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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

บทนํา 

 “เมือง” เป็นส่วนสําคัญที่เก่ียวข้องปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เมืองเป็นขอบเขตท่ี
รวมเอากิจกรรมไว้โดยอํานาจทางการปกครองเชิงพื้นที่ เมืองเป็นแหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเมืองยังมีแนวโน้มของการเจริญเติบและการขยายตัวอย่างต่อเ
เพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ เน่ืองจากร
ก๊าซเรือนกระจกพบว่าเป็นการใช้พลังงานภายในเขตเมือง
กระจก แต่เมืองก็มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในขอบเขตของเมืองได้หากเมืองมีการ
บริหารจัดการเมืองเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหาะสมกับบริบทของเมือง

 จังหวัดสงขลาจังหวัดใหญ่
หลากหลายในหลายๆด้าน อาทิเช่น 
สมบูรณ์ทั้งทางบกและทางนํ้า มีอําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม มีสนามบินนานาชาติแห่ง
สําคัญของภูมิภาคและของประเทศ 
เย่ียมเยือนและท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี
อบก. ได้เชิญจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ 
ขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของ
ให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสม และสอดคล้องต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

 

พัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส

กรณีศกึษา : จังหวัดสงขลา 
 

โดย 

ศูนย์ขอ้มูลก๊าซเรือนกระจก 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน

 
 

เป็นส่วนสําคัญที่เก่ียวข้องปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เมืองเป็นขอบเขตที่
รวมเอากิจกรรมไว้โดยอํานาจทางการปกครองเชิงพื้นท่ี เมืองเป็นแหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทาง

อีกทั้งเมืองยังมีแนวโน้มของการเจริญเติบและการขยายตัวอย่างต่อเ
าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ เน่ืองจากร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานของโลกที่ก

พลังงานภายในเขตเมือง ถึงแม้เมืองจะเป็นแหล่งสําคัญของการปล่อยก๊าซเรือน
นการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในขอบเขตของเมืองได้หากเมืองมีการ

บริหารจัดการเมืองเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหาะสมกับบริบทของเมือง 

ใหญ่ของภาคใต้ เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สําคัญ เป็นจังหวัดที่มีความ
หลากหลายในหลายๆด้าน อาทิเช่น มรดกวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุด
สมบูรณ์ทั้งทางบกและทางนํ้า มีอําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม มีสนามบินนานาชาติแห่ง
สําคัญของภูมิภาคและของประเทศ จึงทําให้มีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย 
เย่ียมเยือนและท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
ขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม" ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลา วิเคราะห์มาตรการต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังพัฒนา
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา อันจะนําไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

และสอดคล้องต่อพันธกิจของจังหวัดสงขลาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 1 

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

พัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
ระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

องค์การมหาชน) 

เป็นส่วนสําคัญที่เก่ียวข้องปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เมืองเป็นขอบเขตท่ี
รวมเอากิจกรรมไว้โดยอํานาจทางการปกครองเชิงพื้นท่ี เมืองเป็นแหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทาง

อีกทั้งเมืองยังมีแนวโน้มของการเจริญเติบและการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อการ
พลังงานของโลกท่ีก่อให้เกิด 

ถึงแม้เมืองจะเป็นแหล่งสําคัญของการปล่อยก๊าซเรือน
นการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในขอบเขตของเมืองได้หากเมืองมีการ

และเมืองชายทะเลท่ีสําคัญ เป็นจังหวัดท่ีมีความ
มรดกวัฒนธรรม สถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม

สมบูรณ์ทั้งทางบกและทางนํ้า มีอําเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม มีสนามบินนานาชาติแห่ง
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย มา

ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ 
การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
วิเคราะห์มาตรการต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพัฒนา

อันจะนําไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสม" ปีงบประมาณ
(Geopolitical Territory) ของจังหวัด
ท้ังหมดประมาณ 7,393.89 ตารางกิโลเมตร

ปีฐานท่ีใช้ในการจัดทําข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด

การรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Community -Scale Greenhouse Gas Emission
กระจกในระดับเมืองที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ได้แก่

