
การประชุมคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 
โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)

โครงการน าร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ
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ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุม

วาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
3.2 กำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในปีฐำน (พ.ศ. 2562) 
3.3 กำรประเมินก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด

วาระที่ 4    เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กำรคำดกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคต (พ.ศ. 2565 – 2573)
4.2 มำตรกำรและศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น    
4.3 กำรคัดเลือกมำตรกำรเพื่อพัฒนำระเบียบวิธีกำรค ำนวณกำรลดก๊ำซเรือนกระจกเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของจังหวัดภำยใต้ควำมตกลง

ปำรีส ข้อที่ 6 (Article 6)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป
5.2 กำรประชุมครั้งถัดไป



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม



วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น 

(เพิ่มเติม)
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การแต่งตั้งคณะท างานฯ จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ค าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1965/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็น

แรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

นายชาลี พงษ์นุ่มกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี

โดยมีหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 5358/2564
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง 
โดยใช้กลไกตลำดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น 



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.2 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของจังหวัดขอนแก่นในปีฐาน (พ.ศ.2562)
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ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ขอนแก่น

ประชุมคณะท างานฯ จังหวัดครั้งที่ 1 :
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
ณ เรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท 
แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ณ ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
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ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูล : 
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565



10

ขอบเขตการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตที่ 2 (Scope 2)

การปล่อย GHG ทางอ้อม ที่เกิดจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่น าเข้ามาจากภายนอก

ภาคขนส่ง 

เกษตร ป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

กระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ภาคพลังงาน การจัดการของเสีย

ขอบเขตที่ 1 (Scope 1)

การปล่อย GHG ทางตรง เกิดจากการใช้พลังงาน
ภายในขอบเขตเมือง 

ขอบเขตที่ 3 (Scope 3)
การปล่อย GHG ทางอ้อมอื่นๆ 

ครอบคุลมพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น 10,885.99 ตารางกิโลเมตร

ปีที่จัดท าข้อมูลรายงาน (ปีฐาน) 
มกราคม – ธันวาคม 2562

GPC เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้จังหวัด
• มีระเบียบวิธี ในการตรวจวัดท่ีเหมาะสม และ

สามารถท าการตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
• มีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม

และครอบคลุมกิจกรรมของจังหวัด
• มีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ

สากล สามารถขอรับการสนับสนุนในระดับสากลได้



จังหวัดขอนแก่น : ภาพรวมการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน (พ.ศ.2562)

จังหวัดขอนแก่น มีการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2562 จากพื้นที่ป่า
ไม้ (Forest) และพื้นที่เพาะปลูก (Cropland) เท่ากับ 0.65 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

จังหวัดขอนแก่น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 
3.74 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic) และ 
4.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

การปล่อย (Emissions) และการดูดกลับ (Removals) ของคาร์บอนที่อยู่ในอินทรียสารในการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภทย่อยท่ีเปลี่ยนแปลงต่อปี (Annual Carbon Stock Change) จากแหล่งสะสมคาร์บอน (Carbon pools)
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จังหวัดขอนแก่น : ผลการศึกษาปริมาณ GHG ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

กลุ่มของกิจกรรม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq)

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 ขอบเขตที่ 3 BASIC BASIC+

I.  พลังงำน 

(Stationary Energy)

เผำไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด 379,576 1,281,305 IE 1,660,881 1,660,881

กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ 1,888,477

II. กำรขนส่ง (Transportation) ทั้งหมดของกลุ่ม 1,512,386 NO 134,491 1,512,386 1,646,877

III. กำรจัดกำรของเสีย (Waste)
ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง 562,928 2,544 565,472 565,472

ของเสียจำกเมืองอ่ืน 614

IV. กระบวนกำรอุตสำหกรรม และกำร

ใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU)

กระบวนกำรผลิต NO

กำรใช้ผลิตภัณฑ์ NE

V. กำรเกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU)
ทั้งหมดของกลุ่ม 1,029,903 1,029,903

รวม 3,484,793 1,281,305 137,035 3,738,739 4,903,133

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic+ Non-applicable emissions

