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ABSTRACT

 There were three objectives to this research in the Doi Inthanon National Park: first to 
study the number of vehicles and the ways that the tourists were using them to travel; second, 
to study the average emission of carbon dioxide (CO2) from the tourists’ vehicles; and finally, 
to find a way to decrease CO2 emissions from tourists’ vehicles in the Park. The focusing was 
on tourists who did not stay overnight. A questionaire was used to collect the information, with 
tourists asked about the vehicles they used during the weekend (Saturday and Sunday). Then, the 
CO2 calculation was determined using the CO2 emission per liter  of fuel. The results revealed 
that the total number of tourist vehicles (6,689) could be divided into four classes: vans 33.95%, 
cars 30.27%, pickups 22.55% and multi-purpose pickups 13.23%. Of the tourists’ vehicles, 
6,141 (91.81%) travelled to the top of Doi Inthanon. According to the research on vehicles used 
by tourists only there for a day trip, vans released the most CO2 emissions and cars the least. On 
average, there were 4,423.93  kg CO2 released daily. Furthermore, if all tourists used the service 
vehicles under the following options: 1) Doi Inthanon pickup, 2) Doi Inthanon pickup 50% and 
Doi Inthanons van 50%; and 3) Doi Inthanon van, then the CO2 emissions on average would be 
2,356.12, 2,388.78, and 2,421.44 kg CO2/day, respectively. These results showed that CO2 emission 
would be decreased by 46.74, 46.00, and 45.27%, respectively.

Keywords: Carbon dioxide from tourism vehicles, Doi Inthanon National Park
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บทคัดยอ

 การวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงคเพือ่ศึกษาปริมาณยานพาหนะและเสนทางในการเดินทางทองเท่ียว ปรมิาณการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ียจากยานพาหนะท่ีใชในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวไมพกัคาง และแนวทาง

ในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยานพาหนะในการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท โดยเก็บขอมูลโดยการสอบถามนักทองเท่ียวเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีนักทองเท่ียวใชในการเดินทาง

ทองเท่ียว ในชวงวันเสาร-อาทิตย และคํานวณหาปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทีเ่กดิจากยานพาหนะ

ทีใ่ชในการทองเท่ียว โดยการเปรียบเทียบกบัตารางปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปรมิาณน้ํามัน

เชื้อเพลิง ผลการวิจัยพบวา มีจํานวนยานพาหนะท้ังหมด 6,689 คัน เปนรถตู รอยละ 33.95 รองลงมา คือ รถเกง 

รถกระบะ และรถอเนกประสงค คิดเปนรอยละ 30.27, 22.55 และ 13.23 ตามลําดับ เสนทางในการเดินทางทองเท่ียว

สวนใหญ คือ นกัทองเท่ียวขึน้ไปถึงยอดดอยอินททนท จาํนวน 6,141 คัน คดิเปนรอยละ 91.81 รถตูมีการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอคันออกมามากท่ีสุด และรถเกงนอยทีสุ่ด คิดเปนคาเฉล่ีย เทากับ 4,423.93 กโิลกรมั

คารบอนไดออกไซดตอวันท่ีปลดปลอยออกมาจากยานพาหนะท้ังหมด และหากนักทองเท่ียวทั้งหมดใชรถบริการ

ขนสงนักทองเท่ียว คือ 1) รถกระบะรับจางดอยอินทนนท 2) รถกระบะรับจางดอยอินทนนทรอยละ 50 และรถตู

รบัจางดอยอินทนนทรอยละ 50 และ 3) รถตูรบัจางดอยอินทนนท จะมีปรมิาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ทีเ่กดิจากรถบริการขนสงนักทองเท่ียวเฉลีย่ตอวนั เทากับ 2,356.12 กโิลกรมัคารบอนไดออกไซด, 2,388.78 กโิลกรมั

คารบอนไดออกไซด และ 2,421.44 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบ พบวา การท่ีนัก

