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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากกิจกรรมการด าเนินงานของรีสอร์ทกรณีศึกษาแห่งหนึ่งในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ฏธานี โดยน าอุปกรณ์ 
เครื่องมือระบบดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งการปล่อยก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ด้วย
วิธีการค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
จากศึกษา พบว่าการน าระบบดิจิทัล เข้ามาด าเนินการรวบรวมข้อมูล ท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก สามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูงสุดในแต่ละช่วงเวลาได้ สามารถระบุข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกเป็นช่วงระยะเวลา เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยระบบดิจิทัลสามารถตรวจสอบการใช้
พลังงานไฟฟ้าขององค์กรณีศึกษาได้ทุกๆ 15 นาที โดยวัดจากช่วงเวลาที่ใช้จริงในขณะนั้น (Real time) โดยในช่วง
เ ดื อ น ม ก ร า ค ม -ธั น ว า ค ม  ปี  2560 รี ส อ ร์ ท ก ร ณี ศึ ก ษ า มี ก า ร ป ล่ อ ย ค า ร์ บ อ น ฟุ ต 
พริ้นท์เท่ากับ 4,783.5 Ton Co2 eq และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อห้องพัก (Room Night) เท่ากับ 4.2 Ton Co2 
eq โดยผู้ท าการวิจัยได้พิจารณาข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงสุดของแต่ละวัน พบว่า ในช่วงระหว่างเวลา 14.00 
น.-16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของรีสอร์ทกรณีศึกษา โดยการใช้ไฟฟ้าเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดปริมาณการก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด มีปริมาณรวมทั้งสิ้น จ านวณ 4215.1 Ton Co2 eq การใช้ LPG มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 412.8 ton Co2eq  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.12% และ 8.63%  
ต า ม ล า ดั บ  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ ง ค์ ก ร  โ ด ย ก า ห น ด แ น ว ท า ง 
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า 10% ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดได้ 421.52 Ton Co2 eq ต่อปีหรือ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยต่อ 1 ห้องพักได้
ในปริมาณ  0.4 Ton Co2 eq ต่อ Room night 
  
ค าส าคัญ: “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงแรม” ”การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรีสร์อท”  
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Abstract 
This research aims to study the amount of greenhouse gas emissions and the ways to reduce greenhouse gas 
emissions. Based on the activities of the resort, a case study in Koh Samui. Surat Thani by bringing digital 
tools. It is used to collect activity data as a source of emissions, resulting in greenhouse gases. How to 
Calculate Carbon Footprint According to the guidelines of the Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization). The study found that data gathering by technology Digital come to collect the data, that 
makes it easy to analyze the amount of greenhouse gas emissions. The highest amount of greenhouse gases 
can be monitored at any given time. GHG emissions can be specified on a daily, weekly, monthly and yearly 
basis. Digital systems can monitor the use of a case study every 15 minutes, measured by the actual period. 
(Real time) During January-December 2017, case studies have released carbon footprints. The amount of 
greenhouse gases is 4,783.5 Ton Co2 eq and the amount of greenhouse gases per room is 4.2 Ton Co2 eq. 
2.00Pm-4.00Pm is the peak time of the resort's electricity. Using electricity is the activity that produces the 
highest amount of greenhouse gases. The total volume of greenhouse gas emissions was 412.8 tons Co2eq, 
equivalent to 88.12% and 8.63%, respectively, compared to all activities in the organization. By definition. 
Greenhouse gas emissions from energy use are reduced by a 10% reduction in electricity consumption, which 
can reduce greenhouse gas emissions by 421.52 Ton Co2 eq per year or reduce average greenhouse gas 
emissions by one. 0.4 Ton Co2 eq per Room night 
 
