาข้าวนัน้ มีการใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) คือ พืน้ ทีน่ าข้าวใน
แต่ละประเภท โดยแหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่รายงานผลการส�ำรวจข้าวนาปี, รายงานผลการส�ำรวจข้าวนาปรัง ของ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นแหล่งข้อมูล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และมีการจัดเก็บรวบรวมทีเ่ ป็ นมาตรฐานต่อเนื่องกันทุกปี
ซึง่ สามารถขอข้อมูลย้อนหลังได้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2533-2550 (ค.ศ. 1990-2007)
โดยในรายงาน INC ปีพ.ศ.2537(ค.ศ.1994) นัน้ ใช้ขอ้ มูลพืน้ ทีร่ วมนาข้าวเท่ากับ 9,567,149 ha ตามเอกสาร
สถิตกิ ารเกษตร 1994/95 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสมมุตฐิ านดังนี้
- ประเภทของนาปีและนาปรัง โดยพืน้ ทีน่ าปีแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) นาไร่ (upland),
2) นาชลประทาน (irrigated) แบ่งลักษณะการจัดการน�้ำเป็น continuously flooded และ intermittently flooded,
3) นาน�้ำฝน (rain-fed) แบ่งลักษณะการจัดการน�้ำเป็ น flood prone และ drought prone,  
4) นาข้าวขึน้ น�้ำ (deepwater areas) ส�ำหรับนาปรังถือเป็นนาชลประทานทัง้ หมดถือเป็น continuously flooded
- การเติมสารอินทรียใ์ ห้แก่ดนิ นา โดยมีสมุตฐิ านให้มกี ารเติม Organic matter ร้อยละ 50
ส่วนการค�ำนวณในรายงานฉบับนี้ ใช้สมมุตฐิ านประเภทของนาคล้ายกัน แต่เพิม่ ความละเอียดโดยแยกพืน้ ที่
เก็บเกีย่ วออกเป็ นภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้ ตามเขตชลประทาน, นอกเขต
ชลประทาน รวมถึงน� ำพืน้ ทีน่ าทีม่ กี ารใส่ป๋ ุยเคมีเข้ามาเป็ นปจั จัยในการแบ่งพืน้ ทีน่ าออกเป็ นลักษณะต่างๆตามที่
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำ� การส�ำรวจไว้ในรายงาน และสถิตกิ ารเกษตรประจ�ำปี  ซึง่ จากการส�ำรวจและเก็บ
ข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 90 ใช้ป๋ ยเคมี
ุ ในการปลูกข้าว แต่ยงั ขาดการเก็บข้อมูล
การใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรียแ์ ละปุ๋ยคอกเนื่องจากยังมีการใช้ไม่แพร่หลายและเป็ นข้อมูลทีท่ ำ� การส�ำรวจได้ยาก

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

69

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบรูณ์

การเปรียบเทียบ ค่าการปล่อย (Emission Factor) ใน INC และ SNC
ส�ำหรับค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีใ่ ช้ใน INC มีคา่ การปล่อย (Emission Factor) CH4 จากนาข้าวทีศ่ กึ ษา
ในประเทศอยู่ 2 ค่า ทีน่ �ำมาใช้เป็ นตัวหลักในการค�ำนวณ ได้แก่
1) ลักษณะนาข้าวแบบ continuously flooded ทีไ่ ม่ใส่สารอินทรีย์ (no fertilizer application) มีคา่ การปล่อย
(Emission Factor) เท่ากับ 18.72 g CH4/m2
2) ลักษณะนาข้าวแบบ Continuously Flooded ทีใ่ ส่สารอินทรีย์ (Continuously Flooded + OM) มีคา่ การปล่อย
(Emission Factor) เท่ากับ 44.04 g CH4/m2
โดยใช้ ค่าการปล่อย (Emission Factor) 1.56 kg CH4/ha/day คูณกับตัวปรับค่า (Scaling Factor: SF และ
Correction Ffactor: CF) ตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC เพือ่ ให้ได้คา่ การปล่อย (Emission
Factor) ในนาลักษณะต่างๆ
ค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีใ่ ช้ใน รายงานฉบับนี้ ได้มาจากการรวบรวมค่าการปล่อย CH4 จากนาข้าว
ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาในพืน้ ทีน่ าลักษณะต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีปจั จัยทางลักษณะภูมปิ ระเทศ (ภูมภิ าค), การจัด
การน�้ำ, การใส่ป๋ ยุ และฤดูกาลเข้ามาเกีย่ วข้อง (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในรายงานภาคการเกษตร ในแถบบันทึกข้อมูล)
โดยใช้คา่ การปล่อยดังต่อไปนี้
• ค่าการปล่อยส�ำหรับนาปี ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 21.11 g CH4/m2   ภาคกลางและ
ภาคใต้ เท่ากับ 18.86 g CH4/m2
• ค่าการปล่อยส�ำหรับนาปรังในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้มคี า่
6.78 g CH4/m2
• Scaling Factor ของนาทีม่ กี ารปล่อยน�้ำเท่ากับ 1 ส่วนนาทีเ่ ป็ นนาน�้ำฝนจะเท่ากับ 0.68
• Correction Factor ส�ำหรับนาทีใ่ ส่ป๋ ุยเคมี เท่ากับ 1 และนาทีใ่ ส่ป๋ ุยอินทรีย์ เท่ากับ 2.15 ส�ำหรับนาใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และ1.26 ส�ำหรับนาในภาคกลางและภาคใต้
เมื่อท�ำการค�ำนวณเปรียบเทียบโดยใช้วธิ กี ารตาม SNC แต่ใช้ขอ้ มูลตามทีร่ ายงานใน INC (ข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)) พบว่าการค�ำนวณตามวิธกี ารของ SNC ได้ปริมาณการปล่อย CH4
น้อยกว่าประมาณร้อยละ 33.4

4D กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agriculture Soil)   
สรุปผลการค�ำนวณการปล่อย N2O จากแหล่งต่างๆ ซึง่ มีปริมาณการปล่อยรวมเท่ากับ 25.22 Gg N2O ในปี
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) แยกเป็ น ปริมาณการปล่อยโดยตรงรวม Grazing Animal 17.71 Gg N2O และปริมาณการ
ปล่อยโดยอ้อม 7.51 Gg N2O ในจ�ำนวนนี้แหล่งทีเ่ ป็ นแหล่งปล่อยหลัก คือ Graizing Animal และ การใช้ป๋ ยเคมี
ุ ใน
การเกษตร ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 29 และ 28 ตามล�ำดับ
การเปรียบเทียบผลการค�ำนวณในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ระหว่าง INC และ SNC สามารถพิจารณาได้เป็ น
2 ประเด็นหลักคือ
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1) เมือ่ ค�ำนวณเปรียบเทียบโดยใช้วธิ กี ารตาม SNC แต่ใช้ขอ้ มูลตามทีร่ ายงานใน INC พบว่า การค�ำนวณตามวิธี
การของ SNC ได้ปริมาณการปล่อยสุทธิทน่ี ้อยกว่าประมาณร้อยละ 24 ทัง้ นี้สาเหตุหลักเนื่องมาจากการใช้ ค่าการปล่อย
(Emission Factor) ทีต่ ่างกัน ซึง่ ใน INC ใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จากการปล่อยโดยตรงคือ 0.0125 kg
N2O-N/kg N ส่วนใน SNC ใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor)เป็ น 0.01 kg N2O-N/kg N ซึง่ ค่าการปล่อย (Emission

Factor) ทีใ่ ช้ใน SNC นี้น้อยกว่าทีใ่ ช้ใน INC ร้อยละ 20 ส่วนสาเหตุอน่ื ๆ มาจากการใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor)
ทีแ่ ตกต่างกันในส่วนของ Indirect emission กล่าวคือใน INC ใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) แยกเป็ นค่าการ
ปล่อย (Emission Factor) ส�ำหรับ ground water (0.015 kg N2O-N/kg N), river (0.0075 kg  N2O-N/kg N) และ
coastal marine areas (0.0025 kg N2O-N/kg N) แต่ใน SNC ไม่ได้แยกและใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor)
ค่าเดียวกันคือ 0.0075 kg N2O-N/kg N
2) เปรียบเทียบปริมาณการปล่อย CO2 ระหว่างปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
พบว่าปริมาณการปล่อยลดลงจาก 35.35 เป็ น 25.22 Gg N2O equivalent หรือลดลงประมาณร้อยละ 29 ทัง้ นี้เพราะ
มีการใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) ทีแ่ ตกต่างกัน และใน SNC ไม่ได้ทำ� ค�ำนวณในบางหมวดทีค่ มู่ อื การจัดท�ำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC แนะน�ำว่าไม่ได้เป็ นแหล่งปล่อยทีส่ ำ� คัญ

4F กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
จากการประเมินปริมาณเศษวัสดุการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) เศษวัสดุทางนี้การเกษตรมี
ปริมาณเท่ากับ 42,987 Gg dry matter โดยเศษวัสดุจากการปลูกอ้อยมีปริมาณมากทีส่ ดุ เท่ากับ 16,215 Gg dry
matter รองมาได้แก่เศษวัสดุจากการปลูกข้าวมีปริมาณเท่ากับ 18,708 Gg dry matter และส่วนทีถ่ กู เผาในทีโ่ ล่งมี
ปริมาณทัง้ สิน้ 12,407.87 Gg dry matter โดยส่วนทีม่ าจากการปลูกอ้อยมีปริมาณมากทีส่ ดุ เท่ากับ 5,107.97 Gg dry
matter รองมาได้แก่สว่ นทีม่ าจากนาข้าวมีปริมาณเท่ากับ 5,857.27 Gg dry matter
ผลการประเมินการปล่อยสารคาร์บอน (C) และสารไนโตรเจน (N) สูบ่ รรยากาศ (C and N released) จากการ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีปริมาณ C ทีถ่ กู ปล่อยเท่ากับ 350.13 Gg C และ
มีปริมาณ N ทีถ่ กู ปล่อยเท่ากับ 9.63 Gg N และเมือ่ พิจารณาผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ม่ใช่ CO2
จากการเผาในทีโ่ ล่งดังกล่าว พบว่า ในปีพ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) มีการปล่อย CH4, CO, N2O, NOx ในปริมาณเท่ากับ
35.91, 754.13, 0.83 และ 29.89 Gg ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำผลลัพธ์มาประเมินในรูปแบบของ CO2 equivalent พบว่ามี
เท่ากับ 1,011.41 Gg CO2eq
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ของรายงาน INC ในส่วนของการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เผาเศษวัสดุการเกษตร พบว่าไม่ได้ทำ� การประเมินการปล่อยในส่วนนี้ ซึง่ ในการศึกษาดังกล่าวได้ประเมินเฉพาะส่วน
ของ Fraction of Crop Residues Burned ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.25 ส�ำหรับทุกประเภทพืช ดังนัน้ ในการเปรียบเทียบคณะ
ผูศ้ กึ ษาได้ทำ� การค�ำนวณเพิม่ เติมในส่วนของการเผาวัสดุการเกษตรโดยใช้ขอ้ มูลการศึกษาของรายงาน INC ค�ำนวณ
ตามสมการทีไ่ ด้ใช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ และพบว่า ปริมาณเศษวัสดุการเกษตรในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) มีปริมาณ
เท่ากับ 38,229.39 Gg dry matter ซึง่ มีปริมาณน้อยกว่าในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ประมาณ 4,757.61 Gg dry
matter และมีปริมาณทีถ่ กู เผาในทีโ่ ล่งเท่ากับ 8,601.61 Gg dry matter ซึง่ มีปริมาณน้อยกว่าในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.
2000) ประมาณ 3,806.26 Gg dry matter
เมือ่ เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรระหว่างการศึกษาในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) และ รายงาน INC ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) พบว่าในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกน้อยกว่าในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยคิดเป็ นผลต่างของ เท่ากับ 270.31 Gg CO2eq
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5.4 การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ค่าความไม่แน่นอนของก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากภาคการเกษตร สามารถค�ำนวณได้ตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการค�ำนวณค่าความไม่แน่ นอนของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากภาคการเกษตร

Category
4A. Enteric Fermentation
4B1. CH4 from Manure Management
4B2. N2O from Manure Management
4C. Rice cultivation
4D1. Direct emission
4D1.1 Emission from chemical fertilizer
4D1.2 Emission from paddy field
4D1.3 Manure application to soil
4D1.4 Crop residue application
4D1.5 Grazing animal
4D2. Indirect Emission
4D2.1 Emission from atmospheric
deposition of NOx and NH3
4D2.2 Emission from leaching and
runoff
4F Field Burning of Agricultural
Residues

% Uncertainty เฉลี่ย
Ad
EF
20
30-50
20
30
20
50
2.52
13.22
0
0
20
0
20

183
50
183
33
218

0
0

40

30

50

EF ที่ IPCC
แนะน�ำ

Error ของค่า EF

0.01
0.003
0.01
0.01
0.02

0.003-0.03
0.00-0.006
0.003-0.03
0.03-0.003
0.007-0.06

0.01

0.002-0.05

0.0075

0.0005-0.025

ประเด็นส�ำคัญในการพิ จารณาค่าความไม่แน่ นอน
1. ในกลุม่ Agriculture Soil การค�ำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของทัง้ ข้อมูลกิจกรรม(Activity Data) ท�ำได้ยาก
เพราะลักษณะของข้อมูลดิบทีน่ �ำมาใช้นนั ้ มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในภาคปศุสตั ว์ได้ให้คา่ ความไม่แน่นอน
รวมของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) รวมไว้ทร่ี อ้ ยละ 20 ซึง่ ในการค�ำนวณ N2O ในส่วนทีใ่ ช้ขอ้ มูลร่วมกันกับภาค
ปศุสตั ว์ จึงได้อา้ งอิงระดับความไม่แน่นอนนี้ดว้ ย ส่วนข้อมูลความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) อืน่ ๆ
รวมทัง้ ปริมาณปุ๋ยและชีวมวล ในรายงานครัง้ นี้ ยังไม่สามารถค�ำนวณได้ เพราะข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
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ในส่วนของความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) นัน้ เนื่องจากใช้คา่ แนะน�ำ (Default Value)
จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC ทัง้ หมด ระดับความไม่แน่นอนจึงใช้คา่ ทีแ่ นะน�ำไว้ในคูม่ อื
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 และเปรียบเทียบกับค่าช่วงต�่ำสุด-สูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 5.3 ซึง่ จากค่าที่
ให้ไว้ จะเห็นว่ามีคา่ ความไม่แน่นอนสูงมาก เป็ นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางกรณี ซึง่ สิง่ เหล่านี้ต่างเป็ นทีท่ ราบกันดี
ในหมูผ่ เู้ ชีย่ วชาญ การประมาณการปล่อย N2O จากดินจึงมักมีความไม่แน่นอนสูง
2. ในกลุ่ม Field Burning of Agricultural Residues การวิเคราะห์ความไม่แน่ นอนจะแยกวิเคราะห์
ในแต่ละตัวแปรของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) การค�ำนวณจะประเมินใน

รูปของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของการประมาณค่าของข้อมูล ในการประมาณค่าความคลาดเคลือ่ นในการศึกษา
ครัง้ นี้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการประมาณค่าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) มีเพียงแหล่งเดียว จึงไม่สามารถ
ประมาณร้อยละของความคลาดเคลือ่ นด้วยวิธกี ารเปรียบเทียบกับข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) แหล่งอืน่ ๆได้ ดัง
นัน้ การประมาณค่าความคลาดเคลือ่ นจึงเป็ นการประมาณจากวิธกี ารได้มาของข้อมูล กล่าวคือความน่าเชือ่ ถือในการ
เก็บข้อมูล การสุม่ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูล ของแต่ละตัวแปรในข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) อันได้แก่  Annual
production (Gg), Residues of Crops Ratio,   Fraction Burned in Fields มีรอ้ ยละของความคลาดเคลือ่ นอยูท่ ่ี
ประมาณ +30  และส�ำหรับตัวแปรอืน่ ๆทีเ่ หลือในข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor)
ผูศ้ กึ ษาใช้คา่ แนะน�ำ (Default Value) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC ซึง่ มีคา่ ร้อยละของ
ความคลาดเคลือ่ นประมาณ +30 และ +50 ตามล�ำดับ

5.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
ในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้มกี ระบวนการดังนี้
1. ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทีเ่ ป็ น official จากรายงานประจ�ำปี ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็ นหลักในการ
ค�ำนวณกลุม่ นาข้าว, กลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร และกลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง  ส�ำหรับกลุม่ การค�ำนวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากภาคปศุสตั ว์ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data)ของกรมปศุสตั ว์
ั
2. น�ำปญหาเรื
อ่ งการรวบรวมและการเข้าถึงข้อมูลต่อ Project Steering Committee เพือ่ รับข้อเสนอแนะ และมีการ
จัดประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในด้านปศุสตั ว์, ปา่ ไม้ และเกษตร เพือ่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เกีย่ วกับข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการน�ำมาใช้ประกอบการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3. การค�ำนวณนัน้ พิจารณาตาม Decision Tree ในคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC
4. ในส่วนการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอน ทางทีมวิจยั ได้เข้าร่วมอบรมสถิตพิ น้ื ฐานและวิธกี ารค�ำนวณค่าความ
ไม่แน่นอนของข้อมูลจากอาจารย์ประจ�ำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศึกษา
วิธกี ารค�ำนวณความไม่แน่นอนตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 ของ IPCC เพือ่ น�ำมาปรับใช้กบั การ
ค�ำนวณให้ได้คา่ ทีถ่ กู ต้องมากทีส่ ดุ

