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รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพ่ือการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตัวอย่ำงวิทยำนิพนธ์ (ปริญญำตรี-โท-เอก) 

การประเมินคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง

Waste to Energy and waste managementApplied LCA

Analysis of Green Gross Domestic Product of Sugarcane-based 
Ethanol by Hybrid Life Cycle Assessment

Dynamic life cycle energy and environmental Impact analysis
of kdml 105 rice In upper northern thailand

Evaluation of greenhouse gas emissions from municipal solid waste management 
and forecasting by multivariate grey model



3E กับ Policy Maker 
ผลักดันงานวิจัยสู่ระดับนโยบาย

เมือง

แหล่งทุนของประเทศ

ประเทศ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน

เพ่ือใช้จริง

งานวิจัยของ 3E

• ข้อมูลคุณภำพอำกำศ

• ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับองค์กร
และจังหวัด

• LOW CARBON SOCIETY

• ดัชนีตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 
(Green GDP) ภำคอุตสำหกรรม

• กำรรับรองข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกขององค์กรและโครงกำร
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AeroSURE AirEnvir จุดติดต้ังออนไลน์ทั่วประเทศ
มากกว่า 700 จุด

HARDWARE

COMMUNICATION

DUSTBOY
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Account

โครงการการเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย ระยะท่ี 1-4

ความร่วมมือกับกรมอนามัย หน่วยงานท้องถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ

SONY



GPS tracker

PM1.0/2.5/10 plus Satellite 

ELTRES Transmission

Satellite ELTRES Rx 

(Low Earth Orbit)

Cloud

Transmitter data to 

cloud via Ground 

station

Ranger team

extinguish forest fires

The Quasi-Zenith Satellite System

Inform stake holder

Satellite ELTRES
โครงการวิจัยร่วมกับบริษัท โซน่ี ประเทศญ่ีปุ่น พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลด้วยระบบการส่ือสารของดาวเทียม
วงโคจรต ่า เพ่ือน ามาใช้งานเฝ้าระวังฝุ่นควันและไฟป่า ในพ้ืนท่ีห่างไกล ไร้สัญญาณมือถือและอินเตอร์เน็ต 



Low-cost Sensor Standard
โครงการทดสอบภาคสนามและในห้องปฏบิัติการของการวิเคราะห์ความถูกต้องและ
แม่นย าส าหรับเซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบกระเจิงแสงด้วยวิธีเทียบวัดกับ
มาตรฐาน US-EPA

• Bias

• Precision

• Calibration

• linearity

• Error

• Sensor decay and expiration

• Climate susceptibility

DATA OUTPUT

Laboratory Evaluation 

Field Evaluation 

Sensor Evaluation and Calibration

ความร่วมมือระหว่างส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทดสอบประสิทธิภาพเทียบกับเคร่ืองวัดมาตรฐาน US EPA 
- Beta ray - Light scattering -TEOM

ทดสอบประสิทธิภาพเซ็นเซอร์เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง (4 ภูมิภาค)
- <1 ปี - 1-2 ปี - > 2 ปี



AMBULANCE PATIENT ROOM OFFICE HOME

Bacteria 24% decrease Fungus 30% decrease

Bacteria

Virus

Fungus

APPLICATION

FUNCTION
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AIRBORNE TRANSMISSION

Test by Chulalongkorn Univ. Laboratory

• Advanced oxidation process
• Ozone
• Ultraviolet-C radiation

AD-1 เครื่องท าลาย
เชื้อในอากาศ

โครงการการพัฒนาเครื่องต้นแบบท าลายเชื้อในอากาศส าหรับรถพยาบาล
Development of a Prototype of Air Disinfection Machine for Ambulance



การด าเนินงานที่ผ่านมาโครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการ

แพลตฟอร์ม
lowcarboncity.tgo.or.th

ไฟฟา้

น ้า
ประปา

สาร
ดับเพลิง

สาร
ท าความเย็น

ปุ๋ยเคมี

น ้าเสีย ขยะ

ฐานข้อมูล
การใช้ทรัพยากรในองค์กร

รายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูล
พ้ืนฐาน

เช้ือ
เพลิง

กระดาษ



• ฝ ุ ่นละอองขนำดเล  ก (PM2.5, PM10) (µg/m3)
• อ ุณหภ ูม ิอำกำศ (°C)
• ควำมช ื ้นส ัมพ ัทธ ์ (%RH)
• ควำมด ันบรรยำกำศ (Kpa)
• ควำมเร  วลม (m/s)

• ท ิศทำงลม (°)

แสดงผลข ้อม ูลออนไลน ์แบบเร ียลไทม ์

gateway
Signal Tower

Data Lake ETL
Process

ITSC
Data Center

Online Platform

Dustboy ตรวจวั ดคั ณภาพอากาศ

Development of Mae Moh City Data Platform to Net Zero 

ระบบบร  ิการข  ิอม  ิลจ  ิดความร  ิอนจากระบบดาวเท  ิยม (Satellite Active Fire Hotspot)

แพลตฟอร  ิมแจ  ิงเต  ิอนการเก  ิดไฟปิ  า

พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วย
ข้อมูล (Development of City Data Platform)

พัฒนาข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ

โครงสร ้ำงพ ื ้นฐำน
ของเม ือง

ค ุณภำพอำกำศ

ก ๊ำซเร ือนกระจก พล ังงำน

น   ้ำ

ขยะ

ฐำนข ้อม ูล

แผนสู่เป้าหมาย Net Zero



แพลตฟอรม์ออนไลนส์ ำหรบัโรงแรมมุง่สู่ NET ZERO
HOTEL

ค ัดเล ือกโรงแรม

โรงแรม 21 แหั ง

แพลตฟอร ์มออนไลน ์ www.cf-hotels.com

โรงแรม 
21 แหั ง

ประเมั นสมรรถนะ

โรงแรม 21 แหั ง

ฐานขั อมั ล รายงานผล

น   ้าเส ีย

ก  าซเร ือนกระจก

ไฟฟ า้

อากาศ

เช ื ้อเพล ิง

น   ้าใช ้

ขยะ

ป ีฐาน/ป ีเท ียบ

กรอกข ้อม ูล

ค  านวณ

ผลประเมั นสมรรถนะ

กั าซเรั อนกระจก

เปั าหมายการลด

Net Zero

แพลตฟอร์มออนไลน์ www.cf-hotels.com



84,507 

54,515 

82,083 83,553 

78,864 79,943 

49,875 

77,888 
80,318 

75,671 

 -

 15,000

 30,000

 45,000

 60,000

 75,000

 90,000

2557 2558 2559 2560 2562

มู
ล
ค
่า 
(ล
้าน
บ
าท
)

ปี พ.ศ.

เปรียบเทียบมูลค่า GDP และ Green GDP 

ของอุตสาหกรรมน ้าตาล

GDP Green GDP

 4.05 %

• มูลค่า GDP อุตสาหกรรมน ้าตาล

78,864 ล้านบาท

• มูลค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

3,193 ล้านบาท

• มูลค่า Green GDP อุตสาหกรรม

น ้าตาล 75,671 ล้านบาท

 3.87 %
 5.11 %

 8.51 %

 5.40 %



ตัวอย่างฐานข้อมูลปี 2556 – 2559 ของกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล

Green GDP

2558

2557

2559

2556



หน่วยงานรับรองข้อมูลก าซเรือนกระจกระดับองค์กรและระดับโครงการ
โดยข้ึนทะเบียนระดับชาตแิละไดร้ับการรับรองจาก สมอ.

ขอบข่ายการให้บริการ

• อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา้
• อุตสาหกรรมกระดาษ
• อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

• การผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน
• การผลิตความร้อนจากชีวมวล/แสงอาทิตย์
• การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน


