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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมทั้งทางตรงและทางอ้ อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่เี กิด
จากกิจกรรมของคณะ สถาบัน และ หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 44 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ พลังงาน
การใช้ นา้ การใช้ สารเคมี/สารทาความเย็น การใช้ ปุ๋ยในการจัดการพื้ นที่สีเขียว และ การจัดการขยะของเสีย โดย
อาศัยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในระดับองค์กร หรือที่เรียกว่ า O-LCA ร่ วมกับระเบียบวิธีการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่เรียกว่า ReCiPe โดยได้ ทาการประเมินผลกระทบแบ่งออกเป็ นทั้งหมด 11 ด้ านด้ วยกัน
ได้ แก่ ด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้ านการเกิดภาวะฝนกรดและความเป็ นกรดในดิน ด้ านการลดลงของ
ชั้นโอโซน ด้ านการเจริญเติบโตผิดปกติของพืชนา้ ในแหล่ งนา้ จืด ด้ านการเกิดภาวะก่อตัวของฝุ่ นละอองหมอกควัน
ด้ านการเกิดภาวะก่อตัวของสารโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ ด้ านการเกิดภาวะที่เป็ นพิษต่อสุขภาพมนุษย์ ด้ านการเกิด
ภาวะที่เป็ นพิษต่อแหล่งนา้ จืด ด้ านการเกิดภาวะที่เป็ นพิษต่อดิน ด้ านการลดลงของทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ใช้ แล้ วหมด
ไป และ ด้ านความขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภค ซึ่งนอกจากจะทาการประเมินแยกเป็ นรายผลกระทบแล้ วในงานวิจัยนี้
ยังได้ ทาการประเมินผลกระทบโดยภาพรวมที่ทุกผลกระทบจะถูกนามาให้ นา้ หนักและแสดงผลออกมาในหน่ วย
“Point: Pt” จากผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลสถิติย้อนหลัง 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่าผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มคี ่าโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 5,185.94 kPt/ปี หรือเทียบเป็ น 3.55 kPt/
คน/ปี โดยผลกระทบที่มากที่สดุ เกิดจากการใช้ พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ าซึ่งผลกระทบในส่วนดังกล่าวมีค่าสูง
ถึง ร้ อ ยละ 75 ของผลกระทบทั้ง หมด และเมื่ อน าข้ อมู ล ในแต่ ล ะปี มาทาประเมิ น แนวโน้ มของผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมในอีก 5 ปี ข้ างหน้ าพบว่าในปี 2565 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 6,883.83 kPt/ปี หรือ
เทียบเป็ น 3.78 Pt/คน/ปี แต่ ท้งั นี้หากมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน ติดตั้งแหล่ ง
พลังงานทดแทน และ ปรับเปลี่ยนการจัดการขยะและของเสียให้ เป็ นไปตามแผนยุ ทธศาสตร์ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมให้ ได้ อย่างน้ อยร้ อยละ 60 ของแผนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถลดผลกระทบในปี 2565 ให้
เหลือเพียง 5,466.68 kPt/ปี หรือสามารถลดลงได้ ถงึ ร้ อยละ 20.59
ค าส าคัญ : การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ขององค์ ก ร/ ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ ม/ ความเข้ ม ของผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อม

Abstract
This investigation is to bring the principle of organizational life cycle assessment to determine the
environmental impacts from various activities of higher educational institute whereas Chiang Mai University
(CMU) is selected as a case study. Impacts of pertinent activities around the campus is analyzed through the
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records provided by all 44 academic faculties, business offices, research and service centers. This requires
the utilization data of energy, water, chemical substances, refrigeration, fertilizer for green area, and also the
wastes generated within the boundary of the campus. Environmental impacts are then examined using
ReCipe method and the results are displayed into 11 categories; climate change, terrestrial acidification,
ozone layer depletion, freshwater eutrophication, particulate matter formation, photochemical oxidant
formation, human toxicity, freshwater ecotoxicity, terrestrial ecotoxicity, fossil fuel depletion, and water
scarcity. The total impact from all those is also weighted and determined in terms of points: pt. From the
baseline campus activities during 2013-2015, the environmental impacts of CMU is 5,185.94 kPt/y or
3.55 kPt/person/y by average. The most influential impact is the campus electricity utilization and is
reported as much as 75 % of all impacts. The projection from forecasting model through 2022 suggests that
the campus environmental impact will reach 6,883.83 kPt/year without any counter measures or new energy
or environment improvement projects. However, with only 60% success of CMU’s energy and environment
strategic plan: renewable energy use and waste-powered energy sources, the environment impact of
5,466.68 is tentatively achieved such that 20.59% can be reduced in comparison with based-line impact.
Keywords: Organization Life Cycle Assessment/ Environmental Impact/ Impact Intensity

