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งานวิจยันีใ้หค้วามสนใจการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ

แข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  ณ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก การศึกษานีอ้้างอิงการ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม IPCC 1996 และ IPCC Guidelines 2006 เก็บขอ้มลู
ดว้ยแบบสมัภาษณจ์ากกิจกรรมการใชพ้ลงังาน ดา้นการเดนิทาง การใชไ้ฟฟ้า และการจดัการขยะ
มลูฝอย จ านวนทีมท่ีเขา้รว่มการแขง่ขนั 27 ทีม มีผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจ านวน 934 คน พบวา่ มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทัง้หมด 14,373.33 kg CO2 eq (15.39 kg CO2 eq/person) หรือ 
5.13 kg CO2 eq/person/day โดยกิจกรรมการเดินทางมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
14,103.58 kg CO2 eq  กิจกรรมการใชไ้ฟฟ้ามีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  155.11 kg CO2 
eq และการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยวิธีฝังกลบปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 114.64 kg CO2 eq และ
การคาดการณจ์ านวนนักกีฬาและผูค้วบคมุทีมในอนาคต มีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัสูงสุดไม่เกิน 1,500 
คน พบว่าปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 23,083.51 kg CO2 eq และ Covid-19 
ท าใหมี้จัดการแข่งขันแบบ New Normal ลดจ านวนทีมและนักกีฬาลง  747 คน  พบว่าปริมาณ
การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เทา่กบั 11,495.59 kg CO2 eq กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาเรือพายชิง
แชมป์ประเทศไทยครัง้นี ้มีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางมากท่ีสดุ รอ้ยละ 98.12 
การใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 1.08 และขยะมูลฝอย ร้อยละ 0.80 ตามล าดับ การศึกษาครั้งนีน้  าไปสู่
มาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ 1)ทางเดียวกนัไปดว้ยกนั (Car pool) 2)
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 3) การป่ันจกัรยาน  
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This research focuses on the assessment for the greenhouse gas emissions 

of the Thailand Rowing Championships competition at Bhumibol Dam. This study was 
based on the 2006 IPCC Guidelines for greenhouse gas emissions in energy activities: 
including transportation and electricity. However, the greenhouse gas emission in solid 
waste management calculation were based on the revised 1996 IPCC Guidelines. Data 
were collected by interviews with low carbon water sport tourism questionnaires parts 
from the 27 teams participating, with a total of 934 participants in the competition. It was 
found that the total greenhouse gas emissions were 14,373.33 kg CO2 eq (15.39 kg 
CO2 eq/person) or 5.13 kg CO2 eq/person/day. The greenhouse gas emissions in 
transportation, electricity, and solid waste disposal activities by landfill were 14,103.58, 
155.11, 114.64 kg CO2 eq, respectively. The greenhouse gas projections ware likely 
increased to 23,083.51 and 11,495.59 kg CO2 eq by 1,500 and 747 participants, 
respectively. With regard to the Thailand Rowing Championship, the greenhouse gas 
emissions from travel were the highest at 98.12% , electricity consumption 1.08% with 
solid waste disposal at 0.80%, respectively. This study led to mitigation options to reduce 
greenhouse gas emissions as follows: (1) traveling together   (car-pooling); (2) to 
encourage the use of electric cars; and (3) cycling. 

 
Keyword : Greenhouse gas emissions, Rowing championships, Travel, Electricity, Waste 
management 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
ปัญหาภาวะโลกรอ้นเป็นปัญหาท่ีส าคญัในปัจจุบนั เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศท่ีมีสาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก อาทิ การขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม  เ ป็นต้น  ส่ งผลต่อการ เพิ่ มขึ ้นของปริมาณก๊าซเรื อนกระจก ได้แก่
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ไฮโดร-ฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) ไนตรสัออกไซด ์(N2O) มีเทน (CH4) 
เพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (PFCs) และซลัเฟอรเ์ฮกซ่าฟลูออไรด ์(SF6) โดยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เ ป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ท่ี มีสัดส่วนมากท่ีสุด  ร้อยละ 77 (1) ในปี 2001 
คณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ไดท้  าการประเมินว่า นบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 ยงัไมมี่มาตรการ
ในการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส 
และภายใน ค.ศ. 2100 อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึน้เฉล่ียประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียส 
อีกทัง้น า้ทะเลอาจจะเพิ่มสงูขึน้ 0.1 ถึง 0.9 เมตร (2) ยิ่งไปกว่านัน้ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) รายงานวา่ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
รวม 350.68 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ซึ่งภาคพลังงานมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสงูถึง 256.44 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ (รอ้ยละ 73.13 ของการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกรวมทัง้หมดของประเทศ) รองลงมา คือ ภาคการเกษตร ป่าไม ้และการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 
รอ้ยละ 15.89 และภาคท่ีมีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสดุ คือ ภาคการจดัการของเสีย คดิเป็น
รอ้ยละ 1.43 (3) ซึ่งปัญหาดงักล่าวจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
การเกิดภยัธรรมชาตแิละมีความรุนแรงขึน้ การขาดแคลนอาหาร และท่ีส าคญัคือการด ารงชีวิตของ
มนษุยแ์ละสิ่งมีชีวิตรวมถึงการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศ  

การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ของเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งรฐับาลไดมี้แผนการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการพฒันาใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการปรบัแผนการตลาดท่ีมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นตลาด
นกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) มากขึน้(4) เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 
การท่ อ ง เ ท่ี ยว เ ชิ ง กีฬา  (Sport Tourism) การท่ อ ง เ ท่ี ยว เ ชิ ง สุ ขภาพ  (Health Tourism)  
เป็นตน้ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการเดินทางเขา้รว่มกิจกรรมการแข่งขนั
กีฬาซึ่งจะมีนกักีฬาผู ้ควบคมุทีมและผูฝึ้กสอนรวมถึงผูช้มและนักท่องเท่ียวทั่วไป ทัง้หมดนีเ้ป็น
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ความสมัพนัธท่ี์ท าใหเ้กิดการแข่งขนัร่วมกับสถานท่ีการจดัการแข่งขนั โดยการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการปล่อยปริมาณของก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดมีการปล่อย
คารบ์อนฟุตพริน้ท์ท่ีแตกต่างกัน (ดังตาราง 1) ซึ่งกีฬาเรือพาย (Rowing) เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
น่าสนใจในการศึกษาปริมาณการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากประเทศไทยมีการ
จดัการขนัแข่งขนักีฬาประเภทนีเ้ป็นประจ าทุกปี และการแข่งขนัเรือหลายประเภท เช่น เรือคยคั -
แคน ูเรือยาวมงัการ เรือกรรเชียง เรือยาวประเพณี เรือสลาลอม เป็นตน้ โดยในแตล่ะปีผูค้วบคมุทีม 
และทีมนกักีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยไดเ้ก็บสถิติขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันและ
การเขา้ชมกีฬา ประมาณ 1,500 คนตอ่การจดัแขง่ขนัหนึ่งครัง้ 

ตาราง 1 ปรมิาณคารบ์อนฟตุพริน้ของกีฬาชนิดตา่งๆ (5) 

นอกจากนี ้มีหลายประเทศเริ่มรณรงคใ์ห้เท่ียวแบบคารบ์อนต ่า (Low carbon) ไดแ้ก่ 
เม็กซิโก ญ่ีปุ่ น จีน ไตห้วนั เป็นตน้ แตล่ะประเทศก็จะมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีตา่งกนั แตมี่ใจความ
ส าคญัเดียวกนัคือเท่ียวใหล้ดการปล่อยปรมิาณก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดม้ากท่ีสดุ (6) 

จากความส าคญัและการขาดขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเรือพาย ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงไดใ้หค้วามสนใจการประเมิน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ เข่ือน
ภูมิพล จงัหวดัตาก โดยท าการเก็บขอ้มูลจากการสอบถามการเดินทางมาแข่งขนั ระยะทาง และ
กิจกรรมตา่งๆระหวา่งการแขง่ขนั ท่ีครอบคลมุถึงกลุม่ขอ้มลู นกักีฬา ผูค้วบคมุทีม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแขง่ขนักีฬาตอ่ไป 

ชนิดกีฬา ปริมาณคารบ์อนฟุตพริน้ทท้ั์งหมด (kg CO2 eq) 

บาสเก็ตบอล 681.3 
เทนนิส 243.1 
เทเบลิเทนนิส 392.8 
วา่ยน า้ 622.7 
กอลฟ์ 2195.0 
วอลเลยบ์อล 404.8 
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1.2 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.2.1 ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์

แหง่ประเทศไทย 
1.2.2 คาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์

แหง่ประเทศไทย 
1.2.3 เพ่ือหามาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนั

เรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
1.3.1 พื ้นท่ีศึกษาสนามแข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ เข่ือนภูมิพล      

จงัหวดัตาก  
1.3.2 ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการการแข่งขันเรือพายชิง

แชมป์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังาน และการจดัการของเสีย โดยใช้
วิธีการค านวณตามแนวทางการจัดท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของ IPCC Guidelines ค.ศ. 1996 
และ 2006 อา้งอิงในการประเมิน การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

1.3.3 การศกึษาครัง้นีท้  าการรวบรวมขอ้มลูจากกิจกรรมการแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์
แห่งประเทศไทยท่ีจัดการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลปฏิทินการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย 

1.3.4 เพ่ือหามาตรการแนวทางในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมในอนาคต 

1.4 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ขอ้มลูการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่ง

ประเทศไทย  
1.4.2 สามารถน าขอ้มลูจากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาวิเคราะหผ์ลเพ่ือใช้

ในการวางแผนและก าหนดแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงกีฬา 

1.4.3 เพ่ือเป็นองคค์วามรูใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพดา้นประสิทธิผลของการจดัการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาและการแขง่ขนักีฬาชนิดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 

1.4.4 ไดแ้นวทางในการท าการทอ่งเท่ียวรูปแบบเดมิใหไ้ปสู่การท่องเท่ียวแบบคารบ์อนต ่า  
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ก๊าซเรือนกระจก  
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) มีคณุสมบตัิในการดดูซบัของคล่ืนรงัสีความรอ้น 

หรือรงัสีอินฟาเรด ท่ีมีความส าคญัตอ่การรกัษาอณุหภูมิในบรรยากาศของโลกใหมี้ความคงท่ี ซึ่งมี
ทัง้ก๊าซท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์(ภาพประกอบ 1) ก๊าซเรือน
กระจกท่ีถูกควบคมุโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ไดแ้ก่ คารบ์อนไดออกไซด ์มีเทน ไนตรสั
ออกไซด ์ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน ก๊าซเพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน และซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(3) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ปรากฎการณภ์าวะโลกรอ้น (3) 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีถกูปล่อยในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จะส่งผลใหช้ัน้บรรยากาศมีความสามารถ
ในการกกัเก็บรงัสีความรอ้นไดม้ากขึน้ ผลท่ีตามมาก็คือ อณุหภูมิเฉล่ียของชัน้บรรยากาศท่ีเพิ่มขึน้
ดว้ย แต่การเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิโลกนัน้ ไม่ไดเ้พิ่มขึน้เป็นเสน้ตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
เพิ่มขึน้ อีกทัง้ก๊าซเรือนกระจกแตล่ะชนิดยงัมีศกัยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก (Global 
Warming Potential: GWP) ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากค่าศกัยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นนี ้
จะขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการแผ่รงัสีความรอ้นของโมเลกลุ และขึน้อยู่กบัอายขุองก๊าซนัน้  ๆ ใน
บรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผ่รงัสีความรอ้นของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)ในช่วง
เวลาหนึ่ง เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี โดยค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลา 100 ปี  
ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 คา่ศกัยภาพในการก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะโลกรอ้นของก๊าซเรือนกระจก (3) 

ชนิด สูตร 
อายุในช้ัน

บรรยากาศ (ปี) 
ศักยภาพในการท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (CO2e) 

คารบ์อนไดออกไซด ์ CO2 200 - 450 1 
มีเทน CH4 12 25 
ไนตรสัออกไซด ์ N2O 120 298 
ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน HFCs 1.4 - 270 120 - 14,800 
เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน PFCs มากกวา่ 1,000 7,400 - 12,200 
ซลัเฟอรเ์ฮกซะ
ฟลอูอไรด ์

SF6 3,200 22,800 

 

2.2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
มีการอธิบายการเพิ่มขึน้และลดลงของอณุหภูมิท่ีส่งผลกบัความสมัพนัธข์องความเขม้ขน้

ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นปี ค.ศ. 1880 – 2000 ดงัภาพประกอบ 2 (7)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 อณุหภมูิเฉล่ียของโลกกบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์



  6 

การเพิ่มขึน้หรือลดลงของอณุภมูิขึน้อยูก่บัปรากฏการณท์างธรรมชาต ิจากภาพประกอบ 2 
ในปี ค.ศ. 1880 โลกมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 14.1 องศาเซลเซียส จากนัน้มีการลดและเพิ่มขึน้
ของอุณหภูมิแต่ละปีจนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 โลกมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส 
และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงฟอสซิลจ านวนมาก ดงันัน้เม่ือปริมาณ
ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดเ์พิ่มมากขึน้ท าใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มขึน้ (7) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละสิ่งมีชีวิต อาทิ เกิดปรากฎการณฝ์นตกหนกั ปัญหาความ
แหง้แลง้ยาวนานกว่าปกติ  (8) ส่งผลตอ่พืชในทะเลบางชนิดเกิดการสญูพนัธุ ์และเกิดปะการงัฟอก
ขาวในทะเล (9) รวมถึงเกิดโรคติดเชือ้อบุตัิใหม่และโรคติดเชือ้อุบตัิซา้ ท่ีมีความรุนแรงของโรคมาก
ขึน้ เชน่ โรคไขห้วดันก โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลนั เป็นตน้ (10) 

2.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยจะอา้งอิงจากรายงานความกา้วหนา้ 

2 ปี ฉบบัท่ี 1 ของประเทศไทย (Thailand Biennial Update Report 2011) ท่ีรายงานตอ่ UNFCCC 
ในเดือนธนัวาคม 2558 พบวา่ ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 305.52 
MtCO2e (ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า) โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมในภาคพลงังาน 222.94 MtCO2e หรือประมาณรอ้ยละ 73 ภาคเกษตรมีสดัสว่นการปล่อย
เท่ากบัรอ้ยละ 52.92 หรือประมาณรอ้ยละ 18 ภาคอตุสาหกรรมมีสดัสว่นการปล่อยเทา่กบัรอ้ยละ 
18.23 หรือประมาณรอ้ยละ 6 และภาคของเสียมีสัดส่วนการปล่อยเท่ากับร้อยละ  11.43 หรือ
ประมาณ รอ้ยละ 4 ของการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ภาพประกอบ 3) 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2011 (11) 
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2.4 การค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การเลือกระดบั (Tier) ในการค านวณโดยจะดจูากค่าสมัประสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Emission factor) จากผลการศกึษามีคา่อา้งอิงในประเทศท่ีมีการศกึษาคา่อา้งอิงและเป็น
ค่าการปล่อยของประเทศ (Country specific Emission factor) แนะน าใหน้  ามาใชค้  านวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากไม่มีการศึกษาค่าในประเทศ ใหเ้ลือกใชค้่าแนะน า (Default value) 
จากคูมื่อการจดัท าบญัชีของก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ.1996 หรือ ปี ค.ศ. 2006 ของ IPCC โดยภาค
การเกษตรมีค่าสัมประสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของประเทศไทย และภาคการ
เปล่ียนแปลงการใชพื้น้ท่ีและป่าไม ้ภาคการขนส่ง และการจัดการของเสีย โดยขอ้มูลกิจกรรม 
(Activity data) สามารถใชข้อ้มลูการอา้งอิงจากเอกสารได ้เชน่ จากการรายงานประจ าปี และจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการ หรือแหล่งขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือเหมาะส าหรบัน ามา
อา้งอิงไดโ้ดยรูปแบบการประเมินแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ (12) ไดแ้ก่ 

