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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตระหนัก ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึง จัดให้มีโ ครงการ Green &
Smart Campus เพื่อมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กร โดยมีเป้าหมายจัดทา
ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรให้ครอบคลุม 33 คณะ/หน่วยงานและหาแนวทางในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 13 การ
รับมือการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศของการพั ฒ นาที่ยั่งยื น (Sustainable Development
Goals–SDGs) ภายในปี 2573 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์ก รของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคณะ
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กิ จ กรรมที่ก่ อให้เกิ ดก๊ าซเรือนกระจกโดยตรงขององค์ก ร ได้แก่
ปริ ม าณการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางในการท างานของบุ ค ลากร การขนส่ ง ของ
ยานพาหนะที่เช่าเหมา ปริมาณสารทาความเย็นในเครื่องปรับอากาศ และปริมาณก๊าซมีเทนจาก
ระบบถั ง เกรอะ 2. กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้ ไ ฟฟ้ า และ 3. กิ จ กรรมที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปกลับ
ที่พักของบุคลากร ปริมาณการใช้น้าประปา ปริมาณการใช้กระดาษ และปริมาณขยะที่ต้องกาจัด
ทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และการใช้ค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นตามประเภทกิจกรรม คานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent; CO2eq) ตามหลักเกณฑ์การคานวณของ IPCC จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภทในช่วง 5 ปี ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 2,105 ton CO2eq โดยมีประเภทที่มีการปล่อยก๊ าซเรือ น
กระจกมากที่สุด คือ ประเภทที่ 2การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ ไฟฟ้าเท่ากับ 1,151 ton
CO2eq คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ เท่ากับ
651 ton CO2eq คิดเป็นร้อยละ 31 และประเภทที่ 1 การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกโดยตรงของ
องค์ก ร เท่ากั บ 303 ton CO2eq คิดเป็นร้ อยละ 14 เมื่อพิจ ารณากิ จ กรรมย่อยในประเภทที่ 1
พบว่ากิจกรรมที่เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด คือ การใช้สารทาความเย็น 168 ton CO2eq คิดเป็น
ร้อยละ 55 การใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากกิจกรรมขนส่งของยานพาหนะองค์กร เท่ากับ 73 ton CO2eq
คิดเป็นร้อยละ 24 การปล่อยสารมีเทนจากระบบถังเกรอะเท่ากับ 37 ton CO2eq คิดเป็นร้อยละ
12 และ การใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากกิจกรรมขนส่งของยานพาหนะที่เช่าเหมาเท่ากับ 26 ton CO2eq
คิดเป็นร้อยละ 8 สาหรับกิจกรรมย่อยของประเภทที่ 3 ที่เกิด ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การ
เดินทางไปกลั บระหว่างองค์ กรและที่พั กของบุคลากรเท่ากั บ 468 ton CO2eq คิดเป็นร้อยละ 72
รองลงมาคือขยะเท่ากับ 144 ton CO2eq คิดเป็นร้อยละ 22 โดยน้าประปาและการใช้กระดาษ
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 21 และ 17 ton CO2eq คิดเป็นร้อยละ 3 เท่ากัน
ผลการศึกษานี้สามารถใช้ในการกาหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมต่างๆ
ของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ร วมถึงเป็ นข้อ มูล ฐานในการติ ด ตามและประเมิ นผลภายหลั ง การ
ดาเนินการตามมาตรการเหล่านั้น เพื่อให้ได้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นกรณีศึกษาสาหรับ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้แก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
คาสาคัญ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.3 July – September 2020

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

Original Article
Carbon Footprint of Organization: Case Study Faculty of Public Health,
Khon Kaen University
Pathaimas Pruangpreechasak(1), Rittirong Junggoth(2)*, Puek Tantriratna(2), Theppamorn Kamsong(3)
Received Date: October 16, 2019
Accepted Date: March 20, 2020
* Corresponding author
(1) Master of Public Health Student in
Environmental Health,
Faculty of Public Health,
Khon Kaen University
(2) Lecturer, Department of Environmental
Health Occupational Health and Safety,
Faculty of Public Health,
Khon Kaen University
(3) Head of Academic Development
Support and Facilities Services Unit,
Faculty of Public Health,
Khon Kaen University