1. บทนา
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบที่
ต้ องพิ จารณาพร้ อมกันอยู่ หลายด้ านไม่ ว่าจะเป็ นด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในกรณี
ของการพิ จ ารณาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมนั้ น ในปั จ จุ บั น มี
องค์กรมากมาย ซึ่งรวมไปถึงองค์กรทางการศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้ เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ กิ ด จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้ อม แต่
ทั้งนี้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่แต่ละองค์กรพิจารณา
นั้นโดยส่วนใหญ่ มักจะจากัดอยู่ท่ผี ลกระทบด้ านภาวะ
โลกร้ อน (Global warming) หรือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) เท่านั้น [1], [2],
[3] ซึ่งถึงแม้ บางองค์กรหรือบางมหาวิทยาลัยจะมีการ
ประเมินปริมาณการใช้ พลังงาน ปริมาณการใช้ นา้ และ
ปริมาณขยะของเสียที่เกิดขึ้น[4], [5] แต่ ประเด็น
เหล่ านี้กย็ ังไม่ ได้ ถูกนามาประเมินเป็ นผลกระทบทาง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ช่ น ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร ล ด ล ง ข อ ง
ทรั พยากรธรรมชาติ ความขาดแคลนน้า หรือปั ญ หา
ด้ า นสุข อนามั ย และอื่น ๆ นอกจากนั้ น ประเด็น ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ถูกนามาพิจารณาก็มกั จะได้ รับการ
พิจารณาแยกรายประเด็น ซึ่งในการตั้งมาตรการหรือ
จัดตั้งโครงการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมด้ านใดด้ านหนึ่ง
อาจนามาสู่การก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมด้ านอื่น ๆ
ได้ ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น จึ ง ได้ มี ก ารน าแนวคิ ด ของการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ซึ่งเป็ น
หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของผลิตภัณฑ์ท่ี

พิจารณาในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้ องทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ มตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีส ามารถ
ป้ องกันการถ่ายโอนปัญหาจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อกี
กระบวนการหนึ่งหรือการถ่ายโอนปั ญหาด้ านหนึ่งไปสู่
อีกด้ านหนึ่ง มาประยุ กต์ใช้ กับการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ง แวดล้ อ มในระดั บ องค์ ก ร หรื อ ที่เ รี ย กว่ า การ
ประเมินวัฏจั กรชีวิตในระดับองค์กร (Organizational
Life Cycle Assessment: O-LCA [6], [7] ซึ่งใน
ปัจจุบนั ได้ มอี งค์กรบางส่วนได้ เริ่มนาหลักการ O-LCA
มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม
ขององค์กรในบางประเด็น เช่น โรงแรมในเครือ Accor
SA ได้ มีการประเมินผลกระทบด้ าน Climate Change
และ Eutrophication จากการใช้ พลังงาน การใช้ นา้ และ
การจั ด การของเสี ย ของโรงแรม [8] หรื อ Tianjin
Polytechnical University ได้ นาหลักการ Ecological
footprint (EFE) มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับ LCA มาใช้ ใน
การประเมินผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมออกมาในหน่วย
ของเฮกตาร์ (ha) [9] ซึ่งเป็ นการประเมินตามแนวทาง
ที่ แ ต่ ล ะองค์ ก รได้ พั ฒ นาขึ้ น โดยไม่ ไ ด้ เป็ นไปตาม
หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตทั้งหมด ดังนั้นการศึกษานี้
จึ ง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ที่จ ะท าการศึ ก ษาและประยุ ก ต์ใ ช้
แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมใน
ระดับ องค์ก รที่พิ จ ารณาผลกระทบที่เ กิด ขึ้น หลาย ๆ
ด้ านซึ่งเกิดจากกิจกรรมทั้งทางและทางอ้ อม โดยอาศัย
หลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตในระดับองค์กร หรือ
O-LCA โดยใช้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นกรณีศึกษา
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2. วัสดุและวิธีการ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในงานวิจัยนี้จะดาเนินการโดย
อาศัยหลักการของเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
องค์กร (Organizational Life Cycle Assessment)
หรื อ ที่เ รี ย กว่ า O-LCA ร่ ว มกับ หลั กการของการ
ประเมินการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุ ตพ
ริ้นท์ในระดับองค์กร(Carbon Footprint Organization) หรือที่เรียกว่ า CFO ซึ่งจะทาการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้ อมครอบคลุมทั้งผลกระทบทางตรง
และทางอ้ อมที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้ เชื้อเพลิง การใช้ พลังงาน การใช้ วัสดุ การใช้ สารเคมี
การใช้ นา้ รวมไปถึงการปล่อยมลพิษทางอากาศ ทางนา้
และ ทางดินผ่ านกิจ กรรมต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน โดย
ขั้ น ตอนของการด าเนิ น งานวิ จั ย จะประกอบไปด้ ว ย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนได้ แก่ การกาหนดขอบเขตของ
การด าเนิ น งาน การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และ การ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม โดยวิธกี ารในแต่ละ
ขั้นตอนเป็ นดังนี้
การกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของการกาหนดขอบเขต
ขององค์กรที่พิจารณาพร้ อมทั้งระบุกจิ กรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรที่ก่อให้ เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในงานวิจัย
นี้ ได้ น าหลั ก การของการก าหนดขอบเขตองค์ ก ร
(Organization boundaries) ของการประเมินก๊าซเรือน
กระจกในระดับองค์กรอ้ างอิงจาก ISO14064-1 [10],
GHG Protocol ของ WBCSD [11] และแนวทางการ
ประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ นท์ข ององค์ ก รที่จั ด ท าโดย
องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก าร
มหาชน) [12] มาประยุ ก ต์ใช้ โดยยึด ตามแนวทางที่
เรี ย กว่ า การก าหนดขอบเขตตามการควบคุ ม การ
ดาเนินงาน (Operational Control) ร่วมกับการขอบเขต
ตามภูมิศาสตร์ (Geographical Boundaries) ซึ่งเมื่อ
พิ จ า ร ณ า ต า ม แ น ว ท า ง ดั ง ก ล่ า ว พ บ ว่ า ภ า ย ใ ต้
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ท่ีต้ัง อยู่ ภ ายในเขตภาคเหนื อ
ตอนบนจะมีศูนย์การศึกษาที่อยู่ภายใต้ การควบคุมการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวนทั้ ง สิ้น 4 ศู น ย์
การศึกษา ได้ แก่ ศูนย์การศึกษาสวนสัก ศูนย์การศึกษา
สวนดอก และศูนย์การศึกษาแม่เหียะ ที่ต้งั อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ และ ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย ซึ่งตั้งอยู่ใน
จั ง หวั ด ล าพู น โดยจะครอบคลุ ม คณะ สถาบั น และ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมทั้ ง หมด 44 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง
กิจ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมของ

หน่วยงานเหล่านี้ท่จี ะนามาพิจารณาจะประกอบไปด้ วย
(1) กิจกรรมการใช้ พลังงานทั้งในรูปของเชื้อเพลิงและ
พลังงานไฟฟ้ าภายในอุปกรณ์/เครื่องจักร/ยานพหานะ
ที่ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ เป็ นเจ้ า ของหรื อ ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมดูแลของหน่ วยงานเหล่ านั้น (2) การใช้ นา้ ใน
อุป กรณ์/ เครื่องจั กร/อาคารที่หน่ วยงานเป็ นเจ้ าของ
หรือที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของหน่วยงานเหล่านั้น
(3) การใช้ ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการบารุงพื้นที่สีเขียวที่
อยู่ ภายใต้ การควบคุมดูแลของหน่ วยงานต่ าง ๆ (4)
การใช้ สารทาความเย็นในระบบปรับอากาศและระบบ
ทาความเย็นที่หน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นเจ้ าของหรือที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมดูแลของหน่วยงานเหล่านั้น (5) การ
จัดการขยะชุมชนที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ภายใต้ การดูแล
ของหน่ วยงานต่ าง ๆ (6) การจัดการน้า เสียชุ มชนที่
เกิดขึ้นภายในพื้นที่การดูแลของหน่ วยงานต่าง ๆ โดย
ในงานวิจัยนี้จะยังไม่พิจารณาครอบคลุมถึงการจัดการ
ของเสียอันตราย การจัดการขยะติดเชื้อ การใช้ สารเคมี
ในกระบวนการเรี ย นการสอนและงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
นอกจากนั้ น ถึ ง แม้ ในงานวิ จั ย นี้ จะพิ จ ารณาการใช้
เชื้ อเพลิ ง ในยานพาหนะแต่ ก ็ จ ะพิ จ ารณาเฉพาะ
ยานพาหนะที่หน่ วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็ น
เจ้ าของหรือควบคุมการดาเนินงาน จะยังไม่นับรวมถึง
ยานพาหนะที่บุคคลากรและนักศึกษาเป็ นเจ้ าของที่ถูก
ใช้ ใ นการเดินทางมาท ากิจกรรมต่ า ง ๆ ในพื้ นที่ข อง
มหาวิทยาลัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อทาการกาหนดขอบเขตขององค์กรและ
ระบุกจิ กรรมต่าง ๆ ที่จะนามาพิจารณาผลกระทบเป็ นที่
เรียบร้ อยแล้ ว ขั้นตอนถัดไปคือการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยข้ อมูลที่ทาการเก็บรวบรวมจะ
ประกอบไปด้ วยปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงแยกรายชนิด
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า ปริมาณการใช้ นา้ ปริมาณการใช้
ปุ๋ ยและสารเคมี ปริ มาณการใช้ แ ละรั่ว ซึ มของสารทา
ความเย็น ทั้งในส่วนที่แต่ละหน่ วยงานจัดหาเองและที่
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็ นผู้จัดหาให้ ปริมาณ
ขยะแยกรายชนิดและวิธกี ารจัดการ ปริมาณนา้ เสียที่เข้ า
ระบบบาบัดพร้ อมทั้งคุณภาพนา้ เสียก่อนและหลังการ
บาบัด โดยคุณภาพนา้ เสียที่มีการตรวจวัดได้ แก่ BOD,
COD, SS แต่สาหรับปริมาณมลพิษทางอากาศต่าง ๆ
ที่นามาพิจารณาซึ่งประกอบไปด้ วย CO2, CH4, N2O,
NOx, CO, NMVOC, SO2, PM, NH3, Pb, Cd, Hg,
As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ จะ
ประเมิ น โดยอาศั ย ค่ า แฟคเตอร์ ก ารปล่ อ ยมลพิ ษ
(Emission Factor: EF) ที่อ้างอิงจาก IPCC และ
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EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013
ส่ ว นปริ ม าณการปล่ อยมลพิ ษ ทางอากาศและทางน้า
ทางอ้ อมที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้ า นา้ ปุ๋ ย สารเคมี ต่าง
ๆ ที่มกี ารนามาใช้ ในมหาวิทยาลัยจะอาศัยค่าแฟคเตอร์
จากการปล่อยมลพิษจากฐานข้ อมูลฐานวัฏจักรชีวิตของ
วัสดุพ้ ืนฐานและพลังงานของประเทศ และฐานข้ อมูล
Ecoinvent 3.01 โดยข้ อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะ
เก็บในลักษณะแยกรายกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ มใน
งานวิจัยนี้จะอาศัยระเบียบวิธที ่เี รียกว่า ReCiPe ซึ่งเป็ น
ระเบีย บวิ ธีท่ีคิดค้ น ขึ้น โดย RIVM, CML, PRé
Consultants, and Radboud Universiteit Nijmegen.
[13] และเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางในหลายประเทศ
ทั่วโลก [14], [15] ซึ่งจะทาการประเมินผลกระทบทาง
สิ่ ง แ ว ดล้ อมทั้ ง ห ม ด 1 1 ด้ า น ไ ด้ แก่ ด้ า น กา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ด้ าน
การเกิ ด ภาวะฝนกรดและความเป็ นกรดในดิ น

