
งานแถลงผลส าเร็จเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ
“การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ



ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก

ผลการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปล่อย
และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ



จัดท ำรำยงำน
ข้อมูลก๊ำซ
เรือนกระจก

วิเคราะห์ศักยภาพ
ในการลดกา๊ซ
เรือนกระจก

จัดท าแผนการ
ลดก๊าซเรือน
กระจก

การประเมินกา๊ซ
เรือนกระจกจาก
การใช้ประโยชน์
ที่ดินเชิงพื้นที่

“จังหวัด” ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง 
แต่ก็พบว่าเป็นแหล่งท่ีมีบทบาทส าคัญและมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือน

กระจกได้อย่างมีนัยส าคัญ 
โครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”
สนับสนุนให้จังหวัดมีการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและจัดท า

แผนการลดก๊าซเรือนกระจก

ก าหนดเป็นนโยบาย แผน เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 

ตามนโยบายรัฐบาล

ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง ภาคการจัดการ
ของเสีย

ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเกษตร ป่าไม้ 
และการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

GPC คือ มาตรฐานการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง เพื่อช่วยให้เมืองมีการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบสากล และ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมกับบริบทของเมือง มี 3 ขอบเขต
การประเมิน ได้แก่ ขอบเขตท่ี 1 กิจกรรมภายใน
ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตท่ี 2 การใช้ไฟฟ้าที่น าเข้า
มาภายในจังหวัด ขอบเขตท่ี 3 ภายนอกจังหวัด และ
แบ่งเป็น 5 ภาคส่วน

การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ



4แนะน าโครงการ ประชุม คทง. เพื่อให้ข้อคิดเห็น ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล อบรมถ่ายทอดความรู้

การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ



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

กลุ่มของกิจกรรม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq)

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

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

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

III. กำรจัดกำรของเสีย (Waste)
ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง 210,742 293 211,035 211,035 
ของเสียจำกเมืองอื่น NE

IV. กระบวนกำรอุตสำหกรรม และกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ (IPPU)
กระบวนกำรผลิต NO 

0
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ NE 

V. กำรเกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์

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  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

  งกลบ/เทกอง วิ ีชีวภาพ 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  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

8.07%
ท่ีพักอาศัย  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(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

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid)

27.19%

แหล่งกำรปล่อยอื่น ๆ  และกำรปล่อย
ที่ไม่ใช่ CO2 จำกพื้นดิน

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 : 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 คำดกำรณ์

3.21 MtCO2eq
x

x

จังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต ณ พ.ศ. 2573 เท่ากับ

4.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)

4.38 MtCO2eq



จังหวัดกาญจนบุรี : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพการลดก๊าซเรอืน 692,205 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ณ ปี พ.ศ. 2573 จากมาตรการ 23 
มาตรการ ดังนี้

การเพิ่มประสทิ ิภาพ
พลังงาน (EE)

• 6 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
306,827 tCO2eq

การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (AE)

• 7 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
178,818 tCO2eq

การจัดการในภาคขนสง่
(TM)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
17,035 tCO2eq

การจัดการขยะมูล อย สิ่ง
ปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
12,331 tCO2eq

ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR)

• 1 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
39,236 tCO2eq

การเกษตร (AGR)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
137,958 tCO2eq
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการท่ีเสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

EE การเพ่ิมประสิท ิภาพพลังงาน จ านวน 6 มาตรการ (ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน EEDP 20 ปี) 306,827
1 KRI-EE-01 กำรเปลี่ยนชุดไฟทำงสำธำรณะเป็นหลอดไฟ LED ชุดโคมไฟ LED 8,820 หลอด ในปี 2573 3,498
2 KRI-EE-02 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (1,472 toe) 8,637
3 KRI-EE-03 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจกำรค้ำ  ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (6,754 toe) 38,605

