
Carbon footprint
การค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์



คาร์บอนฟุตพริน้ท์ (Carbon Footprint)

วตัถุประสงค์

1. เพ่ือทราบถงึแหล่งและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. ภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร
4. ส่งเสริมให้องค์กรใช้เทคโนโลยหีรือวธีิการด าเนินงานที่ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลง



คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint)

ประเภทของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint)

1. คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของมนุษย์
2. คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์                              

(Carbon Footprint of Products)
3. คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร                                  

(Carbon Footprint of Organizations)



คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint)

1 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของมนุษย์
เป็นคาร์บอนฟตุพร้ินทท่ี์

เก่ียวกบักิจกรรมชีวติประจ าวนั      
การเดินทาง การรับประทานอาหาร 
การใชชี้วติทั้งท่ีบา้นและท่ีท างาน

ค่าเฉลีย่ของประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที ่ 5.3-5.5
ตันคาร์บอน/คน/ปี



คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint)

2 ค า ร์ บ อน ฟุ ตพ ร้ิ น ท์ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Carbon Footprint of Products) 

เป็นการค านวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยออกมาจากผลติภัณฑ์แต่ละ
หน่วยตลอดวฏัจกัรชีวติ             

ตั้ งแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ การ
ขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใช้งาน
จนถึงการจดัการซากผลิตภณัฑห์ลงัใชง้าน    
โดยค านวณออกมาในรูปของน ้ าหนัก
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2eq)



คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint)

3 ค า ร์ บ อน ฟุตพ ร้ิ น ท์ ขอ ง
องค์กร (Carbon Footprint
of Organizations)

เป็นปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยออกมาจาก
กจิกรรมต่างๆ ขององค์กร



ขอบเขตการวดัคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร 



ขอบเขตการวดัคาร์บอนฟุตพร้ินท์
Scope 1 
Direct GHG Emission

- การเผาขยะ/ ฝังกลบขององค์กร
- การเดนิทางโดยพาหนะขององค์กร
- การบ าบัดน า้เสีย
- การจัดการส่ิงปฏกิูล
- ฯลฯ

Scope 2 
Indirect GHG Emission

- การใช้กระแสไฟฟ้าทีไ่ม่ได้ผลติเอง

Scope 3 
Indirect GHG Emission

- การเดนิทางด้วยพาหนะทีไ่ม่ใช่ขององคก์ร
- การก าจัดมูลฝอย เช่นการเผา การฝังกลบขององคก์ร
ในสถานประกอบการของผู้รับจ้าง
-การจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ฯลฯ



การค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร

CO2

emission
activity data emission  

factor

Activity data เป็นข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Emission factor เป็นค่าคงทีท่ี่ใช้เปลีย่น Activity data ให้เป็น           
ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร

Activity data เป็นข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุตยิภูมิ  ได้แก่
- ค่าพลงังานไฟฟ้า หน่วยเป็น กโิลวตัต์ต่อช่ัวโมง (kWh)
- น า้หนักของของเสีย หน่วยเป็น กโิลกรัม (kg) หรือ (ton) ตนั
- การใช้น า้มันเช้ือเพลงิของพาหนะ หน่วยเป็น ลติร (l)
- ระยะทางในการเดนิทางโดยเคร่ืองบิน หน่วยเป็น กโิลเมตร (km)
- ฯลฯ



การค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร

Emission factor เป็นค่าคงทีท่ีใ่ช้เปลีย่น Activity data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม ค่าแฟคเตอร์

มูลฝอยทัว่ไป 1.3 kg CO2e/kg

การฝังกลบมูลฝอยรวม (Sanitary Landfill) 0.8421 kgCO2e/kg

การผลติ Biogas 1 gCH4/kg

การบ าบัดน า้เสีย Septic system 0.30 kg CH4/kg BOD



การค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร

ข้อมูล emission factor เพิม่เตมิ

http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html


1. น า Activity data มาแปลงให้อยู่ในรูปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยการคูณเข้ากบั emission factor