ทองเท่ียวไมพักคางท้ังหมดหันมาใชรถบริการขนสงนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียวนั้น สงผลใหปริมาณการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทีเ่กิดจากยานพาหนะท่ีใชในการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติดอยอนิทนนทนัน้

ลดลง คิดเปนรอยละ 46.74, 46.00 และ 45.27 ตามลําดับ

คําสําคัญ:  กาซคารบอนไดออกไซดจากยานพาหนะท่ีใชในการทองเท่ียว  อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

คํานํา

 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทเปนอุทยาน

แหงชาติแหงหน่ึงในประเทศไทยท่ีนักทองเท่ียว

สามารถนํารถสวนตัวเปนพาหนะในการทองเที่ยว

ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทได จึงทําให

เกิดปญหาดานการสัญจรในพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอสิง่

แวดลอม ทําใหเกิดมลพิษในอากาศท่ีเกิดจากยาน

พาหนะ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปน

หนึ่งในกาซเรือนกระจก  มีรายงานจาก UNWTO 

(2008) กลาวไววา อตุสาหกรรมทองเท่ียวมีสวนในการ

สรางกาซเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุของการเกิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คิดเปนรอยละ 5 ของ

กาซเรือนกระจกทีเ่กิดข้ึนท้ังหมด รูปแบบของการเดิน

ทางทองเทีย่วบนพืน้ดินท่ีสําคัญทีสุ่ดก็คือ การเดินทาง

ทองเท่ียวโดยรถยนต สวนใหญแลวจะเปนรถยนตสวน
ตัวของนักทองเท่ียว โดยมีสวนในการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกมากเปนอับดับท่ีสองรองจากการบิน 
องคกรดานส่ิงแวดลอมตางๆ ประเมินวา ตัวเลข
นักทองเท่ียวในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 จะ
เพิ่มเปน 1,000 ลานคน และ 1,600 ลานคน ในทศวรรษ
ถดัมา ระดับกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลดปลอยสูชั้น
บรรยากาศ จะเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 75 (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2552) ดังน้ัน ผูวิจัยจงึมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เฉลี่ยจากยานพาหนะที่ใชในการทองเที่ยว ขอมูลท่ี
ไดจะสามารถนําไปสูแนวทางในการลดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยานพาหนะของนัก
ทองเท่ียว เพื่อนําไปสูการจัดการระบบการสัญจรเพื่อ
ลดภาวะโลกรอนและเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน
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 อุปกรณและวิธีการ

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทําการศึกษาในอุทยาน

แหงชาติดอยอนิทนนท ซ่ึงมีอาณาเขตครอบคลุมพืน้ท่ี

ตามแนวเขตการปกครอง 3 อาํเภอในจังหวดัเชียงใหม 

คือ อาํเภอสันปาตอง อาํเภอจอมทอง และอําเภอแมแจม 

(คณะวนศาสตร, 2530)

 อปุกรณทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก 

1) ยานพาหนะตัวอยาง 6 ประเภท คือ รถเกง รถกระบะ 

รถอเนกประสงค รถตู รถกระบะสองแถวรับจางดอย

อนิทนนท และรถตูรบัจางดอยอินทนนท 2) แบบฟอรม

การบันทึกขอมูลยานพาหนะในการนักทองเท่ียว 3) 

อุปกรณในการวิเคราะหขอมูล ไดแก เครื่องคิดเลข 

เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลโดยสรุปไดดังน้ี

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
 ทําการคนควาโดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของจากการตรวจเอกสาร ตํารา ส่ิงตีพิมพ และ

ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัประเด็นตางๆ ทีส่นใจศึกษา ไดแก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กาซคารบอนไดออกไซด

ที่ปลดปลอยจากยานพาหนะ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พื้นท่ี

