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รายงานสรปุผลการประเกินการลดกา๊ซเรือนกระจก  
(LESS Summary Report) 

 
1. รายละเอียดผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 

1.1 กรณีด าเนินการเอง 
รายละเอียดผูพ้ฒันาโครงการ 
ผูด้ าเนินกิจกรรกลดกา๊ซเรือน
กระจก 

นายกฤษดา นนัทวาสน์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสา 

ช่ือผูป้ระสานงาน นายกมล ตัง้เตชานนท ์
ท่ีอยู่ โรงเรียนสา เลขที่ 7 หมู่ที่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 

โทรศพัท ์ 054 - 781764 
โทรสาร 054 - 781774 
E-mail schoolnansa@gmail.com, arisara2512@gmail.com 
 
1.2 กรณีได้รบัการสนับสนุน 
รายละเอียดผูใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรกลดกา๊ซเรือนกระจก 
ผูส้นับสนุนกิจกรรกลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

- 

ช่ือผูป้ระสานงาน - 
ท่ีอยู่ - 
โทรศพัท ์ - 
โทรสาร - 
E-mail - 
รายละเอียดผูร้บัการสนับสนุนกิจกรรกลดกา๊ซเรือนกระจก 
ผูส้นับสนุนกิจกรรกลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

- 

ช่ือผูป้ระสานงาน - 
ท่ีอยู่ - 
โทรศพัท ์ - 
โทรสาร - 
E-mail - 
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2. รายละเอียดและขอบเขตของกิจกรรก 
 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรกการลดกา๊ซ
เรือนกระจก 

สถานท่ีตัง้ พิกดั 
เงินลงทุน/เงิน
สนับสนุน )ถ้ากี( 

)บาท( 

การนับซ า้กบัปริกาณคารบ์อนเครดิตจาก
กาตรฐานอ่ืน 

1.การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล โรงเรยีนสา  
อ าเภอเวยีงสา  
จงัหวดัน่าน 

18.565317, 
100.751786 

-  ไมม่ ี
 ม ี

ถา้ม ีใหร้ะบุ ชื่อโารงการ มาตรฐานทีโ่ารงการอึน้
ทะเบยีน) ระยะเวลาทีอ่อรบัรองปรมิาณาารบ์อน

เารดติ ปรมิาณาารบ์อนเารดติทีไ่ดร้บัการรบัรอง) 
..................................................................... 

2.การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
 

โรงเรยีนสา  
อ าเภอเวยีงสา  
จงัหวดัน่าน 

18.565317, 
100.751786 

-  ไมม่ ี
 ม ี

ถา้ม ีใหร้ะบุ ชื่อโารงการ มาตรฐานทีโ่ารงการอึน้
ทะเบยีน) ระยะเวลาทีอ่อรบัรองปรมิาณาารบ์อน

เารดติ ปรมิาณาารบ์อนเารดติทีไ่ดร้บัการรบัรอง) 
..................................................................... 

3.การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 
 

โรงเรยีนสา  
อ าเภอเวยีงสา  
จงัหวดัน่าน 

18.565317, 
100.751786 

-  ไมม่ ี
 ม ี

 
หมายเหตุ: สามารถเพิม่ตารางไดต้ามจ านวนโารงการ/กจิกรรม 
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ประเภทของกิจกรรกลดกา๊ซ
เรือนกระจก 
(เลอืกไดม้ากกว่า 1 ออ้ ตาม
ประเภทโารงการ/กจิกรรม) 

 การลดการใชพ้ลงังานและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
 การผลติและใชพ้ลงังานทดแทน 
 การจดัการในภาาอนส่ง 
 ป่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีอยีว  การเกษตร 
 การจดัการอยะมลูฝอย สิง่ปฎกิูล และวสัดุเหลอืใช ้
   อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................... 

