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บทคดัย่อ 
 การศึกษาการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ในการศกึษา
ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของส่วนการศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถงึ พ.ศ. 2561 เพื่อค านวณหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
และใช้ข้อมูลดังกล่าวพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2562 ถึง พ.ศ. 2570 ด้วยวิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) ในขัน้ตอนการน าขอ้มูลในอดตีมาท าการหารูปแบบที่เหมาะสมกบัขอ้มูลพบว่าได้ค่าความคาด
เคลื่อนทางสถติ ิMAD, RSE, MAPE เท่ากบั 3.57, 4.59, 10.67 ตามล าดบั จากผลการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโรงเรยีนนาย
รอ้ยพระจุลจอมเกลา้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จงึไดเ้สนอแนะใหม้กีารใชร้ะบบโซลาร์เซลล์ในการผลติไฟฟ้าและสรา้งจติส านึกในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัเพื่อน าไปสู่การลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างยัง่ยนื 
ค าส าคญั: การพยากรณ์, ก๊าซเรอืนกระจก, พลงังานไฟฟ้า 
 

Abstract 
 The study of greenhouse gas emissions forecast from using electricity with the case study of Chulachomklao Royal Military 
Academy. The study aimed to find the quantity of greenhouse gas emissions using electricity and to predict the greenhouse gas emissions. 
In this study, the researcher has gathered the information about the usage of electricity in the educational institute during 2556 – 2561 
B.E. in order to calculate the quantity of the emissions and use the data to estimate the amount of the gas emissions during 2562 – 2570 
B.E., using Decomposition method and Seasonal Indexes. In the process, the previous information were used to find the complete suitable 
format with the information. It was found that statistical error; MAD, RSE, MAPE was at 3.57, 4.59, 10.67  respectively. According to the 
result of greenhouse gas emissions forecast in Chulachomklao Royal Military Academy is likely to increase. Therefore, the researcher 
suggested that they use solar system to produce electricity and implant the mindset of using electricity with sufficiency, in order to lead to 
the path of sustainable reducing the usage of it and greenhouse gas emissions. 
Keywords:  Forecasting, Greenhouse gases, Electricity 
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1. บทน า  2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ปัจจุบนัอุณหภูมแิละปรมิาณความเขม้ข้นของก๊าซเรอืนกระจกใน
ชัน้บรรยากาศโลกได้เพิม่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่าหากสถานการณ์
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลกยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิ
ของโลกจะเพิม่สูงขึน้จนไม่สามารถหยุดยัง้การเปลี่ยนแปลงได้ และจะ
เกิดผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของมนุษยชาติ ท าให้ทุกประเทศต้อง
ร่วมกนัในการควบคุมปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จึงได้มกีาร
จดัตัง้รฐัภาควี่าด้วยอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change - UNFCCC) ขึน้ ประเทศไทยในฐานะสมาชกิรฐัภาคอีนุสญัญา 
UNFCCC และประเทศที่เข้าร่วมรบัรองพธิีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ก าหนดพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก จึงได้
แสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ และ
พรอ้มด าเนินตามเป้าหมายของประเทศ ในการร่วมมอืกบัประชาคมโลก
ต่อสูก้บัปัญหาโลกรอ้น  ในปัจจุบนัประเทศไทยมปีรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ประมาณ 305.52 MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า) โดยมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมในภาค
การผลิตไฟฟ้าประมาณ 86.87 MtCO2e หรอืประมาณ 39% ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2559) ซึ่งกิจกรรมในภาคการผลิตไฟฟ้าถือได้ว่าเป็น
กจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด 
 

 
รปูที ่1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยปี 2559 

(ทีม่า: การไฟฟ้าฝ่ายผลติของประเทศไทย, 2559) 
 

