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THAI SCP NETWORK

สาระจดหมายข่าว

▪ ศัพท์ SCP น่ารู้

▪ 15th APRSCP Webinar

▪ ระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว 

(TSA) และแนวคิดระบบบัญชีต้นทุน

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่เปน็

ผลกระทบจากการท่องเที่ยว (SEEA)

15th APRSCP Webinar 

Life Cycle Thinking:

การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) 

เป็นการ ขยายความคิดที่เดิมเน้นเฉพาะผลกระทบที่เกิดในสถานที่

ผลิตและกระบวนการผลิต โดยรวมประเด็นต่าง ๆ ตลอดวัฏจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์เข้าไปในการพิจารณาด้วย ตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงเกิดใหม่ (เช่น จากการสกัดทรัพยากรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่าน

การผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์ สู่กระบวนการสุดท้ายในการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์)

ศัพท์ SCP น่ารู้

https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/

แปลจาก UNEP, “-ABC of SCP Clarifying Concepts on Sustainable 
Consumption and Production-

การประชุมโต๊ะกลมเอเชียแปซิฟกิเพ่ือการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน คร้ังที่ 15  

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เป็นการจัดประชุมออนไลน์ทั้งหมด 4 คร้ัง (Webisode) 

จัดข้ึนในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564 ซ่ึงถือเป็นโอกาสพิเศษและหาได้ยาก

ในการน างานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ ในการประชุมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ ในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนโยบายที่มีความเหมาะสม

กับบริบทของภูมิภาค ผ่านการหารือร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่

ภาครัฐภายใต้ความมุ่งหมายเพ่ือความย่ังยืนของภูมิภาค การประชุมโต๊ะกลมใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิที่ผ่านมามีการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) จากการ

ผลิตที่ย่ังยืน (cleaner production, CP) ไปสู่ SCP / Resource Efficient and 

Cleaner Production (RECP) SCP & Circular Economy และ (2) จากการ

ด าเนินงานโครงการ CP ไปสู่  นโยบาย SCP เ พ่ือบูรณาการกับนโยบายด้าน

วิทยาศาสตร์
http://www.aprscp.net/2021-aprscp.html1



รูปท่ี 1 มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมทางตรงและทางอ้อมของการ
ทอ่งเท่ียวประเทศไทย ปี 2016-2018

(ท่ีมา : รายงานการจดัท าบญัชีประชาชาติด้านการทอ่งเท่ียว
ฉบบัสมบรูณ์ โครงการพฒันาระบบและจดัท าบญัชีประชาชาติ

ด้านการทอ่งเท่ียว ประจ าปีงบประมาณ 2561
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา) 

SCP TALKS
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ระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA) และแนวคิด
ระบบบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว (SEEA) กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา

ผู้เขียน ดร.เอกพร นวภานันท์ และ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

TSA = Tourism Satellite Accounts

SEEA = The System of Environmental-Economic Accounting

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย จากข้อมูลในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงของการท่องเที่ยว หรือ 

Direct Tourism Gross Domestic Production (GDP) คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมประเทศไทย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางอ้อมของการท่องเที่ยว หรือ Indirect Tourism GDP 

คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทย (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมทางตรงและทางอ้อมของการทอ่งเที่ยวประเทศไทย ปี 2016-2018

(ทีม่า : รายงานการจัดท าบัญชปีระชาชาติด้านการท่องเที่ยวฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบและจัดท า

บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 2561

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา) 

2

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลงังานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

การท่องเที่ยวยังได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กระจายใน 12 สาขาที่ เกี่ยวข้องในด้ านการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พัก การคมนาคมขนส่ง 

ร้านอาหาร ร้านค้าและของที่ระลึก เป็นต้น และยัง

ก่อให้เกิดการจ้างงานในด้านการท่องเที่ยว 4.4 

ล้านคน ที่ผ่านมาภาครัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญ

และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นอุตสาหกรรมที่

ส าคัญของประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล 

(Sustainable Development Goals) และ

รัฐบาลได้ประกาศให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy : BCG Model) 

