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ประเทศไทยมีปริมาณ CO2 เพิ่มขึ้น 1.96 เท่า จาก 161,154 กิโลตัน เป็น 316,213 กิโลตัน ใน
ระยะเวลา 20 ปี จาก พ.ศ. 2538-2557 โดยมีแหล่งก าเนิดจ าแนกเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต
ไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนในปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 22.75 ร้อยละ 37.79 ร้อยละ 
33.43 และ ร้อยละ 6.02 ตามล าดับ และมีสัดส่วนในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 46.60 ร้อย
ละ 24.27 และ ร้อยละ 7.79 ตามล าดับ การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดประมาณการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อคาดประมาณปริมาณ CO2 ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2568 โดยวิธีสมการ
แนวโน้มแบบเชิงเส้น แบบก าลังสอง และแบบลูกบาศก์ จากฐานข้อมูลอนุกรมเวลาเผยแพร่โดย
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารโลก การคาดประมาณผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศจากอัตราส่วนของปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงานประกอบด้วย 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางท่ี 
1 การเติบโตอัตราต่ าแบบเชิงเส้น และทิศทางท่ี 2 การเติบโตอัตราสูงแบบเอกซ์โปเนนเชียล การคาด
ประมาณมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ พบว่ามีแนวโน้มต่ าลงส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
สูงขึ้นส าหรับภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่งท้ัง 2 ทิศทาง เป็นผลให้ในกรณีท่ี 1 ปริมาณ CO2 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มลดลงแบบก าลังสอง มีปริมาณเพิ่มข้ึนในระยะส้ัน
และลดลงในระยะยาว และภาคการขนส่ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงแบบเชิงเส้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ัน
และในระยะยาว และในกรณีท่ี 2 ปริมาณ CO2 ภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและลดลง
ในระยะยาว ภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่ง มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและในระยะยาว 
ส าหรับปริมาณ CO2 จากแหล่งอื่น ๆ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและลดลงในระยะยาว การชะลอ
การเติบโตของปริมาณ CO2 จึงอาจจะประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง
ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า 
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The release of CO2 of Thailand has increased 1.96 folds from 161,154 Kilo tons to 

316,213 Kilo tons over 20 years between years 1995 to 2014. The sources of CO2 are 

manufacturing, electricity generation, transport, and others, which in 1995 accounts for 

22.75 %, 37.79 %, 33.43 % and 6.02 % respectively, and in 2014 accounts for 20.89 %, 

46.60 %, 24.27 % and 7.79 % respectively. The aim of this study was to project the 

volume of Thailand’s economy to be used for the projection of the quantity of CO2 for 

years 2015-2025, using trend equations including linear, quadratic, and cubic forms 

from time series database released by the Office of National Economic and Social 

Development Board, and the World Bank. The projection of chain volume measures 

gross domestic products (CVMGDP) from the ratio of capital stock and labor force 

consists of 2 paths: linear and exponential growth paths. The projection of value added 

from CVMGDP gave a declining path for manufacturing, and increasing for electricity 

generation, and transport for the 2 paths. The CO2 quantity was projected in case 1 to 

increase in near term and decline in the long term for the manufacturing and electricity 

 



 

 

ค 

generation, as the trend for the two sectors is in quadratic declining form, and to 

increase in both near and long terms for the transport, as the trend is linear increasing. 

The CO2 quantity was projected in case 2 to increase in near term and decline in the 

long term for the manufacturing and to increase in both near and long terms for the 

electricity generation and transport. The CO2 quantity from other sources was projected 

to increase in near term and decline in the long term. Measures to curb the growth of 

CO2 can originate from policies that promote users’ own generation of electricity from 

solar energy which has fewer limitations compared to other clean energy, and promote 

transportation powered by electricity. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของโลกมีประโยชน์ด้านการสร้างความอบอุ่นแก่พื้นผิวโลก
และควบคุมความเสถียรของอุณหภูมิของโลกให้มีสภาพเหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยและการแพร่
พั น ธุ์ ข อ ง ส่ิ งมี ชี วิ ต  (Australian Government The Department of the Environment and 
Energy, 2019; Climate Kids, 2019; FAO, n.d.; Lovelock, 1988, 2000; Meikleham, 2019; 
North Carolina Climate Office, 2019; Williams, 2017) หากช้ันบรรยากาศของโลกปราศจาก
ก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกจะมีสภาพแปรปรวนอย่างรุนแรงจนเป็นอุปสรรคส าหรับการเกิด
ส่ิงมีชีวิต ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นและเช่ือว่าเป็นปัจจัยท่ีท าให้บรรยากาศ
ของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 77 (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) มีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2293-2343) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ฟอสซิล ท้ังจากการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และอุตสาหกรรม ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ัน
บรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นจาก 270 ส่วนต่อล้านส่วน ในช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็น 380 
ส่วนต่อล้านส่วน ในปี พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าหรือประมาณ 540 ส่วนต่อล้าน
ส่วน ในปี พ.ศ. 2643 และมีการคาดการณ์ว่าจะท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกร้อนขึ้นประมาณ 1.5-3.5 
องศาเซลเซียส และระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 15-95 เซนติเมตร (ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี, ตฤตณัย นพคุณ
และ ปภานัน วรวัฒนสกุล, 2553) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนยังคงเป็นการคาดการณ์ เช่น รายงาน
ของคณะกรรมการว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC) แสดงการคาดการณ์อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 
2583 และการวิเคราะห์ให้เห็นผลกระทบ ได้แก่ ภาวะแห้งแล้ง พายุเฮอริเคนจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
การสูญเสียปะการัง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น และผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการอพยพย้ายถ่ินแกจาก
พื้นท่ีชายฝ่ัง และการสูญเสียของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต (Varinsky, 2018) แม้ว่าปัญหาโลก
ร้อนเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม (Björnberg, Karlsson, Gilek, & Hansson, 2017; Capstick & 
Pidgeon, 2014; Lewandowsky, Oreskes, Risbey, Newell, & Smithson, 2015) ประชาคมโลก
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มีการเคล่ือนไหวเพื่อหยุดภาวะโลกร้อน เริ่มต้ังแต่การลงนามในพิธีสารเกียวโตในปี ค.ศ. 1997 จนถึง
ข้อตกลงปารีสในปี ค.ศ. 2016 (Paris Agreement) ในปี ค.ศ. 2019 มีสมาชิกลงนามในข้อตกลง
จ านวน 195 ประเทศ และมีคู่สัญญากับข้อตกลงปารีสจ านวน 186 ประเทศ (Cooper, 2018; 
UNFCCC, n.d.; United Nations, 2016)  

ส าหรับประเทศไทย ฐานข้อมูลของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่า การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีอัตราเพิ่มแตกต่างกันส าหรับ 2 ช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2503 การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แสดงใน ภาพท่ี 1.1 มีปริมาณ 3,715 กิโลตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 49,703 กิโลตัน 
ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ีย 1,859 กิโลตัน ต่อปี การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของประเทศไทยหลังจากปี พ.ศ. 2529 มีอัตราเพิ่มเฉล่ีย 9,227 กิโลตัน ต่อปี ท าให้การปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนจาก 56,945 กิโลตัน ในปี พ.ศ. 2530 เป็น 
316,213 กิโลตัน ในปี พ.ศ. 2557 ฐานข้อมูลของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่า การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมีอัตรา 0.1356 ตันต่อหัวประชากร ในปี พ.ศ. 2503 เพิ่มขึ้นเป็น 
0.9378 ตันต่อหัวประชากร ในปี พ.ศ. 2529 และ 4.6219 ตันต่อหัวประชากร ในปี พ.ศ. 2557  
ประเทศไทยมีสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (ร้อยละ) จากแหล่งก าเนิดการผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม การขนส่ง และอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2514 ร้อยละ 18.35 ร้อยละ 27.03 ร้อยละ 35.22 
และ ร้อยละ 19.40 ตามล าดับ แสดงใน ภาพท่ี 1.2 (ก) ส าหรับในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
สัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ร้อยละ) จากแหล่งก าเนิดการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม การขนส่ง 
และอื่น ๆ ร้อยละ 46.60 ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 24.72 และ ร้อยละ 7.79 ตามล าดับ แสดงใน ภาพท่ี 
1.2 (ข) แสดงให้เห็นว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าขยายตัวเร็วกว่าจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม การขนส่ง และอื่น ๆ 

ปัจ จัย ท่ีท าให้ ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซ ด์จากการผลิตไฟฟ้ าขยาย ตัว เร็ วกว่ าก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรม การขนส่ง และอื่น ๆ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง โครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิจ โดยพบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตไฟฟ้า แสดงใน ภาพท่ี 1.3 มี
อัตราสูงกว่า ผลผลิตมวลรวมในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง ซึ่งมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจใกล้เคียงกัน จึงพบว่า การผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 
2533 เป็นร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 25 ใน
ปี พ.ศ. 2533 เป็น ร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2560 และ ภาคการขนส่ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6 
ในปี พ.ศ. 2533 เป็น ร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2560 แสดงใน แสดงใน ภาพท่ี 1.4 (ก) และ แสดงใน 
ภาพท่ี 1.4 (ข) 

 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อคาดประมาณปริมาณ 
CO2 ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2568 โดยวิธีสมการแนวโน้มแบบเชิงเส้น แบบก าลังสอง 
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และแบบลูกบาศก์ จากฐานข้อมูลอนุกรมเวลาเผยแพร่โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารโลก เพื่อแสวงหาข้อพิจารณาในเชิงนโยบายส าหรับการควบคุมปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย 

 

 

ภาพท่ี 1.1 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กิโลตัน) ของประเทศไทย พ.ศ. 2503-2557 

   

ภาพท่ี 1.2 สัดส่วน CO2 (%) ของประเทศไทย พ.ศ. 2514 (ก) และ พ.ศ. 2557 (ข) 
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ภาพท่ี 1.3 ผลผลิตมวลรวมในประเทศ มูลค่าเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า การขนส่ง ราคา
คงท่ี ปี พ.ศ. 2545 (ดัชนีฐาน 100) 

  

ภาพท่ี 1.4 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และอื่น ๆ พ.ศ. 2533 (ก) 
และ พ.ศ. 2560 (ข) 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อคาดประมาณการเปล่ียนแปลงของการเติบโตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยระยะเวลา 10 ปี จาก พ.ศ. 2558-2568 

1.2.2 เพื่อคาดประมาณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยจากผลการคาดประมาณ
การเปล่ียนแปลงของการเติบโตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระยะเวลา 10 ปี จาก 
พ.ศ. 2558-2568 
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1.2.3 เพื่อแสวงหาข้อพิจารณาในเชิงนโยบายส าหรับการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ของประเทศไทยเพื่อการมีส่วนร่วมในการควบคุมปัจจัยการเกิดภาวะโลกร้อนจาก พ.ศ. 2558-2568 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อให้เกิดสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับการคาดประมาณการเปล่ียนแปลงของการ
เติบโตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะเวลา 10 ปี จาก พ.ศ. 2558-2568 

1.3.2 เพื่อใช้ประโยชน์สารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับการคาดประมาณการเปล่ียนแปลงของ
การเติบโตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจส าหรับการประเมินการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ
ไทยในระยะเวลา 10 ปี จาก พ.ศ. 2558-2568 

1.3.3 เพื่อให้ข้อพิจารณาในเชิงนโยบายส าหรับการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศไทยเพื่อการมีส่วนร่วมในการควบคุมปัจจัยการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นประโยชน์ในการ
ออกแบบยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศไทยในระยะเวลา 10 ปี จาก พ.ศ. 2558-2568 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วยการคาดประมาณการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยครอบคลุมการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ระหว่า ง 
พ.ศ. 2557-2568 การเป ล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และ
ภาคอุตสาหกรรม ท้ัง 3 ส่วนนับเป็นแหล่งก าเนิดคาร์บอนไดออกไซด์หลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนในปี 
พ.ศ. 2557 ร้อยละ 46.60 ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 24.72 ตามล าดับ ซึ่งเป็นปัจจัยบังคับทิศทางของ
การเปล่ียนแปลงของปริมาณ CO2 และการประมวลปัจจัยแวดล้อมด้านอื่นท่ีอาจจะท าให้ทิศทาง
ทิศทางของการเปล่ียนแปลงของปริมาณ CO2 เบ่ียงเบนจากทิศทางท่ีคาดประมาณ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.4.1 การคาดประมาณแนวโน้มของการเติบโตตามเวลาของอัตราส่วนของปัจจัยทุนกับ
ปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยบังคับทิศทางของการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบ
ปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures Gross Domestic Products: CVMGDP) กรณีท่ี 1 การ
เติบโตอัตราต่ า และกรณีท่ี 2 การเติบโตอัตราสูง  