2. แปลงค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า โดยการน าไปคูณกบัค่าศักยภาพในการท าให้โลกร้อนของก๊าซเรือน
กระจกแต่ละชนิด

3. แปลงค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าอยู่ในหน่วยกโิลกรัม หรือตัน

วธีิการค านวณ

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



ก๊าซเรือนกระจก อายุในช้ันบรรยากาศ (ปี)
ศักยภาพในการท าให้เกดิภาวะโลกร้อน

(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

คาร์บอนไดออกไซด ์ CO2 200 - 450 1
มีเทน CH4 11 21
ไนตรัสออกไซด ์N20 120 310

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  HFCs 2-19 140-11,700

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน     PFCs มากกวา่ 1,000 6,500-9,200

ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์ SF6 3,200 23,900
ท่ีมา : IPCC Second Assessment Report, 1995

ก๊าซเรือนกระจก  และศักยภาพในการท าให้เกดิสภาวะโลกร้อน

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



การแสดงผล 

ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรแสดงเป็น ค่าคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี 

เช่น  50 kgCO2e, 20 tCO2e 

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



น า้หนักมูลฝอย
(kg)

CO2 Emission 1.3 kg CO2e/kg

มูลฝอยทั่วไป

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



0.5610 kgCO2e/kWhปริมาณไฟฟ้า (kWh)CO2 Emission

พลงังานไฟฟ้า

ปริมาณน า้มันดเีซล (l)CO2 Emission 3.0 kgCO2e/l

น ้ามันเช้ือเพลงิ

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



น า้หนักมูลฝอย
(kg)

CO2 Emission 0.8421 kgCO2e/kg

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยวธีิการฝังกลบ 
(MSW Sanitary Landfill )

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



น า้หนักมูลฝอย
(kg)

CO2 Emission 0.8421 kgCO2e/kg

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยการส่งก าจดัภายนอก
ด้วยวิธีการฝังกลบ (MSW Sanitary Landfill )

น า้หนักมูลฝอย (ton) x
ระยะทางไป-กลบัเฉลีย่ (km)

CO2 Emission 0.0494 kg CO2e/ton-km

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยการหมักเป็นปุ๋ย

น า้หนักมูลฝอย (kg)CO2 Emission 4 gCH4/kg

………gCH4CO2 Emission 21

………gCO2eCO2 Emission 1,000

….…kgCO2eCO2 Emission 1

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยการหมกัเป็นปุ๋ ย (ต่อ)

น า้หนักมูลฝอย (kg)CO2 Emission 0.3gN2O/kg

………gN2OCO2 Emission 310

………gCO2eCO2 Emission 1,000

….…kgCO2eCO2 Emission 2

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยการหมกัเป็นปุ๋ ย (ต่อ)

….…kgCO2e
Total CO2

Emission

1

….…kgCO2e

2

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



0.30 kg CH4/kg BOD……kg BODCO2 Emission

การจัดการน ้าเสียจากระบบบ าบัดรวม (Septic system)

= (l) X (mg/l BOD)

= mg BOD  1,000

= g BOD  1,000

= kg  BOD

0.30 kg CH4/kg BOD
ปริมาณน า้เสียเข้าระบบเฉลีย่ (l)

x
ค่า BOD ของน า้เสีย (mg/l BOD)

CO2 Emission

1

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



21……kg CH4CO2 Emission

การจัดการน า้เสียจากระบบบ าบัดรวม (ต่อ)

……kg CO2eCO2 Emission

2

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



0.42 kg CH4/kg BOD
ปริมาณส่ิงปฏิกลูเฉลีย่ 2.0 
l/person/day       x  
จ านวนคน (person) x  
154.63 mg/l BOD

CO2 Emission

การจัดการส่ิงปฏิกลู

=  (l/person/day) x  (person) x (154.63 mg/l BOD)

=  mg BOD/ day  1,000

=  g BOD  1,000

=  kg  BOD

1

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



21……kg CH4/dayCO2 Emission

การจัดการส่ิงปฏิกลู (ต่อ)

