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ทดลองใช้
เครื่องมือการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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Quiz : โครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ก๊าซชีวภาพ (m3) เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ก๊าซชีวภาพ (m3)

มกราคม 1.50 กรกฎาคม 11.00

กุมภาพันธ์ 3.00 สิงหาคม 12.00

มีนาคม 4.50 กันยายน 13.50

เมษายน 6.50 ตุลาคม 15.00

พฤษภาคม 8.00 พฤศจิกายน 16.50

มิถุนายน 9.50 ธันวาคม 18.00

M
นาย ก.

จดบันทึกปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นประจ าทุกเดือน
(1) อยากทราบว่าในเดือนตุลาคม นาย ก. ใช้ก๊าซชีวภาพไปเท่าไร ? (m3) และ
(2) ลดก๊าซเรือนกระจกจากการทดแทนการใช้ก๊าซหุงตม้ได้เท่าไร ? (kgCO2e)
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Quiz : โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

1

2

(1) อยากทราบว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี วิสาหกิจชุมชนสามารถประหยัดการใช้ก๊าซหุงต้ม                   
ได้ปริมาณเท่าไร ? (kg LPG) และ (2) ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่าไร ? (tCO2e)

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแต๋นธัญพืช ซึ่งเดิมผลิตโดยใช้วิธีการตากแดดและอบแห้ง
ในเตาอบที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดใน
การติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก ซึ่งเดิมใช้วิธีการตากแดด 100% ได้รับการสนับสนุน
จากพลังงานจังหวัดในการติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โดยก าหนดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มต่อวัตถุดิบ 1 kg 
ที่เข้ากระบวนการผลิต ดังนี้

เดือน ปริมาณข้าว (kg) ปริมาณกล้วย (kg) เดือน ปริมาณข้าว (kg) ปริมาณกล้วย (kg)

ม.ค 2,500 3,000 ก.ค 2,000 2,500

ก.พ 2,500 3,000 ส.ค 2,000 3,000

มี.ค 2,500 3,000 ก.ย 2,000 3,000

เม.ย 2,500 2,500 ต.ค 2,000 3,000

พ.ค 2,000 3,000 พ.ย 2,500 3,000

มิ.ย 2,000 2,500 ธ.ค 2,500 3,000

วัตถุดิบ ข้าวแต๋นธัญพืช กล้วยตาก

กรณีไม่มีโรงอบแห้ง 0.100 0.200

กรณีมีโรงอบแห้ง 0.063 0.120

จังหวัด จ.
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Quiz : โครงการเตาเศรษฐกิจ

จังหวัด ก. ได้รับการสนับสนุนเตาเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 100 เตา เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในกิจการประกอบอาหาร เนื่องจาก
พลังงานจังหวัดต้องมีการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะปี พ.ศ. 2561 

(1) จังหวัด ก. สามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มได้กี่ถังต่อเตา ? โดยที่ 1 ถัง LPG = 15 kg (ถัง LPG/เตา) และ
(2) ลดก๊าซเรือนกระจกลงได้เท่าไร ? (tCO2e)

โดยก าหนดให้

• เตาแก๊สปกติมีปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม 0.42 ตันต่อปี
• เตาแก๊สปกติมีประสิทธิภาพร้อยละ 40
• เตาเศรษฐกิจมีปริมาณการใช้ชีวมวล 2.62 ตันต่อปี
• เตาเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพร้อยละ 20

ปี จ านวนเตาที่ใช้จริง

2559 100

2560 90

2561 85

จ ำนวนเตำท่ีใช้จริง (เตำ)
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Quiz : โครงการระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์

(1) อยากทราบว่าเกษตรกร ข. จะประหยัดการใช้น  ามันดีเซลไดป้ริมาณเท่าไร ? (Litre) และ 
(2) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดลงไดเ้ท่าไร ? (kgCO2e)

เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ไฟฟ้า (kWh) เดือน ตัวเลขจากมิเตอร์ไฟฟ้า (kWh)

มกราคม 60 กรกฎาคม 295

กุมภาพันธ์ 120 สิงหาคม 320

มีนาคม 190 กันยายน 350

เมษายน 260 ตุลาคม 390

พฤษภาคม 280 พฤศจิกายน 440

มิถุนายน 290 ธันวาคม 500

นาย ข.
จดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดือนM
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Quiz : โครงการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างให้มีประสิทธิภาพสูง 

จังหวัด ก. ได้ด าเนินโครงการด้านพลังงานกับสถานศึกษา โดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
ในสถานศึกษา    
(1) อยากทราบว่าการด าเนินโครงการปรับเปลีย่นมาใช้หลอด LED ตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ 2559-2561) จะสามารถลด
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าลงได้เท่าไร ? (kWh) และลดก๊าซเรือนกระจกลงไดเ้ท่าไร ? (tCO2e) และ
(2) หากพิจารณาเฉพาะการปรับเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 100 หลอด 
ท่านคิดว่าจะสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงไดเ้ท่าไร ? (tCO2eq) 

ปี จ านวนอุปกรณ์
(หลอด)

ชั่งโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง)

ก าลังไฟของหลอดไฟ หลอดเดิม 
(วัตต์)

ก าลังไฟของหลอดไฟ หลอดใหม่
(วัตต์)

2559 80 10 36 18

2560 100 10 36 18

2561 70 10 36 18

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ (kWh)
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