(Terrestrial acidification) ด้ านการลดลงของชั้นโอโซน
(Ozone layer depletion) ด้ านการเจริญเติบโตผิดปกติ
ของพืชนา้ ในแหล่งนา้ จืด (Freshwater eutrophication)
ด้ า นการเกิ ด ภาวะก่ อ ตั ว ของฝุ่ นละอองหมอกควั น
(Particulate matter formation) ด้ านการเกิดภาวะก่อ
ตัวของสารโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ (Photochemical
oxidant formation) ด้ านการเกิดภาวะที่เป็ นพิษต่อ
สุขภาพมนุษย์ (Human Toxicity) ด้ านการเกิดภาวะที่
เป็ นพิษต่อแหล่งนา้ จืด (Freshwater ecotoxicity) ด้ าน
การเกิดภาวะที่เป็ นพิษต่อดิน (Terrestrial ecotoxicity)
ด้ า นการลดลงของเชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล (Fossil fuel
depletion) และ ด้ านความขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภค
(Water scarcity) โดยการประเมินด้ วยระเบียบวิธี
ดั ง กล่ า วจะสามารถประเมิ น ได้ ทั้ ง แบบแยกราย
ผลกระทบและแบบผลกระทบโดยรวมซึ่งผลกระทบทุก
ประเภทจะถูกประเมินให้ อยู่ในหน่วยเดียวกันคือหน่วย
“Point” หรือ “Pt”

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตามระเบียบวิธี ReCiPe [13]

32 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 4 สิงหาคม 2560)

โดยในวิจัยนี้ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลสถิติ
ย้ อนหลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่ระบุไว้
ในหัวข้ อการกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
และนาข้ อมูลดังกล่าวมาทาการประเมินเป็ นผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้ อม เพื่อศึกษาปั จจัยที่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ในแต่ละปี และนาผลดังกล่ าวมาประเมินเพื่อพยากรณ์
แนวโน้ มผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ต่ อ จากนี้ หรื อ ที่จ ะเกิด ขึ้น ในปี พ.ศ.
2565 หากมหาวิทยาลัยไม่มกี ารดาเนินการมาตรการใด
ๆ โดยกาหนดให้ กรณีดังกล่าวเป็ นกรณีฐาน (Business
As Usual: BAU) จากนั้นจึงทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
มาตรการต่าง ๆ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาประเมินถึง
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นหากมาตรการเหล่ านั้ นถู ก น ามา
ดาเนิ นการในแต่ ล ะปี ซึ่ งผลกระทบทั้งหมดที่ท าการ
ประเมินนอกจากจะแสดงผลในลักษณะของปริมาณต่อ
ปี แล้ ว ในการศึกษานี้ยังได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลของ
จานวนบุคลากร จานวนนักศึกษา และ จานวนผู้เข้ าใช้
บริ ก าร ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ น ามาประเมิ น หา
ความเข้ มของผลกระทบต่อจานวนคน (Environmental
Impact Intensity) เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ สามารถนามา
เปรียบเทียบกันระหว่ างหน่ วยงานหรือระหว่ างองค์กร
ได้

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล

จากการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล และประเมิ น
ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงแยกรายชนิดในแต่ละกิจกรรม
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า ปริมาณการใช้ นา้ ปริมาณการใช้
ปุ๋ ยและสารเคมี ปริ มาณการใช้ แ ละรั่ว ซึ มของสารทา
ความเย็น ปริมาณขยะแยกรายชนิดและวิธีการจัดการ
ปริ มาณน้าเสียที่เข้ าระบบบาบัด พร้ อมทั้งคุ ณภาพน้า
เสีย ก่ อ นและหลั ง การบาบัด และปริ มาณมลพิ ษ ทาง
อากาศที่เกิด จากการเผาไหม้ เชื้ อเพลิ งต่ า ง ๆ พบว่ า
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ี
เกิด ขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้ อมโดยเฉลี่ ยที่เ กิดขึ้นใน
ช่วงระหว่ างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 มีค่าอยู่ท่ี
5,185.94 kPt/ปี โดยแบ่ ง เป็ นผลกระทบในด้ า น
ต่าง ๆ ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 1
ซึ่งจากผลที่แสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ ว่า
ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อมที่มีค่าสูง สุด 5 อันดับแรก
ได้ แ ก่ผ ลกระทบในกลุ่ม ของ การเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) รองลงมาคือ การลดลง
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel depletion), การ
เกิดภาวะก่อตัวของฝุ่ นละอองหมอกควัน (Particulate
matter formation), ความขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภค
(Water scarcity) และการลดลงของชั้นโอโซน (Ozone
layer depletion) ตามลาดับ โดยลาดับของผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้ อมจะอยู่ในลักษณะนี้ทุกปี ดังแสดงในรูป
ที่ 2
ตารางที่ 1 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของมหาวิทยาลัยต่อปี โดยเฉลี่ยช่วงในปี พ.ศ.2556–พ.ศ.2559 (unit/year)
Environmental impact

