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ประเทศไทยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 จากกรณีปกติ 

หรือ 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โดยสาขาพลังงาน สาขาขนส่ง 

สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของ
เสีย เป็นสาขาที่แผนหลักของหน่วยงานมีความ

พร้อม และมีศักยภาพในการดำาเนินงานที่สามารถ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้

ข้อความส่วนหนึ่งจากแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573
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บทนำา

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมแีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ การด�าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ ของมนษุย์ในปัจจบัุน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases) 

สู่ชั้นบรรยากาศ เช่น การใช้พลังงานในครัวเรือน การใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า 

การขนส่ง การจัดการของเสีย การด�าเนินกิจกรรมภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

จังหวัด ถือได้ว่าเป็นแหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจกแห่งหน่ึง อันเนื่องมาจาก

การขยายตัวของจ�านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็พบว่าเป็นแหล่งทีม่บีทบาทและมศีกัยภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมนัียส�าคญั

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ตระหนกั 

ถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท�าคู่มือการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ระดบัจงัหวดั เพือ่ให้ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้ทราบถงึวธิกีารค�านวณก๊าซเรอืนกระจกภายใน 

ขอบเขตของตนเอง และน�าไปก�าหนดเป็นนโยบาย แผน เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ 

ในการลดก๊าซเรอืนกระจก เพือ่มุง่สูก่ารเป็นเมอืงคาร์บอนต�า่ ตามนโยบายรฐับาลอย่างยัง่ยนื
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การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรมนุษย์บนโลกที่มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า รวมถึง

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ท�าให้มนุษย์เราดึงเอาทรัพยากรทั้งดิน น�้า และอากาศ 

ของโลกไปใช้ในกิจกรรมการด�าเนินชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น ท�าให้สภาพอากาศของโลกมีความแปรปรวน เกิดภาวะ

อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด ภาวะเช่นนี้ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก เราเรียกว่าภำวะโลกร้อน	

(Global Warming) 

ความเป็นจริงแล้วก๊าซเรือนกระจกมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก ่ 

ไอน�้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) โอโซน (O

3
) ก๊าซมีเทน (CH

4
) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 

(N
2
O) และก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 

ก๊าซเพอร์ฟลอูอโรคาร์บอน (PFCs) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ (SF
6
) และก๊าซไนโตรเจน 

ไตรฟลูออไรด์ (NF
3
) โดยก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ีท�าหน้าที่ดูดซับรังสีความร้อนบางส่วน 

ท�าให้อุณหภูมิโลกเหมาะสมที่มนุษย์จะคงอยู่ได้ แต่เมื่อมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มาก

เกินไปอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการผลิตและการบริโภค ท�าให้ 

เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นในชั้นบรรยากาศ จึงมีการดูดซับรังสีความร้อน 

มากข้ึน  ขณะท่ีคลืน่ความร้อนสะท้อนออกนอกโลกได้น้อยลง คล้ายคลงึกบัโลกมกีระจก 

กั้นเอาไว้ จึงเกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้น  

ซึ่งส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

บทที่
ภ�วะโลกร้อน : ปัญห�และส�เหตุ
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ผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อน
 ภาวะโลกร้อนทีส่่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท�าให้เกดิผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในหลายด้าน ได้แก่

1. ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภยัธรรมชาตต่ิางๆ มีแนวโน้มว่าจะเกดิบ่อยคร้ังและรนุแรงมากยิง่ขึน้ เช่น ภยัแล้ง 

ไฟป่า พายุ น�้าท่วมใหญ่ และการพังทลายของชั้นดิน เป็นต้น 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศสามารถก่อให้เกดิความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกจิ

ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

2.1 ก่อให้เกิดการชะลอตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น ผลกระทบจากภัยแล้ง

นัน้ท�าให้ผลผลติทางเกษตรลดลง ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลงและท�าให้ผกั ผลไม้

ในตลาดราคาแพงขึ้น ท�าให้เกษตรกรมีเงินจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง ในขณะที่ประชาชน

ทั่วไปจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้สินค้าน้อยลง หากเกิดเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องจะท�าให้

ประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ผู้ผลิตก็ไม่มีเงินมาลงทุนผลิตเพิ่ม ต้องลดก�าลังการผลิต 

ปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาติ 
(Natural)

Greenhouse Effect
ปร�กฏก�รณ์เรือนกระจก

ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดจ�กก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในปัจจุบัน 

(Human Enhanced)

ความร้อนมีจ�านวนน้อยลง
ที่หลุดออกไปนอกโลก

ความร้อนถูกดูดซับ
จากก๊าซเรือนระจก
และปล่อยกลับออก

มามากขึ้น ท�าให้
อุณหภูมิโลก

สูงขึ้น

รังสีความร้อน...
จากผิวโลกและรังสีความ
ร้อนที่ปล่อยจากผิวโลก

ปัจจุบันมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น

ความร้อนบางส่วน
ถูกก๊าซเรือนกระจก
ดูดซับและปล่อยกลับ
มาบนโลกท�าให้โลกมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม

รังสีความร้อนที่
สะท้อนจากผิวโลก
และรังสีความร้อน
ที่ปล่อยจากผิวโลก

ความร้อนส่วนมาก
หลุดออกไปนอกโลก

ชั้น
บร

รย
าก

าศ
 A

tm
os

ph
ere

รังสีความร้อน
จากดวงอาทิตย์
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1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Air Pollutant and Remediation (ออนไลน์); http://www.bio.flas.

kps.ku.ac.th/courses/201/Air%20Pollutant%20 and%20Remediation.pdf

ไฟไหม้ป่า

โรคติดต่อ ภัยแล้ง

น�้าท่วมใหญ่

อาจท�าให้ต้องเลิกจ้างงานบางต�าแหน่ง ส่งผลให้คนตกงาน เมื่อยาวนานขึ้นเศรษฐกิจก็

จะเกิดการชะลอตัว  

 2.2 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรง เช่น ความเสียหายที่เกิดจาก 

ภัยพิบัติธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นในปี 2554 เกิดน�้าท่วมใหญ่ในไทย

3. ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย

โรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ จะระบาดในบริเวณ

กว้าง เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นและชื้นจากการที่มีฝนตกมากขึ้น เป็นปัจจัยเหมาะสม

ต่อการด�ารงชีวิตของยุงหรือแมลงซึ่งเป็นสื่อ/พาหะของโรค มีการคาดการณ์1 ว่าเมื่อ 

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 - 3 องศาเซลเซียส ประชากรของโลกประมาณ 45%  

จะอาศัยในพ้ืนท่ีซ่ึงเหมาะสมต่อการแพร่กระจายของโรคท่ีมียงุเป็นพาหะ รวมถงึการเกิด

โรคอุบัติใหม่มากขึ้นอีกด้วย
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ทำ�ไมจงัหวดัตอ้งร�ยง�นปรมิ�ณ
ก๊�ซเรือนกระจก

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในเมืองต่�งๆ ทั่วโลก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ตัง้แต่ยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม ท�าให้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมแีนว

โน้มรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก จากรายงานของ World Resource Institute 

ในปี 2020 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก โดย 

มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 417.24 MtCO
2
eq หรือคิดเป็น 0.85% ของปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของทั้งโลก (ข้อมูลจาก World Resource Institute 

(CAIT, 2020))

อันดับที่ 2
สหรัฐอเมริกา
5,833.49
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 1
สาธารณรัฐประชาชนจีน
11,576.87
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 8
ประเทศญี่ปุ่น
1,263.87
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 9
ประเทศอิหร่าน
867.96
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 10
ประเทศเยอรมนี
808.73
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 3
ประเทศอินเดีย
3,235.66
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 7
ประเทศบราซิล
1,379.38
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 21
ประเทศไทย
417.24
(MtCO2eq)

อันดับที่ 5
ประเทศรัสเซีย
2,391.38
(MtCO

2
eq)

อันดับที่ 6
ประเทศอินโดนีเซีย
2,229.00
(MtCO

2
eq)

2
บทที่
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ประเทศไทยเห็นความส�าคัญ และประโยชน์ต่อประเทศ ในการมีส่วนร่วมในการ 

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโลก จึงส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 - 25 เมื่อเทียบกับกรณีฐานภายใน

ปี ค.ศ.2030 จากทกุภาคส่วน ยกเว้นภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ รวมทัง้

จดัท�าแผนทีน่�าทางและแผนปฏบัิตกิารลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศพร้อมกบัก�าหนด 

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและถ่ายทอดไปสู่แผนและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 

ในระดับต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เป็นต้น 

จังหวัดมีส่วนช่วยในก�รลดก๊�ซเรือนกระจกได้อย่�งไร
จังหวัดสามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ของประเทศได้ โดยการจัดท�าข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ 

หามาตรการและศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของจงัหวัดตนเอง ขัน้ตอนด�าเนนิการ

ดังนี้

1. ส�ารวจกิจกรรมหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน

ขอบเขตจังหวัด

2. ประเมินผลและจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

3. คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดในกรณีปกติ  

จากปีฐาน (Base year) ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

4. พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

5. วิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด

6. รับฟังความคดิเหน็จากผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยีในจงัหวดั ต่อมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก

7. ประเมนิศกัยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก

ทั้งหมด

8. จัดเรียงล�าดบัมาตรการท้ังหมดดงักล่าวและน�ามาท�าแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก

ของจังหวัด 

9. น�าแต่ละมาตรการมาจัดท�ารายละเอียดเป็นแผนปฏบิติัการลดก๊าซเรอืนกระจก

ของจังหวัด
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10. จดัประชมุ เพือ่รับฟังความคดิเหน็จากผู้เกีย่วข้องทกุภาคส่วนและจดัสัมมนา

เพ่ือส่ือสารถงึมาตรการ แผนและแผนปฏิบตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกภาค

ส่วนได้รับทราบและน�าไปปฏิบัติ

11. จดัสมัมนาเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละค�าปรกึษาให้กับผูเ้ก่ียวข้องของจังหวดั 

เกี่ยวกับการจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด กิจกรรมและเทคโนโลย ี

ที่จะน�ามาลดก๊าซเรือนกระจก

12. จัดประชุมเป็นระยะเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนดังกล่าว พร้อม

ทั้งติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดเป็นประจ�าทุกปี
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3

1

บทที่

วิธีคำ�นวณข้อมูลก๊�ซเรือนกระจก
การจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดจะเป็นไปตามค�าแนะน�า

ในคู่มือ Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 

Inventories (GPC) และอ้างอิงระเบียบวิธีการค�านวณข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ซึ่งเป็น 

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

การค�านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนัน้ สามารถท�าได้จากการตรวจวัดโดยตรง

จากการค�านวณโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ และจากการตรวจวัดร่วมกับการค�านวณ ซ่ึงวิธี 

การค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วไปจะคิดจากการน�าข้อมูลกิจกรรมคูณกับค่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังสมการที่ (1)

โดยที่  
 GHG Emissions = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 AD  = ข้อมูลกิจกรรม
 EF  = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แต่เน่ืองจากปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกแต่ละประเภททีถู่กปล่อยออกสู่ชัน้บรรยากาศ

จะส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนแตกต่างกัน ซึ่งผลกระทบท่ีแตกต่างกันนี้เป็นท่ีรู้จัก

กันในชื่อ Global Warming Potential (GWP) หรือค่าศักยภาพในการก่อให้เกิด 

ภาวะโลกร้อน โดยค่า GWP น้ีจะถูกใช้ในการแปลงค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละ

ประเภทท่ีแตกต่างกันให้เป็นหน่วยเดียวกันคือ คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO
2
eq)  

ดังสมการที่ (2) และ (3) เพื่อให้สามารถน�ามาเปรียบเทียบค่ากันได้โดยตรงโดยค่า GWP 

ของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดดังแสดงในตารางที่ 1 

ก�รคำ�นวณข้อมูลก๊�ซเรือนกระจก

GHG Emissions = Activity Data (AD) × Emission Factor (EF)
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3

ดังนั้น

ตำรำงที่	1 : ค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) อ้างอิงตาม IPCC Fifth 

Assessment Report (AR5) 

ชนิดก๊ำซเรือนกระจก ค่ำ	GWP
 CO

2 
1

 CH
4
 28

 N
2
O 265

แหล่งก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
 คู่มือ GPC จัดให้แยกรูปแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 5 ภาคส่วน 

ได้แก่ 

 1. ภาคพลังงาน 

 2. ภาคขนส่ง 

 3. ภาคการจัดการของเสีย

 4. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU)

 5. ภาคการเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU)

CO
2
eq = GHG Emissions x GWP 

 GHG Emissions (CO
2
eq) = Activity Data (AD) × Emission Factor (EF) x GWP 

2
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แหล่งปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจำ�แนกต�มคู่มือ GPC

