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ส่ำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคำร์บอนต ่ำ

โครงกำรพัฒนำแนวทำงลดก๊ำซเรือนกระจกระดับจังหวัด 
และ

โครงกำรน่ำร่องเพื อพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก
ระดับเมืองโดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ

สุมน สุเมธเชิงปรัชญำ



“ผลกระทบ” จำกกำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

อุณหภูมิโลกที เพิ มสูงขึ้น และกำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ส่งผลกระทบ ทั้งด้ำนควำมถี และควำมรุนแรง 

ต่อทรัพยำกรธรรมชำติ สิ งแวดล้อม และผลิตภำพ (productivity) ของประเทศ

ภำคป่ำไม้ และกำรเกษตร
• ควำมเสียหำยจำกควำมแห้งแล้ง
• ผลผลิตกำรเกษตรตกต ่ำ

ทรัพยำกรน้่ำ
• อุทกภัย
• ภัยแล้ง

สุขภำพอนำมัย
• ควบคุมโรคระบำด
• โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้่ำ

ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
• กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
• ท่ำลำยโครงสร้ำงพื้นฐำน

ส่งผลกระทบเชื อมโยงต่อ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ งแวดล้อม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในท้องถิ น 
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Rank Country 
Total GHG Emissions 

(MtCO₂e ) 
Total (%) 

1 China 11,576.87 23.45%
2 United States 5,833.49 11.82%
3 India 3,235.66 6.56%
4 European Union (27) 3,162.75 6.41%
5 Russia 2,391.38 4.84%
6 Indonesia 2,229.00 4.52%
7 Brazil 1,379.38 2.79%
8 Japan 1,263.87 2.56%
9 Iran 867.96 1.76%
10 Germany 808.73 1.64%
21 Thailand 417.24 0.85%

สถำนกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของโลก/ประเทศไทย

ข้อมูลจำก World Resource Institute 
ในปี 2016 มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของโลกรวม 49,358.03 

ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (รวม LULUCF)
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เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย
เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย
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กำรถ่ำยทอดแผนและเป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจก ในระดับต่ำงๆ

ยุทธศำสตร์ที  5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที เป็นมติรต่อสิ งแวดล้อม
1.กำรเพิ มพื้นที ป่ำไมข้องประเทศ ร้อยละ 40
2.ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศลดลง 20-25% ของกำรปล่อยในกรณีปกติภำยในป ี2573

ยุทธศำสตร์ที  4 กำรเติบโตที เป็นมิตรกบั
สิ งแวดล้อมเพื อกำรพัฒนำที ยั งยืน
1. ปริมำณกำรปล่อย GHG ในภำคพลังงำนและ

คมนำคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 7 ของกำร
ปล่อยในกรณีปกติภำยในปี 2563

2. ต้นทุนกำรลดกำรปลอ่ย GHG ต่อหน่วยมี
แนวโน้มลดลง

3. มีแผนปฏิบัติกำรกำรปรับตัวเพื อรองรับกำร
เปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในสำขำที จ่ำเป็น

4. มีกำรจัดตั้งกลไกภำยในประเทศเพื อสนบัสนุน
ด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยีและกำรเสรมิสรำ้ง
ศักยภำพ

กำรถ่ำยทอดแผนและเป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจก ในระดับต่ำงๆ
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กำรถ่ำยทอดแผนและเป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจก ในระดับต่ำงๆ

6ที มำ : https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13

กำรถ่ำยทอดแผนและเป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจก ในระดับต่ำงๆ
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ประเทศไทยกับกำรมีส่วนร่วมในกำรลดโลกร้อน

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC)

• ให้สัตยำบันเข้ำร่วมเป็นรัฐภำคีอนุสัญญำฯ เมื อวันที  28 ธันวำคม 2537

พิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol)

• ให้สัตยำบันเมื อวันที  28 สิงหำคม 2545

ควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement)

• ให้สัตยำบันเมื อวันที  21 กันยำยน 2559
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ประเทศไทยกับกำรมีส่วนร่วมในกำรลดโลกร้อน
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เล็งเห็นถึงควำมส่ำคัญ

“จังหวัด” ถือได้ว่ำเป็นแหล่งที 
มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน

ปริมำณสูง 

แต่ก็พบว่ำเป็นแหล่งที มีบทบำท
ส่ำคัญและมีศักยภำพในกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมี
นัยส่ำคัญ 

โครงกำร “กำรพัฒนำ
แนวทำงลดก๊ำซเรือน
กระจกระดับจังหวัด”