 

ชนิดของกา๊ซเรือนกระจกท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 CO2  CH4  N2O 

 
2.1 รายละเอียดและขอบเขตการด าเนินกิจกรรกลดกา๊ซเรือนกระจก 
      ด าเนินการ ณ โรงเรียนสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
      จ านวน 3 กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การแสดงสิทธ์ิการใช้ประโยชน์ท่ีดิน )เฉพาะกิจกรรกประเภทป่าไก้และพื้นท่ีสีเขียวหรือ
การเกษตร( 
 
 
 
 
 

 
 

 

สวนป่า อาคาร 6 
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ส่วนท่ี 3 การค านวณปริกาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีลดได้ 

 
3.1 วิธีการค านวณการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกท่ีเลือกใช้ 
 
- การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- การค านวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ (T-VER-TOOL-01 Version1) 

 
 
 
 
  
3.2 การก าหนดกรณีฐาน )Baseline scenario) และการด าเนินกิจกรรก )Project/Activity 
scenario)  
 

โารงการ/กจิกรรม  กิจกรรก 
1. การคัดแยกขยะ 
เพ่ือรีไซเคิล 

กรณฐีาน (Baseline) น าขยะที่คัดแยกแล้วบางส่วนมาท าสิ่งประดิษฐ์ 
บางส่วนน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ บางส่วนน าไปใช้ท าปุ๋ย
หมัก  

การด าเนินกจิกรรม 
)Project/Activity) 

การแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล  
เพ่ือจ าหน่ายให้ตัวแทนรับซื้อของเก่า 

2. การเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

กรณฐีาน (Baseline) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์T8 /บัลลาสน์ แกนเหล็ก 
400 ชุด ๆ ละ 46 วัตต์ รวม18,400 วัตต์ 

การด าเนินกจิกรรม 
)Project/Activity) 

หลอดไฟ LED T818W ชนิดแกว้ จ านวน 200 
ชุด ๆ ละ 20 วตัต ์รวม 4000 วตัต ์

3.การกักเก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้ 
 

กรณีฐาน (Baseline) โรงเรียนปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่มาตลอดตั้งแต่ปี 
2530  

การด าเนินกจิกรรม 
)Project/Activity) 

การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพ้ืนที่ 1ไร่บริเวณ
สวนป่าโรงเรียนสา 

หมายเหตุ: สามารถเพิม่ล าดบัไดต้ามจ านวนโารงการ/กจิกรรม 
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3.3 ปริกาณการลด/การดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 
ล าดบั ชื่อกจิกรรม การปล่อย/ดดู

กลบัก๊าซเรอืน
กระจกกรณี

ฐาน 
)tCO2e) 

การปล่อย/ดดู
กลบัก๊าซเรอืน
กระจกจากการ
ด าเนินกจิกรรม 

)tCO2e) 

การปล่อยก๊าซ
เรอืนนอก
ออบเอต
กจิกรรม 
)tCO2e) 

ปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกที่
ลด/ดดูกลบัได ้

)tCO2e) 

ระยะเวลาการ
ด าเนิน
กจิกรรม 

1 การคัดแยก
ขยะเพ่ือ 
รีไซเคิล 

 489.23  489.23 1 ม.า.2559 
- 

30 ม.ิย.2559 
2 การเปลี่ยน

อุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่าง 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

234198 51130 0 184.07 30 ธ.า.2558 
- 

30 ม.ิย.2559 

3 การกักเก็บ
คาร์บอนของ
ต้นไม้ 

53,896 646.754  646.754 2530 
- 

30 ม.ิย.2559 

รวก   

หมายเหตุ: เพิม่ตารางตามจ านวนโารงการ/กจิกรรม 
ส่วนท่ี 4 ผลประโยชน์ร่วก (Co-benefit) จากโครงการหรือกิจกรรก )ถ้ากี( 

1. โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีรม่รื่น สะอาดมบีรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรู ้เป็นแหล่งเรยีนรู ้
ส าหรบัศกึษาาน้าวา้ และ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

2. ผูบ้รหิาร าร ูบุาลากรในโรงเรยีนรว่มกจิกรรมการพฒันาสิง่แวดลอ้มใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรพุทธศกัราช 2551 

3. มภีาาเีารอือา่ยรว่มดว้ยช่วยกนัในการพฒันา สภาพแวดลอ้ม การก าจดัอยะ  
การแยกเพื่อรไีซเาลิ 
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ภาคผนวก 

 
- เอกสารประกอบการค านวณ การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
  - เอกสารธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสา 
 
- เอกสารประกอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  - แผนผังโรงเรียนสา 
  - แผนผังอาคารเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
  - ส าเนารายงานการขอซื้อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
  - ส าเนารายงานการขอซื้อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
 
- เอกสารประกอบการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 
  - ภาพกิจกรรมเก็บกักต้นไม้ 
  - แผนผังพ้ืนที่ส ารวจป่าร.ร.สา 
  - แผนผังภาพมุมสูงโรงเรียนสา 
 