เป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2569 ทั้งนี้การ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น 1 ใน

พ้ืนฐาน 4 ของวาระแห่งชาติ

รูปที่ 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 คลัสเตอร์ 
ข อ ง ไ ทย  ปี  2 5 5 7  ถึ ง ปั จ จุ บั น  แ ล ะ  8 
โครงการวิ จั ย  TSA-SEEA สนับสนุ น โดย 
สวทช. ช่วงปี 2562-2564
(ดัดแปลงจาก: ก.การท่องเที่ยวและกีฬา)

ส าหรับความร่วมมือครั้งนี้  สวทช.  และ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระยะเร่ิมต้นจะมี

ความร่วมมือศึกษาวิจัย ในการผลักดันและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในประเทศไทย 

นอกเหนือ  จากการด า เนิ นการจัดท าบัญชี

ประชาชาติ ด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้าน

ส่ิงแวดล้อม (Tourism Satellite Account-System 

of Environmental Economic Accounting: 

TSA-SEEA หรือ Green GDP) ในเขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งภายใต้

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในภาคการท่องเที่ยว 

(SDG 12.b) ภายใต้การรับรองโดยองค์การการ

ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UN-World 

Tourism Organization หรือ UNWTO) แล้ว 

ยังได้มีการด าเนินการอีก 2 ด้านได้แก่ การจัดท า 

National Guideline ด้านขีดความสามารถใน

การรองรับ (Carrying Capacity) ของแหล่ง

ท่องเที่ยว 3 ประเภทส าคัญ ได้แก่ ภูเขา ทะเล 

และประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม และการจัดท าระบบ

รับรองมาตรฐานท่องเที่ยวที่ย่ังยืน ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่รับรองโดยสภา

การท่องเที่ยวที่ย่ังยืนโลก (Global Sustainable 

Tourism Council: GSTC) เพ่ือร่วมมือส่งเสริม

และสนับสนุน การขับเคลื่อน การท่องเที่ยวที่

ย่ังยืนของประเทศด้วย วทน. อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ในปี 2562 ทางส านักปลัดกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ ร่วมมือกับส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้สนับสนุนการด าเนินการจัดท าบัญชี

ประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้าน

ส่ิงแวดล้อม (Tourism Satellite Account-

System of Environmental Economic 

Accounting: TSA-SEEA) ในเขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

(คลัสเตอร์) (รูปที่ 2)

3
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

ในช่วงปี 2562-2564 สวทช. ได้สนับสนุนชุด

โครงการวิ จั ย  การจัดท า บัญ ชีต้ นทุ นด้ า น

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมร่วมกับบัญชีประชาชาติ

ด้านการท่องเที่ยว (SEEA-TSA) ส าหรับ 8 เขต

พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รับผิดชอบโดย

มหาวิทยาลัย เ ชียง ใหม่  2 )  เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ฝ่ังทะเลตะวันตก รับผิดชอบโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3) เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันออก รับผิดชอบโดย

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ัง ยืน  (TIIS) ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (MTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

แล ะ เทคโน โลยี แห่งชาติ  (สวทช . )  4 )  เขต

พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน รับผิดชอบโดย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(BIOTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5) เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ รับผิดชอบโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6) เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าโขง รับผิดชอบโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7) เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม รับผิดชอบ

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ 8) เขตพัฒนาหมู่เกาะ

ทะเลใต้ รับผิดชอบโดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยวิธีการศึกษาของทั้ง 8 เขตพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอยู่บนหลักการจัดท าข้อมูลในภาคการ

ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองในระดับสากล โดย

องค์การสหประชาชาติ ที่ เ รียกว่าระบบบัญชี

ป ร ะ ช า ช า ติ ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( Tourism 

Satellite Accounts, TSA) เป็นระบบบัญชีที่

ประยุกต์ใช้โดยตรงกับภาคการท่องเที่ยว เพ่ือเก็บ

ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรายได้จากกิจกรรม

เหล่านั้น มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดระบบบัญชี

ต้นทุนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ

จากการท่องเที่ยว (The System of Environmental

-Economic Accounting, SEEA) ที่ถูกพัฒนาข้ึน

ให้เกิดการวิเคราะห์เช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับ

ผลกระทบที่เกิดต่อส่ิงแวดล้อม (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 โครงการพัฒนาระบบและจัดท าบัญชีประชาชาติด้านการทอ่งเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 

2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

1) บัญชีน ้า (Water account) แสดงการ

ใช้ทรัพยากรน ้าในกิจกรรมเศรษฐกิจสาขา

การท่องเที่ยว น ้าที่ ไหลกลับเข้าสู่ระบบ

นิเวศ และน ้าส่วนที่เหลือ

2) บัญชีพลังงาน (Energy account) 

ข้อมูลการได้มาและการน าพลังงานไปใช้

ในกิจกรรมต่าง ๆ

3) บัญชีขยะ (Waste account) แสดง

ข้อมูลเชิงกายภาพของขยะและของเหลือ

จากรายสาขาการท่องเที่ยว และประเภท

ของเสีย รวมไปถึงการจัดการขยะ

4) บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG account)

แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก

การใช้พลังงานและขยะที่ เกิดข้ึนจาก

บัญชีในข้อที่ 2) และ 3) 

ผลการศึกษาของชุดโครงการนี้จะได้ต้นแบบ

บัญชีรายการ TSA-SEEA 4 บัญชี และปริมาณ

ต้นทุนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่ใช้ในภาคการ

ท่องเที่ยวในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

ตลอดจนน าไปสู่การประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมสี

เขียว (Green GDP) ภาคการท่องเที่ยว โดยใน

บทความนี้จะได้น าเสนอผลการศึกษาในเขตอารย

ธรรมการท่องเที่ยวเขตล้านนา 5 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน และพะเยา 

ท าการรวบรวมข้อมูลในปี พ .ศ. 2559 จาก

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาประเมิน

และวิเคราะห์ให้การด าเนินงาน มีผลการศึกษา

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

กรอบแนวคิดบัญชีเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
(The system of Environmental-Economic 
Accounting, SEEA) เป็นการมองทรัพยากร 
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมควบคู่ ไปกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอาข้อมูลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์
เช่ือมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชาติหรือ
บัญชีประชาติ (The System of National Accounts, 
SNA) เพ่ือใช้เป็นดัชนีช้ีวัดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ค านึงถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การน ากรอบแนวคิดระบบบัญชี
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม (SEEA) เช่ือมโยงกับ
บัญชีประชาชาติของประเทศไทย (SNA) นั้น พบว่า
มีการน าไปใช้ในการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์
มวลรวมสีเขียวของประเทศ หรือ Green GDP 

ทั้ ง ใ นภ าพรวมของปร ะ เ ทศแล ะ ร ายสาข า
อุตสาหกรรม

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีการพ่ึงพารายได้จากการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ยังมิได้มีการวัดถึง
ต้นทุนทางด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศที่น ามาใช้
เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณา
ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยหรือไม่เมื่อเทียบกับรายได้
ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยวดังกล่าว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดท าบัญชีประชาชาติ
ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: 
TSA) ร่ ว มกั บ แนวคิ ดบัญ ชี เ ศ รษฐกิ จ แล ะ
ส่ิงแวดล้อม (TSA) ซ่ึงบัญชีที่จัดท าประกอบไปด้วย
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

รูปที่ 4 ปริมาณขยะมูลฝอยแยกตาม

รูปแบบการจัดการในแต่ละจังหวัด

ของเขตอารยธรรมล้านนา

ประเด็นขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนเท่ากับ 1.632 ล้านตัน/ปี โดยแบ่งออกเป็นขยะมูล