1) Top-down คือ รูปแบบการประเมินจากตวัแปรทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยแยก
ภาคกิจกรรมตามกลุ่มย่อย ใชคู้่มือแนวทางการจดัท าบญัชีของก๊าซเรือนกระจกตาม IPCC เป็น
หลักโดยแยกวิธีการศึกษา (Methodology) ประเภทของเชือ้เพลิงในทางการคา้ (Conventional 
fuel) และเชือ้เพลิงแบบหมนุเวียน  

2) Bottom-up คือ รูปแบบการประเมินทางเลือกทางเทคโนโลยีหรือโครงการเฉพาะท่ี
มีความสมัพนัธก์ับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยจะรวบรวมขอ้มูลตามประเภทและ
เชือ้เพลิงของกิจกรรม จากนัน้แยกย่อยตามเทคโนโลยีท่ีใชใ้นหาค่าสมัประสิทธ์ิในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

โดยการค านวณหาปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงั (สมการท่ี 1) การปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG emissions) คือ การค านวณหาผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีอยู่ใน
รูปแบบของ คือ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์มีเทน ไนตรสัออกไซด ์ ไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน เปอร์
ฟลอูอโรคารบ์อน และซนัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์ซึ่งจะเป็นก๊าซ 6 ชนิดหลกัท่ีมีคา่ศกัยภาพท่ีท าให้
โลกรอ้นท่ีแตกตา่งกนั 
 

GHG emissions = Activity data x Emission factor                       สมการท่ี 1 
     

ขอ้มลูกิจกรรม (Activity data) คือ คา่ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ เป็นคา่ท่ีเกิดจากกิจกรรม
ท่ีท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกประเภทตา่งๆ เช่น ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิง ปริมาณถ่านหินท่ีใชใ้นการ
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ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ ขอ้มูลกิจกรรมอาจจะมีหน่วยท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับประเภทของการ
ปล่อยหรือในภาคของการค านวณและค่าท่ีไดจ้ะตอ้งสมัพนัธ ์กบัคา่อา้งอิงในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  

ค่าสมัประสิทธ์ิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) คือ ค่าท่ีแสดงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย ซึ่งค่าสมัประสิทธ์ิในการปล่อยจะขึน้อยู่กับกิจกรรมของการ
ปล่อยในแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเง่ือนไขเฉพาะของ
กิจกรรมนัน้ ๆ เรียกว่าค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศ ซึ่งไดม้าจากการตรวจวัดจริงหรือจาก
การศึกษา ส าหรบัในกรณีท่ีบางประเทศไม่มีค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศสามารถเลือกใชค้า่
การปลอ่ยท่ีแนะน า (default value) ตามคูมื่อแนวทางของ IPCC (13) 

2.5 การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
จากสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (UNFCCC) ครัง้ท่ี 21 หรือ COP 21 ไดบ้รรลุความตกลงท่ีส าคญัท่ีกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2558 โดยความตกลงดงักล่าวไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิพืน้ฐานใหม่
ส าหรบัการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุติความแตกต่างระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งเป็นตัวก าหนดความพยายามในการแก้ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศก่อนหนา้นี ้แลว้แทนท่ีความแตกตา่งดงักลา่วดว้ยกรอบความร่วมมือ
ท่ีมอบหมายใหทุ้กประเทศเพิ่มความพยายามอย่างสุดความสามารถและเสริมความแข็งแกร่ง
ใหก้บัประเทศเหล่านัน้ ในช่วงหลายปีขา้งหนา้ ขอ้ก าหนดในความตกลงนีย้งัรวมถึงการก าหนดให้
ประเทศภาคีทกุประเทศรายงานเก่ียวกบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินความพยายาม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสม ่าเสมอและใหป้ระเทศอ่ืน  ๆ ด าเนินการตรวจสอบนี ้
ความตกลงและการตดัสินใจรว่มกนัของประเทศภาคีคือผลส าคญัของการประชมุครัง้นี ้โดยความ
ตกลงปารีสและการตดัสินใจของท่ีประชมุสมชัชาประเทศภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีสาระส าคญั เชน่ ยืนยนัเปา้หมายการควบคมุอณุหภมูิโลกใหส้งูขึน้
ต  ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส ขณะท่ีเพิ่มความพยายามในการควบคมุการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิโลกให้
อยู่ท่ี 1.5 องศาเซลเซียส ตกลงใหทุ้กประเทศตอ้งส่งแผนการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (NDCs) ฉบบัใหม่ทุก ๆ 5 ปี โดยคาดหมายว่าจะตอ้งมีความคืบหนา้จากแผน
ฉบบัก่อนๆ เป็นตน้ ส าหรบับริบทของประเทศไทย ไดน้  าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ
พฒันาประเทศอย่างยั่งยืน โดยปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชทรงมีพระราชด ารสัชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย 



  9 

มุ่งเนน้เรืองการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของความพอดี ความมีเหตผุลและการมีภูมิคุม้กัน
ตวัเอง ทัง้นีป้ระเทศไทยไดน้  าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นหนึ่งในนโยบายหลกัเป็นเวลา
หลายปีแลว้ โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือเอาชนะความทา้ทายจากทัง้ภายในและนอกประเทศ ค ามั่นว่า
จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอ้ยละ 20-25 ภายในปี 2573 ตามเป้าหมาย และจดัโครงการ
รณรงคด์า้นสิ่งแวดล้อมหลายครัง้ โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการทิง้ขยะและการฟ้ืนฟู
สภาพป่าในภูมิภาคอาเซียน ทัง้ยงัส่งเสริมใหป้ระชาชนใหร้ถยนตอี์โคคารแ์ละรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และมีแผนลดมลพิษจากหมอกควนัดว้ย  

2.6 สังคมคารบ์อนต ่า 
สงัคมคารบ์อนต ่า หรือ Low Carbon Society (LCS) หรือ Low-Fossil-Fuel มีแนวคิดมา

จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหน้้อยท่ีสุด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากเกินไปจะ
ก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น ซึ่งจะมีผลต่ออากาศในระยะยาว และส่งผลกระทบเชิงลบต่อมนุษยใ์น
อนาคต(14) โดยสังคมคารบ์อนต ่า เป็นสังคมท่ีผูค้นส่วนใหญ่หันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นทกุรูปแบบหรือในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตปกติโดยเฉพาะการ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือ
ภาคอตุสาหกรรม เพ่ือจะไดอ้ยู่รว่มกันในสงัคมท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ส่งผลใหผู้ค้นในสงัคมมีความ
ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตท่ีเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีปริมาณคารบ์อนต ่า โดยผูค้นใน
สงัคมมีความยึดโยงกบัการเลือกใชเ้ทคโนโลยีหรือการพฒันาเทคโนโลยีใหเ้ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
และท่ีส าคญัก็คือ จะตอ้งเป็นสังคมท่ีมีการวางผังเมืองใหส้อดคลอ้งกับระบบนิเวศท่ีสมดุลดว้ย 
สงัคมคารบ์อนต ่า มีหลกัใจความส าคญั 3 ประการ คือ 

  1) Carbon Minimization เป็นสังคมท่ีสามารถใช้กระบวนต่าง ๆ ท่ีสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดจ้ริง โดยมีเปา้หมายคือ สงัคมทกุภาคส่วน เช่น อตุสาหกรรม รฐับาล 
และประชาชน พิจารณาถึงธรรมชาติ เพ่ือท่ีจะเลือกและตดัสินใจใหป้ลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
นอ้ยท่ีสดุ 

   2) Simpler and Richer เป็นกระบวนการท่ีใชว้ิธีการง่าย ๆ เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวันด้วยความเต็มใจและสามารถสร้างรายได้จาก
กระบวนการดงักล่าว ในประเภทนี ้การเลือกของผูบ้ริโภคจะเป็นผูน้  าในการปฏิวตัิในระบบสงัคม
ไปสูส่งัคมคารบ์อนต ่า สงัคมท่ีดีและเศรษฐกิจพอเพียงใจประเทศไทย  

  3) Co-Existing with Nature เป็นกระบวนการปรับตัวให้สามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเข้าหาธรรมชาติ เป็นสังคมท่ีสามารถดูดซับก๊าซ
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คารบ์อนไดออกไซดแ์ละปรับตัวเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะโลกร้อน และจะสามารถรักษาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้การบรรลเุปา้หมายการอยู่รว่มกนั คือ ชมุชนควรจะมีท่ีพกัท่ี
อยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิและสนบัสนนุเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชน่ การใชพ้ลงังานทดแทน 

อุ่นเรือน (2560) (15) ไดน้  ารอ่งทดลองขบัเคล่ือนแนวคิดสงัคมคารบ์อนต ่า สู่การปฏิบตัิใน
บริบทชมุชนกึ่งเมืองท่ีมีวิถีผสมผสานระหว่างการท าเกษตรและวิถีชีวิตในแบบเมือง โดยใชเ้ทคนิค
การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่ม (Participatory Action Research: PAR) เพ่ือวิเคราะหอ์ปุสรรค
และแนวทางขบัเคล่ือนชมุชนกึ่งเมืองสู่การเป็นชมุชนคารบ์อนต ่าในพืน้ท่ีชมุชนสามพระยา จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่า การทดลองขับเคล่ือนชุมชนกึ่งเมืองสู่การเป็นชุมชนคารบ์อนต ่านัน้ มีอุปสรรค
ส าคญั คือ ประชาชน เกษตรกร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัขาดความรู ้ความตระหนกัตอ่
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขาดศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
โครงสรา้งทางสังคมท่ีไม่เอือ้ต่อการเป็นชุมชนคารบ์อนต ่า โดยขอ้เสนอในการขับเคล่ือนสังคม
คารบ์อนต ่า ไดแ้ก่ สรา้งความรู ้ความตระหนกัใหก้ับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน และ
เกษตรกร ท่ีเนน้เรื่อง ความยากจน การท าเกษตร และแนวคิดสงัคมคารบ์อนต ่าไปพรอ้มกัน การ
สรา้งศกัยภาพและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนและเกษตรกร สู่การ
เป็นชมุชนคารบ์อนต ่า และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

2.7 การท่องเทีย่วคารบ์อนต ่า 
Liu Min (2011) (16) กล่าวว่า การท่องเท่ียวแบบคารบ์อนต ่า (Low Carbon Tourism) นัน้

เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวใหม่ ท่ีมีลกัษณะหรือรูปแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
ทกุ ๆ กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดบ์นสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้ สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้ม
มีความสมบรูณข์ึน้ภายใตส้ภาพพืน้ท่ีเฉพาะเจาะจง  

Zhou Gefen (2013) (17) ใหค้วามหมายวา่ การทอ่งเท่ียวแบบคารบ์อนต ่า (Low Carbon 
Tourism) นัน้เป็นการท่องเท่ียวลกัษณะหนึ่งท่ีประสานกนักบัคนในชมุชนและธรรมชาตท่ีิอยูร่อบ ๆ
อยา่งลงตวั 

อาจกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวแบบคารบ์อนต ่า (Low Carbon Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ท่ีมุ่งเนน้การลดปริมาณใชพ้ลงังาน และการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสู่
ชัน้บรรยากาศ โดยตอ้งอาศยัความรว่มมือของทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีนัน้ 
อาทิ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบรเิวณสถานท่ีทอ่งเท่ียว นกัทอ่งเท่ียว เจา้ของ กิจการท่ีพกั รา้นอาหาร 
รวมถึงหน่วยงานภาครฐัท่ีสนบัสนนุในเรื่องของแนวทาง และนโยบายเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอย่าง
ยั่งยืนของสถานท่ีทอ่งเท่ียวนัน้ 
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องคก์ารบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องคก์ารมหาชน)
(2555) (18) ไดก้ าหนดนโยบาย และแผนงานท่ีชดัเจนในการด าเนินงานกบัสถานประกอบการท่ีพกั
ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม มีแนวทางในการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ท่ีจะท าให้
เกิดความส าเรจ็ โดยมีแนวทางปฏิบตัใินดา้นของนโยบายและการจดัการ ดงันี ้

 1. มีแผนนโยบายปณิธานและแผนงานท่ีใหค้วามส าคญัส่งผลต่อความยั่งยืนใน
ระยะยาว รวมทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคม 

 2. มีความเคารพ และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรืออนุสัญญา ท่ีเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และมีกฎระเบียบในประเทศท่ีมีการเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ 

 3. บุคลากร พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมท่ีไดร้ับความรู ้และ
ทกัษะในการปฏิบตัิเก่ียวกับการอนุรกัษ์ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มรวมถึงวิธีปฏิบตัิท่ีหลีกเล่ียง ลดละ 
ทดแทนการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 4. มีการออกแบบการสรา้งอาคาร และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ี
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงหลักการออกแบบท่ียั่ งยืน (Sustainable design 
construction) เปิดโอกาสให้เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถใช้พืน้ท่ีไดอ้ย่างสะดวก และ
ปลอดภยั 

 5. มีแผน และแนวทางปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรต่าง ๆ อาทิ เชือ้เพลิง ไฟฟ้า น า้ 
อยา่งประหยดั และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุเชิงธุรกิจและการบรกิาร 

 6. มีแผน และแนวทางปฏิบตัใินการจดัซือ้สินคา้ และการบรกิารท่ีไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม หรือสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ 

 7. มีการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทรพัยากรหรือสิ่งแวดลอ้ม และกิจกรรม
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง รวมทัง้เชิญชวนให้นักท่องเท่ียว เขา้มามีส่วนร่วมในการ
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และทรพัยากร 

 8. มีแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์โดยให้การบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากสถานประกอบการ 

 9. การประชาสัมพันธ์ และการตลาดจะตอ้งถูกตอ้งและตรงกับความเป็นจริง
ทัง้หมด  

 10. มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว หรือผู้ ท่ีมาใช้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการแกไ้ขปรบัปรุงสิ่งท่ีจ  าเป็นตามความเหมาะสม 
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 11. มีการค้นหาเครือข่ายความร่วมมือ และช่องทางรับข้อมูลข่าวสารและ
นวตักรรมใหม่ท่ีน าไปสู่การพฒันา รวมทัง้การด าเนินงานเพ่ือใหเ้ป็นสถานประกอบการหรือท่ีพกัท่ี
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 นิคมศม และธีรศกัดิ ์(2560) (19) ไดศ้กึษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จ
ในการน าแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวแบบคารบ์อนของพืน้ท่ีเกาะหมาก จงัหวดัตราด และ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบคารบ์อนต ่า โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ ประกอบดว้ย จิตส านกึและทศันคติท่ีดี และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียจากการทอ่งเท่ียว ผา่น
การใหค้วามรูชี้ใ้หเ้ห็นถึงประโยชนอ์ย่างชดัเจน การถ่ายทอดองคค์วามรู ้ตอ้งเขา้ถึงทกุพืน้ท่ี ไดแ้ก่ 
ภาครฐั สถานประกอบการ และภาคประชาชน ส าหรบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นสถานท่ี
พกัแรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ สถานท่ีพกัแรมมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ ในขณะท่ี
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า การมีส่วนร่วมช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ระดับมากและพร้อมท่ีจะท าตามหลักการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

