
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

 

 
1 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร  

 
 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจก 
ระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  

กรณีศกึษา : กรงุเทพมหานคร 
 

โดย 

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 
 

บทนํา 

 ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสงใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและมนุษยทั้งทางตรงและทางออม สาเหตุสําคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการดําเนิน
กิจกรรมตางของมนุษยที่สงผลใหเกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ เชน การใชพลังงาน
ในภาคครัวเรือน หรือธุรกิจการคา การขนสง การจัดการของเสีย  )ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย  (การใชปุยเคมีในภาค
การเกษตร เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนเมือง ถือไดวาเปนภาคสวนท่ีมีการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณสูง พบขอมูลวาชุมชนเมืองปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานมากกวารอยละ 70  ของ
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมของโลก1 

“กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทย เมืองขนาดใหญและเปนเมืองหลักของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและของโลก จากสถิติการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยรวม รวมถึงการขยายตัวของเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงสามารถคาดการณได
วาปริมาณกาซเรือนกระจกจากทุกภาคสวนของมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) หรือ อบก. เล็งเห็นถึงประเด็นปญหาดังกลาว จึงไดเชิญกรุงเทพมหานครเขารวมโครงการ “การ
พัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสม" ปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะหมาตรการตางๆ ในการลดกาซเรือนกระจก รวมท้ังพัฒนาแผนการลดกาซเรือนกระจกซึ่งสอดคลองกับ
บริบทของกรุงเทพมหานคร 
 
 

                                           
1
 World Resource Institute, 2014 
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วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลด
กาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม" ปงบประมาณ 2559 ไดมีการกําหนดเลือกป พ.ศ.2556 เปนปฐานที่ชในการจัดทํา
ขอมูลกาซเรือนกระจก เนื่องจากเปนปท่ีมีความพรอมของขอมูลครบถวนในทุกภาคสวน และขอบเขตการศึกษา 
คือ อาณาเขตตามภูมิศาสตรการเมือง (geopolitical territory) ของกรุงเทพมหานคร  

วิธีการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกคํานวณตาม คูมือ 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories  ซึ่งเปนคูมือท่ีทั่วโลกยอมรับและไดมาตรฐานสากล โดยในการศึกษาจะรวบรวม
ขอมูลกิจกรรม (Activity Data) ที่ไดจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของของกรุงเทพมหานคร และไดรวบรวมขอมูลคาการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) มาจาก
ตามคําแนะนําของคูมือการจัดทําขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกระดับเมือง จัดทําโดยองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) และคูมือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

การรายงานผลการปลอยกาซเรือนกระจกจะใชวิธีการรายงานตามคูมือ The Global Protocol for 
Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC)  ซ่ึงเปนคูมือรายงานผลการปลอยกาซ
เรือนกระจกในระดับเมืองท่ีเปนสากลและไดรับการยอมรับจากเมืองตางๆ ทั่วโลก โดยการรายงานขอมูลกาซเรือน
กระจกระดับเมืองตามคูมือ GPC จะแบงออกไดเปน 5 ภาคสวน ไดแก 

1) ภาคพลังงาน (Stationary Energy)  
2) ภาคขนสง (Transportation)   
3) ภาคการจัดการของเสีย (Waste)  
4) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ (Industrial Process and Product Use; IPPU)  
5) ภาคเกษตร ปาไมและการใชประโยชนที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use; 

AFOLU) 

การรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละภาคสวนจะแบงการรายงานออกเปน 3 ขอบเขต คือ 

ขอบเขตที่ 1  (SCOPE 1) การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG Emissions) การปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในขอบเขตจังหวัด (Provincial Boundary)  

ขอบเขตที่ 2  (SCOPE 2) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม (Indirect GHG Emissions) การปลอยกาซเรือน
กระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนท่ีนําเขามาจากภายนอกเขตจังหวัด 