5.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ เทียร์ (Tier) ที่สูงขึ้น
ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร เลือกใช้วธิ กี ารค�ำนวณตาม เทียร์ 2 (Tier 2) ใน
กลุม่ การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ (Enteric Fermentation), กลุม่ การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management),
กลุม่ นาข้าว (Rice Field), กลุม่ การเผาเศษวัสดุการเกษตรในทีโ่ ล่ง (Field Burning of Agricultural Residues) และ
ใช้วธิ กี ารค�ำนวณแบบเทียร์ 1 (Tier 1) ในกลุม่ ดินทีใ่ ช้ในการเกษตร (Agriculture Soil) เนื่องจากประเทศไทยมีการ
เก็บรวบรวมค่าการปล่อย (Emission Factor) จากส่วนต่างๆ โดยสามารถหาข้อมูลได้จากงานวิจยั และงานตีพมิ พ์
ต่างๆ ของทัง้ หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย ซึง่ สามารถใช้หาค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country specific
emission factor) ของไทยเองได้ ประกอบกับมีหน่วยงานราชการเก็บ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ไว้อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง ท�ำให้การค�ำนวณส่วนใหญ่สามารถค�ำนวณตามวิธเี ทียร์ 2 (Tier 2) ได้ และผลการค�ำนวณน่าจะ
ใกล้เคียงกับค่าการปล่อย (Emission Factor) จริงของประเทศทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ข้อมูลทีน่ �ำมาใช้
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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ยังมีบางส่วนไม่สมบูรณ์ เช่นกลุ่มการปล่อย N2O จากดินทีใ่ ช้ในการเกษตร เพือ่ ให้การท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมี
ความถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมในระดับประเทศ น่าจะมีความส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรก ๆ ซึง่ ข้อเสนอแนะ
ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้หลักๆ ประกอบด้วย
1) ควรท�ำการเก็บข้อมูลจ�ำนวนปศุสตั ว์อย่างละเอียดและสม�่ำเสมอกล่าวคือนอกจากแยกตามชนิดของสัตว์
แล้วควรท�ำการเก็บข้อมูลแยกย่อยลงไปถึงช่วงอายุ, เพศ, การใช้งาน, สายพันธุ,์ ลักษณะการเลีย้ ง เช่นเลีย้ งแบบ
ปล่อยทุ่งหรือยืนคอก ซึง่ ควรมีการเก็บข้อมูลทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องกล่าวคือไม่ได้
ใช้ขอ้ มูลของวันใดวันหนึ่งในหนึ่งปี เป็ นตัวแทนข้อมูลของจ�ำนวนประชากรปศุสตั ว์ของทัง้ ปี จะยิง่ ท�ำให้การค�ำนวณมี
ความแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้
2) ควรให้มกี ารเก็บข้อมูลด้านการจัดการของเสียของเกษตรกร และควรมีการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับการให้อาหาร
ทัง้ ทางด้านปริมาณ, ชนิดของอาหาร และอัตราส่วนของอาหารทีใ่ ช้ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลส�ำหรับท�ำการค�ำนวณต่อไป
3) การค�ำนวณแบบเทียร์3(Tier 3) ในส่วนนาข้าว ต้องใช้ขอ้ มูลพืน้ ทีน่ าข้าวในแต่ละประเภทของข้าวทีแ่ ตกต่าง
กัน และค่าการปล่อยเฉพาะ (Specific Emission Factor) ของแต่ละประเภทของนา เพราะปริมาณการปล่อยก๊าซใน
นาแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันไปตามปจั จัยหลายอย่างทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ ทางชีวภาพ, เคมี และกายภาพ เช่น
๋ ยอินทรีย,์ การจัดการฟางข้าว
ชุดดิน, พันธุข์ า้ ว, ข้อมูลการใช้ป๋ ยคอกและปุ
ุ
4) ควรให้มกี ารเก็บข้อมูลปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนทีใ่ ช้ในพืน้ ทีเ่ กษตร ทัง้ ปุ๋ยเคมี มูลสัตว์ ข้อมูลการจัดการมูลสัตว์
รวมถึงปริมาณมูลต่อตัว ข้อมูลสัดส่วนทีเ่ กษตรกรน�ำเอาเศษวัสดุการเกษตรออกจากพืน้ ทีใ่ นพืชหลัก และสัดส่วนเศษ
วัสดุการเกษตรทีถ่ กู เผา การเก็บสถิตหิ รือประมาณปริมาณการสูญเสีย N ในรูปแบบต่างๆ ในการค�ำนวณ N2O จาก
Indirect Emission เช่น Leaching and Runoff
5) ควรมีการศึกษาหาค่า Fraction Burned in Field ของพืชทุกประเภท เพื่อใช้เป็ นค่ามาตรฐานส�ำหรับ
ประเทศไทย และ ข้อมูล Residues of Crop Ratio เนื่องจากค่าทีไ่ ด้ของข้อมูลเป็ นช่วงกว้าง และมีความแตกต่างจาก
ค่าแนะน�ำ (Default Value) มาก จึงน่าจะมีการศึกษาเพิม่ เติมและควรจ�ำแนกประเภทของเศษวัสดุการเกษตรว่าเป็ น
ส่วนใดของต้นพืชทีถ่ กู เผา หรือเหลือทิง้ ไว้ในพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร
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บทที่ 6 ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ 		
(Land Use, Land Use Change and Forestry)
การประมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ในรายงาน
เล่มนี้ ได้ใช้วธิ ตี าม Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ซึง่ รวมเฉพาะ
กิจกรรมของมนุษย์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการกักเก็บและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ 1) กิจกรรมการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้พน้ื ที่ เช่น การเปลีย่ นพืน้ ทีป่ า่ เป็ นพืน้ ทีเ่ กษตร รวมถึงการเผาชีวมวลในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ 2) กิจกรรมทีไ่ ม่ทำ� ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ต่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงการกักเก็บคาร์บอนในพืน้ ทีน่ นั ้ เช่น การใช้ประโยนช์จากปา่ ใน
ลักษณะต่างๆ เป็ นต้น
การค�ำนวณได้ใช้ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็ นปีฐาน โดยค�ำนวณเฉพาะการเปลีย่ นแปลงปริมาณชีวมวลเหนือ
ดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการกับชีวมวลดังกล่าวเท่านัน้ โดยไม่ได้รวมการเปลีย่ นแปลงของชีวมวล
ใต้ดนิ และปริมาณคาร์บอนในดินทีเ่ ป็นผลสืบเนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าว โดยมีหมวดหมูย่ อ่ ยคือ 5A) กลุม่ การเปลีย่ นแปลง
ของปา่ และปริมาณชีวมวล (Changes in forest and other woody biomass stocks), 5B) กลุม่ การปรับเปลีย่ นปา่ และ
ทุง่ หญ้า (Forest and Grassland Conversion) และ 5C) กลุม่ การฟื้นฟูพน้ื ทีท่ ง้ิ ร้าง (Abandonment of managed lands)

6.1 วิธีการค�ำนวณ (Methodology)
การค�ำนวณมีหลักการทัวๆไปคื
่
อ น�ำปริมาณชีวมวลทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่อพืน้ ที่ คูณด้วยขนาดพืน้ ทีท่ งั ้ หมดทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ข้อมูลหลักทีใ่ ช้ประกอบด้วย
1) ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) หลักคือ พืน้ ทีก่ ารปลูกปา่ พืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลง ได้รวบรวม
มาจากสถิตปิ ่าไม้ ข้อมูลจากกรมอุทยานฯ และหน่ วยงานภาคเอกชน ซึง่ ใช้เทคนิคการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
แตกต่างกันไป เช่น จากการแปรภาพถ่ายดาวเทียม การส�ำรวจ และการค�ำนวณโดยใช้แบบจ�ำลอง ส่วนการแบ่ง
ประเภทของป่าของไทย แบ่งเป็ น ป่าดงดิบ (Evergreen forest) ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)
ปา่ เต็งรัง (Dry dipterocarp forest) ปา่ สน (Pine forest) ปา่ ชายเลน (Mangrove forest) และปา่ ประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ ปา่ พรุ
ปา่ บุง ปา่ ทาม และปา่ ไผ่ (Other forests)
2) ข้อมูลค่าการปล่อย (Emission factor) หลักทีใ่ ช้คอื ค่าการเพิม่ ขึน้ ของชีวมวลต่อพืน้ ทีท่ งั ้ ในปา่ ปลูกและ
ปา่ ธรรมชาติ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงค่าทีร่ ายงานไว้ใน Initial National Communicatio (INC) ส่วน
ค่าสัดส่วนชีวมวลทีเ่ ผาและทิง้ ให้ยอ่ ยสลายนัน้ รวบรวมจาก INC เป็ นหลัก โดยมีสมมติฐานว่า มีการเผาชีวมวลใน
พืน้ ที่ นอกพืน้ ที่ และถูกปล่อยให้ยอ่ ยสลายตามธรรมชาติ ซึง่ มีคา่ แตกต่างกันไปตามประเภทของปา่ ค่าการปล่อย
(Emission factor) ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณครัง้ นี้ได้สรุปไว้ในตารางที่ 6.1 (รายละเอียดของข้อมูลทัง้ สองได้แสดงไว้
ในรายงานภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ในแถบบันทึกข้อมูล)
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ตารางที่ 6.1 สรุปค่า ค่าการปล่อย (Emission factor) ที่ใช้ในการค�ำนวณครัง้ นี้ (Second National CommunicationSNC) เปรียบเทียบกับ INC

Tier/Catagories
INC-1994
ระดับ Tier
2
5A. Changes in forest and other woody stocks
พืน้ ทีป่ า่ ปลูกทัง้ หมด
681.20
(kha)
อัตราการเพิม่ ชีวมวล
(t dm/ha)
15.1
- สัก
17.4
- ยูคาลิปตัส
14.8
- โกงกาง
10.3
- กระถินเทพา
11.0
- สนและอื่นๆ
5B Forest conversion
ค่า Fraction of biomass
5B2. Carbon release
burned on site ส�ำหรับปา่ ชาย
by on-site burning
เลนคือ 0.19 ส่วนในปา่ ประเภท
อืน่ ๆ ค่าอยูใ่ นช่วง 0.30-0.36
า Fraction of biomass burn
5B2. Carbon release by ค่off-site
อยูใ่ นช่วง 0.32-0.41
off-site burning
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของปา่
ค่า Fraction left to decay อยู่
ในช่วง 0.32-0.41 ขึน้ อยูก่ บั
ประเภทของปา่
5C. Abandonment of managed land
5C1. Carbon uptake by พืน้ ทีถ่ กู ทิง้ ร้างจากการท�ำการ
aboveground regrowth - เกษตรถือว่าเป็ นพืน้ ทีป่ ล่อยให้ม ี
first 20 yr
การฟื้นฟูภายในระยะ 20 ปี
5C2. Carbon uptake by พืน้ ทีน่ อกเขตอนุรกั ษ์ถอื ว่าเป็ น
aboveground regrowth - พืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมทัง้ หมดที่
ปล่อยให้ฟ้ืนฟูมานานกว่า 20 ปี
> 20 yr

5B3.Carbon release by
decay of  biomass
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5D อืน่ ๆ

2

SNC-2000-2004

788.73

16.28
17.88
18.39
10.3
11.0
ใช้คา่ 0.032 ส�ำหรับปา่ เต็งรัง และ 0.036 ใน
ปา่ เบญจพรรณและปา่ ไผ่ ส�ำหรับปา่ พรุ ใช้คา่
fraction เท่ากับ 1 ส่วนในปา่ ประเภทอืน่ ๆ
ไม่มกี ารเผาในพืน้ ที่
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.4-0.55 ขึน้ อยูก่ บั ประเภทปา่
ยกเว้นปา่ ชายเลนทีเ่ กิดจากการเผาถ่าน ซึง่
ใช้คา่ เป็ น 0.8
ใช้คา่ Fraction left to decay มีเฉพาะปา่ ดิบ
ชืน้ มีคา่ เท่ากับ 0.31 ส่วนปา่ อืน่ มีคา่ เท่ากับ
ศูนย์
พืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมทีแ่ ปรจากภาพถ่าย
ดาวเทียมในปี 2000 และพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติท่ี
เพิม่ ขึน้
ใช้สมมติฐานเดียวกับ INC แต่ได้หกั ลบพืน้ ที่
ใน 5C1 ออกแล้ว
ค่าปริมาณชีวมวลต่อพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้คำ� นวณใน 5B
และ 5C แตกต่างจาก INC บางส่วนเนื่องจาก
มีขอ้ มูลจากการศึกษาต่างๆ เพิม่ ขึน้

6.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Results of GHGs Emission)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละ   ปา่ ไม้ ในปีพ.ศ.2543
(ค.ศ. 2000) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ น -7.9 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ
-3.4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ซึง่ เป็นภาคทีม่ กี ารดูดกลับก๊าซเรือนกระจก แสดงในรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
(หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)

ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ตารางที่ 6.2 ภาคปา่ ไม้เป็ นแหล่งดูดกลับคาร์บอนสุทธิ -7,899.82 Gg CO2 eq หรือ
พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมีการปล่อยรวม +55,643.87 Gg CO2-eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าและมีการดูดกลับรวม -63,543.66 Gg CO2-eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ แหล่งปล่อย
คาร์บอนหลักคือ การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไปเป็ นพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ซึง่ ในทางกฎหมายได้มกี ารห้ามท�ำลายปา่ แต่จากข้อมูล
สถิตติ ่างๆ พบว่า พืน้ ทีป่ า่ บางประเภทยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้ตงั ้ สมมติฐานว่า ชีวมวลในพืน้ ทีป่ า่ ทีล่ ดลง
นี้ มีการน�ำไม้ออกไปจากพืน้ ทีเ่ นื่องจากต้องการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ เช่น พืน้ ทีท่ างการเกษตร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็ นต้น
ท�ำให้ตอ้ งมีการเผาและน� ำไม้ออกจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวแล้ว ส�ำหรับแหล่งดูดกลับหลักคือกิจกรรมการปลูกป่าและการ
ฟื้นฟูพน้ื ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
ผลการค�ำนวณการปล่อย (Emission) การดูดกลับ (Removal) และปริมาณการปล่อยสุทธิของก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) พบว่าประเทศไทยมี
การดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิ (ปริมาณการปล่อยรวมน้อยกว่าปริมาณดูดกลับรวม) จ�ำนวน -7,899.79,
-29,008.51, -24,544.67 และ -28,502.57 Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(ตารางที่ 6.2 และ
รูปที่ 6.2) ซึง่ ปจั จัยหลักทีท่ ำ� ให้ปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) เป็ น Sink นัน้ เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
พืน้ ทีป่ า่ ปลูก และมีการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ น้อยเมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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Sub-sector ทีเ่ ป็ นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิ คือ 5B (Forest conversion) และ Subsector ที่
เป็นแหล่งดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิ คือ 5A (ซึง่ องค์ประกอบหลักใน Sub-sector นี้คอื กิจกรรมการปลูกปา่
และ 5C (การฟื้นสภาพของพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมและพืน้ ทีร่ กร้าง) ปริมาณคาร์บอนทีด่ ดู กลับจากกิจกรรมการปลูกปา่ ได้
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในขณะทีก่ ารฟื้นสภาพของปา่ เสือ่ มโทรมและรกร้าง ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก กิจกรรมการ
ปลูกปา่ จึงถือว่ามีบทบาทส�ำคัญ ในการทีจ่ ะก�ำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในภาคการเปลีย่ นแปลง
พืน้ ทีแ่ ละปา่ ไม้ของประเทศ
ส�ำหรับการปล่อยใน Sub-sector 5B นัน้ พบว่าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) โดยเฉพาะสัดส่วนการลดลงของ
พืน้ ทีป่ ่าประเภทต่างๆ มีผลต่อปริมาณการปล่อยมาก ทัง้ นี้เพราะป่าบางประเภทมีปริมาณชีวมวลต่อพืน้ ทีส่ งู มาก
เช่น พืน้ ที่ Evergreen forest และ Mixed deciduous forest ส่วนค่าปล่อย (Emission factor) ไม่น่าจะมีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงปริมาณการปล่อยมากนัก เพราะใช้คา่ คงทีเ่ ท่ากันทุกปี และเป็นค่าทีไ่ ด้จากการศึกษาในประเทศไทย และ
การศึกษาครัง้ นี้กไ็ ด้รวบรวมการศึกษาเหล่านี้มากพอทีน่ ่าจะเป็ นตัวแทนของค่าของทัง้ ประเทศได้

รูปที่ 6.2 การปล่อยก๊าซ CO2 จ�ำแนกตามชนิ ดและสาขา ของปี พ.ศ. 2543 - 2547 (ค.ศ. 2000 – 2004)
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ตารางที่ 6.2 ผลการค�ำนวณภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ในปี พ.ศ. 2543-254 (ค.ศ. 2000-2004)

Land use subsector

Inventory year Gg CO2eq
2001
2002
2003

2000
5A Changes in forest and other woody stocks
-24,521.20 -22,149.67
5A1 Plantation
+11,169.66
5A2 Comercial harvest
+6,670.80
-13,351.54 -15,478.87
Total 1
5B Forest conversion
5B1 Carbon release by
on-site burning
+2,382.45
+83.78
5B2 Carbon release by
off-site burning
+28,579.76 +5,132.20
5B3 Carbon release by
decay of biomass
+13,271.90 +10,660.32

2004

-28,121.94 -34,764.25
+4,678.96 +10,099.36

-43,356.43
+15,638.59

-23,442.98

-24,664.90

-27,717.84

+42.53

+42.53

+2,231.28

+17,655.48 +17,655.48

+21,714.04

+10,855.31 +11,011.29

+6,251.56

Subtotal 2.1
+44,234.12 +15,876.30 +28,553.32 +28,709.30
5B4 Non-CO2 burning on-site

+30,196.87

CH4 (Gg CH4))
+10.4
+0.37
+0.19
+0.19
CO (Gg CO)
+90.97
+3.2
+1.62
+1.62
N2O (Gg N2O)
+0.07
0
0
0
NOx (Gg NOx)
+2.58
+0.09
+0.05
+0.05
+240.1
+7.77
+3.99
+3.99
Subtotal 2.2
(only CH4 & N2O)
+44,474.22 +15,884.07 +28,557.31 +28,713.29
Total 2
5C Abandonment of managed land

+9.74
+85.19
+0.07
+2.42
+226.24

5C1
5C2

Carbon uptake
by aboveground
regrowth-first 20 yr
Carbon uptake
by aboveground
regrowth- > 20 yr

Total 3
Gross Total Emission (+)
Gross Total Removal (-)
Net Total

+30,423.11

-16,390.00

-6,495.79

-7,463.21

-8,549.05

-10,634.65

-22,632.46

-22,917.91

-22,195.80

-21,641.80

-20,573.19

-39,022.46

-29,413.71

-29,659.01

-30,190.86

-31,207.84

+55,643.87 +22,554.87 +33,236.27 +38,812.65
-63,543.66 -51,563.38 -57,780.95 -64,955.11
-7,899.79 -29,008.51 -24,544.67 -26,142.46