 
Keywords: "carbon footprint of the organization," "carbon footprint of the hotel," "Resort greenhouse 
gas emissions" 
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1. บทน า (Introduction) 
           ภาวะโลกร้อน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
โลกต่างเผชิญกับปญัหาโลกร้อนซึง่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิต
ต่างๆที่อาศัยอยู่ในโลกเป็นอย่างมาก มีหลักฐานและ
ปรากฏการณม์ากมาย ทีเ่กิดขึน้กับโลกของเราเรื่องปัญหา
เกี่ยวกับโลกร้อน  ท าให้กลุ่มนกัวิทยาศาสตร์คนทั่วโลกได้
ร่วมกันศึกษา วิจัย และติดตามผลอย่างต่อเนื่องอย่างไกล้ชิด
มานานหลาย 10 ปีแล้ว  ซึง่ได้ผลยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่า 
ปัญหาโลกร้อน หรือ Global Warming ก าลังกัดกร่อนโลก
และเป็นปญัหาขั้นวิกฤติ ทีทุ่กฝ่ายต่างต้องร่วมกันแก้ใข  
ดังนั้นใน พ.ศ. 2535 นานาชาติซึง่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในปัญหาดังกล่าว จึงไดจ้ดัตั้งรัฐภาคีว่าด้วยอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC) เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ใขปัญหา
โลกร้อนดังกล่าว  ปจัจุบันอุณภมูิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอยาก
มาก จากปี คศ. 1880 ประมาณ 0.85 องศาเซลเซยีส และมี
ปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ
โลกประมาณอยู่ท่ีประมาณ 401 PPM (อ้างอิงจากรายงาน 
AR 5 ของ IPCC 2014) จากการศึกษาพบว่าหากอุณหภูมิ
ของโลกยังคงสูงขึ้นจนไมส่ามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้ 
และจะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในโลกนี้อย่างแน่นอน โดย
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูงท่ี 20 ประเทศ ดังภาพ ที่ 1.1 
(https://static.guim.co.uk 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 ล าดับประเทศท่ีปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสูงสุด 
 

โดย สถิติดังกล่าวถูกรวบรวมไว้เมื่อปี เมื่อปี 2013 โดยมีกา
การเปรียบ เทียบกันระหว่าง กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมช้ัน
น าของโลก 20 ประเทศท่ีมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออก
สู่ช้ันบรรยาการ ในขณะเดียวกันก็มีการพยากรร์ว่าภายในปี 

ค.ศ. 2020 นี้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมช้ันน า
ขนาดใหญ่ของโลกยังคงมีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
มากเป็นอันดับต้นๆของโลก ปรากฏตามภาพถ่าย 1.2 แสดง
การพยากรณ์การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน ค.ศ. 
2020  
 
 เ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2 พยากรณ์ ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 
ใน ค.ศ. 2020  (ที่มาhttp://www.alanbarton.me)  
 โดยมีการประมาณการณ์ว่าความเข้มข้นของประมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ จะมีความเข้มข้นประมาณ 
478 ppm) ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ทุกประเทศต้องร่วมกันในการ
ควบคุมให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ตัวเอง (https://www.egat.co.th  2016) ส าหรับประเทศ
ไทย ถึงแม้ว่า   จะมีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่
มาก  โดยมีสัดส่วนประมาณ 0.9-1%   เท่านั้นหากเทียบกับ
ประเทศช้ันน าของโลกโดยในปี ค.ศ.2013 (ที่มา 
https://static.guim.co.uk 2013)  แต่จากข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าราย 2 ปีฉบับท่ี 1 ของประเทศไทย (Thailand 
Biennial Update Report 2011) ซึ่งได้รายงานต่อ 
UNFCCC ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยได้ระบุใน
รายงานว่า ประเทศไทยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 
305.52 MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาค
การผลิตไฟฟ้าประมาณ 86.87 MtCO2e หรือประมาณ 
39% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งถือ
ว่าเป็นปริมาณที่สูงพอสมควร ซึ่ งประเทศไทยเองก็ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จาก 
ในการประชุม COP 21 ในปี พ.ศ. 2558 พณฯท่าน พล.อ 
ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ ให้ถ้อยแถลง
เจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี 
2020 หรือ การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศ 
(Intended Nationally Determined Contributions: 
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INDCs) โดยประเทศไทยจะด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ทุกภาคส่วน (Economy Wide) ร้อยละ 20-25 ประมาณ 
110-140 tCO2e ในปีพ.ศ. 2573  (ที่มา : ถ้อยแถลง INDC 
ของประเทศไทยในการประชุม COP 21  2558 )  ดังนั้น จึง
ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายประเทศไทย ที่จะสามารถท าได้อย่างที่
ได้ประกาศไว้หรือไม่ จึงต้องช่วยกันต่อไป 
 