1) ภาคการเผาไหม้เช้ือเพลิง และการเล็ดลอด
2) ภาคการขนส่ง (Transportation
3) ภาคการจัดการของเสีย 
4) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
5) ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โดยอ้างอิงวิธีการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
Greenhouse Gas Inventories 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
(Emission factor) ตามคู่มือการจัดทําข้อมู
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
Gas Inventories สําหรับรายงาน
ออกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่ 

ขอบเขตที่ 1 (SCOPE 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
เรือนกระจกที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมภายในขอบเขตจังหวัด 

ขอบเขตที่ 2 (SCOPE 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
เรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนของจังหวัด

ขอบเขตที่ 3 (SCOPE 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของจังหวัด แต่เกิดนอกขอบเขตจังหวัด 
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 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
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วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา 

การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซ
ปีงบประมาณ 2560 กําหนดขอบเขตการศึกษาตามอาณาเขต

ของจังหวัดสงขลา ครอบคลุมเขตการปกครองทั้ง 16 อําเภอ ของจังหวัด รวมพื้นที่
ตารางกิโลเมตร 

ปีฐานที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลก๊าซเรือนกระจก คือ ปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากเป็นปีที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุก
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 

การรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีรายงานตามคู่มือ The Global Protocol for 
Scale Greenhouse Gas Emission  Inventories (GPC) ซ่ึง เป็นคู่มือรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือน

ที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล คู่มือ GPC แบ่งการรายงานผลออกเป็น 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ได้แก่ 

การเผาไหม้เช้ือเพลิง และการเล็ดลอด/รั่วไหลจากแหล่งอยู่กับท่ี (Stationary Energy
Transportation) 

ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use
ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use

การคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม คู่มือ 2006 IPCC Guidelines for Natio
Greenhouse Gas Inventories โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม (Activity data) ที่ได้จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับจังหวัดสงขลา และใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มือการจัดทําข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองท่ีจัดทําโดยองค์การบริหารจัดการ
) และค่าแนะนําตามคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG emissions
เรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมภายในขอบเขตจังหวัด  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHG emissions
เรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนของจังหวัด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Other Indirect GHG emissions
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของจังหวัด แต่เกิดนอกขอบเขตจังหวัด 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2 

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซ
อาณาเขตทางภูมิศาสตร์การเมือง 

อําเภอ ของจังหวัด รวมพื้นท่ี

เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในทุก

The Global Protocol for 
เป็นคู่มือรายงานผลการปล่อยก๊าซ

ผลออกเป็น 5 ภาคส่วน ตามแหล่ง

Stationary Energy) 

Industrial Process and Product Use: IPPU)  
Agriculture, Forestry and Other Land Use: AFOLU) 

2006 IPCC Guidelines for National 
จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จัดทําโดยองค์การบริหารจัดการ

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ GPC แบ่งการรายงาน

Direct GHG emissions) การปล่อยก๊าซ

Indirect GHG emissions) การปล่อยก๊าซ

Other Indirect GHG emissions) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของจังหวัด แต่เกิดนอกขอบเขตจังหวัด  



 

 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส

 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา 

 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสงขลา
เน่ืองจากการท่ีจังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่า และเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต้ จึงทําให
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย
ข้อมูลทําให้สามารถประเมินจํานวนประชากรได้ดังตารางท่ี 

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในจังหวัด

ประเภทของประชากรใน
ประชากรที่มีช่ือตามทะเบียนบ้าน
ประชากรแฝงท่ีไม่มีช่ือตามทะเบียนบ้าน 
นักท่องเท่ียวชาวไทย คิดเทียบอยู่เต็มปี(
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คิดเทียบอยู่เต็มปี(
นักทัศนาจร คิดเทียบอยู่เต็มปี(
รวมจํานวนประชากรทั้งหมด

ท่ีมา : กรมการปกครอง กรมการท่องเท่ียว สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ บจก

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด

ปี พ.ศ.2557 จังหวัดสงขลา
โดยคิดเป็น 4.44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัวประชากรทั้งหมด

� ภาคการใช้พลังงานในแหล่งอยู่กับที่
เท่ากับ 3.05 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 
กระจกท้ังหมดของจังหวัดสงขลา