ขอบเขตที่ 3  (SCOPE 3) การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emissions) ซึ่งเปน
การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตจังหวัด จากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด 
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ขอมูลทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

 ในป พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากรท่ีมีชื่อตามทะเบียนบานเทากับ 5,686,252 คน แต

เนื่องจากการท่ีกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่ใหญอันดับหนึ่งของประเทศ จึงมีประชากรที่เขามา

เรียนหรือมาทํางานโดยไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือผูที่เขามาทํากิจกรรมแลวจากไปหรือผูท่ีเดินทางมายังพื้นท่ีใน

ระยะเวลาอันส้ัน และกรุงเทพมหานครยังมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงนักทัศนาจร 

(นักทองเท่ียวที่ไมไดคางคืนท่ีจังหวัด) อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลทําใหสามารถประเมินจํานวน

ประชากรดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ประเภทของประชากรในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2556 จํานวน (ราย) 
ประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบาน 5,686,252 
ประชากรแฝงท่ีไมมีชื่อตามทะเบียนบาน (รอยละ 36.9) 3,325,240 
นักทองเท่ียวชาวไทย (คิดเทียบอยูเต็มป) 180,602 
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ (คิดเทียบอยูเต็มป) 232,584 
นักทัศนาจร (คิดเทียบอยูเต็มป) 36,777 
รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 9,461,455 

ท่ีมา: กรมการปกครอง  กรมการทองเท่ียว สํานักงานสถิติแหงชาติ และ บจก.เดอะ ครีเอจี ้

 
ปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 

ป พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานครมีปริมาณกาซเรือนกระจกเทากับ 40.79 ลานตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา โดยคิดเปน 7.17 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหัวประชากรตามทะเบียนราษฎร และคิดเปน 4.31 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหัวประชากรทั้งหมด โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดแตละภาคสวน พบวา 

 ภาคพลังงาน (Stationary Energy) เปนภาคท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 20.76 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 50.90 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของ

กรุงเทพมหานคร  

 ภาคขนสง (Transportation) เปนภาคที่ปลอยกาซเรือนกระจกรองจากภาคพลังงาน ซึ่งมีการปลอยกาซ

เรือนกระจกเทากับ 15.91 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนรอยละ 39.00 ของปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร  

 ภาคการจัดการของเสีย (Waste) มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 3.98 ลานตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 9.76 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 



องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

 

 
4 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร  

 

 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ (IPPU) ไมสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก

จากภาคสวนน้ีได (Not Estimated) เน่ืองจากไมสามารถรวบรวมขอมูลของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท้ังจาก

กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑในเขตกรุงเทพมหานครได 

 ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน (AFOLU) มีการปลอยกาซเรือนกระจกเพียงเล็กนอย โดยมี

ปริมาณการปลอยเทากับ 0.14 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 0.35 ตามลําดับ  

รายละเอียดปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 แสดงดังตารางที่ 2 และ รูปท่ี 1  
 

ตารางที่ 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 

กลุมของกิจกรรม 
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (tCO2e) 

ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตท่ี 2 ขอบเขตท่ี 3 รวม 

I.  พลงังาน  
(Stationary Energy) 

เผาไหมเชื้อเพลิงทั้งหมด 952,228 19,809,104 NE 20,761,332 

เผาไหมเพื่อผลิตไฟฟา NO 
  

 

II. การขนสง (Transportation) ทั้งหมดของกลุม 14,968,632 138,249 800,550 15,907,431 

III. การจัดการของเสีย (Waste) 
ของเสียท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด 860,785 

 
3,120,584 3,981,369 

ของเสียท่ีขึ้นจากจังหวัดอื่น NO, NE 
  

 

