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บทคัดย่ อ
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิ นคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของ
บุคคลในโครงงานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคานวณค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ซึ่ ง
จะแสดงผลอยู่ในรู ปปริ มาณของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย
กลุ่มเป้ าหมายคือ นิ สิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตบางเขน) จานวนทั้งหมด 9 ภาควิช า จากการประเมิ นและ
วิเคราะห์ผล พบว่า คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์เฉลี่ ยรวมทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 7.42
kg-CO2e/วัน ซึ่ งเกิ ด จากการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า การ
บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ ม การใช้พลังงานเชื้ อเพลิ งเพื่ อการเดิ นทาง
และการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภค ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.58 2.78 1.04 และ
0.02 kg-CO2e/วัน ดังนั้น ทุกกิจกรรมในการดาเนินชี วิตประจาวันล้วนแต่
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกมาไม่มากก็น้อย เนื่ องจากแต่ละกิ จกรรม
จะต้องมีก ารใช้พลังงานหรื อทรั พยากรเพื่ ออานวยความสะดวกให้ แ ก่
ตนเองทั้งสิ้น
คาสาคัญ : คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์, คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, ก๊าซเรื อน
กระจก

Abstract
Guidelines and criteria for evaluating carbon foot print of
the person in this project. Aims to calculate the carbon foot print. This
display is in the amount of carbon dioxide equivalent. The target
audience is. Faculty of Engineering at Kasetsart University (Bangkhen),
a total of nine Department of Evaluation and Analysis found that the
average carbon foot print total is equal to 7.42 kg-CO2e / day from the
energy consumption of appliances. Consumption of food and
drink. Consumption of fuel for travel. And use of water for
consumption.Which is equal to 3.58 and 2.78 1.04 0.02 kg-CO2e / day,
so every activity in daily life are all greenhouse gas emissions come out
a few things. Because each activity must be used for energy or
resources to facilitate their total.

Keywords: Carbon footprint, Carbon dioxide equivalent, Greenhouse
gas

1. บทนา
ก๊าซเรื อนกระจกคือ ก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่ นรังสี
ความร้อน หรื อรังสี อินฟาเรตได้ดี มีก๊าซจานวนมากที่มีคุณสมบัติในการ
ดูดซับคลื่นรังสี ความร้ อน และถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มก๊าซเรื อนกระจก ซึ่ งมีท้ งั
ก๊าซที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ ตัวอย่าง
ของก๊าซเรื อนกระจก เช่น ไอน้ า ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทน
และไนตรั สออกไซด์ สารซี เอฟซี เป็ นต้น แต่ก๊าซเรื อนกระจกที่ สาคัญ
และระบุในพิธีสารเกี ยวโต มีเพียง 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นก๊าซที่เกิดจากกิ จกรรม
ของมนุ ษย์ (Anthropogenic greenhouse gas emission) ได้แก่ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอน (HFCs) ก๊าซเพอร์ ฟลูออโรคาร์ บอน
(PFCs) และก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) (สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. 2553)
ผลกระทบของก๊าซเรื อนกระจกกาลังทวีความรุ นแรงมากขึ้ น
เรื่ อยๆ เช่ น ใน ค.ศ.2003 ชาวยุโรป 35,000 คน เสี ยชี วิตเพราะคลื่นความ
ร้ อน ต่ อมา ค.ศ.2005 พายุเ ฮอร์ ริเ คนแคทริ นาถล่ มเมื องนิ วออน์ลี น ส์
สหรัฐอเมริ กา พังพินาศ และ ค.ศ.2008 ประเทศพม่าถูกพายุไซโคลนนาร์
กีสซัดกระหน่า จนถึง ค.ศ.2009 รัฐวิตอเรี ย ประเทศออสตอเรี ย ตกอยูใ่ น
ทะเลเพลิงหลังจากที่ไฟป่ าเผาวอดไป 640 หลังคาเรื อน เกิ ดความเสี ยหาย
หนักสุดในรอบ 26 ปี และเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตอนกลางและตะวันออก
ของยุโรป ประชาชนราว 40,000 คน ต้องอพยพออกจากบ้านเรื อนของ
ตัวเอง นับเป็ นเหตุการณ์เลวร้ ายที่สุดในรอบ 40 ปี ตัวอย่างหนึ่ งของภัย
พิบตั ิจากธรรมชาติที่แสดงถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
และภูมิอากาศโลก ที่มีสาเหตุหลักสาคัญซึ่ งคาดการณ์ว่าเกิ ดจากอุณหภูมิ
ความร้อนของโลกที่สูงขึ้ น เนื่ องจากการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) และก๊ า ซเรื อนกระจกอื่ น ๆสู่ ช้ ั นบรรยากาศของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม การตัด ไม้ท าลายป่ า การเผาไร่ น าเพื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ ก าร
เพาะปลู ก ในฤดู ก าลหน้ า รวมถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆในการด าเนิ น

ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็ น การเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
จากการคมนาคมขนส่ ง และการใช้ไฟฟ้ าจากอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
บ้านฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของ
ชาวอังกฤษ 1 คน เฉพาะในวันคริ สต์มาส มีมากถึง 650 กิโลกรัม ซึ่ งเกิด
จากการช็อปปิ้ ง 310 กิโลกรัม การเปิ ดไฟประดับอาคารบ้านเรื อน 218
กิ โลกรัม การขับรถท่องเที่ ยวพักผ่อน 96 กิ โลกรั ม และการประกอบ
อาหาร 26 กิ โลกรั ม เป็ นต้น (NSTDA-Thailand. 2552) ดังนั้น การ
ดาเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจึงเป็ นหน้าที่ของผูเ้ กี่ ยวข้อง
ทุกภาคส่ วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผูผ้ ลิ ต
ภาคบริ การในฐานะผูข้ บั เคลื่อนกิจกรรม รวมถึ งภาคประชาชนในฐานะ
ผูบ้ ริ โภคที่จะร่ วมกันลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของประเทศและโลก
ผลกระทบสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน คือการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่มากเกิ นไป จึงได้มีการจัดอันดับ 10 ประเทศทัว่
โลกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากที่สุด แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อันดับประเทศที่มีปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ปริ มาณการปล่อยก๊าซ อัตราส่ วนของการ
ประเทศ
คาร์บอนไดออกไซด์ ปล่อยก๊าซทั้งหมด
(เมตริ กตัน)
(%)
อันดับ 1 จีน
6,103,493
21.5
อันดับ 2 สหรัฐฯ
5,752,289
20.2
อันดับ 3 รัสเซีย
1,564,669
5.5
อันดับ 4 อินเดีย
1,510,351
5.3
อันดับ 5 ญี่ปนุ่
1,293,409
4.6
อันดับ 6 เยอรมนี
805,090
2.8
อันดับ 7 สหราช
อาณาจักรบริ เตน
568,520
2.0
ใหญ่และไอร์
แลนด์เหนือ
อันดับ 8 แคนาดา
544,680
1.9
อันดับ 9 เกาหลีใต้
475,248
1.7
อันดับ 10 อิตาลี
474,148
1.7
ที่มา : SFIDA (2009)
สาหรับประเทศไทย อยูใ่ นลาดับที่ 22 มีปริ มาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี : 272,521 เมตริ กตัน และคิดเป็ นอัตราส่ วนของ
การปล่อยก๊าซทั้งหมด 1.0% (สานักวิชาการพลังงานภาค 2 กระทรวง
พลังงาน. 2009)
หากเราสามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ได้แ ล้ว ปั ญหาต่างๆด้านสิ่ งแวดล้อมและภัยจากธรรมชาติ ค งจะลดลง
มากกว่ า นี้ และจะช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ได้ ม ากขึ้ น อี ก ด้ ว ย ดัง นี้ แล้ ว

การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและหาวิธีแก้ไขย่อมเป็ นแนวทางที่
ทุ ก คนควรพึ ง กระท า อาจเริ่ มจากตัว บุ ค คล และขยายไปในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับประเทศ
จากปั ญหาดังกล่ าว จึงเกิ ดความตระหนัก และความคิ ดที่ จะ
ช่ วยเป็ นสัญญาณบอกให้ทุ กๆคนได้เกิ ดความเข้าใจและร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหานี้ ซึ่ งอาจเป็ นหน่ วยเล็กๆแต่หากร่ วมมือกันหลายๆฝ่ ายแล้ว ย่อม
กลายเป็ นพลังที่ ยิ่งใหญ่ได้ โดยการประเมิ นและวิเ คราะห์ คาร์ บอนฟุต
พริ้ น ท์ใ นบทความนี้ ได้เ ริ่ ม จากการศึ ก ษาผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นการเผาไหม้เชื้ อเพลิ ง
จากการเดินทาง การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ ม การใช้พลังงานไฟฟ้ า
จากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและมหาวิทยาลัยและการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค
ของนิ สิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต
บางเขน)

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ป ริ มาณก๊ า ซเรื อนกระจกที่ ถู ก
ปลดปล่อยออกมาจากกิจกรรมในชี วิตประจาวัน
เพื่อเสนอแนวทางในการช่ วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก

2. วิธีการดาเนินงาน
งานวิ จยั นี้ มีก ารดาเนิ นการตามขั้น ตอนของการประเมิ น วัฏ
จักรชีวิต ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามมาตรฐาน ISO 14040: EnvironMental management-Life Cycle Assessment-Principle and framework)
อันได้แก่ (i) การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขต (ii) การวิเคราะห์และทา
บัญชี รายการ (iii) การประเมิ นผลกระทบ (iii) การแปรผลการศึกษา
(สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ. 2549)

2.1 การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขต
ท าการศึ ก ษาคาร์ บ อนฟุ ตพริ้ น ท์ข องนิ สิ ตชั้น ปี ที่ 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จานวน
ทั้งหมด 9 ภาควิชา ภาควิชาละ 10 คน แบ่งเป็ นนิ สิตชายและหญิงอย่างละ
5 คน ตั้งแต่วนั ที่ 13 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็ นระยะเวลา 7 วัน หรื อ
1 สัปดาห์
ประมาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกโดยตรง ซึ่ งเกิ ดจาก การ
เผาไหม้เชื้ อเพลิงจากการเดินทาง การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม การใช้
พลังงานไฟฟ้ าจากอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค
พิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการอาศัยอยูท่ ี่พกั อาศัย และ
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
โดยกรอปการศึก ษาพิจารณา สาหรั บการประเมินคาร์ บอน
ฟรุ ตพริ้ นท์ แสดงได้ดงั รู ปที่ 1

ตอนการประเมิ น ผลกระทบท าให้ เ ราทราบว่า กิ จกรรมใดที่ ก่ อให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อมมากที่ สุ ดเพื่อน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกิ จ กรรม
ดังกล่าว

3. ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างนิ สิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 9 ภาควิชา โดยการสุ่ มตัวอย่าง ภาควิชาละ 10
คน แบ่งเป็ นชาย 5 คน และหญิง 5 คน สามารถแสดงผลได้ดงั ต่อไปนี้

3.1 ผลการประเมินค่ าคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ของภาควิชาต่ างๆ
รู ปที่ 1 ขอบเขตการศึกษา

2.2 การวิเคราะห์ และทาบัญชีรายการ
เป็ นการรวบรวมข้อ มูล โดยแสดงการใช้ท รั พ ยากรจาก
กิจกรรมในชีวิตประจาวันของนิสิต โดยการเก็บข้อมูลครอบคลุมขั้นตอน
ดังนี้
 การนอน ซึ่ งประกอบด้ ว ยการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าจากอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
 การเดินทาง ซึ่ งประกอบด้วยการเผาผลาญเชื้ อเพลิงจากยานพาหนะ
 การเรี ยน ซึ่ งประกอบด้ ว ยการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าจากอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
 การบริ โภค ซึ่ งประกอบด้วยการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
 การอุปโภค ซึ่ งประกอบด้วยการใช้น้ าในการชาระล้างร่ างกาย
 การพัก ผ่ อ น ซึ่ งประกอบด้ ว ยการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าจากอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