……kg CO2e/dayCO2 Emission 365

……kg CO2eCO2 Emission

2

……kg BOD/dayCO2 Emission 0.42 kg CH4/kg BOD

การค านวณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร



แนวทางจดัการมลูฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพจากคาร์บอนฟตุพริน้ท์

20 kgCO2 Emission 0.8421 kgCO2e/kg

20 kgCO2 Emission 4 gCH4/kg

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีการฝังกลบ 

CO2 Emission 16.842 kgCO2e

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีการหมักเป็นปุ๋ย 

CO2 Emission 1.68 kgCO2e

1



แนวทางจดัการมลูฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพจากคาร์บอนฟตุพริน้ท์

20 kgCO2 Emission 0.3gN2O/kg

การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยวธีิการหมักเป็นปุ๋ย (ต่อ) 

1.86 kgCO2eCO2 Emission

CO2 Emission 1.86 kgCO2e1.68 kgCO2e

3.54 kgCO2eCO2 Emission 2



แนวทางจดัการมลูฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพจากคาร์บอนฟตุพริน้ท์

20 kgCO2 Emission 1 gCH4/kg

การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยวธีิการผลติ BIOGAS

0.42 kgCO2eCO2 Emission 3



แนวทางจดัการมลูฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพจากคาร์บอนฟตุพริน้ท์

การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยวธีิการหมักเป็นปุ๋ย

3.54 kgCO2eCO2 Emission

CO2 Emission 16.842 kgCO2e

การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีการฝังกลบ 

0.42 kgCO2eCO2 Emission

การก าจัดมูลฝอยทัว่ไป ด้วยวธีิการผลติ BIOGAS

คุณจะเลือกวิธี
ใด??????????
???

1

2

3



ตวัอย่างตารางเกบ็ข้อมูล 



ตารางบันทกึข้อมูลมูลฝอยโรงพยาบาล………………

ประจ าปี  2553

ประเภทมูลฝอย
น า้หนักมูลฝอย (กโิลกรัม)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

มูลฝอยทัว่ไป

มูลฝอยอนัตราย

มูลฝอยติดเช้ือ

มูลฝอย….

รวม



ตารางบันทกึข้อมูลการจัดการมูลฝอยโรงพยาบาล…………

ประจ าปี 2553

การจัดการ
มูลฝอย

น า้หนักมูลฝอย (กโิลกรัม)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ฝังกลบ

เผา

หมกัปุ๋ย

Biogas

อ่ืนๆ

รวม



ตารางบันทกึข้อมูลการจัดการน า้เสียโรงพยาบาล………

ประจ าปี 2553

น า้เสีย

เดือน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณน า้
เสียเข้า
ระบบ 
(ลบ.ม.)
BOD

(mg/l)



ตารางบันทกึข้อมูลการจัดการส่ิงปฏกูิลโรงพยาบาล…………

ประจ าปี 2553

ข้อมูล
เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

จ านวน
บุคลากร (คน)

จ านวนผู้ป่วย
ใน (คน)

จ านวนญาต ิ
(คน)
อ่ืนๆ

รวม



ตารางบันทกึข้อมูลการใช้พลังงานโรงพยาบาล…………

ประจ าปี 2553

พลงังาน

ปริมาณพลงังานไฟฟ้า (KWh)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ไฟฟ้า

ปริมาณน ้าประปา (M3)

น ้าประปา



แบบฝึกหั
ด 



ข้อที่ 1 โรงพยาบาล ก. เป็นโรงพยาบาลชมุชน มีปริมาณมลูฝอยทัว่ไปท่ีทิง้
โดยเฉลี่ยตอ่วนั 100 กิโลกรัม  จะมีการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
ชัน้บรรยากาศในแตล่ะวนัปริมาณเท่าใด