 คณะวิจัยได้เล็งเห็นความส าคญัของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าอนัเป็นกจิกรรมที่ท าใหเ้กดิการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากที่สุด จงึได้มกีารศกึษาการใช้พลงังานไฟฟ้า
ในอาคาร โดยได้ด าเนินการศกึษาตวัแบบการพยากรณ์การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เพื่อน าไปใชใ้นการพยากรณ์การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ของส่วนการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหาแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 
 
 

 2.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)   
      การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ คอื การเปลีย่นแปลงลกัษณะ
อากาศเฉลี่ย (Average Weather) ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย 
หมายความรวมถงึ ลกัษณะทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอากาศ เช่น อุณหภูม ิ
ฝน ลม เป็นต้น ในความหมายตามกรอบของอนุสญัญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ FCCC (Framework Convention On Climate 
Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ อนัเป็นผลทางตรง หรอืทางอ้อมจากกจิกรรมของมนุษย์ ที่
ท าใหอ้งค์ประกอบของบรรยากาศเปลีย่นแปลงไป นอกเหนือจากความ
ผนัแปรตามธรรมชาติ แต่ความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่าง
รฐับาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ IPCC (Intergovernmental 
Panel On Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศไม่ว่าจะเนื่องมาจาก ความผนัแปรตาม
ธรรมชาตหิรอืกจิกรรมของมนุษย์ 
 2.2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
 ภาวะโลกร้อน หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก
สงูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศบรเิวณใกลผ้วิโลกและน ้าในมหาสมุทร ในช่วง 
100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 องศาเซลเซียส
สาเหตุที่ท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นเพราะว่าก๊าซเรอืนกระจกที่เพิม่ขึน้จาก
การท ากจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นการเผาถ่านหนิ เชือ้เพลงิ
รวมไปถึงสารเคมทีี่มสี่วนผสมของก๊าซเรอืนกระจกที่มนุษย์ใช้ ท าให้
ก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้ลอยขึน้ไปรวมตวักนัอยู่บนชัน้บรรยากาศของ
โลกท าใหร้งัสขีองดวงอาทติย์ที่ควรจะสะท้อนกลบัออกไปในปริมาณที่
เหมาะสม กลบัถูกก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้กกัเก็บไว ้ท าใหอุ้ณหภูมขิอง
โลกค่อย ๆ สงูขึน้จากเดมิ 
 2.3 กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs)  

 ก๊าซเรอืนกระจกเป็นก๊าซที่มคีุณสมบตัใินการดูดซบัคลื่นรงัสคีวาม
รอ้นหรอืรงัสอีนิฟาเรดไดด้กี๊าซเหล่านี้มคีวามจ าเป็นต่อการรกัษาอุณหภูมิ
ในบรรยากาศของโลกใหค้งที่ซึ่งมกี๊าซที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละเกดิ
จ ากกิ จ ก ร รมขอ งม นุษย์  ก๊ า ซ เ รือ นก ร ะ จกที่ ส า คัญ  คือ  ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มเีทน ไนตรสัออกไซด์และสารซีเอฟซเีป็น
ต้น แต่ก๊าซเรอืนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตมีเพยีง 6 ชนิด
เท่านั ้น โดยเป็นก๊าซที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  (anthropogenic 
greenhouse gas emission) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ
มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
(HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน  (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด ์(SF6 ) ทัง้นี้ ยงัมกี๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย์
ทีส่ าคญัอกีชนิดหนึ่ง คอื สารซเีอฟซ ี(CFC หรอื Chlorofluorocarbon) ซึง่
ใช้เป็นสารท าความเยน็และใช้ในการผลติโฟมแต่ไม่ถูกก าหนดในพธิสีาร
เกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ ากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรอีอลแล้ว 
(องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก, 2557) ในการค านวณปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอ้างอิงจาก องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรือน
กระจก สามารถค านวณไดด้งัสมการที ่1  
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                          E = AD x EF                                       (1) 

 
โดยที ่ E คอื ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยจาก

แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในหน่วย CO2eq 
Activity data (AD) คอื ข้อมูลกิจกรรมทัง้ข้อมูลปฐมภูมิหรอื

