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        วารสาร RE-NEWS ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 3 นับตั้งแต่เปิดตัวฉบับแรกในเดือนกันยายน 2559 

โดยวารสารฉบับแรกได้แนะน�าเกี่ยวกับหน่วย กลุ่ม ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง            

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยรวมกลุ่มกันท�างานวิจัย

และการผลิตผลงานวิชาการโดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง วารสารฉบับที่ 2 ได้น�าเสนอ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

     วารสาร RE-NEWS ฉบับที่ 3 ขอน�าเสนอเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน          

สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 3 โครงการวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนทุน

วิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ผลงานวิจัยเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย คือ “University in the Park”

        ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร RE-NEWS จะสามารถเป็นช่องทางหนึ่ง  ใน

การถ่ายทอดข่าวสารด้านการวิจัย รวมไปถึงความส�าเร็จของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปยัง    

ผู้ติดตาม หรือ ผู้ที่สนใจ โดยท่านสามารถติดตามข่าวสาร RE-NEWS ของเราผ่านทางเว็บไซต์         

ส่วนบริการงานวิจัย หรือ Facebook ของส่วนบริการงานวิจัยได้ที่ www.facebook.com/

RS.MFU/ ในทุกๆ รายเดือน 

ขอบคุณทุกๆ ท่านส�าหรับการติดตาม RE-NEWS                                        
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หนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบกับปณิธานในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใน

การ “ปลูกป่า สร้างคน” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่าขึ้นทุกปีเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัย

เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจึงให้ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ท่ีสนใจท�าวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ส่วนบริการงานวิจัยจึงขอแนะน�าโครงการวิจัย จ�านวน 3 โครงการวิจัย ซึ่งด�าเนินการวิจัยโดย     

อาจารย์และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ และจากส�านักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการวิจัยทั้งหมดได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 

พ.ศ. 2558 
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โครงการที่ 1 : การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์, อาจารย์ ดร.ชิษณุพงษ์ ชาติอาสา และนางพัทธยาพร อุ่นโรจน์  

                       ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

                       ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นการลดเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร (Save Food MFU)

2. วัดทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อนและหลังการรณรงค์

ตัวอย่างเศษอาหารเหลือทิ้งการสังเกตเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน
ภาพประกอบโดย ปเนต มโนมัยวิบูลย์  
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1. แบบสอบถาม

2. การสังเกต

จากกลุ่มตัวอย่าง 1,213 คน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเศษอาหารในมหาวิทยาลัย  

   แม่ฟ้าหลวงในการออกแบบสื่อและข้อความการรณรงค์  

   เพิ่มเติม จากโปสเตอร์สร้างความตระหนักถึงปัญหา  

   การสูญเสีย และขยะอาหาร 

2. ร้านค้าในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้รับสติ๊กเกอร์  

   ที่บอกวิธีการสั่งอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณ และของ

   ที่รับประทาน เพื่อจะน�าไปติดไว้หน้าร้าน

3. มีการติดป้ายเตือนกระตุ้นให้นักศึกษาพยายาม รับประทาน

   อาหารที่สั่งมาให้หมดติดที่โต๊ะอาหาร

การวัดผลกระทบของการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มุ่งเน้นการลดเศษอาหารที่เหลือจากการรับ

ประทานอาหาร 1 การวัดทัศนคติ และพฤติกรรมด้านสิ่ง

แวดล้อมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2

เครื่องมือ

ผลการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายของภาชนะท่ีถูกน�ามาวางท่ีจุด

คืนภาชนะ ก่อนและหลังการรณรงค์ จ�านวน 776 ภาพ 

แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของภาชนะที่ไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้ง

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 20 

นอกจากน้ียังพบว่าประเภทเศษอาหารท่ีลดลงอย่างมีนัย

ส�าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ และผักข้างจาน ซึ่งตรง

กับประเภทอาหารที่ปรากฎบนป้ายเตือน

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีแต้มคะแนนทัศนคติและพฤติกรรมที่มี

   ความสอดคล้องกัน แต่คะแนนทั้งสองมีแนวโน้มว่าจะ

   ลดลงระหว่างภาคการศึกษา

2. ผลการส�ารวจสะท้อนให้เห็นถึง ความส�าคัญของการสร้าง

   วัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับสมาชิกใหม่ในช่วงแรก และ

   ความท้าทายของการรักษาระดับความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

   เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษามีการเรียน และกิจกรรม

   นอกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น

ผลการ

ศึกษา

การรณรงค์สามารถเป็นจุดเริ่มต้น หรือเครื่องย�้าเตือน กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่การสร้างวินัยจ�าเป็นต้อง

บูรณาการ มิติด้านสิ่งแวดล้อม เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้พฤติกรรม เช่น การคัดแยกขยะกลายเป็นเรื่องปกติ
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ข้อเสนอแนะ

การรณรงค์สร้างความตระหนักเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะลดขยะเศษอาหาร การ

ศึกษานี้เพิ่มเติมเครื่องมือการวัดผลที่จะป้องกันการเกิดขยะเศษอาหาร ผลการ

ศึกษาพบว่า การรณรงค์ที่มีประสิทธิผลจ�าเป็นต้องศึกษาบริบทเพื่อจะออกแบบในการ

สร้างความตระหนักของปัญหาขยะจากเศษอาหารในกลุ่มเป้าหมายและให้กลุ่มเป้าหมาย

แสดงพฤติกรรมลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร สติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความลักษณะการ

สั่งการเพื่อไม่ให้เกิดขยะเศษอาหารและป้ายรณรงค์ด้วยข้อความเชิงบวกเกี่ยวกับการ

ลดปริมาณขยะเศษอาหารถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการรณรงค์

การลดปริมาณเศษขยะอาหาร  อย่างไรก็ตามผลการรณรงค์พบว่า เครื่องมือดังกล่าว

ส่งผลน้อย จึงจ�าเป็นต้องท�าควบคู่กับมาตรการอื่น เช่น การออกกฎ การจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ และการลดปริมาณอาหารที่ขาย  

ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ก่อน-หลัง การรณรงค์

21%

16%

ก่อน หลัง

อาหารเหลือทิ้งมาก อาหารเหลือทิ้งค่อนข้างน้อย

38%

20%

ก่อน หลัง

30%

44%

ก่อน หลัง

อาหารเหลือทิ้งน้อย ไม่มีอาหารเหลือทิ้ง

11%

20%

ก่อน หลัง

มาตรการอื่น เช่น การออกกฎ การจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์ และการลดปริมาณอาหารที่ขาย 

Background & Context Study 

Campaign Success



ห้องที่มีมุมอับและเป็นทิศทางที่

แสงภายนอกส่องเข้าไม่ถึงมีหน้า

ต่างเป็นกระจกใส

ห้องที่มีแสงสว่างธรรมชาติ 

ส่องเข้าถึงมากกว่า 1 ทิศทาง 

มีหน้าต่างเป็นกระจกใส

เลือกใช้วัสดุ

ที่มีการสะท้อนแสงดีมาก
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน1

โครงการที่ 2 ต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความเข้มแสงสว่างของมหาวิทยาลัย 
                     อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก, อาจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม และ อาจารย์อ่อน ลายเงิน 

                     สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                     ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน รายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์
1. ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเข้มสว่างของอาคาร กรณี

   ศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างของอาคาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. จัดท�าแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความเข้มแสงสว่าง

   ของอาคาร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก 2 อาคาร อาคารละ 2 ชั้น อาคารส�านักวิชา E3A ชั้น 2,3 E3B ชั้น 3,4 โดยอาคารกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล

เป็นอาคารสร้างใหม่ที่เปิดใช้งานมาประมาณ 2 ปี เป็นอาคารแฝดที่ตั้งอยู่แนวไหล่เขา โดยแนวอาคารวางในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นอาคารส�านักวิชาซึ่งลักษณะงานเป็นงานเอกสาร งานส�านักงาน แบ่งเป็นห้องย่อยส�าหรับเป็นห้องพักคณาจารย์ จากการส�ารวจปัจจัย  

พื้นฐานที่มีผลต่อความเข้มของแสงสว่างในอาคาร พบว่า ทุกห้องมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างดี พื้น ผนัง และวัสดุตกแต่งใช้สีโทน

อ่อน ที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงสูง อุปกรณ์ส่องสว่างใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ความส่องสว่าง 3050 Lumen 

มีฝาครอบหลอดไฟที่ช่วยควบคุมการกระจายแสง โดยในแต่ละห้องจะมีชุดอุปกรณ์ส่องสว่าง และมีชุดส่องสว่างบริเวณทางเดิน    
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6

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด2

ไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนด2

การตรวจวัดความเข้มแสง

เฉลี่ยจากการท�างานจริง

Lux Meter และ Photocell

เครื่อวมือและอุปกรณ์ในการ

ตรวจวัดความเข้มแสง

1ค่ามาตรฐานความส่องสว่าง ส�าหรับบริเวณจอภาพและเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 600 Lux, ส�าหรับงานเอกสารไม่น้อยกว่า 400 Lux
2กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549

การออกแบบระบบแสงสว่าง



ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มจ�านวนหลอดไฟหรือเลือกใช้หลอดไฟที่มีค่าความส่องสว่าง

สูงกว่าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันส�าหรับบริเวณท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอและ

ควรสอบถามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพแสงเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับแสงสว่างในประเด็นอ่ืนท่ีอาจเกิด

ขึ้น เช่น แสงบาดตา มุมการตกกระทบของแสง และความสามารถใน

การมองเห็นรวมถึงปัญหาด้านสายตาของผู้ปฏิบัติงาน การปรับปรุง

ระบบแสงสว่างสามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มโคมไฟ หรือ 

การเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ควรพิจารณาใน

ประเด็นของความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ี

เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
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เมื่อด�าเนินการตรวจวัดความเข้มแสงเฉลี่ย จากการท�างานจริงแล้ว พบว่ามีจุดที่ผลการค�านวณการออกแบบไม่ได้ตามค่ามาตรฐานแต่