IV. กระบวนการอุตสาหกรรม 
และการใชผลิตภัณฑ (IPPU) 

ทั้งหมดของกลุม NE    

V. การเกษตร ปาไม และการใช
ประโยชนที่ดิน (AFOLU) 

ทั้งหมดของกลุม 141,407   141,407 

รวม 16,923,052 19,947,353 3,921,134 40,791,539 

หมายเหตุ :  1. การรายงานผลดังที่แสดงในตารางเปนการรายงานผลแบบ Basic+  
  2. NO หมายถึง ไมปรากฎกิจกรรมของเมือง (Not Occurring) 
  3. NE หมายถึง ไมสามารถประเมินได (Not Estimated) 

 
ถาพิจารณาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในกิจกรรมยอย (ดังแสดงในรูปที่ 2) 

จะพบวา กิจกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูงท่ีสุดสามอันดับแรก คือ การใชพลังงานภาคการขนสงทางถนน (รอย

ละ 37) การใชพลังงานในภาคธุรกิจการคา (รอยละ 23) และการใชพลังงานในที่พักอาศัย (รอยละ 14)  ตามลําดับ  
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รูปที่ 1 สัดสวนปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 (แยกรายภาคสวน) 

 

 

รูปที่ 2 สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในกิจกรรมยอยป พ.ศ.2556 
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การเปรียบเทียบผลการศึกษาของโครงการฯ กับรายงานขอมูลภายใตแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 

 

 กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนแมบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556 – 2566 โดยไดรับการ

สนับสนุนจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (Japan International Cooperation Agency : JICA) 

เพื่อเสนอมาตรการในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่ง

ประกอบไปดวยแผนการดําเนินงานครอบคลุม 5 ดาน ไดแก การขนสงท่ีย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือก การจัดการขยะ และการบําบัดนํ้าเสียอยางมี

ประสิทธิภาพ การวางผังเมืองสีเขียว และแนวทางการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ันการ

ประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 จึงเปนการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากมาตรการในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเสนอเทาน้ัน ซึ่งมีความแตกตางจากการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขอบเขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผลการเปรียบเทียบแสดงดัง ตารางที่ 3 และ 4 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบวิธีรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระหวางผลการศึกษากับแผนแมบทฯ 

หัวขอ 
การรายงานขอมูลภายใตการศึกษาของ

โครงการฯ 
รายงานขอมูลภายใตแผนแมบทฯ 

วิธีการคํานวณ ใชสูตรคํานวณจาก IPCC ใชสูตรคํานวณจาก IPCC 
วิธีรายงานผลและ
ขอบเขตของกิจกรรมที่
รายงาน 

ใชคูมือ GPC โดยรายงานขอมูลจากกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมดในขอบเขตของกรงุเทพฯ ซึง่
แบงเปน 5 ภาคสวน 
1. ภาคพลังงาน 
2. ภาคขนสง 
3. ภาคการจัดการของเสีย 
4. ภาคกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม 
5. ภาคการเกษตร ปาไมและการใชประโยชน
ท่ีดิน 

รายงานขอมูลเฉพาะกิจกรรมท่ีมีการจัดทํา
มาตรการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งแบงเปน 4 
ภาคสวน  
1. ภาคขนสง 
2. ภาคพลังงาน 
3. ภาคขยะและน้ําเสีย 
4. ภาคการวางผังเมืองสีเขียว 

ขอมูลปฐาน ใชขอมูลกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจรงิทัง้หมดในป พ.ศ.
2556  

ใชขอมูลกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจรงิและขอมูล
บางสวนที่ไดจากการคาดการณในป พ.ศ.2556 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ณ ป พ.ศ.2556 ระหวางผลการศึกษาของ

โครงการฯ และแผนแมบทฯ 

กิจกรรม 
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

ผลการศึกษาของโครงการฯ  ผลการศึกษาของแผนแมบทฯ 
พลังงาน (Energy) 20,761,332 25,599,000 
การขนสง (Transportation) 15,907,431 13,854,236 
การจัดการของเสีย (Waste) 3,981,369 4,551,826 
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ (IPPU) 0 0 
การเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน (AFOLU) 141,407 -45,000 