2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 
การศึกษาการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นในครั้งนี้  ใช้วิธีการ
ค านวนคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ขององค์กร โดยใช้แนวทางตาม 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ซึ่ง
ประยุคต์จากข้อก าหนด ใน ISO 14064-1(2006) โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ รวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นย า เพื่อสามารถ
น าเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างทันท่วงที โดยข้อมูลที่
รวบรวมโดยระบบดิจิทัล น าใช้เป็นฐานในการค านวนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรีสอร์ทกรณีศึกษา  มีการสุ่ม
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  รีสอร์ทกรณีศึกษา ตาม
การวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้แก่ รีสอร์ทในอ าเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีจ านวนที่พักทั้งสิ้น 363 รีสอร์ท 
และมีจ านวนห้องพักทั้งสิ้น 21,587 ห้อง เพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวในขณะที่ อ าเภอเกาะสมุยเอง มีพื้นที่เพียง 228 
ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ดังนั้นสัดส่วน
ความหนาแน่น 0.62 ต่อตารางกิโลเมตร (อ าเภอเกาะสมุย , 
2560) ดังนั้นในการหากลุ่มตัวอย่าง ของโรงแรมและรีสอร์ท
ที่ให้บริการในพื้นที่เกาะสมุยนั้น เพื่อที่จะน ามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีศึกษา โดยวิธีการเทียบเคียงกับจ านวน
โรงแรมและรีสอร์ท ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดในพื้นที่  โดย
สามารถน ามาค านวณได้โดย อ้างอิงได้จากสมการของ Taro 
Yamane (Taro Yamane, 1973)  ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว 
หากจะท าการก าหนดให้ใช้สมการ ดังกล่าวเป็นสมการเพื่อ
เป็นฐานในการค านวณ กลุ่มตัวอย่างโรงแรมรีสอร์ท  
กรณีศึกษานั้น  น้ีในทางทฤษฏีแล้วเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
95% ขึ้นไป  จึงต้องหาจ านวนรีสอร์ทกรณีศึกษาโดยวิธีการ
ค านวณดังต่อไปนี้   ก าหนดให้ n แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
และก าหนดให้  e เป็นระดับความคลาดเคลื่อนที่ 5%  ดัง
สมการดังต่อไปนี้ 
                                  N    

               n =                                                                                                        
                        1+Ne2               สมการที่ 1 
 
 
 

                                    363 
 
จากสมการที่ 1    n =      
                                  1+363e2 

ดังนั้น               n =     1.90/363 = 191.05 
ดังนั้นหากอ้างอิงสมการของ Taro Yamane ต้องใช้ รีสอร์ท
เป็นกรณศีึกษาจ านวณ 191 รีสอร์ทเป็นอย่างน้อย                                  
แต่ในทางปฏิบัติ แล้วขนาด ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ แต่ละรีสอร์ทมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งข้ึนอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ขนาดของพื้นที่ จ านวนของห้องพัก จ านวน
และขนาดของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ประกอบ
กับ ในพื้นที่เกาะสมุยเอง ผู้ประกอบการยังไมม่ีความรูเ้รื่อง
คาร์บอนฟรุตพริ้นท์เท่าไรนัก จึงยังไม่ได้สนใจมาก และอาจ
เนื่องด้วยความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายใน
เกาะสมุยเอง หรือเนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้านความรู ้ และการเขา้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์จากหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ียังมีไม่มากเท่าที่ควร 
ดังนั้นจึงยังไม่มีการค านวนปรมิาคาร์บอนฟุตพริ้นซ์อย่างเป็น
ทางการส าหรบัธุรกิจโรงแรมและรสีอร์ทภายในเกาะสมุยแห่ง
นี้ดังน้ัน 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้รีสอร์ทกรณีศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีจ า- 
นวนพนักงานท้ังหมด รวม 265 คน มีจ านวนบ้านพักเป็น
หลังเป็นจ านวน 81 หลัง ทุกหลงัมีสระว่ายน้ าให้บริการแขก 
(Pools Villa) โดยแบ่งออกเป็นวิลล่า ขนาด 1 ห้องนอน มี
พื้นที่ รวม 75 ตารางเมตร จ านวน 65 หลัง ( 1 Bed room 
Pools Villa) วิลล่า ขนาด 2 ห้องนอน พื้นที่ขนาด 95 
ตารางเมตร จ านวน 14 หลัง ( 2 Bed room Pools Villa) 
และ เป็นวลิล่า ขนาดใหญ่ขนาด 150 ตารางเมตร จ านวน 2 
ห้อง (3 Bed room Pools Villa)  โดยในศึกษา กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกภายในองกรณ์แห่งนี้ โดยใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูกจิกรรม ฯ ผู้วิจัยได้น า
ระบบดิจิทลั มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลรีสอร์ทกรณีศึกษา 
โดยระบบดิจิทลัที่น ามาเก็บค่ากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในรสีอร์ทกรณีศึกษามดีังตอ่ไปนี้ 
1). AMR Automatic Meter Reading  
เป็นระบบการอ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติโดย
ผ่านระบบสื่อผ่านระบบระบบเน็ตเวิร์ค โดยมีการเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเตอร์เฟส (Interface)ของการไฟฟ้าโดยข้อมูลที่อ่าน
ได้ทั้งหมดเก็บที่ AMR DATA CENTER ของการไฟฟ้า โดย
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ใช้ไฟท้ังหมดใจใบแจ้งค่าไฟฟ้า
พร้อมกันนั้น ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลด
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผา่น AMR Website ได้ตลอดเวลา โดย 
คุณสมบัติของระบบ AMR  สามารถแสดงข้อมลูการใช้ไฟฟ้า
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ทุก 15 นาทีตามช่วงเวลา เช่น รายวัน, รายสัปดาห,์ ราย
เดือน, และรายปี หรือตามช่วงเวลาก าหนด โดยผู้ใช้ยัง
สามารถให้แสดงผลอยู่ในรูปแบบกราฟเส้นหรือกราฟแท่งก็
ได ้ตามตัวอย่างภาพที่ 1.3 และ 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.3 รายการการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกๆ 15 นาท่ี ใน 1 