แหล่งการปล่อยที่เพิ่มเติมจากขอบเขตที่ 1 (เฉพาะเมือง)
+

NO = ไม่ปรากฎกิจกรรมของเมือง (Not Occurring) NE    = ไม่สามารถประเมินได้ (Not Estimated)

IE   =  กิจกรรมน้ีถูกประเมินและรายงานรวมกับกลุ่มกิจกรรมอ่ืน (Included Elsewhere)
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จังหวัดขอนแก่น : ผลการศึกษาปริมาณ GHG ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

0.90%

การรายงานแบบ Basic การรายงานภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2
และ ภาคการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากเมือง

การรายงานแบบ Basic+ การรายงานการปล่อย GHG ครอบคลุม Basic รวมกับภาค IPPU ภาค AFOLU
และภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ในขอบเขตที่ 3

ภาคการขนส่ง (Transportation)

ภาคการจัดการของเสีย (Waste)

ภาค AFOLU

ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

  งกลบ/เทกอง วิธีชีวภาพ เผาขยะ การบ าบัดน้ าเสีย

1,512,386 tCO2eq

565,472 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic 3,738,739 tCO2eq 1,029,903 tCO2eq

ทางถนน

134,491 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+ 4,903,133 tCO2eq

29.27% 18.21% 42.34% 2.79% 0.04% 
ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

3.01% 
ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

99.89% 0.10% 0.02% IE IE

ทางราง58.20%
10.64%

57.34% 0.47% 42.18%0.01

การปศุสัตว์  Livestock)

32.86%

1.45%

การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid)

8.57%

แหล่งกำรปล่อยอื่น ๆ และกำรปล่อย
ที่ไม่ใช่ CO2 จำกพื้นดิน

57.12%

ทางอากาศ
31.16%

ภาคพลังงาน (Stationary Energy) 1,660,881 tCO2eq

NO

ภาค IPPU

การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต

NO NE

ภาคการขนส่ง (Transportation)



จังหวัดขอนแก่น : ผลการศึกษาปริมาณ GHG ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

2

13

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ.2562 = 4,903,133 tCO2eq (แบบ Basic+)
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จังหวัดขอนแก่น : ผลการศึกษาปริมาณ GHG ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+

จังหวัดขอนแก่นปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 4.90 MtCO2eq

o คิดเป็น 2.72 tCO2eq/คน (ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์) 

o คิดเป็น 2.62 tCO2eq/คน (ประชำกรท้ังหมด)

o คิดเป็น 450.41 tCO2eq/ตารางกิโลเมตร

o คิดเป็น 22.91 tCO2eq/ล้านบาท



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.3  การประเมินก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด



หลักการ: ขอบเขตการประเมินก๊าซเรอืนกระจกจากการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

Thailand Greenhouse Gas Management Organization  (Public Organization)

• สนับสนุนการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

• อ้างอิงวิธีการค านวณคู่มือ GPC, 2006 IPCC และ GPG for LULUCF 2013

การปศุสัตว์ (Livestock)
การใช้และการเปลี่ยนแปลง                  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การรวมแหล่งปล่อยอื่น ๆ และการปล่อยที่ไม่ใช่ 

CO2 จากพื้นดิน

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนจากกิจกรรมการใช้และการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่จังหวัด



หลักการ: การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน

18 18

สมการพื้นฐาน

ปริมาณการปล่อยและกักเก็บ                 
ก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกิจกรรม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

=

ปริมาณการปล่อยและกักเก็บ                 
ก๊าซเรือนกระจก

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ าแนกตามประเภท 

หน่วย: ไร่ หรือ เฮกตาร์

ระดับการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Tier 1: ค่าแนะน าจากคู่มือ
Tier 2: ค่าเฉพาะของประเทศ
Tier 3: ค่าเฉพาะของประเทศ จากการตรวจวัด
ในพื้นที่ หรือแบบจ าลอง / สมการอลัโลเมตรี