1.4.2 การคาดประมาณ CVMGDP จากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วนของปัจจัยทุนกับ
ปัจจัยแรงงาน กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2   
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1.4.3 การคาดประมาณมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วน
ของมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Value Added: MfgVA) กับ CVMGDP  

1.4.4 การคาดประมาณมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตไฟฟ้าจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วน
ของมูลค่าเพิ่ มของภาคการผลิตไฟฟ้ า (Electricity Generation Value Added: ElecVA) กับ 
CVMGDP 

1.4.6 การคาดประมาณมูลค่าเพิ่มของภาคการขนส่งจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วนของ
มูลค่าเพิ่มของภาคการขนส่ง (Transport Value Added: TranVA) กับ CVMGDP  

1.4.7 การคาดประมาณปริมาณ CO2 ภาคอุตสาหกรรมจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วน
ของ CO2 ภาคอุตสาหกรรมกับมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม  

1.4.8 การคาดประมาณปริมาณ CO2 ภาคการผลิตไฟฟ้าจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วน
ของ CO2 ภาคการผลิตไฟฟ้ากับมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตไฟฟ้า  

1.4.9 การคาดประมาณปริมาณ CO2 ภาคการขนส่งจากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วนของ 
CO2 ภาคการขนส่งกับมูลค่าเพิ่มของภาคการขนส่ง  

1.4.10 การคาดประมาณปริมาณ CO2 ส่วนอื่น จากแนวโน้มตามเวลาของอัตราส่วนของ 
CO2 ส่วนอื่น กับ CVMGDP  

1.4.11 การค านวณปริมาณ CO2 รวมของประเทศไทยจากผลรวมของการคาดประมาณ CO2 
ภาคอุตสาหกรรม CO2 ภาคการผลิตไฟฟ้า CO2 ภาคการขนส่ง และ CO2 ส่วนอื่น 

1.4.12 การประมวลปัจจัยแวดล้อมด้านอื่นท่ีอาจจะท าให้ทิศทางของการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณ CO2 เบี่ยงเบนจากทิศทางท่ีคาดประมาณ จากสารสนเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 



 
 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การคาดประมาณการเปล่ียนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศไทยระยะ 10 ปีจากปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างแหล่งก าเนิด 
และการเปล่ียนแปลงของประชากร ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
 2.2 การด าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 
 2.3 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลกนั้นสูงขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นอากาศบนผิวโลก หรือน้ าในมหาสมุทร ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ท่ีมีส่วนแบ่งท่ีใหญ่
ท่ีสุดสะสมอยู่ในช้ันบรรยากาศเพิ่มขึ้น เป็นส่วนท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

แม้ว่าจะมีการโต้เถียงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่จากรายงานท่ีเผยแพร่เมื่อ
วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2556  โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ระบุว่านักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจมากในความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมของ
มนุษย์และภาวะโลกร้อน อีกท้ังองค์กรวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศมากกว่า 197 แห่งยอมรับว่า
ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงและมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ 

2.1.1 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

อย่างเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ภาวะแล้งจัดจนท าให้ขาดแคลนน้ าในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ 
คล่ืนความร้อนจัดในทวีปยุโรป ไฟป่าท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย และฝนตกหนักจากพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ได้เตือนว่าในปี พ.ศ. 2573 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกอาจสูงขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส
เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และถ้าหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกครึ่งองศา ซึ่งคาดประมาณว่าจะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2583 (VOA Thai, 2018) จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสุขภาพ
ของมนุษย์ (Bendix, 2018; Bradford & Pappas, 2017; Carne, 2018; Denchak, 2016; Page, 
2019) ดังต่อไปนี้ 

  2.1.1.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
  เนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนขึ้นส่งผลให้เกิดการละลายของธารน้ าแข็งเป็นผลให้
ระดับน้ าในมหาสมุทรสูงขึ้น อีกท้ังยังท าให้อุณหภูมิน้ าในมหาสมุทรอุ่นขึ้นด้วย ซึ่งท าให้เกิดปะการัง
ฟอกขาวซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศปะการังท้ังหมด สัตว์น้ าหลายชนิดต้องอพยพเพื่อให้สามารถรักษา
อุณหภูมิต่อการให้อาหารและการสืบพันธุ์ นอกจากนี้สัตว์หลายชนิดมีความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์สูงขึ้น
ด้วย 

  2.1.1.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
  เนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นภาคส่วนท่ีช่วยให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของประเทศไทยมีการเจริญเติบโต การเกิดสภาพอากาศท่ีรุนแรงท าให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีอาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นท่ีการเกษตร จึงส่งผล
กระทบอย่างยิ่งต่อผลผลิตและการพัฒนาของประเทศ ซึ่งสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ 

  2.1.1.3 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
  จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อปัจจัยทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นตัวก าหนดต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อากาศท่ีบริสุทธิ์ น้ าด่ืมท่ีสะอาด การมีอาหารท่ีเพียงพอ และ
การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความปลอดภัย นอกจากนี้อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นอาจน ามาซึ่งโรคภัยท่ีเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป (Heat Stroke) โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ (Emerging Infectious Diseases) รวมท้ังละอองเรณูและสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอากาศจะมี
ระดับท่ีสูงขึ้น สามารถก่อให้เกิดโรคหอบหืด และโรคท่ีเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจได้ 

2.1.2 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีมีอยู่ในช้ันบรรยากาศ เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอนบน

โลก อีกท้ังยังเป็นก๊าซเรือนกระจกหลักจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่ง
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กิจกรรมของมนุษย์ท าให้วัฏจักรเกิดการเปล่ียนแปลง โดยท าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ัน
บรรยากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของธรรมชาติในการก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ เช่น ป่าไม้ มหาสมุทร เมื่อ
นับต้ังแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนั้นได้ส่งผลต่อการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ช้ันบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น จนกระท่ังปี พ.ศ. 2559 ความเข้มข้นเฉล่ีย
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีค่าประมาณ 403.3 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งเป็นปีแรก
ท่ีมีปริมาณความเข้มข้นเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าระดับมาตรฐานท่ี 400 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm) ในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ Met Office ได้คาดประมาณว่าความเข้มข้นเฉล่ียของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2561 นั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 411 ส่วนในล้านส่วน (McGrath, 2019) 
 กิจกรรมหลักของมนุษย์ท่ีท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือการเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิลในส าหรับพลังงานและขนส่ง ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน และถ่านหิน นอกจากนี้
กระบวนทางอุ ตสาหกรรมและการเป ล่ียนแปลงการใช้ ท่ี ดิน  ก็ท าให้ เกิดการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซ ด์เช่น เดียวกัน  ส าหรับ สัด ส่วนของแหล่ง ท่ีมาห ลักในการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารโลก ในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนดังนี้ 

  2.1.2.1 ภาคการผลิตไฟฟ้า 
  เนื่องจากไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการ
ใช้ไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนการขนส่ง การส่ือสาร กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม อันมีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้การผลิตไฟฟ้าเป็นภาคส่วนหลักท่ีมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด จากการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นร้อยละ 46.60 ของการเผาไหม้เช้ือเพลิงท้ังหมด (The World Bank, 2014a) 

  2.1.2.2 ภาคการขนส่ง 
  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทุกประเภท ยกเว้นการขนส่งทาง
เรือและเครื่องบินระหว่างประเทศ นั้นเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 24.72 ของการเผาไหม้
เช้ือเพลิงท้ังหมด (The World Bank, 2014c) 

  2.1.2.3 ภาคอุตสาหกรรม 
  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนท่ีมีการผลิตสินค้าและวัตถุดิบในทุกวัน มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังทางตรงจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือความร้อน ผ่าน
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ทางปฏิกิริยาทางเคมี และทางอ้อมจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 
พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นร้อยละ 20.89 ของการเผาไหม้
เช้ือเพลิงท้ังหมด (The World Bank, 2014b) 
 

2.2 การด าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 

 2.2.1 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 (National 
Master Plan on Climate Change 2015-2050) 

ตามท่ี ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2558) ได้เสนอแผนแม่บท
แห่งชาติด้านการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วงปี พ.ศ. 2558-2593 และเห็นชอบโดย
คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยแผนแม่บทฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก เป็น
กรอบเชิงนโยบายส าหรับผลักดันการจัดท าแผนด าเนินงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพในทุกภาค
ส่วนและทุกระดับ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดยก าหนดเป็น 3 แนวทางการด าเนินหลัก คือ (1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) (2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอน
ต่ า (Mitigation) และ (3) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

2.2.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) 
ส านักนโยบายและแผนพลังงาน (2559) ได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานโดยก าหนดเป้าหมายใน

การลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2553 ตระหนักถึงเจตจ านงของ APEC มีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลงร้อยละ 45 ในปี พ.ศ.
2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นสัดส่วนท่ีประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมได้เป็นหลัก 
และตระหนักถึงเจตจ านงของ UNFCCC ในการประชุม COP 20 ท่ีประเทศไทยได้เสนอเป้าหมาย 
NAMAs (Nationally Determined Mitigation Actions) ในปี  พ .ศ. 2563 จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคขนส่งและภาคพลังงานให้ได้ร้อยละ 7-20 จากปริมาณท่ีปล่อยในปี พ.ศ. 2548 ใน
ภาวะปกติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศใน 4 ภาค
เศรษฐกิจท่ีมีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย 
ผ่านการพิจารณามาตรการเพื่อขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ส่งเสริม
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การใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์พลังงานในอาคาร สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน 

2.2.3 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
(Thailand Smart Grid Development Master Plan 2015-2036) 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิด
การรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านพลังงาน ท าให้อุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดนี้เป็นแนวทางท่ีสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาในการจัดการด้านพลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางท่ีในแต่ละประเทศท่ัวโลกได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา ไม่ว่า
จะเป็นด้านระบบไฟฟ้า ด้านผู้ใช้ไฟฟ้า และด้านส่ิงแวดล้อม ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ท 
กริดของไทย คือ ส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มีคุณภาพ
บริการท่ีดี และเกิดประโยชน์ สูงสุดของประเทศ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาความเช่ือถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า เป็นการท าให้มีระบบไฟฟ้ามี
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าท่ีเพียงพอ มีความต่อเนื่องของพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้และไม่มีปัญหา
คุณภาพของแรงดันและกระแสไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิต
และใช้พลังงาน โดยช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการบรรเทาปัญหาการจัดหาแหล่งเช้ือเพลิง และจะต้องรองรับการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการท างาน
และการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้า จะต้องมีดัชนีวัดผลมารองรับคุณลักษณะท้ังทางด้าน
เทคนิคและการให้บริการ มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
จะก่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จ าเป็นท่ีจะต้องมี
การออกแบบอย่างเป็นระบบ และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญ
กับ การสร้างองค์ความรู้และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ (กระทรวงพลังงาน, 2558ก) 
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2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ .ศ. 2560-2564 (The 
Twelfth National Economic and Social Development Plan 2017-2021) 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา ส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีส่วนท่ีท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
อีกท้ังประเทศไทยได้รับความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงมากขึ้น 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ได้ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน รวมท้ังส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนาเมืองให้มี
ความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559ก) 

2.2.5 แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 (Thailand’s 
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030: NDC) 

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2560) ได้ยกร่างแผนท่ีน าทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดท าแผนฉบับนี้ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน มุ่งเน้นแผนท่ีขับเคล่ือนโดย
ภาครัฐท่ีสนับสนุนรูปแบบสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและน าไปสู่การด าเนินงานได้จริง ติดตามประเมินผลได้ 
รวมถึงต่อยอดการด าเนินงานในกรอบ NAMAs (Nationally Determined Mitigation Actions) ซึ่ง
มีสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการ
จัดการของเสีย เป็นสาขาของแผนหลักของหน่วยงานมีความพร้อม และมีศักยภาพในการด าเนินงานท่ี
สามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งมีมาตรการตามแผนงานท่ีจะส่งผลต่อการลดก๊าซเรือน
กระจก รวม 15 มาตรการ ประกอบไปด้วยมาตรการในสาขาพลังงานและขนส่ง 9 มาตรการ จากการ
ผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในครัวเรือน การใช้พลังงานในอาคารเชิงพาณิชย์ (รวมอาคารรัฐ) การใช้
พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะเน้นมาตรการด้านการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน
ในการคมนาคมขนส่ง โดยมีมาตรการในการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพส าหรับยานพาหนะ มาตรการในสาขา
การจัดการของเสีย 4 มาตรการ จากการจัดการขยะ โดยการลดปริมาณขยะ เช่น การเพิ่มการรีไซเคิล
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์  และการ จัดการน้ าเสีย เพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย
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อุตสาหกรรมด้วยการน าก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์  และมาตรการในสาขากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  2 มาตรการ จากการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ สผ., องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