วัน 
จากภาพท่ี 1.3 เป็นการแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าของรีสอร์
ทกรณีศึกษาโดยสีแดงท่ีลูกศรชี้หมายถึงช่วงเวลาที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน ส่วนกรอบสีแดงหมายถึง
ช่วงเวลาทุกๆ 15 นาทีที่ AMR. Update ข้อมูลแล้วส่งมา
ภายในระบบ โดยระยะเวลาเริ่มต้นของแต่ละวันคือ เทีย่ง
สศน 00.15 จนถึง 24.15 น. โดยระบบจะส่งข้อมูลมาให้
แบบทันทีทันใด (real Time) 
และภาพที่ 1.4 เป็นภาพการแสดงส่งข้อมูลแบบเป็นสัปหาด ์
ระบบไฟฟ้าจะมีอัตราการเก็บค่าไฟฟ้าต่อ Unit เป็นแบบ 
Pear and Off Peak ซึ่งแสดงในตามที่ 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 เป็นภาพแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นราย
สัปดาห ์

        ส าหรับการแสดงข้อมลูการใช้พลังงานเป็นรายสัปดาห์
สามารถดูได้ตั้งแต่ช่วง off-Peak ซึ่งเป็นวันหยุด เป็นเส้นสีน้ า
เงิน ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าต่ ากว่าช่วง Peak ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของแตล่ะวันซึ่งแสดงเป็น สีแดง และช่วงมีการใช้งาน
ไฟฟ้าปกติแสดงเป็นสเีขียว เป็นตน้  
2. Waste Water Treatment Plant (WWTP.)  