2.8 การท่องเทีย่วเชิงกีฬา 
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี

แนวโน้มความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างมาก โดยปัจจุบันการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาไดร้บัความสนใจจากนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศท่ีมีความ
สนใจในแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายและดึงดูดนักท่องเท่ียวได้
หลายกลุม่ การทอ่งเท่ียวเชิงกีฬานัน้มีเอกลกัษณท่ี์แตกตา่งจากการท่องเท่ียวโดยทั่วไป เน่ืองจากมี
ความครอบคลมุทัง้ดา้นการท่องเท่ียวและดา้นกีฬา ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของการท่องเท่ียวนัน้ จะ
มีความเช่ือมโยงของธุรกิจภายในห่วงโซ่อปุทานการท่องเท่ียว โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ 
ไดแ้ก่ ท่ีพกั (Accommodation) การขนส่ง (Transport) การท่องเท่ียวและกิจกรรม (Activity) และ
อาหารและงานฝีมือ (Food and Craft) นอกจากนัน้ การท่องเท่ียวเชิงกีฬายงัมีห่วงโซ่อุปทานอีก
บางประการ เช่น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการวางแผนการท่องเท่ียวตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ผูว้างแผนการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา (Sports Travel Planner) ผูป้ระกอบการทวัรกี์ฬา (Sports Tour Operator) และตวัแทน
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Travel Agency) เป็นตน้ และยงัมีความเก่ียวขอ้งกับผูน้  าเสนอปัจจัย
การผลิต (Input Providers) ต่าง ๆดว้ย เช่น เจ้าของสถานท่ีเล่นหรือจัดกิจกรรมกีฬา รา้นขาย
อปุกรณกี์ฬา รา้นอาหารและเครื่องด่ืม เป็นตน้ อีกทัง้ผูข้นสง่ปัจจยัการผลิตและสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งนี ้
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ไปยงันกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไปยงัผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ เพ่ือน าเสนอแก่นกัท่องเท่ียว เชิงกีฬาอีกตอ่
หนึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเช่นกัน ท าใหส้ามารถแบ่ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อปุทานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism Service Providers) ผู้น  าเสนอปัจจัยการผลิตในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Input 
Providers) และตวัแทนจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและผูป้ระกอบการทัวรเ์ชิงกีฬา (Sports Travel 
Agencies and Tour Operators) (20) 

วิวฒันาการการท่องเท่ียวเชิงกีฬานัน้เริ่มตน้จากการน ากีฬามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธท์าง
การตลาดเพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศตา่ง ๆ (21) โดยใชกิ้จกรรมกีฬามา
เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียว ซึ่งในปัจจุบนักีฬาเป็นกิจกรรมท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง
มากทัง้ในบรบิทชีวิตประจ าวนัและการท่องเท่ียว ดงันัน้ ประเทศตา่ง ๆ จงึเริ่มน ากิจกรรมกีฬามาใช้
เป็นจุดเด่นของประเทศในการดึงดดูนกัท่องเท่ียวจากท่ีต่าง ๆ เขา้มาท่องเท่ียวและกลายมาเป็น
จดุหมายปลายทางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) ซึ่งการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
เป็นกิจกรรมท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจท่องเท่ียวเชิงกีฬาใหเ้ดินทางเขา้มาเรียนรู้
และสรา้งประสบการณท์างการทอ่งเท่ียวรูปแบบใหม ่ๆ ควบคู ่ไปกบัการเสรมิสรา้งสขุภาพรา่งกาย 
และน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมลูคา่ใหก้บัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
สรา้งการกระจายรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ินและสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว (22) 

ทัง้นี ้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2559) (21) ไดแ้บง่ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามกิจกรรมกีฬา (23) ไดแ้ก่ 1) การท่องเท่ียวเพ่ือเขา้ร่วมงานกีฬาหรือมหกรรม
กีฬา (Sport Event Tourism) ประกอบดว้ยผูเ้ขา้รว่มหลกั 2 ส่วน คือผูช้มและนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั 
เชน่ มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส ์วอลเลยบ์อลเวิลดก์รงัดป์รีซ ์เป็นตน้ 2) การทอ่งเท่ียวเพ่ือเลน่กีฬา 
(Active Sport Tourism) เป็นกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้รว่มในกิจกรรมท่ีมีการเล่นกีฬา กิจกรรมท่ีเขา้
ร่วมนีมี้ไดห้ลากหลายรูปแบบตามชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล ป่ันจกัรยาน วิ่งมาราธอน เป็นตน้ โดย
การเดินทางไปเล่นกีฬาจะเป็นไปในลกัษณะเพ่ือ การแข่งขนัหรือไม่ก็ได ้ประเภทของนกัท่องเท่ียว
เชิงกีฬากลุม่นีแ้บง่ออกเป็นนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการเลน่กีฬาในการแขง่ขนั (Activity Participant) และ
นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือการเลน่กีฬาเป็นงานอดเิรก (Hobbyist) เชน่ งานวิ่งกรุงเทพมาราธอน การแข่งขนั
กีฬาจักรยาน Tour of Thailand กีฬาปีนเขาไร่เลย ์จังหวัดกระบี่ การแข่งขันไตรกีฬาพัทยา การ
แข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย และ 3) การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจ า 
(Nostalgia Sport Tourism) เป็นการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาท่ีมีช่ือเสียง เช่น 
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พิพิธภณัฑกี์ฬา การเขา้คา่ยฝึกกีฬากบันกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภท
ของการทอ่งเท่ียวเชิงกีฬา รูปแบบและระดบักิจกรรมดา้นการเลน่กีฬา แสดงดงัตาราง 3 

ตาราง 3 รูปแบบการทอ่งเท่ียวเชิงกีฬาตามวตัถปุระสงคก์ารท่องเท่ียว (24) 

 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเภทของการทอ่งเที่ยว 
ระดับกิจกรรมด้านการ

เล่นกีฬา 
เยี่ยมชมสถานท่ีดา้นการกีฬา - การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความทรงจ า  

(Nostalgia Sport Tourism)  
- ผูส้นบัสนนุการทอ่งเที่ยว 

               นอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             มาก 

การเดินทางพรอ้มนักกีฬา (ญาติ หรือ 
ครอบครวั, กองเชียร,์ ผูส้นบัสนนุ, ผูช้ม) 

- ผูส้นบัสนนุการทอ่งเที่ยว 
- การท่องเที่ยวงานหรือมหกรรมกีฬา (Sport 
Event Tourism)  
- แฟนกีฬา 

เขา้รว่มงานหรอืเขา้ชมการแขง่ขนักีฬา 

เขา้ร่วมแข่งขันหรือเล่นกีฬา (นักกีฬา
สมคัรเลน่) 

- การท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬา (Active Sport 
Tourism)  
- ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทอ่งเที่ยว 

เขา้รว่มแขง่ขนัแบบนกักีฬาอาชีพ - นกักีฬาอาชีพ 

 
Standeven และ De Knop (1999)(25) กล่าวว่า การท่ีจะเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ี

ส าคัญไดน้ั้น ตอ้งอาศัยองคป์ระกอบหลักสองส่วน ไดแ้ก่ 1) สถานท่ี (Places) สถานท่ีจัดการ
แข่งขันมีความน่าสนใจรวมถึงแหล่งท่องเท่ียวในพื ้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ 
วฒันธรรมประเพณี เป็นตน้ 2) กิจกรรม (Activities) มีกิจกรรมกีฬาท่ีไดม้าตรฐาน สามารถดงึดดู
ให้นักท่องเท่ียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการแข่งขันและเข้าชมท่ีมีความหลากหลายและได้รับ
ประสบการณท่ี์แตกต่างจากสถานท่ีอ่ืน ๆ การน ากิจกรรมกีฬาและการท่องเท่ียวมาบูรณาการ
รว่มกนัท าใหเ้ป็นการท่องเท่ียวเชิงกีฬานัน้ สามารถท าได ้2 ลกัษณะ ดงันี ้ลกัษณะท่ี 1 การใชกี้ฬา
เป็นกิจกรรมหลกัและการทอ่งเท่ียวเป็นกิจกรรมเสรมิ การจดัการทอ่งเท่ียวในลกัษณะนี ้เป็นการจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวเสริมใหก้ับผูเ้ก่ียวขอ้งในการแข่งขนักีฬา ลกัษณะท่ี 2 การจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเป็นหลกัและกิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมเสรมิ เป็นการบริหารจดัการกิจกรรมทางการกีฬา
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทั่วไปท่ีเขา้มาท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์นไม่ใช่เพ่ือกีฬา เช่น การท่องเท่ียว
ทางธรรมชาต ิการประชมุสมัมนา และการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ เป็นตน้ 
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2.9 กีฬาเรือพาย 
กีฬาเรือพาย (Rowing) เป็นกีฬาท่ีอยู่คู่กับคนไทยมานานตัง้แตส่มยัโบราณ ซึ่งถือว่าเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน า้เป็นกีฬาชาวบา้นอันสะท้อนใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความ
ผูกพนัระหว่างสายน า้กับชีวิต เรือกับวิถีชีวิตบนพืน้ฐานของความศรทัธาเล่ือมใสในค าสอนทาง
พระพทุธศาสนาน ามาซึ่งความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั โดยการอยู่รว่มกนัคือ บา้น วดั และโรงเรียน 
ซึ่งเป็นองคก์รพืน้ฐานของชมุชนชนบทไทย และเป็นหวัใจส าคญัของชาติ 

กีฬาเรือพายบรรจเุขา้แข่งขนัเป็นครัง้แรก ในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 26 ท่ีจงัหวดั
สุราษฏรธ์านี หรือ “ตาปีเกมส”์ เป็นการแข่งขนัเรือยาว ซึ่งมีการจดัการแข่งขนัจากนัน้เป็นตน้มา
และมีการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 27 “ปากน า้โพเกมส”์ จงัหวดันครสวรรค ์ปี พ.ศ. 2538 ไดจ้ดั
ใหมี้การแข่งขันเรือคยัคเป็นกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้  28 “พยูนเกมส”์ปี พ.ศ. 
2539 ท่ีจงัหวดัตรงั ไดมี้การเปล่ียนช่ือจาก “การแข่งขนัเรือยาว”เป็น “การแข่งขนัเรือพาย”โดยเพิ่ม
การแข่งขนัเรือเขา้ไปอีก 3 ชนิด คือ เรือคยคั เรือแคน ูและเรือกรรเชียง ปัจจบุนัการแข่งขนักีฬาเรือ
พายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ มีการแข่งขันทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา คือ เรือยาว 12 ฝีพาย, 
เรือยาว 5 ฝีพาย, เรือคยคั-แคน ูและเรือกรรเชียง 

2.10 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Promjittiphong et al. (2018)(26) ไดป้ระเมินคา่ดลุยภาพของคารบ์อน (Carbon balance) 

จากการใช้พลังงานกรณีศึกษาจากการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากน า้มันเชือ้เพลิง ใน
กรณีศกึษาการป่ันจกัรยานแรลล่ีเพ่ือการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ 
(กรณีศกึษานีไ้ดท้  าการเก็บขอ้มลูในจงัหวดัสระแกว้) ซึ่งการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการ
ใชเ้ชือ้เพลิงในการขนส่งนกัท่องเท่ียวและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดย
การป่ันจกัรยานและการปลกูตน้ไมไ้ดค้  านวณตามค าแนะน าของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่า
ดว้ยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศตาม (IPCC) ปี 2006 โดยไดจ้ดัท าแบบสอบถาม 108 
ชุดให้กับนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนของชายและหญิงมีค่ารอ้ยละ 68 และ 32 
ตามล าดบั ระยะทางเฉล่ียระหว่างบา้นและจดุเริ่มตน้ท่ีอทุยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้มี
ระยะทางเฉล่ีย 313.79 ± 204.60 กิโลเมตร ปริมาณการใชน้  า้มนัเบนซินและดีเซลรวมส าหรบัการ
ขนส่งอยู่ท่ี 1,127 และ 1,409 ลิตร ตามล าดบั การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมส าหรบัการใช้
เชือ้เพลิงเท่ากบั 6,333 กิโลกรมั CO2 eq. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉล่ียตอ่คนในการขนส่ง
เท่ากับ 27.43 กิโลกรมั CO2 eq. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการป่ันจกัรยานและการ
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ปลูกตน้ไมมี้ค่าเท่ากับ 1,448 กิโลกรมั CO2 eq และ 1,786 กิโลกรมั CO2 eq ต่อปี ส าหรบัการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 27.43 และ 36.37 
กิโลกรมั CO2 eq ตอ่คน ตามล าดบั คา่ดลุยภาพของคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธิของการทอ่งเท่ียวเชิง
กีฬาคือ 8.94 กิโลกรมั CO2 eq ตอ่คนตอ่ปี 

Dolf and Teehan (2015)(27) ไดป้ระยกุตก์ารประเมินวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment; 
LCA) เพ่ือประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ท ์โดยวิเคราะหรู์ปแบบการเดินทางของผูช้มและการเดินทาง
ของทีมนักกีฬาร่วมกับสถานการณจ์ าลองเพ่ือลดคารบ์อนฟุตพริน้ทท่ี์เกิดขึน้ ผลการวิจัยพบว่า 
คารบ์อนฟุตพริน้ทต์่อคนของผูเ้ขา้ชมการแข่งกีฬาท่ีมหาวิทยาลยับริติชโคลมัเบีย มีปริมาณนอ้ย
กวา่จากทีมนกักีฬา อยา่งไรก็ตามปรมิาณภาพรวมพบวา่ การปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากผู้
เขา้ชมมีปริมาณมากกว่าการปลดปล่อยจากทีมนกักีฬา โดยผูเ้ขา้ชมท่ีเดินทางดว้ยเครื่องบินคิด
เป็นรอ้ยละ 4 ของผูช้มทัง้หมดแตมี่ผลกระทบในการปล่อยปริมาณของคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ถึงรอ้ย
ละ 52 จากผูช้มทัง้หมด นอกจากนี ้ยงัพบโอกาสในการลดคารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากผูเ้ขา้ชมและทีม
นกักีฬา ดว้ยการใชก้ลยทุธ ์ดงันี ้(1) ลดระยะทางของการเดินทางโดยเครื่องบนิ (2) เพิ่มจ านวนคน
ท่ีเดนิทางโดยรถยนต ์(3) สนนัสนนุการเดนิทางโดยรถยนตท่ี์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า 

Chiesa et al. (2009) (28) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับ การเดินทางและการท่องเท่ียวแบบ
คารบ์อนต ่า พบว่า ในภาคการขนส่ง (การเดินทาง) และการท่องเท่ียวได้มีความตระหนักและ
รว่มมือกนัในทกุภาคส่วน เพ่ือพฒันาความรว่มมือในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลภาวะ โดยมีเปา้หมาย
เพ่ือการลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยท าการศกึษาในการ
ขนส่งทางอากาศ และคาดกาณไ์วว้่าจะสามารถลดการใชพ้ลงังานในแตล่ะเท่ียวบินได้ รอ้ยละ 25 
ไดภ้ายในปี 2020 โดยจะอา้งอิงขอ้มลูจากปี 2005 