Midpoint
Unit
1 Climate change
TonCO2eq
2 Terrestrial acidification
Ton SO2 eq
3 Ozone depletion
TonCFC-11
4 Freshwater eutrophication
Ton Peq
5 Photochemical oxidant formation
TonNMVOOC
6 Particulate matter formation
Ton PM10
7 Human Toxicity
Ton 1,4-DB eq
8 Freshwater ecotoxicity
Ton 1,4-DB eq
9 Terrestrial ecotoxicity
Ton 1,4-DB eq
10 Fossil depletion
Ton oil
11 Water scarcity
106 m3
Total (kPt)

Endpoint
Value
Unit
Unit
69,030.13 kPt
3,094.18
92.19
kPt
1.18
0.08
kPt
5.67
0.45
kPt
0.04
91.19
kPt
0.07
31.45
kPt
161.93
4.60
kPt
0.06
0.00
mPt
1.10
0.01
Pt
2.37
17,641.02 kPt
1,889.20
4.29
kPt
33.60
5,185.94
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ภาพที่ 2 ปริมาณผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมในแต่ละปี แยกตามรายกลุ่มผลกระทบ (ก) ปี พ.ศ. 2556 (ข) ปี พ.ศ.
2557 (ค) ปี พ.ศ. 2558 และ (ง) ปี พ.ศ. 2559
โดยหากพิจารณาถึงแหล่งที่มาของผลกระทบ
พบว่าที่เกิดขึ้นพบว่าผลกระทบเหล่ านี้มีสาเหตุหลักมา
จากการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในแต่
ละปี ทั้ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ริ มาณการใช้ ไ ฟฟ้ าโดยรวม
มากกว่า 75,000 MWh ต่อปี ซึ่งถึงแม้ ผลกระทบที่เกิด
จากการไฟฟ้ าเป็ นผลกระทบทางอ้ อ มที่ เ กิ ด การใช้
เชื้อเพลิงและการปล่ อยมลพิษในระหว่างกระบวนการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า แต่ ผ ลกระทบในส่ ว นนี้ ก็มี ค่ า สู ง โดยมี
สัดส่วนคิดเป็ นถึงร้ อยละ75 ของผลกระทบทั้งหมดที่
เกิดขึ้น โดยสาเหตุรองลงมาคือผลกระทบที่เกิดจากการ
จัดการของเสีย, การใช้ พลังงานเชื้อเพลิงในเครื่องจักร/
อุปกรณ์และยานพาหนะ การจัดการน้าเสีย และอื่นๆ
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 10, 9, 5 และร้ อยละ 1 ของผล
กระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลาดับ
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ ม
แยกรายหน่ วยงานในแต่ ละศูนย์การศึกษาพบว่ าศูนย์