GHG Emissions and Removals Emission Factors (EF)
X

Accuracy มาก

Accuracy น้อย

Activity Data (AD)

ค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนใน             
แหล่งสะสมคาร์บอนรายปี 

หน่วย: ตันคาร์บอน / ไร่ หรือ เฮกตาร์ / ปี)

วิธีการได้มาของข้อมูลกิจกรรม
แนวทาง 1: ข้อมูลสถิติ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
แนวทาง 2: ข้อมูลจากการส ารวจ
แนวทาง 3: ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล / 

ข้อมูลจากการคาดการณ์โดยใช้แบบจ าลอง

CO2

X X
44/12 แปลง

หน่วย C 
เป็น CO2



หลักการ: การแบ่งประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน
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การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 6 ประเภท

2) พื้นที่เพาะปลูก (Cropland)
พื้นที่ส ำหรับกำรเกษตร รวมทั้ง
นำข้ำว และระบบวนเกษตร

3) พื้นที่ทุ่งหญ้า (Grassland)
พื้นที่ทุ่งหญ้ำปล่อยว่ำง และ
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 

1) พื้นที่ป่าไม้ (Forest land)
พื้นที่ทั้งหมดที่เต็มไปด้วยต้นไม้  
หรือป่ำไม้

6) พื้นที่อื่น ๆ (Other)
พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน หิน น้ ำแข็งและพื้นที่ซึง่ไม่
ตกอยู่ในประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) – 5)

4) พ้ืนท่ีชุ่มน้ า (Wetlands)
พื้นที่ซึ่งมีกำรขุดพีตเป็นเชื้อเพลิงและพื้นที่ซึง่มีน้ ำท่วมขงั 
หรือเปียกชุ่มไปด้วยน้ ำตลอด หรือเป็นบำงช่วงของปี 
รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ ำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น

5) พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง(Settlements)
พื้นที่เพื่อกำรอยู่อำศัย และกำรคมนำคมขนส่ง 



หลักการ: ข้อมูลกิจกรรม
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สรุปวิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลกิจกรรม: แนวทาง 1-3

1

2

3

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล: การลงส ารวจตามช่วงเวลา (Periodic Survey)

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล: เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing)

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล: การส ารวจรายปี (Annual Census)

แนวทาง 1: ข้อมูลสถิติ (Basic Land Use Data)

แนวทาง 2: ข้อมูลจากการส ารวจ (Survey of Land Use and Land Use Change)

แนวทาง 3: ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Geographically Explicit Land Use Data)



การบูรณาการ: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่
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เป็นเทคโนโลยีที่ได้ข้อมูลในการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ครอบคลุมบริเวณกว้าง

เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพ้ืนที่ในสองช่วงเวลา

สามารถประเมินและแสดงผลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
เชิงพื้นท่ี (Area Based) น ำไปสู่กำรเลือกมำตรำกำรที่เหมำะกับพื้นที่

เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบน าทางด้วยดาวเทียม



หลักการ: ผังการด าเนินงาน
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วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 2
Data Acquisition

Data Preparation

Pre-Processing

Processing Post-Processing GHG Calculation



หลักการ: การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใชป้ระโยชน์ทีด่ินเชงิพื้นที่
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พิจารณาการปล่อย (Emissions) และการกักเก็บ (Removals) ของคาร์บอนที่อยู่ในอินทรียสาร ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภทย่อยที่เปลี่ยนแปลงไปต่อปี (Annual Carbon Stock Change) จากแหล่งสะสมคาร์บอน (Carbon 
Pools)
• พื้นที่ที่การใช้ประโยชน์ที่ดินคงเดิม 
เช่น พื้นที่ป่าไม้ ยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้

• พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เช่น 

- พื้นที่เกษตรกรรม เปลี่ยนเป็น
พื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง

- พื้นที่ป่าไม้ เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน
จากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
(Land Conversion)

• การกักเก็บคาร์บอนในแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Remaining)

• วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างสองช่วงเวลาเชิงพื้นที่



ขอบเขตช่วงเวลาศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล
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ปีฐานและปีค านวณก๊าซเรือนกระจก
2561 2562 2563 2564