ขอ้มลูทุตยิภูม ิ 
Emission Factor 
(EF) 

คอื ค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (0.5664 tCO2/MWh) 

 
 2.4 การพยากรณ์ 
 การพยากรณ์คอืการคาดการณ์สิง่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดยอาศยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ข้อมูลในปัจจุบันและจากประสบการณ์ 
สามารถน าไปใช้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมที่จะมผีลในอนาคตและท าให้สามารถ
วางแผนหรือก าหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ได้  ในการ
พยากรณ์มหีลายรปูแบบซึง่ก่อนการพยากรณ์นัน้ ผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาถงึ
รูปแบบของข้อมูลก่อนเพื่อที่จะเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม
เพื่อท าใหไ้ดค้่าการพยากรณ์ทีม่คี่าความผดิพลาด(Error) น้อยทีสุ่ด  
 
 2.5 วิ ธี การพยากรณ์ แบบแยกส่ วน และดัช นี ฤดู ก าล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) 
 เป็นการแยก (Decomposition) เอาองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีอ่ยู่ภายใน
อนุกรมขอ้มูลออกมา เช่น ขอ้มูลฤดูกาล หรอื ดชันีฤดูกาล เพื่อที่จะท า
ให้ค่ าการพยากรณ์นั ้นมีความแม่นย ามากขึ้น  รูปแบบฤดูกาล 
(Seasonal Patterns) เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ซ ้า ๆ ของแต่ละ
ช่วงเวลาในแต่ละปี ตัวอย่างของปัจจัยที่มผีลต่อรูปแบบฤดูกาล เช่น 
สภาพอากาศ วนัหยุด การส่งเสรมิการขายสนิคา้ โดยรูปแบบฤดูกาล
อาจจะเกดิขึน้ในหลายลกัษณะ อาจจะเกดิซ ้า ๆ กนัในระยะเวลาเป็นปี 
เดอืน หรอืวนั ซึง่ในบางกจิกรรมอาจจะมรีะยะเวลาเป็นชัว่โมงกไ็ด ้เช่น 
ข้อมูลการใช้งานโทรศพัท์ในแต่ละชัว่โมง เป็นต้น (วรพจน์, 2540) ซึ่ง
วิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล ค่าจริงในอดีตใน
ช่วงเวลา t จะมผีลของ แนวโน้ม, การครบรอบ, ฤดูกาล และความคลาด
เคลื่อนดงัสมการที ่2 
 

                         𝑌𝑡 = 𝑇𝐶𝑆𝑒                                  (2) 
โดยที ่ 𝑌𝑡 คอื ค่าจรงิในอดตีในช่วงเวลา t 

            T คอื แนวโน้ม 
           c คอื ผลจากการครบรอบ 
           s คอื ผลจากฤดูกาล 
           e คอื ความคลาดเคลื่อน 

 
 จึงต้องมีการแยกปัจจัยทัง้หมดออกเพื่อให้ได้อนุกรมข้อมูลที่
สามารถน าไปพยากรณ์ได้ โดยวธิีการแยกปัจจยัที่มผีลจากฤดูกาลจะ

ท าโดยหาค่าดชันีฤดูกาลขึ้นมาก่อน โดยการประมาณค่าดชันีฤดูกาล
ค านวณโดยหาจุดกึ่งกลางของถวัเฉลี่ยเคลื่อนที ่ซึ่งเป็นวธิทีีเ่รยีกว่า วธิี
อัตราส่วนต่อถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Ratio to moving average method) 
เมื่อได้ค่าดชันีฤดูกาลแล้ว (วรพจน์, 2540) จากหลกัการของการแยก
ส่วนของอนุกรมเวลาสามารถหาค่าการแยกส่วนองค์ประกอบฤดูกาล 
(TCe) ไดโ้ดยน าค่าจรงิส่วนดว้ยค่าดชันีฤดูกาล แสดงดงัสมการที ่3 
 