การศึ ก ษาสวนดอก มี สั ด ส่ ว นผลกระทบมากที่ สุ ด
รองลงมาคือศูนย์การศึกษาสวนสัก , ศูนย์การศึกษาแม่
เหี ยะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย ตามลาดับ ทั้งนี้
หากพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ห ลั ก ของผลกระทบก็พ บว่ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้ ไฟฟ้ าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระบบปรับอากาศ และเนื่ องจากศูน ย์การศึกษา
สวนดอกเป็ นศู น ย์ ก ารศึ ก ษาที่ป ระกอบไปด้ ว ยคณะ
ทางด้ านการแพทย์ เ ป็ นหลั กซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทย
ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์
รว ม ถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ ค ลิ นิ ก ,
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ และส านั ก บริ ก าร
วิชาการ ซึ่งคณะเหล่ านี้นอกจากจะมีกิจกรรมทางด้ าน
การเรียนการสอนแล้ วยังมีกจิ กรรมทางด้ านการแพทย์
และการรั ก ษาที่ต้ อ งรองรั บ ผู้ ท่ีเ ข้ า มาใช้ บริ ก ารเป็ น
จานวนมาก อีกทั้งกิจกรรมทางการแพทย์และการรักษา
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เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ก ารใช้ พลั ง งานไฟฟ้ าค่ อ นข้ างสู ง
อย่ างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเข้ มของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม (ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่ างผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมเทียบกับจานวนประชากร สาหรับการศึกษา
นี้พิจารณาครอบคลุมจานวนนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง ผู้ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในหน่ ว ยงาน
ต่างๆ) กลับพบว่ าศูนย์การศึกษาสวนดอกมีค่าความ
เข้ มของผลกระทบต่าที่สดุ รองลงมาคือศูนย์การศึกษา
สวนสัก แม่เหียะ และหริภุญไชยโดยมีค่าเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลา 4 ปี อยู่ท่ี 2.23 Pt/คน/ปี , 24.71 Pt/คน/
ปี , 116.94 Pt/คน/ปี และ 165.80 Pt/คน/ปี
ตามลาดับ เนื่องจากศูนย์การศึกษาสวนดอกเป็ นศูนย์
การศึ ก ษาที่ มี ผ้ ู เ ข้ ามาใช้ บริ ก ารเป็ นจ านวนมากไม่
เพียงแต่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ ามารับบริการด้ วย ต่าง
จากศู นย์ ก ารศึก ษาอื่นๆ ที่ป ระกอบด้ ว ยหน่ วยงานที่
ดาเนินกิจกรรมในด้ านการเรียนการสอนเท่านั้น และ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย พบว่ า
ความเข้ มของผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมโดยเฉลี่ยมีค่า
อยู่ท่ี 3.66 Pt/คน/ปี ซึ่งหากนาข้ อมูลในแต่ ละปี มา
พิจารณาเปรียบเทียบกันพบว่าความเข้ มของผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อยโดยผลกระทบ
ของปี พ.ศ. 2556 – 2559 จะมีค่าอยู่ที 4.08 Pt/
คน/ปี , 3.93 Pt/คน/ปี , 3.34 Pt/คน/ปี และ 3.10
Pt/คน/ปี ตามลาดับ โดยเมื่อเทียบข้ อมูลของปี พ.ศ.
2559 กับ ปี พ.ศ. 2556 พบว่ าความเข้ มผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมลดลงร้ อยละ 24
ซึ่งเมื่อนาผลการประเมินข้ างต้ นมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้ อมูลสถิติของปริมาณบุคลากร นักศึกษา และ
ผู้ใช้ บริการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้ อมูลสถิติการ
ใช้ พลังงานต่อคน การใช้ นา้ ต่อคน การเกิดขยะต่อคน
การใช้ ปุ๋ยและสารเคมีต่อพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พบว่ า
หากมหาวิ ทยาลัย ไม่ ดาเนิ นมาตรการใด ๆ ภายในปี
พ.ศ. 2565 ปริมาณการใช้ พลังงาน ปริมาณการใช้ นา้
ปริมาณขยะและ ปริมาณการใช้ ปุ๋ยและสารเคมีท่จี ะมีค่า
เพิ่มสูงเป็ น10,672 ตันเทียบเท่านา้ มันดิบ/ปี 5.40
ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี 6,582 ตัน/ปี และ15.92 ตัน/
ปี ตามลาดับ ซึ่งจะส่งผลให้ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม
เพิ่มสูงขึ้นถึง 6,883.86 kPt/ปี
จากการที่ผ ลกระทบส่ ว นใหญ่ ท่ีเ กิด ขึ้ นเกิด
จากการใช้ พ ลั ง งานและจากการที่ท างมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่มีมาตรการด้ านพลังงานและการจัดการของ
เสียต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560
– พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้ อม ดังนั้ นในงานนี้จึ งได้ ทาการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลของมาตรการบางมาตรการที่เกี่ยวข้ องเพื่อศึกษา
ถึงความเป็ นไปได้ ท่จี ะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของ
มหาวิทยาลัยโดยอาศัยมาตรการด้ านพลังงานและการ
จัดการของเสียดังกล่ าว โดยมาตรการที่นามาพิจารณา
ประกอบด้ วย (1) การนาขยะชุ มชนที่เ กิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยมาผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพ (2) การนากาก
ไขมันจากโรงอาหารมาผลิตนา้ มันไบโอดีเซล (3) การ
เพิ่มจานวนรถไฟฟ้ าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
และ (4) การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ โดยมาตรการแรกจะเป็ นการนาขยะชุมชน
ของมหาวิท ยาลัย ที่มีปริ มาณสูงกว่ า 6,000 ตันต่ อ ปี
และมีองค์ป ระกอบเป็ นสารอิน ทรี ย์ สูง ถึง ร้ อยละ 96
รวมกั บ มู ล สั ต ว์ ท่ี ไ ด้ จ ากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ท่ี มี
มากกว่า 1,095 ตันต่อปี มาเข้ าสู่ระบบก๊าซชีวภาพและ
น าก๊า ซชี ว ภาพที่ผ ลิ ต ได้ ส่ ว นหนึ่ ง มาเข้ า สู่ร ะบบผลิ ต
ไฟฟ้ าซึ่งระบบที่จะติดตั้งตามแผนจะมีขนาดเท่ากับ 0.3
MW เพื่อนาไปทดแทนการใช้ ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง
ของประเทศและอีก ส่ ว นหนึ่ ง น าไปเข้ า สู่ร ะบบผลิ ต
ก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas:
CBG) เพื่ อน าไปใช้ ทดแทนการใช้ น้า มัน ดีเ ซลใน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 ระบบจะสามารถ
ทดแทนไฟฟ้ าจากระบบสายส่งของประเทศได้ 1,080
MWh/ปี และทดแทนนา้ มันดีเซลได้ 161,912 ลิตร/
ปี นอกจากนั้ น มาตรการนี้ ยั ง มี ผ ลพลอยได้ เ ป็ นปุ๋ ย
ชีวภาพอีกจานวนอย่ างน้ อย 2,000 ตันต่อปี ซึ่งปุ๋ ยใน
ส่วนนี้จะถูกนามาใช้ ทดแทนปุ๋ ยเคมีในการจัดการพื้นที่สี
เขียวของมหาวิทยาลัย ส่วนมาตรการที่ 2 เป็ นการดัก
เก็บกากไขมัน จากโรงอาหารและอาคารต่ า ง ๆ เพื่ อ
นามาป้ อนให้ กบั ระบบผลิตไบโอดีเซลและนาไบโอดีเซล
ที่ได้ มาเข้ า สู่ร ะบบผลิ ตไฟฟ้ าซึ่งระบบที่จ ะติดตั้ง ตาม
แผนมีขนาดเท่ากับ 0.5 MW ส่งผลทาให้ สามารถ
ทดแทนไฟฟ้ าจากระบบสายส่งของประเทศได้ 1,980
MWh/ปี ส าหรั บ มาตรการที่ 3 เป็ นเพิ่ ม จ านวน
รถไฟฟ้ าที่ น ามาใช้ ทดแทนการใช้ รถบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ น้ามันดีเซลเป็ นเชื้อเพลิงอีกจานวน
20 คัน ซึงจะสามารถลดการใช้ นา้ มันดีเซลได้ เพิ่ มอีก
299,545 ลิตร/ปี ส่วนมาตรการสุดท้ ายเป็ นการติดตั้ง
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิต ย์ แ บบติด ตั้ ง บน
หลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 13 MW ซึ่งจะสามารถ
ทดแทนไฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง ได้ เ ท่ า กับ 21,320
MWh ต่อปี ซึ่งมาตรการทั้ง 4 มาตรการเป็ นมาตรการ
ที่ ด าเนิ น การในศู น ย์ ก ารศึ ก ษาสวนสั ก และศู น ย์
การศึ ก ษาสวนดอก ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ ก ารศึ ก ษาหลั ก ของ
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มหาวิทยาลัย ซึ่งหากดาเนินการตามมาตรการที่กล่าวมา
ทั้งหมดผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมในแต่ละประเภทของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของศูนย์การศึกษาสวนสัก
และศู น ย์ การศึ กษาสวนดอก จะสามารถลดลงได้ ดั ง
แสดงในภาพที่ 3 ซึ่ งมี ผ ลท าให้ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมโดยภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.
2565 จะลดลงเหลือเพียง 5,466.68 Pt/ปี หรือคิด
เทียบเป็ นลดลงได้ ร้อยละ 20.59 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน
โดยสัดส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
แยกรายประเภทเป็ นดังภาพที่ 4
โดยถึ ง แม้ ในส่ ว นมาตรการเพิ่ มจ านวน
รถไฟฟ้ าเข้ ามาใช้ ในมหาวิทยาลัยจะทาให้ มหาวิทยาลัย
มีปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้นซึ่งผลกระทบในส่วนนี้
ก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากมาตรการดังกล่าวสามารถ
ลดปริ ม าณการใช้ เชื้ อเพลิ ง ของยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัยลง ก็จะสามารถที่ลดผลกระทบในด้ านของ
การเกิดฝุ่ นละอองหมอกควันและการก่อตัวของสารโฟ
โตเคมิคอลออกซิแดนท์ รวมไปถึงมลพิษต่าง ๆ ที่จะมี
ผลต่อสุขภาพของมนุษย์ลงได้ อีกทั้งเนื่องจากถึงแม้ จะ
มี ก ารใช้ ไฟฟ้ าในมหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม ขึ้ นแต่ เ นื่ อ งจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตั้ งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วย
แสงอาทิตย์ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นพึ่งพาไฟฟ้ าจากระบบ
สายส่งของประเทศน้ อยลง ค่า EF โดยเฉลี่ยของไฟฟ้ า
จึงมีค่าลดลงตามมีผลทาให้ แม้ จะมีการใช้ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
แต่ ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อมไม่ ได้ เพิ่ มขึ้นตาม และ
เช่ นเดียวกันกับมาตรการการผลิตไบโอดีเซลจากกาก
ไขมัน และการผลิตก๊าซชีว ภาพจากขยะชุ มชนและมู ล
สัตว์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 มาตรการนี้ถึงแม้ จะมีการ
ใช้ ท้งั ไฟฟ้ าและสารเคมีเพิ่มมากขึ้นแต่ท้งั 2 มาตรการนี้
สามารถลดปริมาณขยะ/ของเสียอินทรีย์ท่ใี นการจัดการ
แบบเดิ ม ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในส่ ว นของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้ อย่างมีนัยสคัญ ซึ่งจาก
การที่ผ ลพลอยได้ ข องทั้ง 2 มาตรการคื อ เชื้ อเพลิ ง
ทดแทนและปุ๋ ยหมั ก มี ผ ลท าให้ นอกจากจะลด
ผลกระทบในด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแล้ ว
ยั ง สามารถช่ ว ยลดผลกระทบทางด้ า นการลดลงของ
แหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลและด้ านการเกิดภาวะ
ก่อตัวของฝุ่ นละอองหมอกควัน ด้ านการเกิดภาวะก่อ