2.3 การประเมินผลกระทบ
จากขั้นตอนการวิเคราะห์ บญ
ั ชี รายการ ทาให้ทราบถึ งข้อมูล
ของการแลกเปลี่ ยนทางสิ่ ง แวดล้อมของระบบทั้งหมด ซึ่ ง ข้อ มู ล การ
แลกเปลี่ ยนทางสิ่ งแวดล้อมบางอย่าง มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมมาก
บางอย่างมีผลกระทบน้อย ดังนั้นเพื่อให้การประเมินสามารถช่ วยในการ
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์บญั ชี
รายการจึ งต้องมี ก ารตี ค วามก่ อน ซึ่ งการตี ค วามตั้ง อยู่บ นพื้น ฐานของ
ความรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม แหล่ งทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมของสภาพ
การทางาน และต้องแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนทางสิ่ งแวดล้อมใดที่
สาคัญคือ การจาแนกประเภท การหาขนาดผลกระทบ และการให้สดั ส่ วน

ผลการประเมินค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์เฉลี่ยทั้งสัปดาห์ โดยแบ่ง
ตามภาควิชาต่างๆ แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ท้ งั สัปดาห์ ของภาควิชาต่างๆ
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์
(kg-CO2e/day)
ภาควิชาวิศวกรรม
สัดส่ วน
ชาย
หญิง ชาย-หญิง
เคมี
12.97 6.77
9.87
14.79
ทรัพยากรน้ า
8.19 10.27
9.23
13.83
ไฟฟ้ า
6.84 11.39
9.12
13.66
อุตสาหการ
8.71
8.50
8.61
12.89
สิ่ งแวดล้อม
8.26
8.29
8.28
12.40
เครื่ องกล
6.12
5.18
5.65
8.47
โยธา
5.66
5.70
5.68
8.51
สารวจ
5.63
4.88
5.26
7.87
วัสดุ
4.83
5.28
5.06
7.57
ค่าเฉลี่ย
7.47
7.36
7.42
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.47
2.38

2.4 การแปรผลการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็ นว่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของภาควิช า
วิศ วกรรมเคมี มี ปริ มาณสู งสุ ดเมื่ อทาการเปรี ยบเที ยบกับ ภาควิ ชาอื่ นๆ
ทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 14.79 จากข้อมูลดังกล่าว สาเหตุอาจมาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างนิสิตชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ทาการสารวจ มีฐานะทาง
การเ งิ นค่ อ นข้ า งดี จึ งท าใ ห้ มี การใ ช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า คื อ เ ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศขณะนอนหลับและพักผ่อน ซึ่งมีปริ มาณกาลังไฟฟ้ าที่
ใช้ค่อนข้างสู ง เมื่อเที ยบกับการเปิ ดพัดลมขณะนอน และการใช้พาหนะ
ส่ วนตัวในการเดิ นทาง ทาให้มีอตั ราการเผาผลาญเชื้ อเพลิ งค่อนข้างสู ง
เมื่อเทียบกับการใช้บริ การรถสาธารณะ

ขั้น ตอนการแปลผล เป็ นขั้น ตอนการประเมิ น โอกาสที่ จ ะ
เป็ นไปได้ในการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ จากขั้น