4 KRI-EE-04 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (37,261 toe) 178,629

5 KRI-EE-05 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคที่อยู่อำศัย ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (12,846 toe) 75,367
6 KRI-EE-06 การลดการใชพ้ลงังานในภาคเกษตร ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (361 toe) 2,091
AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก จ านวน 7 มาตรการ (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018) 178,818
7 KRI-AE-01 การเปลี่ยนชดุไฟทางสาธารณะเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ หลอด solar 11,341 หลอด ภำยในปี 2573 6,208

8 KRI-AE-02 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนหลงัคำเพื่อใช้เองในอำคำรภำครัฐ ติดต้ัง solar ขนำด 11.9 MW ภำยในปี 2573 6,967
9 KRI-AE-03 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดต้ังบนหลงัคำเพื่อใช้เองในภำคธุรกิจกำรค้ำ ติดต้ัง solar ขนำด 51.8 MW ภำยในปี 2573 30,272
10 KRI-AE-04 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคำเพื่อใช้เอง ในภำคอุตสำหกรรม ติดตั้ง solar ขนำด 120 MW ภำยในปี 2573 70,636

11 KRI-AE-05 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคำในภำคประชำชน ติดตั้ง solar ขนำด 81 MW ภำยในปี 2573 47,575

12 KRI-AE-06 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสูบน้ ำ ภำคกำรเกษตร ติดต้ัง solar ขนำด 1 MW ภำยในปี 2573 2,507
13 KRI-AE-07 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกชีวมวล ผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวล 2,597 toe ภำยในปี 2573 14,653
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ชื่อระเบียบวิ ีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

TM การจัดการในภาคขนสง่ จ านวน 3 มาตรการ 17,035

14 KRI-TM-01 กำรทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย EV Car 
ทดแทนรถยนต์ 1,000 คัน ภำยในปี 

2573
1,673

15 KRI-TM-02
กำรทดแทนรถจักรยำนยนต์บริกำรส่งของหรือรถจักรยำนยนต์เช่ำด้วย EV 
Motorcycle

ทดแทนรถจักรยำนยนต์ 440 คัน
ภำยในปี 2573

288

16 KRI-TM-03 กำรส่งเสริมวันปลอดรถ ถนนปลอดภัย 1 วันต่อสัปดำห์ 15,074
WM การจัดการขยะมูล อย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ จ านวน 3 มาตรการ 12,331

17 KRI-WM-01 กำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะต้นทำง
ร้อยละ 10 ภำยในปี 2573 (เทียบกับ

ขยะปี 2573)
1,167

18 KRI-WM-02 กำรจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะเพื่อสนับสนุนกำรผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 
สนับสนุนกำรผลิต RDF ร้อยละ 20 

ภำยในปี 2573 (เทียบกับขยะปี 2573)
8,417

19 KRI-WM-03 กำรเพิ่มปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียในพื้นท่ีชุมชน
เพิ่มน้ ำเสียเข้ำระบบ ร้อยละ 40

ภำยในปี 2573
2,747



14

จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ช่ือระเบียบวิ ีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

FOR ภาคป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 1 มาตรการ (แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี) 39,236
20 KRI-FOR-01 กำรปลูกป่ำอย่ำงยั่งยืน เพิ่มพ้ืนที่ป่ำ 58,600 ไร่ ภำยในปี 2573 39,236

AGR ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย 3 มาตรการ 137,958

21 KRI-AGR-01 กำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 20 ภำยในปี 2573 
(4,097,000 กิโลกรัม)

78,282

22 KRI-AGR-02 กำรลดกำรเผำในพื้นที่เกษตร ลดกำรเผำร้อยละ 50 ภำยในปี 2573 (40,000 ไร่) 2,648

23 KRI-AGR-03 กำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง
ปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง ร้อยละ 20 ภำยในปี 
2573 (42,000 ไร่)

57,028
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จังหวัดกาญจนบุรี : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จำกมำตรกำรที่เสนอแนะ 23 มำตรกำร จังหวัดกำญจนบุรีมีศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก 692,205 tCO2eq หรือ 
ประมาณ 15.75% เมื่อเทียบกับกรณี BAU ในปี พ.ศ. 2573 