2.2.6 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 20 (The Twenty Session of the Conference of the Parties: COP20) 

เมื่อปี พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในขณะนั้น พล.อ. 
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เป็นผู้แทนประเทศแสดงเจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ของประเทศไทย (Thailand Nationally Appropriate mitigation Action: Thailand NAMA) ได้
กล่าวถ้อยค าแถลงว่าประเทศไทยจะด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง
ลงให้ได้ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานตามปกติ หรือ 
BAU (Business as Usual) ในปี พ.ศ. 2563 และอาจลดได้ถึงร้อยละ 20 หากได้รับการสนับสนุน
จากนานาชาติ นอกจากนี้จะด าเนินงานโดยยึดแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งน้อม
น าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

2.2.7 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 21 (The Twenty-First Session of the Conference of the Parties: COP21) 

ในปี พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะ
ตัวแทนของรัฐบาลไทยว่าประเทศไทยมีการจัดท าแผนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 
25 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล หันมาใช้พลังงานทดแทนเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้รถเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไฮบริด เครื่องยนต์ไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดัน
เรื่องการลดการขนส่งทางถนนเปล่ียนเป็นการขนส่งทางราง การเปล่ียนขยะเป็นพลังงาน เพิ่มสัดส่วน
ในการใช้พลังงานทดแทนในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ของประเทศไทยให้มากขึ้น ขจัดการ
บุกรุกป่า รณรงค์ปลูกป่าอาเซียน จัดท า Roadmap การลดหมอกควันให้เหลือร้อยละ 0 และท า
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แผนการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ และท่ีส าคัญอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินงาน (ประชาไท, 2558) 

 

2.3 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 จากสถานการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งก าเนิดในแต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม สามารถก าหนดแนวทางในการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เช่น 

 2.3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
dioxide capture and storage: CCS) 
 เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเทคโนโลยีท่ีมีกระบวนการอัด
ฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 90 ท่ีปล่อยจากแหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า ให้ลงสู่ใต้
ดินท่ีความลึกหลายกิโลเมตรหรือการน าคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่แหล่งก าเนิด และถูกเก็บไว้เป็น
เวลาหลายปีไม่ให้กลับเข้าสู่บรรยากาศได้ (สุภร เหลืองก าจร, 2560) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี CCS 
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลกได้เช่นกัน เช่น ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าหรือในอากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต ดังนั้น
การใช้เทคโนโลยี CCS ในอนาคตจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 2.3.2 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
 ความหมายของพลังงานหมุนเวียนตามส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2556) หมายถึง 
“พลังงานท่ีมีอยู่หรือเกิดซ้ าในส่ิงแวดล้อม ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด เป็นพลังงานท่ีได้จากแหล่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เป็นพลังงานท่ีสะอาดไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นพลังงานท่ีหาง่ายมีอยู่ท่ัวไปใน
ท้องถิ่น” การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการใช้พลังงานท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศอีก
ด้วย ส าหรับประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหลายประเภท เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น (ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, 2553) 

2.3.2.1 พลังงานแสงอาทิตย์ 
  พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานของแสงและพลังงานความร้อนท่ีแผ่รังสีมาจากดวง
อาทิตย์ เป็นพลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถแปลงเป็นพลังงานจาก
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แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีเรียกว่า Solar Cell หรือ 
Photovoltatic (PV) เป็นตัวกลางในการผลิตไฟฟ้า 

  2.3.2.2 พลังงานลม 
  ลมเป็นการเคล่ือนท่ีของอากาศจากบริเวณท่ีแรงดันสูงไปยังบริเวณท่ีมีแรงดันต่ า 
สามารถน ามาเปล่ียนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานท่ีสะอาดไม่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือทางน้ า อีกท้ังยังสามารถช่วยตอบโต้ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพลังงานลมจะช่วยชดเชยและลดระดับการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้  

  2.3.2.3 พลังงานชีวมวล 
  เป็นการน าพลังงานท่ีได้จากสารชีวมวลซึ่งเป็นสารอินทรีย์ท่ีมาจากพืชและสัตว์ เช่น 
เศษอาหาร เศษไม้ พืชผลทางการเกษตร วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร มูลสัตว์ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็งมาเผาไหม้
โดยตรงเพื่อผลิตความร้อน การเปล่ียนชีวมวลเป็นก๊าซท่ีเรียกว่าก๊าซชีวภาพหรือเป็นเช้ือเพลิงเหลว
ชีวภาพ และการหมักชีวมวลด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิง เช่น เอทานอล 
และไบโอดีเซล 

 2.3.3 สังคมคาร์บอนต่ า (Low-Carbon Society) 
 สังคมคาร์บอนต่ ามีแนวคิดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสังคมท่ีผู้คนใน
สังคมมีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตและกิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ า การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ ามีความส าคัญต่อโลก ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับบุคคล เช่น การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ หลีกเล่ียงการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือน้ ามันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมี
มาตรการความมั่นคงทางพลังงาน  
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศ
ไทยตามสมมุติฐานเส้นโค้งส่ิงแวดล้อม Kuznets (ธนดล พรพุทธพงศ์, 2556) ได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ในประเทศต่อหัวกับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกรณีท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อภาวะโลกร้อนกับ
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ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลการศึกษาโดยสรุปจากท้ังสองกรณีพบว่าหากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น และมีการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย จะส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเพิ่มข้ึน ซึ่งจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีมาตรการและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในการบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การชะลอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นก็มีส่วนช่วยในการบรรเทา
ด้วยเช่นกัน โดยสามารถน าแนวคิดด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทางอ้อมได้ 
อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน แต่ปริมาณการ
ใช้เช้ือเพลิง เนื้อท่ีป่าไม้ นั้นมีอิทธิพลต่อภาวะโลกร้อนเช่นกัน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการรณรงค์การ
ประหยัดเช้ือเพลิงในทุกด้าน การฟื้นฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม การปลูกป่าทดแทน และมาตรการการ
ป้องกันการรุกรานและตัดไม้ท าลายป่าเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอเชิง
นโยบายออกมาให้เห็นอยู่มาก แต่การด าเนินการต่าง ๆ นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
อีกท้ังยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคครัวเรือนด้วย 

การศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางบก กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
ประเทศไทย (ศรายุทธ เรืองผล, 2559) มีการคาดประมาณแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคการขนส่งทางบกในอนาคต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 รวมระยะเวลา 16 ปี โดยใช้วิธีสมการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางบกในอนาคต นอกจากนี้ผลการศึกษาท้ังหมดพบว่าการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช้ในภาคขนส่งทางบอก เป็นแนวทางท่ี
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาระบบขนส่งท่ียั่งยืนเป็นนโยบายของภาครัฐท่ีสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่
เนื่องจากในกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้กล่าวว่าในจังหวัดภูเก็ตและพังงายังมีเส้นทางการเดิน
รถของรถไฟฟ้ารางเบาและรถไฟสายท่องเท่ียวเพียงเส้นเดียวซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด ท าให้
ประชาชนยังจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางตามปกติ ซึ่งหมายความว่าถ้าหากใน
อนาคตมีการพัฒนาเส้นทางเดินรถของโครงการเพิ่มขึ้นและครอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น จะสามารถลด
จ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นท่ีและส่งผลให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาการคาดประมาณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้
เช้ือเพลิง (Köne & Büke, 2010) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ซึ่งเป็นการน า
ข้อมูลจากอดีตคาดประมาณข้อมูลในอนาคตผ่านวิธีการวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression 
Analysis) โดยใช้ข้อมูลของประเทศท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน 25 อันดับแรก และ
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ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมในระดับโลก ระหว่างปี ค.ศ. 1971-2007 ส าหรับผล
การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาจากค่า R2 (R-square) ท่ีมีค่าระดับความเช่ือมั่นมากกว่า 0.94 หรือร้อย
ละ 94 เพื่อใช้เป็นภาพฉายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการวางแผนการก๊าซปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต 

Jialu (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเงิน 
และการบริโภคพลังงานท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่ีประเทศอาเซียน ได้แก่ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในระหว่างปี ค.ศ. 1971-2011 โดยใช้วิธีการประมาณการ
แบบจ าลอง (Autoregressive Distributed Lag Model: ARDL) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในระยะส้ัน
ของประเทศไทย มีเพียงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

การศึกษาเรื่องการคาดการณ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบริโภคพลังงาน
ฟ อสซิ ล ใน ป ระ เทศ จีน  (Z.-X. Wang & Ye, 2017 ) โดย ใช้ แบ บ จ าลอ ง  Non-linear Grey 
Multivariable เนื่องจากข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอัตราเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ 
(Exponential Growth) 

การ ศึกษา เรื่ อ งปั จ จัย ท่ี เป็ น แรงขับ เค ล่ื อน ของคน จีน ท่ีท าให้ เกิ ดก ารป ล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2030 (Guan, Hubacek, Weber, Peters, & Reiner, 
2008) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Structural Decomposition Analysis และ Input-Output 
Analysis ผ่านการจ าลองภาพอนาคต (Reference Scenario) ในภาคพลังงาน เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศจีน โดยก าหนดให้ปี ค.ศ. 2002 เป็นปีฐานส าหรับภาคเศรษฐกิจและสังคม และปี ค.ศ. 
2005 เป็นปีฐานส าหรับการใช้พลังงาน 

การศึกษาเรื่อ ง The Kyoto Protocol: CO2, CH4 and Climate Implications (Wigley, 
1998) ประกอบด้วยการคาดประมาณผลกระทบของการลดปริมาณการขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์
และมีเทน ตามพิธีสารเกียวโต ต่อระดับอุณหภูมิและระดับน้ าทะเล ซึ่งสรุปว่ามีผลกระทบน้อย แต่
นับว่าเป็นก้าวแรกส าหรับความพยายามรั้งการลุกลามของปัญหาโลกร้อน 

การศึกษาเรื่อง Future Inequality in CO2 Emissions and the Impact of Abatement 
Proposals (Heil & Wodon, 2000) ประกอบด้วยการคาดประมาณถึงปี  ค.ศ. 2100 เกี่ยวกับ
ช่องว่างระหว่างความไม่เท่าเทียมกันในการขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครอบคลุม 135 ประเทศ 
พบว่าความไม่เท่าเทียมกันของการขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรจะมีช่องว่างท่ีแคบ
ลงช้า ๆ และการขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีระดับเท่าเทียมกันได้ในกรณีท่ีประเทศในกลุ่ม
ภาคผนวก II ลดปริมาณขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 50  

ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Energy consumption and CO2 emissions in Turkey : Empirical 
Analysis and Future Projection based on an Economic Growth (Say & Yücel, 2006)
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ประกอบด้วยการศึกษาภาคการผลิตพลังงานของประเทศตุรกี ส าหรับช่วงเวลา ปี ค.ศ. 1970-2002 
และการคาดประมาณปริมาณการใช้พลังงานจากตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิต
มวลรวมในประเทศและประชากร และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานกับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และพยากรณ์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จนถึงปี ค.ศ. 2015 และพบว่าปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการพยากรณ์มีค่าต่ ากว่าเทียบกับการพยากรณ์ของ IPCC 

การศึกษ าเรื่ อ ง Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy 
Infrastructure (Davis, Caldeira, & Matthews, 2010) ประกอบด้วยการคาดประมาณปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมระหว่างปี ค.ศ. 2010-2060 พบว่าจะมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมปริมาณ 
496 กิกกะตัน จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลตามโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผลให้
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 1.1-1.4 องศาเซลเซียส เทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

Lotfalipour, Falahi, and Bastam (2013) ได้กล่าวว่าการท านายการปล่อยมลพิษทาง
อากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะสามารถก าหนดทิศทางของนโยบายท่ีจะน ามาใช้ได้ จึงได้ศึกษา
ถึงการท านายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอิหร่าน จากแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมบีพี 
โดยใช้วิธี Grey System และ Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model ใน
การท านาย ซึ่งค้นคว้าข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1965-2010 และเริ่มท านายต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010-2020 

การศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนวิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกให้เคล่ือนตัวเข้าสู่สังคม
คาร์บอนต่ า เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (มน
นภา เทพสุด, 2553) โดยสามารถการด าเนินการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ได้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 
แนวทางท่ี 1 การลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่งภาคพลังงานเป็น
ภาคส่วนท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุด ส าหรับแนวทางนี้จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากภาคการผลิตและภาคการบริโภคในการลดการใช้พลังงานผ่านการปรับเปล่ียนรูปแบบวิถี
การด าเนินชีวิตและระบบการจัดการพลังงาน พร้อมท้ังอาศัยการน านโยบายพลังงานท่ีมุ่งเน้นส่งเสริม
การใช้พลังงานทางเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็น
ยุทธศาสตร์ แนวทางท่ี 2 การก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากช้ันบรรยากาศ ด้วยการปลูก
ต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแนวทางท่ี 3 การก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูก
ปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต โดยการเปล่ียนรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในรูปสารประกอบอื่น
และการใช้เทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับวิธีการของแนวทางนี้จะ
มีต้นทุนสูงมากหากน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิด 

 ระบบเศรษฐกิจของมนุษย์เป็นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการส าหรับการบริโภคและใช้
สอย ซึ่งประกอบด้วยการใช้งานปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร แรงงาน พลังงาน เพื่อแปรรูป
วัตถุดิบเป็นสินค้าและบริการ โดยท่ัวไปกระบวนการผลิตมีกากของเสียหลายชนิด ในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ บัญชีสมดุลของกระบวนการผลิตประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต = ผลผลิต + กาก
ของเสีย คาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนหนึ่งของกากของเสีย เป็นผลจากการใช้พลังงานท่ีเกิดจากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล โดยท่ัวไปปัจจัยการผลิตแปรผันเป็นอัตราส่วนกับผลผลิต จึงท าให้กากของ
เสียแปรผันเป็นอัตราส่วนกับผลผลิต และปัจจัยการผลิต การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจตามการ
ขยายตัวของประชากรมนุษย์ท าให้กากของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัย
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 
 การคาดประมาณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความ
กังวลทางส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาการเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยการผลิต = ผลผ ลิต + กากของเสีย (Xue, Kumar, & 
Sutherland, 2007) เป็นแนวคิดส าหรับการคาดประมาณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตจาก
ปริมาณของกิจกรรมเศรษฐกิจซึ่งใช้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเป็นเครื่องบ่ง ช้ี การศึกษานี้จึงใช้
ข้อสมมุติปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แปรผันเป็นอัตราส่วนกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ โดยมี
องค์ประกอบหลักของแหล่งก าเนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า 
และภาคการขนส่ง การคาดประมาณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จึงผูกพันกับการคาดประม าณ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการ
ขนส่ง 
 การจ าลองระบบการผลิตหลายแบบมีลักษณะคล้ายกัน (Dixon, Parmenter, Powell, & 
Wilcoxen, 1992) ส าหรับแบบ Cobb-Douglas เป็นแบบท่ีใช้ข้อสมมุติให้มีการทดแทนปัจจัยการ
ผลิต ได้แก่ Q = A (Ka,Lb) โดยให้ Q แทนผลผลิต A แทนประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต K แทน
ปัจจัยทุน เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ L แทนปัจจัยแรงงาน a แทนสัดส่วนของปัจจัยทุน b 
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แทนสัดส่วนของปัจจัยแรงงาน โดยให้ a + b = 1 สมการ Q = A (Ka,Lb) แสดงการทดแทนระหว่าง
ปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงาน การศึกษานี้ใช้ข้อสมมุติ CVMGDP = f(K,L) โดยให้ CVMGDP แทน
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures Gross Domestic 
Products) K แทนสต๊อกทุน (Net Capital Stock) และ L แทนก าลังแรงงาน (Labor Force) เพื่อให้ 
K/L เป็นตัวแทนของการทดแทนระหว่าง K กับ L ในระยะยาวเป็นปัจจัยบังคับทิศทางของการ
ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับ K พบว่ามีอัตราเติบโตสม่ าเสมอ ในขณะท่ีข้อมูลส าหรับ L แสดงทิศทาง
เพิ่มขึ้นในอัตราลดลงในอดีตและแสดงทิศทางลดลงในเวลาปัจจุบัน จึงอาจจะคาดได้ว่าจะมีปริมาณ
ลดลงในอนาคต จึงท าให้ K แสดงบทบาททดแทนท่ีส าคัญ 
 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข้อมูลอนุกรมเวลา เผยแพร่โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประกอบด้วย ข้อมูลแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVMs) ของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (CVMGDP) มูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) ของสาขาอุตสาหกรรม สาขาการผลิต
ไฟฟ้า สาขาการขนส่ง และข้อมูลสต๊อกทุน (Capital Stock) ของประเทศไทย ข้อมูลอนุกรมเวลา
เผยแพร่โดยธนาคารโลก (World Bank) ประกอบด้วย ข้อมูลก าลังแรงงานประเทศไทย (Labor 
Force) ข้อมูลปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxides) รวมของประเทศไทย หน่วยกิโลตัน 
ข้อมูลสัดส่วนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สาขาอุตสาหกรรม สาขาการผลิตไฟฟ้า สาขาการขนส่ง 
สาขาท่ีอยู่อาศัยและส านักงาน และสาขาอื่น ๆ  

 

3.3 วิธีการศึกษา 

 การทดสอบความนิ่ง (Unit Root) ด้วยวิธี Dickey-Fuller (DF) : ∆yt = βyt-1 ของข้อมูล
อนุ กรมเวลา ท้ั งหมด  ซึ่ งพบว่ามี ลักษณะไม่นิ่ ง  (Non-Stationary) ยกเว้นผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ การใช้ข้อมูลจึงไม่สามารถให้ความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้ ท้ังนี้ เพื่อให้มี
ความเช่ือมั่นทางสถิติการศึกษานี้จึงใช้วิธีจับคู่เปรียบเทียบและการทดสอบความนิ่งของข้อมูลตัวแปร
เป รี ยบ เที ยบ แ สดง ค่ าสถิ ติ ค วาม นิ่ ง  (Unit Root Statistics) ด้ วย วิ ธี  Dickey-Fuller (DF) : 

∆yt = βyt-1 ระดับความเช่ือมั่น 95% แสดงใน ตารางท่ี 3.1 โดยก าหนดคู่เปรียบเทียบ ดังนี้ 
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K

L
 หมายถึง อัตราส่วนของสต๊อกทุนกับก าลังแรงงาน 

CO2Mfg

MfgVA
 หมายถึง 

อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์สาขาอุตสาหกรรมกับมูลค่าเพิ่มสาขา
อุตสาหกรรม 

CO2Elec

ElecVA
 หมายถึง 

อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการผลิตไฟฟ้ากับมูลค่าเพิ่มสาขา
การผลิตไฟฟ้า 

CO2Tran

TranVA
 หมายถึง 

อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่งกับมูลค่าเพิ่มสาขาการ
ขนส่ง 

CO2_Oth

CVMGDP
 หมายถึง 

อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่น ๆ กับผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ 

ตารางท่ี 3.1 ค่าสถิติความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Statistics) วิธี Dickey-Fuller (DF) : 

∆yt = βyt-1 

ข้อมูล/ตัวแปร ค่า DF β Sig. α = 0.05 

CVMGDP -4.439 -2.986 
K

L
 -2.993 -2.986 

MfgVA

CVMGDP
 -4.127 -2.986 

ElecVA

CVMGDP
 -4.089 -2.986 

TranVA

CVMGDP
 -3.667 -2.986 

CO2Mfg

MfgVA
 -3.114 -2.986 

CO2Elec

ElecVA
 -5.890 -2.986 

CO2Tran

TranVA
 -3.148 -2.986 
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ข้อมูล/ตัวแปร ค่า DF β Sig. α = 0.05 

CO2_Oth

CVMGDP
 -4.718 -2.986 

 
เนื่องจากตัวแปรเปรียบเทียบท าให้ข้อมูลมีลักษณะนิ่งและมีความเช่ือมั่นทางสถิติ จึงน ามา

ประกอบเป็นกรอบแนวคิดความสัมพันธ์แสดงใน ภาพท่ี 3.1 
 ความสัมพันธ์ CVMGDP = f1(K/L) ใช้ข้อสมมุติให้อัตราส่วนของปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงาน
แปรผันตามเวลา (T) โดย K/L บ่งช้ีผลิตภาพของปัจจัยแรงงานซึ่งเติบโตตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีซึ่งสะสมเพิ่มขึ้นตามเวลา และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2534-2558 
 ความสัมพันธ์ MfgVA/CVMGDP = f3(T) และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2538-2560 
ความสัมพันธ์ ElecVA/CVMGDP = f4(T) และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2535-2559 ความสัมพันธ์ 
TranVA/CVMGDP = f5(T) และใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2540-2559 ใช้ข้อสมมุติให้อัตราส่วน
มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแปรผันกับเวลา อัตราส่วนมูลค่าเพิ่ม
ภาคการผลิตไฟฟ้ากับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแปรผันกับเวลา อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มภาคการ
ขนส่งกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแปรผันกับเวลา ตามล าดับ 
 ความ สัมพั น ธ์  CO2Mfg/MfgVA = f6 (T) ใช้ข้ อมู ลอนุ กรม เวลา  พ .ศ . 2536 -2557 
ความสัมพันธ์ CO2Elec/ElecVA = f7(T) ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2535-2557 ความสัมพันธ์ 
CO2Tran/TranVA = f8 (T) ใช้ ข้ อ มู ลอนุ ก รม เวลา พ .ศ . 2 541 -2555  และความ สัม พั น ธ์ 
CO2_Oth/CVMGDP = f9(T) ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา พ.ศ. 2540-2557 ใช้ข้อสมมุติให้อัตราส่วนของ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมกับมูลค่าเพิ่มสาขาอุตสาหกรรมแปรผันกับเวลา 
อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากภาคการผลิตไฟฟ้ากับมูลค่าเพิ่มสาขาการผลิตไฟฟ้าแปร
ผันกับเวลา อัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากภาคการขนส่งกับมูลค่าเพิ่มสาขาการขนส่ง
แปรผันตามเวลา และอัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่นกับผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศแปรผันกับเวลา ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการคาดประมาณสัมประสิทธิ์และค่าคงท่ีจากสมการถดถอย แสดงใน ตารางท่ี 4.1 
สมการท่ี 1 ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล K/L กับข้อสมมุติกรณีท่ี 1 K/L มีแนวโน้มการ
เติบโตแบบเชิงเส้น ได้แก่ K/L(1) = 0.5733 T + 19.224 ซึ่งเป็นข้อสมมุติให้ K/L(1) มีอัตราเติบโตต่อ
ปีลดลงในระยะยาว สมการท่ี 2 ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล K/L กับข้อสมมุติกรณีท่ี 2 