รวม 40,791,539 43,960,062 

 ดวยวัตถุประสงคในการดําเนินการของโครงการฯ และแผนแมบทฯ ที่แตกตางกัน สงผลใหขอบเขตการ

ประเมินและรายงานผลการปลอยกาซเรือนกระจกมีความแตกตางกัน แตเนื่องจากผลการศึกษาของแผนแมบทฯ 

ไดครอบคลุมกิจกรรมหลักที่กอใหการปลอยกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร ทําใหผลการศึกษาของท้ัง 2 

โครงการมีความใกลเคียงกัน นอกจากความแตกตางเรื่องการใชคาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (GWP) 

โดยโครงการฯ ใชคา GWP ตาม IPCC AR4 ในขณะที่แผน ฯ ใชคแมบท า GWP ตาม IPCC A 2R  สามารถสรุปความ

แตกตางในแตละภาคสวนไดดังนี ้

ภาคพลังงาน (Stationary Energy)  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการฯใชขอมูลกิจกรรมจริงในป พ  .ศ  . 2556 ท่ี

รวบรวมโดยกรมธุรกิจพลังงานและมีการเผยแพรขอมูลการใชพลังงานอยางเปนทางการ  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของแผนแมบทฯ มาจากการคาดการณปริมาณการใช

ไฟฟาและเช้ือเพลิงจากขอมูลป พ  .ศ  . 2552-2555 ท่ีมีการเติบโตตามตามแผนอนุรักษพลังงาน

และแผนปฏิบัติการลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม (Nationally Appropriate 

Mitigation Actions; NAMAs) 

ภาคการขนสง (Transportation) 

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการฯ ใชขอมูลปริมาณการจําหนายไฟฟาจาก

การไฟฟานครหลวงซึ่งปริมาณไฟฟาที่ขายใหกับกลุมรถไฟฟาทั้งหมด  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของแผนแมบทฯ ไมไดประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก

จากการขนสงทางรางของการรถไฟแหงประเทศ และการขนสงทางอากาศที่สนามบินดอนเมือง 
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ภาคการจัดการของเสีย (Waste)  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการฯ ใชปริมาณขยะท่ีรวบรวมจริงในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ต้ังแตป พ .ศ . 2547-2558  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของแผนแมบทฯ ใชคาสมมติฐานใหปริมาณขยะในอดีตที่

รวบรวมเขาหลุมฝงกลบ ต้ังแตป พ .ศ. 2547-2556 มีคาคงที่   

 ภาคการเกษตร ปาไม และการใชประโยชนที่ดิน (AFOLU)  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการฯ จะครอบคลุมการจัดการปศุสัตว การ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน เพาะปลูกขาว และการใชปุยเคมี  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของแผนแมบทฯ พิจารณาเฉพาะการดูดซับของพื้นท่ีสี

เขียวของกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ไมรวมการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขายอยอ่ืนๆ 

 

การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคตของกรุงเทพมหานคร 

การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีปกติ หรือ Business-As-Usual (BAU) ของ

กรุงเทพมหานครนั้น ไดทําการประเมินขอมูลกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนําอัตราการเติบโตของกิจกรรม

สาขาตางๆ ในอดีตของกรุงเทพมหานครมาเปนสมมติฐาน2 จากผลการศึกษาพบวากรุงเทพมหานครมีแนวโนมการ

ปลอยกาซเรือนกระจกที่สูงขึ้นทุกป และคาดวาในป พ.ศ. 2573 จะมีการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิประมาณ 

57.51 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา จากภาพแสดงแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกจะเห็นวาภาคการ

ใชพลังงานในภาคธุรกิจการคา และภาคการขนสง มีอัตราการเพิ่มที่สูงกวาภาคอื่นๆ โดยคาดวาจะมีการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการใชพลังงานในภาคธุรกิจการคาเทากับ 17.54 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิด

เปนรอยละ 30.50 ของการปลอยกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ.2573 และคาดวาจะมีการปลอย

กาซเรือนกระจกจากการขนสงเทากับ 16.28 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 28.31 ของ

การปลอยกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2573 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

 

 

 

                                           
2

 ใชอัตราการเติบโตของกิจกรรมแตละสาขาจากผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดในสาขาตางๆ แบบปริมาณ  
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รูปที่ 3 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในกรณีปกติ 

 

มาตรการลดกาซเรือนกระจกกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2556-2566 โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน หรือ JICA (Japan 

International Cooperation Agency) และในแผนแมบทฯ ดังกลาวไดมีการคัดเลือกและเสนอมาตรการในการ

ลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมสําหรับกรุงเทพมหานครไวเรียบรอยแลวทั้งหมด 109 มาตรการ ซ่ึงมาตรการ

ดังกลาวมีศักยภาพรวมท่ีจะชวยใหกรุงเทพมหานครสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 10.48  

ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หรือชวยใหกรุงเทพมหานครสามารถลดกาซเรือนกระจกลงไดประมาณ

รอยละ 18.23 เมื่อเทียบกับกรณีปกติในป พ.ศ.2573 การศึกษาในโครงการนี้จึงไดพิจารณาคัดเลือกมาตรการลด

กาซเรือนกระจกที่สามารถดําเนินการไดกอนจากแผนแมบทฯ จํานวน 12 มาตรการ ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 มาตรการลดกาซเรือนกระจกที่เสนอในแผนการลดกาซเรือนกระจกสําหรับกรุงเทพมหานคร 

ลําดับ มาตรการลดกาซเรือนกระจก 
ศักยภาพการ

ลด GHG  
(t CO2e/ป) 

ขอดี ขอเสีย 

1 เปลี่ยนไฟถนน/ อาคาร เปนแบบ 
LED 1,938  

ทําไดทันที คืนทุนภายใน 
2-7 ป 

หนวยงานภาครัฐบาง
แหงไมมีงบประมาณใน
การลงทุน 

2 สงเสริมการติดตั้งแผงโซลารเซล 
(ระบบสนับสนุน) 

408,683   
ทําไดทันที มีความคุมคา
ในการลงทุน 

ใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง 

3 สนับสนุนการมีสวนรวมในการลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะท่ี
แหลงกําเนิด 

15,469  
ทุกภาคสวนสามารถมี
สวนรวมและรวมผลักดัน
มาตรการได 

ตองใชเวลาเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนใน
การลดและคัดแยกขยะ 

4 ใหส่ิงจูงใจดานการเงินสําหรับ
โรงงาน/ ที่อยูอาศัย/ ธุรกิจการคา 
ทีมี่การกอสราง/ซอมแซมเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน  

12,126  

ทําไดทันที มีความคุมคา
ในการลงทุน 

ภาคธุรกิจบางสวนยังไม
เห็นความสําคัญของ
การประหยัดพลังงาน 

5 สงเสริมการติดตั้งแผงโซลารเซล 
เพื่อการผลิตไฟฟาใชภายใน
อาคารของกรุงเทพมหานคร 1,550 

ทําไดทันที มีความคุมคา
ในการลงทุน 

ใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง 
กรุงเทพฯ อาจไมมี
งบประมาณในการ
ลงทุน 
 

6 สนับสนุนใหมีการกอสราง
โรงไฟฟาดวยพลังงานความรอน
จากขยะ 

76,453  
สามารถแกปญหาขยะ 
แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง ก า ร
นโยบายของรัฐ 

ใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง   

7 กําหนดใหการกอสรางอาคารใหม
ของ กทม.ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดานประหยัดพลังงานสากล 
(LEED เปนตน) 

NE 

เปนมาตรการบังคับ ทํา
ใหลดกาซเรือนกระจกได
เต็มที ่

ตองออกกฎระเบียบ 
หรือขอบังคับเพื่อ ให
ปฏิบัติตาม 

8 ใชระบบการจัดการพลังงานใน
อาคาร BEMS (Building Energy 
Management System) 