                                  𝑇𝐶𝑒 =
𝑌𝑡

𝑆
                                (3) 

 หลงัจากทีม่กีารแยกส่วนองคป์ระกอบฤดูกาลแลว้ น าเอาค่า TCe ที่
ได้มาใช้ในการพยากรณ์โดยวธิกีารพยากรณ์การวเิคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis)  
 
2.6 การพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  
 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะหรอืปัจจยัที่แทนด้วย
ตวัแปรตัง้แต่สองตวัแปรขึน้ไป เพื่อท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์ทศิทาง
ความสมัพนัธ์ และลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรอืเป็นการ
วิเคราะห์โดยอาศัยค่าที่ทราบจากตัวแปรหนึ่ง(วรพจน์, 2540)  แล้ว
น าไปพยากรณ์ค่าของอกีตวัแปรหนึ่ง ว่ามคีวามแปรผนัในสดัส่วนเท่าใด
หรอืในระดบัใดสามารถค านวณสมการถดถอยไดด้งัสมการที ่4 
 
                                𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥                              (4)                       
โดยที ่ Y คอื ตวัแปรตาม 
            X คอื ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ 
            a คอื ค่าคงที ่(Constant) เป็นค่าทีต่ดักนัแกน Y 
            b คอื ความชนั (Slope) ของเสน้กราฟ 

   
 2.7 วิธีการพยากรณ์แบบการถดถอยแบบโพลีโนเมียล 
     เป็นการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) อย่างหนึ่ง 
โดยตวัแปรต้นอยู่ในรูปของพหุนามเช่นเดียวกนักบัสมการพหุนามทัว่ 
ไป ยกตวัอย่างเช่น สมการที ่5 เป็นตน้ (อานนท,์ 2560) 
 
                  𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3                  (5) 
โดยที ่ Y คอื ตวัแปรตาม 
            X คอื ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ 

            a,b,c,d คอื ค่าคงที ่(Constant)  
 

