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บทนํา 

 การเพิ่มข้ึนของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการขยายตัวของพื้นที่เมือง 
สงผลใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษย 
เชน การใชพลังงานในภาคครัวเรือนหรือดําเนินธุรกิจการคา การเดินทางเพื่อไปทํากิจกรรมตางๆ  หรือการจัดการ
ของเสีย ทําใหการเพิ่มข้ึนของปริมาณกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศในปริมาณสูง ซึ่งมีขอมูลพบวาในเขตชุมชน
เมืองปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานมากกวารอยละ 70 ของปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดรวมของโลก1 

 จังหวัดภูเก็ต จังหวัดหนึ่งทางภาคใตของประเทศไทย มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
และถือเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศไทย โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยูกับการทองเที่ยว
เปนหลัก ในป พ.ศ.2556 จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) สูงเปนอันดับ 1 ของ
ภาคใตและเปนอันดับ 10 ของประเทศ 2 จากปจจัยดังกลาวมีแนวโนมวาจังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณกาซเรือนกระจก
ในระดับสูงตามระดับของการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. ไดเชิญจังหวัดภูเก็ตเขารวมโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจก
ระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม" ปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ต วิเคราะหมาตรการตางๆ ในการลดกาซเรือนกระจก รวมท้ัง
พัฒนาแผนการลดกาซเรือนกระจกซ่ึงสอดคลองกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต อันจะนําไปสูการลดปริมาณกาซเรือน
กระจกใหอยูระดับที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองตอการเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลก (World Class Destination)  
 

                                           
1
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วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

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

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 จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด 
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ขอมูลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต 

 ในป พ.ศ. 2556 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนประชากรท่ีมีชื่อตามทะเบียนบานเทากับ 369,522 คน แต

เน่ืองจากการท่ีจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่ใหญเปนลําดับตนๆ 

ของภาคใต จึงมีประชากรที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนจํานวนมาก นอกจากน้ันยังมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงนักทัศนาจร (นักทองเท่ียวท่ีไมไดคางคืนที่จังหวัด) ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลทําให

สามารถประเมินจํานวนประชากรไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2556 

ประเภทของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2556 จํานวน (ราย) 
ประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบาน 369,522 
ประชากรแฝงท่ีไมมีชื่อตามทะเบียนบาน (รอยละ 36.9) 192,062 
นักทองเท่ียวชาวไทย (คิดเทียบอยูเต็มป) 25,987 
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ (คิดเทียบอยูเต็มป) 98,841 
นักทัศนาจร (คิดเทียบอยูเต็มป) 1,699 
รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 688,111 

ท่ีมา: กรมการปกครอง  กรมการทองเท่ียว สํานักงานสถิติแหงชาติ และ บจก.เดอะ ครีเอจี ้

 
ปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2556 

ป พ.ศ.2556 จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณกาซเรือนกระจกเทากับ 2.64 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย

คิดเปน 7.14 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหัวประชากรตามทะเบียนราษฎร และคิดเปน 3.83 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอหัวประชากรทั้งหมด โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดแตละภาคสวน พบวา 

 ภาคพลังงาน (Stationary Energy) เปนภาคท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 1.45 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 54.83 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของ

จังหวัดภูเก็ต 

 ภาคขนสง (Transportation) เปนภาคที่ปลอยกาซเรือนกระจกรองจากภาคพลังงาน ซึ่งมีการปลอยกาซ

เรือนกระจกเทากับ 0.96 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนรอยละ 36.36 ของปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดของจังหวัดภูเก็ต 

 ภาคการจัดการของเสีย (Waste) มีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 0.16 ลานตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 6.10 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต 



องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

 

 
4 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต 

 

 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ (IPPU) ไมสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก

จากภาคสวนน้ีได (Not Estimated) เน่ืองจากไมสามารถรวบรวมขอมูลของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการใช

ผลิตภัณฑในเขตจังหวัดภูเก็ตได และไมพบกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก

กระบวนการอุตสาหกรรม (Not Occuring) 

 ภาคเกษตร ปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน (AFOLU) มีการปลอยกาซเรือนกระจกเพียงเล็กนอย โดยมี

ปริมาณการปลอยเทากับ 0.07 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนรอยละ 2.71 ตามลําดับ  

รายละเอียดปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2556 แสดงดังตารางที่ 2 และ รูปท่ี 1  
 

ตารางที่ 2 ปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2556 

กลุมของกิจกรรม 
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (tCO2e) 

ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตท่ี 2 ขอบเขตท่ี 3 รวม 

I.  พลังงาน  
(Stationary Energy) 

เผาไหมเชื้อเพลิงทั้งหมด 170,466 1,276,220 NE 1,446,686 

เผาไหมเพื่อผลิตไฟฟา 213,889 
  

 

II. การขนสง (Transportation) ทั้งหมดของกลุม 739,869 NO 219,471 959,340 

III. การจดัการของเสีย (Waste) 
ของเสียท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด 160,857 

 
NO 160,857 

ของเสียท่ีขึ้นจากจังหวัดอื่น NO 
  

 

IV. กระบวนการอุตสาหกรรม 
และการใชผลิตภัณฑ (IPPU) 

ทั้งหมดของกลุม NE    

V. การเกษตร ปาไม และการใช
ประโยชนที่ดิน (AFOLU) 

ทั้งหมดของกลุม 71,535   71,535 

รวม 1,356,616 1,276,220 219,471 2,638,418 

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

 
ถาพิจารณาสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตในกิจกรรมยอย (ดังแสดงในรูปท่ี 2) จะ

พบวา กิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูงท่ีสุดสามอันดับแรก คือ การใชพลังงานในภาคธุรกิจการคา (รอยละ 30) 

การใชพลังงานภาคการขนสงทางถนน (รอยละ 26) และการใชพลังงานในที่พักอาศัย (รอยละ 13)  ตามลําดับ ซ่ึง

สอดคลองกับลักษณะของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนเมืองทองเท่ียว โดยมีผูประกอบการธุรกิจการคาและบริการเปน

จํานวนมาก  
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รูปที่ 1 สัดสวนปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ.2556 (แยกรายภาคสวน) 

 

 

รูปที่ 2 สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตในกิจกรรมยอยป พ.ศ.2556 
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โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต 

 

การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต 

การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีปกติ หรือ Business-As-Usual (BAU) ของ

จังหวัดภูเก็ตนั้น ใชอัตราการเติบโตของกิจกรรมในกลุมเศรษฐกิจตางๆ ของจังหวัดภูเก็ตมาเปนสมมติฐานเพื่อ

ประเมินขอมูลกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต3 จากผลการศึกษาพบวาจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมของปริมาณกาซเรือน

กระจกที่สูงขึ้นทุกป และคาดวาในป พ.ศ. 2573 จะมีการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิประมาณ 4.64 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งคิดเปนการเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เทาเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 จากรูปที่ 1 ซ่ึงแสดง

แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตจะพบวาการใชพลังงานในภาคธุรกิจการคามีอัตราการเพิ่มสูงกวา

ภาคอื่นๆ โดยคาดวาจะมีการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานในภาคธุรกิจการคาเทากับ 2.28 ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือคิดเปนประมาณรอยละ 50 ของการปลอยกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตใน

ป พ.ศ. 2573 รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3 

 

 

รูปที่ 3 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครในกรณีปกติ 

 

                                           
3

 ใชอัตราการเติบโตของกิจกรรมแตละสาขาจากผลิตภณัฑมวลรวมจงัหวัดในสาขาตางๆ แบบปรมิาณลกูโซ  โดยใชคาเฉลีย่ของอัตราการเติบโต 15 ปยอนหลัง  
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โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต 

 

มาตรการลดกาซเรือนกระจกจังหวัดภูเก็ต 

คณะทํางานโครงการฯ จังหวัดภูเก็ต ไดพิจารณาคัดเลือกมาตรการลดกาซเรือนกระจกท่ีมีศักยภาพและ

เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตจํานวน 12 มาตรการ (ดังตารางที่ 3) และทําการศึกษาเปรียบเทียบขอดี-

ขอดอยของแตละมาตรการ ซึ่งมาตรการดังกลาวมีศักยภาพรวมท่ีจะชวยใหจังหวัดภูเก็ตสามารถลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกไดประมาณ 0.89 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หรือคิดเปนรอยละ 19.28 เม่ือเทียบกับ

กรณีปกติ ใน พ.ศ. 2573 

ตารางที่ 3 มาตรการลดกาซเรือนกระจกที่เสนอในแผนการลดกาซเรือนกระจกสําหรับจังหวัดภูเก็ต 

ลําดับ มาตรการลดกาซเรือนกระจก 
ศักยภาพการ

ลด GHG  
(t CO2e/ป) 

ขอดี ขอเสีย 

1 มาตรการสงเสริมการใชแสง
สวางเพื่ออนุรักษพลังงาน โดย
เปล่ียนหลอดไฟฟาแสงสวางใน
อาคารภาครัฐ และทาง
สาธารณะ  

8,946  

ทําไดทันที คืนทุน
ภายใน 2 ป 

หนวยงานภาครัฐบาง
แหงไมมีงบประมาณ
ในการลงทุน 

2 มาตรการชวยเหลือ อุดหนุน
ดานการเงิน เพื่อเรงใหมีการ
ตัดสินใจลงทุนเปล่ียนอุปกรณ 
และเกิดการบริหารจัด
การพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

71,194  

ทําไดทันที มีความ
คุมคาในการลงทุน 

ภาคธุรกิจบางสวนยัง
ไมเห็นความสําคัญ
ของการประหยัด
พลังงาน 

3 มาตรการกําหนดมาตรฐานการ
ใชพลังงานในอาคารใหม 
(Building Code) 

419,917  
เปนมาตรการบังคับ ทํา
ใหลดกาซเรือนกระจก
ไดเต็มท่ี 

ยังอยูระหวางขั้นตอน
การพิจารณาออก
ขอบังคับ 

4 มาตรการติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานกับ
อุปกรณไฟฟา และอุปกรณ
ความรอน 

202,235  

สามารถสรางจิตสํานัก
ใหประชาชนเลือก
อุปกรณประหยัด
พลังงานได 

ประเมินปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจก
ยาก 

5 มาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคาสําหรับการผลิตไฟฟา

89,043  
ทําไดทันที มีความ
คุมคาในการลงทุน 

ใชเงินลงทุนเริ่มตนสูง 
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โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
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ลําดับ มาตรการลดกาซเรือนกระจก 
ศักยภาพการ

ลด GHG  
(t CO2e/ป) 

ขอดี ขอเสีย 

เพื่อใชเอง 
6 มาตรการสงเสริมกิจกรรมการ

ลดขยะจากแหลงกําเนิด 
5,112  

ประชาชนสามารถมี
สวนรวมและรวม
ผลักดันมาตรการได 

ตองใชเวลาเพื่อ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนในการลด
และคัดแยกขยะ 

7 Phuket Car Free Day 

95  
สามารถสรางจิตสํานัก
ใหคนลดการใชรถยนต 
ประหยัดพลังงานได 

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกไดไม
มาก 

8 มาตรการปลูกปาอยางย่ังยืน 

539  

ชวยปลูกฝงให
ประชาชนและ
นักทองเที่ยวมีใจรัก
ส่ิงแวดลอม 

พื้นท่ีปลูกปาใน
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวน
จํากัด 

9 มาตรการบังคับใชเกณฑ
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
สําหรับผูผลิตและจําหนาย
พลังงาน (EERS) 

7,158  

เปนมาตรการบังคับ ทํา
ใหลดกาซเรือนกระจก
ไดเต็มท่ี 

จํานวนผูผลิตและ
จําหนายพลังงานใน
จังหวัดภูเก็ตมีจํานวน
จํากัด 

10 มาตรการปรับโครงสรางภาษี
สรรพสามิตรถยนตท่ีจะเริ่ม
จัดเก็บตามปริมาณการปลอย
คารบอนไดออกไซด 