การปศุสัตว์

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

อื่นๆ

กระบวนการ
อุตสาหกรรม

การใช้ผลิตภัณฑ์

ภำคกำรเกษตร	ป่ำไม้	
และกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน

ภำคกระบวนกำร
อุตสำหกรรม

และกำรใช้ผลิตภัณฑ์

ภำคพลังงำน

ที่พักอาศัย

ธุรกิจการค้า
และส่วนราชการ

อุตสาหกรรม
การผลิต

อุตสาหกรรม
พลังงาน

การหลุดรอด
อื่นๆ

การขนส่ง
ทางน�้า

การขนส่ง
ระบบราง

การขนส่ง
ทางอากาศ

การขนส่ง
แบบ Off-Road

การขนส่ง
ทางถนน

ภำคขนส่ง

การก�าจัดวิธีการ
ทางชีวภาพ

การเผาไหม้

การฝังกลบ

ภำคกำรจัดกำร
ของเสีย

การก�าจัดน�้าเสีย
และการปล่อยทิ้ง
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กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงาน

น�้ามันดีเซล  ก๊าซหุงต้ม น�้ามันเตา ไฟฟ้า ฯลฯ

   การรั่วไหลของน�้ามันดิบ   คอนเดนเสท  ก๊าซธรรมชาติ    ถ่านหิน

แหล่งที่
ไม่สามารถระบุ

Non-specified
sources

1.	ภำคพลังงำน	
เป็นแหล่งทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณสงู ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการ

ใช้พลังงานในที่พักอาศัย ภาคธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การใช้ไฟฟ้าบน

ถนนสาธารณะ การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับผลิตพลังงาน การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

การผลิต รวมถึงการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขุดเจาะน�้ามันดิบ ก๊าซ

ธรรมชาติ และการท�าเหมือง 

การท�าเหมือง ก๊าซธรรมชาติและน�้ามัน

ธุรกิจ
พลังงาน

อุตสาหกรรมธุรกิจการค้า
และหน่วยงาน

ราชการ

ที่พักอาศัย เกษตร ป่าไม้ 
และประมง
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GHG Emissions
E
 = ∑(Energy Consumption

a
 x Emission Factor

a
 ) 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานสามารถค�านวณได้จาก

การน�าปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ดังแสดงตามสมการที่ (4) 

4

โดยที่
 GHG Emissions

E
  = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังาน 

 Energy Consumption
a
 =  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงประเภท a

 Emission Factor
a
  =  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการใช้ไฟฟ้าหรือ 

   เชื้อเพลิงประเภท a
 a  =  ประเภทของการใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าจากท่ีพักอาศัย 
    ไฟฟ้าจากธรุกจิการค้า เป็นต้น หรอืประเภทเชือ้เพลงิ 
    เช่น น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
 ข้อมูลกิจกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่ง
ปล่อยที่อยู่กับที่แสดงดังนี้
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  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรายชนิด ได้แก่

  - ก๊าซหุงต้ม (LPG)

  - ธรรมชาติ   (NGV)

  - ชีวมวล

  - น�้ามันเตา

  - น�้ามันดีเซล

  - น�้ามันเบนซิน

  - น�้ามันแก๊สโซฮอล์

  - บิวเทน และโพรเพน

เกษตร ป่าไม้ 
และประมง

ธุรกิจพลังงาน

อุตสาหกรรม

ธุรกิจการค้าและ
หน่วยงานราชการ

ที่พักอาศัย

การท�าเหมือง

การผลิตไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติ
และน�้ามัน

ปริมาณน�้ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ

ที่ขุดเจาะได้

ข้อมูลกิจกรรม

ปริมาณการผลิตถ่านหิน
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5

 การค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งได้จากการน�าปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังแสดงตาม

สมการที่ (5)

กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคขนส่ง

น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน น�้ามันแก๊สโซฮอล์ ก๊าซ LPG น�้ามันเครื่องบิน ไฟฟ้า ฯลฯ 

ทางถนน ทางอากาศ Off-Roadทางน�้าทางราง

GHG Emissions
T
 = ∑(Energy Consumption

b
 x Emission Factor

b
) 

2.	ภำคกำรขนส่ง 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้จะครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 

เผาไหม้ของเช้ือเพลงิในการขนส่งทัง้ทีเ่กดิขึน้ภายในเขตเมอืงและการขนส่งระหว่างเมอืง 
ซึ่งมีจุดต้ังต้นการเดินทางอยู่ในเขตเมืองและจุดสิ้นสุดอยู่นอกเขตเมือง โดยการขนส่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่งทางบก (Road Transportation) การขนส่ง 
ทางราง (Railways) การขนส่งทางอากาศ (Civil Aviation) การขนส่งทางน�้า (Water-

borne Navigation) และการขนส่งด้านอื่นๆ (Other Transportation)

โดยที่
 GHG Emissions

T
   =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรายชนิด ได้แก่ 

ข้อมูลกิจกรรม

● LPG 

● NGV 

● น�้ามันเตา 

● น�้ามันดีเซล 

● น�้ามันเบนซิน

● น�้ามันแก๊สโซฮอล์

●  น�้ามันเครื่องบิน

ทางถนน

ทางอากาศ

Off-Road

ทางราง

ทางน�้า

 Energy Consumption
b
 =  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงประเภท b   

 Emission Factor
b
  =  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการใช้ไฟฟ้าหรือ

     เชื้อเพลิงประเภท b
 b   =  ประเภทของการใช้ไฟฟ้าในการขนส่ง เช่น จากไฟฟ้า 
     การขนส่งทางถนน ไฟฟ้าจากการขนส่งทางราง เป็นต้น  
     หรือประเภทเชื้อเพลิง เช่น น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน 
     LPG เป็นต้น
ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
 ข้อมูลกิจกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคขนส่ง 
แสดงดังนี้
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กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของภาคการจัดการของเสีย

ขยะ

การจัดการและบ�าบัดน�้าเสีย

น�้าเสีย

เผาขยะวิธีชีวภาพฝังกลบ/เทกอง

3.	ภำคกำรจัดกำรของเสีย
 ขยะและน�้าเสียนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมากในเขตเมือง ทั้งขยะและน�้าเสียนั้น

เรียกรวมๆ ว่า “ของเสีย” ซึ่งจะถูกปล่อยและจัดการในอาณาเขตเมืองหรือถูกขนส่งไป

บริเวณอื่นเพื่อการบ�าบัดหรือก�าจัด การทิ้งหรือปล่อยของเสียจากเมืองนั้น ก่อให้เกิดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้และปฏิกิริยาการย่อยสลายท้ังแบบใช้ออกซิเจน

และไม่ใช้ออกซิเจน  กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยแบบไม่ใช้ออกซิเจน

นั้นก่อให้เกิดมีเทน (CH
4
) ซ่ึงการก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเทกองและการฝังกลบ

เป็นแหล่งปล่อยมีเทนที่ส�าคัญ ทั้งนี้ภาคของเสียยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ได้แก่ 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) และไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) ร่วมด้วยในปริมาณท่ีไม่มากนัก 

นอกจากนี้ การก�าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นวิธีการหลักในการจัดการของ

เสยีส�าหรบัประเทศก�าลงัพฒันาไม่เพยีงแต่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ยงัเป็นแหล่ง

ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแบล็ก (Black carbon) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและ 

มีผลต่อสุขภาพมนุษย์ในระยะยาวอีกด้วย
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6

 3.1	กำรก�ำจัดขยะมูลฝอย
 การก�าจดัขยะมลูฝอยสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การฝังกลบขยะมลูฝอยในพืน้ที่ 
การเทกองในพ้ืนท่ีเปิด หรือการฝังกลบในหลมุฝังกลบขยะ ซึง่การประเมนิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยตามคู่มือการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ 
IPCC ปี 2006 ได้จัดสาขาย่อยของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 สาขาย่อย 
ตามลักษณะของการจัดการ ได้แก่
 1) Managed Waste Disposal Sites (พื้นที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการดี) 
คือ แหล่งก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น มีวัสดุ
ปิดทับ (Cover material) มีการบดอัดโดยเครื่องมือกล (Mechanical compaction) 
และมีการปรับระดับกองของเสีย (Levelling of the waste) เป็นต้น
 2) Unmanaged Waste Disposal Sites (พืน้ทีก่�าจดัขยะมลูฝอยท่ีมกีารจดัการ
ไม่ดี) คือ แหล่งก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การเทกองแบบ
ควบคุม (Controlled dump) และการเทกองในพื้นที่เปิด (Open dump)
 3) Uncategorized Waste Disposal Sites (พืน้ทีก่�าจัดขยะมลูฝอยทีไ่ม่สามารถ
ระบุวิธีจัดการได้) คือ แหล่งก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจ�าแนกได้ตามลักษณะการ
จัดการในข้อ 1) และข้อ 2)
 ปรมิาณการปล่อยมเีทนจากสถานทีก่�าจดัการจัดการขยะมลูฝอย ค�านวณได้จาก

สมการที่ (6)

CH
4
  Emissions = [Σ

x
(CH

4
 generated

x,T
-R

T
)].(1-OX

T
) 

โดยที่
 CH

4
  Emissions  = ปริมาณการปล่อยมีเทนการจัดการขยะมูลฝอย 

    (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr) 

 CH
4
 generated 

x,T
 = ปรมิาณมเีทนท่ีเกิดจากการย่อยสลายสารอนิทรย์ีคาร์บอนใน 

    ขยะประเภท x ในปีที่ T (หน่วย กิกะกรัม, Gg) ค�านวณได้ 
    จากสมการที่ (7)
 R

T
   = คือ ปริมาณมีเทนที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ (Methane

                       recovery) ในปีที่ T (หน่วย กิกะกรัม, Gg CH
4
)

 OX
T
  = สดัส่วนของมเีทนทีถ่กูเปลีย่นรปูโดยปฏิกริยิาออกซเิดชัน่ในปี 
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    ที่ T (ค่าแนะน�าของ IPCC ส�าหรับหลุมฝังกลบอย่างถูก 
    สุขาภิบาล เท่ากับ 0.1 และลานเทกอง เท่ากับ 0)
 T        =  ปีที่จัดท�าบัญชีรายการ
 X       =  ประเภทของขยะในพื้นที่ที่น�าไปจัดการ

 ปริมาณมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอนในขยะ ค�านวณได้จาก

สมการที่ (7)

 

โดยที่
 CH

4
 generated

T
     = ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน (CH

4
) จากการย่อยสลาย 

    สารอินทรีย์ในปีที่ T (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr)

 DDOCmdecomp
T
  =  ปริมาณสารอินทรีย์ในขยะที่สามารถย่อยสลายได้

           (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr)

 F         =  สัดส่วนการปล่อยก๊าซมีเทน (CH
4
) จากบ่อฝังกลบ

 16/12          =  ค่าคงที่ส�าหรับการเปลี่ยนจากคาร์บอน (C) ไปเป็น

    ก๊าซมีเทน (CH
4
)

  T          =  ปีที่จัดท�าบัญชีรายการ

 ส�า ห รั บปริมาณสารอินทรีย์ในขยะที่สามารถย่อยสลายได้ (DDOCmdecomp
T
) 

ในปีที่ เริ่มท�าการฝังกลบ และในช่วงปีที่พิจารณาการปล่อยก๊าซมีเทน สามารถค�านวณ
ได้จากสมการที่ (8) และ (9)

7CH
4
 generated

T
 = DDOCmdecomp

T
 × F × 16/12 

โดยที่

 DDOCmdecomp
T
  =  ปริมาณสารอินทรีย์ในขยะที่สามารถย่อยสลายได้

          (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr)

 DDOCma
T-1 

      =  ปริมาณการสะสมของขยะมูลฝอย ณ สิน้ปีของปีทีพ่จิารณา  
    (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH

4
/yr)

8

9DDOCma
T
 = DDOCmd

T
 × (DDOCma

T-1
 × e-k)

DDOCmdecomp
T
 = DDOCma

T-1
 × (1 - e-k)
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 DDOCma
T
          =  ปรมิาณการสะสมของขยะมลูฝอย ณ สิน้ปีของปีทีเ่ริม่มกีาร

    จัดการขยะ (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr)

 DDOCmd
T 
       =  ปรมิาณการสะสมของอนิทรยีสารทีส่ามารถย่อยสลายได้ใน 

    ปีที่พิจารณา (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH
4
/yr)

 T          =  ปีที่จัดท�าบัญชีรายการ
 k         =  ค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยาโดย k = ln(2)/t

1/2
 (y-1)

 t
1/2

          =  Half-life time (ปี)

 3.2	กำรบ�ำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีทำงชีวภำพ
 การค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ�าบดัขยะมลูฝอยด้วยวธิทีางชวีภาพ
ตามคูม่อืการจดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกของ IPCC ปี 2006 ได้จดัประเภทของแหล่งปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 3 ประเภท ตามวิธีการบ�าบัด ได้แก่
 1) Composting (การหมักปุ๋ย) เป็นการน�าขยะอนิทรีย์ (Organic waste) เช่น เศษ
อาหาร เศษไม้ ใบไม้ และกากตะกอน มาย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือทาง
เคมี การหมักปุ๋ยก่อให้เกิดการปล่อยไนตรัสออกไซด์และมีเทน