ฝอยที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 34,409 ตัน/ปี ซ่ึงวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย

ในพ้ืนที่เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นแบบการก าจัดแบบไม่ถูกต้อง (Improper) คิดเป็นร้อยละ 41 หรือ

ประมาณ 675,000 ตัน ส่วนการก าจัดแบบถูกต้อง ได้แก่ Landfill (Sanitary, Control dump, 

Engineering landfill) คิดเป็นร้อยละ 32 หรือประมาณ 528,000 ตัน และมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

เช่น การ recycling, reuse ร้อยละ 24 หรือประมาณ 388,000 ตัน และในพ้ืนที่เขต 1 มีอัตรา

การสร้างขยะของคนในพ้ืนที่เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 กก./คน/วัน โดยจังหวัดที่มีอัตราการสร้างขยะของ

คนในพ้ืนที่สูงสุด คือ จังหวัดพะเยาอยู่ที่ 1.16 กก./คน/วัน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการสร้างขยะต ่า

ที่สุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 0.87 กก./คน/วัน (รูปที่ 4)

ประเด็นน ้ามีการใช้น ้ารวมทั้งส้ิน 109 ล้าน ลบ.ม. โดยภาคการบริการโรงแรม/ที่พักยังคงมีการ

ใช้น ้ามากที่สุดอยู่ที่ 2.98 ล้าน ลบ.ม. รองลงมา ได้แก่ ภาคการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มมีการ

ใช้อยู่ที่ 1.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าเสียที่เกิดข้ึนโดยรวมจากภาคการทอ่งเที่ยว 5.13 ล้าน ลบ.ม. 

โดยที่มีระบบบ าบัดน ้าเสียเพ่ือรองรับการบ าบัดน ้าเสียในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร

เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครล าปาง เทศบาลเมืองล าพูน และเทศบาลเมือง

พะเยา คิดเป็นความสามารถในการรองรับน ้าเสียทั้งส้ินร้อยละ 20 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

ปร ะ เ ด็ นพลั ง ง า นพบว่ า มี ป ริ ม าณก า ร ใ ช้พลั งง า น ร วมทั้ ง ส้ิ น  1 7 9 ล้ า น

จิกะจูลต่อปี โดยทีภ่าคการบริการโรงแรม/ที่พักมีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

37 รองลงมา ได้แก่ ภาคการขนส่งทางอากาศยานร้อยละ 31 ภาคการบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มร้อยละ 14 ภาคการขนส่งทางถนนร้อยละ 12 และ ภาคการขนส่งทางรางรถไฟ

ร้อยละ 5
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

นอกจากนี้ยังมีการประเมิน ประเด็นด้านการ

ประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green 

GDP) พบว่า ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต

ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนามีค่าลดลงจากค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเดิมร้อยละ 3.04 (รูปที่ 6)

รูปท่ี 6 แสดงค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของ

เขตท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา (ล้านบาท)

โดยมูลค่ าผลกระทบทาง ส่ิงแวดล้อม

Environmental cost) ที่เกิดข้ึน มาจาก Depletion 

cost และ Degradation cost เป็นสัดส่วนโดย 

ประมาณ ร้อยละ 16 และ 84 หรือเท่ากับ 306.14 

และ 1,670.16 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงในมูลค่า

ของ Depletion cost นั้น มาจากการใช้เช้ือเพลิง 

ได้ แก่  ถ่ านหินลิก ไนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า ใน

โรงไฟฟ้าแม่ เมาะ อ .แม่ เมาะ จ .ล าปาง ซ่ึงมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของ Depletion 

cost และที่เหลืออีกร้อยละ 5 มาจากการลดลง

ของทรัพยากรน ้ามันดิบ (Crude oil) ที่ใช้ในการ

ผลิตเช้ือเพลิง Fuel oil ในการผลิตไฟฟา้ ที่ อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่ ส่วนมูลค่า Degradation cost ที่มี