Smart Monitoring WWTP. โปรแกรมควบคุมระบบน้ าเสีย
อัตโนมัติโปรแกรมค าสั่งถูกพัฒนาเพื่อใช้กับระบบบ าบัดน้ า
เสียเนื่องจากรีสอร์ทกรณีศึกษามีการผลิตน้ าเสียต่อวันๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 150 คิว. (Cubic Meter) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เป็นระบบเติมอากาศ โดยระบบเริ่มเมื่อน้ าเสียถูกปล่อยเข้าสู่
ระบบบ าบัด ระบบจะมีการคับแยกใขมันออกจากระบบก่อน
(Grease trap) จากนั้นจะมีถังเก็บกากของเสียและตะกอน
ถูกเก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน เพื่อรอรีดออกจากระบบ ระบบ
บ าบัดในส่วนน้ีเป็นระบบปิด ส่วนน้ าจากส่วนอ่ืนไม่ว่าจากท่อ
ในส่วนห้องน้ า ,ท่อน้ าเสียส่วนอื่น,หรือท่อน้ าเสียจากครัว 
(Soil, Waste and Kitchen) จะถูกเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
โดยมีการเติมอากาศและมีการเลี้ยงจุรินทรีย์อายุสั้นเพื่อ
ก าจัดของเสียส่วนต่างๆ โดยมีการควบคุมระยะเวลาและ
ปริมาณของน้ าเสียให้สอดคล้องสัมพันธ์ กับปริมาณน้ าเสียชุด
ใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อบ าบัด โดยกลไกการควบคุมดังกล่าวนี้ มี
การควบคุมผ่าน Software WWTP. Smart Monitoring ระ
บวนการท างานเริ่มจากตรวจสอบปริมาณน้ าเสียที่เข้ามาใน
ระบบ ก าหนดปริมาณน้ าเสียที่เข้ามาในระบบแต่ละช่วงเวลา 
กักน้ าเสียไว้ในแต่ละบ่อเพื่อบ าบัดหรือรอการบ าบัดและ
กระบวนการท้ายสุด การสูบน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน าไป
เก็บไว้ในถังน้ าดีที่ผ่านการ บ าบัดแล้ว (น้ ารีไซเคิล) เพื่อ
เตรียมน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (รดน้ า
ต้นไม้,ล้างถนน,ล้างพื้น ฯลฯ) ซึ่งกระบวนการในจัดการ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งหมดถูกจัดการโดยโปรแกรมที่เรียกว่า 
WWTP. Smart Monitoring นอกจากระบบดังกล่าวจะ
สามารถสื่อสารเครื่องจักรทุกตัว ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ า, เครื่อง
รีดตะกอน, เครื่องกวนตะกอน, กังหันน้ า, เครื่องเติมอากาศ, 
พัดลมดูดกลิ่นอับ, พัดลมดูดอากาศ ฯลฯ ระบบดังกล่าวยัง
สามารถสื่อสารกับ ผู้ดูแลระบบ User ได้อีกด้วยโดยการส่ง
สัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าว
สามารถตรวจสอบดูระบบได้ทุกเวลาทุกสถานที่เพียงแต่
ขอให้มี อินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5  หน้าหลักของโปรแกรม WWTP. Smart 
Monitoring. 
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ภาพที่ 1.6  WWTP. Smart Monitoring ขณะก าลังท างาน
ในส่วนของน้ า รีไซเคลิ    
 
3. Digital Check in Application  
โปรแกรม ดิจิทัลเช็คอิน เป็นแอปพรีเคช่ันที่ใช้งานเฉพาะ
กลุ่มรีสอร์ทกรณีศึกษา (Hotel-Resort Chains) ซึ่งถูก
พัฒนามาเพื่อให้ลูกค้าผู้พักอาศัยสะดวกในการใช้บริการรี
สอร์ท โดยลูกค้าสามารถ เลือกจองห้องที่ว่างระบุวันเวลาที่
จะเข้าพัก ชอบห้องที่อยู่ช้ันสูงหรือช้ันต่ า ต้องการสูบบุหรี่
หรือไม่ ต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ในวันเข้าพักลูกค้า
สามารถน ารหัสที่เป็น QR. Code เข้า Scan เพื่อใช้งานลิพต์ 
เปิดประตูเข้าห้องพักหรือท ากิจกรรมใดๆในรีสอร์ทได้โดยไม่
ต้องติดต่อกับพนักงานเลย โดยระบบนี้เพียงแค่ลูกค้าต้อง
ยืนยันตัวตนในระบบส าหรับรีสอร์ทผู้ให้บริการ ด้วยข้อมูล
ทั้งหมดของลูกค้าที่มี ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองลูกค้าได้
ตามต้องการโดยมีรายละเอียดตามที่ลูกค้าขอไว้ล่วงหน้าอยู่
ก่อนแล้ว การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากลูกค้าท้ังหมดจะทูกเก็บไว้
ในฐานข้อมูลลูกค้าระบบดิจิทัล ส าหรับรีสอร์ทผู้ให้บริการ 
เมื่อได้ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดแล้ว ระบบดิจิทัลเช็คอินจะท า
การวิเคราะห์ข้อมูล ว่าวันและเวลาไหน จะมีจ านวนผู้เข้าพัก
เป็นจ านวนเท่าไร แยกเป็นชาย-หญิง เด็กหรือคนแก่ เป็น
จ านวนกี่คน มาจากชาติไหนบ้าง ความต้องการของลูกค้าแต่
ละคนต้องการอะไร โดยระบบจะสรุปและน าออกมาเป็น
รายงานให้พนักงานที่ดูแลรับ ผิดชอบส่วนนั้นๆ  ได้ทราบ
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการให้ บริการต่อไป  ดังนั้นเมื่อน า
ระบบดิจิทัลเช็คอินมาประยุคต์ใช้ร่วมกับข้อมูลที่มีอยู่   เช่น
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือ ปริมาณการใช้น้ า ในส่วนอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้า  ในห้องพัก (Back of House) 
จ านวนพนักงานที่มาท างานในวันนั้นๆโดยตรวจสอบจาก
ตารางการท างานประจ าเดือนที่ได้ที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
(Roster) การใช้แก๊ซแอลพีจีเพื่อการหุงต้มหรือการใช้ส าหรับ
แผนกซักรีด (Laundry) โดยน าข้อมูลเก่ามาเทียบประมาณ
การก็จะสามารถคาดการณ์ได้ถึงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่