+46,061.70
-74,564.27
-28,502.57

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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6.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication [base
year 1994]
ตารางที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทียบกับผลการค�ำนวณใน INC ซึง่ สามารถพิจารณาได้เป็ น 2 ประเด็นหลัก
ตารางที่ 6.3 ผลการค�ำนวณในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ใน INC
และการใช้การค�ำนวณตามวิ ธีของ SNC แต่ใช้ข้อมูลของ INC เพื่อเปรีบยเทียบวิ ธีการค�ำนวณ

Categories-subcategories

Emission (+) or Removal (-) in Gg CO2
equivalent

1994 INC

1994SNC

2000

-17,457.26
+40,180.51
+22,723.25

-18,222.93
+37,705.47
+19,482.54

-24,521.20
+11,169.66
-13,351.54

+3,722.94
+3,956.75
+8,519.45
+59,396.85

+362.63
+16,948.29
+15,463.14
+32,774.06

+2,382.45
+28,579.76
+13,271.90
+44,234.12

+59.57
+521.21
+0.41
+14.80
+1,382.17
+60,779.02

+1.58
+13.85
+0.01
+0.39
+36.28
+32,810.34

+10.4
+90.97
+0.07
+2.58
+240.1
+44,474.22

-2,478.37

-2,478.37

-16,390.00

-19,165.96

-19,165.96

-22,632.46

-21,644.33

-21,644.33

-39,022.46

Gross Total Emission (+)

+100,959.52

+70,515.81

+55,643.87

Grossl Total Removal (-)

-39,101.59

-39,867.26

-63,543.66

Net Total

+61,857.93

+30,648.55

-7,899.79

5A. Changes in forest and other woody stocks
5A1.Plantation
5A2.Commercial harvest
Total 1
5B. Forest conversion
5B1.Carbon release by on-site burning
5B2.Carbon release by off-site burning
5B3.Carbon release by decay of  biomass
Subtotal 2.1
5B4 Non-CO2 burning on-site
CH4 (Gg CH4))
CO (Gg CO)
N2O (Gg N2O)
NOx (Gg NOx)
Subtotal 2.2 (Only CH4& N2O)
Total 2
5C Abandonment of managed land
5C1. Carbon uptake by aboveground regrowth-first    
       20 yr
5C2. Carbon uptake by aboveground regrowth- > 20
        yr
Total 3
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1)   เมือ่ ค�ำนวณเปรียบเทียบโดยใช้วธิ กี ารตาม SNC แต่ใช้ขอ้ มูลตามทีร่ ายงานใน INC พบว่า การค�ำนวณ
ตามวิธกี ารของ SNC ได้คา่ การปล่อย (Emission Factor) สุทธิทล่ี ดลงประมาณร้อยละ 49 ซึง่ Sub-sector Forest
conversion เป็ นทีม่ าหลักของความแตกต่างนี้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากสมมติฐานทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมีความแตกต่างกันและ
ค่าปริมาณชีวมวลต่อพืน้ ทีใ่ นปา่ ประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ใน INC และ SNC ก็มคี วามแตกต่างกันด้วย
2) เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปี พ.ศ. 2537 และ 2543 (ค.ศ. 1994 และ 2000)
พบว่าปริมาณการปล่อยลดลงจาก +99,577.35 เป็ น +55,403.77 Gg CO2 หรือ +55,643.87 Gg CO2eq หรือพันตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่ปริมาณการดูดกลับเพิม่ ขึน้ จาก -39,101.59 เป็น -63,543.66 Gg CO2 eq ส่งผลท�ำให้
ปริมาณการปล่อยสุทธิลดลงจากการปล่อย +60,475.76 เป็นดูดกลับ -8,139.89 GgCO2หรือ -7,899.79 GgCO2eq หรือ
พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมือ่ รวม CH4 และ N2O จากการเผาชีวมวลด้วย

6.4 การวิเคราะห์คา่ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และการควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
1. ความไม่แน่นอนในการค�ำนวณใน 5A, 5B, 5C เท่ากับร้อยละ +37.14, +28.01 และ +28.04ค่าความไม่แน่นอน
รวมของภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) หลังจากการถ่วง
น�้ำหนักด้วยปริมาณการปละปล่อยหรือดูดกลับแล้วมีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +18-19
2. ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพในการศึกษาครัง้ นี้ ถึงแม้ไม่สามารถท�ำได้สมบูรณ์เนื่องจากการขาดข้อมูล แต่ได้
ด�ำเนินการโดย การจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นปา่ ไม้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้ขอ้ มูลและให้ขอ้ คิดเห็น-เสนอแนะใน
การใช้ขอ้ มูลและการเข้าถึงข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และปรึกษากับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เมือ่ ประสบปญั หากับข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลไม่ชดั เจน

6.5 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความถูกต้องและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier
ที่สูงขึ้น
ในการค�ำนวณการเปลีย่ นแปลงคาร์บอนในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ ในครัง้ นี้ เลีอกใช้วธิ กี าร
ค�ำนวณตาม เทียร์ (Tier) 2 เนื่องจากค่าทีก่ ารค�ำนวณตาม เทียร์ (Tier) 1 นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นค่าทีไ่ ม่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย อีกทัง้ ภายในประเทศเองก็ได้สะสมข้อมูลจากการวิจยั ท�ำให้สามารถค�ำนวณตามวิธี เทียร์ (Tier) 2 ได้
และผลการค�ำนวณน่าจะใกล้เคียงกับค่าการปล่อย (Emission Factor) จริงของประเทศทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ดังทีก่ ล่าว
แล้ว ข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ เพือ่ ให้การท�ำ Inventory มีความถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมในระดับ
ประเทศ น่าจะมีความส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรกๆ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้หลักๆ ประกอบด้วย
• สัดส่วน burning on site, burning off site และ decay fraction ในปา่ แต่ละชนิด
• พืน้ ทีแ่ ละประเภทปา่ ทีถ่ กู จัดเป็ นปา่ เสือ่ มโทรม พร้อมปริมาณชีวมวล อายุและอัตราการเจริญเติบโตต่อปี
• ข้อมูลต่างๆ ประกอกกับการเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ เช่น สภาพการใช้พน้ื ทีก่ ่อนและหลังการเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจ
ต้องพิจารณาการปรับใช้ Land use category ตาม 2003 IPCC Good Practice Guidedance น่าจะเป็ นจุดเริม่ ต้นที่
ดี เพราะมีการจัดแบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์และแสดงถึงพลวัตของการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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นอกจากนี้ ยังมีแนวทางต่างทีส่ ามารถช่วยปรับปรุงการท�ำ Inventory ในภาคปา่ ไม้ดงั นี้
ก) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกระทบของเทคนิคและวิธที ใ่ี ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีแ่ ตกต่างกันใน
แต่ละปี ส่งผลให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความผันแปรปีต่อปี มากน้อยเพียงใด ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงเทคนิคหรือ Scale ของ
แผนทีท่ ใ่ี ช้ ควรมีการ recalculate ข้อมูลย้อนหลังด้วย ซึง่ จะเป็ นการปรับข้อมูลให้อยูใ่ นฐาน scale ทีเ่ หมือนกัน
ข) ในการท�ำ  Inventory ครัง้ ต่อไป ควรรวมชีวมวลคาร์บอนใต้ดนิ ด้วย ซึง่ ในเบือ้ งต้น อาจอ้างอิงจากค่า belowground biomass to above-ground biomass ratio ทีเ่ ป็ นค่า default จากตารางที่ 4.4 Vol 4. ของ 2006 IPPC
Guideline ได้
ค) ควรพิจารณา Carbon pool อืน่ ๆ มากขึน้ คือ soil caron, litterfall และ dead woods ซึง่ ควรต้องเริม่ รวบรวม
ข้อมูลและสนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลดังกล่าวด้วย
ง) ควรพิจารณาบทบาทของ burning ซึง่ จากผลการศึกษาในภาคผนวกที่ ก (ในรายงานของภาคการเปลีย่ นแปลง
การใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้) จะเห็นว่าการเผาเป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ม่ใช่ CO2 ทีส่ ำ� คัญแหล่งหนึ่ง
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บทที่ 7 ภาคการจัดการของเสีย
การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคของเสีย ใช้วธิ กี ารค�ำนวณจากคูม่ อื ของ
IPCC เป็ นหลัก ได้แก่ 1996 IPCC Revised Guideline of National Greenhouse Gases Inventories และ 2000
IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management    ส�ำหรับการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากภาคของเสีย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ย่อย ตามข้อก�ำหนด UNFCCC Guideline (1996
IPCC Guideline) ได้แก่ 6A การบ�ำบัดของเสีย (Solid Waste Disposal on Land), 6B การบ�ำบัดน�้ำเสีย (Wastewater
Handling) และ 6C การก�ำจัดขยะด้วยการเผาไหม้ (Waste Incineration) ส่วนประเภทของก๊าซเรือนกระจกทีค่ ำ� นวณ
ในภาคของเสียจ�ำแนกตามประเภทกลุม่ ย่อย แสดงดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย จ�ำแนกตามประเภทก๊าซเรือนกระจก

6A การบ�ำบัดของเสีย (Solid Waste Disposal on Land)
6A1  Landfill Site
ก๊าซมีเทน (CH4)
6A2  Open Dump Site
6B การบ�ำบัดน�้ำเสีย (Wastewater Handling)
6B1  การบ�ำบัดน�้ำเสียอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater
Handling)
ก๊าซมีเทน (CH4)
6B2  การบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater Handling)
6C การบ�ำบัดขยะด้วยเตาเผา (Waste Incineration)
6C  Waste Incineration
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
6C  Waste Incineration
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)

7.1 วิธีการค�ำนวณ (Methodology)
การค�ำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่เทียร์ 1 (Tier 1), เทียร์ 2
(Tier 2) และเทียร์ 3 (Tier 3) โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ระดับของข้อมูล ดังนี้ การค�ำนวณ เทียร์1 (Tier
1) เหมาะสมในกรณีทข่ี าดข้อมูลหรือไม่สามารถหาข้อมูลได้ โดยใช้คา่ ทีแ่ นะน�ำ  (Default Value) ทัง้ ข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีแ่ นะน�ำโดย IPCC การค�ำนวณ เทียร์ 2 (Tier 2)  มีวธิ กี าร
ค�ำนวณเหมือนกับ เทียร์ 1 (Tier 1)  แต่แตกต่างกันที่ เทียร์ 2 (Tier 2) ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการ
ปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country Specific Emission Factor) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ ี Expert Judgment ในการ
ก�ำหนดค่า MCF ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแต่ละประเภทส�ำหรับประเทศไทย ส่วนการค�ำนวณ เทียร์ 3 (Tier 3) มีวธิ กี าร
ค�ำนวณเหมือนกับการค�ำนวณ เทียร์ 1 (Tier 1) และ เทียร์ 2 (Tier 2) แต่ใช้ขอ้ มูลกิจกรรมและค่าการปล่อย (Emission
Factor) ของการจัดการน�้ำเสียแต่ละประเภทและตามระบบการจัดการน�้ำเสียแต่ละแห่งในประเทศ ทัง้ นี้ประเทศไทยมี
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) โดยอาศัยจากรายงานบางส่วน แต่ขอ้ มูลค่าการปล่อย (Emission Factor)แต่ละพืน้ ที่
ของการจัดการน�้ำเสีย ยังไม่มกี ารรายงานข้อมูลเหล่านี้
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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การค�ำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุม่ 6A Solid Waste Disposal on Land  (ดังแสดงในตาราง
ที่ 7.2) กรณี เทียร์ 1 (Tier 1) เป็นสมการค�ำนวณแบบดุลมวลสาร (Mass Balance) ทีไ่ ม่ตอ้ งการข้อมูลเฉพาะเจาะจง
มากนัก ใช้ขอ้ มูลปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมระดับประเทศในการค�ำนวณ ส่วน เทียร์ 2 (Tier 2) นัน้ เป็นสมการการ
ย่อยสลายโดยปฏิกริ ยิ าล�ำดับหนึ่ง (First Order Decay) เลือกใช้คา่ การปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country-specific
Emission Factor) ในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ มูลเฉพาะของประเทศในบางพารามิเตอร์นนั ้ ได้คำ� นวณโดยใช้คา่ การปล่อยแนะน�ำ 
(Default Emission Factor) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯปี 1996 ของ IPCC  หรือเกณฑ์ หรือค่าทีเ่ ป็นทีย่ อมรับใช้ในการ
ศึกษาของหน่วยงานทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง  การค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุม่ 6B Wastewater Handling
ใช้วธิ กี ารค�ำนวณในระดับ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึง่ มีความเหมาะสมของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ของทัง้ น�้ำเสีย
ชุมชนและน�้ำเสียอุตสาหกรรม ส�ำหรับการค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุม่ 6C Waste Incineration นัน้
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ เช่นเดียวกัน คือ เทียร์ 1 (Tier 1) ค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดโดยใช้คา่ การ
ปล่อยแนะน�ำ(Default Emission Factor) จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯปี1996 ของ IPCC และ เทียร์ 2 (Tier 2) ค�ำนวณ
โดยใช้คา่ การปล่อยก๊าซเฉพาะของประเทศ (Country-specific EF) ซึง่ ได้จากค่าสถิตใิ นการติดตามตรวจสอบการ
ท�ำงานของโรงเผาขยะของหน่วยงานท้องถิน่ แต่ละแห่ง แทนค่าการปล่อยแนะน�ำ (Default Emission Factor) ดูราย
ละเอียดของการค�ำนวณข้อมูลกิ จกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ได้ในรายงาน
ภาคของเสียในแถบบันทึกข้อมูล
ตารางที่ 7.2 สมการที่ใช้ในการค�ำนวณปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของเสีย

6A Solid Waste Disposal on Land
สมการที่ใช้ในการศึกษา SNC
Tier 11/: CH4 Emission =  
[(MSWT*MSWF*Lo)-R]*(1-OX)
[(MSWT*MSWF*Lo)-R]*(1-OX)
6A1  CH4 Emission, Gg/y Tier 22/: QT,x = k*Rx*LO e-k(T-x),
QT = åQT,x
       (for x = initial year to T)

=  

สมการที่ใช้ในการศึกษา 1st NC
Tier 22/: Q = LO*R (e-kc - e -kt)
Total CH4 Emission = åQn
(for n = SWDS in the country)

6B Wastewater Treatment
Tier 15/ Total CH4 Emission,
6B1.1  CH4 Emission,
kgCH4
WM = åi (TOWi 6/x EFi – MRi)
Tier2, Tier3 ใช้วธิ กี ารค�ำนวณเหมือนกับ Tier1

6B1.2  N2O Emission,
kgN2O
6C Waste Incineration
SNC
6C1  CO2 Emission, Gg/y
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6C2  N2O Emission, Gg/y

N2O(s) = Protein×FracNPR×NRpeople×EF6
1st NC
-

CO2 Emissions3/ =
Si (IWi * CCWi * FCFi* EFi * 44/12)
N2O Emissions4/ = Si ( IWi * EFi ) * 10–6 Si ( IWi * EFi ) * 10–6 =
Si ( IWi
–6
* EFi ) * 10

หมายเหตุ:
1/
MSWT = Total MSW Generated (Gg/yr), MSWF = Fraction of MSW disposed at SWDS, Lo = Methane Generation Potential (=
[MCF*DOC*DOCF*F*16/12 (Gg CH4/Gg Waste)]), MCF = Methane Correction Factor (Fraction), DOC = Degradable Organic Carbon [Fraction
(Gg C/Gg MSW)], DOCF = Fraction DOC Dissimilated, F = Fraction by Volume of CH4 in landfill gas, R = Recovered CH4 (Gg/yr), OX = Oxidation
Factor (Fraction)
2/
QT,x = the amount of methane generated in the current year (T) by the waste Rx, x = the year of waste input, Lo = methane generation potential
(m3/Mg of refuse), Rx = the amount of waste disposed in year x (Mg), k = methane generation rate constant (1/yr), T = current year, Q  = methane
generated in current year (m3/yr), R = average annual waste acceptance rate during active life (Mg/yr), c = time since SWDS closure (yr), t =
time since SWDS opened (yr)
3/
i = MSW: Municipal Solid Waste; HW: Hazardous Waste; CW: Clinical Waste; SS: Sewage Sludge, IWi = Amount of Incinerated Waste of Type
i (Gg/yr), CCWi = Fraction of Carbon Content in Waste of Type I, FCFi = Fraction of Fossil Carbon in Waste of Type I, EFi = Burn Out
Efficiency of Combustion of Incinerators for Waste of Type i (Fraction), 44/12 = Conversion from C to CO2
4/
IWi = Amount of Incinerated Waste of Type i (Gg/yr), EFi = Aggregate N2O Emission Factor for Waste Type i (kg N2O/Gg)
5/
WM = Total methane emissions from wastewater (kg CH4), TOWi = Total organic waste for wastewater type i (kg DC/yr).  For domestic streams,
the DC is BOD; for industrial streams it is the COD, EFi = Emission factor for wastewater type i (kg CH4 /kg DC), MRi = Total amount of methane
recovered or flared from wastewater type i (Kg CH4)
6/
Municipal WW; TOWdow = P x Ddom x (1-DSdom), TOWdow = Total domestic/commercial organic wastewater in kgBOD/yr, P = Population in
1000 persons, Ddom = Domestic/commercial degradable organic component in kg BOD/1000 persons/yr, DSdom = Fraction of domestic/commercial
degradable organic component removed as sludge
Industrial WW; TOWind (kg COD/yr) = W x Dind x (1 - DSind), W = Wastewater generation in m3/year, Dind = Industrial degradable organic component
in kgCOD/m3 wastewater, DSind = Fraction of industrial degradable organic component removed as sludge
Emission Factor = Bo x Weighted Average of MCFs, Bo = Maximum methane producing capacity (kg CH4 /kg BOD or kgCH4/kgCOD), MCF =
Methane conversion factor (Fraction)
7/
N2O(s) = N2O emissions from human sewage (kgN2O-N/yr), Protein = Annual per capita protein intake (kg/person/yr), NRpeople = Number of people
in country, EF6 = Emission Factor, FracNPR = Fraction of nitrogen in protein