พิมพล์ภัส (2560) (29) ไดค้  านวณปริมาณคารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
รวมทัง้ลกัษณะการบริโภคพฤติกรรมและการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์น
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวเกาะสมยุ ผลการศกึษาการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ทพ์บว่า แหล่งท่ีปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือยานพาหนะในการเดินทางระหว่างประเทศ รอ้ยละ 61.15 ในขณะท่ี
คารบ์อนฟุตพริน้ทภ์ายในประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจท่ีพกั รอ้ยละ 37.10 รองลงมาคือการ
ขนส่ งภายในแหล่ งท่อง เ ท่ียว  และการก าจัดขยะ  ตามล าดับ  โดย มีการปล่อย ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวรวมทัง้หมด 1,163.37 กิโลตนัต่อปีเฉล่ีย 616.74 
กิโลกรมัต่อนักท่องเท่ียว 1 คนต่อปี ซึ่งตอ้งใชเ้งินจ านวน 1,430.29 ลา้นบาท หรือเฉล่ีย 946.26 
บาทตอ่คน ในการจดัการคารบ์อนฟตุพริน้ทจ์ากอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวในปี 2556 
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Jamnongchob et al. (2017) (30) ไดป้ระเมินการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการ
ใชพ้ลงังานในการขนส่งนกัท่องเท่ียวในอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี โดยการค านวณการปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นการขนสง่ตามค าแนะน าของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลท่ีวา่ดว้ยการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ (IPCC) ปี 2006 ซึ่งไดจ้ดัท าแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุใหก้บั
นกัทอ่งเท่ียว ผลการวิจยัพบวา่ คา่เฉล่ียระยะทางในการเดินทางเทา่กบั 208.15±139.38 กิโลเมตร 
ปริมาณการใชน้  า้มันเบนซินและดีเซลรวมส าหรบัการขนส่งอยู่ท่ี 4,810.85 และ 8,640.91 ลิตร 
ตามล าดบั โดยรถยนตเ์ป็นพาหนะท่ีไดค้วามนิยมมากท่ีสุดถึง รอ้ยละ 78 ส าหรบัการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ฉล่ียในการขนส่งนักท่องเท่ียวมีค่า 32,249 กิโลกรัม CO2 eq และ 21.20 
กิโลกรมั CO2 eq ตอ่คน 
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บทที ่3 
วิธีการวิจัย  

3.1 พืน้ทีศ่ึกษา 
การศกึษาการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิง

แชมป์แห่งประเทศไทยนี ้ไดป้ระเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแข่งขนั สนามท่ี 3 ณ เข่ือน
ภูมิพล จงัหวดัตาก ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจดัการแข่งขนัโดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศ
ไทย โดยรายการแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย สนามท่ี 3 นี ้จดัการแขง่ขนัทัง้หมด 3 วนั 
และประเภทรายการแข่งขนัประกอบไปดว้ย เรือแคนู-คยคั เรือกรรเชียง เรือยาว 5 ฝีพาย และเรือ
ยาวมงักร  

3.2 แผนล าดับการวิจัย 
งานวิจัยนีไ้ดป้ระเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของนักกีฬา และผู้

ควบคมุทีม ในรายการการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 โดย
การเก็บข้อมูลภาคสนามดว้ยแบบสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึน้ และโทรสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ใน(กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจาก
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีมีแหลง่ท่ีมาท่ีนา่เช่ือถือ และอา้งอิงได ้จากนัน้น าขอ้มลูทัง้หมดมาประเมินการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอา้งอิงวิธีการค านวณของ revised IPCC 1996 guideline และ 
IPCC guideline 2006 เม่ือประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลว้เสรจ็ จากนัน้จะคาดการณ์
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัในอนาคต 5-10 ปี เพ่ือหามาตรการ 
หรือขอ้เสนอแนะในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลกัในกิจกรรมการ
แขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ล  าดบัการวิจยั 

 

 

การเก็บขอ้มลูภาคสนาม 

ค านวณการปลดปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจก 

คาดการณป์รมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
แขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทยในอนาคต 5-10 ปี 

หามาตรการ ท่ีมีผลตอ่การลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

การแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย 

 

ส ารวจกิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

เก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์
ตามแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูการค านวณ 
และคา่ Emission Factor 
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3.3 การประเมินกิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแข่งขันเรือยพายชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย 

การส ารวจขอ้มลูกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2562 สนามท่ี 3 เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เพ่ือวิเคราะหว์่ามีกิจกรรมใดบา้งท่ีมีศกัยภาพใน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่า เม่ือพิจารณากิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม พบว่า  การแข่งขันดงักล่าวมีกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน     
ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 ขอ้มลูกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในการแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย 

รายการแขง่ขนั  
5 ประเภท 

1. แคน ู
2. คยคั 
3. เรือกรรเชียง 
4. เรือมงักร 
5. เรือยาว 5 ฝีพาย 

 

กิจกรรมการแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย 
 

การใชพ้ลงังาน 

ไมป่ลอ่ย GHGs 

น า้มนัเชือ้เพลิงจาก 
การเดนิทาง 

พลงังาน
ไฟฟ้า 

การจดัการของเสีย 

CO2, CH4, N2O CO2 

การฝังกลบ 

CH4 
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จากภาพประกอบ 5 จะเห็นไดว้่ากิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย สนามท่ี 3 ปี 2562 เข่ือนภูมิพล เม่ือพิจารณาบนพืน้ฐานกิจกรรมท่ีมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การใชพ้ลงังาน-การใชไ้ฟฟ้า ซึ่งปลดปล่อย 
CO2 2) การใชพ้ลงังาน-การใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงในการเดินทาง ซึ่งปลดปล่อย CO2 CH4 และ N2O 
และ 3) การจดัการขยะมลูฝอยดว้ยการฝังกลบ ซึ่งปลดปลอ่ย CH4 

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแขง่ขนัเรือยพายชิงแชมป์แหง่ประเทศ
ไทยในการศึกษานี ้ประกอบไปดว้ย การใชพ้ลังงาน และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งอา้งอิงการ
ค านวนจากคูมื่อของ revised IPCC 1996  Guideline และ IPCC Guideline 2006 ขึน้อยูก่บัความ
พรอ้มของขอ้มลูกิจกรรมและขอ้มลู emission factor โดยการค านวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
การศึกษานี ้จะแสดงในตาราง 4 ซึ่งสรุปกิจกรรมและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 
ตลอดจนแนวทางการค านวน ทัง้นีกิ้จกรรมการใชพ้ลงังานปนะกอบดว้ย การใชไ้ฟฟ้า และการใช้
น า้มนัเชือ้เพลิงในการเดินทาง ซึ่งประเมินโดยใช ้ IPCC Guidelines 2006 ( Tier1 ) ในการอา้งอิง     
ซึ่งการค านวณในระดับเทียร ์1 (Tier 1) เป็นการประมาณค่าการปล่อยก๊าซ CO2 โดยการคูณ
ปริมาณเชื ้อเพลิงกับค่าการปล่อยแนะน าของก๊าซ CO2 (Default emission factor) โดยมี
สมมติฐานว่าปริมาณคารบ์อนในเชือ้เพลิงท่ีไม่ถูกออกซิไดซ ์มีปริมาณนอ้ยมากสามารถละทิง้ได ้ 
อย่างไรก็ตามหากมีการใชเ้ชือ้เพลิงท่ีมีส่วนผสมของเชือ้เพลิงท่ีผลิตจากชีวมวล (Biofuels) ในการ
เผาเชือ้เพลิงดงักล่าวเพ่ือการขนส่ง จะตอ้งคิดรวมปริมาณการปล่อยก๊าซ CH4 และ N2O ไปใน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดดว้ย เน่ืองจากถือว่าการปล่อยก๊าซดงักล่าวเกิดขึน้จาก
กิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic emission) ในขณะท่ีการก าจัดขยะด้วยการฝังกลบใน
การศึกษานีจ้ะใช้การค านวนท่ีอา้งอิงจาก Revised IPCC 1996 GL Tier1 เน่ืองจากไม่มีข้อมูล
ปรมิาณขยะท่ีเกิดขึน้ในปีก่อนหนา้ 
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ตาราง 4 แนวทางการค านวณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในการแขง่ขนักีฬาเรือพาย 

กิจกรรม Tier ก๊าซเรือนกระจกที่
ปลดปล่อย 

อ้างอิงการค านวณจาก 

การใชพ้ลงังาน - การเดินทาง 1 CO2, CH4, N2O IPCC Guidelines 2006 

การใชพ้ลงังาน - การใชไ้ฟฟ้า 1 CO2 IPCC Guidelines 2006 

การจดัการขยะมลูฝอย - ฝังกลบ 1 CH4 Revised IPCC 1996 

3.4 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเดนิทาง 
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเดินทาง จะอา้งอิงวิธีการ

ค านวณตามท่ีแนะน าไว้ในคู่มือของ IPCC Guideline 2006 โดยการศึกษานี ้จะค านวณจาก
กิจกรรมหลกัของการแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย ไดแ้ก่ การเดนิทางของนกักีฬา และ
ผูค้วบคุมทีม จากนัน้ท าการประเมินเฉพาะก๊าซเรือนกระจกหลัก คือ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2), ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) มีสตูรการค านวณดงันี ้

 
         สมการท่ี 2 
 
เม่ือ    Emission = ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซมีเทน 

(CH4) และก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) หนว่ย กิโลกรมั (kg) 
 Fuel a  = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิง (TJ)  
 EFa   = คา่การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (kg/TJ) 
 a     = ประเภทของน า้มนัเชือ้เพลิง (เชน่ เบนซิน, ดีเซล และ NGV เป็นตน้) 
 
วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเมินจากปริมาณเชือ้เพลิงท่ีถกูใช ้

หรือระยะทางท่ีเดนิทาง วิธีการค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึน้อยูก่บัขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้
ความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือของขอ้มูลนัน้ โดยขัน้ตอนในการค านวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแสดงดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการประเมินการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดา้นการขนสง่ 

ดงันัน้ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของนกักีฬาและผูค้วบคมุ
ทีมตอ้งการขอ้มลูเพ่ือการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้มลูปฐมภมูิ ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่  
- ขอ้มลูระยะทางในการเดนิทางทัง้หมด  
- ขอ้มลูของประเภทยานพาหนะ  
- ย่ีหอ้/รุน่ของยานพาหนะท่ีใชเ้ดนิทาง  
- เชือ้เพลิงท่ีใชใ้นยานพาหนะ 

ขอ้มลูทตุยิภมูิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่อ่ืน ไดแ้ก่  
- ขอ้มลูอตัราสิน้เปลืองเชือ้เพลิงของยานพาหนะแตล่ะย่ีหอ้/รุน่  
- คา่ความรอ้นสทุธิของเชือ้เพลิงแตล่ะประเภท 
- คา่สมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
- ขอ้มลูความจพุลงังาน (Energy content)  
- คา่ศกัยภาพการท าใหโ้ลกรอ้น (Global Warming Potential Values) 

3.5 แนวทางการประเมินข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงในการเดนิทาง 
3.5.1 การหาระยะทางการเดนิทางทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

การหาขอ้มลูระยะทางการเดนิทางทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่งจะหาจากการใช ้Google 
maps ดงันี ้

 1. ปักหมุดจากต าแหน่ง ท่ีอยู่อาศัยตามท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลมาให้
แบบสอบถามไปยังสนามการแข่งขัน เพ่ือหาระยะทางการเดินทางจากบา้นหรือท่ีพักของกลุ่ม
ตวัอยา่งมาสนามแขง่ขนั 

 2. กรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการพกัคา้งคืน ตอ้งพิจารณาว่ากลุ่มตวัอย่างนัน้มีการ
เดนิทางไปยงัสนามการแขง่ขนัก่อน หรือจะเดนิทางไปยงัท่ีพกัก่อน 

ขอ้มลูระยะทาง 
ปรมิาณการใช้
เชือ้งเพลิง (ลิตร) 

ปรมิาณพลงังาน 
(TJ) 

ค านวณการ
ปลอ่ย GHGs 
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- ถา้ไปท่ีพกัก่อน จะตอ้งปักหมุดจากท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างไปยงัท่ีพกั
แลว้จงึปักหมดุจากท่ีพกัไปยงัสนามการแขง่ขนั 

- ถ้าไปท่ีสนามการแข่งขันก่อน จะต้องปักหมุดจากท่ีอยู่อาศัยของกลุ่ม
ตวัอยา่งไปยงัสนามแขง่ขนัแลว้จงึปักหมดุจากสนามการแขง่ขนัไปยงัท่ีพกั 

 3. ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการไปท ากิจกรรมต่อหลงัจากการแข่งขนั จะตอ้งปัก
หมดุจากท่ีสนามแข่งขนัไปยงัสถานท่ีท่ีไปท ากิจกรรมตอ่และจึงปักหมดุจากสถานท่ีไปท ากิจกรรม
ไปยงัท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ตวัอย่าง 

 4. น าขอ้มูลระยะทางทัง้หมด มารวมกันเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลระยะทางการเดินทาง
ทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

3.5.2 การประเมินปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิงของยานพาหนะ 
การประเมินการใช้เชือ้เพลิงของยานพาหนะจะตอ้งใช้ข้อมูลระยะทางและข้อมูล

อตัราสิน้เปลืองของยานพาหนะแตล่ะประเภท/รุ่น ซึ่งขอ้มลูอตัราสิน้เปลืองเป็นขอ้มลูทุติยภูมิท่ีได้
จากการคน้ควา้และรวบรวมเอาไว ้ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 อตัราการสิน้เปลืองน า้มนัของยานพาหนะแตป่ระเภท (31) 

ประเภท/รุ่น 
อัตราสิน้เปลือง 

(km/l) 
ประเภท/รุ่น 

อัตราสิน้เปลือง 
(km/l) 

Hino 4 Chevrolet Colorado 4dr 12.43 
Toyota Innova 14.64 Chevrolet Captiva 12.44 
Mitsubishi Xpander 15.08 Isuzu MU-7 11.5 
Toyota harrier 15 Isuzu MU-X 13.06 
Volvo xc60 16.94 Toyota Exsior 12 
Mitsubishi Pajero 13.29 Ford Focus 18.84 
Mazda 2 24.65 Honda Jazz 15.96 
Honda City 16.18 Lexus f-sport 13.58 
Mitsubishi All New 
Pajero Sport 

13.29 Ford Averest 12.59 
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3.6 ค่าความร้อนสุทธิและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ค่าความรอ้นสุทธิและค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ CO2, CH4, N2O ใชค้่ามาตรฐานซึ่ง

อา้งอิงจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน และ IPCC 2006 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตาราง 6 และตาราง 7 

ตาราง 6 คา่สมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก(32) 

ประเภทเชือ้เพลิง 
(ลิตร หรือ 
กโิลกรัม) 

ค่าความร้อนสุทธิ 
Net Calorific Value(a) 

(MJ/Unit) 

หน่วย 
(Units) 

