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การประเมินกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ี ศึกษาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยการคํานวณและ
แสดงผลเปนคาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย
ใชแนวทางการประเมินของการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรของประเทศไทย โดยแบงกิจกรรมเปน 3 ขอบเขตไดแก 1) ครอบคลุม การ
รั่วไหลของสารทําความเย็น การเกิดมีเทนจากบอกักเก็บนํ้าเสีย2)ครอบคลุมการใชพลังงานไฟฟา และ3)ครอบคลุมการใชกระดาษ การใชนํ้าประปา
เปนตน จากการศึกษาพบวา ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในปการศึกษา
2556 มีปริมาณเทากับ281.04 tonCO2eq โดยการใชพลังงานไฟฟาเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกสูงสุด คิดเปนรอยละ 99.78รองลงมาคือ
กาซเรือนกระจกจากบอกักเก็บ คิดเปนรอยละ 0.22 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการใชพลังงานแสงอาทิตยมาชวยในระบบสองสวาง ทําใหสามารถ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงได 561 .8 kgCO2eq จากผลการประเมินท่ีไดสามารถนํามาใชในการนําเสนอมาตรการในการบริหารจัดการและหา
แนวทางลดการใชพลังงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนําไปสูการวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนจริง
ของกิจกรรมท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในปการศึกษาตอไป

คําสําคัญ:กาซเรือนกระจก; การลดการใชพลังงาน

1. ความเปนมาและความสําคัญ

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอนและเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาจากกาซเรือนกระจกซ่ึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรบงชี้วา
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกในชวงศตวรรษท่ีผานมาเพ่ิมขึ้น จึงทําใหท่ัวโลกเริ่มตระหนักถึงความสําคัญและหาแนวทางความรวมมือในการลดกาซเรือน
กระจก โดยท่ีวิธีการหน่ึงท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันคือการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ซ่ึง
เปนวิธีท่ีแสดงขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีมีการปลอยออกมาจากดําเนินการขององคกร และยังสามารถพบวากาซเรือนกระจกสามารถเกิดจาก
กิจกรรมตางๆ ของมนุษยท้ังการใชพลังงาน การทําการเกษตร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใชทรัพยากรและการทําลายส่ิงแวดลอม และ
องคกรการศึกษาก็เปนแหลงปลอยกาซเรือนกระจกแหลงหน่ึงเชนกัน ในปจจุบันสถาบันการศึกษามีการขยายตัวในสวนของการกอสราง ปริมาณ
นักศึกษาและบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหมีการใชพลังงานท่ีสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองกิจกรรมดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวลวน
กอใหเกิดมีการปลอยกาซเรือนกระจกตามมา เชน ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาซเรือนกระจกเกิดจากการการใช
ไฟฟาสูงสุด รอยละ 59.2 (ธนัท พูลประทิน และคณะ , 2554)[1].ซ่ึงปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน จะพบวา มีการ
ปลอยในปริมาณท่ีสูง ดังจะเห็นไดจากกาซเรือนกระจกของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปริมาณเทากับ 3,648.18  tonCO2eq

โดยท่ีการใชพลังงานไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด (Nida Chaimoon, 2014) [2]. จากประเด็นดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษาการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ในดานการคิดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย
วิธีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เพ่ือนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหคากาซเรือนกระจกและหาแนวทางในการลดกาซเรือนกระจก ซ่ึงจะ
แสดงถึงความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม และสามารถแนวผลท่ีไดไปใชกับองคกรอื่นๆในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การประเมินกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินการวิจัย ตัวอยางเชน

Antonio Scipioniet al.,(2010) [3]. ไดใชวิธีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต สําหรับระบุกระบวนการและหวงโซอุปทาน ท่ีสงผลกระทบตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใชกรณีศึกษาของกลุมบริษัท Tetra Pak ซ่ึงเปนบริษัทผลิตบรรจุภัณฑของอาหาร การประเมินตลอดท้ังวัฏจักรชีวิต
พบวากระบวนการท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ แสดงใหเห็นวามีกิจกรรมท่ีบริษัทไมไดควบคุมการดําเนินการ
นํามาคิดปริมาณกาซเรือนกระจก ดังน้ันจึงมีการใชวิธีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทตาม ISO 14064-1 ผลแสดงวาการใชพลังงานในองคกรมีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด งานวิจัยน้ีไดนําแนวคิดการประเมินกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมขององคกร ท่ีองคกรสามารถควบคุมการ
ดําเนินการขององคกรได เพ่ือผลท่ีไดจะสามารถระบุแหลงปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรไดอยางถูกตอง

Leticia, et al., (2011) [4]. ไดทําการประเมินปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน มหาวิทยาลัย De Montfort โดยใชหลักการ
ของคารบอนฟุตพริ้นท โดยทําการเก็บขอมูลท้ัง 3 ขอบเขต ดังตอไปน้ี 1) การใชพลังงานในอาคาร คิดจากการปลอยมลพิษทางตรงของอาคารและ
อุปกรณตางๆ 2) การเดินทาง โดยคิดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงและทางออมจากการเดินทางของเจาหนาท่ี การเดินทางของนักศึกษา
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และการเดินทางทัศนศึกษา 3) การจัดซ้ือจัดจาง จากการขนสงสินคาของอุตสาหกรรม (ทางออม) การปลอยกาซเรือนกระจกของสินคาและบริการจาก
มหาวิทยาลัย (ไมรวมพลังงานและการเดินทาง) ผลแสดงใหทราบวาการใชพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด งานวิจัยน้ีไดนําวิธีการการ
ประเมินกาซเรือนกระจกมาใช เพ่ือใหทราบแหลงการปลอยกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจก

3. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ

การประเมินกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะดําเนินการตามแนวทางการประเมินคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกรของประเทศไทย(องคการบริหารกาซเรือนกระจก, 2556)[5] ซ่ึงพัฒนาโดยอางอิงมาจากอนุกรมมาตรฐานISO 14064-1 [6]. และ
Greenhouse Gas Protocol ของWorld Business Council for Sustainable Development (WBCSD) [7]

3.1 ขอบเขตการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวยอาคาร4หลังในป2556 มีจํานวน 60 คน การศึกษาปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดกําหนดขอบเขตรวบรวมแหลง
ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกแบบควบคุมการดําเนินงาน (Operational Control Approach) โดยจําแนกออกเปน 3 ขอบเขต (Scope) ไดแก

- ขอบเขตท่ี 1 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงไดแกการรั่วไหลของสารทําความเย็นบอกักเก็บนํ้าเสียของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

-ขอบเขตท่ี 2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงานไดแกการใชพลังงานไฟฟา

-ขอบเขตท่ี 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆไดแกปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน
ขอบเขตท่ี1 และ2ซ่ึงองคกรสามารถวัดหรือประเมินเพ่ือรายงานผลเพ่ิมเติมไดโดยไมถือเปนขอบังคับโดยกิจกรรมท่ีประเมินในงานวิจัยน้ีไดแกการใช
กระดาษขององคกร

3.2 การจัดทําบัญชีรายการ
การจัดทําบัญชีรายการกาซเรือนกระจกการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง 1 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม2555ถึงวันท่ี 30 กันยายน2556 โดยแบงขอมูลตามขอบเขตการดําเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอมูลกิจกรรมท่ีไดรวบรวมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะ
พิจารณากิจกรรมท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกเทาน้ัน

3.3 การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก
การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คํานวณโดยใชขอมูลกิจกรรมตางๆ คูณคาแฟกเตอรการปลอยกาซ

เรือนกระจก (Emissions factors) ตามสมการท่ี 1 และแสดงผลอยูในหนวยของตันหรือกิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2eq)

( )j i jG H G A xE F  )1(

GHG คือปริมาณกาซเรือนกระจกชนิดj
A คือขอมูลปริมาณวัตถุดิบและพลังงานชนิดi
EF คือคาสัมประสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจกของกาซชนิดj ขอมูลวัตถุดิบและพลังงานi จากน้ันแปลงคากาซเรือนกระจกใหอยูใน

รูปกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาโดยคูณกับคาศักยภาพท่ีทําใหโลกรอนในรอบ100 ปตามสมการ (2)

( )i ijGHG E xGWP  (2)

GHG คือปริมาณกาซเรือนกระจกท้ังหมด
Eiคือขอมูลกิจกรรมแตละกิจกรรม
GWP คือคาศักยภาพทําใหโลกรอนของกาซชนิดj ปริมาณวัตถุดิบและพลังงานi ซ่ึงเปนคาตัวเลขท่ีระบุถึงผลกระทบของกาซชนิดน้ันๆในการ

ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกโดยคาGWP ใชขอมูลจากIPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007
ตารางท่ี 1 วิธีการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ขอบเขต กิจกรรม รายการ ปริมาณ หนวย การไดมา หลักฐาน

ขอบเขตท่ี 1 การปลอยทางตรง บอกักเก็บนํ้าเสีย Methane 50.01 kg ตรวจวัดการใชนํ้า บันทึกการใชนํ้า

การรั่วไหลของสารทํา
ความเย็น

R-22 3.00 kg แบบสอบถามการตรวจ
ซอม

ใบเสร็จคาตรวจซอม
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ขอบเขต กิจกรรม รายการ ปริมาณ หนวย การไดมา หลักฐาน

ขอบเขตท่ี 2 การปลอย
ทางออม

การใชพลังงานไฟฟา Electricity 483,475.00 kWh บันทึกการใชไฟฟา บันทึกการใชไฟฟา

ขอบเขตท่ี 3 การปลอย
ทางออมอื่นๆ

การใชกระดาษ กระดาษ 840 Kg บันทึกการซ้ือกระดาษ ใบเสร็จคากระดาษ

4. ผลการประเมินและการอภิปรายผล

ผลการประเมินกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในป2556 พบวา ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกท้ังหมด 281,763.66 kgCO2-eq แบงตามขอบเขตของการดําเนินงาน ประเภทท่ี 1 มีปริมาณ 629.14 kgCO2-eq ขอบเขตท่ี 2 281,044.02
kgCO2-eq และขอบเขตท่ี 3 90.5 kgCO2-eq ตามกราฟท่ี 1

กราฟท่ี 1ปริมาณกาซเรือนกระจกแบงตามขอบเขตการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

จากผลการประเมิน สามารถระบุแหลงปลอยกาซเรือนกระจกตามขอบเขต พบวา พลังงานไฟฟามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุดถึง 281,763.66 kgCO2-e หรือเทากับรอยละ 78.99 ของปริมาณการปลอยท้ังหมดอันดับท่ีสองเปนกาซเรือนกระจกจากบอกักเก็บเทากับ
629.14 kgCO2-eq หรือรอยละ0.22และอันดับท่ีสามคือการใชกระดาษเทากับ 90.5 kgCO2-eq ตามตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกแตละกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ขอบเขต กิจกรรม กาซเรือนกระจก (kgCO2-eq) สัดสวน (%)

ขอบเขตท่ี 1 การปลอยทางตรง บอกักเก็บนํ้าเสีย 629.14 0.22

การรั่วไหล R-22 2 0.00

ขอบเขตท่ี 2 การปลอยทางออม การใชไฟฟา 281,044.02 99.78

ขอบเขตท่ี 3 การปลอยทางออมอื่นๆ การใชกระดาษ 90.5 0.00

total 281,763.66 100

5. สรุปผล

การวิจัยน้ีใชวิธีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรเปนเครื่องมือในการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลท่ีไดจากการประเมินพบวา ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงานไฟฟา มีปริมาณสูงสุด เทากับ 281,044.02

kgCO2-eq หรือเทากับรอยละ 99.78 ของปริมาณการปลอยท้ังหมด รองลงมาเปนกาซเรือนกระจกบอกักเก็บนํ้าเสียเทากับ 629.14 kgCO2-eq หรือ

รอยละ 0.22 และอันดับท่ีสามคือกาซเรือนกระจกจากการใชกระดาษ เทากับ 90.5 kgCO2-eqการศึกษาน้ี สามารถนํามาใชเสนอแนะมาตรการเพ่ือลด

การปลอยกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมท้ังสามารถนําผลไปวางแผนการบริหารจัดการบัญชี

รายการกาซเรือนกระจกในปตอไป ใหถูกตองตรงกับปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยอยางแทจริง
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การวิจัยน้ีใชวิธีการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรเปนเครื่องมือในการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของคณะ
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รอยละ 0.22 และอันดับท่ีสามคือกาซเรือนกระจกจากการใชกระดาษ เทากับ 90.5 kgCO2-eqการศึกษาน้ี สามารถนํามาใชเสนอแนะมาตรการเพ่ือลด

การปลอยกาซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมท้ังสามารถนําผลไปวางแผนการบริหารจัดการบัญชี

รายการกาซเรือนกระจกในปตอไป ใหถูกตองตรงกับปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยอยางแทจริง
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