ชุดข้อมูล ปีฐาน/ปีค านวณ

ช่วงเวลาที่ 1
2561

2562

ชุดข้อมูล ปีฐาน/ปีค านวณ

ช่วงเวลาที่ 2
2562

2563

ชุดข้อมูล ปีฐาน/ปีค านวณ

ช่วงเวลาที่ 3
2563

2564

1

2

3

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี 2562

ผลลัพธ์

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี 2563

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี 2564



ข้อมูลที่ใช้

25

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 
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พื้นที่ศึกษา : ขอนแก่น

• มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมำณ 10,885.99 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้ำนไร่
• ตอนเหนือของจังหวัดเป็นท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำชีและแม่น้ ำพอง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของเขื่อนอุบล

รัตน์และเป็นแหล่งน้ ำท่ีส ำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นท่ีกำรเกษตร
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พื้นที่ป่าไม้

3
8

ประเภทป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำ
ดิบแล้ง และป่ำเต็งเร็ง ตำมล ำดับ ซึ่งพบมำกที่สุด
ในพ้ืนที่ อ.ภูผำม่ำน อ.สีชมพู อ.เวียงเก่ำ อ.หนอง
นำค ำ และ อ.เขำสวนกวำง 

2561 2562 2563 2564

760,769.24 ไร่ 763,929.46 ไร่ 763,545.31 ไร่ 765,234.10 ไร่

พื้นที่ป่ำไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำก
จังหวัดขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3 ปี 2 
ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และป้องกันแก้ไข
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศและฝุ่นละออง



ผลการศึกษา : การส ารวจภาคสนาม
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เพื่อตรวจสอบการแปลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม



ผลการศึกษา : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2561 - 2564

29

แผนท่ีการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ปี 61-64 จ. ขอนแก่นการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ปี 61-64 จ. ขอนแก่น



30

ผลการศึกษา : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ปี 2561 -2562
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ผลการศึกษา : สรุปการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก จังหวัดขอนแก่น 

(ตันคาร์บอนไดออกไซดต่์อปี)
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ผลการศึกษา : แผนที่การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปี 62-64 

CO2
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Q&A
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อ.ดร.วาสินี วรรณศิริ
สาขาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
(พ.ศ. 2565 – 2573)
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จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต = ข้อมูลกิจกรรมในอนาคต X ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลกิจกรรมในอนาคต =   ข้อมูลกิจกรรมในปีฐาน x อัตราการเติบโตของกิจกรรม

ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission Factor) เหมือนกับค่ำในปีฐำน ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือกระบวนกำรท่ีกระทบกับกำรเกิดก๊ำซ
เรือนกระจกอย่ำงมำก 

กำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคต (พ.ศ.2565-2573) ใน 2 กรณี ได้แก่

ในกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังจนถึงปี 2563-2564 เป็นฐำนในกำรคำดกำรณ์ 
ในกรณีไม่มี Covid-19 โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังจนถึงปี 2562 เป็นฐำนในกำรคำดกำรณ์ 
โดยพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของกิจกรรมย้อนหลังร่วมกับผลกำรศึกษำสมมติฐำนกำรเติบโตของกิจกรรมในภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีสมกำรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลจริง คำดกำรณ์

4.90 MtCO2eq
x

x

จังหวัดขอนแก่นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต ณ พ.ศ. 2573 เท่ากับ

7.03 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

7.03 MtCO2eq

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 7,030,947 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1

2

3
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จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 5,589,315 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ข้อมูลจริง คำดกำรณ์

4.90 MtCO2eq
x

x

จังหวัดขอนแก่นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต ณ พ.ศ. 2573 เท่ากับ

5.59 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

5.59 MtCO2eq



จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1

2

3
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จังหวัดขอนแก่น : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.90 MtCO2eq
x

x
7.03 MtCO2eq

x
5.59 MtCO2eq
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วาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณาแนวทางในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 มาตรการและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ของจังหวัดขอนแก่น