ค่าสัมประสิทธิก์าร
ปล่อย GHG (EF)(b) 

(kg CO2/TJ) 

เบนซิน 31.48 ลิตร 69,300 
ดีเซล 36.42 ลิตร 74,100 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
LPG 

49.30 26.62 กิโลกรมั  ลิตร 56,100 

ก๊าซธรรมชาติ CNG 43.04 กิโลกรมั 56,100 
เอทานอล 20.90 ลิตร 0 
ไบโอดีเซล 33.30 ลิตร 0 

ตาราง 7 ค่าการปล่อยแนะน า (Default emission factor) ของก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรสั 
ออกไซด ์(N2O) ส าหรบัการค านวณในกลุม่กิจกรรมการเดนิทาง(12) 

Fuel Type / Representative 
Vehicle Category 

CH4 (kg/TJ) N2O (kg/TJ) 
Default Lower Upper Default Lower Upper 

Motor Gasoline – Oxidation 
Catalyst 

25 7.5 86 8 2.6 24 

Gas / Diesel Oil 3.9 1.6 9.5 3.9 1.3 12 
Natural Gas 92 50 1540 3 1 77 
Liquified petroleum gas 62 na na 0.2 na Na 
Ethanol, cars, Brazil 18 13 84 na na na 
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3.7 สัดส่วนเชือ้เพลิงผสมระหว่างเชือ้เพลิงชีวภาพและเชือ้เพลิงปิโตรเลียม 
การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเดินทาง ในกรณีท่ีน า้มนัเป็นเชือ้เพลิง

ผสมดว้ยเชือ้เพลิงท่ีผลิตจากชีวมวล (Biofuels) เช่น ไบโอเอธานอล (Bioethanol) หรือไบโอดีเซล 
(Biodiesel) เช่น ก๊าซโซฮอล ์91, ก๊าซโซฮอล ์95, ดีเซล B5 และ E20  การค านวณปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลิงดงักล่าว จะตอ้งแปลงขอ้มูลของเชือ้เพลิงจากสดัส่วน
การผลมของ Biofuels โดยประเทศไทยมีการจ าหน่ายเชือ้เพลิงในรูปแบบเชือ้เพลิงผสมระหว่าง
เชือ้เพลิงชีวภาพกับเชือ้เพลิงปิโตรเล่ียม ไดแ้ก่ เบนซีน95/91 แก๊สโซฮอล9์5/91 แก๊สโซฮอลE์10 
E20 E85 และดีเซล(B5) ซึ่งมีสดัส่วนการผสมระหว่างเชือ้เพลิงชีวภาพและเชือ้เพลิงปิโตรเลียม    
ดงัแสดงในตาราง 8 

ตาราง 8 สดัสว่นการผสมเชือ้เพลิงชีวภาพกบัเชือ้เพลิงปิโตรเลียม(33) 

 

ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (2557) 

3.8 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า 
การศกึษานีป้ระเมินการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน

ท่ีพกัแตล่ะประเภท โดยอา้งอิงวิธีการค านวณคูมื่อของ IPCC Guideline 2006 โดยจะค านวณจาก
กิจกรรม ไดแ้ก่ การใชพ้ลังงานใชไ้ฟฟ้า และค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์   
(CO2 Emission) จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มีสตูรการค านวณดงันี ้(34) 

 

 
ชนิดเชือ้เพลิง 

สัดส่วนการผสมเชือ้เพลิงชวีภาพกับเชือ้เพลิง
ปิโตรเลียม (ร้อยละ) 

เอทานอล น า้มันเบนซิน 

 

เบนซิน (a) 

เบนซิน 95/91 0 100 

แก๊สโซฮอล ์95/91 E10 10 90 

แก๊สโซฮอล ์E20 20 80 

แก๊สโซฮอล ์E85 85 15 

ดีเซล (b) 
ไบโอดเีซล น า้มันดเีซล 

5 95 
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CO2 eq emission = Emission Factor x พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้                    สมการท่ี 3 
 
เม่ือ  CO2 eq emission = ปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
  Emission Factor = คา่พลงังานไฟฟ้า (kgCO2/kWh)  
  พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้=  (kWh) 
หมายเหต ุ: คา่ Emission Factor = 0.5610 (องคก์รบรหิารก๊าซเรือนกระจก, 2554)   

ก าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ท่ีได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 
ทตุยิภมูิท่ีรวบรวมเอาไว ้ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแตล่ะชนิด(35) 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า (วัตต)์ 
พดัลมตัง้พืน้ 45-75 
พดัลมเพดาน 70-104 
ตูเ้ย็น 2-12 ควิ (ลบ.ฟตุ) 50-200 
ทีวี 60-110 
กระตกิตม้น า้รอ้นไฟฟ้า 670-990 
แอร ์36000 BTU 220-380 
แอร ์42000 BTU 380 
หลอดไฟแบบไส ้ 25-100 
หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ 18-36 
ไดรเ์ป่าผม 300 
เครื่องท าน า้อุน่ 4,500-4,800 

3.9 การเลือกระดับการค านวณของการจัดการขยะมูลฝอย 
การค านวณหาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ IPCC มีแนวทาง

หลักๆ 2 วิ ธี  ได้แก่  1) การสมดุลมวล (Mass balance) และ 2)  การย่อยสลายล าดับท่ี  1              
(First order decay method) แตกต่างกันขึน้อยู่กับความพร้อมของข้อมูล จากการลงพื ้นท่ี
สมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีพบว่า การแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามท่ี 3 นี ้ไม่ไดมี้
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การเก็บขอ้มูลปริมาณและประเภทมูลฝอยมาก่อน ท าใหข้อ้มลูกิจกรรม (Activity Data) มีเฉพาะ
ในปีท่ีจดัแขง่ขนัในปีปัจจบุนั  

ในการศึกษานี ้จึงอ้างอิงการค านวนตาม The Revised 1996 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories เทียร์1 โดยพิจารณาวิธีการค านวนท่ีเหมาะสมตาม 
Decision tree ในภาพประกอบท่ี 7 ซึ่งระดบัการค านวน Tier 1 ไม่ตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเจาะจง
มากนกั จงึเหมาะสมกบัพืน้ท่ีศกึษาท่ีไมมี่ขอ้มลูเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 Decision tree ส าหรบัการจดัการขยะบนดนิ(12) 

3.10 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

การศึกษานีไ้ดเ้ลือกใช้ สมการค านวณแบบสมดุลมวลสารดว้ยวิธี Mass Balance (Tier1) ตาม
อา้งอิงวิธีการค านวณคูมื่อของ Revised IPCC 1996 (12) ซึ่งมีการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยวิธีการฝัง
กลบ มีสตูรการค านวณดงันี ้

 
CH

4
 Emission =  [(MSW

T
*MSW

F
*L

o
)-R]*(1-OX)    สมการท่ี 4 

L
o
        =  MCF*DOC*DOC

F
*F*16/12     สมการท่ี 5 
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เม่ือ  MSW
T
   = ปรมิาณมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

 MSW
F
 = สดัสว่นของปรมิาณมลูฝอยท่ีน าเขา้สูพื่น้ท่ีก าจดั 

 L
o
        =   ศกัยภาพการเกิดก๊าซมีเทนของมลูฝอย 

       MCF  = คา่ปรบัแกก้ารเกิดก๊าซมีเทน  
 DOC  =  ปรมิาณคารบ์อนท่ียอ่ยสลายไดใ้นมลูฝอย                
 DOC

F
  = สดัสว่นคารบ์อนท่ีถกูย่อยสลาย  

 F = สดัสว่นมีเทนในก๊าซชีวภาพ 
 R        = ปรมิาณมีเทนท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน ์
 OX      = สดัสว่นมีเทนท่ีเกิดปฎิกิรยิาออกซิเดชนั 

คา่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมูลฝอย (6A Solid waste disposal on land) 
ไดร้วบรวมขอ้มลูไว ้ดงัตาราง 10 

ตาราง 10 คา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมลูฝอย (36) 

6A solid waste disposal 
on land (Tier 1) 

Emission Factor แหล่งที่มาของข้อมูล 

MCF 

Waste Disposal  Method MCF 
Landfill 1.0 
Open dumpsite-deep (d > 5m) 0.8 
Open dumpsite-shallow (d < 5m) 0.4 

 

Defaults 1996 IPCCG 

DOC and DOCF 
เลอืกใชค้า่เทา่กบั 0.14 และ 0.77 
ตามล าดบั 

- ไมม่ีคา่เฉพาะส าหรบัประเทศไทย 
- รายงานการศกึษาวิจยัในประเทศ 

F 
เลอืกใชค้า่เทา่กบั 0.53 - ไมม่ีคา่เฉพาะส าหรบัประเทศไทย 

- รายงานการศกึษาวิจยัในประเทศ 
R ไมม่ีการน ามีเทนกลบัมาใช ้เทา่กบั 0 - จากการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ที่ 
OX ในเบือ้งตน้ก าหนดให ้OD: 0, LF: 0.17 - รายงานการวจิยัในประเทศ 

3.11 การคาดการณป์ริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
การคาดการณป์ริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกในอนาคตระยะใกล ้ 5-10 ปีจาก

การแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทยสนามท่ี 3 มีขอ้มูลท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการค านวน 
ไดแ้ก่ จ  านวนผู้เข้าร่วม ซึ่งหมายรวมถึง นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  และค่าการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจกเฉล่ียต่อคนในปีปัจจุบนั ตลอดจนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสมาคม
กีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จากการศกึษาขอ้มลูนโยบายสมาคมฯ ยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั
ในนโยบายการลดการปล่อย หรือมาตรการการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
(mitigation options)  

การศกึษานีมี้สมการการค านวนการปล่อนก๊าซเรือนกระจกในอานคตอนัใกล ้5-10 ปี ดงั
สมการท่ี 6 โดยผูว้ิจยัจะใชข้อ้มลูการปลอ่ยตอ่คนจากปีฐาน พ.ศ. 2562 มาประเมินการคาดการณ์
ปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 
GHG emissiony = Ny x Emission factor    สมการท่ี 6 

 
เม่ือ  GHG emissiony  = การคาดการณก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y 

 Ny  = จ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมท่ีเขา้รว่มในปี y 
Emission factor = การปลดปลอ่ย GHG ตอ่คน ในปีฐาน 
 

ทั้งนีก้ารคาดการณ์จ านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมในอนาคตระยะใกล้ 5 -10 ปี ได้
ตัง้สมมติฐานเพ่ือเป็นการคาดการณป์ริมาณการเพิ่มขึน้หรือลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในอนาคต ดงันี ้

- สมมติฐานท่ี 1 คาดการณบ์นสมมติฐานมีการส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขันทุกทีม ในทุก
ประเภทรายการการแข่งขัน จ านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สูงสุดไม่เกิ น 
1,500 คน     

- สมมติฐานท่ี 2 Covid-19 ท าใหมี้จดัการแข่งขันแบบ New Normal มีการควบคุม
จ านวนทีมและนกักีฬา โดยลดจ านวนลง 20% จากปีลา่สดุท่ีจดัรายการ (934 คน) จ านวนนกักีฬา
และผูค้วบคมุทีมเขา้รว่มการแขง่ขนั สงูสดุไมเ่กิน 747 คน  

3.12 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
3.12.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้จากการก าหนด
วัตถุประสงคข์องแบบสอบถาม ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องให้ครอบคลุม
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูท้  าแบบสอบถาม/ใหส้มัภาษณ ์
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- เพศ 
- อาย ุ
- ท่ีอยูอ่าศยั 
ตอนท่ี 2 ขอ้มลูการเดนิทาง 
- ประเภทยานพาหนะท่ีใชเ้ดนิทาง 
- ย่ีหอ้/รุน่ของยานพาหนะท่ีใชเ้ดนิทาง 
- ขนาดของเครื่องยนต ์
- ประเภทของเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นยานพาหนะ 
- จ านวนผูโ้ดยสารท่ีอยูใ่นยานพาหนะ 
ตอนท่ี 3 การพกัคา้งคืน 
- ช่ือสถานท่ีพกั 
- การเดนิทางระหวา่งท่ีพกัและการแขง่ขนั 
- กิจกรรมในท่ีพกั 
- การทอ่งเท่ียวก่อนการแขง่ขนั 
- การทอ่งเท่ียวหลงัจากเสรจ็การแขง่ขนั 
ตอนท่ี 4 ความเขา้ใจเก่ียวกับการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มของผู้ท่ีตอบ

แบบสอบถาม/ใหส้มัภาษณ ์
3.12.2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะใชแ้บบสอบถาม/สมัภาษณ ์โดยผูว้ิจยัไดศ้กึษาและส ารวจ
ขอ้มลูจากแหล่งความรูอ่ื้น ๆ เพ่ือน าขอ้มลูท่ีได ้มาก าหนดเป็นหวัขอ้ในการศกึษาในแบบสอบถาม 
และรวบรวมท่ีไดม้าสรา้งขอ้ค าถามตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มประชากร ความรูท้ั่วไป เพ่ือน ามาก าหนดกรอบของการ
สรา้งแบบสอบถาม จากนัน้น ามาวิเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีตรงประเดน็และถกูตอ้ง 

2. ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบสอบถามโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น   

3.12.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัการปรบัแก้จนเสร็จสมบูรณ ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

ความสอดคลอ้งของเนือ้หา (Content Validity) โดยหาความตรงเชิงประเด็นของเนือ้หาเพ่ือให้
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สอดคลอ้งกบัขอ้ค าถาม ตามตวัแปร และประเด็นท่ีตอ้งการศกึษา โดยผูท่ี้ตรวจสอบเครื่องมือนีจ้ะ
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งจะก าหนดคา่ IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 การตรวจสอบครัง้นี ้
ผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยัดลุยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ และใชว้ิธีหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งโดยจะพิจารณา
และใหค้พแนน ดงันี ้

+1 เม่ือแนใ่จวา่ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีตอ้งการวิจยั 
  0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่ค าถามนัน้สอดคลอ้งกับเนือ้หาท่ีตอ้งการวิจยั 
 -1 เม่ือแนใ่จวา่ค าถามนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีตอ้งการวิจยั 
จากนัน้น าคะแนนท่ีไดใ้นแตล่ะขอ้ค าถามมาแทนคา่ใน (สมการท่ี 7) ดงันี ้

 

  IOC = 
∑R

N
      สมการท่ี 7 

 
เม่ือ  IOC  หมายถึง คา่ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเนือ้หา 
    ท่ีตอ้งการวิจยั 

R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นในดา้นของเนือ้หา 
    ทัง้หมด 

N  หมายถึง จ  านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.13 การประเมินข้อมูล 
ในการวิเคราะหข์นาดตวัอย่างนัน้มีความส าคญัมากในงานวิจยัเพราะถา้ไดข้นาดตวัอย่าง

ท่ีมีความ เหมาะสมข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีมากพอส่งผลให้ได้งานวิจัยท่ีมีคุณค่าและ
นา่เช่ือถือการหาขนาดตวัอยา่ง เพ่ือท่ีจะน าไปเป็นตวัแทนของกลุม่ประชากรทัง้หมด  

3.13.1 การสุม่ตวัอยา่ง 
การวิจยัครัง้นีใ้ชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) โดยการ