 2) Anaerobic digestion (การหมักแบบไร้อากาศ) เป็นกระบวนการย่อยสลาย

ขยะอนิทรย์ีด้วยแบคทเีรยีภายใต้สภาพไร้อากาศ ไนตรสัออกไซด์ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการบ�าบดั
ด้วยวธิกีารนีจ้ะถอืว่าเกดิขึน้ในปรมิาณทีไ่ม่มนียัส�าคญั ส�าหรบักรณทีีม่กีารน�ามเีทนทีเ่กดิขึน้
ระหว่างกระบวนการบ�าบัดไปเป็นแหล่งผลิตพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า ปริมาณ
มีเทนในส่วนดังกล่าวนี้จะถูกน�าไปพิจารณาในภาคพลังงาน
 3) Mechanical and Biological Waste Treatment: MBT (การบ�าบัดเชิงกล
ชวีภาพ) เป็นเทคโนโลยกีารจดัการขยะมลูฝอยแบบผสมผสาน โดยเป็นการย่อยสลายอินทรย์ี
วตัถใุนขยะมลูฝอยให้มากท่ีสดุ ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมร่วมกบัการพลกิกลบักองขยะด้วย
เทคนิคเชิงกล
 การค�านวณการปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากการบ�าบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี
การทางชีวภาพใช้สมการที่ (10) และสมการที่ (11) ตามล�าดับ ปริมาณของมีเทนที่น�าไปใช้
ประโยชน์จะถกูลบออกเพือ่ค�านวณการปล่อยมเีทนสทุธจิากการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ

การปล่อยก๊าซมีเทน (CH
4
)

CH
4
 Emissions = Σ

i
 (M

i
 × EF

i
) × 10-3 - R 10
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โดยที่
 CH

4
 Emissions    =  ปริมาณการปล่อยก๊าซ CH

4
 (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี;  

    Gg CH
4
/yr)

 M
i
                    = ปริมาณขยะที่ถูกจัดการด้วยวิธีการทางชีวภาพ 

     (หน่วย กิกะกรัมต่อปี; Gg/yr)
 EF

i
                   =  ค่าการปล่อยก๊าซ CH

4
 (หน่วย กรัมมเีทนต่อกิโลกรมัขยะ;  

     g CH
4
/kg

waste
)

 i                      = รูปแบบของการน�าขยะไปบ�าบัด เช่น การน�าขยะไปท�า 
     เป็นปุ๋ยหรือการน�าขยะไปย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ
 R                     = ปริมาณก๊าซ CH

4
 ทีถ่กูน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น น�าก๊าซ CH

4

                         ไปท�าเป็นก๊าซชวีภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าหรอืความร้อน
                           (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี; Gg CH

4
/yr)

การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N
2
O)

 

 

โดยที่
 N

2
O Emissions    = ปริมาณการปล่อยก๊าซ N

2
O (หน่วย กิกะกรัมไนตรัส

     ออกไซด์ต่อปี; Gg N
2
O/yr)

 M
i
                   =  ปริมาณขยะที่ถูกจัดการด้วยวิธีการทางชีวภาพ

     (หน่วย กิกะกรัมต่อปี; Gg/yr)
 EF

i  
   =  ค่าการปล่อยก๊าซ N

2
O (หน่วย กรัมไนตรัสออกไซด์ต่อ

                           กิโลกรัมขยะ; g N
2
O/kg

waste
)

 i       =  รูปแบบของการน�าขยะไปบ�าบัด เช่น การน�าขยะไปท�าเป็น 
     ปุ๋ย หรือการน�าขยะไปย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ   

	 3.3	กำรก�ำจัดขยะโดยกำรเผำและกำรเผำขยะในที่โล่ง

 คู่มื อการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ IPCC ปี 2006 ได้แบ่งสาขาย่อยของ

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการเผาขยะออกเป็น 2 สาขาย่อย ได้แก่

 1) Waste Incineration (การเผาขยะในเตาเผา) เตาเผาขยะมูลฝอยอาจรับทั้ง

ขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาเผาท�าลาย เพื่อลดปริมาณของ

N
2
O Emissions = ∑

i
 (M

i
 × EF

i
) × 10-3 



 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)      27 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)      27

12

ขยะมูลฝอย ทั้งนี้พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาไหม้สามารถน�าไป

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้

 2) Open Burning of Waste (การเผาขยะในทีโ่ล่ง) ซึง่เป็นการเผาขยะในพืน้ทีเ่ปิด 

อาจจะเป็นการเผาโดยใช้เตาเผาท�าเองหรือในแบบไม่มีภาชนะรองรับ ไม่มีการควบคุม

มลพิษทางอากาศจากการเผา

 กา รเ ผ าขยะในเตาเผ าและการเผาขยะในท่ีโล่งท�าให้เกิดการปล่อยคาร์บอน 

ไดออกไซด์ไนตรสัออกไซด์และมเีทน โดยการค�านวณปรมิาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 

จากการเผาขยะในพืน้ทีท่ีม่กีารเกบ็ข้อมลูปรมิาณขยะจ�าแนกตามชนดิของขยะ เช่น ขยะ

ประเภทกระดาษ สิ่งทอ เศษอาหาร เศษไม้ ยาง และเศษหนังสัตว์ เป็นต้น ค�านวณได้

จากสมการที่ (12)

โดยที่

 CO
2
 Emissions  =  ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย กิกะกรมั  

                          คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี; Gg CO
2
/yr)

 MSW             =  ปริมาณขยะมลูฝอย (น�า้หนกัเปียก) ทีน่�าไปเผาในเตาเผา 

    และน�าไปเผาในที่โล่ง (หน่วยกิกะกรัมต่อปี; Gg/yr)

 WF
j
                 =  สัดส่วนของขยะแต่ละประเภท

 dm
j
                 =  สดัส่วนมวลแห้งของขยะชนดิ j ในขยะมูลฝอยทัง้หมดทีน่�า 

    ไปเผา

 CF
j
                 =  สัดส่วนของคาร์บอน (C) ในน�้าหนักมวลแห้งของขยะชนิด j

    ค�านวณจากสมการที่ (13)

 FCF
j  
  =  สดัส่วนของฟอสซลิคาร์บอน (Fossil Carbon

2
) ในปริมาณ 

    คาร์บอนทัง้หมดทีม่อียูใ่นขยะมลูฝอยชนดิ j ในขยะมลูฝอย 

    ที่น�าไปเผา ค�านวณจากสมการที่ (14)

 OF
j  

=  สดัส่วนของก๊าซคาร์บอน (C) ทีถ่กูออกซไิดซ์ (Oxidation   

    factor)

 44/12     =  ค่าคงทีส่�าหรบัการเปลีย่นจากคาร์บอน (C) เป็นคาร์บอน

    ไดออกไซด์  (CO
2
) 

CO
2
 Emissions = MSW × Σ

j
(WF

j
 × dm

j
 × CF

j
 × FCF

j
 × OF

j
) × 44/12
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14

 j     =   องค์ประกอบของขยะมลูฝอยชมุชนทีถ่กูน�าไปเผาในเตาเผา

                         และท่ีถกูเผาในท่ีโล่ง เช่น กระดาษ สิง่ทอ เศษอาหารไม้ ยาง 

     และเศษหนังสัตว์

 การค�านวณหาสัดส่วนของคาร์บอนในขยะชุมชนดังสมการที่ (13)

โดยที่

 CF    =  ปริมาณรวมของคาร์บอนในขยะชุมชน

 WF
i
     =  สัดส่วนของขยะชนิด i ในขยะชุมชน

 CF
i  
   =  ปริมาณคาร์บอน (C-content) ในขยะชุมชนชนิด i

 i    =  ประเภทขยะที่น�าไปเผา เช่น ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะ 

    มูลฝอย  อตุสาหกรรม กากตะกอน ขยะอนัตรายและขยะ

    จากสถานพยาบาล

 การค�านวณหาสดัส่วนฟอสซลิคาร์บอน (Fossil Carbon) ในขยะชมุชนดงัสมการ

ที่ (14)

โดยที่

 FCF    =   ปริมาณ Fossil Carbon ในขยะชุมชน เช่น พลาสติก 

    เส้นใยสังเคราะห์และยางสังเคราะห์

 WF
i 
   =  สัดส่วนของขยะชนิด i ในขยะชุมชน

 CF
i
     =  สดัส่วนของ Fossil Carbon ของขยะชนดิ i ในขยะชมุชน

 i    =  ประเภทขยะที่น�าไปเผา เช่น ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะ 

    มลูฝอย อตุสาหกรรม กากตะกอน ขยะอันตรายและขยะ 

    จากสถานพยาบาล

CF = ∑
i
(WF

i
 × CF

i
)

FCF = Σ
i
(WF

i
 × CF

i
) 
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 3.4	กำรบ�ำบัดน�้ำเสียและกำรระบำยทิ้ง

 ก่อให้เกิดการปล่อยไนตรัสออกไซด์และมีเทน ก๊าซทั้งสองชนิดเกิดจากการย่อย

สลายสารอนิทรย์ีแบบไม่ใช้อากาศโดยแบคทเีรยีในน�า้เสยี ท้ังน�า้เสยีทีเ่กดิจากแหล่งชุมชน 

(น�้าเสียจากบ้านที่พกัอาศยั อาคารพาณิชย์) และน�า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม รวมไป

ถึงของเสียจากชุมชน (Human waste) ตามคู่มือการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ 

IPCC ปี 2006 ได้แบ่งสาขาย่อยของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็น 2 สาขาย่อย 

ได้แก่

 1) Domestic Wastewater Treatment and Discharge (การบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชนและการระบายทิ้ง) เป็นการน�าน�้าเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชน เช่น น�้าเสียที่เกิดจาก

อาคารบ้านเรือน น�้าเสียจากอาคารพาณิชย์ เป็นต้น มาบ�าบัดในกระบวนการบ�าบัดน�้า

เสียและการระบายทิ้ง

 2) Industrial Wastewater Treatment and Discharge (การบ�าบัดน�้าเสีย

อตุสาหกรรมและการระบายน�า้ทิง้) เป็นการบ�าบดัน�า้เสยีและการระบายทิง้น�า้เสยีทีเ่กดิ

จากโรงงานอุตสาหกรรม

 การค�านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากน�า้เสยีจากชุมชนใช้สมการท่ี (15) และ

น�้าเสียจากอุตสาหกรรมใช้สมการที่ (16)

โดยที่

 CH
4
 Emissions    =  ปริมาณการปล่อยก๊าซ CH

4
 (หน่วย กิกะกรัมมีเทนต่อปี;

                           Gg CH
4
/yr)

 EF
j
      =  ค่าการปล่อยก๊าซ CH

4
 (หน่วย กิโลกรัมมีเทนต่อกิโลกรมับโีอดี; kg 

      CH
4
/kg BOD) ค�านวณได้จากสมการที่ (16)

 TOW      =  ปริมาณสารอินทรีย์ในน�้าเสีย (หน่วย กิโลกรัมบีโอดีต่อปี;

                           kg BOD/yr) ค�านวณได้จากสมการที่ (17)

 j       =  ระบบที่ใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย เช่น ระบบบ่อปรับเสถียร

                           ระบบตะกอนเร่งไร้อากาศ - เติมอากาศ (ASBR) ระบบเติม

                           อากาศหรือระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (AS) เป็นต้น

 กา รค�า น วณหาค่าก ารปล่อยก๊าซมีเทน (CH
4
 ) จากการบ�าบัดน�้าเสียชุมชนใช้ 

CH
4
 Emissions = EF

j
 * TOW
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โดยที่

 TOW    =  ปริมาณสารอินทรีย์ในน�้าเสีย (กิโลกรัมบีโอดีต่อปี; kg BOD/yr)

 P    =  จ�านวนประชากรในปีที่พิจารณา (คนต่อปี; Person/yr)

 Flow  =  ปริมาณน�้าเสียที่เข้าระบบ (m3/day)

 BOD     =  อัตราการปล่อยน�้าเสีย (กรัมต่อคนต่อปี; g/person/yr)

 0.001    =  ค่าคงทีส่�าหรบัการเปลีย่นหน่วยจากกรมั (g) เป็นกโิลกรมั (kg)

 I     =  Correction factor ใช้ค่าแนะน�าตามคู่มือ IPCC ดังนี้ 

     กรณมีกีารเกบ็น�า้เสยี = 1.25 ไม่มกีารเกบ็น�า้เสยี = 1.00

 ในกรณีที่ไม่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่ ให้ใช้ปริมาณน�้าเสียรวมเท่ากับร้อยละ 

80 ของน�า้ใช้หรอืปรมิาณน�า้เสยีรวม 150 ลิตรต่อคนต่อวนั2 และใช้ค่า BOD เท่ากบั 120 

มิลลิกรัมต่อลิตรในการค�านวณ

สมการที่ (16)

 

โดยที่

 EF
j   

=  ค่าการปล่อยก๊าซ CH
4
 จากการบ�าบดัน�า้เสยีชมุชน (หน่วย 

      กิโลกรัมมีเทนต่อกิโลกรัมบีโอดี; kg CH
4
/kg BOD)

 Bo   =  ความสามารถในการท�าให้เกิดก๊าซ CH
4
 ของระบบที่ใช้ 

     ในการบ�าบัดน�้าเสีย (กิโลกรัมมีเทนต่อกิโลกรัมบีโอดี; kg 

      CH
4
/kg BOD)

 MCF
j
    =  Methane Correction Factor

 j    =  ระบบบ�าบดัหรอืเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการจดัการน�า้เสยี เช่น ระบบ 

     บ่อปรับเสถียร ระบบตะกอนเร่งไร้อากาศ - เติมอากาศ (ASBR)  

     ระบบเตมิอากาศหรอืระบบแอกทเิวเตด็สลดัจ์ (AS) เป็นต้น 

 การค�านวณหาสารอินทรีย์ในน�้าเสียใช้สมการที่ (17) หรือ (18)