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก

แผนและนโยบายในระดับประเทศ

แผนและนโยบายในระดับจังหวัด
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
จังหวัด

ผลการทบทวนมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจกในเมืองอ่ืน ๆ

เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก
มาตรการลดก๊าซ

เรือนกระจก

ประเมินศักยภาพการลดกา๊ซเรือนกระจกในแต่
ละมาตรการ (พ.ศ. 2566-2573)
• EE กำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน
• AE กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือก
• TM กำรจัดกำรในภำคขนส่ง 
• WM กำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ

วัสดุเหลือใช้
• FOR ป่ำไม้และพื้นที่สีเขียว
• AGR กำรเกษตร
• OTH มำตรกำรอื่นๆ / มำตรกำรสนับสนุน

มาตรการฯ ที่คัดเลือกในกลุ่มนี้เป็น
มาตรการที่บรรจุในแผนระดับประเทศ

หรือแผนจังหวัดแล้ว 

มาตรการฯในกลุ่มนี้เป็นมาตรการที่
ยังไม่ได้ถูกบรรจุในแผนจังหวัด

แต่เป็นมำตรกำรฯ ท่ีเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกกำร
วิเครำะห์บริบทของจังหวัด รวมถึงตัวอย่ำงจำก

เมืองอื่นๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก



จังหวัดขอนแก่น : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จังหวัดขอนแก่นมศีักยภาพการลดก๊าซเรือน 813,432 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ณ ปี พ.ศ. 2573 
จาก 22 มาตรการ ดังนี้

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน (EE)

• 6 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
306,153 tCO2eq

การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (AE)

• 7 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
294,127 tCO2eq

การจัดการในภาคขนส่ง
(TM)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
46,229 tCO2eq

การจัดการขยะมูล อย สิ่ง
ปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)

• 2 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
47,940 tCO2eq

ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR)

• 1 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
21,426 tCO2eq

การเกษตร (AGR)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
97,557 tCO2eq
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จังหวัดขอนแก่น : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการที่เสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด
GHG ณ ปี 2573

(tCO2eq)

EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน จ านวน 6 มาตรการ (ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEDP 20 ปี) 306,153
1 KKN-EE-01 กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนในทำงสำธำรณะ เปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นชุดโคมไฟ LED 8,584 หลอด ในปี 2573 2,632
2 KKN-EE-02 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (1,046 toe) 6,136
3 KKN-EE-03 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจกำรค้ำ ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (12,006 toe) 51,051

4 KKN-EE-04 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (22,723 toe) 117,740

5 KKN-EE-05 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคที่อยู่อำศัย ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (21,660 toe) 127,066
6 KKN-EE-06 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคเกษตร (Smart Agriculture) ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (264 toe) 1,529

AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก จ านวน 7 มาตรการ (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018) 294,127

7 KKN-AE-01 กำรเปลี่ยนชุดไฟทำงสำธำรณะเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ เปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็น solar 13,796 หลอด ภำยในปี 2573 7,552

8 KKN-AE-02 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำเพ่ือใช้เองในอำคำรภำครัฐ ติดตั้ง solar ขนำด 12 MW ภำยในปี 2573 6,949

9 KKN-AE-03 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำเพ่ือใช้เองในภำคธุรกิจกำรค้ำ ติดต้ัง solar ขนำด 56 MW ภำยในปี 2573 33,067
10 KKN-AE-04 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำเพ่ือใช้เอง ในภำคอุตสำหกรรม ติดตั้ง solar ขนำด 197 MW ภำยในปี 2573 115,519

11 KKN-AE-05 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำในภำคประชำชน ติดตั้ง solar ขนำด 155 MW ภำยในปี 2573 90,953