ตัว ของสารโฟโตเคมิค อลออกซิ แ ดนท์ ด้ า นการเกิด
ภาวะที่เป็ นพิ ษต่ อสุขภาพมนุ ษย์ ด้ านการเกิดภาวะที่
เป็ นพิษต่อแหล่งนา้ จืด และด้ านการเกิดภาวะที่เป็ นพิษ
ต่อดินได้
ทั้ง นี้ มาตรการด้ า นพลั ง งานและการจั ด การ
ของเสี ย ที่ น ามาพิ จ ารณาเป็ นเพี ย งร้ อยละ 60 ของ
มาตรการทั้ ง หมด โดยมาตรการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น ามา
พิจารณาจะประกอบไปด้ วยการติดตั้งระบบผลิตนา้ ร้ อน
พลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การศึกษาสวนดอกและการ
ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ในศูนย์การศึกษาหริ
ภุญไชย ซึ่งมีแผนดาเนินการภายหลังจากปี 2565 การ
สร้ างอาคารจอดรถเพิ่ มเติมในศูนย์การศึกษาสวนสัก
และการปรับปรุงระบบรถขนส่งมวลชนเพื่อรองรับผู้ท่ี
น ารถมาจอด ณ อาคารจอดรถ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก าร
ดาเนินการก่อสร้ างแล้ วแต่เนื่องจากในการศึกษานี้ยัง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารรวมผลกระทบของการเดิ น ทางด้ วย
ยานพาหนะส่ ว นตั ว ของบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ ามาในมหาวิทยาลัยเข้ ามาไว้
ในกรณีฐ าน ดัง นั้ น เพื่ อไม่ ใ ห้ เ กิด ความแตกต่ า งของ
กรอบดาเนินงานจึงไม่นับรวมมาตรการนี้ การซ่อมบารุง
ระบบจ่ายนา้ และการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณการใช้
น้า แยกย่ อ ยในแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
แม่นยา เนื่องจากปั จจุ บันอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
เพื่อประเมินการสูญเสียนา้ จากการรั่วไหลในระบบท่อ
ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง ไ ม่ ไ ด้ น า ผล มา แส ดง ใ น ง า น วิ จั ย นี้
นอกจากนั้นในการศึกษานี้ยังไม่นับรวมการติดตั้งระบบ
ไพโรไลซิส ในการเปลี่ยนขยะจ าพวกพลาสติกมาเป็ น
นา้ มันและมาตรการแยกย่อยของแต่ละหน่วยงานที่เน้ น
เกี่ ย วกั บ การบ ารุ ง รั ก ษาระบบปรั บ อากาศและการ
เปลี่ ย นไปใช้ อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน เนื่ อ งจาก
มาตรการแรกเป็ นเพียงระบบขนาดเล็กยังไม่ได้ มีแผนที่
จะขยายให้ เป็ นระบบขนาดใหญ่ ท่ีสามารถรองรับขยะ
ของทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส่ ว นมาตรการหลั ง นั้ น เป็ น
มาตรการระยะสั้นของแต่ละหน่วยงานที่การดาเนินการ
ยังไม่ครอบคลุมถึงปี 2565 ซี่งหากนามาตรการเหล่านี้
มาด าเนิ น การและพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย ผลกระทบทาง
สิ่ ง แวดล้ อมของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ก ็จ ะลดลง
กว่าเดิม
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การนาขยะชุมชนมา
ผลิตเป็ นก๊ าซชี วภาพ