Abstract
Khon Kaen University is aware of Global warming. Therefore, conducted Green
& Smart Campus project to be a role model of the carbon footprint organizations.
The project has a target to establish the carbon footprint database of all 33
faculties/sector which will lead to greenhouse gas reduction measures. The project
also supports the country policy on Sustainable Development Goals (SDGs) 13 target:
Climate action by 2030. This research aimed to study the carbon footprint of the
Faculty of Public Health, Khon Kaen University by collecting data about activities
contributed greenhouse gas which is divided into 3 types including Type 1: activities
of organization which directly emitted greenhouse gas such as emission from fuel
for transportation of works, emission from fuel of rental vehicles, emission from
refrigerant in air conditioners, and methane gas from septic tank, Type 2: electricity
use, and Type 3: activities indirectly emitted greenhouse gas such as emission from
fuel for traveling back and forth from workplace to accommodation, water
consumption, paper consumption and garbage that must be eliminated. The data of
activities contributed greenhouse gas was collected from October 2013 to September
2018. Then, the greenhouse gas emissions factors based on type of activities were
applied to calculate the carbon dioxide equivalent (CO2eq) followed the IPCC
formula. The quantitative data analysis with descriptive statistics was percentage.
The results of the study found that the total of 5 years greenhouse gas
emissions of the Faculty of Public Health was 2,105 ton CO2eq. The highest
greenhouse gas emission was contributed from activity Type 2: emission from
electricity use of 1,150 ton CO2eq (55%), followed by the activity Type 3: activities
indirectly emitted greenhouse of 651 ton CO2eq (31%) and activity Type 1: activities
directly emitted greenhouse gas of 303 ton CO2eq (14%). When considering subactivities of Type 1, the highest greenhouse gas emission was contributed from the
refrigerant of 168 ton CO2eq (55%), the fuel for transportation to work of 73 ton
CO2eq (24%), methane gas from the septic tank of 37 ton CO2eq (12%), and emission
from fuel of rental vehicles of 26 ton CO2eq (8%). For the sub-activities of Type 3,
the highest greenhouse gas emission activity was from fuel for traveling back and
forth from the faculty to accommodation of 468 ton CO2eq (72%), followed by
disposed garbage of 144 ton CO2eq (22%), the consumption of water and paper of
21 ton CO2eq and 17 ton CO2eq, respectively, equal to 3%.
The results of this study could be used for establishment of measures for
greenhouse gases reduction. The findings could also be the baseline data for
monitoring and evaluation of measures implementation which will lead to the
measures improvement and could be the case study of carbon footprint evaluation
for other organizations.
Keywords: Greenhouse gas emissions, Carbon Footprint, Khon Kaen University