ทัง้ นี้ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝงั กลบขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ เลือกใช้วิธี
ค�ำนวณโดยเทียร์ 2 (Tier 2) เนื่องจากมีฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ในระดับหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการก�ำจัดขยะมูลฝอยทัวประเทศ
่
แม้ว่าข้อมูลจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทัง้ หมดก็ตาม อย่างไร
ก็ตามได้ทำ� การศึกษาเปรียบเทียบกับการค�ำนวณโดยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) ไว้ในรายงานการจัดท�ำบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยในส่วนภาคของเสีย (Waste Sector) เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการใช้ฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ทีแ่ ตกต่างกัน
ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการจัดการน�้ำเสีย เมือ่ พิจารณาข้อมูลกิจกรรม (Activity
Data)และค่าการปล่อย (Emission Factor)แล้ว พบว่า สามารถใช้วิธีการค�ำนวณในระดับ เทียร์ 2 (Tier 2)
ซึง่ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ของทัง้ น�้ำเสียชุมชนและน�้ำเสียอุตสาหกรรม มีความเหมาะสม ส่วนค่าการ
ปล่อย (Emission Factor)   ประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาค่าการปล่อยจากเทคโนโลยีแต่ละประเภท การใช้
ค่าแนะน�ำ (Default value) ทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื จะให้คา่ การปล่อย (Emission Factor)ทีแ่ ตกต่างกับความเป็ น
จริงเนื่องมาก  จึงได้ปรับใช้คา่ การปล่อย (Emission Factor) จากการสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านน�้ำเสียโดย
เฉพาะค่า MCF ท�ำให้คา่ การปล่อย (Emission Factor)ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยค่าทีไ่ ด้อยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะ
สมทีน่ �ำไปใช้ในประเทศ   
การค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยเตาเผา เลือกใช้ วิธี
ค�ำนวณโดย เทียร์ 2 (Tier 2) เนื่องจากมีฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ในระดับหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการก�ำจัดขยะมูลฝอย แม้วา่ ข้อมูลจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทัง้ หมดก็ตาม อย่างไรก็ตามได้ทำ� การ
ศึกษาเปรียบเทียบกับการค�ำนวณโดยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) ไว้ในรายงานการศึกษาครังนี
้ ้ดว้ ย เพือ่ แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการใช้ฐานข้อมูลค่าการปล่อย (Emission Factor) ที่
แตกต่างกัน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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รายงานฉบับสมบรูณ์

7.2 ผลการค�ำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Results of GHGs
Emission)
ผลการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการของเสีย ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ น 9.32 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 4.1 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ ซึง่ เป็ นภาคทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยทีส่ ดุ ดังแสดงในรูปที่
7.1 โดยปริมาณการปล่อยจากกลุม่ การบ�ำบัดของเสีย (6A) เท่ากับ 4.86 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 55.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย มาจากการฝงั กลบและการเทกองทิง้
กลางแจ้งเท่ากับ 4.014  และ 0.846 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล�ำดับ  กลุม่ การบ�ำบัด
น�้ำเสียปล่อย ก๊าซเรือนกระจก 4.43 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย  โดยเป็ นการปล่อยจากการบ�ำบัดน�้ำเสียอุตสาหกรรม 1.902 Tg CO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า น�้ำเสียชุมชน 1.504 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
และ Human Sewage 1.022Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปริมาณการปล่อยจากเตาเผาขยะ
มีน้อยมากเท่ากับ 0.023 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สัดส่วนของปริมาณการปล่อยในกลุม่
และสาขาต่าง ๆ ในภาคน�้ำเสียแสดงในรูปที่ 7.2

รูปที่ 7.1 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคของเสียตามคู่มือการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่ วย: Tg หรือ ล้านตัน)
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Emission from waste sector in 2000 (Tg CO2eq, %)
Human sewage
1.022, 11%
Domestic WW
1.504, 16%

Landfill 4.017,
43%
Industrial WW
1.902, 21%

Opendump
0.846, 9%

Incineration
0.023, 0%

รูปที่ 7.2 ปริ มาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2000 จากกลุ่มและสาขาต่างๆ ในภาคของเสีย
(หน่ วย Tg เท่ากับล้านตัน)

ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ทป่ี ล่อยในภาคของเสียเกิดจากพืน้ ทีฝ่ งั กลบและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และเป็ นก๊าซ CH4   
มากกว่าร้อยละ 80  โดยมีปริมาณทีป่ ล่อยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) ดู
รูปที่ 7.3  โดยเพิม่ จาก 9.32 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปีพ.ศ.2543(ค.ศ.2000)  เป็ น
12.084 Tg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004)  การปล่อยก๊าซ CO2 มา
จากกลุม่ การก�ำจัดขยะในเตาเผา เพียงกลุม่ เดียวและมีปริมาณน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับก๊าซประเภทอืน่
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รูปที่ 7.3 แนวโน้ มปริ มาณก๊าซเรือนกระจกของภาคของเสียในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000-2004)
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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ผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการฝงั กลบในพืน้ ที่ แสดงในรูปที่ 7.4 (ก) พบว่า ปริมาณก๊าซเรือน
ั
กระจกทีป่ ล่อยจากพืน้ ทีฝ่ งกลบในระหว่
างปี พ.ศ. 2543–2547 (ค.ศ.2000-2004) โดยใช้ขอ้ มูลการจัดการขยะมูลฝอย
ของแต่ละหน่วยงานท้องถิน่ ในการค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากพืน้ ทีฝ่ งั กลบ
ค่าอยูร่ ะหว่าง 4,864-7,162 GgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ระบายจากพืน้ ทีฝ่ งั กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลและพืน้ ทีเ่ ทกอง อยูใ่ นช่วง 4,017-5,356 และ 847-1,807 Gg CO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี เห็นได้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการฝงั กลบพืน้ ทีแ่ บบถูก
หลักสุขาภิบาลมีสดั ส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณก๊าซทีเ่ กิดจากการฝงั กลบแบบเทกอง
หรือเผากลางแจ้งจะน้อยลงหรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยลงเนื่องจากมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดการมูลฝอยให้ถูกหลัก
วิชาการมากขึน้
ส�ำหรับผลการค�ำนวณเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากเตาเผา รูปที่ 7.4 (ข) พบว่า ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีป่ ล่อยจากเตาเผาในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000-2004) โดยใช้ขอ้ มูลของแต่ละหน่วยงานท้อง
ถิน่ ในการค�ำนวณแบบ เทียร์ 2 (Tier 2) พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากเตาเผามีคา่ น้อยกว่าการค�ำนวณ
ด้วยวิธี เทียร์ 1 (Tier 1) โดยมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 23.3-29.1 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี แบ่ง
เป็ น ก๊าซ CO2 และ N2O อยูใ่ นช่วง 23.3-29.1 และ 0.006-0.01 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/
ปี ตามล�ำดับ โดยแนวโน้มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกจากเตาเผามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่

Gg CO2 Equivalent

GHG Emission (Gg CO2 eq) - by type of Solid Waste Disposal on Land
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GHG Emission (Gg CO2 eq) - by Sub Sector

Gg CO2 Equivalent
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รูปที่ 7.4 แนวโน้ มปริ มาณก๊าซเรือนกระจกของการบ�ำบัดของเสียและการก�ำจัดขยะด้วยเตาเผา
ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2547 (ค.ศ. 2000-2004)

ั ยหลายอย่าง เช่น ปริมาณน�้ำเสีย ปริมาณสารอินทรีย์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากน�้ำเสียชุมชนขึน้ อยูก่ บั ปจจั
ั ยทัง้ สองอย่างยังขึน้ อยูก่ บั การเพิม่ จ�ำนวนประชากร CH4 เป็นก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากการบ�ำบัด
ในน�้ำเสีย ซึง่ ปจจั
น�้ำเสียชุมชนและน�้ำเสียอุตสาหกรรม ส่วนN2Oมาจากของเสียชุมชน จากรูปที่ 7.5 จะเห็นว่าก๊าซหลักทีป่ ล่อยจากการ
จัดการน�้ำเสีย คือ CH4 และ N2O โดย CH4 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ จาก 3,406 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็น 3,868 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2004
N2O จะเท่ากับ 1,022.8 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และเพิม่ ขึน้
เท่ากับ 1,024 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
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รูปที่ 7.5 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจก (GgCO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ที่ปล่อยจากการจัดการน�้ำเสียปี 2000-2004
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ส่วนน�้ ำเสียอุตสาหกรรมซึ่งมีความจ�ำกัดเรื่องข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) นัน้ การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกขึน้ อยู่กบั ปริมาณน�้ ำเสียทีเ่ ข้าสู่ระบบบ�ำบัดในแต่ละวัน ปริมาณสารอินทรียใ์ นน�้ ำเสีย และระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย และจากการเพิม่ ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนของโรงงานอุตสาหกรรมท�ำให้ได้ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ จาก 1,902 Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2000 เป็ น 2,265
Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) (รูปที่ 7.6)
ในขณะทีป่ ริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก (Human Sewage) นัน้ ปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของก๊าซ
เรือนกระจก คือ ปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้รบั ต่อคน และจ�ำนวนประชากร โดยปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้รบั มีคา่ คงทีส่ ำ� หรับการ
ค�ำนวณในครัง้ นี้ ส่วนจ�ำนวนประชากรมีจำ� นวนลดลงในปี 2004 ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจาก
1,042 Ggeq ในปี 2003 เป็น 1,024 Gg CO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004)
ั ยหลายอย่าง เช่น ปริมาณน�้ำเสีย ปริมาณสารอินทรีย์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยจากน�้ำเสียชุมชนขึน้ อยูก่ บั ปจจั
ั ยทังสองอย่
ในน�้ำเสีย ซึง่ ปจจั
้
างยังขึน้ อยูก่ บั การเพิม่ จ�ำนวนประชากร ท�ำให้ได้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ จาก 1,504
GgCO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปี 2000 เป็ น 1,603 Gg CO2 eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในปี 2004 (รูปที่ 7.6)
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รูปที่ 7.6 ปริ มาณก๊าซเรือนกระจก (GgCO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ที่ปล่อยจากการจัดการน�้ำเสียปี 2000-2004

7.3 การเปรียบเทียบผลของข้อมูลกับ Initial National Communication (base
year 1994)
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ั บนั ค�ำนวณการปล่อยในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.
ผลการศึกษาการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยชุดข้อมูลปจจุ
1994)  พบว่า ในปี 1994 มีปริมาณเรือนกระจกทีป่ ล่อยจาก Solid Waste Disposal on Land  เท่ากับ 2,350.6 Gg CO2 eq หรือ
พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแบ่งเป็น Landfill Site และ Open Dump Site เท่ากับ 2,167.3 และ 183.3 Gg CO2 eq
หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามล�ำดับ ทัง้ นี้ไม่คดิ การปล่อยก๊าซ CO2 และN2Oทีเ่ กิดจากการเผาขยะชุมชน
ั บนั ในปี พ.ศ. 2543-2547
ในเตาเผา (Waste Incineration) เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับผลจากการศึกษา ด้วยชุดข้อมูลปจจุ

(ค.ศ. 2000-2004) พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกจากภาคของเสีย (Solid Waste Disposal on Land
และ Waste Incineration) มีปริมาณเพิม่ ขึน้ สืบเนื่องจากปริมาณขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ มีการด�ำเนินงานโรงงานเตาเผา
ขยะทีส่ ง่ ผลให้มปี ริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ จาก 6,094.45 เป็น 9,345 Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าในปี 2543 (ค.ศ. 2000) และมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ เป็ น 12,048 Gg CO2eq ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
ั บนั ค�ำนวณย้อยกลับ
ส�ำหรับผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบ�ำบัดน�้ำเสียเมือ่ ใช้ขอ้ มูลในปจจุ
ไปในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) เนื่องจากข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และข้อมูลค่าการปล่อย (Emission Factor)
ั บนั มี ความ
ระหว่างข้อมูลชุดเดิมของ การค�ำนวณในรายงานแห่งชาติครัง้ แรก (INC) และการค�ำนวณด้วยชุดข้อมูลปจจุ
แตกต่างค่อนข้างมาก การค�ำนวณย้อนกลับไปปี พ.ศ.2537 (ค.ศ. 1994)ด้วยข้อมูลชุดปจั จุบนั   เพือ่ เปรียบเทียบใน
ปีเดียวกันของการค�ำนวณในรายงานแห่งชาติ พบว่า ปริมาณ CH4 ในน�้ำเสียชุมชนของชุดข้อมูลปจั จุบนั มีคา่ เท่ากับ
54.27 Gg (1,139.67 Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึง่ มากกว่าการค�ำนวณใน รายงานแห่ง
ชาติครัง้ แรกมาก เช่นเดียวกับการค�ำนวณในการปล่อยจากการบ�ำบัดน�้ำเสียอุตสาหกรรม โดยปริมาณ CH4 ทีค่ ำ� นวณ
ได้จาก รายงานแห่งชาติครีง้ แรก
CO 2 Emission, Gg CO 2 eq
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รูปที่ 7.7 ผลประเมิ นปริ มาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่ม 6A Solid Waste Disposal on Land
และ 6C Waste Incineration ในการศึกษา SNC และ INC

(INC) มีค่าเท่ากับ 13.88 Gg (291.48 Gg CO2eq) และจากการใช้ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้มคี ่าถึง 75.00
Gg (1,575 Gg CO2eq) นอกจากนี้ใน INC ไม่ได้คำ� นวณปริมาณ N2Oจากของเสียชุมชนแต่เมือ่ ค�ำนวณย้อนกลับ
พบว่า ปริมาณ N2Oในปี 1994 มีคา่ เท่ากับ 3.15 Gg (66.15 Gg CO2eq หรือพันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน�้ำเสียแสดงดังรูปที่ 7.8
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รูปที่ 7.8 ผลประเมิ นปริ มาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน�้ำเสีย กลุ่ม 6B Wasstewater handling
ในการศึกษา SNC และ INC

7.4 การวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
กลุ่ม 6A Solid Waste Disposal on Land
ั
ในการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการฝงกลบในพื
น้ ที่ (6A Solid Waste
Disposal on Land) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) (Tier 2)
ั
ประกอบด้วย ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ �ำมาฝงกลบในพื
น้ ทีก่ ำ� จัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่ง โดยเลือกใช้คา่
แนะน�ำของ IPCC ส�ำหรับปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และถูกน�ำไปก�ำจัด ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +10 ส่วนการวิเคราะห์
ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) ไม่มคี า่ ความไม่แน่นอนทีแ่ นะน�ำโดย IPCC แต่จากการทบทวน
รายงานการศึกษา งานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความไม่แน่นอนของการใช้ขอ้ มูลทุตยภูมใิ นการ
ศึกษาครังนี
้ ้ พบว่า ค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +130.3 เมือ่ น�ำมาหา
ค่าความไม่แน่นอนรวมของภาคของเสียกลุม่ 6A มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +130.68 ทัง้ นี้คา่ ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ มาจาก
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ซึง่ เป็ นค่าทีไ่ ด้มาจากการรวบรวมข้อมูลด้าน
กิจกรรมและค่าการปล่อย (Emission Factor) จากรายงานหรืองานวิจยั ทีม่ ใี นระดับประเทศและต่างประเทศทีม่ คี วาม
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ มีคา่ แตกต่างกันมาก จึงท�ำให้มชี ว่ งค่าความไม่แน่นอนสูง
กลุ่ม 6B Wastewater Treatment
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ในภาคการจัดการน�้ำเสียชุมชน ค่าความไม่แน่นอนเกิดจาก การรายงานจ�ำนวนประชากร ค่าสมมูลประชากร
หรือค่าปริมาณสารอินทรียใ์ นน�้ำเสียซึง่ ข้อมูลบางส่วนได้มาจากวิธกี ารคาดการณ์ ในส่วนของค่าการปล่อย (Emission
Factor) นัน้ ค่าความไม่แน่นอนเกิดได้จากทัง้ ค่า Bo ซึง่ ใช้คา่ จากคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีฯ ปี 1996 ของ IPCC ซึง่ ก�ำหนด
ไว้อยูใ่ นช่วงร้อยละ +30 และ ความไม่แน่นอนของค่า MCF ซึง่ ใช้วธิ สี อบถามผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วน�ำมาค�ำนวณหาค่าความ
ไม่แน่นอน โดยความไม่แน่นอนจะอยูใ่ นช่วงร้อยละ +6.93 ในการศึกษาครัง้ นี้ความไม่แน่นอนในภาคการจัดการน�้ำ
เสียชุมชนมาจากค่าการปล่อย (Emission Factor) เท่านัน้    เนื่องจากไม่สามารถค�ำนวณในส่วนของข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data)ได้ โดยความไม่แน่นอนในปี 2000-2005 มีคา่ อยูร่ ะหว่างร้อยละ +30.78