3.2 ผลการประเมินค่ าคาร์ บอนฟุตพริ้นท์ ของช่ วงเวลาต่ างๆ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ยคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ท้ งั สัป ดาห์ ทุ ก ภาควิ ช า ของ
ช่วงเวลาต่างๆ
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์
(kg-CO2e/day)
ช่วงเวลา
ชาย
หญิง
ชาย-หญิง
00:00-06:00 น.
2.04
1.91
1.97
06:00-09:00 น.
1.42
1.31
1.37
09:00-12:00 น.
0.79
0.73
0.76
12:00-15:00 น.
1.30
1.05
1.17
15:00-18:00 น.
0.30
0.22
0.26
18:00-21:00 น.
1.18
1.65
1.42
21:00-00:00 น.
0.44
0.50
0.47
รวม
7.47
7.36
7.42
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ท้ งั สัปดาห์ ทุกภาควิชา ของปริ มาณ
พลังงานและทรัพยากรที่ถูกใช้
คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ (kg-CO2e/day)
ช่วงเวลา
อาหาร ไฟฟ้ า เชื้ อเพลิง
น้ า
รวม
00:00-06:00 น. 0.00 1.97
0.00
0.00
1.97
06:00-09:00 น. 0.49 0.67
0.21
0.01
1.37
09:00-12:00 น. 0.26 0.37
0.13
0.00
0.76
12:00-15:00 น. 0.97 0.18
0.03
0.00
1.17
15:00-18:00 น. 0.04 0.15
0.07
0.00
0.26
18:00-21:00 น. 0.83 0.09
0.49
0.00
1.42
21:00-00:00 น. 0.20 0.16
0.11
0.01
0.47
รวม
2.78 3.58
1.04
0.02
7.42
ตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็ นว่า ช่ วงเวลา 00:00-06:00 น.
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่เกิดขึ้นนั้น มีค่าเป็ น 1.97 kg-CO2/6 hr คิดเป็ นร้อยละ
26.55 ปั จจัยที่ส่ งผลท าให้เ กิ ดค่ าคาร์ บ อนฟุตพริ้ นท์สูงๆก็คื อ การใช้
พลัง งานไฟฟ้ าจากการเปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศขณะนอน ซึ่ งต้อ งใช้
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานๆ จึงทาให้คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์มีค่าสู ง และใน
ช่ วงเวลา 06:00-09:00 น. และ 18:00-21:00 น. เป็ นช่ วงเวลาของการ
เดิ น ทางไปและกลับ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กับ ที่ พ ัก อาศัย และการ
รับประทานอาหาร ซึ่ งการใช้พลังงานในการเดิ นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้รถยนต์ส่วนตัวจะส่งผลอย่างมากกับค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ที่เกิ ดขึ้น
และนอกจากนี้ จะพบว่า น้ าเป็ นสิ่ งที่ ส่งผลต่ อค่ า คาร์ บ อนฟุต พริ้ น ท์ที่

เกิ ดขึ้ นน้อยมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมทั้งหมดเพียง 0.02 kg-CO2e/day และ
จากตารางที่ 3 และ 4 นาไปสร้างความสัมพันธ์เชิงกราฟได้ดงั รู ปที่ 2
2

อาหาร
ไฟฟ้ า
น้ า
เชื้อเพลิง

1.5
kg-CO2e

ผลการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์เฉลี่ยทั้งสัปดาห์ ของทุก
ภาควิชาโดยแบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ แสดงได้ดงั ตารางที่ 3

1

0.5
0

ช่วงเวลา
รู ปที่ 2 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของปริ มาณพลังงานและ
ทรัพยากรที่ถูกใช้ท้ งั สัปดาห์ ทุกภาควิชา โดยแบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ

4. สรุป
การประเมิ นและวิเคราะห์ ค าร์ บอนฟุตพริ้ น ท์ จากกิ จกรรม
หลั ก ๆในการด าเนิ นชี วิ ต ประจ าวัน ของนิ สิ ตชั้ นปี ที่ 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จานวน
ทั้งหมด 9 ภาควิชา เพื่อคานวณค่าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ซ่ ึ งจะแสดงผลอยูใ่ น
รู ปปริ มาณของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่า จากการศึ กษา ทาให้
ทราบว่าคาร์ บ อนฟุตพริ้ น ท์เ ฉลี่ ยรวมทุ กภาควิ ชามี ค่าเท่ ากับ 7.42 kgCO2e/day ส่วนภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์สูงสุ ด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาควิชาอื่นๆทั้งหมด คิดเป็ นร้ อยละ 14.79 จากข้อมูล
ดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างนิ สิตชั้นปี ที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี ที่ทาการสารวจ มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี จึงทาให้มีปริ มาณการ
ใช้เครื่ องปรับอากาศขณะนอนหลับและพักผ่อนมากกว่าภาควิชาอื่นๆ ซึ่ ง
มี ป ริ ม าณก าลัง ไฟฟ้ าค่ อ นข้า งสู ง และการใช้พ าหนะส่ ว นตัว ในการ
เดินทาง ส่ งผลทาให้คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์มีค่าสู งด้วยเช่ นกัน เมื่อเทียบกับ
การใช้บริ การรถสาธารณะ จากการศึกษายังพบอีกว่า คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์
ที่ เ กิ ด การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าจากเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ในขณะท ากิ จ กรรม
ระหว่างการอยูท่ ี่พกั อาศัย มี ค่าสู งสุ ด คื อ 3.58 kg-CO2e/day ซึ่ งค่าส่ วน
ใหญ่ ม าจากการใช้ เ ครื่ องปรั บ อากาศเพื่ อ อ านวยความสะดวกใน
ชี วิตประจาวัน รองลงมาคือ การบริ โภคอาหาร การเผาผลาญเชื้ อเพลิ งจาก
การเดินทาง และนอกจากนี้ การใช้น้ าในการอุปโภค มีผลต่อผลรวมของ
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานและทรัพยากร
อื่นๆ
จะเห็นว่า ทุกอย่างในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนปล่อย

ก๊าซเรื อนกระจกสู่ บรรยากาศก็ ไม่ผิด ดังนั้นเพื่อช่ วยลดปั ญหาการเกิ ด
ภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น
รณรงค์ล ดการใช้ร ถยนต์ส่ ว นตัว อาจเปลี่ ย นมาใช้ บ ริ การรถร่ ว ม
สาธารณะ หรื อทางเดียวกันไปด้วยกัน
 หมัน
่ ตรวจสอบและทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศเป็ นประจา หรื อ
ควรเลือกเครื่ องปรับอากาศที่มีค่า EER สู งๆ เพื่อลดกาลังการกินไฟลง
 ถอดปลักซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
 ควรหลีกเลี่ยงการรั บประทานเนื้ อสัตว์ 4 ขา ขนาดใหญ่ เนื่ องจากสัตว์
จาพวกนี้ จะมีค่า Emission factor สู ง เพราะกว่าจะได้มาซึ่ งอาหารที่อยู่
ในจาน ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆมากมายที่ มีการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจก ตลอดระยะเวลาการผลิต


5. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยความช่ วยเหลื อและความ
กรุ ณาจากผูม้ ี พระคุณหลายท่าน ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุ ณ รศ.ดร.
ธารงรั ต น์ มุ่ ง เจริ ญ ประธานกรรมการ ที่ ก รุ ณาให้ ค าปรึ ก ษา รวมทั้ง
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อโครงงานในครั้งนี้ รวมถึ งการสละเวลาใน
การแก้ไขปั ญหาต่างๆตลอดจนตรวจแก้ไขโครงงานจนเรี ยบร้ อยสาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่
ได้มอบความรัก ความเข้าใจ และเป็ นกาลังใจให้ขา้ พเจ้าเสมอมา รวมทั้ง
ขอบคุณความมานะพยายามและความอดทนของตัวข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ขอกราบ ขอบพระคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้เงินอุดหนุนในการทาโครงงาน
ข้ า พ เ จ้ า ข อ ข อ บ คุ ณ พี่ น้ อ ง แ ล ะ เ พื่ อ น นิ สิ ต ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านที่ได้กรุ ณาให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นประโยชน์และคอยเป็ นกาลังใจในการทาโครงงานนี้
ประโยชน์อนั เนื่ องมาจากโครงงานฉบับนี้ พึงมี เพี ยงใด ขอ
มอบแด่ครู บาอาจารย์และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่านทั้งใน
อดี ต และปั จ จุ บ ัน ที่ เ มตตาอบรมสั่ ง สอนให้ ข ้ า พเจ้ า เป็ นผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถจนถึงปัจจุบนั
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