36
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.3 July – September 2020

บทนา
ปัจจุบันโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นานาชาติจึงตระหนัก
ถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดตั้งรัฐภาคี
ว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี พ.ศ.
2535 และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto Protocol: KP)
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ให้ สั ตยาบั น เข้าร่ ว มเป็ น รั ฐ
ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ในฐานะสมาชิ ก รั ฐ ภาคี ได้ แ สดง
เจตจานงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
จากรายงานความก้าวหน้ าราย 2 ปี ฉบั บ ที่ 2
ของประเทศไทย (Second Biennial Update Report:
SBUR) ซึ่ ง จั ด ท าโดยส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) พบว่ า มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543–2556 จากทั้ง 5 ภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ร้อยละ 74 ภาคเกษตร ร้อยละ
16 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 6 ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 4
(ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม, 2560) และได้จัดทางานแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593 โดย
บูรณาร่วมกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ในปี 2558 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้แสดงเจตจานงการลดก๊าซเรื อนกระจก
ของประเทศในทุกภาคส่วน (Economy Wide) ร้อยละ
20-25 หรือประมาณ 110-140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า ในปี พ.ศ. 2573 (การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ
จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การประสานความร่ ว มมือระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน
และองค์การระหว่างประเทศ ในการบริหารจัดการโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากร ธรรมชาติ ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ประเทศอย่ างยั่ งยื น (องค์การบริ ห ารจั ดการก๊าซเรื อน
กระจก, 2550) การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วน
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ส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาหรับประเทศไทย
วิธีการเริ่มต้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ
การคานวณปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมี 3
รูปแบบ ได้แก่ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน
รู ป แบบของคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (carbon
footprint of product) คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (carbon
footprint of organization) และฉลากลดคาร์บอน (carbon
reduction label) (ไพรัช อุศุภรัตน์ & หาญพล พึ่งรัศมี,
2557) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล บั ญ ชี บั ญ ชี ก๊ า ซเรื อ นกระจก
ประกอบการประเมินและกาหนดแนวทางการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
จังหวัดขอนแก่นกาลังเข้าสู่การเป็น Smart City
หรื อ เมื อ งอั จ ฉริ ย ะตามแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ ง
ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
จังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ครบทั้ง 6 ด้าน
คือ Smart Mobility, Smart Living, Smart Economy,
Smart Citizen, Smart Environment และ Smart
Governance โดยการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และสั ง คมโดยรอบให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และ
การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงปัญหาภาวะ
โลกร้ อ นที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาจึ ง จั ด ให้ มี โ ครงการ Green &
Smart Campus เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ
การจัดการข้อมูล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี เ ป้ า หมาย
จัดทาข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กรให้ครอบคลุม 33
คณะ/หน่วยงาน เพื่อจัดหาแนวทางในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (วัชรา น้อยชมภู, 2560)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องมีการจัดทาข้อมูลบัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการดังกล่ าว และ
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเรื่องการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกระดั บ คณะ ดั ง นั้ น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น เพื่อ
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เสนอมาตรการในการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในหน่วยงาน และบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสนอ
มาตรการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Description Research) โดยศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป และ
รายละเอีย ดกิจ กรรมที่ก่อให้ เกิด ก๊าซเรื อนกระจกของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนด
ข้ อ มู ล กิ จ กรรมที่ ท าให้ เ กิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจก แบ่ ง เป็ น
3 ประเภท ได้แก่ 1. กิจกรรมที่มีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 2. กิจกรรมที่มีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้ไฟฟ้า และ 3. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1
และ 2 ในแต่ละประเภทมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจก ดังตารางที่ 1
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากคณบดี ค ณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ ให้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล จาก
หน่วยงานอาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทาการเก็บ
ข้ อ มู ล กิ จ กรรมที่ ท าให้ เ กิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจก ทั้ ง หมด
3 ประเภท ดังตารางที่ 2 โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลา
รวม 5 ปี โดยข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ และ
ปริมาณขยะในประเภทที่ 3 เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
• วิธีการคานวณ
การค านวณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
องค์กร จะแสดงผลให้อยู่ในรูปของตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2equivalent หรือ CO2eq ) การคานวณ
นี้ตามหลักการจัดทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (IPCC, 2006)
สามารถคานวณได้จากสมการ ดังต่อไปนี้
ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (ton
CO2eq) = (ข้ อ มู ล กิ จ กรรม x ค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก)/1,000
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ข้ อ มู ล กิ จ กรรม (Activity Data): เป็ น ข้ อ มู ล
กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก เช่ น
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณน้ามัน เป็นต้น
ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor): เป็นค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity data ให้เป็น
ค่าปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก การเลื อกใช้ค่า