หมำยเหตุ: ประเทศไทยแสดงเจตจ ำนงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ปี 2030 (พลังงำน ขนส่ง และกำรจัดกำรของเสีย) 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

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

ตัน
คา

ร์บ
อน

ได
ออ

กไ
ซด

์เที
ยบ

เท่
า

ปี พ.ศ. 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (BAU)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีด าเนินการมาตรการ

15.75%
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จังหวัดกาญจนบุรี : การจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

แผนลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ประกอบด้วย รำยละเอียดมำตรกำร เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ศักยภำพ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินมำตรกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้เสียต่อมำตรกำร

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะสั้น 

(ภายใน 1-2 ปี)

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะกลาง 

(ภายใน 2-5 ปี)

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยาว

(ภายใน >5 ปี)

มำตรกำรมีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน สำมำรถเริ่ม

ด ำเนินกำรมำตรกำรได้ทันที 23 มาตรการ

มำตรกำรที่มีควำมพร้อมเกือบทุกด้ำน แต่ยัง
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรมำตรกำรได้ทันที ต้อง
มีกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณหรือต้องใช้
ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมกำร

มำตรกำรที่มีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน ต้องกำรกำรแก้ไขหรือ
ออกระเบียบข้อบั งคับ  เพื่ อใ ห้มำตรกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้

แผนการลดกา๊ซเรอืนกระจกจังหวัด
พ.ศ. 2566 – 2573

ตราประจ า
จังหวัด



จังหวัดกาญจนบุรี : แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะสั้น 

(ภายใน 1-2 ป)ี

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะกลาง 

(ภายใน 2-5 ป)ี

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยาว

(ภายใน >5 ปี)

EE01-LED ไฟ
สา ารณะ
EE02-ลด
พลังงานอาคาร
ภาครัฐ

AE02-Solar 
Rooftop อาคาร
ภาครัฐ

AE06-Solar 
Pumping 
การเกษตร TM03-Car Free 

Day

WM 01- ลดขยะ
ต้นทาง

FOR01- ปลูกป่า
ยั่งยืน

AGR01- เกษตร
ปลอดภัย

AGR02- ลดการ
เผาในพ้ืนท่ี

AGR03- ปลูกข้าว
แห้งสลับเปียก

EE04-ลดพลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม

AE01-Solar ไฟ
สา ารณะ TM01-EV car

23 มาตรการ

AE07-ไฟฟ้าจาก
ชีวมวล

WM 02-ผลิต
เชื้อเพลิง RDF

EE03-ลด
พลังงานในภาค
 ุรกิจการค้า

EE06-ลดพลังงาน
ภาคเกษตร

EE05-ลดพลังงาน
ภาคที่อยู่อาศัย

AE03-Solar 
Rooftop ภาค
 ุรกิจการค้า

AE04-Solar 
Rooftop 
ภาคอุตสาหกรรม

AE05-Solar 
Rooftop ภาค
ประชาชน TM01-EV 

motorcycle

WM 03-เพ่ิมน้ า
เสียเข้าระบบ



การใช้ประโยชน์ที่ดิน

18 18

การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ประเภท

2) พื้นท่ีเพาะปลูก (Cropland)
พื้นที่ส ำหรับกำรเกษตร รวมทั้ง
นำข้ำว และระบบวนเกษตร

3) พื้นท่ีทุ่งหญ้า (Grassland)
พื้นที่ทุ่งหญ้ำปล่อยว่ำง และ
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 

1) พื้นท่ีป่าไม้ (Forest land)
พื้นที่ทั้งหมดที่เต็มไปด้วยต้นไม้  
หรือป่ำไม้

6) พื้นท่ีอื่น ๆ (Other)
พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน หิน น้ ำแข็งและพื้นที่ซึ่งไม่
ตกอยู่ในประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) – 5)