การจัดการน�้ำเสียอุตสาหกรรมจะใช้หลักการเดียวกันกับน�้ำเสียชุมชน ความไม่แน่ นอนของการจัดการน�้ำเสีย
อุตสาหกรรมเกิดจากข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และค่าการปล่อย (Emission Factor) ความไม่แน่นอนของข้อมูล
กิจกรรม (Activity Data)ได้จากข้อมูล COD ซึง่ มีคา่ ความไม่แน่นอนอยูใ่ นช่วง ร้อยละ +43.41 ในปี 2000 และลดลง
เป็ นร้อยละ +28.5 ในปี 2004 ส่วนความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor)มาจากค่า Bo และ MCF โดยมี
ค่าอยูใ่ นช่วงร้อยละ +30.00 และ +7.52 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาความไม่แน่นอนรวม พบว่า ความไม่แน่นอนภาคการ
จัดการน�้ำเสียอุตสาหกรรมมีคา่ ระหว่าง ร้อยละ +53.30 ในปี 2000 และมีอตั ราเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในช่วงปี 2001-2002
หลังจากนัน้ ค่าความไม่แน่นอนจะลดลงอยูใ่ นช่วงร้อยละ +42.06 ในปี 2004
ในส่วนของ การปล่อยจาก Human Sewage ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ มาจากข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
และค่าการปล่อย (Emission Factor) โดยข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ประกอบด้วย จ�ำนวนประชากรและปริมาณ
โปรตีนทีไ่ ด้รบั ต่อคน ความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ส่วนค่าการปล่อย (Emission Factor)ซึง่ เป็นค่าทีแ่ นะน�ำโดย IPCC ได้เสนอไว้ใน Revised 1996
IPCC Guideline ไม่ได้กำ� หนดค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor) ดังนัน้ ส�ำหรับการศึกษาครัง้
นี้เนื่องจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนได้ของการค�ำนวณ N2Oจากของเสียชุมชนได้
กลุ่ม 6C Waste Incineration
ในการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากเตาเผา (6C Waste Incineration)
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) (Tier 2) ประกอบด้วย
ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ �ำมาเผาในเตาเผาของเทศบาลแต่ละแห่ง โดยเลือกใช้คา่ ทีแ่ นะน�ำของ IPCC ส�ำหรับปริมาณขยะ
มูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และถูกน�ำไปก�ำจัด (ก�ำหนดให้มคี า่ เท่ากับปริมาณขยะมูลฝอยทีก่ ำ� จัดด้วยวิธกี ารฝงั กลบ) มีคา่ อยูใ่ น
ช่วงร้อยละ ±10 ส่วนการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor)นัน้ ไม่มคี า่ ความไม่แน่นอนที่
แนะน�ำโดย IPCC แต่จากการทบทวนรายงานการศึกษา งานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความไม่
แน่นอนของการใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมใิ นการศึกษาครัง้ นี้ ค่าความไม่แน่นอนของค่าการปล่อย (Emission Factor)มีคา่ อยูใ่ น
ช่วงร้อยละ +83.3 และ +38.9 ส�ำหรับการค�ำนวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และN2O ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำมา
หาค่าความไม่แน่นอนรวมของภาคของเสียกลุม่ 6C มีคา่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ +83.9 และ +40.16 ส�ำหรับการค�ำนวณหา
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ N2O ตามล�ำดับ ทัง้ นี้คา่ ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ มาจากข้อมูลกิจกรรม (Activity
Data)และค่าการปล่อย (Emission Factor) ซึง่ เป็ นข้อมูลจริงทีไ่ ด้มาจากการรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
จากการด�ำเนินงานโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ ส่วนค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือน
กระจกนัน้ ได้จากการติดตามตรวจสอบระบบบ�ำบัดอากาศเสียของโรงงานเตาเผา 2 แห่ง คือ โรงเตาเผาขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลเกาะสมุย

7.5 การควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
การควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
(Activity QC) และค่าการปล่อย (Emission Factor QC) ในส่วนของการใช้ขอ้ มูลเฉพาะของประเทศ ได้แก่ ข้อมูล
ปริมาณและลักษณะสมบัตขิ องขยะมูลฝอย ข้อมูลการจัดการพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอยของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลการ
ด�ำเนินงานเตาเผาขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ได้ทำ� การทบทวนและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามวิธกี ารทีแ่ นะน�ำโดย IPCC Good Practice Guidance ได้แก่ การสอบทวนการตัง้ สมมติฐานที่
ใช้ในการค�ำนวณ เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการเลือกข้อมูลด้านกิจกรรม ว่าได้ผา่ นการตรวจสอบ มีความถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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เป็ นต้น รวมทัง้ ตรวจสอบผลการค�ำควณ การป้อนค่าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ค่าการปล่อย (Emission Factor)
หน่วยทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ เป็ นต้น สุดท้าย ผลทีไ่ ด้จากการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียถูก
น�ำไปใช้ในการจัดประชุมกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ขอรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนน�ำมาปรับแก้และจัดท�ำเป็ น
ข้อมูลทีส่ มบูรณ์

7.6 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการค�ำนวณในระดับ Tier ที่สูงขึ้น
ในการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการมูลฝอย (6A Solid Waste Disposal on Land และ 6C
Waste Incineration) มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้ ดังนี้
1. ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิน่ ควรด�ำเนินการเก็บข้อมูล
และบันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลการเปิดและปิดพืน้ ทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอย สัดส่วนการใช้
ั
ั
ั
ั
พืน้ ทีใ่ นการฝงกลบมู
ลฝอยต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ความลึกของการฝงกลบ  มู
ลฝอย และวิธกี ารฝงกลบมู
ลฝอย (ฝงกลบแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาลหรือกองกลางแจ้ง) และข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทีเ่ ข้าสูพ่ น้ื ทีก่ ำ� จัดซึง่ ควรมี
การส�ำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ จะท�ำให้คา่ การประมาณการปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการฝงั กลบมูลฝอยใน
พืน้ ทีม่ คี า่ ใกล้เคียงความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
2. หน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพในการประเมินค่าการปล่อย (Emission Factor) ควรด�ำเนินการตรวจวัดค่าจากการ
ทดลองหรือการตรวจวัดในพืน้ ทีจ่ ริง เช่น ค่าปรับแก้การเกิดก๊าซ CH4 จากการก�ำจัดมูลฝอยโดยวิธฝี งั กลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลและการเทกองกลางแจ้ง องค์ประกอบก๊าซ CH4 และคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดจากการฝงั กลบ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ สัดส่วนของก๊าซ CH4 ทีถ่ กู เปลีย่ นรูปโดยปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน และค่าคงทีข่ องอัตราการเกิดก๊าซ
CH4 ส�ำหรับใช้เป็ นค่าการปล่อย (Emission Factor) ทีเ่ ป็ นค่าเฉพาะของประเทศไทย
3. ควรรวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ค่าการปล่อย (Emission Factor) ทัง้ จากเอกสาร
งานวิจยั ต่างๆ และผลการด�ำเนินการระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยในประเทศอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ใช้เปรียบเทียบและหา
ค่าทีเ่ ป็ นตัวแทนของประเทศได้อย่างเหมาะสม
4. ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ควรมีหน่วยงานกลางเป็ นผูร้ วบรวมและจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบและมี
ความเป็ นระบบเดียวกันอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึน้ และเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณะ
ในการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน�้ำเสีย ทัง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน ตลอดจนของ
เสียชุมชน มีขอ้ เสนอแนะและแนวทางการค�ำนวณในระดับ Tier ทีส่ งู ขึน้ ดังนี้
1. ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ของการค�ำนวณก๊าซเรือนกระจกจากน�้ ำเสียอุตสาหกรรมมาจากศูนย์
สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ในการค�ำนวณในระดับ    เทียร์ 1 (Tier 1), เทียร์ 2 (Tier
2) และ, เทียร์ 3 (Tier 3), คือ ใช้ขอ้ มูลเฉพาะของแต่ละโรงงาน แต่ยงั ไม่ครอบคลุมจ�ำนวนโรงงานทัง้ หมด นอกจากนี้
การเก็บข้อมูลน�้ ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมจะท�ำให้การ
ประมาณมีคา่ ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
94

2. ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ของน�้ำเสียชุมชน จะต้องมีการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์ ปริมาณน�้ำเสีย ที่
เข้าสูร่ ะบบและจะต้องท�ำการประเมินค่าก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแต่ละแห่ง
3. ในกรณีพน้ื ทีไ่ ม่มรี ะบบบ�ำบัดน�้ำเสียรองรับ การศึกษาหาปริมาณสารอินทรียใ์ นน�้ ำเสียต่อคน จะท�ำให้การ
ค�ำนวณมีคา่ ทีแ่ น่นอนมากขึน้

4. ค่า MCF ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการรายงาน การจะค�ำนวณในระดับทีส่ งู ขึน้ จะต้องท�ำการศึกษา
ค่า MCF แต่ละประเภทเทคโนโลยี ทัง้ น�้ำเสียชุมชนและน�้ำเสียอุตสาหกรรม
5. ปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวันของไทยจะต้องท�ำการส�ำรวจและศึกษาอย่างต่อเนื่องและรายงานทุกปี
6. ท�ำการศึกษาค่าการปล่อย (Emission Factor) ของ N2O จากของเสียชุมชนเพือ่ ทีจ่ ะได้คา่ การปล่อย (Emission
Factor) N2O ของประเทศ
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บทที่ 8 บทสรุปและการวิเคราะห์เชิงนโยบาย
การจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกของประเทศไทยครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่ งในการรายงานแห่งชาติท่ี
ประเทศไทยด�ำเนินการภายใต้อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยค�ำนวณด้วย
ข้อมูลปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็ นปีฐาน  ใช้วธิ กี ารค�ำนวณ ตามค�ำแนะน�ำของสหประชาชาติ คือ ค�ำนวณตามคูม่ อื
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี 1996 ของ IPCC หรือ 1996 IPCC Revised Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories  ซึง่ จัดท�ำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) นอกจากนี้ยงั ได้ใช้ 2000 Good Practice Guidance and
Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (Good Practice Guidance)  และ 2003 Good
Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry เป็นแนวทางในการด�ำเนินการโดยเฉพาะการ
เลือกระดับการค�ำนวณ (เทียร์ (Tier)) ตาม Decision Tree
การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็ น 5 ภาคได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการใช้เปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ และภาคของเสีย    ค�ำนวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 6 ชนิดตามทีก่ ำ� หนดในรายงานของสหประชาชาติ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide:
CO2), มีเทน (Methane: CH4), ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon:
HFC), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF6)  
ทัง้ นี้ในการรายงานในภาพรวมของประเทศ (National Total) เทียบค่าก๊าซทัง้ 6 ชนิด ด้วยค่าศักยภาพในการท�ำให้
โลกร้อ น (Global Warming Potential) เพื่อ ให้ส ามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้แ ละรายงานอยู่ ใ นรู ป ปริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการได้มาของข้อมูล โดยแนวความคิดของ
การค�ำนวณและแสวงหาข้อมูลแสดงในรูปที่ 8.1
การเลือกใช้วธิ กี ารและระดับของการค�ำนวณอ้างอิงตาม Decision Tree ในคูม่ อื การจัดท�ำ   บัญชีฯ ปี1996  ของ
IPCC ส�ำหรับข้อมูลด้านกิจกรรม (Activity Data) นัน้ หากไม่สามารถใช้ขอ้ มูลปฐมภูมไิ ด้ ก็จะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ าก
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และหากไม่สามารถหาข้อมูลทีเ่ หมาะสมได้ ให้เลือกใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบของหน่ วยงานต่าง
ประเทศ ส่วนค่าการปล่อย (Emission Factor) ก๊าซเรือนกระจกนัน้ ในล�ำดับแรกจะใช้คา่ เฉพาะของประเทศโดยศึกษา
และรวบรวมจากงานวิจยั เสียก่อน หากไม่สามารถหาได้ จะใช้ขอ้ มูลจากเอกสารอ้างอิงทีเ่ หมาะสม และเลือกใช้คา่ แนะน�ำ 
(Default Value) ของ IPCC ในการค�ำนวณโดยใช้สมการระดับเทียร์ 1 (Tier) 1 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาค่าทีเ่ หมาะสม
ได้ หลังจากการค�ำนวณมีการตรวจสอบภายในโดยการจัดประชุมคณะท�ำงานทุกเดือน และตรวจสอบจากภายนอก
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รูปที่ 8.1 แนวความคิ ดและหลักการของการค�ำนวณและได้มาของข้อมูล

โดยการจัดประชุมกลุม่ ย่อยกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอความเห็นและยืนยันข้อมูล ทัง้ ข้อมูลกิจกรรม (Activity
Data) และข้อมูลค่าการปล่อย (Emission Factor) ถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การแนะน�ำจาก
สหประชาชาติ คือการจัดท�ำแบบ Source by Source Database  รวมทัง้ การค�ำนวณโดยใช้ Work Sheet ตามคูม่ อื
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 1996 IPCC และรวบรวมอยูใ่ น Software ของ UNFCCC Version 1.3.2 ทัง้ นี้
หลังจากการรวมค่าทีค่ ำ� นวณได้จากแต่ละภาคเพือ่ ประกอบเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดของประเทศ
ต้องมีการประเมินสาขาปล่อยหลัก (Key Categories Analysis) และค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty Analysis)
ซึง่ หลักการดังกล่าวเป็ นทีย่ อมรับในการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามค�ำแนะน�ำของ IPCC)

8.1 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี 2000
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยมีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นปริมาณจากแหล่ง
ปล่อย (Emission by Sources) และปริมาณทีเ่ กิดจากการดูดกลับ (Removal by Sink) โดยปริมาณทีป่ ล่อยออก
ทัง้ หมดมีคา่ เท่ากับ 277.7 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และค่าดูดกลับ มีคา่ เท่ากับ 50.22
TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ เมือ่ รวมกันแล้วปริมาณการปล่อยรวมของประเทศ (national
total emission) มีคา่ เท่ากับ 229.08 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  โดยเป็ นปริมาณการปล่อย
จากภาคพลังงานมากทีส่ ดุ เท่ากับ 159.4 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รองลงมา คือภาค
การเกษตร 51.88 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 16.4 TgCO2eq
หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และภาคของเสีย  9.3 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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เท่า  ส�ำหรับภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้สามารถดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ -7.90 TgCO2eq หรือ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ไม่มกี ารปล่อยของ สารฟลูออโรคาร์บอน  ส่วน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ม่ใช่มเี ทน
(NMVOC) มีการรายงานแยกต่างหาก
ปริมาณการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศทัง้ หมดคิดเป็ น 157.86 TgCO2eqหรือ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซมีเทน 58.83 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ 12.39 TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็ น ร้อยละ 68.9, 25.7 และ 5.4  ตาม
ล�ำดับ โดยภาคทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ดุ คือภาคพลังงาน ส่วนภาคทีม่ กี ารปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์มากทีส่ ดุ คือ ภาคการเกษตร
การค�ำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกนี้ใช้วธิ กี ารค�ำนวณตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่ Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
2000 IPCC Good Practice Guidance on National Greenhouse Gas Inventories และ 2003 Good Practice
Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry  โดยในภาคการปล่อยทีใ่ ช้การค�ำนวณในระดับเทียร์
(Tier) 1 ได้แก่ ภาคพลังงานและภาคกระบวนการอุตสาหกรรม  ภาคการปล่อยทีใ่ ช้ เทียร์ (Tier) 2 ในการค�ำนวณ
คือภาคการเกษตร การเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้และภาคของเสีย  นอกจากนี้ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแห่งชาติครัง้ นี้พบว่ามีคา่ Uncertainty รวมของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับประมาณร้อยละ 7.4
ซึง่ อยูใ่ นระดับน่าพอใจ
สาขาหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ สามารถจ�ำแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 8.1 สาขาหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่รวมภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้

ล�ำดับ

1
2
3
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4
5
6

รายสาขา

1A3 Mobile Combustion: Road
Vehicles
1A1 Stationary Combustion :
Natural Gas
1A2 Manufacturing Industries
and  construction  
4C Rice Production
1A1 Stationary Combustion :
Lignite
2A Cement Production

ภาคแหล่ง
ปล่อย

ชนิ ด
ของ
ก๊าซ

ปริ มาณที่ปล่อย
(TgCO2eqหรือ
ล้านตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์
เทียบเท่า )

ร้อยละของ
การปล่อย
ทัง้ หมด

พลังงาน

CO2

43.03

18.8

พลังงาน

CO2

32.75

14.3

พลังงาน

CO2

30.30

13.2

การเกษตร
พลังงาน

CH4
CO2

29.94
15.14

13.1
6.6

กระบวนการ CO2
อุตสาหกรรม

15.02

6.6

ล�ำดับ

7
8
9
10

รายสาขา

4A Enteric fermentation from
livestock
4D Agricultural Soil
1A1 Stationary Combustion :
Residual Fuel Oil
1A1 Stationary Combustion :
Crude oil

การเกษตร

CH4

ปริ มาณที่ปล่อย
(TgCO2eqหรือ
ล้านตัน
คาร์บอนได
ออกไซด์
เทียบเท่า )
8.26

การเกษตร
พลังงาน

N2O
CO2

7.60
7.4

3.3
3.2

พลังงาน

CO2

6.83

3.0

ภาคแหล่ง
ปล่อย

ชนิ ด
ของ
ก๊าซ

ร้อยละของ
การปล่อย
ทัง้ หมด
3.6

สาขาปล่อยหลักส่วนใหญ่อยู่ในภาคพลังงานโดยเฉพาะสาขาขนส่งทางบกซึ่งมีปริมาณการปล่อยเป็ นล�ำดับ
แรก   สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries) โดยเฉพาะการผลิตจากก๊าซธรรมชาติมาเป็ นล�ำดับสอง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสาขาตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries) แบ่งแยกย่อยตามเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้เป็ นสามสาขา
(ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน และน�้ำมันดิบ) ซึง่ มีปริมาณการปล่อยอยูใ่ นสิบล�ำดับต้นทัง้ สิน้ หากรวมกันทุกเชือ้ เพลิงแล้ว
ก็จะมีประมาณมากกว่าสาขาขนส่งทางบก ทัง้ สองสาขาจึงมีความส�ำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
สาขาหลักทีป่ ล่อยก๊าซมีเทนมาก คือ สาขานาข้าวและสาขาการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ ส่วนสาขาที่
ปล่อยไนตรัสออกไซด์มากทีส่ ดุ คือดินทีใ่ ช้ในการเกษตร