แฟกเตอร์ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรม
• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา (ร้อยละ และค่าเฉลี่ย)
ผลการวิจัย
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่นในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ตุลาคม
ถึงกันยายน รวมทั้งหมด 2,105 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า (ton CO2eq) เฉลี่ ย ต่ อ ปี 479 ton CO2eq
แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท 1 การปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรงขององค์ ก ร รวม 303 ton
CO2eq ร้อยละ 14 เฉลี่ยต่อปี 119 ton CO2eq ประเภท 2
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มจากการใช้ ไ ฟฟ้ า
1,151 ton CO2eq คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55 เฉลี่ ย ต่ อ ปี 230
ton CO2eq และประเภท 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้อมอื่น ๆ 651. ton CO2eq ร้อยละ 31 เฉลี่ยต่อปี
130 ton CO2eq ดังตารางที่ 1
กิจกรรมย่อยประเภท 1 การปล่ อยก๊าซเรื อ น
กระจกโดยตรงขององค์กร พบว่า การใช้สารทาความเย็น
ก่อให้เกิดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกสู งที่สุด 168 ton
CO2eq คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา คือ การใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากการเดินทางภายในและภายนอก
คณะด้วยยานพาหนะองค์กร 73 ton CO2eq ร้อยละ 24
การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบถังเกรอะ 37 ton CO2eq
ร้อยละ 12 และการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากกิจกรรมขนส่ง
ของยานพาหนะที่เช่าเหมา 26 ton CO2eq ร้อยละ 9 ดัง
ภาพที่ 1
กิจกรรมย่อยประเภท 3 พบว่า กิจกรรมที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การเดินทางไปกลับ
ระหว่างองค์กรและที่พักของบุคลากร 468 ton CO2eq
ร้อยละ 72 รองลงมา คือ ขยะ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
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145 ton CO2 eq ร้ อ ยละ 22 น้ าประปา และการใช้
กระดาษ ก่อให้ เกิดก๊าซเรื อนกระจก 21 และ 17 ton
CO2eq ร้อยละ 3 เท่ากัน ดังภาพที่ 2 โดยการเดินทางไป
กลั บระหว่างองค์กรและที่พักของบุ คลากร แบ่ งน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้เป็น 4 ชนิด น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุด
ได้แก่ น้ ามัน แก๊ส โซฮอล์ 91 และ E20 เป็ น 324 ton
CO2eq ร้อยละ 69 รองลงมา คือ น้ามันดีเซล ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก 121 ton CO2eq ร้อยละ 26 และน้ามัน
เบนซิน 91 เป็น 9 ton CO2eq ร้อยละ 2 ดังภาพที่ 3
บทสรุปและอภิปรายผล
• ปริมาณการปล่อยก๊า ซเรื อนกระจกของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท พบว่า
ประเภทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ
ประเภท 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ ไฟฟ้า
เกิดจากการผลิ ตไฟฟ้าที่ถูกน าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้
งานภายในองค์ ก ร อั น ดั บ ที่ ส อง คื อ ประเภท 3 การ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยอ้ อ มอื่ น ๆ กิ จ กรรมย่ อ ยที่
ก่อให้ เกิดก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุ ด คือ การใช้น้ ามั น
เชื้อเพลิงจากการเดินทางไป-กลับระหว่างองค์กรและที่
พักของบุคลากรด้วยยานพาหนะของบุคคล อันดับที่สาม
คือ ประเภท 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงของ
องค์กร กิจกรรมย่อยที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด
คือ การใช้สารทาความเย็น R22
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ประเภท 2 การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้ ไฟฟ้า จึงควรพิจารณา
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้ า
เป็นหลัก
• อภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ ส่ ว นที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกมากที่สุ ด คือ ประเภท 2 การปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากคณะฯ
ไม่ มี กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ ก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรงมากนั ก
ได้ แ ก่ ไม่ มี ก ารเผาไหม้ ที่ อ ยู่ กั บ ที่ เช่ น การผลิ ต ไฟฟ้ า
ความร้อน และไอน้า เพื่อใช้เองภายในองค์กร ในส่วน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ไม่ มี ก ระบวนการทางปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จึงควรพิจารณามาตรการลด
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก การ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น มีปัจจัยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ประเทศ
ไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น จังหวัดขอนแก่น มีสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับ
กับแห้งแล้งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ต้ น ประมาณ
กลางเดือนกุ มภาพันธ์ ถึ ง กลางเดื อ นพฤษภาคม (ศูน ย์
ภู มิ อ ากาศ กองพั ฒ นาอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา, 2562) โดยมี
อุณหภูมิในปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด วัดได้ 32.59 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด
21.68 องศาเซลเซียส ในปี 2556 มีอุณหภูมิสูงสุด 41.80
องศาเซลเซียส ในปี 2559 อุณหภูมิต่าสุ ด 9.50 องศา
เซลเซียส และเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบ
อ้าวมากที่สุ ด ในรอบปี เ ป็น ประจาทุ กปี (เทศบาลนคร
ขอนแก่ น , 2560) และช่ ว งที่ เ ปิ ด ภาคเรี ย น มี ก ารใช้
ห้องเรียน เพื่อการเรียนการสอนเป็นจานวนมาก แบ่งเป็น
ห้ อ งเรี ย น 18 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 3 ห้ อ ง และห้ อ ง
ประชุ ม อเนกประสงค์ 4 ห้ อ ง ท าให้ มี ก ารใช้ เ ครื่ องใช้
ไฟฟ้ า เป็ น จ านวนมาก จากการค านวณค่ า ไฟฟ้ า ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่า เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72 ซึง่ ดังภาพที่
4 ดังนั้น จึงควรพิจารณามาตรการลดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ เป็นหลัก
เมื่อพิจารณาแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์กับองค์กรภายในประเทศ
ไทย 4 หน่วยงาน เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ต่อจานวนนักศึกษา 1 คน (ton CO2eq/คน) พบว่า คณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ค่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ต่ อ จ านวน
นักศึกษาเท่ากับ 0.30 ton CO2eq/คน ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานทั้งหมด ดังตารางที่ 3
• มาตรการลดการปล่ อยก๊า ซเรื อนกระจกของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์จากการใช้ไฟฟ้า
จากการศึกษา พบว่า แหล่งการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูงที่สุด คือ การใช้ไฟฟ้า จึงควรใช้มาตรการใน
การลดการใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น หลั ก โดยเฉพาะมาตรการ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ควรควบคู่ไปกับ การ
เลื อ กสารท าความเย็ น ในเครื่ อ งปรั บ อากาศ แบ่ ง เป็ น
มาตรการด้านพฤติกรรมการใช้งานของพนักงาน และ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า (หากมีการ
เปลี่ยน) ดังต่อไปนี้
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• มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