รีสอร์ท กรณีศึกษา ได้สร้างขึ้น ว่าน่าจะมีปริมาณเป็นจ านวน
เท่าไร ท าให้การหาแนวทางในการลดการปล่อยคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ได้ง่าย เนื่องจาก สามารถคาดการณ์ ปริมาณในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ล่วงหน้าได้ ส าหรับตัวอย่างรายงาน
ระบบดิจิทัลเช็คอิน ผู้วิจัยได้ท าจ าลองไว้ เป็นไปตามภาพที่ 
1.7 และภาพที่ 1.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 รูปแบบรายงานระบบดิจิทัล เช็คอินต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.8 รูปแบบรายงานระบบดิจิทัล เช็คอินที่สรุปยอด

เป็นรายเดือนและรายป ี
 
4. Rat Trap Wifi. กับดักหน ูระบบดิจิทัล 
เครื่องมือหนึ่งในที่สะท้อนความเปน็ยุคดิจิทัลไดเ้ป็นอย่างดีที่
ได้ตดิตั้งในรีสอร์ทกรณีศึกษา คือ กับดักหนูดิจิทัล สืบเนื่อง 
จากรีสอร์ทกรณศีึกษา มีการเปิดให้บริการห้องอาหาร 
เพื่อให้ลูกค้า สามารถใช้บริการภายในร้านอาหารได้
โดยสะดวก โดยทีไ่ม่ต้องออกไปใช้บริการภายนอกรสีอร์ท แต่
มักพบว่ามีหนูมากินเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นครัวหรือ
ห้องอาหารอยู่เสมอครั้ง   เมื่อห้อง อาหาร เปิดด าเนินการ
ใหม่ๆ  บางครั้งกัดสายไฟ อุปกรณ์เครื่องครัว หรือระบบ
ไฟฟ้าเอง ซึ่งถือว่าสร้างความเสียหาย เป็นอย่างมาก รีสอร์
ทกรณีศึกษาจึงได้น าอุปกรณ์เป็นกบัดักหนูท่ีเชื่อมต่อกับ
สัญญาณ Internetหลักการท างานคือ โดยผู้เกี่ยวข้อง ต้อง
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ดาวน์โหลดแอปพลเิคชันของผลิตภัณฑเ์พื่อติดตั้งลงใน
สมาร์ทโฟซึ่ง สามารถ ตดิตั้งได้ทั้งระบบแอนดรอยดแ์ละ
ระบบไอโอเอส  
หลักกการท างานจะเหมือนกับดักหนูทุกอย่างเพียงแต่พัฒนา
ให้มีระบบเซ็นเซอร์ ส่งสัญญาเตือนไปยังมือถือเมื่อมีหนมูาตดิ
กับดัก เพื่อให้ภายใน 24 ชม.พนักงานผู้เกี่ยวข้องต้องมาเก็บ
ซากหนูท่ีดักได้ ทั้งนี้เพื่อกันเพ่ือไม่ให้ซากหนูเน่าส่งกลิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้องก็จะได้ไม่ลมืเก็บซากเพราะมีการส่งสัญญาณเตือน
ทุกๆครึ่ง ชม.หากซากหนยูังไม่ถูกเก็บและระบบยังไม่ถูกรีเซต็
ให้อยู่ในสภานะปกติ การท างานของระบบดิจิทัลระบบนี้
สามารถก าจัดปญัหาเรื่องหนูให้หมดไปจากรสีอร์ทกรณีศึกษา
ได้อย่างถาวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงการท างานของกับดักหนู ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงการแจ้งเตือนของกับดักหนู ดิจิทลั
บนมือถือ 
  
 

 และจากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยี ดิจิทลั
นั้น เป็นข้อมูลที่ สามารถอ่านค่าได้อย่างสม่ าเสมอ เที่ยงตรง
สามารถตรวจสอบย้อนหลังไดต้ลอด และเมื่อได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องใช้ส าหรับการวิจัยแล้วนั้น ก็น าข้อมูลที่
ได้มาท าการค านวณโดยใช้วิธีการค านวณโดยเป็นไปตามสตุร  
CFO = GHG emission = Activity data x EF โดย
ก าหนดให้  = Activity data  คือข้อมูลกิจกรรมที่ท าให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก EF คือ  (GHG Emission Factors) คือ
ค่าคงท่ีๆใช้เปลี่ยน  Activity data ให้เป็นค่าปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  และผลของการค านวนนั้นให้แสดงผลเป็นไปในรูป
ของตัน (กิโลกรัม)คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2- e)  
 