4) พื้นท่ีชุ่มน้ า (Wetlands)
พื้นที่ซึ่งมีกำรขุดพีตเป็นเชื้อเพลิงและพื้นที่ซึ่งมีน้ ำท่วมขัง 
หรือเปียกชุ่มไปด้วยน้ ำตลอด หรือเป็นบำงช่วงของปี 
รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ ำที่มนุษย์สร้ำงข้ึน

5) พื้นท่ีอยู่อาศัยและส่ิงปลูกสร้าง(Settlements)
พื้นที่เพื่อกำรอยู่อำศัย  และกำรคมนำคมขนส่ง 



ขอบเขตช่วงเวลาศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล

19 19

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

ผลลัพ ์

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี 2563

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ปี 2564



ข้อมูลที่ใช้
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 



พื้นที่ศึกษา : กาญจนบุรี

• มีเน้ือที่ทั้งสิ้นประมำณ 19,483.15 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 12.18 ล้ำนไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้และภูเขำสูง โดยเฉพำะพื้นท่ีทำงด้ำนเหนือและตะวันตกของจังหวัด
มีเทือกเขำตะนำวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่ำงไทยกับประเทศพม่ำทอดยำวลงไปทำงด้ำนใต้ 
บริเวณน้ีจะเป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำท่ีส ำคัญของจังหวัด คือ แม่น้ ำแควใหญ่ และแม่น้ ำแควน้อย
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พื้นที่ป่าไม้

38

ประเภทป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ซ่ึง
พบมำกในพื้นที่อ ำเภอศรีสวัสดิ์ อ ำเภอไทรโยค 
อ ำเภอทองผำภูมิ และอ ำเภอสังขละบุรี รองลงมำ
เป็นป่าดิบเขา พบมำกในพื้นที่อ ำเภอทองผำภูมิ 
และอ ำเภอสังขละบุรี

2561 2562 2563 2564

7,504,531.79 ไร่ 7,501,233.33 ไร่ 7,496,620.88 ไร่ 7,493,626.87 ไร่

พื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกำญจนบุรีมีแนวโน้มลดลง 
ท ำให้ปัจจุบันมีกำรส่งเสริมโครงกำรปลูกป่ำมำกขึ้น 
รวมถึงกำรจัดสร้ำงสวนป่ำชุมชน 



ผลการศึกษา : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2561 - 2564

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 61-64 จ. กาญจนบุรีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 61-64 จ. กาญจนบุรี

23
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ผลการศึกษา : แผนที่การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปี 62-64 

CO2



จังหวัดแพร่



26

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

กลุ่มของกิจกรรม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2eq)

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

(Stationary Energy)
เผำไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด 53,874 216,303 IE 270,177 270,177 

II. กำรขนส่ง (Transportation) ทั้งหมดของกลุ่ม 217,807 IE 20,066 217,807 237,873 

III. กำรจัดกำรของเสีย (Waste)
ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง 159,160 247 159,407 159,407 
ของเสียจำกเมืองอื่น NE

IV. กระบวนกำรอุตสำหกรรม และกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ (IPPU)
กระบวนกำรผลิต NO 

0
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ NE 

V. กำรเกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน (AFOLU)
ทั้งหมดของกลุ่ม 801,810 801,810 

รวม 1,232,651  216,303 20,313 647,391 1,469,267  

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic

แหล่งการปล่อยส าหรับการรายงานแบบ Basic+ Non-applicable emissions

แหล่งการปล่อยที่เพิ่มเติมจากขอบเขตที่ 1 (เฉพาะเมือง)
+

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

IE   =  กิจกรรมนี้ถูกประเมินและรายงานรวมกับกลุ่มกิจกรรมอื่น (Included Elsewhere)



จังหวัดแพร่ : 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  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

  งกลบ/เทกอง วิ ีชีวภาพ เผาขยะ การบ าบัดน้ าเสีย

217,807 tCO2eq

159,408 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic 647,392 tCO2eq 801,810 tCO2eq