แบบฝึกหดั

CO2 emission                = activity data      x     emission  factor            

activity data = 100 kg

emission  factor = 1.3 kg CO2e/kg

CO2 emission = 100 kg  x 1.3 kg CO2e/kg

= 130 kg CO2e



ข้อที่ 2 โรงพยาบาล ข. มีปริมาณมลูฝอยทัว่ไปทัง้หมด 100 กิโลกรัมตอ่วนั 
และมีการก าจดัเองโดยวิธีการฝังกลบ จากวิธีการดงักลา่วสามารถค านวณ
การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณเท่าใด

แบบฝึกหดั

CO2 emission                = activity data      x     emission  factor            

activity data      = 100 kg

emission  factor = 0.8421 kgCO2e/kg

CO2 emission = 100 kg x 0.8421kg CO2e/kg

= 84.21 kg CO2e



ข้อที่ 3 สถานีอนามยั ก. มีระบบบ าบดัสิ่งปฏิกลูแยกออกจากระบบบ าบดัน า้
เสีย ในปี 2552 มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยจ านวน 25 คนตอ่วนั (บคุลากรและ
ผู้ใช้บริการทัง้หมด) สถานีอนามยัแห่งนีมี้การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการจดัการสิ่งปฏิกลูในปี 2552 เป็นปริมาณเท่าใด

แบบฝึกหดั



CO2 emission                = activity data      x     emission  factor            

activity data      = 2.0 l/person/day  x  25 person  x  154.63 mg/l BOD

=   0.0077315 kg BOD/day  

emission  factor = 0.42 kg CH4/kg BOD

CO2 emission =   0.0077315 kg BOD/day  x   0.42 kg CH4/kg BOD

=   0.00324723 kg CH4 /day        x   21 GWP100

= 0.06819183 kg CO2e/day  x  365

=   24.89 kg CO2e

แบบฝึกหดั



ข้อที่ 4 โรงพยาบาล ช. ใช้ระบบบ าบดัน า้เสียของโรงพยาบาลเป็น Septic 

system มีปริมาณน า้เสียเข้าระบบเฉล่ีย 500,000 ลติรตอ่วนั และมคีา่ 
BOD ของน า้เสีย 160 มิลลกิรัมตอ่ลิตร จะมีการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปริมาณเท่าใด

แบบฝึกหดั

activity data      = 500,000 L x 160 mg/L BOD

= 80 kg BOD
emission  factor   = 0.30 kg CH4/kg BOD

CO2 emission = 80 kg BOD     x   0.30 kg CH4/kg BOD

= 24 kg CH4 x    21 GWP100

= 504 kg CO2e



แบบฝึกหดั

ข้อที่ 5 โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหน่ึง มีจ านวนบุคลากร 100 คน มีผู้ใช้บริการเฉล่ีย
จ านวน 500 คนต่อวัน ในเดือนมกราคม 2553 ใช้พลังงานไฟฟ้า 10,000 kWh

ต่อเดือน ใช้น า้มันเชือ้เพลงิไปทัง้หมด 5,500 ลิตรต่อเดือน บุคลากรใช้บริการ
โดยสารเคร่ืองบนิ 3,500 กโิลเมตรต่อเดือน ระบบบ าบัดน า้เสียแบบ Septic 

system มีปริมาณน า้เสียเข้าระบบเฉล่ีย 500,000 ลิตรต่อวัน และมีค่า 
BOD ของน า้เสีย 200 มลิลกิรัมต่อลติร มีการจัดการมูลฝอยทั่วไปจ านวน 200 
กโิลกรัมต่อวัน ส่งก าจัดด้วยวธีิฝังกลบโดยใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระยะทางขนส่งไป-กลับ 30 กโิลเมตร 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ส่วนมูลฝอยตดิ
เชือ้จ านวน 30 กโิลกรัมต่อวันจะก าจัดเองโดยวธีิ Autoclaved off-site 

โรงพยาบาลแห่งนีป้ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศปริมาณเท่าใด



แบบฝึกหดั

Total CO2 emission

=    5.610 MTCO2e        +  0.385 MTCO2e  

+  18.9 MTCO2e       +     5.0526 MTCO2e 

+ 0.0011856 MTCO2e   +   0.2187 MT CO2e

= 30.17 MTCO2e