NE 

ทําใหทราบขอมูลการใช
พลังงานในอาคารเพื่อ
นําไปวางแผนและจัดการ
ตอได 

ไมสามารถลดกาซเรือน
กระจกไดในทันท ี

9 การพฒันาระบบขนสงสาธารณะ 
(โครงสรางพื้นฐาน) 950,000  

เปนมาตรที่ชวยให เ กิด
การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดยั่งยืน 

คาใชจายในการลงทุน
สูงมาก และต องขอ
งบประมาณจากรัฐบาล 
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ลําดับ มาตรการลดกาซเรือนกระจก 
ศักยภาพการ

ลด GHG  
(t CO2e/ป) 

ขอดี ขอเสีย 

10 พฒันาจุดเชื่อมโยงของระบบ
ขนสงสาธารณะ 

NE 

เปนมาตรการที่ชวย
เกื้อหนุนใหประชาชนมา
ใชระบบขนสงสาธารณะ
มากขึ้น 

ข้ึนอยู กับความพรอม
ขอ ง ร ะบบข นส ง ส า
ธาราณะ และประเมิน
ปริ ม าณการลดก า ซ
เรือนกระจกไดยาก 

11 การเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต  
NE 

สามารถสรางจิตสํานักให
คนล ดก า ร ใ ช ร ถ ยนต 
ประหยัดพลังงานได 

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกไดไม
มาก 

12 การสราง/เพิ่มจุดจอดแลวจร  
(Park and Ride) 

NE 

เปนมาตรการที่ชวย
เกื้อหนุนใหประชาชนมา
ใชระบบขนสงสาธารณะ
มากขึ้น 

ข้ึนอยู กับความพรอม
ขอ ง ร ะบบข นส ง ส า
ธาราณะ และประเมิน
ปริ ม าณการลดก า ซ
เรือนกระจกไดยาก 

NE = ไมสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกได 

จากผลการศึกษาพบวา หากกรุงเทพมหานครนํามาตรการลดกาซเรือนกระจกท้ัง 109 มาตรการไปใชปฏิบัติ

และดําเนินการ จะสงผลใหปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครลดลงเมื่อเทียบกับกรณีปกติ (ไมมีการ

ดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจก) ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในกรณีปกติและกรณีที่ดําเนินมาตรการ
จากป พ.ศ.2556 - 2573 

 

มาตรการลดกาซเรือนกระจกที่คัดเลือก 12 มาตรการ ถูกนํามาประเมินขอดี-ขอเสีย ศักยภาพ และความ

เปนไปไดที่จะนําไปดําเนินการเพื่อลดกาซเรือนกระจกที่สอดคลองกับบริบทเมือง โดยใชหลักการวิเคราะหท้ัง 4 

ดาน 1) การวิเคราะหดานบทบาทของเมือง 2) การวิเคราะหดานเทคนิค 3) การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร และ 

4) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จากผลการวิเคราะหมาตรการและขอเสนอแนะจากคณะทํางานและผูมีสวน

ไดสวนเสีย พบวาวามาตรการสงเสริมการติดตั้งแผงโซลารเซล และ มาตรการสนับสนุนการมีสวนรวมในการลด

ปริมาณขยะและคัดแยกขยะท่ีแหลงกําเนิด มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดที่กรุงเทพมหานครจะนําไป

สงเสริมและผลักดันใหดําเนินการกอนมาตรการอื่นๆ โดยชวยใหกรุงเทพมหานครลดการปลอยกาซเรือนกระจกได

ถึงประมาณ 424,152 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

ทั้งนี้การลดกาซเรือนกระจกในกรุงเทพมหานครจะมีสวนชวยบรรเทาความรุนแรงของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และตอบสนองตอการแสดงเจตจํานงของประเทศ

ไทยในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ 20-25 ภายในป ค.ศ. 2030 เม่ือเทียบกับกรณีปกติ (Business As Usual : 

BAU) ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนต้ังแตการรวมกําหนดแผนการลดกาซเรือนกระจกไปจนถึงการนํา

มาตรการลดกาซเรือนกระจกไปปฏิบัติ เพื่อใหการเดนิหนาสูเมืองคารบอนตํ่าเปนไปอยางย่ังยืน 
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สรุปผลการศึกษา 

  

  ในป พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานครมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมด 40.79 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา กิจกรรมท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ การใชพลังงาน

ภาคการขนสงทางถนน (รอยละ 37) การใชพลังงานในภาคธุรกิจการคา (รอยละ 23) และการใชพลังงานในท่ีพัก

อาศัย (รอยละ 14) ถือไดวากรุงเทพมหานครมีปริมาณการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีสูงมาก ทั้งน้ี

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย เปนศูนยกลางของความเจริญในทุกๆดาน เมืองมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ประชากรจากตางจังหวัดมีการอพยพเขามาเพื่ออยูอาศัย เรียนหนังสือ 

ทํางาน หรือประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก เกิดการใชพลังงานในภาคสวนตางๆ ในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลใหเกิด

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่สูงขึ้นเชนกัน และมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จากการคาดการณพบวาหากไมมี

มาตรการในการลดกาซเรือนกระจก กรุงเทพมหานครจะปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเปน 57.51 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป พ.ศ. 2573 

 จากการวิเคราะหมาตรการลดกาซเรือนกระจกพบวากรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการลดกาซเรือน

กระจกประมาณ 10.48 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ณ ป พ.ศ.2573 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.23 

ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่คาดการณในปนั้น โดยกรุงเทพมหานครอาจนําคาศักยภาพดังกลาวไป

กําหนดเปนเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของเมืองตอไป ทั้งน้ีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายมีปจจัย

หลายๆสวนเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมของประชาชน ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอันจะทําให

กรุงเทพมหานครดําเนินการลดกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย และกาวสูการเปนเมืองคารบอนตํ่าอยางแทจริง  

 

ขอเสนอแนะ 

 กรุงเทพมหานครควรมีการจัดทําขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการติดตามผลการ

ดําเนินงานของแผนการลดกาซเรือนกระจก 

 ในการขับเคล่ือนแผนการลดกาซเรือนกระจกของเมืองน้ัน มีองคประกอบหลายสวนที่ตองมีการวางแผน 

จัดทํา และดําเนินการไปพรอมกันในทุกดาน ซึ่งอาจจะเก่ียวของกับบุคคลและหนวยงานในหลายภาคสวน 

ดังน้ันกรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการลดกาซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ

ใหทุกภาคสวนในเมืองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดรับทราบ เพื่อเกิดความเปนน้ําหน่ึงใจ

เดียวกันและใหความรวมมือในการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการตางๆ ที่เมืองพิจารณานําไป

ดําเนินการ 
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 กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกจากหลายกิจกรรมในภาคสวนตางๆ นอกเหนือจาก 

12 มาตรการท่ีคัดเลือก หรือ 109 มาตรการท่ีบรรจุอยูในแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ซ่ึงกรุงเทพมหานครควรทําการศึกษามาตรการอื่นๆ 

เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการดําเนินการตอไป 

 กรุงเทพมหานครควรทําการทบทวนและคัดเลือกมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางตอเน่ือง และควร

ทําการศึกษาศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกอยางนอยทุก 3 ป เนื่องจากอาจจะมีเทคโนโลยีใหมเขา

มาหรือบริบทของเมืองที่เปล่ียนแปลงไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ขอขอบคุณผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอม และเจาหนาที่กรุงเทพมหานครทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูล ประสานงาน

และใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาโครงการ และขอขอบคุณบริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จํากัด ท่ีปรึกษา

โครงการ ท่ีรวมดําเนินงานโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
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