1,000.00
100.00

การนากากไขมัน
จากโรงอาหารมา
ผลิตนา้ มันไบโอ
ดีเซล

10.00

การติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

1.00

การเพิ่มจานวน
รถไฟฟ้ า

ภาพที่ 3 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมที่สามารถลดลงได้ แยกรายมาตรการในปี พ.ศ. 2565

1. Climate change

11. Water scarcity
10. Fossil depletion

9. Terrestrial ecotoxicity

1.0E+01
1.0E-01
1.0E-03
1.0E-05
1.0E-07
1.0E-09

8. Freshwater ecotoxicity
7. Human Toxicity

2. Terrestrial acidification
3. Ozone depletion

4. Freshwater eutrophication
5. Photochemical oxidant
formation
6. Particulate matter formation

1000 Pt/yr

ภาพที่ 4 ปริมาณผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมแยกตามรายกลุ่มผลกระทบในปี พ.ศ. 2565
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อทาการประเมินผล
กระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ วยหลักการและเทคนิ ค
O-LCA ร่ วมกับระเบียบวิธี ReCiPe ซึ่งเป็ นการ
พิ จารณาผลกระทบในหลาย ๆ ด้ านไปพร้ อมกัน จะ
ช่ ว ยท าให้ สามารถประเมิ น ภาพรวมของผลกระทบ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ เกิดการป้ องกันไม่ให้ มีการนา
มาตรการที่ลดผลกระทบด้ านหนึ่งแล้ วไปก่อผลกระทบ
อีกด้ านหนึ่งตามมาจนทาให้ ผลกระทบโดยรวมมีค่าเพิ่ม
มากขึ้น โดยจากการประเมิน การใช้ เ ชื้ อเพลิ ง การใช้
ไฟฟ้ า การใช้ น้ า การใช้ ปุ๋ ยและสารเคมี การใช้
และรั่ ว ซึ ม ของสารท าความเย็ น ปริ ม าณขยะและ
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องค์ประกอบ ปริมาณและคุณภาพนา้ เสียก่อนและหลัง
การบ าบั ด ปริ ม าณมลพิ ษ ทางอากาศต่ า ง ๆ พบว่ า
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะสามารถก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ มที่ม ากกว่ า ผลกระทบด้ า น
ภาวะโลกร้ อ นหรือการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพี ยงอย่ างเดียว โดยผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ใ น ร ะ ห ว่ า ง ปี 2 5 5 6 -2 5 5 9 ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีค่าอยู่ท่ี 5,185.94 kPt/ปี
หรื อคิด เป็ น 3.55 kPt/คน/ปี โดยผลกระทบที่มีค่ า
มากที่สดุ ได้ แก่ Climate change มีค่าอยู่ท่ี 3,093.18
kPt/ปี รองลงมาได้ แก่ Fossil depletion, Particulate
matter formation และ Water scarcity โดยมีค่าอยู่ท่ี
1,889.20 kPt/ปี 161.93 kPt/ปี และ 33.60 kPt/ปี
ตามล าดับ ซึ่ ง หากไม่ มี การด าเนิ น การใด ๆ ภายใน
ระยะเวลาอีกเพียง 5 ปี หรือในปี 2565 ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมโดยภาพรวมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็ น 6,883.83
kPt/ปี แต่หากมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานและการจัดการขยะของเสีย
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ท่ีว างไว้ ก็จ ะสามารถช่ ว ยแก้ ไ ข
ปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นได้ โดยผลกระทบ
ทางสิ่ง แวดล้ อมของปี 2565 ภายหลั ง จากที่มี ก าร
ด าเนิ น การมาตรการต่ า งๆ แล้ วจะลดเหลื อ เพี ย ง
5,466.68 kPt/ปี หรือลดลงได้ ถงึ ร้ อยละ 20.59
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