ผลการตรวจวัดระดับแสงเฉลี่ยจากสภาพการท�างานจริงพบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้จุดที่มีผลการตรวจ

วัดเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดนั้น เป็นห้องที่มีแสงจากธรรมชาติส่องเข้าถึงมากกว่า 1 ทิศทางที่แสงส่องเข้ามาถึงนั้นมีหน้าต่างซึ่ง

เป็นกระจกใส และติดตัวมู่ลี่ส�าหรับหรี่แสง จึงช่วยให้ความสามารถในการรับแสงดีขึ้น ส่วนจุดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดนั้น

พบว่าตั้งอยู่ในมุมอับ และเป็นทิศทางที่แสงจากภายนอกส่องเข้าไปไม่ถึง จึงท�าให้ระดับความเข้มแสงสว่างต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ในภาพ

รวมพบว่าการออกแบบระบบแสงสว่างยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงดีมาก แต่ก�าลังการ

ส่องสว่างและจ�านวนโคมอาจไม่เพียงพอ จึงท�าให้ผลค�านวณการออกแบบต�่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

การปรับปรุงระบบแสงสว่างสามารถเลือก

ได้หลายวิธี เช่น การเพิ่มโคมไฟ หรือ  

การเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง

ความสว่างในบางบริเวณของตึกส�านักงานมีค่าต่�ากว่า

มาตรฐาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

การตรวจวัดแสงโดยเครื่อง Lux Meter

หลอดไฟที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติ : 

ส่องสว่างต่อก�าลังไฟฟ้าสูง 

และ มีการกระจายตัวของแสง

อย่างมีประสิทธิภาพ

หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 

(85 Lumen/watt)

คุณสมบัติ : 

แสงกระจายตัวไปทั่วทิศทาง 

มหาวิทยาลัยจึงใช้ฝาครอบหลอดไฟ 

เพื่อช่วยการกระจายแสง

หลอดไฟ LED

(90-104 Lumen/watt)

ห้องที่แสงสว่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ห้องที่แสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน



โครงการที่ 3 การประเมินสถานการณ์การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อจัดท�าแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง             

      อาจารย์อ่อน ลายเงิน, อาจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม และ อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก 

                    สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                    ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์
1. ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ค�านวณการใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. ค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. จัดท�าแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารส�านักงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Energy consumption ratio of MFU 
during academic year 2014

ที่มา http://www.ledandlamp.com/category/45/ไฟแขวนฝ้า-led-

panel-grille

3%
Lighting

ที่มา http://www.sethnco.com/office-air-conditioner

-1980297.html

85%
Air conditions

11%
Office electric 

Appliances

ที่มา http://www.thaihometown.com/photo/im-

age_file11/267730/267730-1.jpg

1%
Electric Appliances 

in Kitchen

Energy consumption

36.78 kWh/m2

CO
2
 emission

22.4 kgCO
2
,Eq/m2/yr 

CO
2
 emission reduction

72.01 kgCO
2
,Eq/m2/yr

Energy cost saving

15,867,960 Baht/Life Time
Energy saving appliances
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในอาคารส�านักงาน E3A E3B และ E1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 85 ของอาคารส�านักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ในระบบปรับอากาศ (Air 

Condition) ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ากว่าภาคอื่นของประเทศไทย โดยในปี 2557 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ไฟฟ้าสูงสุด 12,036,777.82 kWh. โดยมีอัตราการใช้ไฟฟ้า 36.78 kWh/m2 ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ประมาณ 22.4 kg CO
2
, Eq/m2/yr  นอกจากนี้จากการส�ารวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน พบว่า บุคลากร

และนักศึกษายังขาดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ยังมีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้แม่ไม่ใช้งาน

ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินพบว่าหากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานจะ

ช่วยประหยัดเงินได้สูงถึง 15,867,960 บาท ตลอดอายุการใช้งาน

ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และจะช่วยลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

72.01 kgCO
2
,Eq/m2/yr 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศสูงถึงร้อยละ 85 

หากต้องการประหยัดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ควรจะเร่งรัดด�าเนินการในส่วนของการระบบปรับอากาศเป็น

อันดับแรก เช่น ก�าหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ควบคู่

กับการส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้

กับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากหากลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้

ได้ จะส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างชัดเจน

ปริมาณการลดลงของ CO
2
 72.01 kgCO

2
Eq/m2/yr  เทียบเท่ากับการปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ประมาณ 2 เมล็ดพันธุ์ต่อตารางเมตร 

หรือประมาณ 800 เมล็ดพันธุ์ต่อไร่

(ที่มา : https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator)

การปลูกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ 2 เมล็ดพันธุ์ต่อตารางเมตร 

หรือ 800 เมล็ดพันธุ์ ต่อไร่

CO
2
 emission reduction

72.01 kgCO
2
,Eq/m2/yr
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