สุม่ตวัอยา่งทีมท่ีเขา้รว่มการแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย การสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนั
จะประกอบไปดว้ย นกักีฬา ผูค้วบคมุทีม โดยการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จะมี
รายการแข่งขัน ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ และประเภททีม ซึ่งลักษณะของการเดินทางเข้าร่วม
แข่งขนัจะมาเป็นทีม  โดยจ านวนทีมท่ีสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
สนามท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 มีทัง้หมด 36 ทีม และทีมท่ีเดนิทางมาแขง่ขนัจรงิมีทัง้หมด 31 ทีม ทัง้นีใ้น
การลงพืน้ท่ีเก็บตวัอย่างจริงในการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเก็บมาไดท้ั้งหมด    
รอ้ยละ 75 (หรือ 27 ทีม)  
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3.13.2 การส ารวจและเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
พืน้ท่ีการศึกษา ณ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก ด าเนินการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยการ

สมัภาษณ ์โดยการใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ เพ่ือน าขอ้มลูมาใชใ้น
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรม โดยงานวิจยันีใ้ชว้ิธีสมัภาษณแ์บบ
กึ่งโครงสรา้งเป็นวิธีการหลกัในการรวบรวมขอ้มลูโดยมีแนวประเด็นค าถามท่ีไดเ้ตรียมไว้แลว้การ
สมัภาษณมี์ลกัษณะการพดูคยุอยา่งเป็นธรรมชาตติามความเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส  
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
แข่งขันเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก ปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันท่ี          
19 – 21 ธนัวาคม 2562 โดยอา้งอิงการค านวนการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตาม Revised IPCC 
1996 Guideline  ส าหรบัการจัดการขยะมูลฝอยดว้ยการฝังกลบ และ IPCC Guidelines 2006 
จากการใชไ้ฟฟ้าและการเดินทาง และคาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
แข่งขันในรายการดังกล่าวในอนาคตระยะใกล้ 5-10 ปี ตลอดจนเพ่ือหาแนวแนวทางหรือ
ขอ้เสนอแนะในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลกัจากกิจกรรม
การแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย 

4.1 ข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรตัวอย่าง จากการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย                     

ณ เข่ือนภูมิพล พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัทัง้หมด จ านวน 27 ทีม จากทีมท่ี
เขา้ร่วมการแข่งขนัจริงทัง้หมด 31 ทีม หรือคิดเป็น 87.09% ประกอบดว้ยเพศชาย 620 คน เพศ
หญิง 314 คน จากการแขง่ขัน้ทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ เรือแคน-ูคยคั เรือกรรเชียง เรือยาว 5 ฝีพาย 
และเรือยาวมงักร 

ตาราง 11 ความถ่ีและรอ้ยละของประชากรตวัอยา่ง 

รายการ ความถี ่ ร้อยละ  

จ านวนทมี (ทมี) 
เพศ (คน) 

27 - 

ชาย 620 66.38 

หญิง 314 33.62 

รวม 934 100 

   

จ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมท่ีเขา้รว่มการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยใน
ครัง้นี ้ประกอบไปดว้ย นกักีฬาชาย 543 คน (รอ้ยละ 58.14) นกักีฬาหญิง 199 คน (รอ้ยละ 32.01) 
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ผูค้วบคมุทีมชาย 77 คน (รอ้ยละ 8.24) และผูค้วบคมุทีมหญิง 15 คน (รอ้ยละ 1.61) ตามล าดบั 
ดงัแสดงในตาราง 12 ซึ่งการแข่งขันในครัง้นีมี้จ  านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเดินทางมาจาก
หลายภูมิล  าเนา ไดแ้ก่ ภาคกลาง 263 คน (รอ้ยละ 28.16) ภาคตะวนัออก 10 คน (รอ้ยละ 11.78) 
ภาคใต ้72 คน (รอ้ยละ 7.17) ภาคเหนือ 284 คน (รอ้ยละ 30.14) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
205 คน (รอ้ยละ 21.95) ดงัแสดงในตาราง 13 จากผลการเก็บขอ้มลูนี ้พบวา่ นกักีฬาและผูค้วบคมุ
ทีมเดินทางมาจากแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือมาเขา้ร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้โดยการเดินทางจาก ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการเขา้รว่มการแขง่ขนัมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ซึ่งคดิเป็น 
รอ้ยละ 80.25 และนอ้ยท่ีสดุคือภาคใต ้

ตาราง 12 ความถ่ีและรอ้ยละของจ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีม 

ประชากร ความถี ่ ร้อยละ  

นกักีฬาชาย 543 58.14 

นกักีฬาหญิง 199 32.01 

ผูค้วบคมุทีมชาย 77 8.24 

ผูค้วบคมุทีมหญิง 15 1.61 

รวม 934 100 

 

ตาราง 13 ความถ่ีและรอ้ยละของจ านวนประชากรแตล่ะภมูิล  าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ  

ภาคกลาง 263 28.16 

ภาคตะวนัออก 10 11.78 

ภาคใต ้ 72 7.17 

ภาคเหนือ 284 30.14 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 205 21.95 

รวม 934 100 
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4.2 ข้อมูลการเดินทางและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การจดัการแขง่ขนัแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย ณ เข่ือนภมูิพล จ.ตาก ปี พ.ศ. 

2562 นี ้ จากกลุ่มประชากร 27 ทีม มีรถยนต์เดินทางมาเพ่ือร่วมการแข่งขันทั้งหมด 35 คัน             
มีผูโ้ดยสาร ทัง้หมด 934 คน แบง่เป็นเพศชาย 620 คน (รอ้ยละ 66.38) และเพศหญิง 314 (รอ้ยละ 
33.62) และมีการเดนิทางโดยรถยนต ์ประเภทรถเก๋ง 15 คน (รอ้ยละ 1.61) รถกระบะ 37 คน (รอ้ย
ละ 3.96) รถพีพีวี 1 คน (รอ้ยละ 0.11) รถบสั 661 คน (รอ้ยละ 70.77) รถตู ้39 คน (รอ้ยละ 4.18) 
และรถบรรทุก 6 ลอ้ 181 คน (รอ้ยละ 19.38) ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 11 และตาราง 14    
เม่ือพิจารณาขอ้มลูประเภทรถยนตใ์นเบือ้งตน้แลว้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรถยนตป์ระเภทเครื่องยนต์
ดีเซล 

ตาราง 14 รอ้ยละของจ านวนคนในรถยนตแ์ตล่ะประเภท 

ประเภทรถยนต ์ ผู้โดยสาร (คน) ร้อยละ  

รถเก๋ง 15 1.61 

รถกระบะ 37 3.96 

รถพีพีวี 1 0.11 

รถบสั 661 70.77 

รถตู ้ 39 4.18 

รถบรรทกุ 6 ลอ้ 181 19.38 

รวม 934 100 

   

ประเภทน า้มนัเชือ้เพลิงของยานพาหนะในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์
แหง่ประเทศไทยในครัง้นี ้พบวา่ สว่นใหญ่ใชน้  า้มนัดีเซล จ านวน 29 คนั (รอ้ยละ 82.86) รองลงมา 
คือ แก๊สโซฮอล  ์95 จ  านวน 2 คัน (รอ้ยละ 5.71) เบนซิน แก๊สโซฮอล ์91 แก๊สโซฮอล ์E20 และ      
ไบโอดีเซล B20 จ านวนประเภทละ 1 คนั (รอ้ยละ 2.86) ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 จ  านวนรถยนตแ์ละรอ้ยละของประเภทน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นยานพาหนะ 

ประเภทเชือ้เพลิง จ านวนรถยนต ์ ประเภทเชือ้เพลิง 
 จ านวน 

(คัน) 
ร้อยละ ปริมาณ 

(ลิตร) 
ร้อยละ 

ดีเซล B5 29 82.86 5,133.42 89.76 
ไบโอดีเซล B20 1 2.86 325.72 2.03 
แก๊สโซฮอล ์95 2 5.71 77.32 1.35 
แก๊สโซฮอล ์91 1 2.86 62.81 1.10 
แก๊สโซฮอล ์E20 1 2.86 116.15 0.07 
เบนซิน 1 2.86 62.81 5.70 

รวม 35 100 5,719.28 100 

 
เม่ือพิจารณารูปแบบการเดินทางแยกตามประเภทของรถยนต ์พบว่า รถยนตท่ี์ใชใ้นการ

เดินทางเขา้ร่วมการแข่งขนัทัง้หมด 35 คนั ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดยรถยนตแ์ต่ละประเภททัง้หมด 
934 คน และใชป้ริมาณเชือ้เพลิงทัง้หมดแตล่ะชนิดโดยจ าแนกตามเชือ้เพลิงชีวภาพและเชือ้เพลิง  
ปิโตรเคมี ไดแ้ก่ เอทานอล 37.24 เบนซิน 222.90 ไบโอดีเซล B20 256.67 และดีเซล  4,876.75 
ลิตร ตามล าดบั ประเภทรถเก๋ง มีจ  านวนทัง้หมด 4 คนั โดยมีผูโ้ดยสาร 15 คน ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง
ชนิดเอทานอล 37.24 ลิตร เบนซิน 219.04 ลิตร ใชร้ะยะทางรวม 4,236.6 กิโลเมตร รถกระบะมี
จ านวนทัง้หมด 6 คนั โดยมีผูโ้ดยสาร 37 คน ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงชนิด ไบโอดีเซล  25.75 ลิตร ดีเซล 
489.32ลิตร ใชร้ะยะทางรวม 7,519 กิโลเมตร รถพีพีวี มีจ  านวนทัง้หมด 1 คนั โดยมีผูโ้ดยสาร 1 คน 
ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงชนิด ไบโอดีเซล 3.92 ลิตร ดีเซล 74.52 ลิตร ใชร้ะยะทางรวม 987.6 กิโลเมตร   
รถบสัมีจ านวนทัง้หมด 12 คนั โดยมีผูโ้ดยสาร 661 คน ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงชนิดไบโอดีเซล 467.92 
ลิตร ดีเซล 2,701.90 ลิตร ใชร้ะยะทางรวม 13,005 กิโลเมตร รถตูมี้จ  านวนทัง้หมด 5 คนั โดยมี
ผูโ้ดยสาร 39 คน ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงชนิด เบนซิน 3.86 ลิตร ไบโอดีเซล 30.61 ลิตร ดีเซล 581.51 
ลิตร ใช้ระยะทางรวม 6,192.6 กิโลเมตร และรถบรรทุก 6 ล้อ มีจ  านวนทั้งหมด 7 คัน โดยมี
ผูโ้ดยสาร 181 คน ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงชนิดไบโอดีเซล 54.18 ลิตร ดีเซล 1,029.51 ลิตร ใชร้ะยะทาง
รวม 6,761.2 กิโลเมตร ตามล าดบั ซึ่งเป็นขอ้มลูส าคญัในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามแนวทาง IPCC guidelines 2006 ดงัแสดงในตาราง 16 
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ตาราง 16 ปรมิาณเชือ้เพลิงชีวภาพและปีโตรเคมีในรถยนตแ์ตล่ะประเภท 

 
ปรมิาณการใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง ดีเซลและเบนซิน ในการเดนิทางมาแขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์

ประเทศไทย ทัง้หมด 5,719.28 ลิตร แบง่เป็น ดีเซล 5,133.42 ลิตร แก๊สโซฮอล ์E20 116.15 ลิตร
แก๊สโซฮอล ์95 77.32 ลิตร แก๊สโซฮอล ์91 62.81ลิตร เบนซิน 3.86 ลิตร และไบโอดีเซล 325.72 
ลิตร ปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเดนิทางทัง้หมด  14,103.58 kg CO2 eq 
แบ่งเป็นตามชนิดเชื ้อเพลิง ดีเซล 14,067.32 แก๊สโซฮอล์ E20 6.35 แก๊สโซฮอล์ 95 4.56             
แก๊สโซฮอล ์91 3.70 เบนซิน 8.76 และไบโอดีเซล 12.39 kg CO2 eq ตามล าดบั เม่ือประเมินตาม
ชนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่าปลดปล่อย CO2 มากท่ีสดุ ตามดว้ย N2O และ CH4 คิดเป็น 
13,862.10  216.05 และ 25.43 kg CO2 eq ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 17 ซึ่งผลการศกึษานี ้
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
แขง่ขนัเรือพาชิงแชมป์แหง่ประเทศไทยในครัง้ตอ่ไป  

 
 
 
 
 

 

ประเภทรถ ความถี ่ ชนิดเชือ้เพลิง (ลิตร) ระยะทาง
รวม 

(กิโลเมตร) 
คัน ผู้โดยสาร

(คน) 
เอทานอล เบนซนิ ไบโอดเีซล  ดีเซล  

รถเก๋ง 4 15 37.24 219.04 - - 4,236.6 

รถกระบะ 6 37 - - 25.75 489.32 7,519 

รถพีพีวี  1 1 - - 3.92 74.52 987.6 

รถบสั  12 661 - - 467.92 2,701.90 13,005 

รถตู ้ 5 39 - 3.86 30.61 581.51 6,192.6 

รถบรรทกุ 6 ลอ้ 7 181 - - 54.18 1,029.51 6,761.2 

รวม 35 934 37.24 222.90 256.67 4,876.75 38,701.6 
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ตาราง 17 การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามประเภทเชือ้เพลิง 

 
ปริมาณการใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงของรถยนตแ์ตล่ะประเภท ในการเดินทางมาแข่งขนักีฬาเรือ

พายชิงแชมป์ประเทศไทย ทั้งหมด 5,719.28 ลิตร แบ่งเป็นประเภท รถเก๋ง 256.28 รถกระบะ 
515.07 รถพีพีวี 78.44 รถบัส 3,169.82 รถตู้ 615.97 และรถบรรทุก 6 ล้อ 1,083.69 ลิตร เม่ือ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเท่ากับ  14,103.58 kg CO2 eq พบว่า รถบัส
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 7,806.19 kg CO2 eq ตามดว้ย รถบรรทุก 6 ลอ้ 2,969.68 
kg CO2 eq และรถตู ้1,686.16 kg CO2 eq ตามล าดบั โดยมีอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
ต่อคน 15.10 kg CO2 eq/person ซึ่งประเภทของรถเก่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนน้อย
ท่ีสุด 1.01 kg CO2 eq/person และมากท่ีสุดคือ รถพีพีวี 211.70 kg CO2 eq/person ตามล าดบั 
ดงัแสดงในตาราง 18 

 
 
 
 
 

ประเภท
เชือ้เพลิง 

ปริมาณการ
ใช้น า้มัน
เชือ้เพลิง 
(ลิตร) 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม 
(kg CO2 eq) CO2 CH4 N2O  

ดีเซล B5 5,133.42 13,853.68 20.42 193.22 14,067.32 

ไบโอดีเซล B20 325.72 0.00 1.18 11.21 12.39 

แก๊สโซฮอล ์95 77.32 0.00 1.13 3.43 4.56 

แก๊สโซฮอล ์91 62.81 0.00 0.92 2.78 3.70 

แก๊สโซฮอล ์E20 116.15 0.00 1.70 5.15 6.35 

เบนซิน 3.86 8.42 0.09 0.26 8.76 

รวม 5,719.28 13,862.10 25.43 216.05 14,103.58 
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ตาราง 18 การปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามรถยนตแ์ตล่ะประเภท 

 

4.3 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การแข่งขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 ในครัง้นี ้จดัการ

แข่งขนัรวม 3 วนั ท าใหน้กักีฬาและผูค้วบคมุทีมท่ีเขา้รว่มตอ้งมีการพกัคา้งคืน โดยสถานท่ีพกัของ
ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนั  แบง่ได ้6 ประเภท ไดแ้ก่ การกางเต็นท ์โรงแรม บา้นพกัรบัรอง วดั/โรงเรียน 
ศนูยกี์ฬาสามเงา และแฟลต ซึ่งมีรูปแบบการใชง้านพลงังานไฟฟ้าแตกต่างกัน จากการลงพืน้ท่ี
ส ารวจและการสมัภาษณ ์พบวา่ เครื่องใชไ้ฟฟ้าในท่ีพกัแตล่ะประเภทมีความหลากหลาย แตกตา่ง
กัน โดยการกางเต็นท ์ไม่มีการใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าเลย ในขณะท่ีท่ีพกัประเภทโรงแรมและบา้นพัก
รับรองมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด 7 ชนิด คือ แอร ,์ พัดลม, เครื่องท าน า้อุ่น, ทีวี, ตูเ้ย็น,         
กาตม้น า้รอ้น, หลอดไฟ รองลงมาคือโรงแรม วดั/โรงเรียน แฟลต และศนูยกี์ฬาสามเงา ตามล าดบั 
รายละเอียดเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีใชใ้นท่ีพกัแตล่ะประเภทประเภท ดงัแสดงในตาราง 19 

 

 

 

ประเภท
รถยนต ์

ปริมาณการใช้ 
เชือ้เพลิง (ลิตร) 

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  
(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกต่อคน  

(kg CO2 eq/person) 

รถเก๋ง 256.28 15.10 1.01 

รถกระบะ 515.07 1,411.48 38.15 

รถพีพีวี  78.44 214.96 214.96 

รถบสั  3,169.82 7,806.19 11.81 

รถตู ้ 615.97 1,686.16 43.23 

รถบรรทกุ 6 ลอ้ 1,083.69 2,969.68 16.41 

รวม 5,719.28 14,103.58 15.10 
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ตาราง 19 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากท่ีพกัของนกักีฬาและผูค้วบคมุทีม 

 
เม่ือพิจารณาจ านวนผูเ้ขา้พักในท่ีพักแต่ละประเภทเพ่ือประมาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณพ์บว่า ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันทัง้หมด 934 คน เขา้พักท่ีพัก ประเภทวัด/
โรงเรียนสูงสุด จ านวน  417 คน รองลงมาคือ บา้นพกัรบัรอง จ านวน 393 คน ศนูยกี์ฬาสามเงา 
จ านวน 64 คน การกางเต็นท ์จ  านวน 52 คน โรงแรม จ านวน 7 คน และแฟลต จ านวน 1 คน 
ตามล าดบั ซึ่งรายละเอียดการใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แสดงในตาราง 20 จากขอ้มูลการใช้
ไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า (วัตต)์ ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแต่ละประเภท ท าใหส้ามารถประเมินพลงังาน
ไฟฟ้า (kWh) ท่ีใชท้ัง้หมดของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัตลอดระยะเวลาการแข่งขนั 3 วนั ได ้โดยมีการใช้
พลงังานไฟฟ้ารวม ทัง้สิน้ 277.16 kWh แบง่ตามประเภทท่ีพกั ดงันี ้บา้นพักรบัรองมีการใชไ้ฟฟ้า
มากท่ีสดุ 122.28 kWh รองลงมา คือ วดั/โรงเรียน 87.02 kWh, โรงแรม 53.01 kWh, แฟลต 10.97  
kWh, ศนูยกี์ฬาสามเงา 3.89 kWh และนอ้ยท่ีสดุคือ การกางเต็นท ์0 kWh ตามล าดบั ซึ่งมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าตอ่คนรวม 94.18 kWh/person บา้นพกัรบัรองมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/คนมากท่ีสุด 
คือ 40.20, 35.96, 10.97, 6.68, 0.37, และ 0 kWh/person ตามล าดับ ดังแสดงใน ตาราง 21     
เม่ือพิจารณาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของประเภทท่ีพัก เท่ากับ 155.11 kg CO2 eq 
พบว่า ท่ีพักประเภทบ้านพักรับรองปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 68.22 kg CO2 eq 
เน่ืองจากมีการใชพ้ลังงานจากชนิดของเครื่องใชไ้ฟฟ้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่ แอร,์ พัดลม, เครื่องท า      
น า้อุ่น,ทีวี, ตูเ้ย็น, กาตม้น า้รอ้น, หลอดไฟ ตามดว้ย วดั/โรงเรียน 48.82 โรงแรม 29.74 และแฟลต 
6.15 kg CO2 eq โดยมีอตัราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียตอ่คน 0.17 kg CO2 eq/person 
ซึ่งโรงแรมปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสดุ 13.13 kg CO2 eq/person เน่ืองจากมีจ านวนผูเ้ขา้
พักต่อหอ้งนอ้ยจึงท าใหมี้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมาคือบา้นพักรบัรอง 

ประเภทที่พัก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กางเตน็ท ์ - 

โรงแรม แอร,์ เครื่องท าน า้อุน่, ตูเ้ย็น, หลอดไฟ 

บา้นพกัรบัรอง แอร,์ พดัลม, เครื่องท าน า้อุน่, ทีวี, ตูเ้ย็น, กาตม้น า้รอ้น, หลอดไฟ 

วดั/โรงเรียน พดัลม, กาตม้น า้รอ้น, หลอดไฟ 

ศนูยกี์ฬาสามเงา หลอดไฟ 

แฟลต แอร,์ ไดรเ์ป่าผม, ตูเ้ย็น 
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10.86 kg CO2 eq/person และท่ีพกัประเภทกางเต็นทไ์ม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0 kg 
CO2 eq/person ดงัแสดงในตาราง 21 

ตาราง 20 ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั 

 
 
 
 
 

ประเภททีพ่ัก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงการใช้งาน (hrs.) พลังงานไฟฟ้า (kWh) 

กางเตน็ท ์ - - - 
โรงแรม แอร ์ 93.00 35.34 
 เครื่องท าน า้อุน่ 2.08 9.36 
 ตูเ้ย็น 93.00 6.51 
 หลอดไฟ 90.00 1.80 
บา้นพกัรบัรอง แอร ์ 237.00 90.06 
 พดัลม 180.00 4.73 
 เครื่องท าน า้อุน่ 1.25 5.99 
 ทีวี 33.00 2.46 
 ตูเ้ย็น 180.00 12.60 
 กาตม้น า้รอ้น 0.50 0.33 
 หลอดไฟ 363.00 6.12 
วดั/โรงเรียน พดัลม 516.00 28.88 
 กาตม้น า้รอ้น 82.80 53.82 
 หลอดไฟ 168.00 4.32 
ศนูยกี์ฬาสามเงา หลอดไฟ 108.00 3.89 
แฟลต แอร ์ 15.00 5.70 
 ไดรเ์ป่าผม 0.75 0.23 
 ตูเ้ย็น 72.00 5.04 
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ตาราง 21 ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากประเภทท่ีพกั 

 

4.4 ปริมาณขยะมูลฝอยและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้จากการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย       

ปี พ.ศ. 2562 สนามท่ี 3 พบวา่มีปรมิาณมลูฝอยเกิดขึน้ทัง้หมด จ านวน 2,302.20 กิโลกรมั ซึ่งขยะ
ทัง้หมดถกูก าจดัดว้ยการฝังกลบ ทั้งนีย้งัไม่มีการศกึษาขอ้มลูประเภทของขยะแตล่ะชนิดท่ีเกิดขึน้ 
ท าใหเ้ลือกใชก้ารค านวนตาม Revised IPCC 1996 GL เทียร1์ อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลลกัษณะ
และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยในประเทศไทย และรายงานการศึกษาวิจยัในประเทศ อา้งอิง
ตามการศกึษาของ คมศลิป์และคณะ (2010) (36) ท าใหเ้ลือกใชค้า่ emission factor ตา่ง ๆ ดงัแสดง
ในบทท่ี 3 หวัขอ้ 3.10 ในตารางท่ี 10 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยวิธีฝังกลบ พบว่า 
มีจ  านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทัง้หมด 934 คน ปลดปล่อยปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกรวม เท่ากับ 114.64 kg CO2 eq และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนรวม       
0.12 kg CO2 eq/person ดงัแสดงในตาราง 22 

 

 

 

ประเภททีพ่ัก จ านวนผู้
เข้าพัก 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
( kWh ) 

พลังงานไฟฟ้า/
คน 

( kWh/person ) 

การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  
(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกต่อคน  

(kg CO2 eq/person) 
กางเตน็ท ์ 52 0 0 0 0 
โรงแรม 7 53.01 35.96 29.74 13.13 
บา้นพกัรบัรอง 393 122.28 40.20 68.22 10.86 
วดั/โรงเรียน 417 87.02 6.68 48.82 3.75 
ศนูยกี์ฬาสามเงา 64 3.89 0.37 2.18 0.21 
แฟลต 1 10.97 10.97 6.15 6.15 

รวม 934 277.16 94.18 155.11 0.17 



  44 

ตาราง 22 ปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมลูฝอย 

 

4.5 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดจากกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 

การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขันเรือพายชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 สนามท่ี 3 ดา้นการใชพ้ลังงานจาก-การเดินทาง, การใช้
พลังงานจากการใชไ้ฟฟ้า และการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมจากกิจกรรม เทา่กบั  14,373.33 kg CO2 eq และการปลดปลอ่ยก๊าซเรือยกระจกตอ่คน
รวม เท่ากับ 15.39  kg CO2 eq/person และเท่ากับ 5.13  kg CO2 eq/person/day ซึ่งกิจกรรม
การเดินทางมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาท่ีสุด เท่ากับ 14,103.58 kg CO2 eq (รอ้ยละ 
98.12) และการจดัการขยะมลูฝอยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสดุ เท่ากบั 144.64 kg 
CO2 eq (รอ้ยละ 0.80) ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 23 นั่นหมายความว่าการเดินทางเป็นแหล่ง
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกหลกั โดยการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และการฝังกลบมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพียงเล็กนอ้ย 

ตาราง 23 ปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใชพ้ลงังาน 

การจัดการของเสีย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกต่อคน  

(kg CO2 eq/person) 
การจดัการขยะมลูฝอย 114.64 0.12 

กิจกรรมการใช้
พลังงาน 

การปลดปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก  

(kg CO2 eq) 

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือน 

กระจกตอ่คน  
(kg CO2 eq/person) 

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือน 

กระจกตอ่คนตอ่วนั  
(kg CO2 

eq/person/day) 

ร้อยละ 

การเดินทาง 14,103.58 15.10 5.03 98.12 
การใชไ้ฟฟา้ 155.11 0.17 0.06 1.08 
การจดัการขยะมลูฝอย 114.64 0.12 0.04 0.80 

รวม 14,373.33 15.39 5.13 100 
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4.6 การคาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า 
การจดัการแขง่ขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี 3 มีการเก็บรวบรวมสถิติและ

ขอ้มูลจ านวนนักกีฬาและผูค้วบคุมทีมในอดีตอย่างต่อเน่ือง โดยขอ้มูลจ านวนผูเ้ขา้ร่วมในอดีต  
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2562 แสดงดงัตาราง 24  ซึ่งไดข้อ้มูลจากสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปี 2559 มีจ  านวนทีม และจ านวนนกักีฬามากท่ีสดุ 45 ทีม จ านวนนกักีฬาและ
ผู้ควบคุมทีม 1,282 คน รองลงมาคือ ปี 2560 จ านวน 41ทีม จ านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
1,183 คน และในปี 2558, 2562 และ 2561 มี นกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้รว่มการแขง่ขนั จ  านวน 
985, 934, และ 894 คน ตามล าดบั  

ตาราง 24 ตารางแสดงจ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีม 

เม่ือวิเคราะหปั์จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันจากการสัมภาษณ์
หัวหน้าผู้ควบคุมทีมท่ีมาเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจน้อย และเม่ือสังเคราะหข์อ้มูลดว้ยการถดถอย (regression) จากสถิติ
จ  านวนผูเ้ขา้รว่มไม่พบความสมัพนัธก์บัระยะเวลา ในการศกึษานีจ้ึงตัง้สมมติฐานเพ่ือคาดการณ์
จ านวนนกักีฬาท่ีเขา้รว่มในอนาคตระยะใกล้ 5-10 ปี โดยการตัง้สมมติฐานดงักล่าวอยู่บนพืน้ฐาน
สถานการณป์ระเทศในปัจจุบนั ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 และกรณีมีจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมสูงท่ีสุด การคาดการณจ์ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมในอนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ ใน
การศกึษานีจ้งึสรา้ง 2 สมมตฐิาน ดงันี ้

- สมมติฐานท่ี 1 คาดการณบ์นสมมติฐานมีการส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนัครบทุกทีม ใน
ทกุประเภทรายการการแข่งขนั ท าใหจ้  านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้รว่มการแข่งขนั สงูสดุไม่
เกิน 1,500 คน 

ปี พ.ศ. จ านวนทมี จ านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทมี 
(คน) 

2558 31 985 
2559 45 1,282 
2560 41 1,183 
2561 31 894 
2562 31 934 
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- สมมติฐานท่ี 2 Covid-19 ท าใหมี้จดัการแข่งขันแบบ New Normal ลดจ านวนทีม
และนกักีฬาลง 20% จากปีล่าสดุท่ีจดัรายการ (934 คน) จ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้ร่วม
การแขง่ขนั สงูสดุไมเ่กิน 747 คน 

จากสมมติฐาน ทัง้ 2 สมมติฐานขา้งตน้ เพ่ือคาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต การศกึษานีใ้ชข้อ้มลูอตัราการปล่อยตอ่คนในปีฐาน เป็นฐานการค านวนซึ่งพบว่า ในกรณี
ปกติ (Business as usal: BAU) ในปี 2562 การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย       
สนามท่ี 3 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15.39  kg CO2 eq/person นั่นหมายความว่า ในอนาคต   
5 - 10 ปี ขา้งหนา้ สมมติฐานท่ี 1 จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน  23,083.51 kg CO2 eq 
ในขณะท่ี สมมติฐานท่ี 2 จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน  11,495.59 kg CO2 eq แสดงดงั
ตาราง 25 

ตาราง 25 การคาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ 

4.7 มาตรการในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 

เม่ือทราบแหล่งปลดปล่อยหลักและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผล
การศึกษา ผู้วิจัยจึงจัดท ามาตรการ เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมการแข่งขัน 3 มาตรการ โดยให้ความส าคัญกับศักยภาพในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดจากแหล่งปล่อยต่าง ๆ  และเสนอมาตรการลดการปลดปล่อย
จากแหล่งปล่อยหลัก นั่นคือ  การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการใชน้  า้มนัเชือ้เพลิงในการ
เดินทาง ซึ่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสงูสดุถึง รอ้ยละ 98.12 เม่ือเปรียบเทียบจากทัง้ 3 กิจกรรม 
การศกึษานีจ้งึไดเ้สนอแนวทางหรือมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้  

ปี/สมมตฐิาน จ านวนนักกีฬาและผู้
ควบคุมทมี (คน) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (kg CO2 eq) 