ศึกษา สถิตินักทองเท่ียว และสถิติยานพาหนะ เพื่อ

กําหนดวิธีการและสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล

ปฐมภูมิในการศึกษาวิจัยในลําดับตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
 1.  เก็บขอมูลโดยการสอบถามนักทองเท่ียวท่ี

ใชยานพาหนะในการทองเท่ียวโดยใชแบบฟอรมใน

การบันทึกขอมลู สอบถามขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ 

ไดแก ประเภทของยานพาหนะ ยีห่อของยานพาหนะ 

ประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช ขนาดของเคร่ืองยนต 

อายุของยานพาหนะ จาํนวนผูโดยสารท่ีอยูในยานพาหนะ 

และเสนทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว

 2.  วเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากการสอบถามขอมูล

ยานพาหนะท่ีนกัทองเท่ียวใชในการทองเดินทางเท่ียว 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ และคาเฉล่ีย 

ของย่ีหอของยานพาหนะ ประเภทของน้ํามันเช้ือเพลงิ 

ขนาดของเคร่ืองยนต ทีน่กัทองเทีย่วใชมากท่ีสุด และคา

เฉลีย่ของอายขุองยานพาหนะ และจาํนวนผูโดยสารที่

อยูในยานพาหนะ เพือ่นาํไปกําหนดยานพาหนะตัวอยาง

เพื่อใชในการทดลองขับบนเสนทางทองเที่ยวใน

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

 3.  ทาํการขับข่ียานพาหนะตัวอยาง  4 ประเภท 

ไดแก รถเกง รถกระบะ รถอเนกประสงค และรถตู และ

ยานพาหนะอีก 2 ประเภท ไดแก รถกระบะสองแถว

รับจางดอยอินทนนท และรถตูรับจางดอยอินทนนท

ไปตามเสนทางทองเท่ียวบนเสนทางหลวงหมายเลข 

1009 ต้ังแตดานตรวจจุดท่ี 1 ถึงยอดดอยอินทนนท 

โดยมีการทําซ้ําในแตละประเภทของยานพาหนะ 3 ครั้ง

 4.  บนัทึกขอมูลปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงทีใ่ชไป 

(ลติร) ในแตละประเภทของยานพาหนะทั้ง 6 ประเภท 

และระยะทางจากดานตรวจจุดที่หนึ่งไปยังแหลง

ทองเที่ยวแตละจุดทองเที่ยว จากน้ันคํานวณหาคา

เฉล่ียของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชไปตลอดเสน

ทาง (กิโลเมตรตอลิตร) ของแตละประเภทของยาน

พาหนะ และคํานวณหาปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชไปใน

การเดินทางทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติดอยอนิทนนท 

(ลิตร) ของแตละประเภทของยานพาหนะในแตละ

เสนทาง

 5.  นาํขอมูลปรมิาณน้ํามันเช้ือเพลงิท่ีใชไปใน

แตละประเภทของยานพาหนะ ไปคํานวณหาปรมิาณ

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากยาน

พาหนะ โดยทําการเปรียบเทียบปริมาณน้ํามันเช้ือ

เพลิงท่ีใชไปกับตารางปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดตอปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง ดัง 

Table 1
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Table 1  CO2 emission by fuel type.

 6.  คํานวณหาปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดทีเ่กิดจากยานพาหนะท่ีนกัทองเท่ียว

ใชในการเดินทางทองเท่ียวเฉลี่ยตอวัน

 7.  คาดคะเนปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอคันท่ีเกิดจากรถบริการ

ขนสงนักทองเท่ียว (รถกระบะรับจางดอยอินทนนท

และรถตูรับจางดอยอินทนนท)หาจํานวนเท่ียวเดินรถ

ที่เหมาะสมของการใหบริการรถขนสงนักทองเท่ียว

ตอวัน และคํานวณหาปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดท่ีเกดิจากรถบรกิารขนสงนักทอง

เท่ียวเฉลี่ยตอวัน

 8. วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลปริมาณ

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะที่นักทองเที่ยวใชในการเดินทางทอง