12 KKN-AE-06 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือใช้ในระบบสูบน้ ำ ภำคกำรเกษตร ติดตั้ง solar ขนำด 1 ktoe ต่อปี 31,344
13 KKN-AE-07 กำรใช้ก๊ำซชีวภำพแทนก๊ำซหุงต้มในภำคที่อยู่อำศัย Biogas จำกฟำร์มสุกรขนำด 648 ลูกบำศก์เมตร ภำยในปี 2573 8,737
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จังหวัดขอนแก่น : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการที่เสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด
GHG ณ ปี 2573

(tCO2eq)

TM การจัดการในภาคขนส่ง จ านวน 3 มาตรการ 46,229

14 KKN-TM-01 กำรส่งเสริมกำรทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยรถยนต์ไฟฟ้ำ
ทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดด้วยรถยนต์ไฟฟ้ำ

4,640 คัน ภำยในปี 2573
8,105

15 KKN-TM-02 กำรส่งเสริมกำรทดแทนรถจักรยำนยนต์หรือรถจักรยำนยนต์บริกำรด้วยรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ทดแทนรถจักรยำนยนต์ด้วยรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ

960 คัน ภำยในปี 2573
658

16 KKN-TM-03 กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในจังหวัดโดยระบบรถไฟฟ้ำรำงเบำ (LRT)
ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ำรำงเบำ (LRT) สำยเหนือ-ใต้ 

(ส ำรำญ-ท่ำพระ) ผู้โดยสำร 5,400 คนต่อวัน
37,466

WM การจัดการขยะมูล อย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ จ านวน 2 มาตรการ 47,940

17 KKN-WM-01
กำรบริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
(Incineration)

จัดตั้งเตำเผำขยะขนำด 500 ตัน/วัน 44,269

18 KKN-WM-02 กำรเพ่ิมปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียในพ้ืนที่ชุมชน น้ ำเสียเข้ำระบบเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 ภำยในปี 2573 3,671
FOR ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว จ านวน 1 มาตรการ (แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นปี 2566-2570) 21,426
19 KKN-FOR-01 กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปลูกป่ำ 32,000 ไร่ ภำยในปี 2573 (ปีละ 4,000 ไร่) 21,426

AGR ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย 3 มาตรการ 97,557
20 KKN-AGR-01 กำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี 1,708,037 กิโลกรัม ภำยในปี 2573 32,630
21 KKN-AGR-02 กำรลดกำรเผำในพื้นที่เกษตร ลดกำรเผำวัสดุกำรเกษตร 85,122 ไร่ ภำยในปี 2573 5,333
22 KKN-AGR-03 กำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง ปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง 44,720 ไร่ ภำยในปี 2573 59,594
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จังหวัดขอนแก่น : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จำกมำตรกำรที่เสนอแนะ 22 มำตรกำร จังหวัดขอนแก่นมีศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 813,432 tCO2eq

ประมาณ 11.57% เมื่อเทียบกับกรณี BAU ในปี พ.ศ. 2573 ประมาณ 14.55% เมื่อเทียบกับกรณี BAU ในปี พ.ศ. 2573 
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วาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดขอนแก่น



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 การคัดเลือกมาตรการเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณ
การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
ภายใตค้วามตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6)



พัฒนาการของกลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต้กรอบ UNFCCC



ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6) ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี 
(Cooperative implementation) เพื่อยกระดับควำมมุ่งมั่นในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและปรับตัว 
ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตลอดจนควำมน่ำเชื่อถือในกระบวนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก (Article 6.1)
ซึ่งรวมถึง การน ากลไกตลาดระหว่างประเทศมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานตาม NDC

Article 6.4 MechanismCooperative approaches Non-market framework

Article 6.2   หลักกำรของควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำ guidance

Article 6.3   กำรใช้ผลกำรลดก๊ำซเรือน-
กระจกที่ถ่ำยโอนระหว่ำง
ประเทศ

Article 6.4   จัดตั้งกลไกและก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกลไก

Article 6.5   กำรหลีกเลี่ยงกำรนับซ้ ำ

Article 6.6 Share of proceeds

Article 6.7   กำรพัฒนำกฎ รูปแบบ และ
กระบวนกำรขั้นตอนกลไก

Article 6.8   หลักกำรของ non-market 
approaches

Article 6.9   ก ำหนด non-market 
framework เพื่อส่งเสริม
แนวทำงที่ไม่ใช้ตลำด

Article 6 of the Paris Agreement

Article 6 of the Paris Agreement



หลักการของกลไกข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส 

1. กิจกรรมต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง ตรวจวัดได้ 
2. กิจกรรมต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. กิจกรรมต้องสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
4. กิจกรรมต้องมีส่วนเพิ่ม (additional) และกิจกรรมต้องเป็นการด าเนินการที่เพิ่มเติมจากข้อก าหนด

ตามกฎหมาย (regulatory surplus) 
5. วิธีการค านวณจะต้องเป็นไปตามหลักอนุรักษ์ (conservative) และเชื่อถือได้ (credible) และค่า

กรณีฐาน (baseline) ของกิจกรรมต้องต่ ากว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมที่ด าเนินการ
ตาม ปกติ (below business as usual)



หลักการของกลไกข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส (ต่อ) 

6. การก าหนดกรณีฐานและระยะเวลาคิดเครดิตต้องสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนการลด
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า (Long-term 
low greenhouse gas emission development) ของประเทศไทย 

7. ระเบียบวิธีฯ ต้องค านึงถึงการรั่วไหล (leakage) ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขต
กิจกรรม และต้องมีการลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล

8. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องมีความถาวร (permanence) กรณีที่เกิดการสูญเสียจะต้องมี
การชดเชย เช่น หากเกิดไฟป่าซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในต้นไม้ ผู้พัฒนา
กิจกรรมจะถูกหักปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (คาร์บอนเครดิต)



จังหวัดขอนแก่น : มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน (EE)

• 6 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
295,679 tCO2eq

การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (AE)

• 7 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
294,127 tCO2eq

การจัดการในภาคขนส่ง
(TM)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
46,229 tCO2eq

การจัดการขยะมูล อย สิ่ง
ปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)

• 2 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
47,940 tCO2eq

ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว (FOR)

• 1 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
21,426 tCO2eq

การเกษตร (AGR)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
97,557 tCO2eq



การวิเคราะห์มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านบทบาทของเมือง (25%)
3

อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเมืองในกำรตดัสินใจอนมุตัิและเป็นเจำ้ของโครงกำร
2

อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเมืองในกำรตดัสินใจอนมุตัิแต่ไม่ไดเ้ป็นเป็นเจำ้ของโครงกำร
1ด้านบทบาทของเมือง (25%)
0

ไม่อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเมืองในกำรตดัสินใจอนมุตัิและไม่ไดเ้ป็นเป็นเจำ้ของโครงกำร

ไม่อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเมืองในกำรตดัสินใจอนมุตัิแต่เป็นเจำ้ของโครงกำร
0

ไม่อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเมืองในกำรตดัสินใจอนมุตัิและไม่ไดเ้ป็นเป็นเจำ้ของโครงกำร

ด้านสังคม :
ผลประโยชน์ร่วมท่ีได้จำกโครงกำร

ด้านเทคนิค:
ศักยภำพของมำตรกำรในกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจก และ
ควำมสำมำรถในกำรตรวจวัด 
รำยงำน และทวนสอบผล

ด้านบทบาทของเมือง:
ควำมเป็นเจ้ำของโครงกำร

และกำรด ำเนินงำน

ด้านเศรษฐศาสตร:์
กำรตอบแทนกำรลงทุน

จัดล ำดับควำมส ำคัญของมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

ด้ำนบทบำทของเมือง

ด้ำนเทคนิค

ด้ำนเศรษฐศำสตร์

ด้ำนสังคม

25%

25%

25%

25%

กำรให้น  ำหนักคะแนนในแต่ละด้ำน



จังหวัดขอนแก่น : ผลการจัดล าดับการด าเนินการมาตรการลดกา๊ซเรือนกระจกตามเกณฑก์ารประเมิน

ล าดับ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก คะแนน

1 กำรจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลีย่นกำรก ำจัดขยะ โดยกำรเผำ (Incineration) 83