NE 

เปนมาตรการบังคับ ทํา
ใหลดกาซเรือนกระจก
ไดเต็มท่ี 

ประเมินปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจกได
ยาก 

11 มาตรการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานการจราจร
และขนสงโดยเฉพาะการเปลี่ยน
ลอเปนราง  

89,581  

เปนมาตรที่ชวยใหเกิด
การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดย่ังยืน 

คาใชจายในการลงทุน
สูงมาก และตองขอ
งบประมาณจาก
รัฐบาล 

12 มาตรการสงเสริมการเดินทางที่
ไมใชเครื่องยนต และปรับปรุง
การเช่ือมตอการเดินทาง NE 

เปนมาตรการที่ชวย
เกื้อหนุนใหประชาชน
มาใชระบบขนสง
สาธารณะมากข้ึน 

ข้ึนอยูกับความพรอม
ของระบบขนสงสา
ธาราณะ และประเมิน
ปริมาณการลดกาซ
เรือนกระจกไดยาก 

NE = ไมสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกได 
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โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
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จากผลการศึกษาพบวา หากจังหวัดภูเก็ตนํามาตรการลดกาซเรือนกระจกท้ัง 12 มาตรการไปใชปฏิบัติและ

ดําเนินการ จะสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตลดลงเม่ือเทียบกับกรณีปกติ (ไมมีการดําเนิน

มาตรการลดกาซเรือนกระจก) ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

รูปที่ 4 การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ตในกรณีปกติและกรณีที่ดําเนินมาตรการ 

จากป พ.ศ.2556 - 2573 

ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหมาตรการท้ัง 12 มาตรการและเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย พบวา 1) มาตรการ

สงเสริมการใชแสงสวางเพื่ออนุรักษพลังงาน โดยเปล่ียนหลอดไฟฟาแสงสวางในอาคารภาครัฐและทางสาธารณะ 

และ 2) มาตรการชวยเหลือ อุดหนุนดานการเงิน เพื่อเรงใหมีการตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ และเกิดการ

บริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมโดยรวมท้ังดานเทคนิค ดานส่ิงแวดลอม ความ

สอดคลองกับบริบทของเมือง และความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร จึงไดเสนอแนะใหจังหวัดภูเก็ตพิจารณานํา

มาตรการทั้งสองมาสงเสริมผลักดันในทันที ซึ่งจะชวยใหจังหวัดภูเก็ตลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึงประมาณ 

80,141 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

ทั้งนี้การลดกาซเรือนกระจกในจังหวัดภูเก็ตจะสงผลชวยภาพรวมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดแสดง

เจตจํานงคในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ 20-25 ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ในท่ีประชุมรัฐภาคีกรอบ
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส นอกจากนั้นการลดกาซเรือนกระจกยังจะมีสวนชวยบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลกซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนต้ังแตการ

รวมกําหนดแผนการลดกาซเรือนกระจกไปจนถึงการนํามาตรการลดกาซเรือนกระจกไปปฏิบัติ เพื่อใหการเดินหนา

สูเมืองคารบอนตํ่าเปนไปอยางย่ังยืน 

 

สรุปผลการศึกษา 

  

  ในป  พ .ศ .2556  จังหวัดภู เก็ต มีปริ มาณการปลอยก าซ เ รือนกระจก ท้ังหมด 2.86 ล านตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา กิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ การใชพลังงานใน

ภาคธุรกิจการคา (รอยละ 30) การใชพลังงานภาคการขนสงทางถนน (รอยละ 26) และการใชพลังงานในท่ีพัก

อาศัย (รอยละ 13) ขอมูลดังกลาวบงบอกถึงความเปนบริบทของจังหวัดภูเก็ตอยางชัดเจน เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ต

เปนเมืองทองเที่ยว มีโรงแรม ธุรกิจการคาและสถานบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหการมีการ

ใชพลังงานในภาคธุรกิจการคาสูงเปนอันดับหน่ึง ซ่ึงแตกตางจากกรุงเทพมหานครท่ีมีการใชพลังงานภาคการขนสง

ทางถนนเปนอันดับหน่ึง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณมากและอยูถาวร 

จึงมีการใชบริการรถประจําทาง รถสาธารณะ หรือรถสวนบุคคล เพื่อเดินทางไปทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน 

(ทํางาน เรียนหนังสือ ติดตอธุรกิจ ฯลฯ) มากตามไปดวย จากการคาดการณพบวาหากไมมีมาตรการในการลดกาซ

เรือนกระจก จังหวัดภูเก็ตจะปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนเปน 4.64 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป

พ.ศ. 2573 

 จากการวิเคราะหมาตรการลดกาซเรือนกระจกพบวาจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก

ประมาณ 893,820 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ณ ป พ.ศ.2573 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.28 ของปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีคาดการณในปนั้น โดยจังหวัดภูเก็ตสามารถนําคาศักยภาพดังกลาวไปกําหนดเปน

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของเมือง และดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกจากแหลงกิจกรรมตางๆ เพื่อ

กาวสูการเปนเมืองคารบอนตํ่า (Low Carbon City) ซึ่งตอบสนองนโยบายการทองเท่ียวอยางย่ังยืนของจังหวัด

ภูเก็ตและการกาวไปสูการเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลก (World Class Destination) ที่ใหความสําคัญกับ

สิ่งแวดลอมและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 จังหวัดภูเก็ตควรมีการจัดทําขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการติดตามผลการ

ดําเนินงานของแผนการลดกาซเรือนกระจก และควรมีการแตงต้ังหนวยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน 

 ในการขับเคล่ือนแผนการลดกาซเรือนกระจกของเมืองน้ัน มีองคประกอบหลายสวนที่ตองมีการวางแผน 

จัดทํา และดําเนินการไปพรอมกันในทุกดาน ซึ่งอาจจะเก่ียวของกับบุคคลและหนวยงานในหลายภาคสวน 

ดังน้ันกรุงเทพมหานครควรมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการลดกาซเรือนกระจกและประชาสัมพันธ

ใหทุกภาคสวนในเมืองทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดรับทราบ เพื่อเกิดความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกันและใหความรวมมือในการลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการตางๆ ที่เมืองพิจารณานําไป

ดําเนินการ 

 จังหวัดภูเก็ตควรพิจารณาเขารวมกลุมเครือขาย C40 หรือเครือขายของกลุมเมืองอื่นๆ เชน Compact of 

Mayors ซ่ึงเปนเครือขายของเมืองตางๆทั่วโลกท่ีมีเปาหมายรวมกันที่จะชวยแกปญหาโลกรอน และ

แลกเปล่ียนประสบการณหรือมาตรการตางๆที่ดําเนินการในเมือง การเขารวมเครือขายกับเมืองอ่ืนๆ จะ

ชวยยกระดับใหจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและตอบสนองการเปนเมือง

ทองเที่ยวระดับโลก 

 นอกจาก 12 มาตรการในการลดกาซเรือนกระจกที่ไดเสนอในแผนการลดกาซเรือนกระจกของจังหวัด

ภูเก็ต ยังมีมาตรการอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกท่ีจังหวัดภูเก็ตสามารถนํามาใช

ดําเนินการไดอีก ซ่ึงจังหวัดภูเก็ตอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมตอไป 

 ในอนาคตจังหวัดภูเก็ตอาจจะมีเทคโนโลยีบางอยางหรือบริบทของจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป จังหวัดภูเก็ต

ควรทําการทบทวนและคัดเลือกมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และควรทําการศึกษาศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกอยางนอยทุกๆ 3 ป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต รองผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูล ประสานงานและให

ความรวมมือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาโครงการ และขอขอบคุณบริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จํากัด ที่ปรึกษาโครงการ ท่ี



องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

 

 
12 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม”  
กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต 
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ลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม” จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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