� ภาคขนส่ง (Transportation) 
เรือนกระจกเท่ากับ 2.16 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของจังหวัดสงขลา

� ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

สงขลามีจํานวนประชากรที่มีช่ือตามทะเบียนบ้านเท่ากับ 
เป็นเมืองท่า และเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต้ จึงทําให

โดยเฉพาะชาวมาเลเซียมาเย่ียมเยือนและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี
ข้อมูลทําให้สามารถประเมินจํานวนประชากรได้ดังตารางท่ี 1 

จังหวัดสงขลา พ .ศ . 2557 
ประเภทของประชากรในจังหวัดสงขลา ปี พ .ศ . 2557 จํานวน 

ประชากรที่มีช่ือตามทะเบียนบ้าน 
ประชากรแฝงที่ไม่มีช่ือตามทะเบียนบ้าน  

)คิดเทียบอยู่เต็มปี  
)คิดเทียบอยู่เต็มปี  

)คิดเทียบอยู่เต็มปี  
รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 

กรมการปกครอง กรมการท่องเท่ียว สํานักงานสถิติแห่งชาติ และ บจก.เดอะ ครีเอจี้ 

จังหวัดสงขลาปี พ .ศ. 2557 

สงขลามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 6.22 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัวประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ประชากรทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละภาคส่วน พบว่า

ในแหล่งอยู่กับที่ (Stationary Energy) เป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 49.01 

กระจกทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 
Transportation) เป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองจากภาคพลังงาน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ

2.16 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยล
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 

Waste) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.31 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 4.94 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 3 

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

มีจํานวนประชากรที่มีช่ือตามทะเบียนบ้านเท่ากับ 1,401,303 คน แต่
เป็นเมืองท่า และเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใต้ จึงทําใหนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

มาเย่ียมเยือนและท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ซึ่งจากการรวบรวม

จํานวน )ราย(  
1,401,303 
183,571 
21,520 
14,944 
2,814 

1,624,152 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และคิดเป็น  3.83 ตัน

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละภาคส่วน พบว่า 

เป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด
01 ของการปล่อยก๊าซเรือน

เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองจากภาคพลังงาน ซ่ึงมีการปล่อยก๊าซ
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 34.81 ของปริมาณการ

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของจังหวัดสงขลา 
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� ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ
กระจกการกระบวนการอุตสาหกรรม 
กระจกจากภาคส่วนน้ีได้ (Not Estimated) 
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสงขลาได้

� ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ปริมาณการปล่อยเท่ากับ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของจังหวัดสงขลา

รายละเอียดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
 

ตารางที่ 2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ

กลุ่มของกิจกรรม 

I)   ภาคการใช้พลังงานในแหล่งอยู่กับท่ี 
(Stationary Energy) 

เผาไหม้เช้ือเพลิงท้ังหมด

เผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า

II)  ภาคขนส่ง 
(Transportation) 

ท้ังหมดของกลุ่ม

III) ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
ของเสียท่ีเกิดข้ึนในเมือง

ของเสีย

IV) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) 

กระบวนการผลิต

การใช้ผลิตภัณฑ์

V) ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน (AFOLU) 

ท้ังหมดของกลุ่ม

รวม 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) ไม่พบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกการกระบวนการอุตสาหกรรม (Not Occurring) และไม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือน

(Not Estimated) เน่ืองจากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสงขลาได้ 

ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (AFOLU) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อย โดยมี
ปริมาณการปล่อยเท่ากับ 0.70 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดสงขลา 

ก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาปี พ .ศ. 2557 แสดงดังตารางที่ 

ก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2557 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตท่ี 2 ขอบเขตท่ี 3 

เผาไหม้เช้ือเพลิงท้ังหมด 1,231,133  1,815,394  NO 

เผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า 1,432,058      

ท้ังหมดของกลุ่ม 1,882,031  NO 282,047  

ของเสียท่ีเกิดข้ึนในเมือง 306,282    943  

ของเสียจากเมืองอ่ืน NO     

กระบวนการผลิต NO 
  

การใช้ผลิตภัณฑ์ NE 

ท้ังหมดของกลุ่ม 698,328   

5,549,832  1,815,394  282,990  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4 