17

18

16EF
j
 = Bo × MCF

j
  

TOW = P × BOD × 0.001 × I × 365

TOW = Flow × BOD × 0.001 × I × 365
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การบ�าบัดน�้าเสีย
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ท�าปุ๋ย

ฝังกลบ/เทกอง

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

 ข้อมูลกิจกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาค

การจัดการของเสีย แสดงดังนี้

-  ปริมาณขยะมูลฝอย 

- องค์ประกอบขยะ (%) เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก

 แก้วโลหะ ยาง ผ้า ใบไม้ หิน กระเบื้อง อื่นๆ

-  ปริมาณขยะท่ีถกูจัดการด้วยวธิกีารทางชวีภาพในแต่ละรูปแบบ

-  ปริมาณก๊าซ CH
4
 ที่ถูกน�ากลับมาใช้ใหม่

-  รปูแบบของการน�าขยะไปบ�าบดั เช่น การน�าขยะไปท�าเป็นปุย๋  

 หรือการน�าขยะไปย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ

-  ปริมาณขยะมูลฝอย (น�้าหนักเปียก) ที่น�าไปเผาในเตาเผา

-  องค์ประกอบขยะ (%) เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก 

 แก้ว โลหะ ยาง ผ้า ใบไม้ หิน กระเบื้อง อื่นๆ

-  ปริมาณน�้าเสียที่เข้าระบบหรือปริมาณน�้าใช้น�้าประปาและ

 น�้าบาดาล

-  ค่า BOD เข้าระบบ

-  จ�านวนประชากรในปีที่พิจารณา

-  ประเภทระบบบ�าบัดหรอืเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการจดัการน�า้เสยี
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  ผลิตปูนซีเมนต์      ปูนขาว       แก้ว ผลิตเคมี ผลิตโลหะ

 อุตสำหกรรมกำรผลิต	

กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU)

4.	ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรใช้ผลิตภัณฑ์
 ข้อมลูปรมิาณผลิตภณัฑ์รายปีเป็นข้อมูลกิจกรรมอย่างง่ายท่ีสามารถน�ามาใช้ในการ 

วิเคราะ ห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ

การใช้ผ ลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ในภาคกระบวนการ

อตุสาหกรรมและการใช้ผลติภณัฑ์อาจมคีวามซ้อนทบักบัภาคพลงังาน คอืการใช้เชือ้เพลิง

โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานอาจแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้

เป็นวตัถดุบิ (Feedstock) การใช้เป็นตวัท�าปฏิกริิยา (Reductant) และการใช้เพือ่น�ามา

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลังงาน (Non-energy product) 

 กำรใช้ผลิตภัณฑ์

การใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงในรูปแบบที่ไม่เป็นพลังงานประกอบด้วย

   การใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ใช้เป็นพลังงาน

   การใช้สารประกอบฟลูออริเนตในอุตสาหกรรมการผลิต     

     อิเล็กทรอนิกส์

   การใช้สารทดแทนสารท�าลายชั้นโอโซน
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 โดยทัว่ไป ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสามารถหาได้จากผลคณูของข้อมลู

กิจกรรมและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได ้

ดังสมการที่ (19) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.1	อุตสำหกรรมกำรผลิต

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

 1. การผลิตปูนซีเมนต์

 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตปูนเม็ดซึ่งเป็น 

กระบวนการระหว่างการผลิตปูนซีเมนต์ โดยหินปูน (CaCO
3
) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้มาก 

ที่สุดในการท�าปูนเม็ด จะถูกเผาในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิสูง จากนั้นท�าปฏิกิริยาได้เป็น 

ปูนขาว (CaO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

  

 2. การผลิตปูนขาว

 ปูนขาวเกดิจากการเผาหนิปนู (CaCO
3
) หรอืแร่โดโลไมต์ Ca,Mg (CO

3
)
2
 ทีอุ่ณหภูมิ

สูงในเตาเผา ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยระหว่างกระบวนการผลิต 

  

 3. การผลิตแก้ว

 ในกระบวนการผลิตแก้วมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างกระบวนการ

หลอมวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของหินปูน (CaCO
3
) แร่โดโลไมต์ CaMg (CO

3
)
2
 และ 

โซดาแอชหรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na
2
CO

3
)

19

CaMg (CO
3
)
2
 (dolomite) + Heat → CaO • MgO (dolomite lime) + CO

2

CaCO
3
 + Heat → CaO + CO

2

ปฏ
ิกิร

ิยา
เค

มี
ปฏ

ิกิร
ิยา

เค
มี

CaCO
3
 (high purity limestone) + Heat → CaO (quick lime) + CO

2
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 4. การผลิตเหล็ก

 การผลติเหลก็มกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จากปฏิกริยิาทีเ่กิดขึน้ภายในเตาเผา 

ซึ่งเป็นกระบวนการถลุงเหล็ก เพื่อแยกเหล็ก (Fe) ออกจากแร่เหล็ก ท�าให้ได้เหล็กที่

มีความบริสุทธิ์ข้ึน และเหล็กท่ีได้น้ีจะถูกน�าไปท�าเป็นเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อเพื่อใช้

ประโยชน์ตามความต้องการต่อไป

  

   
  

4.2	กำรใช้ผลิตภัณฑ์

 เป็นการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ผลิตภัณฑ์จ�าพวกสารหล่อลื่น 

พาราฟินแว็กซ์ และตัวท�าละลาย

 1. สารหล่อลื่น เช่น น�้ามันเครื่อง น�้ามันหล่อลื่น จาระบี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูก

ใช้ในอุตสาหกรรมและการขนส่ง โดยคู่มือ IPCC ปี 2006 ได้แนะน�าเพียงวิธีการค�านวณ

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่านัน้ เนือ่งจากการปล่อยมเีทนและไนตรสัออกไซด์มค่ีา

น้อยมากเมือ่เทยีบกบัการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ดงันัน้จงึสามารถละการค�านวณการ

ปล่อยของทั้งสองก๊าซได้ 

 2. การใช้พาราฟินแว็กซ์ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จ�าพวกปิโตรเลียมเจลลี่  

(Petroleum jellies) พาราฟินแว็กซ์ (Paraffin waxes) ซึ่งส่วนใหญ่พาราฟินแว็กซ์จะ

3Fe
2
O

3
 + CO → 2Fe

3
O

4
 + CO

2

Fe
3
O

4
 + CO → 3FeO + CO

2

FeO
 
+ CO → Fe + CO

2

ปฏ
ิกิร

ิยา
เค

มี

กร
ะบ

วน
กา

รผ
ลิต

แก
้ว

วัตถุดิบ
CaCO

3
,

CaMg(CO
3
)
2
,

Na
2
CO

3

กระบวนการหลอมการปรับสภาพ การขึ้นรูป, การอบ และการตกแต่ง แก้ว
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- ปริมาณการผลิตปูนเม็ด (Clinker)

- ปริมาณการผลิตปูนขาว

- ปริมาณการผลิตแก้ว

- ปริมาณการผลิตเหล็ก

- รูปแบบของเตาเผาแร่เหล็ก

- ปริมาณการใช้น�้ามันเครื่อง น�้ามัน 

 หล่อลื่น จาระบี

- ปริมาณการใช้พาราฟินแว็กซ์

- ปรมิาณการใช้ไวท์สปิรติ น�า้มนัก๊าด

  ผลิตปูนซีเมนต์       ปูนขาว       แก้ว

ผลิตโลหะ

การใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลกิจกรรม

ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองส�าอาง การผลิตเทียนไข หรือใช้ในทางเภสัชกรรม 

เช่น ผสมท�ายาหม่อง ยาดม เป็นต้น

 3. การใช้ตัวท�าละลาย เช่น ไวท์สปิริต (White spirit) น�้ามันก๊าด (Kerosean) 

เป็นต้น ไวท์สปิริตถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสี โดยใช้เป็นตัวท�าละลายสี ทินเนอรใ์ช้

ท�าความสะอาดล้างคราบไขมัน คราบสี 

 ข้อมูลกิจกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาค

อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ แสดงดังนี้
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5.	ภำคกำรเกษตร	ป่ำไม้	และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	(AFOLU)
 ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other 

Land Use) หรือ AFOLU นิยมแยกรายงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 (1) ภาคเกษตร (Agriculture) ประกอบด้วย  ปศสุตัว์และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากแหล่งอืน่ๆ เช่น การเพาะปลกูข้าว, การใช้ปุย๋เคม,ี การใช้ปนูขาวและยเูรยีรวมถงึการเผา

ไหม้ชวีมวลทีม่ไิด้หวงัผลด้านพลงังาน เช่น การเผาไหม้ในพืน้ทีเ่กษตร การเผาไหม้วสัดเุหลือ

ทิ้งจากการเกษตร การเผาไหม้พื้นที่ป่าไม้ การเผาไหม้ทุ่งหญ้า เป็นต้น

 (2) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Forestry and Other Land Use) 

ประกอบด้วย การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

5.1	ภำคเกษตร	(Agriculture)

การจัดการปศุสัตว์
การหมักในล�าไส้
การจัดการปุ๋ยคอก

การใช้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การเผาชีวมวล
การใช้ปูนขาว
การใช้ปุ๋ยเคมี
การเพาะปลูกข้าว เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาคการเกษตร ป่าไม้ และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU)

รวมแหล่งการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอื่นๆ และการปล่อยที่

ไม่ใช่ CO
2 
จากพื้นดิน

ผลิตภัณฑ์ไม้
ที่ได้จากการตัด

การเผาไหม้
ชีวมวล

การจัดการ
มูลสัตว์

การจัดเตรียม
ดิน

การใช้ปูนขาว,
ยูเรีย และปุ๋ย

การปลูกข้าวก๊าซจากระบบย่อย
อาหารของปศุสัตว์

CO
2
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5.1.1	กำรจัดกำรปศุสัตว์	(Livestock)

 การผลิตในภาคปศสุตัว์ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซมเีทน (CH
4
) ผ่านการหมกัในระบบ

การย่อยอาหารของสัตว์ทั้งก๊าซมีเทน (CH
4
) และไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) และการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดการมูลสัตว์ สามารถค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

จากสมการที่ (20) - (22)

 การหมักในล�าไส้ (Enteric fermentation)

 การจัดการปุ๋ยคอก (Manure management)

โดย  

 N = จ�านวนปศุสัตว์ (ตัว)

 EF = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5.1.2	แหล่งกำรปล่อยอื่นๆ	และกำรปล่อยที่ไม่ใช่	CO
2
	จำกพื้นดิน

 สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดังนี้

 5.1.2.1	กำรเพำะปลูกข้ำว	(Rice	cultivation)

 

โดย 

 EF =  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 t = จ�านวนวันการขังน�้า (วัน)

N
2
O

Manure 
= Σ (N x ไนโตรเจนในมูลสัตว์ x สัดส่วนไนโตรเจนในระบบการจัดการมูลสัตว์ x EF)

CH
4 
= Σ (EF

i
 x t

i
 x A

i
)

20CH
4 Enteric

= ΣN x EF

21CH
4 Manure 

=
 
ΣN x EF

22

23
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25

24

 A = เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว (ไร่)

 i = ชนิดของข้าว

 

 5.1.2.2	กำรใช้ปุ๋ยเคมี	(Urea	application)

 

โดย 

 Area = พื้นที่ที่ใส่ปุ๋ย (ไร่)

 Urea = อัตราการใส่ปุ๋ยยูเรีย (กิโลกรัมต่อไร่)

 EF = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

	 5.1.2.3	กำรเผำชีวมวล	

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ชีวมวลจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ

เผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (Agricultural Residues Burning) การเผาไหม้ทุ่ง

หญ้า (Grassland Burning) การเผาไหม้กองอินทรีย์สารที่เปื่อยเน่า เศษกิ่งไม้ในบริเวณ

พื้นที่ป่า (Burning of Litter, Understory, and  Harvest Residues in Forest Land) 

การเผาไหม้เพ่ือปรับพ้ืนท่ีป่าไปใช้เพือ่การเกษตร (Forest Clearing and Conversion to 

Agriculture) และการเผาไหม้อื่นๆ (Other Types of Burning) ค�านวณได้จากสมการ

ที่ (25)

CO
2 
การใช้ปุ๋ยเคม

 ี
= (Area x Urea) x EF x (44/12) 

L
fire 

= A x M
B
 x C

f 
x G

ef
 x 10-3 

โดยที่

 L
fire

  =  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ (หน่วย ตันของก๊าซเรือนกระจก 

   แต่ละชนิด เช่น ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์; tonnes CH
4
/yr, 

    tonnes N
2
O/yr)

 A  =  พื้นที่ในการเผา (เฮกตาร์; ha)

 M
B
   =  ปริมาณของมวลชีวภาพที่สามารถน�ามาเผาไหม้ได้
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 C
f
  =  ค่าสัมประสิทธิ์การเผาไหม้ (2006 IPCC Guideline Volume 4 

                 Table 2.6)

 G
ef
  =  ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (กรมัของก๊าซเรอืนกระจกต่อกโิลกรมั 

    น�้าหนักแห้งที่ถูกเผาไหม้; g
GHG

/kg of dry matter burnt อ้างอิง

   คู่มือ 2006 IPCC Guideline Volume 4 Table 2.5)

5.2	ภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Forestry	and	Other	Land	Use) 

 ในการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินอ่ืน 

ประเมิน การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอันเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(Land used) และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่น (Land conversion) โดยคู่มอื 

IPCC ได้จ�าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 1. พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land) หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดที่เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่าไม้

 2. พื้นที่เพาะปลูก (Cropland) หมายถึง พื้นที่ส�าหรับการเกษตรรวมทั้งนาข้าว 

และระบบวนเกษตร (Agro-Forestry System)

 3. พื้นที่ทุ่งหญ้า (Grassland) หมายถึง พื้นที่ทุ่งหญ้าปล่อยว่าง (Rangelands) 

และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture Land)

 4. พื้นที่ชุ่มน�้า (Wetlands) หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีน�้าท่วมขังหรือเปียกชุ่มไปด้วยน�้า

ตลอดหรือเป็นบางช่วงของปี ทั้งนี้พื้นท่ีดังกล่าวรวมถึงแหล่งกักเก็บน�้าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน

และแหล่งน�้าตามธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน�้า หนอง คลอง บึง

 5. พื้นที่ที่ใช้ตั้งถิ่นฐาน (Settlements) หมายถึง พื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อการอยู่

อาศัยและการสร้างรากฐานส�าหรับการคมนาคมขนส่ง

 6. พื้นที่อื่นๆ (Other Land) หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน หิน น�้าแข็ง

และพื้นที่ซึ่งไม่ตกอยู่ในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

 การค�านวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Stock) ของมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดินและใต้พ้ืนดินของพื้นที่ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม และพื้นที่ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ ในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ สามารถค�านวณได้โดยใช้วิธี 

Gain-Loss กล่าวคอืการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนของมวลชวีภาพต่อ

ปีมีค่าเท่ากบัผลต่างของปรมิาณการกกัเกบ็คาร์บอนทีเ่พิม่ขึน้ต่อปี (∆C
Gain

) และปรมิาณ

การกักเก็บคาร์บอนที่ลดลงต่อปี (∆C
Loss

) ดังนี้
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27∆
CLoss 

= L
Wood Removal

+ L
Fuel Wood 

+ L
Disturbance

โดยที่

 ∆C
Gain

  =  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Stock) ที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ตัน

       คาร์บอนต่อปี; tonnes C/yr)

 A  =  พื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เฮกตาร์; ha)

 G
Total 

 =  ค่าเฉลีย่ของการเจริญเตบิโตของมวลชีวภาพรายปี (ตนัน�า้หนกัแห้ง

    ต่อเฮกตาร์ต่อปี; tonnes d.m./ha/yr)

 i  =  ระบบนิเวศในพื้นที่ (i = 1 ถึง n)

 j  =  สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ (j = 1 ถึง m)

 CF        =  สัดส่วนปริมาณคาร์บอนของน�้าหนักแห้งในเนื้อไม้ 

    (ตันคาร์บอนต่อตันน�้าหนักแห้ง; tonnes C/tonnes d.m) 

 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ลดลงหรือสูญเสียต่อปี (∆
CLoss

) เนื่องจาก ไม้ที่ล้มตาย 

ไม้ที่ถูกเก็บเกี่ยวเพื่อท�าเป็นเชื้อเพลิงและสิ่งรบกวน เช่น ไฟไหม้ โรคระบาดจากแมลง  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถค�านวณได้จากสมการที่ (27)

โดยที่

 ∆
CLoss

   =  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ลดลงต่อปี (หน่วย ตัน 

      คาร์บอนต่อปี; tonnes C/yr)

 L
Wood Removal

   =  ปริมาณคาร์บอนที่สูญเสียไปต่อปีเนื่องจากไม้ที่ล้มตายจากพื้นท่ี 

      (หน่วย ตันคาร์บอนต่อปี; tonnes C/yr)

 L
Fuel Wood

  =  ปริมาณคาร์บอนที่สูญเสียไปต่อปีเนื่องจากไม้ที่ถูกเก็บเกี่ยว 

     เพื่อท�าเป็นเชื้อเพลิง (หน่วย ตันคาร์บอนต่อปี; tonnes C/yr)

 L
Disturbance

  = ปริมาณคาร์บอนของชีวมวลที่สูญเสียไปต่อปีเนื่องจากการ

     ถูกรบกวนในพื้นที่ (หน่วย คาร์บอนต่อปี; tonnes C/yr)

∆C
Gain 

= Σ
i,j
(A

i,j
 x G

Total i,j
 x CF

i,j 
) 26
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  พื้นที่ป่า

  พื้นที่การเกษตร
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 พื้นที่การเกษตรจ�าแนกตามชนิด

    การเพาะปลูก

  ปริมาณสารเคมีที่ใช้
การใส่ปุ๋ย

  พื้นที่ปลูกข้าว

  รูปแบบการเพาะปลูกข้าว

  จ�านวนวันที่เพาะปลูกการท�านา

 พื้นที่เผาไหม้ชีวมวล

 ประเภทของพื้นที่การเผาไหม้ชีวมวล

 จ�านวนสตัว์จ�าแนกตามชนิดปศุสัตว์

  สัดส่วนการจัดมูลสัตว์

  สัตว์ระบบจัดการมูลสัตว์ปศุสัตว์

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

 โดยในแต่ละภาคส่วนมีข้อมูลกิจกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ในการค�านวณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกดังนี้
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       ประเภทเชื้อเพลิง	 	หน่วย	 																		EF	(กก./หน่วย)

           CO
2
 CH

4
          N

2
O

 น�้ามันเบนซิน   L 2.1816 3.15E-04 1.89E-05

 น�้ามันดีเซล   L 2.6987 3.64E-04 2.19E-05

ตำรำงที่	1.2 ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด

 GWP CO
2
 CH

4
 N

2
O

    1 28 265

วิธีค�ำนวณ

GHG Emission (CO
2
eq)

 
= Σ (Fuel Consomption x EF x GWP)

GHG Emissions ของน�้ามันเบนซิน 
 = ((5,000,000 x 2.1816 x 1) + (5,000,000 x 3.15E-04 x 28) + (5,000,000 
   x 1.89E-05 x 265))/1,000
 = 10,977 tCO

2
eq

GHG Emissions ของน�้ามันดีเซล 
 = ((10,000,000 x 2.6987 x 1) + (10,000,000 x 3.64E-04 x 28) + 
   (10,000,000 x 2.19E-05 x 265))/1,000
 = 27,147 tCO

2
eq

ตัวอย่�งก�รคำ�นวณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
 1. ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัด ก มีการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปหลายชนิด ประกอบด้วย 

น�้ามันเบนซิน 5,000,000 ลิตร น�้ามันดีเซลปริมาณ 10,000,000 ลิตร จงค�านวณปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้เชือ้เพลิงของจงัหวดั ก ในหน่วย tCO
2
eq โดยก�าหนด

ค่า Emission Factor (EF) และค่า GWP ดังนี้

ตำรำงที่	1.1 ค่า EF ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
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 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ก
 = 10,977+ 27,147
 = 38,124 tCO

2
eq

 ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2563 จงัหวดั ก มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดเท่ากบั 

38,124 tCO
2
eq 

 2. ในปี พ.ศ.  2564 บริษัทเอ มีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าจ�านวน 5,918,674.34 

ตนั ด้วยวธิ ีElectric Arc Furnace จะปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณเท่าใด ก�าหนดค่า GWP 

ตามตารางที่ 1.2 

วิธีค�ำนวณ

GHG Emissions ของการผลิตเหล็กด้วยวิธี Electric Arc Furnace   

 = 5,918,674.34 x 0.08 x 1

 = 473,493.94 tCO
2
eq

 * ค่า EF จากกระบวนการผลิตพิจารณาจากคู่มือ IPCC 2006

 3. ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัด ก มีการเลี้ยงปศุสัตว์ ดังนี้ โคนม 1,000 ตัว กระบือ 500 

ตัว สุกร 500 ตัว และแพะ 100 ตัว จงค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

หมักในล�าไส้ในหน่วย tCO
2
eq ก�าหนดค่า Emission Factor (EF) ของก๊าซมีเทน (CH

4
) ใน

ระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์ ดังตารางด้านล่างและค่า GWP ของก๊าซ

มีเทนเท่ากับ 28

GHG Emission (CO
2
eq)

 
= Σ (ปริมาณการผลิต x EF x GWP)

 โคนม 61

 กระบือ 55

 แพะ 5

 สุกร 1

EF Enteric 
(kg/head/year)ประเภทปศุสัตว์
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N
2
O Emission Factors 

(g N
2
O/kg waste treated)Type of 

biological 
treatment

CH
4
 Emission Factors 

(g CH
4
/kg waste treated)

on a dry 
weight basis

on a wet 
weight basis

on a dry 
weight basis

on a wet 
weight basis

 Composting 10 4 0.6 0.3

CH
4
 Emission

 
= Σ (ปริมาณขยะ x EF) - CH

4
 ที่น�ากลับมาใช้

GHG Emission (CO
2
eq)

 
= Σ (จ�านวนสัตว์ตามชนิดปศุสัตว์ x EF x GWP)

วิธีค�ำนวณ

 การหมักในล�าไส้จะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะก๊าซมีเทน ดังนั้นจากสูตร

GHG Emission จากการหมักของล�าไส้

 = ((1000 x 61) + (500 x 55) + (500 x 1) + (100 x 5)) x 28

 = 2,506,000 kgCO
2
eq

 = 2,506 tCO
2
eq

 ดงันัน้ จงัหวดั ก มปีรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกการหมักในล�าไส้เท่ากบั 2,506 

tCO
2
eq

 4. ในปี พ.ศ. 2564 จังหวดั ก มกีารคดัแยกขยะอนิทรย์ีเพือ่น�ามาท�าปุย๋บ�ารุงดิน โดย

ขยะดังกล่าวมีปริมาณ 2,000 ตัน จงค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�า

ปุ๋ยบ�ารุงดินของจังหวัด ก ในหน่วย tCO
2
eq

 CH
4
 Emission   =  (2,000 (ton) x 1,000 (kg/ton) x 4 (gCH

4
/kg waste)) - 0

วิธีค�ำนวณ

 การจัดการด้วยวธีิการทางชีวภาพ สามารถค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จาก

1. การปล่อยก๊าซมีเทน (CH
4
)
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 GHG Emission  =  8,000,000 (gCH
4
) x (1/1,000) (kgCH

4
/gCH

4
) x 28 (kgCO

2
eq/ 

        kgCH
4
) 

     = 224,000 kgCO
2
eq

2. การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N
2
O)

 N
2
O Emission   =  2,000 (ton) x 1,000 (kg/ton) x 0.3 (gN

2
O/kg waste)

 GHG Emission  =  600,000 (gN
2
O) x (1/1,000) (kgN

2
O/gN

2
O) x 265 (kgCO

2
eq/kgCH

4
) 

     = 159,000 kgCO
2
eq

 ดังนัน้ จงัหวดั ก มปีริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการท�าปุย๋บ�ารงุดนิ เท่ากับ 

383 tCO
2
eq

N
2
O Emission

 
= Σ (ปริมาณขยะ x EF)
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อบก. พฒันาระบบสารสนเทศจดัเกบ็และรายงานข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกระดบัเมือง 

เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในจงัหวัด น�าเข้าข้อมลูกจิกรรมทีใ่ช้ในการจดัท�ารายงานก๊าซ 

เรือนกระจกระดับจังหวัด ซึ่งระบบนี้จะช่วยค�านวณและประเมินผลการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจังหวัดสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากระบบดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมลูในการบรหิารจดัการและก�าหนดนโยบายด้านการลดก๊าซ

เรือนกระจกของเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต�่าต่อไป

ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดสามารถเข้าผ่าน

ทาง http://lowcarboncity.tgo.or.th/scaleup/ โดยหน้าหลักของเว็บไซต์ “ระบบรายงาน

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง” และชื่อภาษาอังกฤษ 

คือ “GREENHOUSE GAS EMISSIONS REPORTING FOR LOCAL GOVERNMENT” 

หน้าหลักของเว็บไซต์ http://lowcarboncity.tgo.or.th/scaleup/

การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ระดับจังหวัดและระบบสารสนเทศ4

บทที่

จังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำร

ทั้งหมด	22	แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ�านวน 6 จังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ�านวน 5 จังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ�านวน 4 จังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ�านวน 4 จังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ�านวน 2 จังหวัด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ�านวน 2 จังหวัด)

รำยชื่อจังหวัด

 	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน

สถำนะของจังหวัด

ที่เข้ำร่วมโครงกำร	

22	แห่ง

ดูทั้งหมด

หน้าหลัก สถานะข้อมูล เอกสารดาวน์โหลด ข่าวสาร/กิจกรรม ติดต่อเรา กรอกข้อมูล

ระบบรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง
GREENHOUSE GAS EMISSIONS REPORTING FOR LOCAL GOVERNMENT

ปร
ิมำ

ณ
กำ

รป
ล่อ

ยก
๊ำซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก	
(C

O
2eq

)

43,429,957

50M

40M

70M

30M

20M

0

10M

43,288,618

24,459,848
21,114,650

61,384,716

11,774,615

ปีงบประมำณ

2559 2560 2561 2562 2563 2564

60M

Export :
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กรอก username/password

หลังกรอกแล้วเลือกปีงบประมาณ

การใช้งานระบบสามารถแบ่งผูใ้ช้งานระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผูใ้ช้งำนท่ัวไป 

ซ่ึงสามารถเข้าเว็บไซต์เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมหรือรายละเอียดข้อมูลการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของจังหวัดที่สนใจได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ รายละเอียด 

แสดงดังภาพ

ส�าหรับผู้รำยงำนข้อมูลระดับจังหวัดสามารถสร้างฐานข้อมูลและค�านวณ 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัจงัหวดัของตนเองได้ ซึง่ผูร้ายงานข้อมลูทีเ่ข้าร่วม

โครงการกับ อบก. จะได้รับรหัสการเข้าใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ แต่ส�าหรับผู้รายงานข้อมูล

ระดับจังหวัดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับ อบก. จะต้องด�าเนินการสมัครสมาชิกในระบบ

และรอให้ผู้จัดการระบบเปิดระบบให้ใช้งาน รายละเอียดแสดงดังภาพ

จังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด	22	แห่ง

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	(จ�ำนวน	6	จังหวัด)

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	(จ�ำนวน	5	จังหวัด)

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	(จ�ำนวน	4	จังหวัด)

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	(จ�ำนวน	4	จังหวัด)

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	(จ�ำนวน	2	จังหวัด)

	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	(จ�ำนวน	2	จังหวัด)

รำยชื่อจังหวัด

		ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน

ปีงบประมำณ

เขำ้สู่ระบบ

เข้ำสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่ำน

รหัสผ่ำน	:

ชื่อผู้ใช้	:

ชื่อผู้ใช้	:

รหัสผ่ำน	: *กรุณาเลือกปี พ.ศ. 

