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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือน กระจก  (Greenhouse gas emission; GHG) ของอุตส าหกรรม 
หล่อช้ินงานโลหะ (Ferrous) และอโลหะ (Non-ferrous) กรณีศึกษาของ
ประเทศไทย โดยวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพ ร้ินท์ขององค์กร  
ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร
มหาชน) บนพ้ืนฐานขอ้มูลของประเทศไทย ซ่ึงขั้นตอนการศึกษาได้ท  า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวตัถุดิบ ทรัพยากร และพลงังานของอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา ตั้ งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2559  ผลการศึกษา
พบว่า ปริมาณการปล่อย GHG ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะ
กรณีศึกษา มีปริมาณเท่ากบั 150,325.80 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
(Ton CO2eq) มีแหล่งการปล่อย GHG ท่ีมีระดับนัยส าคัญองค์กร คือ 
ปริมาณไฟฟ้าขององค์กร และเช้ือเพลิงประเภท LCB ในกระบวนการ
ผลิตเท่ากบั 101,862.77 และ 23,265.69  Ton CO2eq ตามล าดบั มีปริมาณ
การปล่อย GHG ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานอโลหะกรณีศึกษา เท่ากบั 
5,241.26 Ton CO2eq  มีแหล่งการปล่อย GHG ท่ี มีระดับนัยส าคัญคือ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขององค์กร และปริมาณการใช้ เช้ือเพลิงประเภท 
LPG ดว้ยปริมาณ 1,394.04  และ 3,597.50 Ton CO2eq  ตามล าดบั ซ่ึงจาก
ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสองอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 
ผูท้  าการศึกษาไดท้  าการวางแผนกลยทุธ์ส าหรับการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก  โดยการลดป ริมาณการใช้ พลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ื อ 
การประหยดัพลังงานไฟฟ้าในองค์กร การหาเช้ือเพลิงทดแทนท่ีมี 
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย GHG ท่ีต  ่ ากว่า เช้ือเพลิงท่ีใช้ในปัจจุบัน  
จากแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะสามารถลดปริมาณการปล่อย GHG   
ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะ ได้เท่ากับ 131,802.11 Ton CO2eq  
และอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานอโลหะ ไดเ้ท่ากบั 4,772.57 Ton CO2eq    
 
ค าส าคญั: โลหะ, อโลหะ, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ทรัพยากรวตัถุดิบ     

และพลงังาน, คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 

Abstract 
This research aims to assess greenhouse gas emission 

(GHG) of ferrous and non-ferrous casting industry with a case study in 
Thailand, using the Carbon Footprint for Organization (CFO) base on 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization) guidelines. The data collecting process of raw materials, 
other resources, and energy occur during January to December 2016. 
The results showed that GHG emissions from the metalworking 
industry the equivalent of 150,325.80 tons of carbon dioxide equivalent 
(Ton CO2eq) has a significant GHG emission source. LCB production 
in the production process was 101,862.77 and 23,265.69 ton CO2eq, 
respectively. GHG emissions from the non-metallurgical industry were 
5.241.26 Ton CO2eq. Electricity consumption of the organization The 
amount of LPG used was 1,394.04 and 3,597.50 tons CO2eq, 
respectively. Researchers have made strategic plans for reducing 
greenhouse gas emissions. By reducing the amount of electricity used to 
power the electricity to save energy in the organization. Finding 
alternative fuels with lower GHG emission coefficients than current 
fuels. From such a strategy. GHG emissions from the metalworking 
industry can be reduced to 131,802.11 Ton CO2eq and the non-
metallurgical industry is 4,772.57 Ton CO2eq. 

Keywords:  Ferrous, Non-ferrous, Greenhouse gas emissions, 
Resources and energy, Carbon dioxide equivalent 
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1. บทน า 
ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในช่วง