3. ผลการวิจัย (Results)วิธีการค านวณคาร์บอนฟุต 
พร้ินท์  
เมื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดย
น าเครื่องมือระบบดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยในการบันทึก ท าให้ได้
ข้อมูลที่แม่นย า รวดเร็ว และได้ค่าที่ค่อนข้างแน่นอน ดังนั้น
จึงน าข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ในรีสอร์
ทกรณีศึกษามา ค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร 
ดังตารางที่ 1 กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 
1 ทางตรง และตารางที่ 2 เป็นกิจกรรมประเภทที่ 2 และ
ประเภทที่ 3 เป็นกิจกรรมการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม และเป็นกิจกรรมประเภทอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 กิจกรรมการปล่อนก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
 
ในกิจกรรมประเภทที่  1 กิจกรรมประการใช้แก๊ซ LPG เป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาเป็น
กิจกรรมการใช้น้ ามันดีเซลส าหรับพาหนะ  
 และในตารางที่ 2 เป็นตารางกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมโดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกสูงที่สุดก็คือ การใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณสูงมาก หาก

  ้       ซ   

(Non Road)

 Gas, LPG ป  ิ ณ  ้  ส  ค   COD   ้       ซ    

(On Road)

       ิ กโิ ก    กูบ ศก ์   
กโิ ก    COD   ิ 

ค   EF 2.708 3.1133 0 0.5821 2.7446
 ค. 905                      12,358       3,993              130                 1,520                

กพ. 15                        10,061       4,158              180                 1,526                

  ค. 1,614                   11,247       5,838              280                 1,508                

   . 75                        10,232       6,355              213                 1,497                

พค. 939                      11,520       6,419              134                 1,485                

  ิ. 1,395                   10,335       5,580              218                 1,482                

กค. 612                      13,680       5,842              275                 1,477                

สค. 74                        12,062       7,406              329                 1,475                

ก . 19                        10,855       5,676              426                 1,471                

 ค. 1,435                   10,533       5,829              148                 1,452                

พ . 75                        9,360         4,436              224                 1,507                

ธค. 1,520                   10,334       4,436              168                 1,531                

ค  แ   ะก ิก   ท  ้ป 23.5                     412.8         -                  1.6                  49.2                  

  อื 
ป ะ ภทท  ่1 
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เทียบกับกิจกรรมอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 เป็นกิจกรรมประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เป็น
กิจกรรมการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม และเป็น
กิจกรรมประเภทอื่นๆ 
 
       และเมื่อน ากิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ
กิจกรรมของแต่ละเดือน มารวมค านวณปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์โดยเทียบกับ จ านวนการขายต่อห้อง (Room 
Night) การปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มากน้อยในแต่
ละเดือน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณแขกผู้พักอาศัยด้วยว่ามี
ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปรากฏตามตารางการค านวณ 
ตารางที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 เป็นตารางการค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยเทียบกับ Room Night 
และเมื่อน าไปรายงานในรูปแบบของกราฟเพื่อให้ดูง่ายก็จะได้
ดัง ภาพที่ 1.11 กราฟแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ในแต่ละเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.11 กราฟแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.12 กราฟแสดงปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุต 
พริ้นท์เทียบกับRoom Night. 
 
     และหากน ากิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเทียบ
เป็นสัดส่วนแล้วจะเห็นว่ากันแลว้กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกประเภทที่ 2 กิจกรรมโดยอ้อม ประเภทไฟฟ้าคิดเป็น
สัดส่วน ถึง 88.12 เปอร์เซนต์ รองลงมาเป็นกิจกรรมจากก๊าซ
แอลฟีจี คือมีจ านวน 8.63 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า 
หากต้องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ต้องลดการใช้ไฟฟ้า
ภายในองค์กรให้ได้ ดังจะเห็นได้จากตารางเทียบสัดส่วน
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตารางที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 เป็นตารางเทียบสดัส่วนกิจกรรมที่ปล่อยให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกในองค์กร  

พ      ไฟฟ    ้ ป ะป       

พ  ก   

ก ะ  ษข  

kWh  กูบ ศก ์   ค kg

0.5821 0.7043 0.86184 6
546,126                   4,792               185                   335              

