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งานศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแหล่งก าเนิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือกระจกของ

บริษทัอีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากดั ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO หรือ Corporate Carbon 

Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหน่ึงในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการ

ด าเนินงานขององคก์ร อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทอ์งคก์ร ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซ

เรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ไดแ้บ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทางตรง ทางออ้ม และอ่ืน ๆ  

ผลการศึกษาพบว่า บริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด มีการปล่อยเรือนกระจกทั้ งส้ิน 55.41 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยมีสัดส่วน ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ร้อยละ 0.676, การใชท้รัพยากรน ้ า 

อุปกรณ์ส านกังาน 0.256 และ กิจกรรมการเผาไหมแ้ละการซอ้มดบัเพลิงร้อยละ 0.65 ตามล าดบั ทั้งน้ีทางผู ้
ศึกษาได้เสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยเน้นด้านการบริการจัดการ

ทรัพยากรภายในองคก์รเป็นหลกั ประกอบกบัการขอความร่วมมือจากคู่คา้และพนกังานภายในองคก์รใน

การลดหรือเวน้กิจกรรมส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซเรือกระจกขององคก์ร 
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The purpose of this study was to determine the amount and source of greenhouse gas 

emissions of ERM-Siam. The Carbon Footprint for Organization (CFO or Corporate Carbon 

Footprint (CCF)) is a method of showing the amount of greenhouse gas emissions from an 

organization's operations. This will lead to the formulation of management guidelines for 

effective reduction. Carbon footprint assessment guidelines of Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization (TGO) activities are divided into 3 types: Direct activity, Indirect 

and others.  

The results shown that the amount of greenhouse gas emissions of ERM-Siam Co., Ltd. 

is 55.41 ton CO2e per year in total. Proportionally, 3 types of activities come to 67.6 percent in 

the electrical energy, 25.6 percent of Office equipment, and 6.5 percent of fuel consumption 

respectively. The study has proposed a way to reduce the organization's greenhouse gas 

emissions with a focus on resource management services within the organization. In addition to 

requesting cooperation from partners and employees within the organization to reduce or abstain 

from activities that may resulting in an increase in the gas supply of the organization. 
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