ทางถนน

20,066 tCO2eq

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic+ 1,469,268 tCO2eq

39.28% 28.82% 21.13% 7.07%NO
ท่ีพักอาศัย  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

3.70%
ท่ีพักอาศัย  ุรกิจการค้า ภาครัฐ อุตสาหกรรม

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid) เกษตรและประมง

99.93% 0.06% NO NO IE

ทางราง74.97%
6.38%

65.45% 0.16% 34.40%NO

การปศุสัตว์  Livestock)

6.34%

73.05%

การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

 ุรกิจพลังงาน
(Off Grid)

0.09%

แหล่งกำรปล่อยอื่น ๆ  และกำรปล่อย
ที่ไม่ใช่ CO2 จำกพื้นดิน

20.51%

ทางอากาศ
18.64%

ภาคพลังงาน (Stationary Energy) 270,177 tCO2eq

NO

ภาค IPPU

การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต

NO NE

ภาคการขนส่ง (Transportation)
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จังหวัดแพร่ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรม

❖ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ.2561 = 1,469,268 tCO2eq (แบบ Basic+)

1

2

3
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จังหวัดแพร่ : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

❖ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 2,097,921 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000
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จังหวัดแพร่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต ณ พ.ศ. 2573 เท่ากับ

2.09 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แบบ Basic+)



จังหวัดแพร่ : การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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154,185, 7.35%
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30,134, 1.44%

21,711, 1.03%

4,369, 0.21%

1,180, 0.06%

427, 0.02%

0.02%

แหล่งการปล่อยอื่นๆฯ (การเผาไหม้ชีวมวล)

พลังงานในที่พักอาศยั

การขนส่งทางถนน

แหล่งการปล่อยอื่นๆฯ (การปลูกข้าว)

การจัดการของเสียวิ ีการ  งกลบ

พลังงานใน ุรกิจการค้าและหนว่ยงานรัฐ

การจัดการปศุสัตว์

การจัดการน้ าเสียในพืน้ที่ฯ

พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการกอ่สรา้ง

พลังงานในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้

พลังงานในเกษตร ป่าไม้ และประมง

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางราง

การจัดการของเสียดว้ยวิ ีการเผาไหม้

การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

1 2

3



จังหวัด
การปล่อย GHG ในปี 
พ.ศ. 2562 (tCO2eq)

กิจกรรมการปล่อย GHG
สูงสุด 3 อันดับแรก (พ.ศ. 2562)

การปล่อย GHG ในปี 
พ.ศ. 2573 (tCO2eq)

กิจกรรมการปล่อย GHG
สูงสุด 3 อันดับแรก (พ.ศ. 2573)

ขอนแก่น
4,903,133

•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง
•กำรปลูกข้ำว

7,030,947
•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรจัดกำรปศุสัตว์
•กำรใช้พลังงำนในที่พักอำศัย

กาญจนบุรี
3,216,512

•กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง
•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรจัดกำรปศุสัตว์

4,383,156
•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง
•กำรจัดกำรปศุสัตว์

กระบี่
1,729,511 

•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
•กำรใช้พลังงำนในธุรกิจกำรค้ำและภำครัฐ

2,341,479
•กำรขนส่งทำงถนน
•กำรใช้พลังงำนในธุรกิจกำรค้ำและภำครัฐ
•กำรใช้พลังงำนในที่พักอำศัย

แพร่
1,469,267

•กำรเผำไหม้ชีวมวล
•กำรใช้พลังงำนในที่พักอำศัย
•กำรขนส่งทำงถนน

2,097,921
•กำรเผำไหม้ชีวมวล
•กำรใช้พลังงำนในที่พักอำศัย
•กำรขนส่งทำงถนน

สรุปผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีงบประมาณ 2565



จังหวัด (ปีฐาน)
ปริมาณ GHG (Mt CO2e) ทะเบียนราษฎร์ (คน)(1) ประชากร (คน)(2) พ้ืนที่ (ตร.กม.) GPP (ล้านบาท)