ปลายปี พ.ศ.2560 ระบุปัจจยัส าคญัของการเติบโต GDP มาจาก การผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 ภาคบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 
การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคเอกชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 การลงทุนรวม
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 และการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.4  [1] อุตสาหกรรมผลิตเหล็กของไทยในช่วงปี 2560-
2562 มีแนวโน้มขยายตวัในปริมาณ 7-8 ลา้นตนัต่อปี เน่ืองจากมีแรงจูงใจ
จากอุปสงค์ท่ีเติบโต แต่ผลจากอุปทานส่วนเกินท่ียงัมีอยู ่ผนวกกบัการ
น าเข้าเหล็กจากต่างประเทศและการตั้งโรงงานผลิตเหล็กในไทยท่ีมี
แนวโน้มเพ่ิม ข้ึน  [2] อุตสาหกรรมเหล็กจัด เป็นอุตสาหกรรมท่ี มี
ความส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีการใช้
เหล็กเป็นวตัถุดิบส าคญัในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ก่อส ร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์   อุตสาหกรรม เค ร่ืองใช้ ไฟ ฟ้ า 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิ เจอร์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น 
กระบวนการผลิตเหล็กเป็นกระบวนการท่ีมีการใช้พลังงานสูงและมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัเศรษฐกิจของประเทศไทย [3] จาก
รายงานพลังงานของประเทศไทยในปี 2551 ของกรมพฒันาพลังงาน 
(พพ.) มีการจ าแนกพลังงานขั้นสุดท้ายตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่า 
ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงาน  37 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ
(24,537,000 ตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ) ปัจจุบนัมีการวิเคราะห์สัดส่วนการ
ปล่อย GHG ของภาคอุตสาหกรรมของโลกในอตัราร้อยละ 15 เม่ือท าการ
เป รียบ จากก ารป ล่ อย  GHG ในภ าค ส่ วน ต่ างๆ   และจากก าร ท่ี
อุตสาหกรรมเหล็กมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตสูงมาก 
การเผาไหม้เช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมจึงมีสัดส่วนการปล่อย GHG 
(พิจารณาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีส าคัญของการเกิด
สภาวะโลกร้อน) มากถึงร้อยละ 70 หากพิจารณาเฉพาะสดัส่วนการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนการปล่อย 
GHG ในอตัราร้อยละ 30  ซ่ึงอุตสาหกรรมเหล็กมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในอตัราร้อยละ 4 ของภาคอุตสาหกรรม และจาก
การจดัล าดบัอุตสาหกรรมเหล็กระดบัโลก ประเทศจีน สหภาพยโุรปและ
ญ่ีปุ่ น มีสัดส่วนการปล่อย GHG มากท่ีสุด [4] ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง
ในการก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ปริมาณ  GHG จากปริมาณ เช้ือเพลิงและปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็น
แห ล่ งก า เนิ ดมล พิษ ท่ี ส าคัญ ท่ี สุ ดส าห รับ ก ารด า เนิ น กิ จกรรม
ภาคอุตสาหกรรม  [5] รวมไปถึงมลพิษเกิดข้ึนจากการได้มาซ่ึงวตัถุดิบ 
ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การปล่อยของเสีย และการก าจดัของเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงล้วนแต่เป็นตน้เหตุท่ีท  า
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหามลภาวะส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมุ่งเนน้ประเด็นไป

ท่ีการแก้ไขปัญหาท่ีปลายน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนท่ีไม่ได้พฒันา
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความย ัง่ยนื  

2. วธีิวจิยั  
2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องคก์รกรณีศึกษา จ านวน 12 เดือน น าขอ้มูลท่ีได้ก  าหนดขอบเขตแหล่ง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct emission) และทางอ้อม 
(Indirect emission)    

2.2 ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
น าข้อมูลท่ีได้ท  าการแบ่งขอบเขตแหล่งการปล่อย GHG  

ท าการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรตามแนวทางขององค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดังสูตรการค านวณ
ต่อไปน้ี 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
         = ขอ้มูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยหรือดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก   [6] 

2.3 วเิคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
วิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนัยส าคญัของ

โรงงานกรณีศึกษา 

2.4 พจิารณาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 

เสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ของโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 

3. ผลการวจิยั  
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งการปล่อย GHG ขององคก์ร

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะและอโลหะสามารถจ าแนก
ขอ้มูลวตัถุดิบ ทรัพยากร และเช้ือเพลิง ท่ีเป็นแหล่ง GHG ดงัตารางท่ี 1
และตารางท่ี 2    

จากตารางท่ี  1 พบว่าแห ล่งการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะทั้ งทางตรงและทางอ้อม  
มีป ริม าณ รวม เท่ ากับ  150,325.80 Ton CO2eq ผลจากการประ เมิน  
พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนัยส าคัญมาจากเช้ือเพลิง Light 
cracker bottom (LCB) เท่ากบั 23,265.69 Ton CO2eq  และปริมาณไฟฟ้า
ท่ีใชใ้นองคก์รเท่ากบั 101,862.77 Ton CO2eq  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะ 

ประเภท GHG แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
GHG 

(Ton CO2eq) 
ทางตรง Natural gas (Scf) 

Anthracite Breeze (Kg) 
Carbon Additive 
Coke Nut 
PIG Iron 
Light cracker bottom (LCB) 
LPG  
น ้ ามนัดีเซลเคร่ืองป๊ัมน ้ าดบัเพลิง 
น ้ ามนัดีเซลเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
GRAPHITE ELECTROD 
ถงัดบัเพลิง CO2  
สารท าความเยน็ R 134a  
การปล่อยก๊าซมีเทนจากห้องพนกังาน  
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ประเภทเช้ือเพลิง Diesel ยานพาหนะ 
ประเภทเช้ือเพลิง NGV ยานพาหนะ 
ประเภทเช้ือเพลิง Gasohol ยานพาหนะ 