จังหวัดนครรำชสีมำ

ปีพ.ศ. 2564 (1 มกราคม 2564-31ธันวาคม 2564)

ปีพ.ศ. 2563 (1 มกราคม 2563-31ธันวาคม 2564)

ปร
ิมำ

ณ
กำ

รป
ล่อ

ยก
๊ำซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก	
(C

O
2eq

)

43,429,957
50M

40M

70M

30M

20M

0

10M

43,288,618

24,459,848
21,114,650

61,384,716

11,774,615

2559 2560 2561 2562 2563 2564

60M

เลือกปีงบประมาณที่สนใจ

Export :
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กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลิตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 ก๊าซธรรมชาติ (NG)

 ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

 ถ่านหิน (Coal)

เมื่อผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้า

เมนูส�าหรับให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูล โดยต้องท�าการเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการจัดท�าข้อมูล

	 	 วิธีการกรอกข้อมูลและการรายงานผล	ในระบบสารสนเทศ 

 ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องกรอก ประกอบด้วย ข้อมูลกิจกรรมใน 3 ขอบเขต ได้แก่ 

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3

	ขอบเขตที	่1 ประกอบด้วย ข้อมลูภาคพลงังาน (Stationary Energy) ข้อมลูภาค

ขนส่ง (Transportation) ข้อมูลภาคการจดัการของเสีย (Waste) ข้อมูลภาคกระบวนการ

อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) และข้อมูลภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ที่อยู่ในขอบเขตของจังหวัด

1.	กำรกรอกข้อมูลภำคพลังงำน (Stationary	Energy) ประกอบด้วย การใช้

พลงังานในส่วนทีพ่กัอาศยั การใช้พลงังานในส่วนธุรกิจการค้าและภาครฐั การใช้พลงังาน

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับผลิตพลังงาน การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่สายส่ง การใช้พลังงานในภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง การ

ใช้พลงังานในแหล่งทีไ่ม่สามารถระบไุด้ การรัว่ไหลของก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการ

ท�าเหมืองจัดเก็บ และขนส่งถ่านหนิ การร่ัวไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการขดุเจาะน�า้มนั

และก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถกรอกข้อมูลกิจกรรม แหล่งที่มา และสามารถแนบไฟล์

หลักฐานหรือลิงก์อ้างอิง ได้ดังรูป

กำรใช้พลังงำนในธุรกิจกำรค้ำและหน่วยงำนรัฐ

ลิตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 ก๊าซธรรมชาติ (NG)

 ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

ธุรกิจการค้า

แนบไฟล์หลักฐาน

2.	กำรกรอกข้อมูลภำคขนส่ง	(Transportation) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1) กรณีมีปริมาณเชื้อเพลิง ประกอบด้วย การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง 

การขนส่งทางน�้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งที่ไม่ใช่ทางถนน
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กรณีไม่มีปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง

กรณีมีปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิง

2) กรณีไม่มีปริมาณเชื้อเพลิง ประกอบด้วย การขนส่งทางถนน การขนส่งทาง

ราง/ทางน�้า และการขนส่งทางอากาศ โดยสามารถกรอกข้อมูลกิจกรรม แหล่งที่มาและ

สามารถแนบไฟล์หลักฐานหรือลิงก์อ้างอิง รายละเอียดดังรูป

กำรใช้พลังงำนในแหล่งที่ไม่สำมำรถระบุได้

ลิตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 ก๊าซธรรมชาติ (NG)

 ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

กำรรั่วไหลของก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรท�ำเหมือง	จัดเก็บ	และขนส่งถ่ำนหิน

กำรรั่วไหลของก๊ำซเรือนกระจกจำกระบบน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

 ปริมาณการผลิตถ่านหิน

 อื่นๆ

 ปริมาณน�้ามันจากการขุดเจาะ (Oil Drilling)

 ปริมาณน�้ามันจากการกลั่น (Oil Refining)

 ภำคขนส่ง	(Transportation)

 น�้ามันดีเซล

 น�้ามันเบนซิน

 น�้ามัน B7

 น�้ามัน B10

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 ก๊าซธรรมชาติ (NGV)

 แก๊สโซฮอล์ E85

 แก๊สโซฮอล์ E20

 แก๊สโซฮอล์ 95

 แก๊สโซฮอล์ 91

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย
Notation	Keys	  แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

กรณีปริมำณเชื้อเพลิง
การขนส่งทางถนน

ลิตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 ก๊าซธรรมชาติ (NG)

 ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

กำรใช้พลังงำนในกำรเกษตร	ป่ำไม้	และประมง

น�้ามันดีเซล

เส้นทำง ระยะทำง	(กิโลเมตร) ประเภทรถ ปริมำณ	(ลิตร) ไฟล์หลักฐำน

การขนส่งทางราง

บันทึก
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 ภำคกระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์	(IPPU)

 ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์

 ปริมาณการผลิตปูนขาว

 ปริมาณการผลิตแอมโมเนีย

 ปริมาณการผลิตแก้ว

 ปริมาณการผลิตกรดไนตริก

 ปริมาณการผลิตกรดอะดิพิค

รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย
Notation	Keys	  แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

กระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมแร่

อุตสาหกรรมเคมี

 ภำคกำรจัดกำรของเสีย	(Waste)

องค์ประกอบขยะ

จัดการน�้าเสียจัดการขยะที่รับก�าจัด

เพิ่มวิธีกำรจัดกำรขยะในพื้นที่

วิธีกำรจัดกำรขยะในพื้นที่ เลือกวิธีกำรจัดกำรขยะ

ปีพ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

ไม่มี

ปริมำณขยะ (ตัน/ปี)

จัดกำรขยะในพื้นที่

มี

สัดส่วน

หน่วย เศษอำหำร กระดำษ พลำสติก แก้ว โลหะ ยำง/หนัง ผ้ำ ไม้/ใบไม้ หิน/กระเบื้อง อื่นๆ

%

%	Wet

ไฟล์หลักฐาน :

หมายเหตุ/ข้อจ�ากัด :

65.17 7.21 17 3.46 1.75 0.45 1.13

15 40 0 0 0 0 24

0.45

20

0

0

3.17

0

กรอกข้อมูล

ค�ำนวณและบันทึก

doc
i

4.	กำรกรอกบันทึกข้อมูลภำคกระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์		

(IPPU) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลในรายละเอียดของกระบวนการผลิตและการใช้

ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถกรอกข้อมูลกิจกรรม แหล่งที่มาและสามารถแนบไฟล์หลักฐาน

หรือลิงก์อ้างอิง รายละเอียดดังรูป 

5.	กำรบนัทกึข้อมลูภำคกำรเกษตร ป่ำไม้	และกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น	(AFOLU)	

ประกอบด้วย การจดัการปศสุตัว์ภายในพืน้ที ่การใช้ประโยชน์ทีด่นิและการเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ แหล่งการปล่อยอื่นๆ และการปล่อยที่ไม่ใช่ CO
2
 จาก

พื้นดินภายในพื้นที่ โดยสามารถกรอกข้อมูลกิจกรรม แหล่งที่มาและสามารถแนบไฟล์

หลักฐานหรือลิงก์อ้างอิง รายละเอียดดังรูป

3.	กำรกรอกข้อมลูภำคกำรจดักำรของเสยี (Waste) ประกอบด้วย การจดัการ

ขยะในพื้นที่ การจัดการขยะที่รับก�าจัด และการจัดการน�้าเสีย โดยสามารถกรอกข้อมูล

กิจกรรม แหล่งที่มาและสามารถแนบไฟล์หลักฐานหรือลิงก์อ้างอิง รายละเอียดดังรูป

กรอกปริมาณขยะรายปี

กรอกปริมาณการผลิต

กรอกวิธีการก�าจัดของเสีย
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในพื้นที่

 ป่าเบญจพรรณ

 ป่าดิบชื้น

 ป่าเต็งรัง

 ป่าสน

 ป่าชายเลน

 ป่าอื่นๆ

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

ระบุพื้นที่ปีก่อนหน้า

ระบุพื้นที่ปีฐาน

ไร่

ไร่

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

กรอกพื้นที่ของป่าและชนิดป่า

ขอบเขตที	่2 ประกอบด้วย ข้อมลูภาคการเผาไหม้อยูก่บัที ่(Stationary Energy) 

และข้อมูลภาคขนส่ง (Transportation)

การกรอกข้อมูลภาคการเผาไหม้อยู่กับที่มีรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรม ได้แก่ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในท่ีพักอาศัย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน

การผลิตพลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเกษตร ป่าไม้ และประมง และปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้ ส�าหรับการบันทึกข้อมูลภาคขนส่ง มีรายละเอียด

ของข้อมลูกจิกรรม ได้แก่ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางถนน ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า

ในการขนส่งทางราง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางน�้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน

การขนส่งทางอากาศและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางบกที่ไม่ใช่ทางถนน ดังรูป

แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

 กำรเกษตร	ป่ำไม้	และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

 โคนม

 โคอื่นๆ

 กระบือ

 แกะ

 แพะ

 เลือกการจัดการมูลสัตว์

 เลือกการจัดการมูลสัตว์

 เลือกการจัดการมูลสัตว์

 เลือกการจัดการมูลสัตว์

 เลือกการจัดการมูลสัตว์

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย
Notation	Keys	  แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

กำรจัดกำรปศุสัตว์ภำยในพื้นที่
ชนิดและจ�านวนปศุสัตว์

กรอกจ�านวนตัวของแต่ละชนิด
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	ข้อมูลภำคขนส่ง	(Transportation)

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางถนน

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางราง

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางน�้า

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางอากาศ

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการขนส่งทางบกที่ไม่ใช่ทางถนน

รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย
Notation	Keys	   แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

	ขอบเขตที่	3	ประกอบด้วย ข้อมูลภาคขนส่ง (Transportation) ซึ่งจะพิจารณา

เพียงการขนส่งทีอ่อกไปนอกพืน้ทีจ่งัหวดัเท่านัน้ โดยรายละเอียดและวิธีการกรอกข้อมลู

จะเหมือนกบัขอบเขตที ่1 และข้อมูลภาคการจัดการของเสยี (Waste) ซึง่จะใช้ข้อมลูขยะ

พิจารณาที่เพียงการจัดการขยะที่ส่งไปก�าจัดหรือจัดการนอกพื้นที่จังหวัดเท่านั้น

กำรประเมินก๊ำซเรือนกระจก เป็นหน้าการค�านวณผลปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกระดับจังหวัดจากข้อมูลที่ผู้รายใช้งานได้บันทึกในเมนูบันทึกข้อมูลกิจกรรม 

โดยผู้รายใช้งานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ ่มบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยัน 

ผลการค�านวณ รายละเอียดดังรูป

กรอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคขนส่ง

ระบบจะแสดงปริมาณข้อมูลของแต่ละกิจกรรม

1.	ภำคพลังงำน	(Stationary	Energy)

1.1	กำรใช้พลังงำนในที่พักอำศัย

1.2	กำรใช้พลังงำนในธุรกิจกำรค้ำและหน่วยงำนรัฐ

1.3	กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง

1.4	กำรใช้พลังงำนในกำรผลิตพลังงำน

1.5	กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำเขำ้สู่สำยส่ง

1.6	กำรใช้พลังงำนในกำรเกษตร	ป่ำไม้	และประมง

1.7	กำรใช้พลังงำนในแหล่งที่ไม่สำมำรถระบุได้

1.8	กำรรั่วไหลของก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรท�ำเหมือง	จัดเก็บ	และขนส่งถ่ำนหิน

1.9	กำรรั่วไหลของก๊ำซเรือนกระจกจำกระบบน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ

1.2.1	ธุรกิจกำรค้ำ

1.2.2	หน่วยงำนรัฐ

ขอบเขต รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย หน่วย CO
2

CH
4

N
2
O Total	kg	CO

2
e

แหล่งที่มำ แหล่งอ้ำงอิง
Emission	factor	(kg/หน่วย)

Notation	Keys

	ภำคภำคกำรเผำไหม้อยู่กับที่	(Stationary	Energy)	

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัย

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการผลิตพลังงาน

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้ 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเกษตร ป่าไม้ และประมง

รำยกำร
ข้อมูลกิจกรรม

ปริมำณ หน่วย
Notation	Keys	   แหล่งที่มำ  ลิงค์/อัปโหลดเอกสำร

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

กรอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละภาคส่วน
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รำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ประกอบด้วย ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร 

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อจัดท�ารายงานและอัพโหลดไฟล์

เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อบันทึกแนบเข้าไปในระบบได้

สรปุผลกำรประเมนิก๊ำซเรอืนกระจก จะประกอบด้วย 2 เมน ูได้แก่ ตารางข้อมลู

ก๊าซเรือนกระจก และสรุปข้อมูลก๊าซเรือนกระจก โดยจะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ

แท่งและกราฟวงกลม รายละเอียดดังรูป

สรุปผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกรายกิจกรรม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
eq)

ภาคการจัดการของเสีย

(Waste): 0.0%

II.ภาคขนส่ง (Transportation): 95.7% 

I. ภาคพลังงาน (Stationary Energy) 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด: 4.3%

I. ภาคพลังงาน (Stationary Energy)
   ผลิตไฟฟ้า (Fossil fuel): 0.0%199,266.69

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 ขอบเขตที่ 3 

250k

200k

150k

100k

50k

0
1.16 0

ปร
ิมำ

ณ
กำ

รป
ล่อ

ยก
๊ำซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก	
(C

O
2eq

)

ตารางข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

สรปุผลกำรประเมนิก๊ำซเรอืนกระจก

สรุปข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

Basic Basic+

             8,464.35
   1,579.48
 0.53
 0.19
 0.01
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

V.1 การจัดการปศุสัตว์
IV.1 กระบวนการอุตสาหกรรม

III.5 การจัดการของเสียด้วยด้วยวิธีการไหม้ (เผาเทกอง)
V.3  วัสดุทางการเกษตรและแหล่งการปล่อยที่ไม่ใช่ CO

2

I.2  พลังงานในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ
I1.3 พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง

I.4.1/2/3 พลังงานในการผลิตพลังงาน
I1.4.4 พลังงานในการผลิตใไฟฟ้า 

I.5 พลังงานในการเกษตร ป่าไม้ และประมง
I.6 พลังงานในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้

 I.7 การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท�าเหมือง จัดเก็บ และขนส่งถ่านหิน
I.8  การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากระบบน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

II.2 การขนส่งทางราง
II.3 การขนส่งทางน�้า

II.4 การขนส่งทางอากาศ
II.5 การขนส่งทางบกที่ไม่ใช่ทางถนน (Off-Road)

IIII. 20 บ่อเกรอะ (Septic Tank)
IV.2 การใช้ผลิตภัณฑ์

V.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO
2
eq) :

II.4 การขนส่งทางถนน :189,188.30 of total

ขอบเขต

0 10k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 100k 110k 120k 130k 140k 150k 160k
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การหาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
แนวทางมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เริ่มจาก

- ศึกษาแผนและนโยบายในระดับประเทศและคัดเลือกมาตรการจากแผน 

และนโยบายเหล่านี้ ซึ่งมาตรการที่คัดเลือกในกลุ่มนี้ เป็นมาตรการที่บรรจุในแผนระดับ

ประเทศแล้ว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

คือ ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมียุทธศาสตร์

ที่เก่ียวข้อง คือ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสนับสนุนการลดก๊าซ 

เรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หรอืแผนทีน่�าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ปี 2564 - 2573 (NDC Roadmap 

on mitigation 2021 - 2030) 

โดยแผนพัฒนาที่น�ามาใช้ประกอบการพิจารณามาตรการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก เช่น

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

 แผนการปฏิรูปประเทศ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP)

 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (EEP)

 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558-2593

 แผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563

 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

 แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก5
บทที่
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 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศไทย 
 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 

 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด  เป็นต้น

โดยทั่วไปมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง 

คือ 

1)		เพิม่ประสทิธิภำพ	(Increase	Efficiency) ได้แก่ การเพ่ิมประสทิธภิาพในการ 

อุปโภคบริโภค และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในจังหวัด 

2)	ลดกำรใช้และกำรผลิต	 (Reduction	of	consumption/	production 

activities)	ได้แก่ การงดหรือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3)	หำสิง่อืน่ทดแทน	(Usage	of	alternatives)	ได้แก่ การหาทรัพยากรทีส่ะอาด 

กว่าเพื่อน�ามาใช้ทดแทนทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงกว่า

- ศึกษาแผนและนโยบายในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาในระดับภาค ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือการพัฒนาศักยภาพที ่

มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นศูนย์ 

(zero burning) เป็นต้น 

- รวบรวมและศึกษามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากเมืองอ่ืนๆ ที่มีบริบท 

ใกล้เคยีงกัน และจากการศกึษาเทคโนโลยกีารลดก๊าซเรอืนกระจกทัง้ในและต่างประเทศ

เพิ่มเติม เช่น Smart Meter, Smart Farming and Artificial Intelligence เพื่อน�ามา

ใช้เป็นแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกและประเมินศักยภาพต่อไป 
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ขั้นตอนการหาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มำตรกำรฯ	 ที่คัดเลือกในกลุ่มนี้เป็นมำตรกำร

ที่บรรจุในแผนระดับประเทศหรือแผนจังหวัด

มำตรกำรฯ	ในกลุ่มนี้เป็น

มำตรกำรที่ไม่ได้บรรจุในแผนจังหวัด

แผนและนโยบำย
ในระดับจังหวัด

ข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกของจังหวัด

เทคโนโลยีกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจก

ผลกำรทบทวนมำตรกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจก
ในเมืองอื่นๆ

แต่เป็นมาตรการฯ ที่เสนอแนะเพิ่มเติมจากการ
วิเคราะห์บริบทของจังหวัด รวมถึงตัวอย่างจาก
เมืองอื่นๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

A C

B

  EF  การเพิ่มประสิทธิภาพ 

  พลังงาน

  AE  การพัฒนาพลังงานทางเลือก

  TM  การจัดการในภาคขนส่ง

  WM การจัดการขยะมูลฝอย

  สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้

  FOR ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

  AGR  การเกษตร

 OTH มาตรการอื่นๆ/มาตรการ 

  สนับสนุน

แผนและนโยบำย

ในระดับประเทศ

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก

ประเมินศักยภำพกำรลด
ก๊ำซเรอืนกระจกในแต่ละมำตรกำร 
(พ.ศ.	2564	-	2573)	และจัดกลุ่ม
มำตรกำรรำยสำขำ

การคัดเลือกมาตรการและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก
การคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณาจากข้อมูลการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในปีฐาน  การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 2564 

- 2573) ของแต่ละจังหวัด ร่วมกับการพิจารณาแผนหรือนโยบายหรือมาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจกในระดับประเทศ และในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้มาตรการที่สอดคล้องกับ

บริบทของจังหวัดมากที่สุด 

จากนั้นน�ามาจัดกลุ่มมาตรการรายสาขาและเพื่อประเมินศักยภาพการลดก๊าซ

เรอืนกระจกในแต่ละมาตรการ (พ.ศ. 2564 - 2573)  โดยค�านวณได้จากการใช้เมือ่พจิารณา 

ระเบียบวิธีการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดจากโครงการลดก๊าซ 

เรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program: T-VER) หรือโครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก (Low 

Emission Support Scheme: LESS) หรือระเบียบวิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้สามารถ

แบ่งกลุ่มมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 6 กลุ่มมาตรการ คือ

 EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

 AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก
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 TM การจัดการในภาคขนส่ง 

 WM การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้

 FOR ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

 AGR การเกษตร 

ส�าหรับตัวอย่างมาตรการในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 

EE	กำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน

 การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED

 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า

 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย 

 ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคการเกษตร (Smart Agriculture)  

AE	กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือก

 การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองในอาคารภาครัฐ

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองในภาคธุรกิจการค้า 

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองในภาคอุตสาหกรรม

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคประชาชน

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน�้าภาคการเกษตร
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TM	กำรจัดกำรในภำคขนส่ง 

 การส่งเสริมการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า

 การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 การส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้า

 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรถประจ�าทางเป็นไฟฟ้า

 การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง

 การส่งเสริมการสร้างระบบขนส่งสาธารณะ

 การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย EV Car

 การทดแทนรถจกัรยานยนต์บรกิารส่งของหรอืรถจักรยานยนต์เช่าด้วย EV Motorcycle

 วันปลอดรถ ถนนปลอดภัย (Car Free day)

 การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลแทนน�้ามันดีเซล

 การส่งเสริมแก๊สโซฮอล์แทนน�้ามันเบนซิน

WM	กำรจัดกำรขยะมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	และวัสดุเหลือใช้

 การจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการก�าจัดขยะ โดยการเผา

 (Incineration)

 การปรับปรุงสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยจากการเทกองเป็นการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ

  และติดตั้งระบบรวบรวมก๊าซมีเทนเพื่อน�าไปเผาท�าลาย

 การเพิ่มปริมาณน�้าเสียเข้าระบบบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่ชุมชน

 มาตรการส่งเสริมการจัดการน�้าเสียฟาร์มสุกร

FOR	ป่ำไม้และพื้นที่สีเขียว

 การปลูกป่าอย่างยั่งยืน

 การลดความเสื่อมโทรมของป่า

 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ

 การส่งเสริมการลดการท�าลายป่า

 การส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน�้าและพื้นที่ป่าชายเลน
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AGR	กำรเกษตร

 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

 การลดการเผาในพื้นที่เกษตร 

 การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก

ตัวอย่างการหาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มาตรการฯ ที่คัดเลือกในกลุ่มนี้
เป็นมาตรการที่บรรจุในแผนระดับ
ประเทศหรือจังหวัดแล้ว

มาตรการฯ ในกลุ่มนี้เป็นมาตรการ
ที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนจังหวัด

- LED 
- เครื่องปรับอากาศ
- ผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV
- ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
- ใช้ Biogas แทน LPG

EEP AEDP NDC แผนพัฒนาจังหวัด

- การคัดแยกขยะต้นทางด้วย GEPP
- ส่งเสริม Smart Agriculture
- Car Free day

- การคัดแยกขยะ
- จัดการขยะอย่างถูกต้อง
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- การเพิ่มพื้นที่ป่า

มำตรกำรฯ	กำรลดก๊ำซเรือนกระจกต่ำงๆ	

ที่คัดเลือก

A

B

จัดท�ำแผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในระดับจังหวัด

1.		แผนกำรด�ำเนินงำนระยะสั้น	(1	-	2	ปี)
 มาตรที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านและ
 สามารถเริ่มด�าเนินการทันที

2.		แผนกำรด�ำเนินงำนระยะกลำง	(2	-	5	ปี)
 มาตรที่มีความพร้อมทุกด้าน แต่ขาดงบ 
 ประมาณหรือแหล่งทุนในการด�าเนินงาน

3.		แผนกำรด�ำเนินงำนระยะยำว	(>	5	ปี)
 มาตรการที่จ�าเป็นต้องมีการแก้ไขระเบียบ 
 ข้อบังคับหรือออกกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อ 
 ให้สามารถด�าเนินมาตรการในกลุ่มนี้ได้โดย 
 ไม่ติดขัด ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการประสานงาน 
 และขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

PDC	Road	Map
(Provincially Determined Contribution)

เลือกมำตรกำรเพื่อจัดท�ำ	(ตัวอย่ำง)

แผนปฏิบัติกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

จ�ำนวน	1	มำตรกำร

PDC	Action	Plan

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลัง

 มาตรการปลูกข้าวแห้งสลับเปียก

 มาตรการติดตั้ง Solar

 มาตรการ...