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

ไม่พบกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
ไม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือน

เน่ืองจากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมต่างๆที่เกิดข้ึน

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อย โดยมี
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24 ของการ

แสดงดังตารางท่ี 2 และ รูปท่ี 1  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq) 
 BASIC BASIC+ 

3,046,527  3,046,527  

    

1,882,031  2,164,078  

307,225  307,225  

    
  
   

 698,328 

5,235,783  6,216,158  
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รูปที่ 1 สัดส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ

 
กิจกรรมย่อยที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

การพิจารณากิจกรรมย่อยท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 
จากกิจกรรมใด เพื่อสามารถกําหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ปี พ
ย่อย พบว่ากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดสามอันดับแรก คือ การใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน 
(ร้อยละ 29.85) การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 
(ร้อยละ 9.58) ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

ก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2557 (แยกรายภาคส่วน
 

กิจกรรมย่อยที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2557 

การพิจารณากิจกรรมย่อยท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทําให้ทราบว่าจังหวัดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถกําหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ

จังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557 หากพิจารณาสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของในกิจกรรม
พบว่ากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดสามอันดับแรก คือ การใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน 

การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (ร้อยละ 18.02) และการใช้พลังงานในท่ีพักอาศัย 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

 
แยกรายภาคส่วน) 

ว่าจังหวัดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สามารถกําหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ

พิจารณาสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของในกิจกรรม
พบว่ากิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดสามอันดับแรก คือ การใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน 

และการใช้พลังงานในที่พักอาศัย 
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รูปที่ 2 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
 
การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของ

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนา
สงขลาน้ัน ใช้อัตราการเติบโตของกิจกรรม
ข้อมูลกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ท่ีสูงข้ึนทุกปี และคาดว่าในปี พ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มข้ึน
ซึ่งแสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตจะพบว่าการใช้พลังงานในภาค
เพิ่มสูงกว่าภาคอ่ืนๆ โดยคาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในภาค
เท่ากับ 1.86 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
กระจกของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ.2573

                                          
1
 ใช้อัตราการเติบโตของกิจกรรมแต่ละสาขาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัดในสาขา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาในกิจกรรมย่อยปี

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของจังหวัดสงขลา 

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีปกติ (Business-As-Usual
น้ัน ใช้อัตราการเติบโตของกิจกรรมในกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ของจังหวัดสงขลามาเป็นสมมติฐานเพื่อ

ข้อมูลกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต1 จากผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสงขลามีแนวโน้มของปริมาณ
พ.ศ.2573  จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิประมาณ 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 21.57 เม่ือเทียบกับปี
ซ่ึงแสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตจะพบว่าการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน

กว่าภาคอ่ืนๆ โดยคาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในภาค
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.53

2573 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัดในสาขาต่างๆ แบบปรมิาณลูกโซ่  โดยใช้ค่าเฉล่ียของอัตราการเติบโต 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 6 

รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

กิจกรรมย่อยปี พ.ศ.2557 

Usual (BAU))  ของจังหวัด
มาเป็นสมมติฐานเพื่อประเมิน
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิประมาณ 7.93 ล้านตัน
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2573 จากรูปท่ี 3 

การขนส่งทางถนนมีอัตราการ
กว่าภาคอ่ืนๆ โดยคาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน 

53 ของการปล่อยก๊าซเรือน

แบบปริมาณลูกโซ่  โดยใช้ค่าเฉล่ียของอัตราการเติบโต 15 ปียอ้นหลัง  
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รูปที่ 3 การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ

 
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัด

คณะทํางานโครงการฯ จังหวัด
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสงขลา
เรือนกระจกของจังหวัดสงขลามีความเช่ือมโยงและมีกลไกสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ
การพิจารณาและรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
สงขลาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 
เป็นร้อยละ 8.20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ใน พ

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาในกรณีปกติ

จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลาได้พิจารณาคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพและ
สงขลาจํานวน 25 มาตรการ (ดังตารางที่ 3) ในพิจารณา
มีความเช่ือมโยงและมีกลไกสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ โดย
แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 4
การพิจารณาและรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมาตรการดังกล่าวมีศักยภาพรวมที่จะช่วยให้จังหวัด