8.2 การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ถึงปี พ.ศ. 2547(ค.ศ. 2004) การเพิม่ ขึน้ ของภาคการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีม่ ากทีส่ ดุ คือภาคกระบวนการอุตสาหกรรมโดยมีปริมาณเพิม่ ร้อยละ 42.3 ภายใน 5 ปี หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.9 ต่อปี   รองลงมา คือภาคของเสียทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ ของการปล่อยในช่วง 5 ปี คือ ร้อยละ 29.7 หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.7 ต่อปี  ส่วนภาคพลังงานถึงแม้จะมีปริมาณการปล่อยมากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
แต่มปี ริมาณการปล่อยเพิม่ เป็ นร้อยละ 6.4 ต่อปี ภาคการเกษตรมีการเพิม่ น้อยทีส่ ดุ คือร้อยละ 1.68 ต่อปี  การเพิม่
ขึน้ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ มีปริมาณ
ร้อยละ 24.2 ในเวลา 5 ปี หรือร้อยละ 5.3 ต่อปี แต่เมือ่ รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ซง่ึ เป็ นภาคทีม่ ี
ศักยภาพในการช่วยดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแล้วพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจะมีคา่ น้อยกว่า
เมือ่ คิดแบบไม่รวมภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ โดยมีการเพิม่ ขึน้ ในช่วง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ถึงปี
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เท่ากับร้อยละ 16.1 ในช่วง 5 ปี หรืออัตราการเพิม่ ขึน้ เท่ากับร้อยละ 3.8 ต่อปี  โดยการเพิม่
ขึน้ ของปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนัน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 260 ภายใน 5 ปี หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 66.8 ต่อปี
แหล่งการปล่อย 10 สาขาหลัก ของสาขาย่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  ยังคงอยูใ่ น 10 ล�ำดับแรกของล�ำดับ
การปล่อยในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก  โดยเฉพาะล�ำดับที่ 1- 4 ล�ำดับไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง    
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทัง้ ประเทศในปี พ.ศ. 2544-2547 (ค.ศ. 2001-2004) มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
เป็ นล�ำดับ ยกเว้นปริมาณการปล่อยในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ซึง่ น้อยกว่าปริมาณการปล่อยในปี พ.ศ.2543
(ค.ศ. 2000) ภาคพลังงานเป็ นภาคทีป่ ล่อยมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 60 - 63

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคพลังงาน
เนื่องจากความต้องการการใชัพลังงานของประเทศมีสงู และมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ถึงแม้วา่ รัฐจะมีนโยบายเพิม่ การใช้
พลังงานทดแทนให้มากขึน้ แต่กย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการขยายตัวเนื่องจากข้อจ�ำกัดหลายด้าน เช่น การจัดหาวัตถุดบิ
และพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในกรณีของเชือ้ เพลิงชีวภาพ การต่อต้านของชุมชนในกรณีพลังน�้ำ  รวมทัง้ ปญั หาด้านเทคโนโลยี
และการลงทุนของพลังงานลมและแสงอาทิตย์  ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004) การจัดหาพลังงานส่วนใหญ่
ส�ำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงยังเป็ น ก๊าซธรรมชาติเป็ นหลัก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับ 1A1 สาขา
อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries) จึงมาจากสาขานี้เป็ นหลักและมีมากกว่าปริมาณจากการใช้ถ่านหินลิก
ไนท์ถงึ แม้วา่ ก๊าซธรรมชาติจะมีคา่ การปล่อย (Emission Factor) น้อยว่าก็ตาม ค่าการปล่อย (Emission Factor) นี้
ใน 1A1 จึงขึน้ กับการจัดหาพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ในแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
การเปลีย่ นประเภทของเชือ้ เพลิงอาจท�ำให้ลำ� ดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเปลีย่ นไป แต่ปริมาณการปล่อยโดยรวมยัง
ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการไฟฟ้าและการผลิตเป็นหลัก  หากรวมปริมาณการปล่อยจากการผลิตกระแสไฟฟ้าทัง้ หมดแล้ว
มีประมาณ 62TgCO2eq หรือล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  หรือเท่ากับ ร้อยละ 27 ของประมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การให้ความส�ำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขานี้จะช่วยลดปริมาณการปล่อยโดย
รวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากความต้องการการใช้พลังงานยังคงมีเพิม่ ขึน้ การลดการปล่อยคง
ต้องมองหาเทคโนโลยีสะอาดหรือการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึน้
ในการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขานี้ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม (Activity Data)จากกระทรวงพลังงานซึง่
เป็นข้อมูลปริมาณเชือ้ เพลิงทัง้ หมดของประเทศเป็นรายปี ซึง่ มีการรายงานทุกปี ดังนัน้ ข้อมูลจึงมีความสมบูรณ์และต่อ
เนื่องในระดับทีด่   ี แต่ไม่สามารถแยกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็ นรายโรงงานและเทคโนโลยีได้
สาขาทีม่ คี วามส�ำคัญรองลงมา คือสาขาขนส่ง เนื่องจากมีปริมาณการปล่อยอยูใ่ นล�ำดับแรกของสาขาหลัก  โดย
เฉพาะการขนส่งทางบกและมีการเพิม่ ขึน้ ต่อปี สงู ประมาณ ร้อยละ 10 ในขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ จากสาขาอุตสาหกรรม
พลังงาน (Energy Industries) อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 5.6 และการเพิม่ ขึน้ ของภาคพลังงานเท่ากับร้อยละ 6.1   ต่อปี  การค�ำนวณ
ในสาขานี้ใช้วธิ กี ารใน เทียร์ (Tier) 1 เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลด้านการขนส่งทีส่ ำ� คัญเช่น ระยะทางของการใช้รถต่อปี จึง
ท�ำให้ไม่สามารถปรับขึน้ มาเป็ นวิธกี ารค�ำนวณในระดับ เทียร์ (Tier) 2 ได้  การค�ำนวณใน เทียร์ (Tier) ทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้
การวางนโยบายและการค�ำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตได้ดขี น้ึ ในปี พ.ศ. 2543-2547 (ค.ศ. 2000-2004)
นี้ยงั ไม่มกี ารใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล
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เนื่องจากภาคพลังงานเป็ นภาคการปล่อยมากทีส่ ดุ และอยูใ่ นสาขาการปล่อยหลัก(key categories) เกือบ
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงควรพัฒนาการค�ำนวณให้เข้าสูร่ ะดับ เทียร์ (Tier) 2 เพือ่ ให้การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มีความแม่นย�ำมากขึน้ และยังสามารถน� ำข้อมูลจากการจัดท�ำบัญชีมาใช้ในการวางนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกด้วย เนื่องจากการค�ำนวณใน เทียร์ (Tier) 2 นี้องิ ตามเทคโนโลยี จึงต้องมีการเก็บข้อมูลรายย่อย เช่น กรณี
ของโรงไฟฟ้า ต้องมีฐานข้อมูลเป็ นรายโรงงาน และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ตลอดจนประเภทและคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิง
ทีใ่ ช้ดว้ ย ส่วนกรณีของสาขาขนส่งนัน้ ต้องมีขอ้ มูลเชิงลึกเช่นประเภทของรถและระยะทางทีใ่ ช้ต่อปี รวมทัง้ ปริมาณ
และประเภทของน�้ำมันทีใ่ ช้ต่อปี    ดังนัน้ หากต้องการพัฒนาการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพือ่ รองรับการรายงาน

ที่มแี นวโน้ มว่าจะต้องกระท�ำทุกสองปี แล้ว การจัดท�ำฐานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ที่สมบูรณ์ และมีขอ้ มูล
ต่อเนื่องจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญโดยต้องมีออกแบบประเภทและชนิดของข้อมูลให้สอดคล้องกับการค�ำนวณ  และมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปปฏิบตั   ิ โดยข้อมูลบางประเภทอาจต้องออกเป็ นระเบียบหรือแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
สมบูรณ์และต่อเนื่อง เช่น การรายงานระยะทางทีใ่ ช้ในแต่ละปี หากมีการก�ำหนดให้เป็ นระเบียบในการบันทึกข้อมูล
ก่อนต่อทะเบียนรถ ก็จะสามารถรูร้ ะยะทางเฉลีย่ ทีร่ ถแต่ละประเภทใช้ในแต่ละปี เป็ นต้น ในส่วนของค่าการปล่อย
(Emission Factor)ทีแ่ บ่งตามเทคโนโลยีเพือ่ น�ำมาใช้ในเทียร์ (Tier) 2 หรือ เทียร์ (Tier) 3 ควรสนับสนุนให้มกี ารวิจยั
วิเคราะห์หรือตรวจวัดตามความเหมาะสม  
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ไม่พบการปล่อยสารฟลูออโรคาร์บอนเนื่องจากไม่มขี อ้ มูล การค�ำนวณการปล่อยสาร
ดังกล่าวเริม่ ในปี พ.ศ. 2544-2547 (ค.ศ. 2001-2004)  และพบว่ามีปริมาณการปล่อยเพิม่ มากขึน้ โดยมีการปล่อยก๊าซ
HFC ร้อยละ 137 ต่อปี และก๊าซ SF6 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87 ต่อปี เนื่องจากมีการน�ำเข้าสารดังกล่าวเพิม่ มากขึน้   ข้อมูลที่
ใช้ในการค�ำนวณมาจากรายงานการน�ำเข้าและส่งออกของสารดังกล่าวจากกรมศุกากรเป็นหลัก การพัฒนาฐานข้อมูล
ของการใช้สารฮาโลคาร์บอน ในระดับโรงงาน โดยแยกจากประเภทการน�ำไปใช้งานเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องมากทีส่ ุด โดยควรต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลหรือขัน้ ตอนการรายงานการใช้สารดังกล่าวต่อหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ให้สามารถติดตามปริมาณการใช้สารดังกล่าวในรอบปีได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย�ำ  
เนื่องจากการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในครัง้ นี้ เน้นทีก่ ารค�ำนวณการปล่อยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
และ พ.ศ. 2544-2547 (ค.ศ. 2001-2004) ซึง่ อุตสาหกรรมทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เช่น โรงงาน
ผลิตเหล็กต้นน�้ำยังไม่มเี กิดขึน้ ในปีทท่ี ำ� การค�ำนวณนี้ ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเหล็ก
ต้นน�้ำด้วยก�ำลังการผลิต 5 แสนตัน และทางคณะกรรมการส�ำหรับการลงทุน (BOI) ได้มแี ผนขยายก�ำลังการผลิต
เหล็กต้นน�้ำในอนาคต แผนดังกล่าวอาจท�ำให้มกี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเพิม่ สูงขึน้
ดังนัน้ นอกจากการวางนโยบายเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควรให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำข้อมูลเพือ่ รองรับ
การค�ำนวณการปล่อย โดยมีระบบบริหารจัดการข้อมูลทีส่ อดคล้องตามคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก IPCC
ภาคการเกษตร
ถึงแม้ภาคการเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 23 ของก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดในปี
พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) แต่ปริมาณจากสาขานาข้าวจัดอยู่ในแหล่งปล่อยหลักล�ำดับที่ 4 ทัง้ ในปี พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) และปี พ.ศ. 2547(ค.ศ. 2004) อย่างไรก็ตามปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ มีไม่ถงึ ร้อยละ 1 ต่อปี เนื่องจากพืน้ ทีก่ าร
ปลูกข้าวมีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนักและเทคโนโลยีการปลูกไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม ทัง้ นี้ขอ้ มูลพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
เป็ นข้อมูลทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ นอนาคตจากนาข้าวไปเป็ นพืชประเภทอื่นทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น
ปาลม์น้�ำมันเป็ นต้น  ข้อมูลพืน้ ทีน่ ้ียงั เชือ่ มโยงกับภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้  ดังนัน้ การวางแผนการ
พัฒนาฐานข้อมูลต้องมองให้เป็นระบบทีส่ ามารถครอบคลุมการใช้พน้ื ทีก่ ารเกษตรและพืน้ ทีป่ า่ ไม้อน่ื ๆ ควบคูก่ นั ไปด้วย    
โดยเฉพาะหากมีการเปลีย่ นแปลงการค�ำนวณไปใช้คมู่ อื การจัดท�ำบัญชีฯปี 2006 ของ IPCC แล้ว ภาคการเกษตรจะ
ถูกรวมกับภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ เป็ นภาค Agriculture  Forest and Other Land Use (AFOLU)  
ทีม่ กี ารค�ำนวณกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พน้ื ทีแ่ บบองค์รวม เชือ่ มโยงข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)แบบ
สมดุลย์(balance) นอกจากนี้ตอ้ งเตรียมข้อมูลพืน้ ทีใ่ นระดับภาพถ่ายดาวเทียมหรือในระบบภูมศิ าสตร์สนเทศเพือ่
รองรับการค�ำนวณตามคูม่ อื การการจัดท�ำบัญชีฯ ปี 2006 ของ IPCC
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
ปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่มผี ลอย่างมากในปริมาณการปล่อยทัง้ หมดของประเทศคือภาคการ
เปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้  เนื่องจากข้อมูลของพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งน�ำมาค�ำนวณมีไม่ครบตามทีต่ อ้ งการ  และในปีทม่ี ี
ข้อมูลการใช้เครือ่ งมือในการค�ำนวณพืน้ ทีจ่ ากภาพถ่ายดาวเทียมก็มคี วามแตกต่างกัน ท�ำให้ตอ้ งใช้วธิ กี าร Interpolation
และ Extrapolation เข้ามาประกอบ  ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีใ่ ช้เป็ นความแตกต่างระหว่างปีของพืน้ ที่ ในปีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
วิธกี ารค�ำนวณพืน้ ที่ ท�ำให้มปี ริมาณพืน้ ที่ ปา่ ไม้ทแ่ี ตกต่างกันมาก นอกจากนี้การตัง้ สมมุตฐิ านปริมาณมวลชีวภาพใน
ปา่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวมทัง้ ในการปนั ส่วนไม้ออกนอกพืน้ ที่ ส่วนทีย่ อ่ ยสลายและส่วนทีเ่ ผาใหม้ยงั ต้องการความ
ชัดเจนและงานวิจยั สนับสนุ นมากกว่าทีม่ ใี นปจั จุบนั ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ เป็ นภาคเดียวทีม่ ี
การดูดกลับของคาร์บอนไดออกไซด์   และเป็ นแหล่งปล่อยทีเ่ มือ่ มีการจัดการทีด่ ี แหล่งปล่อยนี้อาจกลายเป็ นแหล่ง
ดูดกลับได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลทีต่ ่อเนื่องบนพืน้ ฐานเดียวกัน เป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ รองรับการตรวจสอบและตรวจวัดใน
อนาคต เนื่องจากภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้กำ� ลังเป็ นประเด็นหลักในเวทีโลกขณะนี้ นอกจากนี้ควร
พัฒนาให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนมากกว่าในปจั จุบนั
ภาคของเสีย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี   ในการค�ำนวณครัง้ นี้ใช้ เทียร์ (Tier)
2 ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งบ�ำบัดขยะมูลฝอย ดังนัน้ การค�ำนวณในปีต่อ ๆ ไป ต้องมีการติดตาม
การจัดการและบ�ำบัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิน่   โดยเฉพาะข้อมูลการคัดแยกของเสียทีส่ ง่ ผลต่อองค์ประกอบและ
ั
ั
ปริมาณของขยะก่อนฝงกลบ   ควรจั
ดให้มกี ารตรวจวัด จัดเก็บและรายงาน ข้อมูลปริมาณขยะก่อนฝงกลบให้
เป็นระบบ
รวมทัง้ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะอย่างน้อยทุกปี  ส�ำหรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน�้ำเสียโดยเฉพาะ
น�้ำเสียอุตสาหกรรม ต้องการข้อมูลเชิงลึกในระดับรายโรงงาน และระดับเทคโนโลยีดว้ ยรูปแบบและวิธกี ารของการ
จัดท�ำฐานข้อมูลสามารถรวมกันกับข้อมูลในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมได้  

8.4 การพัฒนาการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
8.4.1 การพัฒนาเข้าสู่ระดับที่สงู ขึน้
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คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลด้านสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงได้ ให้แนวทางส�ำหรับระดับการค�ำนวณสูร่ ะดับ
ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ให้การจัดท�ำบัญชีมคี วามแม่นย�ำและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืน่ โดยเฉพาะการวางแผนในการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยสนับสนุ นให้ประเทศภาคีทม่ี คี วามพร้อมเตรียมเข้าสูก่ ารใช้วธิ กี ารค�ำนวณในระดับทีส่ งู ขึน้ เมือ่
แหล่งปล่อยนัน้ ๆ เป็นแหล่งปล่อยหลัก ผลการค�ำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยนัน้   เนื่องจากข้อมูลด้าน
ค่าการปล่อย (Emission Factor)รายเทคโนโลยีและข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)รายโรงงานยังไม่มคี วามสมบูรณ์
เต็มที่ โดยเฉพาะข้อมูลย้อนหลัง ภาคพลังงานซึง่ เป็ นภาคการปล่อยหลักจึงยังคงใช้ เทียร์ (Tier) 1 อยู่ อย่างไรก็ตาม
ในการจัดท�ำรายงานแห่งชาติครังที
้ ส่ าม ควรมีการเตรียมข้อมูลทัง้ สองด้านให้พร้อม โดยเฉพาะข้อมูลย้อนหลังการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรมทีค่ ำ� นวณโดยใช้ เทียร์ (Tier) 1 เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีล่ ะเอียดมาก
พอ  การขยับขึน้ สูว่ ธิ กี ารทีส่ งู กว่าต้องการข้อมูลรายโรงงาน ทีล่ ะเอียดและต่อเนื่อง ซึง่ หากมีฐานข้อมูลรายโรงงานที่
ดี โดยเฉพาะการรายงานผลผลิตประจ�ำปี ก็จะช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลได้ดขี น้ึ       
ส�ำหรับภาคการเกษตร ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้รวมทัง้ ภาคของเสีย ได้คำ� นวณโดยใช้ เทียร์
(Tier) 2 แล้ว