7,575.20  
 6,086.54  
 100.65  

 3,837.65  
 7,106.66 
23,265.69  

18.53 
 1.16  
8.48  

147.94  
 0.41  
 1.14  

 21.02  
 254.89 

13.60 
14.00 

9.48 
ทางออ้ม ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นองคก์ร (Kwh) 101,862.77 

ปริมาณรวม 150,325.80 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานอโลหะ 

ประเภท GHG แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
GHG 

(Ton CO2eq) 
ทางตรง 

 
LPG กระบวนการผลิต (Litre)  
LPG ส าหรับงานซ่อมบ ารุง (Kg)  
น ้ ามนัดีเซลเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Litre) 
น ้ ามนัดีเซลป๊ัมน ้ าดบัเพลิง   (Litre) 
สารท าความเยน็ R 410 (Kg)  
น ้ ามนัดีเซลรถโฟลค์ลิฟต ์(Litre) 
น ้ ามนัดีเซลรถบรรทุกขนส่ง (Litre)  
น ้ ามนัดีเซลรถยนตข์ององคก์ร (Litre)  
น ้ ามนัดีเซลรถกระบะขององคก์ร (Litre) 
ปริมาณสารดบัเพลิงประเภท CO2 (Kg)  
การปล่อยก๊าซมีเทนจากจ านวนพนกังาน (Kg) 

1,394.04  
47.07  
 1.14  
 0.06  
 3.13  
 42.82  
 15.25  
 9.40  
 2.25  
 0.20  

 112.68 
ทางออ้ม ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นองคก์ร (Kwh) 3,597.50 

ปริมาณรวม 5,225.55 

จากตารางท่ี 2 แหล่งการปล่อย GHG กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินงานอโลหะในแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางออ้มมีปริมาณรวมเท่ากับ 5,225.55 Ton CO2eq ผลจากการประเมิน

การปล่อย GHG ทางตรงขององคก์ร ดงัตารางท่ี 2 พบว่า การปล่อย GHG 
ท่ีมีนัยส าคญัมาจากการใช้เช้ือเพลิง LPG ในกระบวนการผลิตเท่ากับ 
1 ,394 .04   Ton CO2eq แ ล ะป ริม าณ ไฟ ฟ้ าท่ี ใช้ ในองค์ก ร เท่ ากับ 
101,862.77 Ton CO2eq  

จากตารางท่ี 1 และ 2  ท  าการศึกษาไดน้ าเสนอแนวทางการลด 
GHG ซ่ึงไดพิ้จารณาแหล่งขอ้มูลท่ีมีระดบันยัส าคญัมาใช้ในการพิจารณา
กลยทุธ์ส าหรับการลดปริมาณ GHG  โดยอุตสาหกรรมผลิตช้ินงานโลหะ 
ได้น ากลยุทธ์การใช้เช้ือเพลิงประเภท Used oil มาทดแทนเช้ือเพลิง
ประเภท LCB ซ่ึงสามารถลดการปล่อย GHG  จากเดิมเท่ากบั  23,265.69  
Ton CO2eq เหลือเท่ากับ 21,911.52 Ton CO2eq และแผนการลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าในองค์กร โดยการเปล่ียนหลอดไฟแสงจนัทร์ 400 วตัต ์
เป็นโคมไฟไฮเบยช์นิด LED 150 วตัต ์ซ่ึงรวมผลจากกลยทุธ์การประหยดั
พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งสามารถลดพลงังานลงได ้จากเดิมเท่า 38,544.00 
Kw/Year  ลงเหลือเท่ากบั 14,454.00 Kw/Year หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดลงไดเ้ท่ากบั 14,678.03 Ton CO2eq   

จากการพิจารณาปริมาณการปล่อย GHG ของอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินงานอโลหะกรณีศึกษา ซ่ึงแหล่งการปล่อย GHG ท่ีส าคญัมาจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 3,597.50 Ton CO2eq และปริมาณการใช้
ก๊าซ LPG มีปริมาณ GHG เท่ ากับ 1 ,394.04  Ton CO2eq  จากข้อมูล
ดงักล่าวจึงไดเ้สนอกลยทุธ์โดยการเปล่ียนหลอดไฟแสงจนัทร์ 400 วตัต ์
เป็นโคมไฟไฮเบยช์นิด LED 150 วตัต ์จ  านวน 15 โคม ในพ้ืนท่ีการผลิต 
ซ่ึงสามารถลดปริมาณการปล่อย GHGได้คงเหลือเท่ากับ 3,587.50 Ton 
CO2eq และกลยุทธ์การปรับเปล่ียนประเภทก๊าซ LPG แทนท่ีด้วยก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas) มีค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย GHG ท่ีต  ่ ากว่า จากเดิม
เท่ากบั 1,394.04 Ton CO2eq ลดลงเหลือเท่ากบั 951.07 Ton CO2eq 