 2.8 วิธีการพยากรณ์แบบการเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบไม่ถ่วงน ้าหนัก 
(Moving Averages) 
      การพยากรณ์โดยวธิกีารปรบัเรยีบเหมาะส าหรบัลกัษณะขอ้มูลทีม่ี
การเคลื่อนไหวขึน้ลงในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยไม่มลีกัษณะแนวโน้มหรอืวฏั
จักร วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มต้นโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
อย่างง่าย เช่น การหาค่าเฉลี่ยยอดขาย 3 สปัดาห์ หาได้ด้วยการรวม
ยอดขาย 3 สัปดาห์เข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 3 ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่า
พยากรณ์ในสปัดาหท์ี ่4 ดงันัน้ถ้าจะพยากรณ์ยอดขายสปัดาหท์ี่ 5 ก็ให้
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บวกยอดขายสปัดาห์ที่ 4 เข้าไปและหกัยอดขายสปัดาห์แรกออกแล้ว
หารด้วย 3 จะถูกเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVE) ไปข้างหน้า จึงเรียกว่า 
“ค่าเฉลีย่เคลื่อนที”่ 
 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   3.1  ชยัชาญ  ฤทธเิกรกิไกร (2558) ได้ศกึษาเรื่องการพยากรณ์ผล
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ
ไทยโดยใชร้ะบบการวางแผนทางเลอืกพลงังานในระยะยาว กรณีศกึษา 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พบว่า การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 2444 Mt of CO2 ในปี พ.ศ. 2553  
เป็น 2494 Mt of CO2 ในปี พ.ศ. 2557 
    3.2 วรีะ ศิรวิรรณ (2556) ศึกษาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาค
พลงังานของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า 
ปริมาณการปล่ อยก๊ าซ เรือนกระจกส่ วนใหญ่ เกิดจากการ ใช้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าประเภท เครื่องปรบัอากาศ พดัลม ตูเ้ยน็และเครื่องท าน ้า
เย็น มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณมากที่สุด จ านวน 
2,519.87 กิโลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวนั รองลงมาคือ
ประ เภทคอมพิว เตอร์และอุ ปกร ณ์จ านวน 1451.67 กิ โลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อวนั ดงันัน้ เพื่อใหม้ปีรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกน้อยลง ควรมกีารลดการใชพ้ลงังานในประเภทนี้ 
     3.3 กญัญณัช บรรเทาวงค์ (2556) ได้ท าการศกึษาการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตยีง จ านวน 2 แห่ง โดย
การประเมนิคารบ์อนฟุตพริ้นทข์ององค์กร พบว่า การใช้พลงังานไฟฟ้า
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 60 และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกส่วนใหญ่มาจากผูร้บับรกิารผูป่้วยในมากกว่ารอ้ยละ 96 จะ
เหน็ได้ว่าโรงพยาบาลเป็นองค์กร หนึ่งที่มคีวามส าคญัและเป็นแหล่งที่
ก่อใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
     3.4 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (2553) ได้ท าการศึกษาการ
พยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พบว่า ในปี ค.ศ.2000 เมื่อเทียบ
กบัปี ค.ศ 1994 ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิม่ขึ้น 
ในขณะที่การดูดซบัก็เพิม่ขึ้น(ติดลบมากขึ้น) อย่างไรก็ดี ช่วงปี ค.ศ.
2000 ถงึ 2004 ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องประเทศ
ไทยมแีนวโน้มลดลงแล้วค่อย ๆ เพิม่ขึ้นโดยอตัราการเพิม่ขึ้นเร็วกว่า
อตัราที่ลดลงปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี ค.ศ.2000 
เกดิจากนโยบายรฐับาลที่เร่งขยายพืน้ทีอ่นุรกัษ์ และเพิม่พืน้ทีป่่าในช่วง
ปี ค.ศ.1990 ท าใหพ้ื้นที่ป่าสามารถเก็บกกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากขึน้อย่างต่อเนื่อง จะเหน็ได้ว่าป่าไมดู้ดซบัสุทธใินปี ค.ศ.2000 และ
เพิม่มากขึน้ในปี ค.ศ.2004 
     3.5 อัครชั บรรจุศิลป์ (2550) ได้ท าการศึกษาการหารูปแบบการ
พยากรณ์ (Forecasting model ) ทีเ่หมาะสมกบัโรงงานอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอนาคต
ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
ผูใ้ชไ้ฟรายใหญ่ในระบบ 155 KV. ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเขต 3 ภาคกลาง ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2547 ถงึเดอืน

ตุลาคม ปี 2550 รวมทัง้สิ้น 36 เดือน ได้ใช้รูปแบบการพยากรณ์ 7 
รูปแบบมาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ Trend Analysis, Time Series 
Decomposition, Moving Average 3 เดอืน, Moving Average 4 เดอืน
, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, 
Winter’s Method  จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ขอ งความคลาด เคลื่ อนสมบู ร ณ์ (Mean Absolute Percent Error, 
MAPE) และการให้ระดับความส าคญัของข้อมูลมาใช้พิจารณาเลือก
รูปแบบการพยากรณ์ทัง้ 7 รูปแบบ สามารถหารูปแบบการพยากรณ์ 
(Forecasting model) ทีเ่หมาะสมกบัโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ได ้ 
    3.6 ภัทราพล กองทรัพย์ . (2560). ได้ประยุกต์ ใช้ เทคนิคการ
พยากรณ์วธิตี่าง ๆ ในการพยากรณ์ยอดขายขา้วฮางงอก: กรณีศกึษา
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศร ีจงัหวดัสกลนคร ด้วยการศึกษา
ข้อมูลยอดขายข้าวฮางงอกของข้าว 4 ชนิดได้แก่ ข้าวมะลิ 105 ข้าว
หอมนิล ข้าวไรซ์เบอรีแ่ละขา้วมะลแิดง โดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลงั (ปี 
2555-2557) และได้ประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์ 7 วิธีได้แก่ การหา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน ้าหนัก วธิีปรบั
เรียบแบบเอกซ์โปแนนเชียล วิธีปรบัเรียบแบบดับเบิลเอกซ์โปแนน
เชียล วธิีแนวโน้มเชิงเส้น วธิีแนวโน้มดชันีฤดูกาล และการพยากรณ์
แบบวนิเตอร์ พร้อมทัง้หาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์
โดยใช้ดชันี 3 ชนิดคอื ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสมับูรณ์ (Mean Absolute 
Deviation : MAD) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (Mean 
Squared Error : MSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนรอ้ยละสมับูรณ์ 
(Mean Absolute Percentage Error : MAPE) พบว่ า เทคนิ คก า ร
พยากรณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบักลุ่มวสิาหกจิฯ คอืวธิกีารพยากรณ์แนวโน้ม
ดชันีฤดูกาล โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมับูรณ์ ต ่าที่สุดเท่ากบั 
15.61 เปอร์เซ็นต์และสามารถก าหนดมูลภณัฑก์นัชนของขา้วไรซ์เบอร์
รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิ 105 และข้าวมะลิแดงได้โดยเฉลี่ยต่อวนั คอื 
274.46 607.43 549.83 และ 640.55 กโิลกรมัตามล าดบั 
 
4. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
        ขัน้ตอนในการด าเนินงานวจิยัมทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัรปูที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
 

4.3 หารปูแบบการพยากรณ์ทีเ่หมาะสม 

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

4.4 พยากรณ์หาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 

4.2 ค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

4.5 สรุปผลการวจิยั 



 

 

 

The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2021) 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอตุสาหการ ประจ าปี 2564 

5-7 พฤษภาคม 2564 โรงแรมเดอะเบด เวคชัน่ ราชมงัคลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา     

 4.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลการพยากรณ์ 
     การพยากรณ์การใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศึกษาโรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าใชข้อ้มูลตัง้แต่ พ.ศ. 2556 - 2561 โดยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิีการเก็บข้อมูลจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโดยใช้
แบบบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าของสายการบงัคบับญัชาการส่งก าลงั
บ ารุงของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าซึ่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากการผลติมาจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดั
นครนายก เป็นการคดิการใชไ้ฟฟ้าแบบ TOU (Time Of Use) 
 
 4.1.2 การศึกษาและเกบ็รวบรวมการใช้พลงังานไฟฟ้า 
      การใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระ
จุลจอมเกลา้ประกอบดว้ยอาคารเรยีนต่าง ๆ ดงัรปูที ่3 และตารางที ่1 
 
 

 
รปูที ่3 อาคารเรยีนของส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
 
ตารางที่ 1 อาคารเรียนของส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ 

ล าดบั กองวชิา 
1 กองเตรยีมการและควบคุมการศกึษา 
2 กองวชิาประวตัศิาสตร ์
3 กองวชิาสงัคมศาสตรเ์พื่อการศกึษา 
4 กองวชิาฟิสกิส ์
5 กองวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
6 กองวชิาวศิวกรรมสรรพาวุธ 
7 กองวชิาอกัษรศาสตร ์
8 กองวชิาเคม ี
9 กองวชิาวทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
10 กองวชิาคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์
11 กองวชิาวศิวกรรมโยธา 
12 กองวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

 4.2 การศึกษาและเกบ็รวมรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
        หลงัจากที่เก็บรวบรวมการใช้ไฟฟ้าของส่วนการศกึษาโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาท าการค านวณหา
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยใช้สมการที่ (1) ได้ปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก(tCO2eq) ในแต่ละเดอืนดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ. 2556 - 2561 

 
 4.3 หารปูแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเดือนโดยน า
ขอ้มลูมาพลอ็ตกราฟ พบว่ามรีปูแบบของฤดูกาล ดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ.2556 - 2561 

