
การประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 2/2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 



2 2

ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจงัหวดัในปีฐาน (พ.ศ. 2562) 

3.2 ผลการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 2563 – 2573)

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกบับริบทของจังหวดั (เบื้องต้น)

4.2 การก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจงัหวดั ภายในปี พ.ศ. 2573

วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ
แผนการด าเนินงานและการประชุมครั้งถัดไป



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม



วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของจังหวัด
ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)
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ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

จังหวัด การด าเนินงาน รูปภาพ

กาญจนบุรี

ประชุมคณะท างานฯ จังหวัดครั้งที่ 1 :
วันที่ 6 มกราคม 2565

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล : 
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565



ขอบเขตการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตท่ี 2 (Scope 2)

การปล่อย GHG ทางอ้อม ท่ีเกิดจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานความร้อนท่ีน าเข้ามาจากภายนอก

ภาคขนส่ง 

เกษตร ป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

กระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ภาคพลังงาน การจัดการของเสีย

ขอบเขตท่ี 1 (Scope 1)

การปล่อย GHG ทางตรง เกิดจากการใช้พลังงาน
ภายในขอบเขตเมือง 

ขอบเขตท่ี 3 (Scope 3)
การปล่อย GHG ทางอ้อมอื่นๆ 

ครอบคุลมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรี 19,473 ตารางกิโลเมตร

ปีที่จัดท าข้อมูลรายงาน (ปีฐาน) 
มกราคม – ธันวาคม 2562

GPC เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้จังหวัด
• มีระเ บียบวิธีในการตรวจวัดท่ีเหมาะสม และ

สามารถท าการตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
• มีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม

และครอบคลุมกิจกรรมของจังหวัด
• มีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ

สากล สามารถขอรับการสนับสนุนในระดับสากลได้
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จังหวัดกาญจนบุรี : ภาพรวมการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน (พ.ศ. 2562) 

จังหวัดกาญจนบุรี มีการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2562 จากพื้นที่
ป่ า ไ ม้  ( Forest) แ ล ะ พื้ น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก  ( Cropland) เ ท่ า กั บ  5.62 ล้ า น ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จังหวัดกาญจนบุรี มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2.22 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic) และ 
3.21 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

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

กลุ่มของกิจกรรม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq)

ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตท่ี 2 ขอบเขตท่ี 3 BASIC BASIC+
I.  พลังงาน 

(Stationary Energy)
เผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด 347,830 1,103,195 IE 1,451,025 1,451,025 

II. การขนส่ง (Transportation) ทั้งหมดของกลุ่ม 566,207 IE 12,591 566,207 578,798 

III. การจัดการของเสีย (Waste)
ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง 210,742 293 211,035 211,035 
ของเสียจากเมืองอื่น NE

IV. กระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้

ผลิตภัณฑ์ (IPPU)
กระบวนการผลิต NO 

0
การใช้ผลิตภัณฑ์ NE 

V. การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์

ที่ดิน (AFOLU)
ทั้งหมดของกลุ่ม 975,654 975,654 

รวม 2,100,433  1,103,195 12,884 2,228,268 3,216,512  

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic+ Non-applicable emissions

แหล่งการปล่อยที่เพิ่มเติมจากขอบเขตที่ 1 (เฉพาะเมือง)
+

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

IE   =  กิจกรรมนี้ถูกประเมินและรายงานรวมกับกลุ่มกิจกรรมอื่น (Included Elsewhere)



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

0.90%

การรายงานแบบ Basic การรายงานภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ในขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2
และ ภาคการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากเมือง

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

ภาคการขนส่ง (Transportation)

ภาคการจัดการของเสีย (Waste)

ภาค AFOLU

ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

  งกลบ/เทกอง วิธีชีวภาพ เผาขยะ การบ าบัดน้ าเสีย

566,207 tCO2eq

211,035 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic 2,228,268 tCO2eq 975,654 tCO2eq

ทางถนน

12,591 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+ 3,216,512 tCO2eq

23.31% 23.55% 39.99% 5.01%NO
ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

8.07%
ท่ีพักอาศัย ธุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

99.38% 0.04% 0.57% NO IE

ทางราง54.50%
24.40%

43.69% 0.14% 56.15%0.02%

การปศุสัตว์  Livestock)

44.26%

0.67%

การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ธุรกิจพลังงาน
(Off Grid)

27.19%

แหล่งการปล่อยอื่น ๆ  และการปล่อย
ที่ไม่ใช่ CO2 จากพื้นดิน

27.89%

ทางอากาศ
21.08%

ภาคพลังงาน (Stationary Energy) 1,451,025 tCO2eq

NO

ภาค IPPU

การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต

NO NE

ภาคการขนส่ง (Transportation)
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จังหวัดกาญจนบุรี : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรม

❖ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาญจนบรุีในป ีพ.ศ.2562 = 3,216,512 tCO2eq (แบบ Basic+)

1

2

3
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จังหวัดกาญจนบุรี : ผลการศึกษาปริมาณ GHG ในปีฐาน (พ.ศ. 2562)  

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+

จังหวัดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 3.21 MtCO2eq

o คิดเป็น 3.59 tCO2eq/คน (ประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

o คิดเป็น 3.30 tCO2eq/คน (ประชากรทั้งหมด)

o คิดเป็น 165 tCO2eq/ตารางกิโลเมตร

o คิดเป็น 29.70 tCO2eq/ล้านบาท



วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.2 ผลการคาดการณ์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 
(พ.ศ. 2565 – 2573)
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จังหวัดกาญจนบุรี : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะด าเนินการโดยประเมินข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการพิจารณาอัตราการเติบโตของ
กิจกรรมย้อนหลังร่วมกับผลการศึกษาสมมติฐานการเติบโตของกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสมการการค านวณ ดังนี้ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต = ข้อมูลกิจกรรมในอนาคต X ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลกิจกรรมในอนาคต =   ข้อมูลกิจกรรมในปีฐาน x อัตราการเติบโตของกิจกรรม

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เหมือนกับค่าในปีฐาน ยกเว้นมีข้อบ่งช้ีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือกระบวนการท่ีกระทบกับการเกิดก๊าซ
เรือนกระจกอย่างมาก 



15

จังหวัดกาญจนบุรี : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

❖ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 4,383,156 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

ข้อมูลจริง คาดการณ์

3.21 MtCO2eq
x

x

จังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต ณ พ.ศ. 2573 เท่ากับ

4.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

4.38 MtCO2eq



จังหวัดกาญจนบุรี : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบรบิท
ของจังหวัด (เบื้องต้น)



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมนิศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก

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 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
• AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก
• TM การจัดการในภาคขนส่ง 
• WM การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ

วัสดุเหลือใช้
• FOR ป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว
• AGR การเกษตร
• OTH มาตรการอื่นๆ / มาตรการสนับสนุน

มาตรการฯ ที่คัดเลือกในกลุม่นี้เป็น
มาตรการที่บรรจุในแผนระดบัประเทศ

หรือแผนจังหวัดแลว้ 

มาตรการฯในกลุ่มนี้เป็นมาตรการท่ี
ยังไม่ได้ถูกบรรจุในแผนจังหวัด

แตเ่ป็นมาตรการฯ ทีเ่สนอแนะเพิ่มเตมิจากการ
วิเคราะห์บริบทของจงัหวดั รวมถึงตวัอย่างจาก

เมืองอืน่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมนิศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก



แนวทางการคัดเลือกมาตรการและประเมนิศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก



จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพการลดก๊าซเรอืน 525,425 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ณ ปี พ.ศ. 2573 จากมาตรการ 25 
มาตรการ ดังนี้

การเพิ่มประสทิธิภาพ
พลังงาน (EE)

• 6 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซ

เรือนกระจก
263,143 tCO2eq

การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (AE)

• 7 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซ

เรือนกระจก
41,439 tCO2eq

การจัดการในภาคขนสง่
(TM)

• 3 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซ

เรือนกระจก
15,645 tCO2eq

การจัดการขยะมูล อย สิ่ง
ปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)

• 3 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซเรือน

กระจก
27,498 tCO2eq

ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR)

• 3 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซเรือน

กระจก
39,742 tCO2eq

การเกษตร (AGR)

• 3 มาตรการ
• ศักยภาพการลดก๊าซ

เรือนกระจก
137,958 tCO2eq
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการท่ีเสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

EE การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน จ านวน 6 มาตรการ (ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEDP 20 ปี) 263,143
1 KRI-EE-01 การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED ชุดโคมไฟ LED 4,400 หลอด ในปี 2573 1,749
2 KRI-EE-02 การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 2573 (1,472 toe) 8,637
3 KRI-EE-03 การลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า  ลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 2573 (6,754 toe) 38,605

4 KRI-EE-04 การลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 2573 (23,867 toe) 136,694

5 KRI-EE-05 การลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย ลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 2573 (12,846 toe) 75,367
6 KRI-EE-06 การลดการใชพ้ลงังานในภาคเกษตร ลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 2573 (361 toe) 2,091
AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก จ านวน 7 มาตรการ (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018) 41,439
7 KRI-AE-01 การเปลี่ยนชดุไฟทางสาธารณะเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ หลอด solar 7,000 หลอด ภายในปี 2573 3,880