BASIC BASIC+
Basic+

tCO2eq/คน
Basic+

tCO2eq/คน
Basic+

(tCO2eq/ตร.ม.)
Basic+

(tCO2eq/GPP)

กรุงเทพมหานคร (2556) 39.85 40.79 7.17 4.31 25,997 10.40
จังหวัดสระบุรี (2558) 5.85 27.93 43.80 37.47 7,810 137.05
จังหวัดชลบุรี (2562) 19.45 23.00 14.76 10.32 5,272 37.24
จังหวัดระยอง (2562) 16.90 21.97 29.90 21.70 6,185 42.92
จังหวัดสมุทรปราการ (2558) 8.41 10.13 7.92 5.22 10,090 14.78
จังหวัดนครราชสีมา (2561) 7.37 9.08 3.43 3.31 443 48.86
จังหวัดเชียงใหม่ (2561) 4.23 6.31 3.58 3.14 314 43.78
จังหวัดสงขลา (2557) 5.24 6.22 4.44 3.83 841 27.48
จังหวัดฉะเชิงเทรา (2562) 5.07 5.76 8.04 7.59 1,076 20.81
จังหวัดนนทบุรี (2557) 5.32 5.56 4.74 3.15 8,939 20.68
จังหวัดนครปฐม (2562) 4.98 5.77 6.27 4.91 2,500 23.09
จังหวัดขอนแก่น (2562) 3.73 4.90 2.72 2.62 450 22.91
จังหวัดสุรินทร์ (2562) 1.82 3.23 2.31 2.23 398 39.87
จังหวัดกาญจนบุรี (2562) 2.22 3.21 3.59 3.30 165 29.70
จังหวัดอุดร านี (2558) 2.22 3.14 1.99 1.75 268 31.80
จังหวัดสุพรรณบุรี (2561) 1.75 3.14 3.70 2.62 586 61.05
จังหวัดภูเก็ต (2556) 2.35 2.64 7.14 3.84 4,583 19.43
จังหวัดน่าน (2558) 0.48 2.09 4.36 3.84 182 73.18
จังหวัดกาฬสิน ุ์ (2561) 1.03 1.82 1.85 1.66 262 49.78
จังหวัดกระบี่ (2565) 1.36 1.72 3.66 3.15 327 8.15
จังหวัดสุโขทัย (2562) 0.92 1.64 2.76 2.64 249 31.97
จังหวัดสระแก้ว (2560) 1.02 1.54 2.74 2.41 214 34.03
จังหวัดแพร่ (2562) 0.64 1.46 3.31 3.23 224 46.40
จังหวัดหนองคาย (2560) 0.68 0.97 1.86 1.62 320 24.22
จังหวัดอุทัย านี (2561) 0.44 0.77 2.34 2.07 114 44.92
จังหวัดสตูล (2558) 0.43 0.51 1.61 1.42 206 16.28

ผลการปล่อย ghg
26 จังหวัด



จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 
จังหวัดแพร่มีศักยภาพการลดก๊าซเรือน 287,192 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ณ ปี พ.ศ. 2573 จากมาตรการ 
25 มาตรการ ดังนี้

การเพิ่มประสิท ิภาพ
พลังงาน (EE)

• 6 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
48,300 tCO2eq

การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก (AE)

• 7 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
57,365 tCO2eq

การจัดการในภาคขนส่ง
(TM)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
7,643 tCO2eq

การจัดการขยะมูล อย สิ่ง
ปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ 
(WM)

• 2 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
30,409 tCO2eq

ป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว (FOR)

• 4 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือน

กระจก
76,062 tCO2eq

การเกษตร (AGR)

• 3 มำตรกำร
• ศักยภำพกำรลดก๊ำซ

เรือนกระจก
67,413 tCO2eq



35

จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการท่ีเสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