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิด
อเทียบกับกรณีปกติ ใน พ.ศ. 2573 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

 

ในกรณีปกติ 

ได้พิจารณาคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีศักยภาพและ
ในพิจารณาคัดเลือกมาตรการลดก๊าซ

โดยได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2558-2593 แผนที่นําทางการ

4 ปี (2561-2564)  มาใช้ใน
ซ่ึงมาตรการดังกล่าวมีศักยภาพรวมท่ีจะช่วยให้จังหวัด

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิด
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ตารางที่ 3 มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เสนอในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกสําหรั

มาตรการ

แผนระยะสั้น  
SKL_M01 การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของเอกชนเป็น

SKL_M02 
การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพตํ่าเป็นเคร่ืองปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ในอาคารของเอกชน

SKL_M05 การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของหน่วยงานรัฐเป็น
SKL_M06 การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเป็น

SKL_M07 
การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพตํ่าเป็นเคร่ืองปรับอากาศ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ในอาคารของ

SKL_M17 
การลดการเกิดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด
กลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 

SKL_M18 
การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะบริเวณหลุมฝังกลบ
สนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน

SKL_M19 
การลดสัดส่วนพื้นท่ีกําจัดมูลฝอยแบบเทกอง
ปรับเปล่ียนให้มีการจัดการท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

SKL_M22 
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น
พลังงาน โดยการเผาเพื่อผลิตพลังงาน

SKL_M24 การอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นท่ีป่า

SKL_M25 
การอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นท่ีชุ่มนํ้าและป่าชายเลน
ก๊าซเรือนกระจกและเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

แผนระยะยาว 

SKL_M03 
การส่งเสริมอาคารเขียว
เลือกใช้วัสดุท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

SKL_M04 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สําหรับการผลิตไฟฟา้เพื่อใช้เองในอาคารของเอกชน

SKL_M08 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สําหรับการผลิตไฟฟา้เพื่อใช้เองในหน่วยงานรัฐ

SKL_M09 
การนําเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ
Transport Systems) 
เมือง 

SKL_M10 การส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

SKL_M11 
การพฒันาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง
การสร้างรถไฟฟา้รางเดี่ยวหรือโมโนเรล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เสนอในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกสําหรับ

มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง
(ตัน คาร์บอนไดออกไซด์

การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของเอกชนเป็น LED 
การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพตํ่าเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ในอาคารของเอกชน 
การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของหน่วยงานรัฐเป็น LED 
การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเป็น LED 
การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพตํ่าเป็นเคร่ืองปรับอากาศ

อาคารของหน่วยงานของรัฐ 
การลดการเกิดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด การคัดแยก และการนํา
กลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3R 
การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะบริเวณหลุมฝังกลบ เพื่อ
สนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน 
การลดสัดส่วนพื้นท่ีกําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open-dumping) โดย
ปรับเปล่ียนให้มีการจัดการท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น

โดยการเผาเพื่อผลิตพลังงาน (Incineration) 
การอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นท่ีป่า โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีรกร้าง 
การอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นท่ีชุ่มนํ้าและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกและเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

การส่งเสริมอาคารเขียว โดยเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการ
เลือกใช้วัสดุท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สําหรับการผลิตไฟฟา้เพื่อใช้เองในอาคารของเอกชน 
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
สําหรับการผลิตไฟฟา้เพื่อใช้เองในหน่วยงานรัฐ 
การนําเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport Systems) มาใช้ในการควบคุมและส่ังการจราจรในเขต

การส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
การพฒันาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง โดยการส่งเสริม
การสร้างรถไฟฟา้รางเดี่ยวหรือโมโนเรล 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

บจังหวัดสงขลา 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง   
ตัน คาร์บอนไดออกไซด์/ปี) 

247,243 
49,599 

7,161 

283 
7,066 

532 

28,153 

28,116 

50,323 

46,650 

26,965 

2,395 

399,366 

38,607 

26,981 

310 

19,681 

20,659 

5,041 
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มาตรการ

SKL_M12 
การปรับปรุงทางเดินเท้าและการกําหนดเส้นทางสําหรับจักรยาน
ส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์
NMT)  