เท่ียวเฉล่ียตอวัน และปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดที่คาดคะเนจากรถบริการขนสง

นักทองเท่ียวเฉลี่ยตอวัน

ผลและวิจารณ

 ผลการศึกษาการจัดการก าซคาร บอน-

ไดออกไซดจากยานพาหนะท่ีใชในการทองเท่ียวใน

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท แยกออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของยาน 
 พาหนะและเสนทางในการเดินทาง 
 ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไมพักคาง 
 ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
 จากการศึกษาในเร่ืองขอมูลของยานพาหนะ

ที่นักทองเท่ียวใชในการเดินทางทองเท่ียวในอุทยาน

แหงชาติดอยอินทนนท พบวา มีจํานวนยานพาหนะ

ทั้งหมด 6,689 คัน โดยประเภทของยานพาหนะสวน
ใหญจะเปน รถตู คิดเปนรอยละ33.95 รองลงมา คือ รถ
เกง รถกระบะ และรถอเนกประสงค โดยคิดเปนรอย
ละ 30.27, 22.55 และ 13.23 ตามลําดับ โดยยานพาหนะ
ประเภทรถตู มีอายุเฉล่ียประมาณ 4 ป รถเกง มีอายุเฉล่ีย
ประมาณ 4 ป รถกระบะ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 5 ป และ
รถอเนกประสงค มีอายุเฉลี่ยประมาณ 4 ป และยาน
พาหนะประเภทรถตู มีจาํนวนผูโดยสารเฉล่ียประมาณ 
9 คน รถเกง มีจาํนวนผูโดยสารเฉลีย่ประมาณ 3 คน รถ
กระบะ มีจํานวนผูโดยสารเฉล่ียประมาณ 5 คน และ
รถอเนกประสงค มีจํานวนผูโดยสารเฉล่ียประมาณ 4 
คน สวนย่ีหอของยานพาหนะในแตละประเภทท่ีนัก
ทองเท่ียวสวนใหญใชในการเดินทางทองเท่ียว ไดแก 
รถตู คือ Toyota Commuter คิดเปนรอยละ 72.17 รถ
เกง คือ Toyota Vios คิดเปนรอยละ 24.44 รถกระบะ 
คือ Toyota Hilux Vigo คิดเปนรอยละ 37.80 และรถ
อเนกประสงค คือ Toyota Fortuner คิดเปนรอยละ 
33.67 สวนขนาดเคร่ืองยนตของยานพาหนะในแตละ
ประเภทท่ีนักทองเท่ียวใชในการเดินทางทองเท่ียว
สวนใหญ คือ รถตู อยูในชวง 2001-2500 ซีซี คิดเปน
รอยละ 67.46 รถเกง อยูในชวง 1001-1500 ซีซี คิดเปน
รอยละ 53.73 รถกระบะ อยูในชวง 2001-2500 ซีซี คิ 
ดเปนรอยละ 67.04 และรถอเนกประสงค อยูในชวง 
2501-3000 ซีซี โดยคิดเปนรอยละ 65.88 ประเภทของ
นํ้ามันเช้ือเพลิงของยานพาหนะในแตละประเภทที่นัก
ทองเท่ียวสวนใหญใชในการเดินทางทองเท่ียว คือ รถ
ตู ใชนํ้ามันดีเซล คิดเปนรอยละ 94.10 รถเกง ใชนํ้ามัน
เบนซิน คิดเปนรอยละ 95.56 รถกระบะ ใชนํา้มันดีเซล 
คิดเปนรอยละ 98.08 และรถอเนกประสงค ใชนํ้ามัน
ดีเซล คิดเปนรอยละ 76.50 จากขอมูลดังกลาว นํามา
กาํหนดยานพาหนะตัวอยางเพ่ือนาํไปใชในการจําลอง
การขับข่ียานพาหนะเพ่ือหาปริมาณน้ํามันเช้ือเพลงิท่ีใช