K/L มีแนวโน้มการเติบโตยกสูงขึ้นแบบเอกซ์โปเนนเชียล ได้แก่ K/L(2) = 19.556e0.0227 T ซึ่งเป็นข้อ
สมมุติให้ K/L(2) มีอัตราเติบโตต่อปีคงท่ีในระยะยาว ข้อสมมุติท้ังสองเป็นปัจจัยบังคับทิศทางการ
เติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (CVMGDP) ให้มีทิศทางท่ี 1 แบบอนุรักษ์ กับทิศทางท่ี 2 
แบบอัตราเติบโตสูง 
 สมการท่ี 3 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของทิศทางการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (CVMGDP) กับปัจจัยบังคับ K/L(1) ทิศทางท่ี 1 แบบอนุรักษ์ และสมการท่ี 4 ใช้
ทดสอบความสอดคล้องของทิศทางการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (CVMGDP) กับ
ปัจจัยบังคับ K/L(2) ทิศทางท่ี 2 แบบอัตราเติบโตสูง 
 สมการท่ี 5 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม
กับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (ln_MfgVA/ln_CVMGDP) กับข้อสมมุติ ln_MfgVA/ln_CVMGDP 
= -0.0067 T2 + 0.1933 T + 90.965 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นในระยะต้น ชะลอตัว และลดลงแบบก าลังสองเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
 สมการท่ี 6 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า
กับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (ElecVA/CVMGDP) กับข้อสมมุติ ElecVA/CVMGDP = -0.0028 
T2 + 0.1228 T + 1.52 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในระยะต้น 
ชะลอตัว และลดลงแบบก าลังสองเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
 สมการท่ี 7 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการขนส่งกับ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (TranVA/CVMGDP) กับข้อสมมุติ TranVA/CVMGDP = 0.0009 T3 
- 0.0277 T2 + 0.2283 T + 5.6914 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มภาคการขนส่งจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นใน
ระยะต้น ชะลอตัว ลดลง และเพิ่มขึ้นแบบลูกบาศก์เทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
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 สมการท่ี 8 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์กับ
มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม (CO2Mfg/MfgVA) กับข้อสมมุ ติ CO2Mfg/MfgVA = -0.0016x2 + 
0.0241x + 2.5665 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนลดลงแบบ
ก าลังสองเทียบกับมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม  
 สมการท่ี 9 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของของคาร์บอนไดออกไซด์กับ
มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า (CO2Elec/ElecVA) กับข้อสมมุติ CO2Elec/ElecVA = 0.0149 T2 - 
1.0072 T + 67.828 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการผลิตไฟฟ้าจะมีสัดส่วนลดลงแบบ
ก าลังสองเทียบกับมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า  
 สมการท่ี 10 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของของคาร์บอนไดออกไซด์กับ
มูลค่าเพิ่ มภาคการขนส่ง (CO2Tran/TranVA) กับข้อสมมุ ติ CO2Tran/TranVA = -0.165  T + 
16.997 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการขนส่งจะมีสัดส่วนลดลงแบบเชิงเส้นเทียบกับ
มูลค่าเพิ่มภาคการขนส่ง 
 สมการท่ี 11 ใช้ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลอัตราส่วนของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
จากแหล่งอื่นกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (CO2/CVMGDP) กับข้อสมมุติ CO2_Oth/CVMGDP 
= -0.0002x2 + 0.003x + 0.277 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CO2_Oth/CVMGDP มีทิศทางลดลงแบบก าลัง
สอง 
 ตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) D1 และ D2 ใช้เป็นตัวแทนเหตุการณ์พิเศษซึ่งเป็นผลให้
ข้อมูลมีลักษณะผันผวน และมีบทบาทในการปรับทิศทางของค่าพยากรณ์ของสมการถดถอย  

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อสมมุติแนวโน้มจากสมการถดถอย 

สมการ    
1 Dependent variable  K/L (1) T-Stat 
 No. Observation 25  
 C -1.780 -1.407 
 0.5733 T + 19.224 1.050 23.626 
 D1 -2.385 -3.846 
 D2 2.783 7.232 
 R2 0.981  
 Adjusted R2 0.979  
 DW (α=0.05) dL=1.12 < dU=1.66 < d=1.879  
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สมการ    
    
2 Dependent variable  K/L (2) T-Stat 
 No. Observation 25  
 C 1.083 0.837 
 19.556e0.0227 T 0.952 21.051 
 D1 -3.448 -5.199 
 D2 2.651 5.923 
 R2 0.976  
 Adjusted R2 0.972  
 DW (α=0.05) dL=1.12 < dU=1.66 < d=1.726  

    
3 Dependent variable  CVMGDP (1) T-Stat 
 No. Observation 27  
 C -133.569 -6.917 
 K/L(1) 1.697 15.990 
 D1 45.339 5.056 
 D2 -20.699 -4.297 
 R2 0.942  
 Adjusted R2 0.935  
 DW (α=0.05) dL=1.16 < dU=1.65 < d=1.729  

    
4 Dependent variable  CVMGDP (2) T-Stat 
 No. Observation 27  
 C -118.158 -6.866 
 K/L(2) 1.607 17.058 
 D1 40.480 4.929 
 D2 -21.815 -4.813 
 R2 0.950  
 Adjusted R2 0.942  
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สมการ    
 DW (α=0.05) dL=1.16 < dU=1.65 < d=1.666  

    
5 Dependent variable ln_MfgVA/ln_CVMGDP T-Stat 
 No. Observation 23  
 C 0.161 0.026 
 -0.0067 T2 + 0.1933 T + 90.965 0.998 14.955 
 R2 0.914  
 Adjusted R2 0.910  
 DW (α=0.05) dL=1.26 < dU=1.44 < d=1.755  

    
6 Dependent variable ElecVA/CVMGDP T-Stat 
 No. Observation 25  
 C 0.001 0.008 
 -0.0028 T2 + 0.1228 T + 1.52 1.000 26.892 
 D1 -0.139 -1.911 
 R2 0.971  
 Adjusted R2 0.968  
 DW (α=0.05) dL=1.21 < dU=1.55 < d=1.638  

    
7 Dependent variable TranVA/CVMGDP T-Stat 
 No. Observation 20  
 C 1.050 0.947 
 0.0009 T3 - 0.0277 T2 + 0.2283 

T + 5.6914 
0.829 4.563 

 D1 -0.213 -1.896 
 D2 0.149 2.289 
 R2 0.737  
 Adjusted R2 0.688  
 DW (α=0.05) dL=1.0 < dU=1.68 < d=1.842  



28 
 

 

สมการ    
    
8 Dependent variable  CO2Mfg/MfgVA T-Stat 
 No. Observation 24  
 C -0.580 -0.622 
 -0.0016x2 + 0.0241x + 2.5665 1.209 3.340 
 D1 0.250 2.396 
 R2 0.437  
 Adjusted R2 0.377  
 DW (α=0.05) dL=1.15 < dU=1.54 < d=1.568  

    
9 Dependent variable CO2Elec/ElecVA T-Stat 
 No. Observation 24  
 C -2.973 -0.536 
 0.0149 T2 - 1.0072 T + 67.828 1.043 11.092 
 D1 3.629 2.989 
 R2 0.862  
 Adjusted R2 0.848  
 DW (α=0.05) dL=1.17 < dU=1.54 < d=1.710  

    
10 Dependent variable  CO2Tran/TranVA T-Stat 
 No. Observation 15  
 C -0.002 -0.001 
 -0.165 T + 16.997 1.000 3.129 
 R2 0.430  
 Adjusted R2 0.0.386  
 DW (α=0.05) dL=1.08 < dU=1.36 < d=1.544  

    
11 Dependent variable CO2_Oth/CVMGDP T-Stat 
 No. Observation 18  
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สมการ    
 C -0.051 -0.351 
 -0.0002 T2 + 0.003 T + 0.277 1.194 2.333 
 D1 -0.022 -2.543 
 R2 0.405  
 Adjusted R2 0.325  
 DW (α=0.05) dL=1.046 < dU=1.535 < d=1.940  

 

4.1  การคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (CVMGDP) มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม (MfgVA) มูลค่าเพิ่ม
ภาคการผลิตไฟฟ้า (ElecVA) และ มูลค่าเพิ่มภาคการขนส่ง (TranVA) พ.ศ. 2538-2557 และคาด
ประมาณ พ.ศ. 2558-2568 กรณีท่ี 1 =(1) และ กรณีท่ี 2 =(2) (หน่วย: ล้านล้านบาท) แสดงใน 
ตารางท่ี 4.2 การคาดประมาณพบว่าในปี พ.ศ. 2568 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศกรณีท่ี 2 มี
ระดับสูงกว่า กรณีท่ี 1 เป็นมูลค่า 1.04 ล้านล้านบาท เป็นผลจากข้อสมมุติปัจจัยบังคับ K/L(2) ให้มี
อัตราการเติบโตสูง เทียบกับกรณีท่ี 1 ซึ่งใช้ข้อสมมุติปัจจัยบังคับ K/L(1) ให้มีอัตราการเติบโตแบบเชิง
เส้นซึ่งท าให้มีอัตราเติบโตต่อปีลดลงในระยะยาว มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณ
ลูกโซ่ พ.ศ. 2538-2560 และการคาดประมาณ พ.ศ. 2561-2568 (หน่วย: ล้านล้านบาท) แสดงใน 
ภาพท่ี 4.1 
 การคาดประมาณพบว่ามูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม (MfgVA) จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะส้ัน
แต่จะลดลงในระยะยาว เทียบกับมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า (ElecVA) และภาคการขนส่ง 
(TranVA) ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
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ตารางท่ี 4.2 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (CVMGDP) และมูลค่าเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม (MfgVA) การผลิตไฟฟ้า (ElecVA) และการขนส่ง (TranVA) พ.ศ. 
2538-2557 และการคาดประมาณ พ.ศ. 2558-2568 กรณีท่ี 1 =(1) และ กรณีท่ี 2 
=(2) (หน่วย: ล้านล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

CVMGDP(1) MfgVA(1) ElecVA(1) TranVA(1) CVMGDP(2) MfgVA(2) ElecVA(2) TranVA(2) 
2538 5.13 1.33 0.10 0.27 5.13 1.33 0.10 0.27 
2539 5.42 1.41 0.11 0.29 5.42 1.41 0.11 0.29 
2540 5.25 1.42 0.11 0.30 5.25 1.42 0.11 0.30 
2541 4.83 1.31 0.11 0.29 4.83 1.31 0.11 0.29 
2542 5.03 1.44 0.12 0.32 5.03 1.44 0.12 0.32 
2543 5.26 1.48 0.13 0.33 5.26 1.48 0.13 0.33 
2544 5.44 1.51 0.14 0.34 5.44 1.51 0.14 0.34 
2545 5.77 1.65 0.15 0.37 5.77 1.65 0.15 0.37 
2546 6.18 1.81 0.16 0.37 6.18 1.81 0.16 0.37 
2547 6.58 1.95 0.17 0.40 6.58 1.95 0.17 0.40 
2548 6.85 2.03 0.18 0.42 6.85 2.03 0.18 0.42 
2549 7.20 2.15 0.19 0.43 7.20 2.15 0.19 0.43 
2550 7.60 2.30 0.20 0.46 7.60 2.30 0.20 0.46 
2551 7.74 2.36 0.21 0.46 7.74 2.36 0.21 0.46 
2552 7.66 2.28 0.22 0.45 7.66 2.28 0.22 0.45 
2553 8.25 2.54 0.23 0.49 8.25 2.54 0.23 0.49 
2554 8.33 2.41 0.24 0.50 8.33 2.41 0.24 0.50 
2555 8.95 2.58 0.26 0.54 8.95 2.58 0.26 0.54 
2556 9.22 2.63 0.26 0.57 9.22 2.63 0.26 0.57 
2557 9.32 2.63 0.27 0.58 9.32 2.63 0.27 0.58 
2558 9.66 2.67 0.28 0.61 9.66 2.67 0.28 0.61 
2559 10.01 2.73 0.29 0.63 10.01 2.73 0.29 0.63 
2560 10.43 2.81 0.29 0.68 10.43 2.81 0.29 0.68 
2561 10.61 2.79 0.30 0.65 10.78 2.83 0.30 0.66 
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ปี พ.ศ. 
กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

CVMGDP(1) MfgVA(1) ElecVA(1) TranVA(1) CVMGDP(2) MfgVA(2) ElecVA(2) TranVA(2) 
2562 10.88 2.79 0.30 0.67 11.24 2.88 0.31 0.69 
2563 11.15 2.79 0.30 0.68 11.60 2.89 0.32 0.71 
2564 11.41 2.78 0.31 0.70 11.97 2.90 0.32 0.73 
2565 11.68 2.76 0.31 0.72 12.34 2.90 0.33 0.76 
2566 11.95 2.73 0.31 0.73 12.73 2.89 0.33 0.78 
2567 12.22 2.69 0.31 0.75 13.12 2.87 0.33 0.81 
2568 12.49 2.65 0.31 0.77 13.52 2.85 0.33 0.83 

 

 

ภาพท่ี 4.1 มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2538-2560 และคาด
ประมาณ พ.ศ. 2561-2568 (หน่วย: ล้านล้านบาท) 

 