8.4.2 การเก็บรักษาขัอมูลการสร้างฐานข้อมูล
การจัดท�ำรายงานแห่งชาติเพือ่ เสนอต่อสหประชาชาติในภายหน้าเป็ นการจัดท�ำทีม่ คี วามต่อเนื่อง รวมถึงการ
จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน ในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติเพือ่ ประกอบรายงานแห่งชาติครัง้ ที่
สองนี้ ไม่สามารถติดตามข้อมูลเดิมจากรายงานแห่งชาติครัง้ แรกได้  ในการค�ำนวณจึงเริม่ ด้วยชุดข้อมูลใหม่  ซึง่ คณะ
ผูจ้ ดั ท�ำได้ทำ� ให้ขอ้ มูลชุดใหม่น้ีอยูใ่ นรูปของตารางและ Spread Sheet เพือ่ ให้สามารถดัดแปลงให้อยูใ่ นรูปของฐาน
ข้อมูลได้โดยง่าย ข้อมูลประกอบด้วย
ระดับข้อมูลพืน้ ฐาน จัดท�ำอยูต่ าราง Source by Source (SBS) ซึง่ เป็ นตารางมาตรฐานที่ UNFCCC แนะน�ำ
ให้ทำ 
� โดยได้แยกเป็ นข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และข้อมูลค่าการปล่อย (Emission Factor)  แยกย่อยเป็ น
รายปี เพือ่ ให้สามารถติดตามการค�ำนวณเป็ นรายปีได้หากต้องมีการย้อนกลับมาค�ำนวณซ�้ำใหม่ (Recalculate)
ในการจัดท�ำครัง้ ต่อไป ตาราง SBS นี้สามารถติดตามและตรวจสอบทีม่ าของข้อมูลหน่วยงานและแหล่งอ้างอิง
ของข้อมูลสามารถติดตามตรวจสอบได้
ระดับข้อมูลในการค�ำนวณ จัดอยูใ่ น ตาราง Worksheet ซึง่ อยูใ่ นการค�ำนวณแต่ละภาคการปล่อย สามารถเปิด
ดูได้จาก Software UNFCCC1.3.2  ตารางนี้จะแสดงตัวเลขกิจกรรมและค่าการปล่อย (Emission Factor) จาก
ตาราง SBS ทีน่ �ำมาใช้ และวิธกี ารค�ำนวณเพือ่ ให้ได้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับผลการค�ำนวณ จัดอยูใ่ นตาราง Overview และตารางรายภาคการปล่อยของ Software UNFCCC 1.3.2
แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ รายภาค และสาขาการปล่อย  รวมทัง้ ภาพรวมของปริมาณการปล่อย
ทัง้ หมด โดยจัดท�ำแยกเป็ นรายปี  
ตารางดังกล่าวเฉพาะในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้แสดงไว้ในภาคผนวกท้ายรายงานรายภาคการปล่อย
รวมถึงตารางในปีอน่ื ๆ ซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นแถบบันทึกข้อมูลจัดส่งพร้อมรายงาน   
จากทีก่ ล่าวมาแล้ว การจัดท�ำบัญชีรายงานแห่งชาตินนั ้ เกีย่ วข้องกับข้อมูลและตัวเลขจ�ำนวนมาก หากไม่มกี าร
จัดท�ำระบบทีด่ อี าจท�ำให้การค�ำนวณใช้เวลานานและไม่มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ขอ้ มูลยังมาจากหลายหน่ วยงาน
ของประเทศทีต่ อ้ งมีการรวบรวม ตรวจสอบและส่งต่อ เนื่องจาก IPCC ได้ระบุให้การจัดท�ำรายงานแห่งชาติน้ีตอ้ ง
สมบูรณ์ (Completeness) โปร่งใส (Transparency)  และตรวจสอบได้ (Verification) ดังนัน้ การค�ำนวณเป็ นเพียง
ขันตอนหนึ
้
่งของกระบวนการจัดท�ำเท่านัน้ การรวบรวมและเก็บข้อมูล รวมทัง้ การรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยทีค่ ำ� นวณ
ได้เพือ่ ให้เห็นภาพรวมเป็นส่วนทีส่ ำ� คัญเช่นกัน ซึง่ การเก็บรักษาข้อมูลควรรวบรวมเก็บไว้ทเ่ี ดียวเพือ่ ให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบและเก็บรักษาได้โดยง่าย  ในการสร้างระบบการเก็บรักษาข้อมูลอาจท�ำได้สองแบบ คือ
แบบที่ 1 ระบบเก็บข้อมูลกลางเพือ่ ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบนี้ตอ้ งจัดให้มหี น่วยงานกลางที่
ท�ำหน้าทีใ่ นการเก็บและรวบรวมข้อมูลกลาง ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการเรียกเก็บข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ท�ำการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายภาค และประกอบ(Compile) ให้เป็ นภาพรวมของประเทศ
แบบที่ 2 ระบบเก็บข้อมูลกลางเพื่อประกอบการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ระบบนี้หน่ วยงานกลางที่
ท�ำหน้าทีใ่ นการเก็บและรวบรวมข้อมูลทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั มอบหมายให้คำ� นวณก๊าซเรือนกระจก
ในแต่ละสาขาหรือภาคการปล่อย โดยรวบรวมข้อมูลทีค่ ำ� นวณแล้วจากหน่วยงานเหล่านัน้   แล้วจัดการประกอบ
ข้อมูลให้เป็ นภาพรวมของประเทศ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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8.5 การสร้างระบบจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National System)
ในการประชุม COP15 ทีป่ ระเทศเดนมาร์ค ได้มกี ารกล่าวถึง การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศก�ำลัง
พัฒนาใน Copenhagen Accord โดยเรียกร้องให้มกี ารจัดท�ำทุกสองปี ดังนัน้ หากมีการรับรองข้อตกลงดังกล่าว ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาต้องมีการปรับตัวในการจัดท�ำบัญชีเป็ นอย่างมาก นอกเหนือจากการเก็บรวมรวมและการค�ำนวณแล้ว
การสร้างระบบในการส่งผ่านและติดตามตรวจสอบข้อมูลเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น ควรมีการจัดตัง้ ระบบของประเทศ (National
System) ในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ  UNFCCC แนะน�ำให้ประเทศทีค่ ำ� นวณก๊าซเรือนกระจกจัดท�ำ
ระบบของตนเองขึน้ และเป็ นข้อก�ำหนดหนึ่งในการตรวจสอบการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศใน
ภาคผนวกทีห่ นึ่ง  ระบบแห่งชาติน้จี ะช่วยให้สามารถเก็บรวมรวม ส่งผ่าน ข้อมูล ตรวจสอบ ค�ำนวณและจัดท�ำรายงาน
ได้เป็ นระบบมีระยะเวลาก�ำหนดทีช่ ดั เจนเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดท�ำ  ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการจัดท�ำ
ระบบแห่งชาติน้ี ไม่เฉพาะเรือ่ งของการจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ควรผนวกระบบกับการสร้างนโยบาย
ในการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาวิธกี ารการค�ำนวณ การติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะขันตอนของวิ
้
ธกี าร การ
รายงานและการตรวจสอบ (MRV) ส�ำหรับกลไกใหม่ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น REDD+ หรือ NAMAs เป็ นต้น  
การลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จากกลไกเหล่านี้ควรต้องมีการรายงานและตรวจสอบ เพือ่ ประกอบรวมให้เห็นภาพ
รวมร่วมกับบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ  การรายงานในรายงานแห่งชาติหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั การตัดสิน
ใจของประเทศและข้อตกลงของ UNFCCC  รูปแบบระบบการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ เสนอในรูปที่ 8.2    

รูปที่ 8.2 การท�ำงานและส่งผ่านข้อมูลภายใต้ระบบแห่งชาติ ในการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
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ในการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกแห่งชาติของประเทศในภาคผนวกที่ 1 นัน้ UNFCCC ก�ำหนดให้แต่ละประเทศ
ต้องมีระบบแห่งชาติเป็ นหลัก เพือ่ ควบคุมดูแลประสิทธิภาพและคุณภาพในการค�ำนวณ หากในอนาคตประเทศนอก
ภาคผนวกที่ 1 ต้องจัดท�ำรายงานแห่งชาติถข่ี น้ึ กว่าในปจั จุบนั น่ าจะถึงเวลาแล้วทีป่ ระเทศไทยควรมองถึงระบบ
แห่งชาติและเร่งหารูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่ รองรับเงือ่ นไขในอนาคตต่อไป
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ภาคผนวก 1: คณะกรรมการก�ำกับ
คณะกรรมการก�ำกับ
นางมิง่ ขวัญ วิชยารังสฤษดิ ์

ประธานกรรมการ

นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช

รองประธานกรรมการ

นายอารักษ์ ชัยกุล
นายวรพงษ์  วรามิตร
นายรังสรรค์  สโรชวิกสิต
นางบงกช  กิตติสมั พันธ์
นายสุวทิ ย์  ชัยเกียรติยศ
นางอารยา  ประดับวงษ์
นางวนิดา  สุขสุวรรณ
นางชุตนิ ทร  ประดิษฐเพชร
นายเสกสรร  แสงดาว
นายวรรณเกียรติ  ทับทิมแสง
นางสาวพิสบุษ  ์ จัตวาพรวนิช
นายเจษฎา  เหลืองแจ่ม
นางสุปราณี  จงดีไพศาล
นายสุรชัย  คุม้ สิน

กรรมการ

นางสาวพันธ์สริ   ิ วินิจจะกูล
ท่านผูห้ ญิงสุธาวัลย์  เสถียรไทย
นางประเสริฐสุข  จามรมาน
นายไพรัตน์  ตังคเศรณี
นายบัณฑิต  ลิม้ มีโชคชัย
นางลดาวัลย์  พวงจิตร
นายพิบลู ย์  กังแฮ
นายกิตติ  ลิม่ สกุล
นางรวีวรรณ ภูรเิ ดช
นางอารีย์ วัฒนา ทุนมาเกิด

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขาฯ
กรรมการและผูช้ ว่ ย
เลขาฯ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กรมปศุสตั ว์
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมอนามัย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมปา่ ไม้
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
มูลนิธธิ รรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นพลังงาน
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นปา่ ไม้
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเกษตร
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเศรษฐศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ส�ำนักประสานการจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
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ภาคผนวก 2: หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์
หน่ วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์
ภาคพลังงาน
หน่ วยงาน

กรมการขนส่งทางอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
กรมควบคุมมลพิษ
กรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวี
ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำนักงานนโยบายและแผนจราจรและขนส่ง
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
บริษทั ป.ต.ท จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
หน่ วยงาน
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
ส�ำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ส�ำนักการค้าและการส�ำรองน�้ำมันเชือ้ เพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
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หน่ วยงาน
กรมประมง
กรมศุลกากร
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ไทยไตโกคาร์บอนโปรดักชัน่ จ�ำกัดและ อินโฟเควสท์
บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ำกัด (มหาชน)
SCG cement
SCG paper
ภาคการเกษตร
หน่ วยงาน
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมทรัพยากรน�้ำ
กรมปศุสตั ว์
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วจิ ยั ข้าว ปทุมธานี
ส�ำนักงานเศรฐกิจการเกษตร
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
หน่ วยงาน
กรมปา่ ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและทางชายฝงั ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บริษทั ไม้อดั ไทย จ�ำกัด
องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชมุ ชนแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (Regional Community Forestry
Training Center : RECOFTC)
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ภาคของเสีย
หน่ วยงาน
ส่วนขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่วนขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1-16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลเมืองเกาะสมุย
เทศบาลเมืองล�ำพูน
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ภาคผนวก 3: การประชุมกลุ่มย่อยและประชุมสาธารณะ
ภาคผนวก 3 ก : การประชุมกลุ่มย่อยภาคพลังงาน
หัวข้อของการประชุม
แนวทางการจัดท�ำฐานข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ น เพือ่ การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งส�ำหรับ
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Inventory) ของประเทศไทย”
วันที่ประชุม
วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2552 เวลา 08.30 – 13.15 น.
สถานที่ประชุม
โรงแรม เซนจูรป่ี าร์ค
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเบือ้ งต้นจากภาคพลังงาน ทัง้
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รูปแบบของการประชุม
เป็ นการเสนอผลการค�ำนวณเบือ้ งต้นในสาขาย่อยของภาคพลังงานเน้นทีส่ าขาการเผาใหม้เชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิต
กระแสไฟฟ้าและสาขาขนส่ง
สรุปผลการประชุม
1. น�ำเสนอขอบเขตและวิธกี ารด�ำเนินการ
น� ำเสนอขอบเขตและวิธีการด�ำเนิ นการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง โดย
ผศ.ดร. จ�ำนง สรพิพฒ
ั น์ และนายจักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมเห็นภาพรวมการด�ำเนินการวิจยั ของ
คณะวิจยั ประเด็นส�ำคัญในการน�ำเสนอเป็ นดังนี้
• ขอบเขตของการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง โดยอ้างอิงคูม่ อื IPCC 1996
• วิธีการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกตามคู่มอื IPCC 1996 ด้วยวิธีการค�ำนวณในระดับ
(เทียร์ (Tier)) ต่าง ๆ
• ข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็ น 2 ส่วน คือ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ สัมประสิทธิการปล่อยก๊าซ (Emission
Factor) ส�ำหรับการค�ำนวณในระดับต่าง ๆ
• สถานะปจั จุบนั ของข้อมูลและศักยภาพในการท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งของประเทศไทย
• ความส�ำคัญของการปรับปรุงฐานข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง
• ปญั หาและอุปสรรคส�ำหรับการเพิม่ ระดับความละเอียดในการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
ยกตัวอย่างข้อมูลสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซของภาคขนส่งทางถนน จาก เทียร์ (Tier) 1 เป็ น เทียร์ (Tier) 2
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
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• แสดงแนวคิดและวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอากาศยานในระดับ เทียร์ (Tier) 2
ั
• น�ำเสนอโจทย์ปญหาและจุ
ดประสงค์ของการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาระดับการค�ำนวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง โดยอภิปรายกันในประเด็นตัวอย่างของข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ
สัมประสิทธิการปล่อยก๊าซของการขนส่งทางถนนและการขนส่งทางอากาศ
2. การอภิปรายแนวทางในการจัดท�ำข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ น
ภาคพลังงาน
คณะวิจยั ได้รว่ มประชุมกับผูร้ ว่ มประชุมจ�ำนวน 17 คน จากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยน�ำ
เสนอการศึกษาแนวทางการจัดท�ำข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน
ส�ำหรับการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Inventory) ของประเทศไทย
โดยน�ำเสนอวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม 1996 IPCC Guideline ถึงเรือ่ งการแบ่งกลุม่
ของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Source categories) และ เทียร์ (Tier) ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน เพือ่ แสดงให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เห็นว่า การค�ำนวณในระดับ เทียร์ (Tier) ต่างๆ ของ
แต่ละแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกนัน้ ต้องการข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ ค่าสัมประสิทธิการปล่
อยก๊าซเรือน
์
กระจก (Emission Factor) อะไรบ้าง   และก็ได้มกี ารน�ำเสนอถึงรายละเอียดและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ทีน่ �ำมาใช้
ในการค�ำนวณ และก็ได้มกี ารขอค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ถึงรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ทีย่ งั คงหา
แหล่งอ้างอิงยังเพือ่ น�ำมาท�ำการค�ำนวณยังไม่ได้ เช่น ข้อมูลของการผลิตเชือ้ เพลิงแข็งและพลังงานแบบอืน่ ๆ, ข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณปริมาณก๊าซทีเ่ ล็ดลอดจากการขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
ซึง่ ทางผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ให้ความเห็นในเรือ่ งของแหล่งข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการค�ำนวณ
และเทียร์ (Tier) ทีจ่ ะเลือกใช้ในการค�ำนวณ เช่น
• ปริม าณการขุ ด เจาะน� ำ มัน ดิบ และก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ น รายเดือ น, รายปี จากรายงานประจ� ำ ปี ข อง
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
• แหล่งข้อมูลจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต ทีจ่ ะน�ำมาค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซ SO2 จากการผลิตไฟฟ้า
• เทียร์ (Tier) ทีเ่ หมาะสมกับการค�ำนวณ ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ล็ดลอดจากการขุดเจาะน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
ควรจะเป็ น เทียร์ (Tier) 3
ภาคการขนส่งทางถนน
ในทีป่ ระชุมได้อภิปรายกันในประเด็นของข้อมูลค่าระยะการเดินทางเฉลีย่ ของยานพาหนะ (Vehicle Kilometer of
Travel, VKT) ซึง่ เป็นข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ทีส่ ำ� คัญในการประเมินปริมาณการเดินทางของยานพาหนะในภาค
การขนส่งทางบก ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้มกี ารจัดท�ำฐานข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ ซึง่ หน่วยงานทีค่ ดิ ว่ามีศกั ยภาพในการจัด
ท�ำข้อมูลคือ กรมการขนส่งทางบก แต่ดว้ ยมิใช่ขอ้ มูลทีก่ รมฯ ต้องใช้ในหน่วยงาน จึงไม่ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้
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นอกจากนัน้ ข้อมูลอีก 2 ส่วนทีไ่ ด้อภิปรายกันคือ ข้อมูลอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง (Fuel Economy) และ
ข้อมูลค่าสัมประสิทธิการปล่อยก๊าซ (Emission Factor) ของยานพาหนะแต่ละประเภท หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข้อมูลนี้ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (สนข.) และส�ำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึง่ กรมควบคุมมลพิษและสนข.ได้ให้ขอ้ มูลว่าปจั จุบนั ได้มกี ารจัดท�ำ Bangkok Driving Cycle เพือ่
วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะและอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของยานพาหนะในพืน้ ทีก่ ทม.โดย