 
 จงึได้เลอืกใช้วธิกีารพยากรณ์แบบแยกส่วน และดชันีฤดูกาล การ
ค านวณหาค่าดัชนีฤดูกาลโดยใช้วิธีหาจุดกึ่งกลางของวิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนที ่ไดค้่าดชันีฤดูกาลในแต่ละเดอืนดงัตารางที ่3 
 
 
 
 
 

เดอืน 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก(tCO2eq) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
มกราคม 25.09 16.88 18.95 27.49 23.99 23.37 
กุมภาพนัธ ์ 26.65 17.94 20.49 21.72 20.97 21.81 
มนีาคม 44.78 29.66 33.06 24.05 24.35 22.41 
เมษายน 27.30 37.11 33.21 33.34 28.94 29.11 
พฤษภาคม 44.07 38.11 38.28 43.32 44.84 48.17 
มถิุนายน 42.86 45.08 49.40 46.06 46.91 43.41 
กรกฎาคม 38.06 41.08 40.98 33.18 32.15 45.76 
สงิหาคม 34.39 35.86 39.63 41.66 56.01 39.63 
กนัยายน 37.75 41.38 48.92 36.87 44.10 42.53 
ตุลาคม 40.22 46.76 36.60 40.85 35.81 46.57 

พฤศจกิายน 36.36 33.28 34.36 40.27 38.75 41.78 
ธนัวาคม 23.81 27.82 30.68 33.30 34.32 38.54 
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     ตารางที ่3 ค่าดชันีฤดูกาลในแต่ละเดอืน 
เดอืน ดชันีฤดูกาล เดอืน ค่าดชันีฤดูกาล 

มกราคม 0.627 กรกฎาคม 1.069 
กุมภาพนัธ ์ 0.581 สงิหาคม 1.190 
มนีาคม 0.888 กนัยายน 1.198 
เมษายน 0.912 ตุลาคม 1.147 
พฤษภาคม 1.198 พฤศจกิายน 1.044 
มถิุนายน 1.327 ธนัวาคม 0.852 

 
 จากนัน้ได้น าค่า TCe หรอืปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเมื่อแยก
ส่วนองค์ประกอบฤดูกาลออกแล้ว มาค านวณด้วยวธิกีารพยากรณ์การ
วเิคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) ไดส้มการดงัสมการที ่5 
 

Y = 34.4426 + 0.0282X                          (5)                       
 
 เมื่อน าข้อมูลในอดีตและรูปแบบการพยากรณ์มาค านวณค่าความ
คลาดเคลื่อนไดค้่า MAD, RSE, MAPE ดงัตารางที ่4 โดยผูว้จิยัยงัไดใ้ช้
วิธีการพยากรณ์แบบการถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial 
Regression) และการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่ถ่วงน ้ าหนัก (Moving 
Averages) 2 เดอืน รวมดว้ยเพื่อเปรยีบเทยีบค่าความคลาดเคลื่อน  
 
ตารางที ่4 ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของแต่ละวธิ ี

รปูแบบการพยากรณ์ MAD RSE MAPE 
การถดถอยแบบโพลโีนเมยีล 7.80 9.39 24.06 
ค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่ 7.32 9.00 22.09 
วธิกีารพยากรณ์แบบแยก
ส่วน และดชันฤีดูกาล 

3.57 4.59 10.67 

 
จากตารางความคลาดเคลื่อนจะเห็นว่าวธิีการพยากรณ์แบบแยกส่วน 
และดชันีฤดูกาลเป็นวธิทีีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด เมื่อวาดกราฟขอ้มลู
ในอดีตและรูปแบบการพยากรณ์วธิีการพยากรณ์แบบแยกส่วน และ
ดชันีฤดูกาลไดด้งัรปูที ่5  
 

 
รปูที ่5 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอดตีเทยีบกบัค่าการพยากรณ์ 
 

 4.4 พยากรณ์หาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
 เมื่อใช้สมการที่ 5  พยากรณ์หาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
และปรบัค่าที่ได้ด้วยค่าดชันีฤดูกาลในปี 2562 ถงึ พ.ศ. 2570 ได้ผลดงั
รปูที ่6 
 