สนับสนุนให้จังหวัดมีกำร
รำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือน

กระจกและจัดท่ำแผนกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจก 

ก่ำหนดเป็นนโยบำย แผน เป้ำหมำย และแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก เพื อมุ่งสู่กำรเป็นเมือง

คำร์บอนต ่ำ ตำมนโยบำยรัฐบำล
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จัดท่ำรำยงำนข้อมลู
กำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก

ศึกษำศักยภำพและ
วิเครำะห์มำตรกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
กำรก่ำหนดเป้ำหมำย

กำรลดก๊ำซเรือนกระจก
กำรพัฒนำแผนกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจก

กำรปฏิบัติตำม
แผนงำน

กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร

ด่ำเนินงำน

แนวทำงกำรพัฒนำสู่เมืองคำร์บอนต ่ำ
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กำรด่ำเนินงำนในภำคเมืองของ อบก.
❖ อบก. ได้ด่ำเนินกำรขับเคลื อนกิจกรรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นและจังหวัดให้มีกำรจัดท่ำข้อมูลปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำรศึกษำศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกทั้งในระดับองค์กรและระดับเมือง เพื อมุ่งสู่กำรเป็น
เมืองคำร์บอนต ่ำ 

ระดับจังหวัด

ระดับเมือง

ระดับองค์กร

• 22 จังหวัด (ด่ำเนินกำร ปี 2559–2564)
ปี 2565 ด่ำเนินกำรใน 4 จังหวัด (แพร่ กำญจนบุรี ขอนแก่น กระบี )

• 94 เทศบำล (ด่ำเนินกำร ปี 2557-2562)

• 237 เทศบำล (ด่ำเนินกำรปี 2554–2564)     
ปี 2565 ด่ำเนินกำร 24 เทศบำล

กำรด่ำเนินงำนในภำคเมืองของ อบก.
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กำรจัดท่ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกในระดับจังหวัด

12

ปีงบประมำณ 2559

กรุงเทพมหำนคร

ภูเก็ต

ปีงบประมำณ 2560

นนทบุรี

สงขลำ

ปีงบประมำณ 2561

น่ำน

สระบุรี

สมุทรปรำกำร

อุดรธำนี

ปีงบประมำณ 2562

ชลบุรี

สระแก้ว

หนองคำย

สตูล

ปีงบประมำณ 2563

เชียงใหม่

นครรำชสีมำ

สุพรรณบุรี

อุทัยธำนี

กำฬสินธุ์

ปีงบประมำณ 2564

ชลบุรี สุรินทร์

ระยอง สุโขทัย

แพร่ นครปฐม

ปีงบประมำณ 2565

แพร่ ขอนแก่น

กำญจนบุรี กระบี 

ด่ำเนินงำนมำแล้ว 22 
จังหวัด

กำรจัดท่ำข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกในระดับจังหวัด

โครงกำรพัฒนำแนวทำงลดก๊ำซเรือนกระจกระดับจังหวัด โครงกำรน่ำร่องเพื อพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก
ระดับเมืองโดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ



จัดท่ำจัดท่ำรำยงำน
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก

กิจกรรมส่ำคัญของโครงกำร

วิเครำะห์ศักยภำพใน
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก

พัฒนำระเบียบวิธีกำร
ค่ำนวณกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจกที 
เหมำะสมกับจังหวัด

จัดท่ำแผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

พัฒนำข้อเสนอกำรระดม
ทุนส่ำหรับโครงกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกโดยใช้กลไก
ตลำดภำยใต้บริบทควำม

ตกลงปำรีส ข้อที  6

กำรประเมินก๊ำซเรือน
กระจกจำกกำรใช้
ประโยชน์ที ดิน

เชิงพื้นที 

โครงกำรพัฒนำแนวทำงลดก๊ำซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

โครงกำรน่ำร่องเพื อพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ
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Timeline ภำยใต้โครงกำร

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65
ก.ค. 
65

ส.ค. 
65

ก.ย. 
65

แนะน่ำโครงกำรต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ประชุมคณะท่ำงำนครั้งที  1

ลงพื้นที เก็บข้อมลู

ประชุมคณะท่ำงำนครั้งที  2 ประชุมคณะท่ำงำนครั้งที  3

สัมมนำถ่ำยทอดควำมรู้ 
และแถลงผลส่ำเร็จโครงกำร

- ควำมเป็นมำและ
รำยละเอียดโครงกำร

- ชนิดข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลที ใช้ในกำร
จัดท่ำรำยงำนข้อมูล
ก๊ำซเรือนกระจกระดบั
เมือง

- ผลกำรศึกษำปรมิำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ
ผลกำรคำดกำรณ์ปรมิำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

- ผลกำรศึกษำมำตรกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

- กำรคัดเลือกแผนปฏิบตัิกำร

- ผลกำรศึกษำปรมิำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก 
ผลกำรคำดกำรณ์ และมำตรกำรในกำรลดกำ๊ซ
เรือนกระจก

- แผนปฏิบัติกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
- ผลกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกที ดนิและและ
กำรปลอ่ยและกักเก็บกำ๊ซเรือนกระจกจำกกำรใช้
ประโยชน์ที ดนิ

• 4 พ.ย. 64 : แพร่
• 8 พ.ย. 64 : กำญจนบุรี
• 25 พ.ย. 64 : ขอนแก่น
• 9 ธ.ค. 64 : กระบี 

ค่ำนวณปริมำณกำรปล่อย ghg

โครงกำรพัฒนำแนวทำงลดก๊ำซเรือนกระจกระดับจังหวัด 
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คัดเลือกจังหวัด/
พบผู้ว่ำฯแนะน่ำ
โครงกำร

ประชุมคณะท่ำงำนฯ
ครั้งที  1 แนะน่ำโครงกำร 
/ลงพื้นที เก็บข้อมูล/ค่ำนวณ
กำรปลอ่ย ghg

ประชุมคณะท่ำงำนฯ
ครั้งที  2 รำยงำนผล
กำรปลอ่ย ghg /มำตรกำร
เบื้องต้น/คัดเลือกระเบียบ
วิธีกำร

พัฒนำระเบียบวิธี
ค่ำนวณกำรลดghg ที 
เหมำะสมกับจังหวัด

ประชุมคณะท่ำงำนฯ
ครั้งที  3 น่ำเสนอระเบียบวิธี
ค่ำนวณกำรลด ghg ที 
เหมำะสม

พ.ย. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – ม.ิย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 ต.ค. – ธ.ค. 65
ปี1

วิเครำะห์กำรใช้กลไกตลำด 
พัฒนำข้อเสนอทำงกำรเงิน/
พัฒนำเว็บไซต์

ประชุมคณะท่ำงำนฯ ครั้งที  4 เสนอ
ร่ำงข้อเสนอโครงกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกโดยใช้กลไกตลำดเบื้องต้น

ปรับปรุงและจัดท่ำข้อเสนอ
โครงกำรฉบับสมบูรณ์

ม.ค. – มี.ค. 66 เม.ย. – มิ.ย. 66 ก.ค. – ก.ย. 66 ต.ค. – ธ.ค. 66ปี2

จัดท่ำข้อมูล
กำรปล่อย ghgและ
พัฒนำระเบียบวิธี

ค่ำนวณ

พัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรโดยใช้

กลไกตลำด

อบรม แลกเปลี ยน
ประสบกำรณ์

ประชุมคณะท่ำงำนฯ ครั้งที 6 
จัดสัมมนำ ฝึกอบรม ผลส่ำเร็จจำก
กำรด่ำเนินโครงกำรใช้กลไกตลำด
ภำยใต้บริบทควำมตกลงปำรสี

ติดตำม ให้ข้อแนะน่ำ ประสำนกำร
ด่ำเนินโครงกำรระหว่ำงผู้ที สนใจ

ม.ค. – ม.ีค. 67 เม.ย. – มิ.ย. 67 ก.ค. 67

ประชุมคณะท่ำงำนฯ ครั้งที  5 
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที มีส่วนได้
เสียในจังหวัดต่อโครงกำร

น่ำเสนอโครงกำรแก่ผู้สนใจ/ 
ติดตำม ให้ข้อแนะน่ำ ประสำนกำร
ด่ำเนินโครงกำรระหว่ำงผู้ที สนใจ

ปี3

โครงกำรน่ำร่องเพื อพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ
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02 141 9835

02 143 8400

sumon@tgo.or.th

http://lowcarboncity.tgo.or.th

ghginfo

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

สำมำรถเลือกดำวน์โหลดแอปฯ ได้จำก 2 ช่องทำง

Carbon4Thai
แอปพลิเคชั นศูนย์กลำงสถำนกำรณ์
ก๊ำซเรือนกระจกส่งตรงถึงมือถือคุณ

สนใจข้อมูลเพิ มเติม ... โปรดติดต่อ