5. สรุปผล  
จากผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมหล่อช้ินงานโลหะ

กรณีศึกษามีปริมาณการปล่อย GHG ทางตรงและทางอ้อมเท่ ากับ 
48,463.04 และ 101,862.77 Ton CO2eq  และอุตสาหกรรมหล่อช้ินงาน
อโลหะกรณีศึกษามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อมเท่ ากับ   1,628.04 และ 3 ,597.50  Ton CO2eq  เม่ือท าการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
อุตสาหกรรมกรณีศึกษา พบวา่ ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางออ้มของ
อุตสาหกรรมกรณีศึกษามีอตัราส่วนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนัเท่ากบั 67.76, 
68.84, 32.24 และ 31.16 ตามล าดับ  ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์ด้านการ
ปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตและการเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งของทั้งสองอุตสาหกรรมกรณีศึกษา ท า
ให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีระดบันัยส าคญัสามารถลดลง 
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ดงัตารางเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกก่อนและหลงัจากการน า 
กลยทุธ์มาปรับเปล่ียน ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ปริมาณ GHG ก่อนและหลงัการน ากลยทุธ์การลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกมาปรับปรุง 

แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณ GHG 

ก่อนการปรับปรุง 
(Ton CO2eq) 

ปริมาณ GHG 
หลงักาปรับปรุง 
(Ton CO2eq) 

อุตสาหกรรมหล่อช้ินงานโลหะ (Ferrous) กรณีศึกษา  
1. เช้ือเพลิงประเภท LCB ในกระบวนการผลิต 23,265.69 18,764.78    
2. ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นองคก์ร  101,862.77 87,839.98 
อุตสาหกรรมหล่อช้ินงานอโลหะ (Non-ferrous) กรณีศึกษา  
1. เช้ือเพลิงประเภท LPG ในกระบวนการผลิต  1,394.04 951.07 
2. ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นองคก์ร  3,597.50 3,587.50 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า การน ากลยุทธ์การลดปริมาณ 
GHG จากการปรับเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิต
ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรณีศึกษา
อุตสาหกรรมผลิตช้ินงานหล่อโลหะ จากการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง
ประเภท LCB  ซ่ึงมีค่าความร้อนสุทธิ จากการเผาไหม้ เท่ากับ 0.0427 
TJ/Ton เปล่ียนเป็นเช้ือเพลิงประเภท Used oil ซ่ึงมีค่าความร้อนสุทธิท่ีต  ่า
กว่าเช้ือเพลิงประเภทเดิม เท่ากับ 0.0402 TJ/Ton  ซ่ึงค่าความร้อนสุทธิ
ท่ีมาจากการเผาไหม้เป็นกระบวนการท่ีเป็นอนัตรายท่ีสุดในด้านการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ [7] ส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงของอุตสาหกรรมกรณีศึกษา รวมไปถึงกรณีศึกษา
อุตสาหกรรมผลิตช้ินงานอโลหะ ท่ีมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ระดบันยัส าคญัมาจากการใช้เช้ือเพลิง LPG ในกระบวนการผลิต ซ่ึงมีค่า
สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 1.68118 Kg CO2 eq ต่อ
หน่วย  ถูกใช้กลยุทธ์การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึงมีค่าความร้อนสุทธิเท่ากบั 0.02093 TJ/Ton  

การใช้กลยทุธ์เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางออ้มทั้งสอง
อุตสาหกรรมกรณีศึกษา โดยใช้การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ี
มีจ  านวนวตัต์น้อยลงแต่ให้แสงสว่างเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุตสาหกรรม
กรณีศึกษามีการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงเหลือเท่ากับ 87,839.98 Ton 
CO2eq  และ 3,587.50 Ton CO2eq  ตามล าดบั   

ดงันั้น การด าเนินกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจดัการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมจึงเป็น ส่ิงส าคัญ ท่ีจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มลดปัญหาการเกิดสภาวะโลก
ร้อนท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม การให้เกิดความย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตอย่างสมบูรณ์
แบบมากท่ีสุด  

6. กติตกิรรมประกาศ 
บทความน้ีได้รับข้อมูลสนับสนุนจากอุตสาหกรรมผลิต

ช้ินงานโลหะกรณีศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัสระบุรี และอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินงานอโลหะกรณีศึกษาแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ  
ซ่ึงขอ้มูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีใช้ส าหรับการพิจารณาในคร้ังน้ี ได้
ผา่นการทวนสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามแนวทางประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท์
ขององคก์ร อา้งอิงรูปแบบการประเมินตามหลกัการขององค์การบริการ
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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