ปีฐาน (BAU)  934 14,373.33 
อนาคต 5-10 ปี (BAU) สมมตฐิานท่ี 1 1,500 23,083.51 

 สมมตฐิานท่ี 2 747 11,495.59 
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มาตรการท่ี 1 ทางเดียวกันไปดว้ยกัน (Car pool) ในกรณีการใชร้ถยนตส์่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ รถเก๋ง รถกระบะ และรถพีพีวี โดยประเภทรถยนตด์งักล่าวจะมีผูโ้ดยสารร่วมเดินทางนอ้ย             
ถา้เปล่ียนการเดินทางจากการใชร้ถยนตส์่วนบุคคล มาเป็นรถบสัเพ่ือเดินทางเป็นทีม จะสามารถ
ชว่ยประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิงและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ 

มาตรการท่ี 2 อา้งอิงจากนโยบายดา้นพลงังานของรฐับาล ตลอดจนทิศพลงังานโลก 
ซึ่งสนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า หรือรถยนตไ์ฮบริดเพิ่มมากขึน้ การสนบัสนุนใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใน
การเดินทาง แทนรถยนตท่ี์ใชเ้ชือ้เพลิงปิโตรเคมี ซึ่งรถยนตไ์ฟฟ้าไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยตรง จงึชว่ยลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการเดนิทางได ้

มาตรการท่ี 3 การป่ันจกัรยาน เปล่ียนการเดินทางจากท่ีพกัมาสนามแข่งขนัโดยการ
ป่ันจกัรยาน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทัง้ยงั
เป็นประโยชนท์างดา้นสขุภาพอีกดว้ย 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
แขง่ขนัเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทย สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบง่ หวัขอ้สรุปผลได้
ดงันี ้

1. สรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
2. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
จากการศกึษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิง

แชมป์แห่งประเทศไทย พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแข่งขันทั้งหมด 
14,373.33 kg CO2 eq และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน 15.39 kg CO2 eq/person 
โดยแบง่เป็นกิจกรรมการใชพ้ลงังาน คือ การเดนิทาง มีปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการ
แขง่ขนัทัง้หมด 14,103.58 kg CO2 eq คดิเป็นรอ้ยละ 98.12 และมีการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ต่อคน 15.10 kg CO2eq/person โดยการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่จะเดินทาง
เป็นโดยใชร้ถบสัซึ่งใชเ้ชือ้เพลิงประเภทดีเซล จ านวน 3,312.02 ลิตร การใชไ้ฟฟ้า มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 155.11 kg CO2 eq คิดเป็นรอ้ยละ 1.08 และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อคน 0.17 kg CO2 eq/person และการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยวิธีฝังกลบ มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 114.64 kg CO2 eq คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อคน 0.04 kg CO2 eq/person จากการคาดการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ ตามสมมติฐานท่ี 1 คาดการณบ์นสมมติฐานมีการส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนั
ทุกทีม ในทุกรายการจ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั สูงสุดไม่เกิน 1,500 คน 
พบว่า มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23,083.51 kg CO2 eq และสมมติฐานท่ี 2 
Covid-19 ท าใหมี้จดัการแขง่ขนัแบบ New Normal ลดจ านวนทีมและนกักีฬาลง 20% จากปีลา่สดุ
ท่ีจดัรายการ (934 คน) จ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้รว่มการแข่งขนั สงูสดุไม่เกิน 747 คน 
พบวา่ มีปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 11,495.59 kg CO2 eq 

การศกึษาในครัง้นีน้  าไปสูม่าตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ตามมาตรการท่ี 1 ทางเดียวกันไปด้วยกัน     
(Car pool)  มาตรการท่ี 2 ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และมาตรการท่ี 3 การป่ันจกัรยาน ทัง้นีก้ารแขง่ขนักีฬา
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เรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรม ท่ีมีการจัดแข่งขันสม ่าเสมอทุกปี และมีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ซึ่งจ  านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั
จะขึน้อยู่กับประเภทและรายการของการแข่งขันมีรายการท่ีจ ากัดประเภทของจ านวนทีมกีฬา    
อาจท าใหจ้  านวนประชากรมีปริมาณท่ีจ ากัด ผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถใชเ้ป็นข้อมูล เพ่ือหา
แนวทางในการพฒันาใหเ้ป็นการทอ่งเท่ียวเชิงกีฬาแบบคารบ์อนต ่าตอ่ไป 

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ณ เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก พบว่า การใชเ้ชือ้เพลิงประเภท แก๊สโซฮอล ์91 ใชใ้นการ
เดนิทางมาแขง่ขนักีฬาเรือพายชิงแชมป์แหง่ประเทศไทยนอ้ยท่ีสดุ โดยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัง้หมด เทา่กบั 3.70 kg CO2 eq และน า้มนัเชือ้เพลิงประเภท ดีเซล B5 ใชใ้นการเดนิทางมากท่ีสดุ
ซึ่งปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมด เทา่กบั 14,067.32 kg CO2 eq รองลงมาคือ ไบโอดีเซล B20 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 12.39 kg CO2 eq ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธรรมนูญ 
(2557) (37) ไบโอดีเซลนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงและใชก้บัเครื่องยนตดี์เซลได ้โดยสว่นใหญ่ใช้
ผสมในน า้มนัดีเซลในอตัราสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบกบัน า้มนัดีเซลแลว้ไบโอดีเซลช่วย
ใหก้ารเผาไหมส้มบรูณย์ิ่งขึน้ลดมลพิษต่าง ๆ ได ้เช่น คารบ์อนมอนอกไซด ์ไฮโดรคารบ์อน อีกทัง้ 
ไบโอดีเซล ยังมีค่าซีเทนท่ีสูงท าให้เครื่องยนตส์ตารท์ติดง่ายและปลดปล่อยสารประกอบของ
ก ามะถนันอ้ยมาก และรถเก๋งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสดุเท่ากบั 15.10 kg CO2 eq และ
รถบสัปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากับ 7,806.19 kg CO2 eq ซึ่งมีค่าการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียในการเดินทางในการแข่งขันครั้งนี ้คิดเป็น 15.10 kg CO2 eq/person      
โดยอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนีมี้ค่าต ่ากว่าการการแข่งขันกีฬาจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย (27.43 kg CO2 eq/person) (27) เน่ืองจากนักกีฬาและผู้
ควบคุมทีมนิยมใชร้ถบสั และรถบรรทุก 6 ลอ้ เป็นยานพาหนะในการเดินทางมากท่ีสุด คิดเป็น   
รอ้ยละ 34.28 และ 20 ตามล าดบั และมีอตัราการโดยสาร 26.69 คนตอ่คนั โดยอตัราการโดยสาร
นีส้งูกว่าของอตัราการโดยสารของประเทศแคนนาดา 1.6 คนตอ่คนั (38) และของการแข่งขนักีฬาท่ี
มหาวิทยาลยับรติชิโคลมัเบีย 2.7 คนตอ่คนั (28)  

จากผลการศกึษากิจกรรมใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากประเภทท่ีพกั พบว่า บา้นพกัรบัรองมีการ
ใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้ามากท่ีสดุ ไดแ้ก่ แอร,์ พดัลม, เครื่องท าน า้อุน่, ทีวี, ตูเ้ย็น, กาตม้น า้รอ้น, หลอดไฟ 
และท่ีพกักางเตน็ท ์ไมมี่การใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า ทัง้นีป้ระเภทท่ีพกักางเตน็ท ์ไมมี่การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
0 kWh และบา้นพกัรบัรองมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด 122.28 kWh คิดเป็นการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 68.22 kg CO2 eq  วัด/โรงเรียน 48.82 kg CO2 eq แต่เม่ือคิดเป็นต่อ
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จ านวนคนบา้นพักรบัรองปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10.86 kg CO2 eq/person นอ้ยกว่าท่ีพัก
ประเภทโรงแรม ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคนมากท่ีสุด เท่ากับ 13.13 kg CO2 
eq/person  โดยบา้นพกัรบัรอง และโรงแรม มีอตัราการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่คน มากกวา่
ประเภทท่ีพกั แฟลต วดั/โรงเรียน และศนูยกี์ฬาสามเงา ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าจ านวนคนการเขา้
พกัมากขึน้ สดัส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ่คนจะต ่าลง (ตาราง 21) รวมทัง้จ  านวนและ
ชนิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีมากขึน้ในท่ีพกั (ตาราง 20) จะท าใหมี้อตัราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากขึน้ และปริมาณการปลดปล่อยของท่ีพกัแบบกางเต็นทไ์ม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ถึงแมว้่าจะมีนกักีฬามาพกัจ านวนทัง้หมด 52 คน เน่ืองจากไม่มีเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีถกูปล่อยออกมานัน้ขึน้อยู่กับชนิดและจ านวนของเครื่องใชไ้ฟฟ้าใน
แตล่ะหอ้งพกัเป็นหลกั  

จากผลการศกึษาการจดัการขยะมลูฝอยดว้ยวิธีฝังกลบ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมเทา่กบั 114.64 kg CO2 eq  ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่คน เทา่กบั 0.04 kg CO2eq/person 
โดยขยะสว่นใหญ่มาจากชมุชน ประกอบดว้ย เศษอาหาร กระดาษ พลาสตกิ เหล็ก อลมูิเนียม แกว้ 
ผา้ ก่ิงไมต้น้ไม ้อ่ืน ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ขยะอินทรีย ์แตก่ารศกึษาครัง้นี ้เป็นการเก็บขอ้มลูขยะ
แบบสมดลุมวล (Mass balance) ไม่มีการแยกชนิดของขยะ และมีการจดัการขยะดว้ยวิธีฝังกลบ 
ซึ่งท าใหเ้กิดก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึน้จากการก าจดัขยะมลูฝอยประมาณรอ้ยละ 3-4 ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั่วโลก(39)   

ผลการศึกษาจากกิจกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง  3 กิจกรรม พบว่า  
การเดินทางมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 14,103.58 kg CO2 eq (รอ้ยละ 98.12) 
รองลงมาคือการใชฟ้้า 155.11 kg CO2 eq (รอ้ยละ 1.08) และการจดัการขยะมลูฝอย 114.64 kg 
CO2 eq (ร้อยละ 0.80) ตามล าดับ เม่ือคิดเป็นอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน  
การปลดปล่อยมากท่ีสุดคือ การเดินทาง การใชไ้ฟฟ้า และการจัดการขยะมูลฝอย ตามล าดับ 
ดงันัน้ การเดินทาง เป็นปัจจยัหลกัในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจดักิจกรรมแข่งขนัเรือ
พายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครัง้นี ้ทัง้นีใ้นการวางนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกนัน้ ตอ้งมี
การจัดล าดับกิจกรรมการปล่อยหลัก ภาพประกอบ 8 แสดงให้เห็นว่า การใช้เชือ้เพลิงในการ
เดินทาง เป็นกิจกรรมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากท่ีสุด และอาจแบ่งกิจกรรมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกเป็น 2 กลุม่คือ 

1) กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก ไดแ้ก่ การใชน้  า้มนัดีเซลในการเดินทาง 
และ การใชน้  า้มนัเบนซีนในการเดนิทาง 
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2) กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยมาก ไดแ้ก่ การก าจดัขยะดว้ยการฝังกลบ 
และการใชไ้ฟฟ้าในท่ีพกั 

ภาพประกอบ 8 ล  าดบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในการจดัการแขง่ขนักีฬาเรือพาย 

แมว้่าการใชก้ารใชน้  า้มนัดีเซลในการเดินทางจะมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาก
ท่ีสดุ แตห่ากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า การเดนิทางกลุม่นีส้่วนใหญ่จะเป็นการเดนิทางโดย
ใช้ รถตู้ รถบัส และ รถบรรทุก6 ล้อ ซึ่ ง มีผู้โดยสารร่วมเดินทางจ านวนมากถึง 881 คน  
นั่นหมายความว่า แมจ้ะเป็นแหลง่ปล่อยหลกั แตเ่ม่ือพิจารณาการปล่อยตอ่คนแลว้มีคา่ไมม่ากนกั 
ดงันัน้ในการเสนอมาตรการลดการปล่อยจึงมุ่งไปท่ีกลุ่มการใชน้  า้มนัดีเซลในการเดินทางดว้ยรถ
กระบะ และกลุม่การเดนิทางดว้ยน า้มนัเบนซีนเป็นหลกั 

อย่างไรก็ตาม หากคาดการณก์ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 5-10 ปีขา้งหนา้ 
ตามสมมติฐานท่ี 1 คาดการณ์บนสมมติฐานมีการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทุกทีม ในทุกรายการ
จ านวนนกักีฬาและผูค้วบคมุทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั สูงสุดไม่เกิน 1,500 คน พบว่ามีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23,083.51 kg CO2 eq และสมมติฐานท่ี 2 Covid-19 ท าใหมี้จดัการ
แข่งขันแบบ New Normal ลดจ านวนทีมและนักกีฬาลงร้อยละ 20 จากปีล่าสุดท่ีจัดรายการ 
(934 คน) จ านวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สูงสุดไม่เกิน 747 คน พบว่ามี
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,495.59 kg CO2 eq ดงันัน้ หากกิจกรรมการแข่งขัน
เพิ่มจ านวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะสง่ผลใหมี้การปลดปลอ่ยปรมิาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ผูท่ี้สนใจ หรือหน่วยงานองคก์รอ่ืน ๆ สามารถน าวิธีการในการด าเนินงานไปปรบัใช้

ใหเ้หมาะกบัพืน้ท่ีนัน้ ๆ เพ่ือศกึษาปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการแขง่ขนักีฬาชนิด
อ่ืน ๆ และหาแนวทาง หรือมาตรการในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได ้ เพ่ือให้ผล
การศกึษามีความความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสดุ ควรหาขอ้มลูทตุิยภูมิท่ีจ  าเป็นตอ่วิธีการด าเนินงาน
ในพืน้ท่ีท่ีตอ้งการศกึษา เน่ืองจากบางพืน้ท่ีท่ีตอ้งการศกึษาอาจมีขอ้มลูท่ีตอ้งการไม่เพียงพอ และ
ควรมีการใชเ้ครื่องมือท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือป้องกันปัญหาการเก็บขอ้มูลท่ี
อาจจะไมค่รบตามท่ีก าหนดไว ้

5.2.2 ในกรณีท่ีมีการจดัการแข่งขนัเรือพายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครบทัง้ 3 สนาม มี 
(การแข่งขัน 3 สนาม ในรอบ 1 ปี) จะท าให้สามารถค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแม่นย ามากขึน้ เน่ืองจากมีขอ้มูลยอ้นหลงั ในแต่ละครัง้ท่ีมีการจดักิจกรรมการแข่งขนัเรือ
พายชิงแชมป์แห่งประเทศไทยหรือกีฬาชนิดอ่ืน ๆ และสามารถปรบัเลือกวิธีการค านวณในระดบั  
Tier ท่ีสงูขึน้ได ้
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1. แบบสอบถาม 
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2. ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 
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3. จริยธรรมการวิจัย 
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ภาพประกอบการด าเนินการวิจัย 
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ภาพประกอบ 9 การเก็บขอ้มลูแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
ค่าแนะน าของข้อมูลทีใ่ช้ในการค านวณ 
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ตาราง 26 คา่ศกัยภาพท่ีท าใหโ้ลกรอ้น 

ก๊าซเรือนกระจก Fifth Assessment Report (AR5) 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 1 
ก๊าซมีเทน (CH4) 28 
ก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) 265 

ที่มา : https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf (p. 73) 
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