มาตรการด้ า นนี้ ประกอบด้ ว ย มาตรการ
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ง านของพนั ก งาน และการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ ดังตารางที่ 2
1) ด้านพฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศของ
พนั กงาน ส่ ว นหนึ่ งได้จ ากการทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวทางการประหยัดพลังงานจากโครงการลดใช้พลังงาน
ในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 (สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2558), การประหยัดพลังงานในสถานที่
ทางาน (วัชระ มั่งวิทิตกุล, 2544) ได้แก่
- การปรั บ อุ ณ หภู มิ ตั้ ง อุ ณ หภู มิ 26-27
องศาเซลเซียส
- การเปิด-ปิด เมื่อไม่ใช้งานควรปิด
เครื่องปรับอากาศทันที หรือปิดเครื่องปรับอากาศก่อน
เลิกใช้งานอย่างน้อย 15-30 นาที
- กาหนดช่ว งเวลาเปิ ด -ปิ ด ในวันที่มี ก าร
ทางาน ควรเปิดช่วง 10:00–15:00 น. และช่วงฤดูร้อน
อนุโลมให้เปิดได้ตั้งแต่ 09:00-16:00 น.
- ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง กาหนดคู่มือปฏิบัติงาน ตารางการ
ดูแลซ่อมบารุงทุก 6 เดือน
2) การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้า
- การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ (หากมีการ
เปลี่ยน)
การเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศจากเดิ ม
เครื่องปรับอากาศเป็น แบบระบบธรรมดา ประหยัดไฟ
เบอร์ 5 ควรเปลี่ยนเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากการ
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ทางานของคอมเพรสเซอร์ ในระบบอิน เวอร์ เ ตอร์ ช่ ว ย
ประหยัดไฟฟ้ามากกว่าระบบธรรมดา
- การเลือกผลิตภัณฑ์สารทาความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้น้ายาทาความเย็นชนิดใหม่ (R32)
จะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ชนิดเก่า (R22)
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
• การนาไปใช้ประโยชน์
การน าผลวิ จั ย ไปใช้ ผลการศึ ก ษาท าให้ ไ ด้
ฐานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่คานวณจากข้อมูลกิจกรรมในระยะเวลา 5 ปี ซึง่
สามารถใช้ ใ นการก าหนดมาตรการลดการปล่ อ ยก๊าซ
เรือนกระจกให้ ส อดคล้ อ งกับ กิจ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซ
เรื อ นกระจก รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการประเมิ น ผล
ภายหลังการดาเนินการตามมาตรการเหล่านั้น
• ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ควรศึกษาต่อ ได้แก่ การศึกษา
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน และศึกษากิจกรรมของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัย จนทาให้การวิจัยในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ตารางที่ 1 กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ประเภท กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1

