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งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบส ารวจแหล่งท่ีมาและกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนประจกทั้งทางตรงและทางออ้ม ปี พ.ศ. 2562 (มกราคม – ธันวาคม) 
ตามแนวทางการประเมินขององคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) โดยจ าแนกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององคก์ร ประเภทท่ี 2 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าขององคก์ร และประเภทท่ี 3  การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางออ้มอ่ืน ๆ ขององคก์ร 

ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โรงงาน 2 ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากบั 12,675 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี แบ่งออกเป็นประเภทท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร เท่ากับ               
504 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าขององคก์ร เท่ากบั 12,002 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี และประเภทท่ี 3 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืน  ๆ ขององค์กร เท่ากับ 169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์            
เทียบเท่าต่อปี  ซ่ึงประเภทท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มจากการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
องค์กร จากกิจกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษทั มูราโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.7 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของทั้งองคก์ร รองลงมา เป็นประเภทท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 3.98 และประเภทท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 1.33 
ตามล าดบั 
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แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มความตระหนกัใน
การใชไ้ฟฟ้าใหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์ร เช่น การปิดไฟทุกคร้ังหลงัการใชง้าน การจดักิจกรรม
รณรงค์ดา้นก๊าซเรือนกระจกในองคก์รเพื่อสร้างความตระหนัก 2) การใช้เทคโนโลยีการประหยดั
พลงังาน เช่น การน าระบบอินเวอร์เตอร์มาใชใ้นระบบไฟฟ้าในองคก์ร ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ ป๊ัม 
มอเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนมาใช้เป็นหลอดประหยดัไฟ LED 3)  การใชพ้ลงังาน
ทางเลือก เช่น พลงังานจากแสงอาทิตย ์(Solar Roof) เขา้มาปรับใช้กับบางพื้นท่ีในองค์กร ได้แก่ 
บริเวณทางเดินรอบ ๆ องค์กร และ 4) ก าหนดนโยบายดา้นการจดัการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
อยา่งชดัเจน และมีการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองคก์ร เป็นตน้ 
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In this research, the carbon footprint evaluation of Muramoto Electron (Thailand) Public 

Co., Ltd. had been investigated. Locations and activities in the year 2019 (January – December) 
that cause greenhouse gas emissions both directly and indirectly had been collected as survey data 
according to the guideline of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization). Consequently, the collected data regarding the organization greenhouse gas 
emissions ware categorized into 3 groups: Group 1 was direct emission, Group 2 was indirect 
emission due to electricity utilization, and Group 3 was miscellaneous indirect emission.                            
The investigation results found that total greenhouse gas emission of  Muramoto Electron 
(Thailand) Public Co., Ltd. Factory 2 within the year 2019 was 12,675 tons carbon dioxide 
equivalent (tCO2eq), divided into 504 tCO2eq in Group 1 emission, 12,002 tCO2eq for Group 2, and 
169 tCO2eq from Group 3 emissions. As such, the most greenhouse emission was from indirect 
emission due to electricity utilization accounting for 94.7% of total emission within the 
organization. In addition, the second most greenhouse gas occurrences were due to direct emission 
(equivalently 3.98%), and the third was miscellaneous emission (1.33%), respectively. For the 
greenhouse gas reduction methods, 4 examples had been proposed. The first method was to raise 
personnel awareness in electricity conservation, such as turning off lights after working and 
implementing greenhouse gas reduction campaigns within the organization. The second method 
suggested the use of energy efficient technology, for example, using invertor technology for the air 
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conditioning, pumping, and motoring systems, as well as replacing conventional lighting systems 
with energy saving LED lamps. The third method proposed generation of renewable energy that 
was from solar roofs installation around some parts of the organization, such as the surrounding 
walkways. The fourth was determining clear policies in organization greenhouse gas emission 
management, and also setting greenhouse gas emission reduction goals. 
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