8 KRI-AE-02 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลงัคาเพื่อใช้เองในอาคารภาครัฐ ติดต้ัง solar ขนาด 1.5 MW ภายในปี 2573 917
9 KRI-AE-03 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลงัคาเพื่อใช้เองในภาคธุรกิจการค้า ติดต้ัง solar ขนาด 6.8 MW ภายในปี 2573 3,971
10 KRI-AE-04 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคาเพื่อใช้เอง ในภาคอุตสาหกรรม ติดตั้ง solar ขนาด 15 MW ภายในปี 2573 9,268

11 KRI-AE-05 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคาในภาคประชาชน ติดตั้ง solar ขนาด 10 MW ภายในปี 2573 6,241

12 KRI-AE-06 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน้ า ภาคการเกษตร ติดต้ัง solar ขนาด 1 MW ภายในปี 2573 2,507
13 KRI-AE-07 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 2,597 toe ภายในปี 2573 14,653
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ชื่อระเบียบวิธีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

TM การจัดการในภาคขนสง่ จ านวน 3 มาตรการ 15,645
14 KRI-TM-01 การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย EV Car ทดแทนรถยนต์ 176 คัน ภายในปี 2573 283

15 KRI-TM-02
การทดแทนรถจักรยานยนต์บริการส่งของหรือรถจักรยานยนต์เช่าด้วย EV 
Motorcycle

ทดแทนรถจักรยานยนต์ 440 คัน
ภายในปี 2573

288

16 KRI-TM-03 การส่งเสริมวันปลอดรถ ถนนปลอดภัย 1 วันต่อสัปดาห์ 15,074
WM การจัดการขยะมูล อย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ จ านวน 3 มาตรการ 27,498
17 KRI-WM-01 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง ร้อยละ 5 ต่อปี 2,335
18 KRI-WM-02 การจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนับสนุนการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) สนับสนุนการผลิต RDF 200 ตัน/วัน 21,043

19 KRI-WM-03 การเพิ่มปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ีชุมชน
เพิ่มน้ าเสียเข้าระบบ ร้อยละ 60

ภายในปี 2573
4,120
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ช่ือระเบียบวิธีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

FOR ภาคป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 3 มาตรการ (แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี) 39,742
20 KRI-FOR-01 การปลูกป่าอย่างยั่งยืน เพิ่มพ้ืนที่ป่า 33,000 ไร่ ภายในปี 2573 22,601
21 KRI-FOR-02 การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของป่า ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 16,000 ไร่ ภายในปี 2573 10,713
22 KRI-FOR-03 การส่งเสริมการลดการท าลายป่า ฟื้นฟูพ้ืนที่จากไฟป่า 9,600 ไร่ ภายในปี 2573 6,428

AGR ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย 3 มาตรการ 137,958

23 KRI-AGR-01 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 
(4,097,000 กิโลกรัม)

78,282

24 KRI-AGR-02 การลดการเผาในพื้นที่เกษตร ลดการเผา 40,000 ไร่ ภายในปี 2573 2,648

25 KRI-AGR-03 การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ร้อยละ 20 ภายในปี 
2573 (42,000 ไร่)

57,028
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากมาตรการที่เสนอแนะ 25 มาตรการ จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจก 525,425 tCO2eq หรือ 
ประมาณ 11.96% เมื่อเทียบกับกรณี BAU ในปี พ.ศ. 2573 

หมายเหตุ: ประเทศไทยแสดงเจตจ านงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ปี 2030 (พลังงาน ขนส่ง และการจัดการของเสีย) 
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด (เบ้ืองต้น) 

และคัดเลือก 1 มาตรการเพ่ือจัดท าตัวอย่างแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก
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ล าดับ มาตรการ GHG

1 การลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 136,694

2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 78,282

3 การลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย 75,367

4 การปลูกข้าวแบบเปยีกสลับแหง้ 57,028

5 การลดการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า 38,605

6 การปลูกป่าอย่างยั่งยืน 22,601

7 การจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนบับสนุนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 21,043

8 การส่งเสริมวันปลอดรถ ถนนปลอดภัย 15,074

9 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล 14,653

10 การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของป่า 10,713

จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
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ล าดับ มาตรการ GHG

11 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้เอง ในภาคอุตสาหกรรม 9,268

12 การลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 8,637

13 การส่งเสริมการลดการท าลายป่า 6,428

14 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้เองในภาคประชาชน 6,241

15 การเพ่ิมปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนท่ีชุมชน 4,120

16 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในภาคธุรกิจการค้า 3,971

17 การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นพลังงานแสงอาทติย์ 3,880

18 การลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 2,648

19 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในระบบสูบน้ า ภาคการเกษตร 2,507