 
     รปูที ่6 การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี พ.ศ.2562 – 2570 

 
 จากผลการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี พ.ศ.2562 ถงึ 
พ.ศ. 2570 พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกปี 
 
 4.5 ผลการพยากรณ์ 

 จากการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ โรงเรยีนนายรอ้ย
พระจุลจอมเกลา้ในแต่ละปีจะมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 การพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจากปี พ.ศ. 2562 - 2570 

ปี 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (tCO2eq) 

ปี 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (tCO2eq) 

62 441.18 67 461.51 
63 445.24 68 465.57 
64 449.31 69 469.64 
65 453.38 70 473.71 
66 457.44   

 
5. สรปุ 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้ว ิจัยได้ศึกษาการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้าของส่วนการศึกษาโรงเรยีนนายรอ้ย
พระจุลจอมเกล้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และเพื่อพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการ
พยากรณ์และเลือกการพยากรณ์แบบแยกส่วน และดัชนีฤดูกาล 
(Decomposition method and Seasonal Indexes) เนื่องจากขอ้มลูการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมรีปูแบบของฤดูกาล ก่อนการพยากรณ์ผูว้จิยัได้
เปรยีบเทยีบค่าความคาดเคลื่อนของวธิกีารพยากรณ์แบบแยกส่วน และ
ดชันีฤดูกาล กบัวธิีการถดถอยแบบโพลีโนเมยีลและวธิีการพยากรณ์
แบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่ถ่วงน ้าหนักพบว่าวธิกีารพยากรณ์แบบ
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แยกส่วน และดชันีฤดูกาลมคี่าความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด เมื่อค านวณ
ดัชนีฤดูกาลในเดือนมกราคม – ธันวาคม มีค่าดัชนีฤดูกาล 0.627, 
0.581, 0.888, 0.912, 1.198, 1.327, 1.069, 1.190, 1.198, 1.147, 
1.044 และ 0.852 ตามล าดบั จากนัน้จงึได้แยกส่วนของดชันีฤดูกาล(s) 
และน าค่าแยกส่วนองคป์ระกอบฤดูกาล(TCe) ประมาณค่าแนวโน้ม โดย
วธิีการพยากรณ์การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ได้
สมการการพยากรณ์ Y = 34.4426 + 0.0282X เมื่อพยากรณ์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี พ .ศ. 2562 – 2570 มีค่าการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จก  441.18, 445.24, 449.31, 453.38, 457.44, 461.51, 465.57, 
469.64 และ 473.71 tCO2eq ตามล าดบั โดยจากผลการพยากรณ์การ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมแีนวโน้มสงูขึน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้สนอแนะให้โรงเรยีน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้มกีารใชร้ะบบโซล่าเซลลใ์นการผลติไฟฟ้าเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างจิตส านึกในการใช้
พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
      6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัและการน าผลการวิจยัไปใช้  
 6.1.1 เนื่องจากปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงขึน้ในแต่ละปี 
โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรใช้ระบบโซลาเซลล์ในการผลติ
ไฟฟ้าเพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยการติดตัง้ระบบ
โซลาเซลล์ 1 กิโลวัตต์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 1.03 tCO2e ต่อปี (การุณย,์ 2561) 
     6.1.2 ตดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้นโดยรอบหอ้งที่มกีารปรบัอากาศเพื่อ
ลดการสญูเสยีพลงังานจากการถ่ายเทความรอ้นเขา้ภายในอาคาร 
     6.1.3  ในส านักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรบัอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีไ่ม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 
     6.1.4  ไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนเวลาเริม่งาน และ
ควรปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนเวลาเลกิใชง้านเลก็น้อย เพื่อประหยดัไฟ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรใหม้กีารส ารวจปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยขึ้นตรงของ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ 
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