SKL_M13 
การพฒันาโครงข่ายถนน
หาดใหญ่-สะเดา เพื่อการกระจายปริมาณการจารจรในเมืองและเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทางระหว่างจังหวัด

SKL_M14 
การพฒันาโครงข่ายรถไฟ

หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์(
จังหวัด 

SKL_M15 
การพฒันาโครงข่ายรถไฟ
หาดใหญ่(  เพื่อการกระจายปริมาณการจารจรในเมือง

SKL_M16 การส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลในภาคขนส่ง

SKL_M20 
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น
พลังงาน โดยการผลิตเช้ือเพลิงขยะ

SKL_M21 
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น
พลังงาน โดยการนําก๊าซมีเทนจากพื้นท่ี
พลังงาน (Landfill gas recovery)

SKL_M23 
การเพิ่มปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียในพื้นท่ีชุมชน
ปริมาณนํ้าเสียท่ีไม่เข้าระบบ

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง
(ตัน คาร์บอนไดออกไซด์

การปรับปรุงทางเดินเท้าและการกําหนดเส้นทางสําหรับจักรยาน เพื่อ
ส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์ (Non-motorized transport: 

การพฒันาโครงข่ายถนน โดยการสนับสนุนการสร้างทางหลวงพเิศษ 
เพื่อการกระจายปริมาณการจารจรในเมืองและเพิ่ม

ทางเลือกในการเดินทางระหว่างจังหวัด 
การพฒันาโครงข่ายรถไฟ โดยการสนับสนุนการสร้างทางรถไฟทางคู่ 

)หาดใหญ่  เพื่อการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่าง

การพฒันาโครงข่ายรถไฟ โดยการปรับปรุงรถไฟเช่ือมเมือง )สงขลา-
เพื่อการกระจายปริมาณการจารจรในเมือง 

การส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลในภาคขนส่ง 
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น

โดยการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse derived fuel: RDF) 
การส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการเปล่ียนของเสียเป็น

โดยการนําก๊าซมีเทนจากพื้นท่ีฝังกลบกลับมาใช้ในการผลิต
Landfill gas recovery) 

การเพิ่มปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียในพื้นท่ีชุมชน เพือ่ลด
ปริมาณนํ้าเสียท่ีไม่เข้าระบบ 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง   
ตัน คาร์บอนไดออกไซด์/ปี) 

56 

17,892 

8,815 

7,858 

94,838 

127,152 

10,031 

21,445 



 

 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส

 

จากผลการศึกษาพบว่า หากจังหวัด
ดําเนินการ จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก (ดังแสดงในรูปท่ี 

รูปที่ 4  การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
และกรณีที่ดําเนินมาตรการ

 

ท้ังน้ี คณะทํางานโครงการฯ 
สาธารณะเป็น LED มาจัดทําแผนปฏิบัติการ 
สาธารณะเป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นท้ังทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย และมีแนวโน้มการติดต้ังท่ี
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ปต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถ
ชนิดของหลอดไฟให้ใช้กําลังไฟฟ้าน้อยลงแต่ยังคงคุณภาพการใช้งานเท่าเดิมหรือมากข้ึนกว่าเดิม
ไฟฟ้านอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 
จัดทําแผนปฏิบัติการเริ่มจากขอความอนุเคราะห์จาก
ข้อบมูลหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

จากผลการศึกษาพบว่า หากจังหวัดสงขลานํามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง 25
ดําเนินการ จะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลาลดลงเมื่อเทียบกับกรณีปกติ 

ดังแสดงในรูปท่ี 4) 

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสงขลา
และกรณีที่ดําเนินมาตรการ จากปี พ.ศ.2557-2573 

คณะทํางานโครงการฯ จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทาง
มาจัดทําแผนปฏิบัติการ เน่ืองจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับ

สาธารณะเป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นท้ังทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย และมีแนวโน้มการติดต้ังที่
ปต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนน้ีได้ด้วยการ