ไปในการทองเท่ียวไดดัง Table 2

Reference : U.S. DOE/EIA (2004)
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 เสนทางในการเดินทางทองเท่ียวของนัก

ทองเท่ียวไมพักคางในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

พบวา สวนใหญนกัทองเท่ียวข้ึนไปถึงยอดดอยอินทนนท 

จํานวน 6,141 คัน คิดเปนรอยละ 91.81 โดยมียาน

พาหนะประเภทรถตู รอยละ 34.51 รองลงมาเปนรถ

เกง รอยละ 29.39 เสนทางในการเดินทางทองเที่ยว

รองลงมา คือ นักทองเที่ยวเดินทางทองเท่ียวไปถึง

พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิ

สิริ จํานวน 298 คัน คิดเปนรอยละ 4.45 โดยมียาน

พาหนะประเภทรถเกง คิดเปนรอยละ 42.28 รองลงมา 

คือ รถตู คิดเปนรอยละ 28.86 นักทองเท่ียวที่เดินทาง

ทองเท่ียวไปถึงท่ีทําการอุทยานฯ จํานวน 139 คัน คิด

เปนรอยละ 2.08 โดยมียานพาหนะประเภทรถเกง คิด

เปนรอยละ 30.22 รองลงมา คือ รถตู รอยละ 25.18 นัก

ทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวไปถึงน้ําตกวชิรธาร มี

จํานวน 68 คัน คิดเปนรอยละ 1.02 โดยมียานพาหนะ

ประเภทรถเกง คิดเปนรอยละ 58.82 รองลงมา คือ รถตู 

รอยละ 19.12 นักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวไปถึง

เสนทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแมปาน มีจํานวน 26 คัน 

คิดเปนรอยละ 0.39 โดยมียานพาหนะประเภทรถเกง 

คิดเปนรอยละ 42.31 รองลงมา คอื รถตู คิดเปนรอยละ 

34.61  นักทองเท่ียวที่เดินทางทองเท่ียวไปถึงบานแม

กลางหลวง มีจํานวน 10 คัน คิดเปนรอยละ 0.15 โดย

มียานพาหนะประเภทตู คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา 

คือ รถอเนกประสงค รอยละ 10.00 และนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางทองเท่ียวไปถึงตลาดชาวเขาเผามง มีจาํนวน 

7 คัน คดิเปนรอยละ 0.10 โดยมียานพาหนะประเภทรถ

กระบะ คิดเปนรอยละ 71.42 รองลงมา คือ รถเกงและรถ

อเนกประสงค คิดเปนรอยละ 14.29 เทากัน ดัง Table 3

Table 2  Vehicles sampled.