4.2  การคาดประมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ พ.ศ. 2538-2557 และคาดประมาณ พ.ศ. 2558-2568 หน่วย 
เมกกะตัน แสดงใน ตารางท่ี 4.3 การคาดประมาณพบว่าในปี พ.ศ. 2568 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
กรณีท่ี 2 มีระดับสูงกว่า กรณีท่ี 1 ปริมาณ 26.07 เมกกะตัน เป็นผลจากข้อสมมุติผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศกรณี ท่ี  2  มี มู ลค่ า สูงกว่ า  กรณี ท่ี  1 มู ล ค่า 1 .04  ล้าน ล้านบาท ปริมาณ
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คาร์บอนไดออกไซด์ พ.ศ. 2538-2557 และการคาดประมาณ พ.ศ. 2558-2568 (หน่วย: เมกกะตัน) 
แสดงในภาพท่ี 4.2 
 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จ าแนกรายสาขา พ.ศ. 2538 -2557 และคาดประมาณ พ.ศ. 
2558-2568 หน่วย เมกกะตัน ส าหรับกรณีท่ี 1 แสดงใน ภาพท่ี 4.3 (ก) และกรณีท่ี 2 ภาพท่ี 4.3 (ข) 
 เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับ
มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม และเนื่องจากมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 4.2) 
จึงพบว่าในกรณีท่ี 1 คาร์บอนไดออกไซด์สาขาอุตสาหกรรม (CO2Mfg) จะมีปริมาณลดลงจาก 66.07 
เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 42.95 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 และในกรณีท่ี 2 จะมีปริมาณ
ลดลงเป็น 46.17 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568  
 แม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการผลิตไฟฟ้าจะมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับ
มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า แต่เนื่องจากมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 
4.2) จึงพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์สาขาการผลิตไฟฟ้า (CO2Elec) ในกรณีท่ี 1 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จาก 147.35 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 155.98 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 และในกรณีท่ี 2 
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 168.93 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568  
 แม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการขนส่งจะมีสัดส่วนลดลงแบบเชิงเส้นเทียบกับมูลค่าเพิ่มภาค
การขนส่ง แต่เนื่องจากมูลค่าเพิ่ มภาคการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 4.2) จึงพบว่า
คาร์บอนไดออกไซด์สาขาการขนส่ง (CO2Tran) ในกรณีท่ี 1 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 78.16 เมกกะ
ตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 94.90 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 และในกรณีท่ี 2 จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเป็น 
102.78 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568  
 ส าหรับคาร์บอนไดออกไซด์สาขาอื่น ๆ แม้ว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่นมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ จึงพบว่าในกรณีท่ี 1 จะมีปริมาณลดลงจาก 24.63 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 
2557 เป็น 24.45 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 แต่ในกรณีท่ี 2 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 24.63 เมกกะ
ตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 26.48 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 
 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวมของประเทศไทยเป็นผลรวมของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และภาคอื่น ๆ แม้ว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
มีสัดส่วนลดลงเทียบกับมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และเทียบกับ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวม
ของประเทศไทยเพิ่มข้ึนในช่วงต้นแต่จะลดลงในช่วงปลาย โดยพบว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวม
ของประเทศไทย ในกรณีท่ี 1 เพิ่มขึ้นจาก 316.21 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 330.99 เมกกะ
ตัน ในปี พ.ศ. 2560 แต่จะลดลงเป็น 318.29 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568 ในกรณีท่ี 2 เพิ่มขึ้นจาก 
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316.21 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 344.91 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2567 แต่จะลดลงเป็น 
344.36 เมกกะตัน ในปี พ.ศ. 2568  
 ปริมาณรวมของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลรวมของคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และอื่น ๆ พบว่าจะมีสัดส่วนในกรณีท่ี 1 ร้อยละ 13.50 ร้อยละ 
49.01 ร้อยละ 29.82 และ ร้อยละ 7.68 ตามล าดับ และในกรณีท่ี 2 ร้อยละ 13.41 ร้อยละ 49.06 
ร้อยละ 29.85 และร้อยละ 7.69 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.3 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ พ.ศ. 2538-2557 และคาดประมาณ พ.ศ. 2558-2568 
(หน่วย: เมกกะตัน) 

ปี พ.ศ. 
กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

รวม อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ขนส่ง อื่น ๆ รวม อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ขนส่ง อื่น ๆ 
2538 161.14 36.66 60.90 53.87 9.71 161.14 36.66 60.90 53.87 9.71 
2539 180.26 41.19 69.48 58.61 10.97 180.26 41.19 69.48 58.61 10.97 
2540 185.93 37.96 75.21 58.70 14.06 185.93 37.96 75.21 58.70 14.06 
2541 164.35 31.67 70.29 49.46 12.93 164.35 31.67 70.29 49.46 12.93 
2542 176.10 36.43 72.22 52.58 14.87 176.10 36.43 72.22 52.58 14.87 
2543 181.27 36.67 76.51 52.60 15.49 181.27 36.67 76.51 52.60 15.49 
2544 194.60 40.94 82.17 55.18 16.31 194.60 40.94 82.17 55.18 16.31 
2545 208.32 46.48 85.70 58.91 17.23 208.32 46.48 85.70 58.91 17.23 
2546 224.57 48.37 92.31 64.91 18.98 224.57 48.37 92.31 64.91 18.98 
2547 243.18 54.26 100.29 68.96 19.66 243.18 54.26 100.29 68.96 19.66 
2548 247.48 56.43 104.64 67.90 18.52 247.48 56.43 104.64 67.90 18.52 
2549 252.05 60.49 107.93 64.05 19.57 252.05 60.49 107.93 64.05 19.57 
2550 252.44 49.64 115.79 67.03 19.98 252.44 49.64 115.79 67.03 19.98 
2551 252.43 53.42 116.47 62.24 20.31 252.43 53.42 116.47 62.24 20.31 
2552 267.62 57.82 114.47 72.76 22.56 267.62 57.82 114.47 72.76 22.56 
2553 281.94 63.02 123.74 72.14 23.03 281.94 63.02 123.74 72.14 23.03 
2554 278.31 55.41 122.64 75.52 24.73 278.31 55.41 122.64 75.52 24.73 
2555 296.59 60.43 131.79 77.98 26.38 296.59 60.43 131.79 77.98 26.38 
2556 300.08 61.32 139.21 75.72 23.83 300.08 61.32 139.21 75.72 23.83 



34 
 

 

2557 316.21 66.07 147.35 78.16 24.63 316.21 66.07 147.35 78.16 24.63 
2558 316.47 60.73 145.20 85.24 25.30 316.47 60.73 145.20 85.24 25.30 
2559 321.85 60.69 148.48 86.95 25.73 321.85 60.69 148.48 86.95 25.73 
2560 330.99 60.96 150.79 92.98 26.25 330.99 60.96 150.79 92.98 26.25 
2561 325.70 58.92 152.65 88.01 26.12 330.79 59.78 155.08 89.41 26.53 
2562 326.78 57.29 154.21 89.16 26.13 337.57 59.05 159.38 92.15 27.00 
2563 327.14 55.41 155.43 90.25 26.06 340.31 57.47 161.78 93.94 27.12 
2564 326.80 53.29 156.31 91.29 25.91 342.44 55.65 163.90 95.72 27.17 
2565 325.74 50.97 156.82 92.27 25.68 343.93 53.59 165.70 97.50 27.13 
2566 323.97 48.46 156.95 93.20 25.36 344.76 51.32 167.17 99.27 27.01 
2567 321.48 45.78 156.68 94.08 24.95 344.91 48.83 168.25 101.03 26.80 
2568 318.29 42.95 155.98 94.90 24.45 344.36 46.17 168.93 102.78 26.48 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวมของประเทศไทย พ.ศ. 2538-2557 และคาดประมาณ 
พ.ศ. 2558-2568 กรณีท่ี 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า CO2(1) กรณีท่ี 2 การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง CO2(2) (หน่วย: กิโลตัน) 
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ภาพท่ี 4.3 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สาขาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า และขนส่ง พ.ศ. 2538-2557 และ
คาดประมาณ พ.ศ. 2558-2568 (หน่วย: กิโลตัน) กรณีท่ี 1 (ก) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่ า และ กรณีท่ี 2 (ข) การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

 

4.3 ปัจจัยท่ีจะมีอิทธิพลต่อทิศทางการเติบโตของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศไทย 

 การเติบโตของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยอาจจะเบ่ียงเบนออกจากทิศทาง
ท่ีคาดประมาณจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจจะมีการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของภาคเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของตนเองท่ีแพร่หลายมากขึ้น (Bangkok Post 
Learning, 2019; Pugnatorius Ltd, 2019b) จึงช่วยชะลอการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น 
โซลาร์รูฟท็อปซึ่งเช่ือมกับสายไฟฟ้าหลัก การใช้เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอาจจะมี
ราคาถูกลง การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงหรือวิธีการอื่น ๆ เช่น พลังงานลม ความร้อนจากขยะ ความ
ร้อนจากชีวมวล ความร้อนจากก๊าซชีวภาพ แรงดันน้ า อาจจะขยายตัวได้ยากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีภูมิภาคต่าง ๆ ได้รับค่อนข้างสม่ าเสมอ  
 ส าหรับข้อจ ากัดของพลังงานลม (Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency, 2019c; Exell, 1985 ; Pugnatorius Ltd, 2018 ; Sasaraj Laoharatchapruek, 
2018) ได้แก่ แรงลมในระดับเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้ากังหันลมมีเฉพาะบางภูมิภาคของประเทศ
ไทย การติดต้ังกังหันลมมีข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยท่ีเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้สามารถติดต้ังได้ในบาง
พื้นท่ีและจ านวนน้อย และการติดต้ังโดยภาคเอกชนท าได้ยากและมีต้นทุนสูงในระดับท่ีไม่คุ้มค่าหาก
ไม่ได้รับการอุดหนุนด้านการเงินจากรัฐ  
 ส า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ า จ า ก เต า เผ า ข ย ะ  (Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency, 2019b; Pugnatorius Ltd, 2019c; Siriporn & Alice, 2015) 
อาจจะไม่สามารถลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเป็นการเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีเกิดก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก และเอกชนรายย่อยไม่สามารถด าเนินการได้เองเพราะต้องใช้
เครื่องจักรท่ีใช้เงินทุนสูง จึงต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy 
of scale) จึงต้องเกิดจากการด าเนินร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน 
 การผลิตไฟฟ้าจากเตาเผาชีวมวล (Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency, 2019a; Pugnatorius Ltd, 2019a; Yokoyama, Ogi, & Nalampoon, 2000) 
เช่นเดียวกัน อาจจะไม่สามารถลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเป็นการเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ี
เกิด CO2 ในปริมาณมาก การผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ชีวมวลสามารถด าเนินการโดยเอกชนรายย่อย
เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง เช่น โรงงานน้ าตาล โรงสีข้าว และโรงสีผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ และ
ขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่รัฐ จึงมักเป็นกิจการท่ีต้องใช้เครื่องจักรท่ีใช้เงินทุนสูง จึงเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) ข้อจ ากัดเกิดจากอุปทานชีวมวลมี
ปริมาณเหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ชีวมวลในบางภูมิภาค 
 ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ก ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ  (Chaiprasert, 2 0 1 1 ; Pattanapongchai & 
Limmeechokchai, 2011) มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการเผาไหม้แบบอื่น ๆ 
เช่นเดียวกัน การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสามารถด าเนินการโดยเอกชนรายย่อยเพื่อใช้ในกิจการ
ของตนเอง เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มปศุสัตว์ อื่น ๆ และการหมักขยะชีวภาพ ของเสีย และน้ าเสียท่ีเกิด
ก๊าซมีเทน (CH4) และขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่รัฐ จึงมักเป็นกิจการท่ีต้องใช้เครื่องจักรท่ีใช้เงินทุน
สูง เป็นกิจการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) ข้อจ ากัดเกิดจาก
อุปทานก๊าซชีวภาพมีปริมาณเหมาะสมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ชีวมวลในบางพื้นท่ี 
 การผลิตไฟฟ้าพลังน้ า (Aroonrat & Wongwises, 2015 ; International Renewable 
Energy Agency, 2017) นับว่ามีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เช่นเดียวกัน การผลิต
ไฟฟ้าพลังน้ าสามารถด าเนินการโดยเอกชนรายย่อยเพื่อใช้ในกิจการของตนเองในพื้นท่ีท่ีมีล าน้ าไหล
ผ่านตามธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีปลูกพืชสวนท่ีใช้น้ าจากภูเขา การผลิตไม่ต้องใช้เงินทุนสูงสามารถท าได้
ในระดับครัวเรือน แต่อาจจะมีข้อจ ากัดในการขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือใช้ให้แก่รัฐเนื่องจากขาดความ
พร้อมในการรับซื้อ ข้อจ ากัดส าคัญอีกด้านเกิดจากอุปทานพลังงานน้ ามีเฉพาะในบางพื้นท่ี 
 การเติบโตของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยอาจจะเบ่ียงเบนออกจากทิศทาง
ท่ีคาดประมาณจากปัจจัยอื่น ได้แก่ การเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Gordon, 
2018 ; Hafiz Ghulam Mujaddad & Hafiz Khalil Ahmad, 2016 ; UNCTAD, 2018) ซึ่ ง เป็ น
ธรรมชาติของการประกอบการท่ีหมั่นแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อความอยู่รอด
ทางธุรกิจ ซึ่งการค้นหาวิธีประหยัดพลังงานเป็นส่วนส าคัญของการผลิตเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์รุ่น
ใหม่ ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในกิจการอุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์ หม้อน้ า หุ่นยนต์ และการใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในระบบการวิเคราะห์งาน ออกแบบงาน ควบคุมงาน และประสานงาน ซึ่งจะท าให้การก าเนิดโรงงาน
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อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ๆ มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานซึ่งเกิดจากเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ 
มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับภาคการขนส่งซึ่งมีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มกับผลผลิตมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น แต่มี
แนวโน้มของสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับมูลค่าเพิ่มต่ าลงแบบเชิงเส้น อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงและเปล่ียนผ่านเทคโนโลยียานพาหนะส่วนบุคคลและยานพาหนะเพื่อการค้าและการ
ขนส่งอย่างรวดเร็ว (Alves, 2019; PwC, 2019; Robinson, 2018) ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยประหยัด
พลังงานและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และค่อย ๆ เปล่ียนไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Hybrid) 
และการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคล่ือนยานยนต์เต็มร้อย (Electric Vehicle) แพร่หลายมากขึ้น 
(Myers, 2019) ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Tesla ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
ขนาดกลาง มีอัตราสูงในสหรัฐอเมริกา (Carsalesbase, 2019) คิดเป็นอันดับท่ี 4 รองจาก Toyota 
Honda และ Hyundai และการต่ืนตัวในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป และจีน มีความเข้มข้นมาก เป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้ธุรกิจรถยนต์อื่น ๆ เริ่มมีแผนเปล่ียนผ่านไปสู่การผลิตรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเต็มร้อย เพื่อ
ความอยู่รอดในทางธุรกิจ ประชาชนผู้บริโภคมีความเข้าใจและนิยมรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเต็มร้อย ซึ่งเกิด
จากข้อดีของระบบขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แก่ ใช้อุปกรณ์น้อย น้ าหนักเบา มอเตอร์ไฟฟ้ามี
ความฝืดจากแรงเสียดทานน้อยจึงใช้พลังงานในการเอาชนะความฝืดน้อยและได้งานมากและ
ประสิทธิภาพสูง มีภาระใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาน้อยหรือเกือบเป็นศูนย์ ในปัจจุบันมอเตอร์ไฟฟ้าใช้
ในรถยนต์มีการพัฒนาประสิทธิภาพก้าวหน้ามากท าให้รถยนต์ Tesla รุ่น Sport สามารถท าความเร็ว
ได้สูงสุดในระหว่างรถยนต์ความเร็วสูงด้วยกัน นอกจากนี้ บริษัท Tesla เริ่มผลิตยานยนต์ขนส่งขนาด
ใหญ่ (Semi-truck) ซึ่งอาจจะมีการใช้งานแพร่หลายไปท่ัวโลกในอนาคต ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียน
ผ่านจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคล่ือนยานยนต์ท่ี
ส าคัญเกิดจากการแพร่หลายของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อย ตัวอย่างในประเทศจีน (Barkenbus, 
2019) ซึ่งมีประชากรมากถึง 1,420 ล้านคนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากการใช้มาตรการสนับสนุนของ
รัฐ ท าให้มีผู้ประกอบการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อยจ านวนมาก การแพร่หลายของการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าเต็มร้อยในประเทศจีนจะมีอิทธิพลเร่งให้เกิดการเปล่ียนผ่านในภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย
อย่างรวดเร็ว แหล่งพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า (The Week, 2019) มี 2 แบบ ได้แก่ การใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion Battery) เก็บพลังงานไฟฟ้ากับการใช้เซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cells) 
ซึ่งใช้วิธีแยกประจุลบของไฮโดรเจนโดยปล่อยให้ประจุบวกไหลผ่าน Proton Exchange Membrane 
ปัจจุบันการใช้แบตเตอรี่ Li-ion เก็บพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อยมีการใช้แพร่หลาย
มากกว่าเนื่องจากมีความสะดวก เทียบกับการใช้เซลล์เช้ือเพลิงซึ่งจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่า เช่น สถานีจ่ายเช้ือเพลิงไฮโดรเจน  