20 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง 2,335

21 การลดการใช้พลังงานในภาคเกษตร 2,091

22 การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED 1,749

23 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้เองในอาคารภาครัฐ 917

24 การทดแทนรถจักรยานยนต์บริการส่งของหรือรถจักรยานยนต์เช่าด้วย EV Motorcycle 288

25 การทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย EV Car 283

จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 การก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 
ภายในปี พ.ศ. 2573
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• รูปแบบการต้ังเป้า: ตั้งเป้าหมายเมื่อเทียบกรณีการด าเนินงานปกติ หรือ Business-as-usual (BAU)
• ค่าเป้าหมาย: ตั้งเป้าหมายจากศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด  โดยพิจารณาค่าเป้าหมายอื่นๆประกอบการพิจารณา 

เป้าหมายตามศักยภาพ การพิจารณาน าศักยภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกของจังหวัดมาก าหนดเป็นเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
จังหวัด
เป้าหมายอ่ืนๆท่ีใช้ประกอบการพิจารณา

A. เป้าหมายของประเทศ การก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับการแสดงเจตจ านง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

B. เป้าหมายของโลก การก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิโลก 
1.5C หรือ 2.0C

C. เป้าหมายของจังหวัดอื่นๆ การรวบรวมและเปรียบเทียบเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของเมืองต่างๆ

แนวทางการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 



แนวทางการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

จังหวัด (ปีฐาน)
ศักยภาพการลด GHG เม่ือ

เทียบกับ BAU (%)

จังหวัด (ปีฐาน) ศักยภาพการลด GHG เม่ือเทียบ
กับ BAU (%)

กรุงเทพมหานคร (2556) 18.23 จังหวัดนครราชสีมา (2561) 14.37
จังหวัดภูเก็ต (2556) 19.28 จังหวัดเชียงใหม่ (2561) 13.41
จังหวัดนนทบุรี (2557) 23.25 จังหวัดสุพรรณบุรี (2561) 10.67
จังหวัดสงขลา (2557) 8.2 จังหวัดอุทัยธานี (2561) 23.32
จังหวัดอุดรธานี (2558) 16.37 จังหวัดกาฬสินธ์ุ (2561) 19.50
จังหวัดน่าน (2558) 12.04 สุรินทร์ (2562) 13.69
จังหวัดสระบุรี (2558) 1.04 สุโขทัย (2562) 23.14
จังหวัดสมุทรปราการ (2558) 9.34 นครปฐม (2562) 24.94
จังหวัดสตูล (2558) 18.09 ชลบุรี (2562) 16.07
จังหวัดชลบุรี (2560) 5.41 ระยอง (2562) 10.13
จังหวัดสระแก้ว (2560) 12.47 ฉะเชิงเทรา (2562) 10.48
จังหวัดหนองคาย (2560) 16.81

เฉลี่ย 14.79%

A. เป้าหมายของประเทศ

B. เป้าหมายของโลก

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ภายใน 
พ.ศ. 2573 หรือ ปี 2030 ครอบคุมทุกกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

C. เป้าหมายของจังหวัดอ่ืนๆ

1.5-degree scenario 2-degree scenario

ณ พ.ศ. 2573 (2030) 69% 68%

ณ พ.ศ. 2593 (2050) 100% 95%

ที่มา: DEADLINE 2020: How cities will get the job done



เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ณ พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030)

ค่าเป้าหมายอ้างอิง
ค่าเป้าหมายการลด GHG เมื่อเทียบกับ BAU

(%) ณ พ.ศ. 2573

ปริมาณการลด GHG ตามเป้าท่ีก าหนด

(tCO2eq) ณ พ.ศ. 2573
เป้าสอดคล้องกับประเทศ 20% 876,631
เป้าสอดคล้องกับทิศทางโลก 68% 2,980,546
เป้าสอดคล้องกับเมืองต่างๆ 14% 613,641
เป้าตามศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรี 11.96% 525,425

• จากการวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีสามารถ
ตั้งเป้าหมายได้ร้อยละ 11.96 หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ประมาณ 
525,425 tCO2eq ในปี พ.ศ. 2573

• หากจังหวัดต้องการต้ังเป้าหมายที่มีความท้าทายมากนี้ จ าเป็นต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นของ
มาตรการที่วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงขึ้น
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

โปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2573



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

แผนการด าเนินงานและการประชุมครั้งถัดไป



แผนการด าเนินงานโครงการ

Thailand Greenhouse Gas Management Organization  (Public Organization)

หัวข้อการประชุม

• การสรุปผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
• การสรุปผลศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 
• แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก (ตัวอย่าง) 
• การปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ



ข้อมูลเพ่ิมเติม...ติดต่อ

02 141 9835 /02 141 9995

02 143 8401

chessada.s@tgo.or.th
ratchaporn@tgo.or.th

http://lowcarboncity.tgo.or.th

ส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Carbon4Thai
แอปพลิเคชั่นศูนย์กลางสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจกส่งตรงถึงมือถือคุณ

สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปฯ ได้จาก 2 ช่องทาง