เมื่อมีการจัดกลุ่มมาตรการรายสาขาแล้ว สามารถน�ามาจัดท�าเป็นแผนลดก๊าซ

เรือนกระจกได้ตามความพร้อมในการด�าเนินงานและความจ�าเป็นเร่งด่วนของแต่ละ

จังหวัด โดยจังหวัดสามารถเลือกมาตรการเพ่ือน�ามาจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการลดก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานและใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผล

เบื้องต้นในการด�าเนินงานตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อไป

การประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละมาตรการ

GHG	Emission	
(tCO

2
e)

Time	(year)

Baselin
e	Emissions

Emissions	Reduction

Project	Emissions	+	Leakage	Emissions

 EF กำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน 5  มาตรการ

 AE  กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือก 6  มาตรการ

	 WM กำรจัดกำรของเสีย 4  มาตรการ

 TM  กำรจัดกำรในภำคขนส่ง 5  มาตรการ

 FOR ป่ำไม้และพื้นที่สีเขียว 3  มาตรการ

 AGR  กำรเกษตร 4  มาตรการ

Emissions	Re
duction

ปริมำณกำรลด
GHG

=	คำร์บอนเครดิต
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การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
ส�าหรบัการด�าเนนิงานของโครงการฯ เลอืกใช้หลกัการ Baseline scenario goal 

ในการก�าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่เป็นการตัง้เป้าหมายการปล่อยก๊าซ 

เรอืนกระจกเม่ือเทยีบกรณปีกต ิ(BAU) เนือ่งจากหลกัการนี ้สามารถสอดรบักับการคาดการณ์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU) ของจังหวัด และช่วยให้จังหวัด 

เหน็ภาพและเข้าใจการก�าหนดเป้าหมายและการด�าเนนิมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ของจังหวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม 

หลกัการ Baseline scenario goal ยงัสอดคล้องกบัแนวทางการตัง้เป้าหมายของประเทศ

ที่ได้แสดงเจตจ�านงในการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด (NDC) ซ่ึงเสนอเป้าหมายการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) เมื่อเทียบกับ

กรณีปกติ (BAU) 

ส�าหรับแนวทางในการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดสามารถเลือกได้ 

4 แนวทาง 

1.	 เป้ำหมำยตำมประเทศ คือ การก�าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับการแสดง

เจตจ�านงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย คือ การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ภายใน พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030 

ครอบคลุมทุกกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.	เป้ำหมำยตำมโลก คือ การก�าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิ

โลก โดยจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 ๐C ซึ่งมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ 69 และจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่เกิน 2.0 ๐C ซึ่งตั้งเป้าหมายร้อยละ 68

3.	เป้ำหมำยตำมเมืองต่ำงๆ คือ การก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

เป็นค่าเฉลี่ยของเป้าหมายของจังหวัดต่างๆ ที่ด�าเนินการมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันเป็นค่าเฉลี่ย

ของ 22 จังหวัด คือ ร้อยละ 14.80

4.	เป้ำหมำยตำมศกัยภำพ คอื การพจิารณาน�าศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจก

ของจังหวัดมาก�าหนดเป็นเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
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การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

เป้ำหมำยตำมโลกเป้ำหมำยตำมศักยภำพ

เป้ำหมำยตำมประเทศ

เป้ำหมำยตำมเมืองต่ำงๆ

กำรก�ำหนด

เป้ำหมำย

จังหวัด
D B

A

C
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ตัวอย่างจังหวัดที่เข้าร่วมการพัฒนา
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก

อบก. ด�าเนินโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 22 จังหวัด 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี สงขลา น่าน อุดรธานี สระบุรี สมุทรปราการ 

สระแก้ว หนองคาย สตูล นครราชสีมา เชียงใหม่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ 

สุโขทัย นครปฐม ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทย

มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ปีงบประมำณ	2560 

 นนทบุรี

 สงขลา

 ปีงบประมำณ	2561	

 น่าน

 สระบุรี

 สมุทรปราการ

 อุดรธานี

  ปีงบประมำณ	2564	

 ชลบุรี  สุรินทร์

 ระยอง สุโขทัย

 ฉะเชิงเทรา นครปฐม

  ปีงบประมำณ	2563	

  เชียงใหม่

  นครราชสีมา

  สุพรรณบุรี

  อุทัยธานี

  กาฬสินธ์ุ

  ปีงบประมำณ	2562	

  ชลบุรี

  สระแก้ว

  หนองคาย

  สตูล

6
บทที่

 ปีงบประมำณ	2559	

 กรุงเทพมหานคร

 ภูเก็ต
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2559 2562

2560 2563

2561 2564

โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก

ระดับจังหวัด ปีงบประมาณด�าเนินงาน
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ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1) การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง และภาคการจัดการของเสีย 

2) การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+ ซึ่งจะครอบคลุม 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบั Basic และกิจกรรมทีเ่กดิข้ึนภายในจงัหวดัภาค IPPU 

ภาค AFOLU รวมถึงกิจกรรมในภาคพลังงานและภาคขนส่งท่ีออกไปนอกพื้นที่จังหวัด  

โดยผลการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกปีฐานของจังหวัด แสดงดังตาราง
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จังหวัด	(ปีฐำน)
ปริมำณกำรปล่อย	GHG

Mt	CO
2
eq

BASIC BASIC+
 กรุงเทพมหานคร (2556) 39.85 40.79

 จังหวัดสระบุรี (2558) 5.85 27.93

 จังหวัดชลบุรี (2562) 19.43 23.00

 จังหวัดระยอง (2562) 16.90 21.97

 จังหวัดสมุทรปราการ (2558) 8.41 10.13

 จังหวัดนครราชสีมา (2561) 7.37 9.08

 จังหวัดเชียงใหม่ (2561) 4.23 6.31

 จังหวัดสงขลา (2557) 5.24 6.22

 จังหวัดฉะเชิงเทรา (2562) 5.07 5.79

 จังหวัดนนทบุรี (2557) 5.32 5.56

 จังหวัดนครปฐม (2562) 4.98 5.77

 จังหวัดสุรินทร์ (2562) 1.82 3.23

 จังหวัดอุดรธานี (2558) 2.22 3.14

 จังหวัดสุพรรณบุรี (2561) 1.75 3.14

 จังหวัดภูเก็ต (2556) 2.35 2.64

 จังหวัดน่าน (2558) 0.48 2.10

 จังหวัดกาฬสินธุ์ (2561) 1.03 1.82

 จังหวัดสุโขทัย (2562) 0.92 1.64

 จังหวัดสระแก้ว (2560) 1.02 1.54

 จังหวัดหนองคาย (2560) 0.68 0.97

 จังหวัดอุทัยธานี (2561) 0.44 0.77

 จังหวัดสตูล (2558) 0.43 0.51

จากตาราง เป็นการเรียงล�าดับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ Basic+ 

ซึ่งนิยมใช้ในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองทั่วโลกจากมากไปหา

น้อย (เป็นจังหวัดที่ร่วมโครงการ 22 จังหวัด โดยใช้ปีฐานที่ต่างกัน) โดยจังหวัดที่ปล่อย
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EF	กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

 6 มาตรการ

 ศักยภาพการลด

   ก๊าซเรือนกระจก
 793,126 tCO

2
eq

AE	กำรพัฒนำทำงเลือก

 8 มาตรการ

  ศักยภาพการลด

   ก๊าซเรือนกระจก

 21,115 tCO
2
eq

WM	 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย	
สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้
  4 มาตรการ
  ศักยภาพการลด

    ก๊าซเรือนกระจก
  86,389 tCO

2
eq

ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 40.79 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบกับมี

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องใช้พลังงาน

และทรัพยากรในปริมาณมากเพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการขนส่งที่ส่งผลให้

เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ส่วนจังหวัดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ  

จังหวัดสตูล 0.43 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เมื่อจังหวัดทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองแล้ว จังหวัด

สามารถทราบว่ามีกิจกรรมแต่ละชนิดในจังหวัดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใด

และสามารถน�าข้อมูลไปวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับจังหวัดตนเองได้

ตัวอย่ำง	จังหวัดเชียงใหม่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.31 ล้านตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า และมีการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  

ในกรณีปกติซึ่งได้ประเมินรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก Covid-19 โดยใช้ข้อมูล

คาดการณ์การใช้พลังงานรายกิจกรรมท่ีประเมินโดยส�านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) พบว่าจังหวัดเชียงใหม่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 8.50 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ปีพ.ศ. 2573 ดังนั้นในการด�าเนินการมาตรการเพื่อให้

สามารถบรรลเุป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของจงัหวดั จงึได้มกีารจัดท�าแผนการลด

ก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2573 โดยการจัดท�าแผนลดก๊าซเรือนกระจก

ของจังหวัดจะช่วยให้จังหวัดมีแนวทางในการด�าเนินงานและสามารถผลักดันให้ด�าเนิน

การมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 34 มาตรการ สามารถจัดเป็น 

กลุ่มมาตรการ 6 กลุ่มตามการน�าเสนอในบทที่ 5 จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจก 

ได้ถึง 1,140,125 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ปีพ.ศ. 2573 ดังภาพ



 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)      67 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)      67

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการลดก๊าซเรือนกระจก

ระยะเร่งด่วน

จัด ต้ังคณะท�างานที่ช ่วย

ขับเคลื่อนและติดตามการ

ประเมินผลด�าเนินงานตาม

แผนการลดก๊าซเรอืนกระจก

 การสนับสนุนด้านเทคนิค

 การติดตามและประเมินผล

 การจัดการพัฒนาความรู้  

  และประชาสัมพันธ์

จดัท�าแผนปฏิบตักิารการลดก๊าซเรอืนกระจก

 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงความส�าคัญของการลด

ก๊าซเรือนกระจก

 การพัฒนาศักยภาพและการสร้างความ

เป็นหุ้นส่วนในการด�าเนินงานระหว่างภาครัฐ 

เอกชน เมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การพฒันา/เพิม่ประสทิธภิาพการใช้เครือ่งมอื

และกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก

 การก�ากับการด�าเนินงานและ
การตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง

 การทบทวนเป้าหมาย เพือ่ให้ทนั
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ระยะด�ำเนินกำรระยะเตรียมควำมพร้อม

EE  การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
AE  การพัฒนาพลังงานทางเลือก
WM  การจัดการขยะมูลฝอย
TM  การจัดการในภาคขนส่ง
FOR  ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
AGR  การเกษตร

พ.ศ. 2564

นอกจากนีเ้พือ่ให้การด�าเนนิมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกของจงัหวัดสามารถ 

ด�าเนินการทันทีและทางจังหวัดสามารถขับเคล่ือนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

เหล่านี้ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดในอนาคต จึงได้จัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนแผน 

ลดก๊าซเรือนกระจกโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

TM	กำรจดักำรในภำคขนส่ง

 10 มาตรการ

 ศักยภาพการลด

   ก๊าซเรือนกระจก

 102,553 tCO
2
eq

FOR	ป่ำไม้และพื้นที่สีเขียว

 3 มาตรการ

 ศักยภาพการลด

   ก๊าซเรือนกระจก

 59,500 tCO
2
eq

AGR	กำรเกษตร

 3 มาตรการ

 ศักยภาพการลด

   ก๊าซเรือนกระจก

 77,442 tCO
2
eq

พ.ศ. 2564 - 2573
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ระยะเร่งด่วน คอื จดัตัง้คณะท�างานเพือ่การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแแผน 

การลดก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย คณะท�างานจัดท�ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

และคณะท�างานสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสนับสนุน

ด้านต่างๆ เช่น 

1)  การสนบัสนนุด้านเทคนคิ (Technical Assistance) คอืการสนับสนุนในด้าน 

  เทคนิคและวชิาการเพือ่ให้การขบัเคลือ่นแผนการด�าเนนิงานเป็นไปตามแผนท่ี 

  วางไว้

2) การติดตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation) คอื การจัดท�ากรอบ 

  ในการติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก

3) การจดัการ พฒันาความรู ้และประชาสมัพนัธ์ (Knowledge Management 

   & Capacity Development & Public Relation) คอื การพัฒนาแหล่งข้อมูล 

  และความรู้ เพือ่พฒันาศักยภาพของผูท้ีเ่กีย่วข้องรวมถงึการประชาสมัพนัธ์ให้ 

  ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4) การเงนิและการลงทนุ (Finance) คือ การจดัหาแหล่งเงนิทนุทีส่ามารถเข้าถงึได้

ระยะเตรยีมควำมพร้อม คอื การเตรยีมความพร้อมในการจดัท�าแผนปฏบัิตกิาร

ลดก๊าซเรือนกระจกในทกุมาตรการตามแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก และการเตรยีมความ

พร้อมเก่ียวกบัการพฒันาความรูค้วามเข้าใจในมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี ้รวม

ถึงศักยภาพของคนและเครื่องมือในการด�าเนินการตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ระยะด�ำเนินกำร	คือ การด�าเนินมาตรการตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การ

ติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และการปรับปรุงผลการด�าเนินการ และ

การก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะต่อไป
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เพ่ือให้การเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต�่าเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

จังหวัดควรจะต้องด�าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

	กำรแต่งต้ังหน่วยงำนเพือ่ตดิตำมประเมนิผล	:	ควรแต่งตัง้หน่วยงาน

หลักในการที่จะรับผิดชอบการด�าเนินงานและผลักดันการด�าเนินงานในแต่ละ

มาตรการของแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถ

ติดตามประเมินผลส�าหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่างๆ ได้

	 รำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก	 : ควรมีการปรับปรุงข้อมูลก๊าซ 

เรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการติดตามผลการด�าเนินงานของ

แผนการลดก๊าซเรือนกระจก 

 มำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกอื่นๆ	 : จังหวัดไม่ได้มีศักยภาพการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการที่น�าเสนอในแผนลดก๊าซเรือนกระจกของ

จังหวัดเท่านั้น ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่จังหวัดสามารถน�ามาด�าเนินการได้อีก 

ซึ่งอาจต้องมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

	ศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก	: มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เสนอได้คัดเลือกจากสภาวะแวดล้อมและความเหมาะสมที่เหมาะกับบริบท

จังหวัด ณ ปีนั้นๆ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีหรือบริบทของจังหวัด 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจังหวัดควรทบทวนและคัดเลือกมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกอีกครั้งหรืออย่างน้อยทุกๆ 3 ปี
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