38 
 

 

 แนวโน้มดังกล่าวของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าจะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก
และของประเทศไทยได้ (Kasikorn Bank, 2019) 
  
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษานี้ใช้การคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรับการคาดประมาณปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยระยะ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2559 -2568 โดยวิธีสมการ
แนวโน้มแบบเชิงเส้น แบบก าลังสอง และแบบลูกบาศก์ ตามลักษณะเฉพาะของข้อมูลอนุกรมเวลา 
เนื่องจากแหล่งก าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี โครงสร้างในปี พ .ศ. 2557 ประกอบด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และอื่น ๆ ร้อยละ 20.89 ร้อยละ 46.60 ร้อยละ 
24.27 และ ร้อยละ  7 .79 ตามล าดับ  ฐานข้อมูลส าหรับการคาดประมาณปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยฐานข้อมูลอนุกรมเวลาแบบปริมาณ ลูกโซ่ของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และสต๊อกทุนของ
ประเทศไทย เผยแพร่โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฐานข้อมูลอนุกรม
เวลาเผยแพร่โดยธนาคารโลก ได้แก่ ก าลังแรงงานของประเทศไทย ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งก าเนิดภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการ
ขนส่ง และอื่น ๆ แนวโน้ ม ในอ ดีตแสดงให้ เห็ นว่ าภาคอุ ตสาหกรรมซึ่ ง เป็น ต้นก า เนิ ดก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อันดับท่ี 3 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 จะมีอัตราการขยายตัวของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 9.27 สูงกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งมีอัตราร้อยละ 4.81  
 ข้อสมมุติส าหรับการเคล่ือนไหวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ได้แก่ การเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยทุน จากข้อมูลสต๊อกทุน ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างสม่ าเสมอ และปัจจัยแรงงาน จาก
ข้อมูลก าลังแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง การคาดประมาณผลผลิตมวลรวมภายในประเทศจาก
อัตราส่วนของปัจจัยทุนกับปัจจัยแรงงานแสดงให้เห็นการทดแทนระหว่างปัจจัยทุน กับปัจจัยแรงงาน 
ประกอบด้วย 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางท่ี 1 การเติบโตอัตราต่ าแบบเชิงเส้น ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศมีอัตราเติบโตต่อปีต่ าลงในระยะยาว และทิศทางท่ี 2 การเติบโตอัตราสูงแบบเอกซ์
โปเนนเชียล ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศมีอัตราเติบโตต่อปีคงท่ีในระยะยาว  
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 การคาดประมาณมูลค่าเพิ่มจากอัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
พบว่ามีแนวโน้มต่ าลงส าหรับภาคอุตสาหกรรม สูงขึ้นส าหรับภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่งท้ัง 
2  ทิ ศท าง ก ารคาดประมาณ ปริม าณ คาร์บ อน ไดออก ไซ ด์ จากอั ตราส่ วน ของป ริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์กับมูลค่าเพิ่ม พบว่าในกรณีท่ี 1 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มลดลงแบบก าลังสอง มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและลดลงใน
ระยะยาว และภาคการขนส่ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงแบบเชิงเส้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและใน
ระยะยาว และในกรณีท่ี 2 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ัน
และลดลงในระยะยาว ภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่ง มีปริมาณเพิ่มขึ้นในระยะส้ันและใน
ระยะยาว ส าหรับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่น  ๆ จากอัตราส่วนของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่น ๆ กับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ พบว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นใน
ระยะส้ันและลดลงในระยะยาว  
 ปริมาณรวมของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลรวมของคาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2568 พบว่าจะมีสัดส่วนในกรณีท่ี 1 ร้อยละ 
13.50 ร้อยละ 49.01 ร้อยละ 29.82 และ ร้อยละ 7.68 ตามล าดับ และในกรณีท่ี 2 ร้อยละ 13.41 
ร้อยละ 49.06 ร้อยละ 29.85 และร้อยละ 7.69 ตามล าดับ  

 5.1.1 การคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  การคาดประมาณผลผลิตมวลรวมภายในประเทศพบว่า ข้อสมมุติกรณีมีอัตราเติบโต
ต่ า มีระดับต่ ากว่า กรณีอัตราเติบโตสูง 1.04 ล้านล้านบาท มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมมีระดับสูงขึ้น
ในระยะส้ัน แต่จะมีระดับต่ าลงในระยะยาวท้ัง 2 กรณี ภาคการผลิตไฟฟ้ามีระดับสูงขึ้นในระยะส้ัน
และคงตัวในระยะยาวท้ัง 2 กรณี และภาคการขนส่งมีระดับสูงขึ้นท้ังในระยะส้ันและระยะยาวท้ัง 2 
กรณี ท้ังนี้จากการศึกษาของสมประวิณ มันประเสริฐ, ฐานิดา อารยเวชกิจ และ จารีย์ ปิ่นทอง 
(2559) พบว่าในอนาคตก าลังแรงงานของประเทศไทยท่ีลดลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจจะเกิดจากการ
ทดแทนปัจจัยแรงงานท่ีลดลงด้วยเครื่องจักร หุ่นยนต์ Robot หุ่นยนต์ Auto Motion รวมถึง
เครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machine) ซึ่งอาจจะไม่เพียงทดแทนการขาดแคลนแรงงานแต่สามารถ
เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เป็นผลให้การผลิตท่ีมีต้นทุนถูกลง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ยาง
และพลาสติก และอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้จ านวนหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 
เท่า เมื่อเทียบช่วงปี ค.ศ. 2010-2015 กับช่วงปี ค.ศ. 2004-2009 (LogisticsTime, 2018; พัชรพร ลี
พิพัฒน์ไพบูลย์ และ นันทนิตย์ ทองศรี, 2558) 
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 5.1.2 การคาดประมาณก๊าซปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
  การ ศึ ก ษ าจ าน วน ห นึ่ งแ สด งให้ เห็ น ก าร เช่ื อ ม โย งก ารป ลดป ล่อ ยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การศึกษาของแสนรัก ทองสวัสด์ิ, สุรชัย 
จันทร์จรัส และ กิตติยา สุขสกล (2559) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน เช่น การศึกษา
ของ Li, Xu, & Ma (2018); Q. Wang, Jiang, Ge, & Jiang (2019) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ใช้พลังงาน เช่น การศึกษาของ Lin, Liou, & Huang (2011); Ratanavaraha & Jomnonkwao 
(2015); Wu, Liu, Liu, Fang, & Xu (2015) ส าหรับการศึกษาของ Cormos, Cormos, & Petrescu 
(2017) แสดงให้ เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี ดักจับคาร์บอนมีแนวโน้ม ท่ีจะช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยส าคัญ เปรียบเทียบกับการศึกษานี้ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และภาคการขนส่ง มีแนวโน้มตามเวลาของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ได้แก่ มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มข้ึนในระยะส้ันแต่จะลดลงในระยะ
ยาว ภาคการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนในระยะส้ันแต่จะคงตัวในระยะยาว และภาคการขนส่งจะเพิ่มข้ึนใน
ระยะส้ันและในระยะยาว แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
แหล่งก าเนิดหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์กับมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และ
สัดส่วนของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอื่นกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ มีแนวโน้มแตกต่าง
กัน ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับมูลค่าเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์ภาคการผลิตไฟฟ้าจะมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับ
มูลค่าเพิ่มภาคการผลิตไฟฟ้า คาร์บอนไดออกไซด์ภาคการขนส่งจะมีสัดส่วนลดลงแบบเชิงเส้นเทียบ
กับมูลค่าเพิ่มภาคการขนส่ง คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนอื่นจะมีสัดส่วนลดลงแบบก าลังสองเทียบกับ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะมีปริมาณ
ลดลงเทียบกับปริมาณเศรษฐกิจท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 5.1.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่ง
ขับเคล่ือนประเทศด้วยการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว่า ไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งการขับเคล่ือนประเทศไทยในลักษณะนี้จะท าให้มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามา 
ใช้ยกระดับธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเทคโนโลยีแต่ละ
ชนิดก็จะมีหน้าท่ีและความสามารถท่ีแตกต่างกันไป ในกรณีนี้จะกล่าวถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละภาคส่วนท่ีเป็นแหล่งก าเนิดหลักในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อมีการน าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะ
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เป็นส่วนท่ีท าให้แนวโน้มการเติบโตของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคาดประมาณมีการ
เบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีลดลง ดังต่อไปนี้  