553,212                   4,990               185                   331              

619,596                   7,006               192                   331              

626,730                   7,626               194                   336              

641,172                   7,703               194                   334              

613,680                   6,696               194                   338              

636,768                   7,010               201                   341              

667,938                   8,887               201                   240              

636,654                   6,811               201                   335              

622,410                   6,995               207                   332              

545,496                   5,323               210                   331              

531,396                   5,323               215                   336              

4,215.1                    55.8                 2.1                    23.5             

ป ะ ภทท  ่2 ป ะ ภทท  ่3

 ค. 1,661             368.62 4.51             

กพ. 1,507             363.34 4.15             

  ค. 1,473             411.44 3.58             

   . 1,568             408.66 3.84             

พค. 1,511             423.38 3.57             

  ิ. 1,552             404.28 3.84             

กค. 1,638             426.28 3.84             

สค. 1,696             438.67 3.87             

ก . 1,723             415.71 4.14             

 ค. 1,562             410.15 3.81             

พ . 1,500             357.06 4.20             

ธค. 1,728             355.86 4.86             

   ท  ้ป 19,119.0       4,783.5       48.2             

  อื 


No.Room 

Night
Per/Month

 Per        

Room Night

  ้       ซ     (Non Road) 0.49

 Gas, LPG 8.63

ป  ิ ณ  ้  ส  0.00

ค   COD 0.03

  ้       ซ    (On Road) 1.03

พ      ไฟฟ  88.12

  ้ ป ะป 1.17

      พ  ก   0.04

ก ะ  ษข  0.49

   100.00
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ภาพ 1.13 กราฟแสดงสัดส่วนกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในองค์กร 
 
4. อภิปรายผล (Discussion)  
    จากผลการค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ท์ ท าให้ทราบ
ว่า กิจกรรมที่ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการใช้ไฟฟ้า เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกสูงที่สุด คือมีปริมาณ ถึง  4215.1 ton.Co2-e ต่อปี 
และ  กิจกรรมที่เกิดจากการใช้แก๊ซ LPG เพื่อการหุงต้มและ
ผลิตไอน้ า ในรีสอร์ท มีปริมาณรวมกันทั้งหมด 412.8 
tonCO2 eq  กิจกรรมที่เกิดจากการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจาก
เครื่องปั่นไฟส ารองมีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
เพียงปีละ ประมาณ 23.5 ton. Co2-e   และจากงานวิจัยจะ
เห็นได้ว่า จากเราน าระบบดิจิทัล มาใช้เพื่อรวบรวม ข้อมูล
กิจกรรมที่ก่อให้กิจก๊าซเรือนกระจกในองค์กรแล้วนั้น เรา
สามารถหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ง่าย สะดวก ข้อมูลมีความ
แม่นย า กว่าใช้มนุษย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งจะ
ท าให้องค์กรต่างๆ เห็นความส าคัญในการที่จะลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเห็น หรือท าการเปรียบเทียบ และ
น าข้อมูลมาศึกษาได้ง่าย จึงท าให้เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร
ส่วนรวมอย่างมาก และส าหรับแนวทางในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนั้น จากผลการวิจัย และหากต้องการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มุ่งเน้นลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นหลักจึงจะได้ประโยชน์
สูงสุด 
 5. สรุปผล (Conclusion) 
จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบ ว่าการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้เทคโลโลยี
ดิจิทัลสามารถท าได้รวดเร็ว แม่นย า และสะดวก ประกอบ
กับเมื่อน าข้อมูลดังปล่าว ไปประมวลผลในโปรแกรมอัตโนมัติ
ของ องค์การบริหารการก๊าซเรือนกระจก ท าให้ได้ผลรวดเร็ว 
กูกต้องลดภาระเรื่องเวลาในการนั่งค านวน ทั้งยังช่วยให้
สามารถพยากรณ์ตัวเลขปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ง่าย อีกด้วย 

6. กิตติกรรมประกาศ 
    การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความ
แนะน าให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการ
ค้นคว้าอิสระคือ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ และที่ปรึกษาร่วม  
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ตลอดจนถึง  ผ.ศ.สหรัฐ  วงษ์
ศีรษะ ที่กรุณาสละเวลา ให้ข้อคิดเห็นและข้อคิดต่างๆของ
การวิจัยมาโดยตลอด พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรีสร์อท กรณีศึกษา ที่ได้
กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยนี้
ออกมาสมบูรณ์ที่สุด  
             ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ด้วย   
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