 จากการบันทึกขอมูลระยะทางในแตละเสน

ทาง พบวา เสนทางจากดานตรวจจุดท่ีหนึ่งไปยอด

ดอยอินทนนทและกลับมายังดานตรวจจุดท่ีหนึ่ง มี

ระยะทาง 78.2 กิโลเมตร เสนทางจากดานตรวจจุดท่ี

หน่ึงไปเสนทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแมปานและกลับ

มายังดานตรวจจุดท่ีหนึ่ง มีระยะทาง 69.0 กิโลเมตร 

เสนทางจากดานตรวจจุดท่ีหนึ่งไปยังพระมหาธาตุนภ

เมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภมิูสิรแิละกลับมายัง

ดานตรวจจดุท่ีหนึง่ มีระยะทาง 68.2 กโิลเมตร เสนทาง

จากดานตรวจจุดท่ีหนึง่ไปตลาดชาวเขาเผามงและกลับ

มายังดานตรวจจุดท่ีหนึ่ง มีระยะทาง 48.0 กิโลเมตร 

เสนทางจากดานตรวจจุดท่ีหนึง่ไปยังท่ีทาํการอุทยานฯ 

และกลับมายังดานตรวจจุดท่ีหนึ่ง มีระยะทาง 46.8 

กิโลเมตร เสนทางจากดานตรวจจุดท่ีหนึ่งไปบานแม

กลางหลวงและกลับมายังดานตรวจจุดท่ีหนึ่ง มีระยะ

ทาง 37.8 กิโลเมตร และเสนทางจากดานตรวจจุดท่ี

หนึ่งไปยังน้ําตกวชิรธารและกลับมายังดานตรวจจุดท่ี

หนึ่ง มีระยะทาง 24.0 กโิลเมตร

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปริมาณการปลดปลอย 
 กาซคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยจาก 
 ยานพาหนะของนักทองเทีย่วไมพักคาง
 จากการศึกษาปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง

เฉล่ียท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนทตลอดเสนทางต้ังแตดานตรวจจุดท่ีหน่ึง

ไปถงึยอดดอยอนิทนนทและกลบัมายังดานตรวจจุดท่ี

หน่ึงในประเภทรถบริการขนสงนักทองเที่ยว พบวา

รถตู มีการใชปริมาณเช้ือเพลิงเฉลี่ย เทากับ 8.48 

กิโลเมตรตอลิตร และ รถอเนกประสงค รถกระบะ 

และรถเกง มีการใชปรมิาณเช้ือเพลงิเฉล่ีย เทากับ 9.85, 

10.57 และ 12.24 กิโลเมตรตอลิตร ตามลําดับ และใน
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ประเภทของรถบริการขนสงนักทองเที่ยว พบวา รถตู

รับจางดอยอินทนนทมีการใชปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง

เฉล่ีย เทากับ 7.83 กิโลเมตรตอลิตร และ รถกระบะ

รับจางดอยอินทนนท มีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง

เฉลี่ย เทากับ 8.14 กิโลเมตรตอลิตร

 จากการศึกษาปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงเฉล่ีย

ของยานพาหนะของนักทองเท่ียวที่ใชในการเดินทาง

ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทในแตละ

เสนทาง พบวา ยานพาหนะประเภทรถตูจะใชปริมาณ

นํา้มันเชือ้เพลงิเฉลีย่ในการเดินทางทองเทีย่วในอทุยาน

แหงชาติดอยอินทนนท มากท่ีสุดในทุกเสนทาง และ

ยานพาหนะประเภทรถเกงมีปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อ

เพลงิเฉลีย่ในการเดินทางทองเทีย่วนอยทีสุ่ดในทุกเสน

ทางทองเท่ียว ดัง Table 4

 จากการศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากยานพาหนะของนักทอง

เที่ยวไมพักคางในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

พบวา ยานพาหนะประเภทรถตูมีการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยตอคันออกมามาก

ที่ สุด  และยานพหานะที่ มีการปลดปล อยก  าซ

คารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอคันออกมานอยที่สุด คือ 

รถเกง และยานพาหนะท้ังหมดของนักทองเท่ียวไม

พักคางในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มีการปลด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉลี่ย เทากับ 4,423.93 

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอวัน ดัง Table 5

 ในงานวิจัยคร้ังน้ี ไดคํานวณหาปริมาณการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยาน

พาหนะโดยการอางอิงตัวเลขปริมาณการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง

จากหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE/

EIA) ซ่ึงนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ จินต และ

คณะ (2552) ซ่ึงไดอางอิงตัวเลขปริมาณการปลด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณน้ํามัน

เชื้อเพลิงจากหนวยงานในประเทศอังกฤษ (Defra) 

ซ่ึงตัวเลขท่ีนํามาใชคํานวณของท้ังสองหนวยงานมี

ความแตกตางกันไมมากนัก เชน นํ้ามันดีเซล 1 ลิตร 
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 ผลการศึกษาการคาดคะเนปริมาณการปลด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากรถบริการ

ขนสงนักทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

ตลอดเสนทาง พบวา รถกระบะรับจางดอยอินทนนท

ใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 9.61 ลิตร มีอัตราการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉลีย่ตอคนั เทากบั 