ครอบคลุมยานพาหนะ 5 ชนิด ได้แก่ รถยนต์สว่ นบุคคล รถแท็กซี่ รถปิคอัพ รถบรรทุก และรถประจ�ำทาง ซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถน� ำไปใช้วเิ คราะห์ปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะในกลุ่มดังกล่าวในพืน้ ที่ กทม.ได้ ส่วน
ข้อมูล Fuel Economy ของรถยนต์ ได้รบั ข้อมูลจากว่าปจั จุบนั ได้มกี ารทดสอบรถยนต์และรถปิคอัพใหม่ทจ่ี ะจ�ำหน่าย
ภายในประเทศ ภายใต้วธิ ที ดสอบของ EURO ซึง่ ในการทดสอบมีขอ้ มูลอัตราการปล่อยมลพิษของรถยนต์นนั ้ ๆ แต่
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้รบั อนุญาตให้เปิดเผยเนื่องจากถือว่าเป็ นความลับของบริษทั ผลิตรถยนต์ นอกจากนัน้ สมอ. ได้ม ี
การผลักดันให้มกี ารก�ำหนดให้มกี ารแจ้งค่าอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงของรถยนต์ทจ่ี ำ� หน่ายภายในประเทศ แต่ไม่
ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ผลิตรถยนต์
ภาคการขนส่งทางอากาศ
ในภาคการขนส่งทางอากาศได้อภิปรายกันในประเด็นของการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศและประเด็นของการจัดเก็บค่าการปล่อย (Emission Factor)ก๊าซเรือนกระจกเมือ่ บินเข้า
ประเทศในกลุม่ EU ของการบินไทย
นอกจากนัน้ ทางกรมการขนส่งทางอากาศได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) (Landing/
Take-off cycle) มีขอ้ มูลเพียงพอส�ำหรับการการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ เทียร์ (Tier) 2
แต่ยงั คงต้องใช้คา่ สัมประสิทธิการปล่อยก๊าซของ IPCC
ประเด็นอื่น ๆ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ท�ำข้อมูลรายได้-รายจ่ายของครัวเรือนซึง่ มีขอ้ มูลการครอบครองยานพาหนะของ
แต่ละครัวเรือนด้วย แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดถึงประเภทของเทคโนโลยีของรถยนต์ จึงไม่
สามารถน�ำไปวิเคราะห์ในรายละเอียดของอัตราการใช้เชือ้ เพลิงได้
รศ.ดร. วิโรจน์ ศรีสรุ ภานนท์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรใี ห้ขอ้ คิดเห็น
ว่าควรจะมีการประมาณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางท่อเพิม่ เติม นอกจากนัน้ ยังให้คำ� แนะน�ำ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการยกระดับวิธกี ารค�ำนวณโดยการทดลองวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลในปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่
แล้วจัดท�ำ Template ส�ำหรับข้อมูลทีต่ อ้ งการเพิม่ เติมแล้วส่งไปให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทดลองเติมข้อมูลเพือ่ ดูความ
พร้อมของฐานข้อมูลทีม่ อี ยูข่ องหน่วยงานต่าง ๆ
กรมการขนส่งทางอากาศและสายการบินต่าง ๆ จะมีการจัดประชุมเพือ่ วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสายการบินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2552
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 32 ท่าน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากหน่ วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ในแถบบันทึกข้อมูล
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ภาคผนวก 3 ข : การประชุมกลุ่มย่อยภาคเกษตร
หัวข้อของการประชุม
พิจารณาข้อมูล ในโครงการการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย : ภาคปศุสตั ว์
วันที่ประชุม
21 เมษายน 2552 เวลา 9.30 – 12.00 น.
สถานที่ประชุม
ณ.ห้องประชุมชัน้ 3 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม คณะพลังงานวัสดุและสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการค�ำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเบือ้ งต้นจากสาขาปศุสตั ว์
รูปแบบของการประชุม
เป็ นการเสนอผลการค�ำนวณเบือ้ งต้นในกลุม่ ปศุสตั ว์ ทัง้ จากสาขาการหมักในล�ำใส้และสาขาการจัดการมูลสัตว์
สรุปผลการประชุม
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำเสนอวิธกี ารค�ำนวณพร้อมรายระเอียดของข้อมูล ซึง่ ข้อมูลหลักมาจาก 2 แหล่งคือจากกรมปศุสตั ว์
และส�ำนักงานสถิตกิ ารเกษตร มีค่าค่อนข้างแตกต่างกัน ทางตัวแทนในทีป่ ระชุมได้ชแ้ี จงวิธกี ารเก็บข้อมูล พบว่า
ข้อมูลจากทางกรมปศุสตั ว์ มีความเหมาะสมกับการจัดท�ำ  SNC เนื่องจากข้อมูลได้มาจากการส�ำรวจสัมโนประชากร
สัตว์ ไม่ใช่มาจากการค�ำนวณ
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 11 ท่าน  ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ในแถบบันทึกข้อมูล
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ภาคผนวก 3 ค : การประชุมกลุ่มย่อยภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้
หัวข้อของการประชุม
โครงการการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในภาค Land Use, Land Use Change and
Forestry (LULUCF)
วันที่ประชุม
วันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2552 เวลา 12.30 – 16.30 น.
สถานที่ประชุม
ณ.ห้องณ ห้องประชุม 122 ชัน้ 2 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อรับฟงั ความคิดเห็น จากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง อันจะเป็ นประโยชน์ ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจยั
ให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์ทส่ี ดุ
รูปแบบของการประชุม
เป็นการเสนอผลการค�ำนวณเบือ้ งต้นในภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ทีแ่ ละปา่ ไม้ และอภิปรายผลการค�ำนวณ
พร้อมรับฟงั ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประชุม
คณะผูจ้ ดั ท�ำได้น�ำเสนอการค�ำนวณและอภิปรายแลกเปลีย่ ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็น เนื่องจากข้อมูลมีความ
หลากหลายและมาจากหลายส่วนงาน จากการประชุมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านปา่ ไม้ พบว่า ยังมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องทีต่ อ้ ง
รวบรวมเพิม่ เติมจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น รายงานการส�ำรวจปา่ ไม้ของกรมอุทยานฯ (ITTO)
ข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกสวนปา่ จากภาคเอกชน เป็ นต้น ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว สามารถเพิม่ เทียร์ (Tier) ให้สงู ขึน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
ความละเอียดของข้อมูล
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 10 ท่าน  ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ในแถบบันทึกข้อมูล
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ภาคผนวก 3 ง : การประชุมสาธารณะเพือ่ รับฟงั ความคิดเห็น
หัวข้อของการประชุม
การประชุมสาธารณะเพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นเรือ่ งการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”
วันที่ประชุม
วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552  เวลา 08.30 – 17.00 น.
สถานที่ประชุม
ห้อง MAGIC ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อน� ำเสนอ วิธกี ารค�ำนวณ ผลการค�ำนวณเบื้องต้น และประเด็นปญั หาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย   และรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงการประเมินให้ม ี
ความถูกต้องมากทีส่ ดุ
รูปแบบของการประชุม
เป็นการเสนอผลการค�ำนวณเบือ้ งต้นในภาครวมและรับฟงั ความคิดเห็นในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุม
แยกกลุม้ ในแต่ละภาคการปล่อยเพื่อรายงานผลในแต่ละภาคการปล่อย อภิปรายผลการศึกษาและค�ำนวณพร้อม
รับฟงั ความคิดเห็น
สรุปผลการประชุม
ภาคพลังงาน
คณะวิจยั ได้ร่วมประชุมกับผูร้ ่วมประชุมจ�ำนวน 42 คน จากหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
น�ำเสนอวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม 1996 IPCC Guideline และผลการค�ำนวณทีไ่ ด้จาก
งานวิจยั ในครัง้ นี้ นอกจากนัน้ คณะวิจยั ยังได้น�ำเสนอประเภทของข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการจัดท�ำฐานข้อมูล
เพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานในระดับทีล่ ะเอียดขึน้ ในอนาคต
วิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงานวิจยั นี้ ท�ำได้ระดับ เทียร์ (Tier) 1 ตาม 1996 IPCC
Guideline เท่านัน้ เนื่องจากข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ของประเทศไทยมีไม่เพียงพอทีจ่ ะค�ำนวณในระดับทีส่ งู กว่านี้ ซึง่ ใน
การค�ำนวณด้วยวิธนี ้ใี ช้ขอ้ มูลปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงประเภทต่าง ๆ จากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
ซึง่ จัดท�ำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) เป็ นข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ส่วนข้อมูล
สัมประสิทธิ ์การปล่อยก๊าซจากค่าพืน้ ฐาน (Default Value) ทีก่ ำ� หนดโดย IPCC
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีขอ้ สงสัยในวิธกี ารวิจยั เกีย่ วกับการค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม
ซีเมนต์วา่ จะมีการค�ำนวณซ�้ำในส่วนของก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ถา่ นหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์กบั ถ่านหิน
ทีใ่ ช้สำ� หรับการให้พลังงานในการผลิตปูนซีเมนต์หรือไม่ ซึง่ ทางคณะวิจยั ได้ให้ขอ้ มูลกับทางผูร้ ่วมประชุมว่า จาก
รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยของ พพ.ปริมาณถ่านหินทีใ่ ช้ในอุตสหกรรมปูนซีเมนต์ได้ถกู นับรวมไป
ในกลุม่ อุตสาหกรรมอโลหะ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณครัง้ นี้เป็ นข้อมูลในส่วนของการใช้เชือ้
เพลิงเพือ่ ให้พลังงานเท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่มกี ารนับปริมาณถ่านหินซ�้ำ
นอกจากนัน้ ผูร้ ว่ มประชุมยังได้ให้ความเป็ นถึงวิธกี ารค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง
ในระดับ เทียร์ (Tier) 2 และ เทียร์ (Tier) 3 ว่ามีความซับซ้อนทัง้ ในวิธกี ารค�ำนวณและข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ ซึง่ ทางคณะ

วิจยั ก็ได้ให้ความเห็นว่าต้องมีการเริม่ จัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับข้อมูลเหล่านี้โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ เพราะต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ภาคการเกษตร
การประชุมในช่วงบ่าย ในส่วนของภาคการเกษตร มีผสู้ นใจเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 45 คน  จากทัง้ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และมหาวิทยาลัย การน�ำเสนอวิธคี ำ� นวณและผลการศึกษาในส่วนนาข้าว และส่วนการปล่อย N2O
จากดิน อย่างละเอียดทัง้ แหล่งทีม่ าของข้อมูลและวิธคี ำ� นวณ ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบวิธกี ารค�ำนวณ การตัง้
สมมุตฐิ าน การแบ่งประเภท categories และการได้มาซึง่ ข้อมูลทัง้ ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) และ ค่าการปล่อย
(Emission factor) ประกอบกับการเห็นภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคเช้า ท�ำให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีความเห็นสอดคล้องและเห็นด้วยกับวิธกี ารค�ำนวณพร้อมผลการค�ำนวณทีน่ �ำเสนอในส่วนนาข้าว
และส่วนการปล่อย N2O จากดิน ทีน่ �ำเสนอโดย รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร นอกจากนี้ยงั มีคำ� ถามอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
1. วิธกี ารตรวจวัดมีเทนจากนาข้าว
2. ความสัมพันธ์ของการปล่อยมีเทนจากนาข้าวกับชุดดินของไทย
3. ความจ�ำเป็ นในการลดมีเทนจากนาข้าว และประเด็นการเจรา
4. ภาพรวมการปล่อยมีเทนจากนาข้าวของไทย และของโลก
5. ความส�ำคัญของการศึกษา Carbon sequestration ในพืน้ ทีเ่ กษตร
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (Land-Use Change and Forestry)
ข้อเสนอแนะที่ 1  สมมติฐานเกีย่ วกับ Fraction of Forest Conversion ของการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ เป็ นพืน้ ที่
อืน่ ควรมีการค�ำนวณในส่วน การเผาในพืน้ ที่ (On Site) และการเผานอกพืน้ ที่ (Off Site) เนื่องจากตามความเป็ นจริง
จะมีการเผาชีวมวลเมือ่ มีการใช้ประโยชน์พน้ื ทีป่ า่ ดังกล่าว (สมมติฐานเดิมคือ ไม่มกี ารเผาในพืน้ ที)่
การด�ำเนินการ ทางทีมวิจยั ได้น�ำข้อเสนอแนะมาปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จาก
ชีวมวลเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ แต่ละชนิด  กล่าวคือ ชีวมวลของใบและกิง่ จะเป็นส่วนทีถ่ กู เผาในพืน้ ที่ ส่วนล�ำต้น
จะถูกน�ำออกมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทีพ่ กั อาศัยของคนและสัตว์เลีย้ ง เป็ นต้น ส่วน
ทีย่ อ่ ยสลาย ก็จะเป็นส่วนของใบและกิง่ ทัง้ นี้สดั ส่วนทีถ่ กู ย่อยสลายในปา่ แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน  คณะวิจยั จะน�ำ
ข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างกันนี้พจิ ารณาประกอบในการค�ำนวณต่อไป ทีม่ า*: S. Garivaite, personal communication
ข้อเสนอแนะที่ 2 ข้อมูลในส่วนของอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณชีวมวลเหนือพืน้ ดินและใต้ดนิ และข้อมูลต่างๆ
ของปา่ ชายเลน ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและทางชายฝงั ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แนะน�ำ
ข้อมูลงานวิจยั ต่าง ๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้การค�ำนวณมีความถูกต้องมากทีส่ ดุ
ข้อชี้แจง ทางทีมวิจยั ได้ตดิ ต่อกับคุณดาวรุง่ ทับทิม นักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและทางชายฝงั ่ เพือ่
ขอรับข้อมูลดังกล่าว และได้ดำ� เนินการแก้ไขเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ข้อเสนอแนะที่ 3 ปริมาณชีวมวลของปา่ ประเภทต่าง ๆ ควรใช้คา่ ทีเ่ ป็ นตัวแทนของปา่ เสือ่ มโทรมประเภทนัน้ ๆ
เพราะการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ บริเวณชายขอบนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นปา่ เสือ่ มโทรมทีถ่ ูกบุกรุกมาแล้วระยะหนึ่ง ท�ำให้
ปริมาณชีวมวลบริเวณดังกล่าว ค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับงานวิจยั ทีร่ วบรวมไว้ เพราะส่วนใหญ่จะเป็ นปา่ ค่อนข้าง
สมบูรณ์
ข้อชี้แจง ทางทีมวิจยั ได้สอบถามและชีแ้ จ้งในทีป่ ระชุมเกีย่ วกับปญั หาดังกล่าว เนื่องจาก ประเทศไทยไม่ม ี
หน่ วยงานทีจ่ ดั เก็บข้อมูลพืน้ ทีป่ า่ ชายขอบของปา่ แต่และประเภททีถ่ ูกเปลีย่ นแปลงไปว่ามีจ�ำนวนเท่าไหร่ ท�ำให้ไม่
สามารถแยกพืน้ ทีป่ า่ ชายขอบแต่ละประเภทได้ ดังนัน้ จึงใช้ขอ้ มูลเฉลีย่ ของชีวมวลปา่ ประเภทต่าง ๆ ทีไ่ ด้ทำ� การ
ศึกษาในประเทศไทย มาเป็ นตัวแทนของชีวมวลในปา่ แต่ละชนิดทีถ่ กู เปลีย่ นแปลงไป
ภาคของเสีย
1. ข้อเสนอแนะ ผลกระทบของนโยบายการจัดการของเสียของภาครัฐทีร่ ะบุวา่ การปรับปรุงพืน้ ทีก่ ำ� จัดมูลฝอย
จากวิธเี ทกองกลางแจ้งเป็ นการฝงั กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ ขึน้ ควรน�ำ
มาตรการด้านการลดปริมาณมูลฝอยมาพิจารณาประกอบด้วย ซึง่ อาจท�ำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการโดยรวมลดลง
ข้อชี้แจง คณะผูศ้ กึ ษาจะท�ำการประเมินผลกระทบของนโยบายการจัดการของเสียหลายมาตรการมาวิเคราะห์
ร่วมกัน เพือ่ ค�ำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. ข้อสังเกต ค่าการปล่อย (Emission factor) บางรายการมีคา่ ความไม่แน่นอนสูงมาก
ข้อชี้แจง ค่าความไม่แน่นอนของ ค่าการปล่อย (Emission factor) ทีส่ งู ในบางรายการเกิดจากข้อจ�ำกัดของ
ข้อมูลทีม่ จี ำ� นวนน้อย และไม่มคี า่ เฉพาะของประเทศไทย ข้อมูลทีน่ �ำมาจากเอกสารอ้างอิงส่วนหนึ่งใช้คา่ Default จาก
ต่างประเทศ ซึง่ แตกต่างกันได้มาก จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารประเมินค่า ค่าการปล่อย (Emission factor)
ในประเทศจากการทดลองหรือตรวจวัดในพืน้ ทีจ่ ริง รวมทัง้ ควรมีหน่วยงานกลางเป็ นผูร้ วบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูล
อย่างเป็ นระบบและสม�่ำเสมอ เพือ่ ใช้เปรียบเทียบและหาค่าทีเ่ ป็ นตัวแทนของประเทศได้อย่างเหมาะสม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 156 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงผูท้ ส่ี นใจ แบ่งเป็ น ช่วงเช้า 156 คน ช่วงบ่าย ภาคพลังงาน 42  
คน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 37 คน  ภาคการเกษตร 45 คน  ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พน้ื ที่ 42  คน ภาค
การเกษตร 37 คน  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ในแถบบันทึกข้อมูล
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คณะท�ำงาน
หัวหน้ าโครงการ
รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.  

ผูจ้ ดั การโครงการ
ดร. อวัสดา พงศ์พพิ ฒ
ั น์
ดร. ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.  
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.  

คณะผูว้ ิ จยั
ภาคพลังงาน (Energy Sector)
ผศ. ดร. จ�ำนง สรพิพฒ
ั น์
ผศ. ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์
มจพ.นายจักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์
นายธราธร คงแก้ว

นักวิจยั
นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.  
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Process Sector)
ผศ.ดร.สิรลิ กั ษณ์  เจียรากร

นักวิจยั

สายวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
คณะพลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ มจธ.  

น.ส.ธนิตา  อารีรบ

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

ภาคการเกษตร (Agriculture Sector)
• กลุ่มการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์
(Enteric Fermentation Manure Management)
ดร.อรรณพ  นพรัตน์
นางสาวอรอมล เหล่าปิตนิ นั ท์

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

• กลุ่มนาข้าว (Rice Field)
รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร
นางสาวทัศนีย  ์ เจียรพสุอนันต์
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• กลุ่มดิ นที่ใช้ในการท�ำการเกษตร (Agriculture Soil))
ผศ.ดร.อ�ำนาจ ชิดไธสง
นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

• กลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง (Field Burning of Agricultural Residues)
ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์
นายเอกพล จันทร์เพ็ญ

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ ที่และป่ าไม้ (Land-Use Change and Forestry)
ผศ.ดร.อ�ำนาจ ชิดไธสง
นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

• กรณี ศึกษา : เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวลระหว่างวิ ธีการตาม
1996 Revised IPCC Guidelines และ 2006 IPCC Guidelines
ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์
นายเอกพล จันทร์เพ็ญ

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

นักวิจยั

ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สิรนิ ทรเทพ เต้าประยูร
น.ส. สุขมุ า ชิตาภรณ์พนั ธุ์

นักวิจยั
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

นายสมรัฐ นัยรัมย์

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม มจธ.

ภาคของเสีย (Waste Sector)
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สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท/โทรสาร 0 2265 6690, 0 2265 6692