องหลอดไฟให้ใช้กําลังไฟฟ้าน้อยลงแต่ยังคงคุณภาพการใช้งานเท่าเดิมหรือมากข้ึนกว่าเดิม
ไฟฟ้านอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

การเร่ิมจากขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสงขลา
มูลหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ พบว่า หลอดไฟฟ้าสาธารณะของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

5 มาตรการไปใช้ปฏิบัติและ
ลดลงเม่ือเทียบกับกรณีปกติ ไม่มีการ

จังหวัดสงขลาในกรณีปกติ 
 

ได้คัดเลือกมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทาง
เน่ืองจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับการให้แสงสว่างของทา

สาธารณะเป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นท้ังทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย และมีแนวโน้มการติดต้ังท่ี
ในส่วนน้ีได้ด้วยการเปล่ียน

องหลอดไฟให้ใช้กําลังไฟฟ้าน้อยลงแต่ยังคงคุณภาพการใช้งานเท่าเดิมหรือมากข้ึนกว่าเดิม  ซึ่งการลดการใช้
ไฟฟ้านอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย วิธีการในการ

ในจังหวัดสงขลาในการรวบรวม
ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  
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หลอดโซเดียม หลอดแสงจันทร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ และหลอด 
Diode) โดยหลอดไฟท่ีจังหวัดสงขลามีการใช้มากท่ีสุด คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 
หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) 
ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30-70 และมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า แต่ด้วยราคาสูงยั
การน้ีจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
หลอด LED อีกด้วย ซึ่งหากจังหวัดสงขลาดําเนินมาตรการ
LED ตามแผนปฏิบัติการจะสามารถลดก๊าซ
พ.ศ.2573 

 
สรุปผลการศึกษา 

  ในปี  พ .ศ.2557 จังหวัดสงขลามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งหมด 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ 
ภาคการขนส่งทางถนน (ร้อยละ 
ศูนย์กลางค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาคการเกษตร และการท่องเท่ียวของภาคใต้ตอนล่าง ท้ังยังมี
เส้นทางเช่ือมโยงกับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใ
ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 
ตามลําดับ จากการคาดการณ์พบว่าหากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดสงขลาจะปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มข้ึนเป็น 7.93 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ
 จากการวิเคราะห์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกพบว่าจังหวัด
ประมาณ 0.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดการณ์ในปีน้ัน โดยจังหวัด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง และดําเนิน
ก้าวสู่การเป็นเมืองคาร์บอนตํ่า (Low Carbon City) 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
City) 
 
 

 

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

หลอดโซเดียม หลอดแสงจันทร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ และหลอด 
โดยหลอดไฟท่ีจังหวัดสงขลามีการใช้มากท่ีสุด คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 
LED (Light Emitting Diode) ท่ีสามารถนํามาทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิม อีกท้ังยังลดความต้องการใช้

และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่ด้วยราคาสูงยังคงเป็นอุปสรรค 
กลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ในการใช้

ซึ่งหากจังหวัดสงขลาดําเนินมาตรการมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเป็น
ตามแผนปฏิบัติการจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 7,066 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จังหวัดสงขลามีปริมาณการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกทั้ งหมด 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือ 

ร้อยละ 29.85) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของจังหวัดสงขลาท่ีมีภาพลักษณ์เป็นเมือง
ศูนย์กลางค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาคการเกษตร และการท่องเท่ียวของภาคใต้ตอนล่าง ท้ังยังมี
เส้นทางเช่ือมโยงกับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รองลงมาคือ
ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (ร้อยละ 18.02) และการใช้พลังงานในท่ีพักอาศัย 

จากการคาดการณ์พบว่าหากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดสงขลาจะปล่อยก๊าซเรือน
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ.2573 

จากการวิเคราะห์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกพบว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ ณ ปี พ.ศ.2573 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดการณ์ในปีน้ัน โดยจังหวัดสงขลาสามารถนําค่าศักยภาพดังกล่าวไปกําหนดเป็น
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง และดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

Low Carbon City) ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของจังหวัดสงขลาด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว 
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

หลอดโซเดียม หลอดแสงจันทร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ และหลอด LED (Light Emitting 
โดยหลอดไฟท่ีจังหวัดสงขลามีการใช้มากท่ีสุด คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36  วัตต์  ซ่ึงปัจจุบันมี