25.61 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด และรถตูรับจาง

ดอยอินทนนทใชปรมิาณน้ํามันเช้ือเพลงิเฉล่ีย 9.90 ลติร 

มีอตัราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอคัน 

เทากับ 26.32 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

 ผลการศึกษาการหาจํานวนเท่ียวเดินรถที่

เหมาะสมของการใหบริการรถขนสงนักทองเท่ียว

ตอวัน พบวา ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

มีจํานวนนักทองเท่ียวทั้งหมด 38,113 คน ดังน้ันจะมี

จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 1,271 ตอวัน รถ

บริการขนสงนักทองเท่ียว 1 คัน บรรทุกผูโดยสารได 

14 คน เพราะฉะน้ัน ใน 1 วัน จะใหบริการรถบริการ

ขนสงนักทองเท่ียวท้ังหมด 92 รอบ จึงจะเพียงพอ

ตอจํานวนนักทองเท่ียว

 ผลการศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากรถบริการขนสงนัก

ทองเท่ียวเฉล่ียตอวันในแตละประเภทรถ พบวา หาก

นักทองเที่ยวไมพักคางใชบริการรถกระบะรับจาง

ดอยอินทนนททั้งหมด ปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากรถบริการขนสงนัก

ทองเท่ียวเฉล่ียตอวัน เทากับ 2,356.12 กิโลกรัม

คารบอนไดออกไซด และหากนักทองเที่ยวใชบริการ

รถตูรับจางดอยอินทนนททั้งหมด ปริมาณการปลด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากรถบริการ

ขนสงนักทองเที่ยวเฉล่ียตอวัน เทากับ 2,421.44 

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด และถาหากนักทอง

เท่ียวใชบริการรถกระบะรับจางดอยอินทนนทรอยละ 

50 สวนอีกรอยละ 50 ใชบริการรถตูรับจางดอยอินทน

นท ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่

เกดิจากรถบริการขนสงนักทองเท่ียวเฉลีย่ตอวนั เทากับ 

2,388.78 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด

ตัวเลขจาก U.S. DOE/EIA จะมีปริมาณการปลดปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 2.664 กิโลกรัม

คารบอนไดออกไซด สวนตัวเลขจาก Defra จะมี

ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 

2.630 กโิลกรัมคารบอนไดออกไซด และยังมีวธีิการหา

ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดย

ทําการขับข่ีทดสอบบนเคร่ือง Chassis Dynamometer 

ดังท่ี Teik (1974) ไดเคยทําการศึกษาการระบายมลพิษ

แกส CO, NOX ขณะทําการทดลองบนเคร่ืองดังกลาว 

โดยอาศยัวฏัจกัรการขบัข่ี (Driving Cycle) ซ่ึงผูวจิยัคดิ

วาจะมีความถูกตองมากกวาวิธีการเปรียบเทียบปรมิาณ

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอปริมาณ

นํ้ามันเชื้อเพลิง

Table 4   Amount of fuel used on average while traveling in Doi Inthanon National Park  
    in different vehicles for different distances.

The pathway of tourist site  Car Pickup Multi-purpose pickup Van
 Fuel used (L) Fuel used (L)  Fuel used (L)  Fuel used (L)