สัดส่วนร้อยละ 84 ของมูลค่าผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 

99 มาจากการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการ

ใช้พลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟา้ การจัดการ

ขยะมูลฝอยและการจัดการน ้าเสีย ร้อยละ 36, 

35, 28 และ 0.3 ตามล าดับ (รูปท่ี 7)

ประเด็นก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส้ินที่เกิดข้ึนเท่ากับ 8.58 ล้าน

ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 14 หรือ

เท่ากับ 1.24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยที่กิจกรรมการท่องเที่ยว 5 ล าดับ

แรกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดได้แก่ ภาคบริการโรงแรม/ที่พัก การขนส่งทาง

อากาศ การบริการอาหาร/เคร่ืองดื่ม การขนส่งทางถนน และการขนส่งทางรถไฟ มีค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเท่ากับ 441.90, 177.37, 123.40, 82.90 และ 32.44 

พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ตามล าดับ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสูงสุด 5 ล าดับ

แรกของภาคการทอ่งเทีย่ว 

(tonCO2e x 1000)
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TSA และ SEEA กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย: อารยธรรมล้านนา
SCP TALKS:

ท้ายสุดแล้วการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อย่างย่ังยืนควรมีการส่งเสริมให้มีการสร้างสาธารณูปโภคให้

เข้าถึงได้สะดวก เพ่ือจูงใจให้ไปท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่

อยู่ร่วมกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เช่น เพ่ิม

การหาประโยชน์/รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เ พ่ือลดการบุกรุกพ้ืนที่ ธรรมชาติ  รวมไปถึงองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวต้องมีการได้รับความร่วมมือ

จากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรจึงจะประสบความส าเร็จ ซ่ึงถือ

เป็นเร่ืองยากที่บุคลากรจะปฏิบัติตาม ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็น

จะต้องประกาศเป็นนโยบายขององค์กร และการน าระบบการ

ให้รางวัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นถือเป็นระบบหนึ่งที่

มีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือน าไปสู่

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ส าคัญของ Thai SCP Network ได้ที่ http://thaiscp.net
ติดต่อฝ่ายเลขานุการ 086 805 2487 อีเมล์ thaiscpnet@gmail.com

ทีมจดหมายข่าว
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการ Thai SCP Network
น.ส.พีรพร พละพลีวัลย์ รองเลขาธิการ Thai SCP Network
นางเรไร เที่ยงธรรม เลขานุการเครือข่าย
น.ส.วิภาวรรณ์ คลังเงิน เลขานุการเครือข่าย
นางสิริพร น้อยโสภา เลขานุการเครือข่าย

Download ใบสมัคร
สมาชิกสมาคมส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยนื 

(ประเทศไทย) 8

ปฏิทินที่เก่ียวข้องกับงาน SCP เดือน เมษายน 2564

# “Circular Design กับการขับเคลื่อนเศรษฐกจิหมุนเวียน”

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

# 15th APRSCP Webisode III "Policy instruments for 

upstream Circular Economy“

4 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 – 15.30 น. Live at 

https://www.youtube.com/watch?v=Pxxrqb_2umU

Register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyKz92heG-

9PMYYvi-h8cHJ3o-ZUJVgYwTiNOPBEM7_ttvVQ/viewform

# 15th APRSCP Webisode IV "Facilitating Transition to 

Sustainable Lifestyle“

11 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 – 15.30 น.

Register here: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TR47LiVCQH6O2lzagq3r1Q

หรือลงทะเบียนผ่าน Link 

https://docs.google.com/forms/d/1OtFnsAj
GB2AWxkQVlVnrUM7BRYce13j3Fzdetr_mg
Kc/viewform?edit_requested=true

รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนมูลคา่ผลกระทบทาง

ส่ิงแวดล้อมของเขตทอ่งเทีย่วอารยธรรม

ล้านนา ปี 2559
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