รายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2563 – 2565
1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปี พ.ศ. 2563
1.1 ร้อยละและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
10.70, 7%

11.37, 7%

139.00, 86%
ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2563
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า กิจกรรมดังกล่าว ทาให้ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยมีปริมาณที่จาแนกตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก ดังนี้ ประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Direct Greenhouse Gas Emission) มีปริมาณ 11.37 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 7 ประเภทที่ 2 ก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลั งงานภายนอกองค์ กร (Indirect Greenhouse Gas Emission from
purchased Energy) มีป ริ มาณ 147.83 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 87 และประเภทที่ 3 การใช้ทรัพยากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มอื่ น ๆ (Other Indirect Greenhouse Gas Emission)
มีปริมาณ 10.70 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 6

1.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
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ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประเภทที่ 1 873.10 1393.14 567.60 464.40 438.60 686.06 1099.89 1553.79 1413.76 954.13
ประเภทที่ 2 10161.14 10317.72 12259.61 9750.18 11513.94 11873.09 13980.88 13906.95 12997.13 12831.23
ประเภทที่ 3 779.23 572.94 1630.98 331.66 620.26 691.69 1011.36 305.07 2037.09 502.53

พ.ย.
ธ.ค.
1082.62 844.80
9605.81 9798.49
503.94 1714.00

จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2563
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อจาแนกข้อมูลตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก
เปรียบเทียบรายเดือน พบว่า สานักงานฯ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ก๊าซประเภทที่ 2 ก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอกองค์กร โดยค่าการปลดปล่อยสูงสุด ในเดือนสิงหาคม เท่ากับ
13,906.95 kgCO2e และค่าการปลดปล่อยต่าสุด ในเดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 9,605.81 kgCO2e ซึ่งมีสาเหตุ
จากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร แต่ยังพบว่ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีก 2 ประเภทแต่มีปริมาณไม่สูง
มาก ได้แก่ ก๊าซประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง มีค่าปล่อยสูงสุด เท่ากับ 1,553.79 kgCO2e ในเดือน
สิงหาคมและก๊าซประเภทที่ 3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ มีค่าปล่อยสูงสุด เท่ากับ 2,037.09 kgCO2e ใน
เดือนกันยายน

2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปี พ.ศ. 2564
2.1 ร้อยละและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
13.69, 10%

9.89, 8%

106.68, 82%

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2564
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า กิจกรรมดังกล่าว ทาให้ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยมีปริมาณที่จาแนกตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก ดังนี้ ประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Direct Greenhouse Gas Emission) มีป ริมาณ 9.89 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 8 ประเภทที่ 2 ก๊าซเรือน
กระจกทางอ้ อ มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ พลั ง งานภายนอกองค์ ก ร (Indirect Greenhouse Gas Emission from
purchased Energy) มีปริมาณ 106.68 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 82 และประเภทที่ 3 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มอื่ น ๆ (Other Indirect Greenhouse Gas Emission)
มีปริมาณ 13.69 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 10

2.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ปี 2564

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ประเภทที่ 1 516.00 490.20 2122.90 490.20 464.40 541.80 516.00 541.80 855.33 801.11 967.14 1580.52
ประเภทที่ 2 6404.72 5960.81 8626.77 7858.43 8673.27 7109.58 10337.9 13889.2 9935.51 11537.6 9154.17 7187.06
ประเภทที่ 3 847.25 398.34 1520.57 392.82 490.26 845.51 1200.99 2116.74 3074.62 412.45 1026.70 1360.58

จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2564
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อจาแนกข้อมูลตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก
เปรียบเทียบรายเดือน พบว่า สานักงานฯ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ก๊าซประเภทที่ 2 ก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอกองค์กร โดยค่าการปลดปล่อยสูงสุด ในเดือนสิงหาคม เท่ากับ
13,889.20 kgCO2e และค่าการปลดปล่อยต่าสุด ในเดือนมกราคม เท่ากับ 5,960.81 kgCO2e ซึ่งมีสาเหตุ
จากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร แต่ยังพบว่ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีก 2 ประเภทแต่มีปริมาณไม่สูง
มาก ได้แก่ ก๊าซประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง มีค่าปล่อยสูงสุด เท่ากับ 1,580.52 kgCO2e ในเดือน
ธันวาคมและก๊าซประเภทที่ 3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ มีค่าปล่อยสูงสุด เท่ากับ 2,116.74 kgCO2e ใน
เดือนสิงหาคม

3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปี พ.ศ. 2565
3.1 ร้อยละและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
2.32, 4%