1.  Top of Doi Inthanon 6.37 7.84 7.92 9.21
2.  Kew Mae Pan Trail 5.62 - 6.98 8.13
3.  Napamaytanidol Chedi and 5.55 6.84 6.90 8.03
 Noppolpoomsiri Chedi
4.  Hmong (Meo)’s Market 3.91 4.81 4.86 -
5.  Park Headquarters 3.81 4.69 4.74 5.51
6.  Ban Mae Klang Laung - - 3.83 4.45
7.  Vachiratharn Waterfall 1.95 2.41 2.43 2.83
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการปลด 
 ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิด 
 จากยานพาหนะท่ีใชในการทองเที่ยว 
 ในปจจุบันกับการใชรถบริการขนสง 
 นกัทองเทีย่วในการเดนิทางทองเทีย่ว
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการปลด
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยานพาหนะ
ที่ใชในการทองเท่ียวในปจจุบันกับการใชรถบริการ
ขนสงนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเท่ียว พบวา 
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย
จากยานพาหนะท้ังหมดของนักทองเท่ียวไมพกัคางใน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทโดยท่ีนักทองเท่ียวไม
ใชบริการรถขนสงนักทองเท่ียวเลย เทากับ 4,423.93 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอวัน และในกรณีที่นัก
ทองเท่ียวไมพกัคางท้ังหมดใชรถบรกิารขนสงนักทอง
เท่ียวนัน้ รปูแบบของการใหบรกิารรถบรกิารขนสงนัก
ทองเท่ียวที่มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เฉลี่ยตอวันนอยที่สุด คือ การใชรถกระบะรับจาง
ดอยอินทนนททั้งหมดทุกรอบการเดินรถ เทากับ 
2,356.12 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสงผลให
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิด
จากยานพาหนะเฉลี่ยตอวันท่ีใชในการทองเที่ยวลด
ลง เทากับ 2,067.81 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด 
คิดเปนรอยละ 46.74 และการใชรถตูรับจางดอยอิน
ทนนททั้งหมดทุกรอบการเดินรถจะมีการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยตอวันมากท่ีสุด เทากับ 
2,421.44 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสงผลให
ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิด
จากยานพาหนะเฉลี่ยตอวันท่ีใชในการทองเที่ยวลด
ลง เทากับ 2,002.49 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด คิด
เปนรอยละ 45.27 และการใชบริการรถกระบะรับจาง
ดอยอินทนนทรอยละ 50 สวนอีกรอยละ 50 ใหบริการ
รถตูรับจางดอยอินทนนท ซ่ึงมีปริมาณการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากรถบริการขนสง
นักทองเท่ียวเฉล่ียตอวัน เทากับ 2,388.78 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซด ซ่ึงสงผลใหปริมาณการปลด
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยานพาหนะ
เฉลี่ยตอวันที่ใชในการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทนั้นลดลง เทากับ 2,035.15 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซด คิดเปนรอยละ 46.00 (Table 6)
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Table 6  Comparable CO2 emissions from vehicles.

สรุป

 การศึกษาในเร่ืองขอมูลของยานพาหนะท่ี

นักทองเที่ยวใชในการเดินทางทองเที่ยวและเสนทาง

ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท พบวา 

ประเภทของยานพาหนะสวนใหญที่เดินทางทองเท่ียว

ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท คือ รถตู รองลงมา 

คือ รถเกง รถกระบะ และรถอเนกประสงค สําหรบัเสน

ทางทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท พบวา 

นกัทองเท่ียวสวนใหญเดินทางข้ึนไปถึงยอดดอยอินทนนท 

กาํหนดยานพาหนะตัวอยางในการทดลองขับเพ่ือศึกษา

ปรมิาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด พบวา 

รถตูมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย

ตอคันมากท่ีสุด และรถเกงนอยท่ีสุด และยานพาหนะ

ทัง้หมดมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย 

เทากับ 4,423.93 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอวัน 

และในประเภทรถบริการขนสงนักทองเท่ียว พบวา 

รถกระบะรับจางดอยอินทนนทมีการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดออกมานอยท่ีสุด และรถตูรับจาง

ดอยอินทนนทมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบปริมาณ

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากยาน

พาหนะท่ีใชในการทองเท่ียวในปจจุบันกับการใชรถ

บรกิารขนสงนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียว พบ

วา การที่นักทองเที่ยวไมพักคางท้ังหมดหันมาใชรถ

บริการขนสงนักทองเท่ียว สงผลใหปริมาณการปลด

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ียตอวันลดลง
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