ท่ีสามารถนํามาทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิม อีกทั้งยังลดความต้องการใช้
งคงเป็นอุปสรรค ดังน้ันแผนปฏิบัติ

เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ในการใช้
มาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเป็น 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ปี 

จังหวัดสงขลามีป ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 6.22 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กิจกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดสามอันดับแรกคือ การใช้พลังงานใน

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของจังหวัดสงขลาท่ีมีภาพลักษณ์เป็นเมือง
ศูนย์กลางค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งยังมี

ต้ฝ่ังอ่าวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รองลงมาคือการ
และการใช้พลังงานในที่พักอาศัย (ร้อยละ 9.58) 

จากการคาดการณ์พบว่าหากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดสงขลาจะปล่อยก๊าซเรือน

มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.20 ของปริมาณการ

สามารถนําค่าศักยภาพดังกล่าวไปกําหนดเป็น
จากแหล่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

พันธกิจของจังหวัดสงขลาด้านการจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green 



 

 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส

 

ข้อเสนอแนะ 

� จังหวัดสงขลาควรแต่งต้ังหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบท่ีจะรับผิดชอบการดําเนินงานและผลักดัน
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก

� จังหวัดสงขลาควรจัดทําและปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานของแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

� จังหวัดสงขลายังมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
เรือนกระจกน้ีเท่าน้ัน  ยังมีมาตรการอ่ืนๆ
สงขลาอาจต้องมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

� เน่ืองจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เสนอในรายงานฉบั
แวดล้อมและความเหมาะสมที่เหมาะกับบริบทเมือง ณ ปี 
หรือบริบทของจังหวัดที่เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน จังหวัดสงขลาควรทําการทบทวนและคัดเลือกมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยี
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยทุกๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ราชการจังหวัดสงขลา ผู้ อํานวยการสํานัก ส่ิงแวดล้อมภาค ท่ี  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
ประสานงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ และขอขอบคุณบริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จํากัด ท่ี
ปรึกษาโครงการ ท่ีร่วมดําเนินงานโครงการ 
ขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะส
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลาควรแต่งต้ังหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบท่ีจะรับผิดชอบการดําเนินงานและผลักดัน
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
จังหวัดสงขลาควรจัดทําและปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ดําเนินงานของแผนการลดก๊าซเรือนกระจก  

กยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 25 มาตรการที่นําเสนอในแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกน้ีเท่าน้ัน  ยังมีมาตรการอ่ืนๆ ที่จังหวัดสงขลาสามารถนํามาใช้ดําเนินการได้อีก ซึ่งจังหวัด
สงขลาอาจต้องมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
เน่ืองจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเสนอในรายงานฉบับน้ีได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากสภาวะ
แวดล้อมและความเหมาะสมที่เหมาะกับบริบทเมือง ณ ปี 2560 ซ่ึงในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่าง
หรือบริบทของจังหวัดท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน จังหวัดสงขลาควรทําการทบทวนและคัดเลือกมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และควรทําการศึกษา
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานัก ส่ิงแวดล้อมภาคที่  16 (สงขลา)  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ประสานงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ และขอขอบคุณบริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จํากัด ที่

นงานโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
ขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม” จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจ

โทร. 02-141-
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รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม”  

จังหวัดสงขลาควรแต่งต้ังหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบการดําเนินงานและผลักดัน

จังหวัดสงขลาควรจัดทําและปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลการ

มาตรการท่ีนําเสนอในแผนการลดก๊าซ
ท่ีจังหวัดสงขลาสามารถนํามาใช้ดําเนินการได้อีก ซึ่งจังหวัด

บน้ีได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากสภาวะ
ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่าง

หรือบริบทของจังหวัดท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน จังหวัดสงขลาควรทําการทบทวนและคัดเลือกมาตรการลด
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และควรทําการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่า
)  ผู้ อํ านวยการ สํา นักงาน

และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ประสานงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ และขอขอบคุณบริษัท เดอะ ครีเอจ้ี จํากัด ท่ี

การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
-9788 หรือ 02-141-9838 