12.49, 21%

45.30, 75%
ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2565
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า กิจกรรมดังกล่าว ทาให้ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยมีปริมาณที่จาแนกตามประเภทของก๊าซเรือนกระจก ดังนี้ ประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Direct Greenhouse Gas Emission) มีปริมาณ 12.49 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 21 ประเภทที่ 2 ก๊าซเรือน
กระจกทางอ้ อ มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ พลั ง งานภายนอกองค์ ก ร (Indirect Greenhouse Gas Emission from
purchased Energy) มีปริมาณ 45.30 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 75 และประเภทที่ 3 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้ อ มอื่ น ๆ (Other Indirect Greenhouse Gas Emission)
มีปริมาณ 2.32 tCO2e คิดเป็นร้อยละ 4

3.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาแนกตามประเภทการใช้ทรัพยากร
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ปี 2565
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จากข้อมูล กิจ กรรมการใช้ทรั พยากรและพลั งงานภายในอาคารสานักงานฯ ในปีการศึกษา 2565
( 6 เดือน) สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อจาแนกข้อมูลตามประเภทของก๊าซเรือน
กระจกเปรียบเทียบรายเดือน พบว่า สานักงานฯ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ก๊าซประเภทที่ 2
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอกองค์กร โดยค่าการปลดปล่อยสู งสุด ในเดือน
มิ ถุ น ายน เท่ า กั บ 9,870.03 kgCO2e และค่ า การปลดปล่ อ ยต่ าสุ ด ในเดื อ นมกราคม เท่ า กั บ 5,743.85
kgCO2e ซึ่งมีส าเหตุจ ากการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร แต่ยังพบว่ามีการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก อีก 2
ประเภทแต่มีปริมาณไม่สูงมาก ได้แก่ ก๊าซประเภทที่ 1 ก๊าซเรือนกระจกทางตรง มีค่าปล่อยสูงสุด เท่ากับ
3,437.82 kgCO2e ในเดือนมิถุนายน และก๊าซประเภทที่ 3 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ มีค่าปล่อยสูงสุด
เท่ากับ 888.61 tCO2e ในเดือนมราคม

4. แนวโน้มของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานระหว่างปี
พ.ศ. 2563 - 2565
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จากข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในอาคาร
สานักงานฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยพนักงานของสานักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และมาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด พบว่า ในระยะเวลา 3 ปี สานัก
งานฯ มีแนวโน้มในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2565
แต่จากการคานวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของสานักงานฯ จะ
พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอก
องค์กร (Indirect Greenhouse Gas Emission from purchased Energy) หรือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้ไฟฟ้าในอาคาร มีค่าสูงทุกปี ซึ่งสานักงานฯได้ให้ความสาคัญโดยรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร
ดังกล่าวและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการคานวณ ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยมีการปรับ
มาตรการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว มาตลอด 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้
1. ปี 2563 สานักงานฯ มีมาตรการตามแผนการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อปริมาณก๊าซเรือน
กระจกประเภทที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกเดิมที่ส ารวจได้ ในปี 2562 ซึ่งพบว่า
ปีดังกล่าวสารวจได้ เท่ากับ 128.23 tCO2e ต่อปี แต่ในปี 2563 สานักงานฯ สารวจได้ 86.30 tCO2e ต่อปี
ลดลงร้อยละ 67.30 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบกับปีดังกล่าว เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิท 19 มีการปิดอาคารและใช้มาตรการ Work from home ซึ่งทาให้การใช้ไฟฟ้าและทรัพยากร
น้อยลง ส่งผลถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงตามด้วย
2. ปี 2564 สานักงานฯ มีการปรับเปลี่ยนมาตรการตามแผนการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ให้ลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 พบว่า ปีที่ผ่านมาสารวจปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกได้ 86.30 tCO2e ต่อปี แต่ปี 2564 สารวจได้ 106.68 tCO2e ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง
ร้อยละ 80.89 เนื่องจาก สานักงานฯ เปิดอาคารเพื่อปฏิบัติงานและเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนเต็มรูปแบบ มี
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในปริมาณมาก ส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ขึ้นตาม ผลกระทบ
ดังกล่ าวได้มีการประชุมทบทวนเพื่อปรั บ ปรุงมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่ าว โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีการดาเนินการด้านใช้ทรัพยากรและพลังงานตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด
3. ปี 2565 ส านั กงานฯ ได้การดาเนิน การด้ านใช้ท รั พยากรและพลั ง งานตามที่ป ระกาศไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด จากข้อมูลที่สารวจได้ ในระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2565) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่
2 มีค่าเท่ากับ 45.30 tCO2e หากเทียบกับ ค่าเดิมในปี 2564 คือ 106.68 tCO2e ต่อปี พบว่า สานักงานฯ
สามารถลดการปลดปล่อยได้ร้อยละ 42.46 ซึ่งมาจากผลของการดาเนินงานตามมาตรการ โดยในปีนี้ สานัก
งานฯ มีแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริม
การใช้โซล่าเซลล์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทางเลือกในพื้นที่อาคารสานักงานเพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
เดิม และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะเริ่มรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2566 ต่อไป