2

กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ 75

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อใช้เองในอำคำรภำครัฐ 75

กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในจังหวัดโดยระบบรถไฟฟ้ำรำงเบำ (LRT) 75

3 กำรเปลี่ยนชุดไฟทำงสำธำรณะเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ 67

4

กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนในทำงสำธำรณะ 58

กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม 58

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อใช้เองในภำคอุตสำหกรรม 58

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน้ ำ ภำคกำรเกษตร 58



จังหวัดขอนแก่น : ผลการจัดล าดับการด าเนินการมาตรการลดกา๊ซเรือนกระจกตามเกณฑก์ารประเมิน

ล าดับ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก คะแนน

5
กำรใช้ก๊ำซชีวภำพแทนก๊ำซหุงต้มในภำคที่อยู่อำศัย 50

กำรเพิ่มปริมำณน้ ำเสียเขำ้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียในพื้นที่ชุมชน 50

6
กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจกำรค้ำ 46

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อใช้เองภำคธุรกิจกำรค้ำ 46

7

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อใช้เองในภำคที่อยู่อำศัย 42

กำรทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยรถยนต์ไฟฟ้ำ 42

กำรทดแทนรถจักรยำนยนต์บริกำรส่งของหรือรถจักรยำนยนต์เช่ำด้วยรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 42

กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคที่อยู่อำศัย 42

8 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคกำรเกษตร (Smart Agriculture) 33
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วาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณาคัดเลือกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 2 มาตรการ 
เพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการค านวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก

ของจังหวัดภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6)



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป



เรื่องที่ 5.1 การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ทราบว่า
1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
2) มาตรการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด

ขั้นตอนถัดไป ได้แก่
3) การพัฒนาระเบียบวิธีส าหรบัค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (methodology) จาก

การด าเนินงานตามมาตรการทีไ่ด้รับการคัดเลอืกจากคณะท างานฯ จ านวน 2 วิธี 
4) การพัฒนาเอกสารข้อเสนอกิจกรรม (Activity Design Document: ADD)



เนื้อหาของเอกสารข้อเสนอกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ขอบเขตกิจกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรที่ติดตั้งเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ตั้งโครงการ

2. การก าหนดค่ากรณีฐาน 
3. การพิสูจน์ส่วนเพิ่ม
4. รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีฯ และการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 
5. การติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
6. การจัดประชุมรับฟ งความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม (ถ้ามี)
7. ผลการประเมินการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบเชิงลบของโครงการ



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.2 การประชุมครั้งถัดไป



ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป

ก าหนดการประชุมคณะท างานฯ 
ครั้งที่ 3/2565

เดือนธันวาคม 2565 
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แผนการจัดประชุมคณะท างานฯ
การประชุม ช่วงเวลาการประชุม หัวข้อการประชุม

ครั้งที่ 1 7 มกรำคม 2565

 กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ ของจังหวัด 

 น ำเสนอควำมเป็นมำและรำยละเอียดโครงกำร

 กำรคัดเลือกปีฐำนส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

 ชนิดของข้อมูลและแหล่งข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

ครั้งที่ 2 27 มิถุนำยน 2565

 น ำเสนอปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของจังหวัด

 มำตรกำรในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกเบื้องต้นกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

 คัดเลือกมำตรกำรเพื่อพัฒนำระเบียบวิธีกำรค ำนวณกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

ครั้งที่ 3 ธันวำคม 2565  น ำเสนอระเบียบวิธีกำรค ำนวณกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่เหมำะสม

ครั้งที่ 4 เมษำยน 2566  น ำเสนอร่ำงข้อเสนอโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลำดเบื้องต้น

ครั้งที่ 5 กรกฎำคม 2566  รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนได้เสียในจังหวัดต่อข้อเสนอโครงกำรฯ

ครั้งที่ 6 มีนำคม 2567  น ำเสนอผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินโครงกำรใช้กลไกตลำดภำยใต้บริบทควำมตกลงปำรีส
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