2

การเดินทางภายในและภายนอกคณะฯ
ด้วยยานพาหนะขององค์กร
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากกิจกรรมขนส่ง
ของยานพาหนะที่เช่าเหมา
การใช้สารทาความเย็น R22
การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบถังเกรอะ
การใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและ
ที่พักของบุคลากร

3

การใช้น้าประปา
การใช้กระดาษ
การกาจัดขยะ
รวมทั้งหมด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ton CO2eq)
รวม
ร้อยละ
เฉลีย่ ต่อปี

ยานพาหนะของคณะ
ยานพาหนะที่เช่าเหมา
เครื่องปรับอากาศ
ถังเกรอะภายในคณะ
การใช้ไฟฟ้าของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
ยานพาหนะที่บุคลากรใช้ในการ
เดินทางไปกลับคณะฯและที่พัก
อาศัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กระดาษที่ใช้ในคณะ
ปริมาณขยะของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

303

14

119

1,151

55

230

651

31

130

2,105

100

479

ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภท
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
การเก็บข้อมูล
ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จากการเดินทางด้วย
บันทึกการใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงรายเดือน มีหน่วยเป็นลิตร
ยานพาหนะขององค์กร
ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกิจกรรมขนส่งด้วย
ยานพาหนะเช่าเหมา
1
ปริมาณสารทาความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศภายใน
บันทึกการบารุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
องค์กร
ปริมาณก๊าซมีเทนจากระบบถังเกรอะ
คานวณการเกิดก๊าซมีเทนจากถังเกรอะ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
จากจานวนบุคลากรและวันทางานในแต่ละเดือน
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ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)
ประเภท
ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
การเก็บข้อมูล
2
ปริมาณไฟฟ้า
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และบันทึกการใช้จ่ายไฟฟ้าของคณะมีหน่วย
เป็นยูนิต (kWh)
การวัดค่าไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า คานวณจาก
ค่าไฟฟ้า (ยูนิต) = กาลังไฟฟ้า (kW) × เวลา (ชม.)
ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไปกลับระหว่าง
ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ระยะทาง น้าหนัก ตามประเภทของ
องค์กรและที่พักของบุคลากร
พาหนะที่ใช้แยกตามชนิดของน้ามันเชื้อเพลิง
และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มีหน่วยเป็นลิตร
ปริมาณน้าประปาที่ใช้ภายในองค์กร
ใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปา และบันทึกของหน่วยงาน มีหน่วยเป็น
3
ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณกระดาษ
บันทึกการสั่งซื้อกระดาษ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (แปลงจากรีม)
ปริมาณขยะที่ส่งกาจัด
คานวณอัตราการเกิดขยะต่อวัน มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/วัน
ตารางที่ 3 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในประเทศไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่
องค์กร
ปีที่ศึกษา
จานวน(คน)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ton CO2eq)
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 รวม
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
2553
21,240
1,693
31,271
1,391
34,355
a
รังสิต (ไพรัช อุศุภรัตน์ & หาญพล
(นักศึกษา)
พึ่งรัศมี, 2557)
2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย a
2559
3,454
1,126
4,384
44
5,554
(ฐิติกร หมายมั่น, 2560)
(นักศึกษาและ
บุคลากร)
3 ภาควิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรม
2553
7,428
8
548
481
1,037
a
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
(นิสิต)
(ธนัท พูลประทิน, มนตรี สว่างพฤกษ์,
& ธารงรัตน์ มุ่งเจริญ, 2554)
4 วิทยาลัยพลังงานและ
2552116
5.76
42.67
28.20
76.63
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
2553
(นักศึกษาและ
พะเยา a (วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์,
บุคลากร)
ณภัทร จักรวัฒนา, & วีระวัฒน์
เมืองคา, 2555)
5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25577,005
303
1,151
651
2,105
b
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561
(นักศึกษาและ
บุคลากร)

ที่มาของข้อมูล

a
b

จากการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้

ต่อคน
1.62
1.61
0.49

0.66

0.30
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

ภาพที่ 1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภท 1 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ton CO2eq)

21, 3%

17, 3%

145, 22%

468, 72%

การเดินทางไปกลับระหว่างองค์กรและที่พักของบุคลากร

ขยะ

น้าประปา

การใช้กระดาษ

ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประเภท 3 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ton CO2eq)
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563
9, 2%

9, 2%

5, 1%

121, 26%

324, 69%

Gasohol 91, E20

Diesel

Benzene 91

LPG

Gasohol 95

ภาพที่ 3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ามันแต่ละชนิดของยานพาหนะบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ton CO2eq)

10%

5%

13%

72%
เครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์สานักงาน

หลอดไฟ

คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4 ร้อยละการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