  5.1.3.1 ภาคการผลิตไฟฟ้า 
  ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นภาคพลังงานท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการด าเนินชีวิต และ
เป็นแหล่งก าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน อีกท้ังการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก แต่เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป จึงท า
ให้เกิดแนวทางในการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติให้เหลือร้อยละ 37 โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน เป็นร้อยละ 20 และถ่านหิน เป็นร้อยละ 23 ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (กระทรวงพลังงาน, 2558ข) ซึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงนั้น โรงไฟฟ้าท่ีซึ่งเป็นภาคส่วนในการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นท่ีจะต้องมีการออกแบบใช้
หม้อไอน้ าและระบบเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเทคโนโลยีประเภทนี้ได้มีการศึกษาถึงการสร้างแบบจ าลองการกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันธรณีบริเวณอ่าวไทย โดยวัดผลการศึกษาเป็นเวลา 50 ปี ผ่านการประมาณ
ค่าของปริมาณกักเก็บและความดันท่ีเกิดการแตกหัก จากการอัดฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตรา 
1,000-4,000 ตันต่อวัน ในระดับความลึกต้ังแต่ 2,160-2,510 เมตร ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีนี้มี
ศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (มนฐิชา ระวังภัย, 2558) ส าหรับการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาของ   
ณิรดา ภูมิสิริภักดี (2554) พบว่าการเปล่ียนแปลงการใช้พลังงานเช้ือเพลิงของประเทศไทยโดยการใช้
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนตามประเทศเดนมาร์กและเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศต้นแบบนั้น 
ท าให้ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมลดลงท้ังในแบบตามการ
ปลดปล่อยท่ีจุดการผลิตและตามการบริโภค แต่อย่างไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนยังคงมีข้อจ ากัดใน
หลาย ๆ ด้าน จากการศึกษาของสุธาสินี ผากา (2560) กล่าวว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
จ าเป็นท่ีจะต้องมีพื้นท่ีกว้าง มีค่าก่อสร้างและค่าบ ารุงรักษาท่ีสูง ราคาต่อหน่วยพลังงานค่อนข้างสูง
เนื่องจากอาจผลิตไฟฟ้าได้น้อย เพราะมีข้อจ ากัดของพลังงานแต่ละประเภท ซึ่งจากการศึกษาของ
ปฐมทัศน์ จิระเดชะ (2553) ได้กล่าวว่าข้อจ ากัดของการใช้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มีข้อจ ากัด
ทางด้านฤดูกาล ช่วงเวลาในแต่ละวัน ค่าความร้อนของชีวมวลแปรตามประเภทและความช้ืน 
ความเร็วลม เช่นเดียวกับการศึกษาของชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (2560) ได้กล่าวว่าปริมาณไฟฟ้าส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมท่ีสามารถผลิตได้มากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศและช่วงเวลาท่ีมีลมพัด  
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 อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาค
การผลิตไฟฟ้า จ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาพร้อมท้ังศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการ
น ามาประยุกต์ใช้ และสร้างให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อประชาชน  พร้อมท้ังได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.1.3.2 ภาคการขนส่ง 
  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
การส่ือสารท่ีสามารถท าให้ผู้คนเช่ือมต่อถึงกันได้ง่าย อีกท้ังยังท าให้เกิดการค้าขายสินค้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จึงท าให้การคมนาคมและการขนส่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน
มากยิ่งขึ้น แต่ในทางเดียวกันภาคการขนส่งนี้ก็จัดเป็นแหล่งก่อก าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมี
ความส าคัญ จากผลการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งในงานวิจัย
นี้เป็นภาคส่วนท่ีมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมากกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีความทันสมัย ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในการเผาไหม้
เช้ือเพลิงนั้นดีขึ้นและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังการน าเทคโนโลยียานพาหนะพลังงานไฟฟ้า
มาใช้ทดแทนยานพาหนะพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลกันมากขึ้น เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric 
Vehicle: EV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) ซึ่งเทคโนโลยีประเภทนี้เป็นอีก
หนึ่งทางเลือกท่ีดีท่ีปราศจากมลพิษและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมส าหรับประเทศไทย 
นอกจากนี้การปรับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งโดยเฉพาะภายในเขตเมืองซึ่งมีการจราจร
หนาแน่นก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกในการเดินทาง เช่น มีระบบการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าท่ีมี
โครงข่ายเป็นใยแมงมุม ครอบคลุมทุกเส้นทางในการเดินทางให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงท าให้
ภาคการขนส่งเป็นภาคส่วนท่ีมีแนวโน้มในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่า
เมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้การน ายานพาหนะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ก็สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันได้ ซึ่งจากผลการศึกษาของ กิติวัฒน์ 
ธชีพันธ์, กุญฎา เปรมปรีด์ิ, ชลลดา ซึ้งสกุลโรจน์ และ พิทักษ์ ศิริวงค์ (2557)  ได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภครถยนต์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จังหวัดนครปฐม โดยมี ตัวแทน
ของผู้บริโภคท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบการใช้งานของรถยนต์ท่ัวไปกับรถยนต์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่ารถยนต์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านค่าเช้ือเพลิงได้มากกว่ารถยนต์ท่ัวไป กล่าวคือ ในขณะท่ีใช้รถยนต์ธรรมดา มีค่าน้ ามัน
เฉล่ียประมาณเกือบ 4 บาทต่อกิโลเมตร แต่เมื่อเปล่ียนมาใช้รถยนต์ไฮบริด ค่าน้ ามันเฉล่ียลดลงเหลือ
ประมาณ 2.3-2.4 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่งได้สอดคล้องกับผู้บริโภคอีกท่านหนึ่งท่ีว่ารถยนต์ไฮบริดช่วย
ประหยัดน้ ามันได้  1 ใน  3 ของรถยนต์ท่ัวไป อย่างไรก็ตามเพื่ อให้ปริมาณการปล่อยก๊ าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งมีแนวโน้มของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีอัตราลดลง
อย่างคงท่ีนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการก าหนดมาตรการและนโยบายใน
การส่งเสริมยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า  

  5.1.3.3 ภาคอุตสาหกรรม 
  ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในผลผลิตมวลรวมภายในประเทศประมาณร้อยละ 27.6 
ในปี พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะมีสัดส่วนร้อยละ 21.2 ในปี พ.ศ. 2568 การพัฒนาและเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีในอนาคตอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้แนวโน้มของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยปัจจัยท่ีจะท าให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมีทิศทางท่ี
เบ่ียงเบนจากแนวเส้นการคาดประมาณแนวโน้ม ได้แก่ พัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งท าให้อุปสงค์
ทางด้านพลังงานเกิดการชะลอตัว การใช้และการผลิตพลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การผลิตพลังงาน
โดยวิธีการใหม่ ๆ และความก้าวหน้าของการผลิตส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมีการใช้พลังงานน้อยลงหรือใช้
พลังงานท่ีผลิตด้วยวิธีการใหม่ ๆ เช่น การน าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) มาใช้เพื่อเป็นตัวดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังกระบวนการเผาไหม้ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศในภาคการผลิตไฟฟ้าและ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตัวดูดซับท่ีมีพื้นท่ีผิวและมีรูพรุนปริมาณมาก  (Acciona, n.d.; 
Mukherjee, Okolie, Abdelrasoul, Niu, & Dalai, 2019)  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงวิถีของเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีทางเศรษฐกิจและ
ชีวิตประจ าวัน อาจจะคาดเดาได้ว่า การผลิตไฟฟ้าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง ซึ่งเกิด
จากการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของภาคเอกชนเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง 
ของครัวเรือน อาคาร ร้านค้า รวมท้ังหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นช่องทางท่ีมีข้อจ ากัดน้อยกว่าเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ 
 การเปล่ียนแปลงวิถีของเทคโนโลยีส าหรับภาคการขนส่งนับว่าจะเป็นช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญ
ในระยะ 10 ปีข้างหน้าซึ่งเกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการใช้งานยานยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้าเต็มร้อย 
ท้ังท่ีใช้เทคโนโลยีเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ Li-ion และแบบท่ีใช้เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงซึ่ง
ก าเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมทั้งยานพาหนะอื่น ๆ เช่น เรือเดินสมุทร เครื่องบิน เช่นเดียวกับวิถีของ
เทคโนโลยีส าหรับภาคอุตสาหกรรมนับว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องนับจากยุคแรกของ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีสัญชาตญาณปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันเป็นผลดีในด้านการ
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ประหยัดพลังงานและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 
และอุปกรณ์อัจฉริยะ ใช้ในกระบวนการออกแบบ และกระบวนการผลิต การหมุนเวียนวัสดุและ
พลังงาน ซึ่งท าให้สินค้ามีราคาถูกลงได้จากการประหยัดต้นทุนการผลิต 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีการก าเนิดจากกระบวนการทางเศรษฐกิจท่ียังคงมีการขยายตัวใน
ระยะยาว อาจจะมีอัตราขยายตัวต่ าลงจากการเปล่ียนแปลงวิถีของเทคโนโลยี วิถีเศรษฐกิจ และ
ชีวิตประจ าวัน การเปล่ียนแปลงอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและราบรื่นจากนโยบายท่ีมีลักษณะ
ก้าวหน้า ส่งเสริม และเอื้ออ านวยต่อการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้อาจก าหนดนโยบายท่ีเน้นการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคส่วนท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในการก่อก าเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย ส าหรับการก าหนดนโยบายอาจ
ค านึงถึงนโยบายท่ีท าให้เกิดการพัฒนาต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า ไปจนถึงปลายน้ า ดังนี้ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ  
  5.2.1.1) การพัฒนาในระดับต้นน้ า ได้แก่ ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ภายในประเทศท่ีสอดคล้องกับวิถีการเปล่ียนแปลงของโลก โดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีแก่สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ครอบคลุมจากระดับวิชาชีพให้มีมากเพียงพอในการผลิตงานท่ีมีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ เช่น 
งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

  5.2.1.2) การพัฒนาในระดับกลางน้ า ได้แก่ นโยบายเลือกส่งเสริมกิจการเศรษฐกิจท่ี
มีการใช้และติดต้ังระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม ครอบคลุมจากกิจการระดับครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ 
เช่น นโยบายยกเว้นภาษีการค้า ภาษีเงินได้ ภาษีเครื่องจักร 

  5.2.1.3) การพัฒนาในระดับปลายน้ า ได้แก่ นโยบายด้านผู้บริโภค โดยเลือกส่งเสริม
การบริโภคสินค้าท่ีผลิตจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และสินค้าท่ีไม่ใช้พลังงานฟอสซิล เช่น ยาน
ยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อย เพื่อให้สินค้าชนิดนี้มีสถานะได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้การพัฒนาใน
ระดับปลายน้ าท่ีมีความส าคัญอีกด้าน ได้แก่ การพัฒนา ก ากับดูแล ควบคุมมาตรฐาน ระบบงาน
บริการผู้บริโภคสินค้าท่ีไม่ใช้พลังงานฟอสซิล เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อย เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภค 
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 5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 การคาดประมาณแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาค
การขนส่ง และแนวโน้มในอนาคตของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากฐานข้อมูลอนุกรมเวลามีข้อดี 
ได้แก่ การแสดงให้เห็นแนวโน้มตามเวลาท่ีแตกต่างกันของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต
ไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และแนวโน้มตามเวลาท่ีแตกต่างกันของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และส่วนอื่น ท่ีมีลักษณะพลวัต ได้แก่ แนวโน้ม
แบบเชิงเส้น แบบก าลังสอง และแบบลูกบาศก์ เป็นผลให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวมของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มลดลงเทียบกับปริมาณเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นพลวัตของประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน ซึ่งอาจจะเกิดจากการลงทุนใหม่ ๆ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความส้ินเปลืองพลังงานน้อยลงซึ่ง
เป็นผลดีทางด้านส่ิงแวดล้อม และท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
การศึกษาในเชิงแนวโน้มในอนาคตท่ีน่าสนใจอาจจะแสดงให้เห็นความสอดคล้อง (หรือไม่สอดคล้อง) 
ระหว่างแนวโน้มลดลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวมของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง และส่วนอื่น กับแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล และแนวโน้ม
ปริมาณการใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งข้ออธิบายเกี่ยวกับความสอดคล้อง (หรือไม่สอดคล้อง)  
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