EE การเพิ่มประสิท ิภาพพลังงาน จ านวน 6 มาตรการ (ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ป)ี 48,300
1 PRE-EE-01 กำรเปลี่ยนชุดไฟสำธำรณะเป็นหลอดไฟ LED ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (1,983 หลอด) 786
2 PRE-EE-02 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (101 toe) 594
3 PRE-EE-03 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจกำรค้ำ  ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (1,557 toe) 8,938
4 PRE-EE-04 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573  (2,686 toe) 15,283
5 PRE-EE-05 กำรลดกำรใช้พลังงำนในภำคที่อยู่อำศัย ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (3,779 toe) 22,174
6 PRE-EE-06 การลดการใชพ้ลงังานในภาคเกษตร ลดกำรใช้พลังงำนลง 20% ในปี 2573 (90 toe) 526
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จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส มาตรการที่เสนอ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก จ านวน 7 มาตรการ (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก) 57,365
7 PRE-AE-01 การเปลี่ยนชดุไฟทางสาธารณะเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (3,186 หลอด) 2,031

8 PRE-AE-02
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ
เพ่ือใช้เองในอำคำรภำครัฐ

ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (1 MW) 533

9 PRE-AE-03
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ
เพ่ือใช้เองในภำคธุรกิจกำรค้ำ 

ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (16 MW) 9,793

10 PRE-AE-04
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ
เพ่ือใช้เอง ในภำคอุตสำหกรรม

ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (18 MW) 10,871

11 PRE-AE-05
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ
ในภำคประชำชน

ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (34 MW) 20,023

12 PRE-AE-06
กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
เพ่ือใช้ในระบบสูบน้ ำ ภำคกำรเกษตร

ลดกำรใช้พลังงำนลง 25% ในปี 2573 (850 toe) 268

13 PRE-AE-07 กำรใช้ก๊ำซชีวภำพแทนก๊ำซหุงต้มในภำคที่อยู่อำศัย Biogas จำกฟำร์มสุกรขนำด 1,000 ลบ.ม. ต่อปี 13,847
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จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ชื่อระเบียบวิ ีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

TM การจัดการในภาคขนสง่ จ านวน 5 มาตรการ 7,643

14 PRA-TM-01 กำรทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย EV Car 
ทดแทนรถยนต์ จ ำนวน 700 คัน

ภำยในปี 2573
1,132

15 PRA-TM-02
กำรทดแทนรถจักรยำนยนต์บริกำรส่งของหรือรถจักรยำนยนต์เช่ำด้วย EV 
Motorcycle

ทดแทนรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 600 คัน ภำยในปี 2573

393

16 PRA-TM-03 กำรส่งเสริมวันปลอดรถ ถนนปลอดภัย 1 วันต่อสัปดำห์ 6,118
WM การจัดการขยะมูล อย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ จ านวน 2 มาตรการ 30,409
17 PRA-WM-01 กำรส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะต้นทำง ร้อยละ 5 ต่อปี 1,681

18 PRA-WM-02
กำรบริหำรจัดกำรและก ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงำนไฟฟ้ำ (Incineration)

จัดต้ังศูนย์ฯ ปี 2570 
ขนำด 300 ตันต่อวัน (6 MW)

28,728
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จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ล าดับ รหัส ช่ือระเบียบวิ ีการ เป้าหมาย
ศักยภาพการลด GHG

tCO2eq
ณ พ.ศ. 2573

FOR ป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว จ านวน 4 มาตรการ 76,062
19 PRA-FOR-01 กำรปลูกป่ำอย่ำงยั่งยืน 5,600 ไร่ ภำยในปี 2573 3,750
20 PRA-FOR-02 กำรฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมของป่ำ 48,000 ไร่ ภำยในปี 2573 32,139
21 PRA-FOR-03 กำรส่งเสริมกำรลดกำรท ำลำยป่ำ 28,000 ไร่ ภำยในปี 2573 18,748
22 PRA-FOR-04 กำรส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่ำ 32,000 ไร่ ภำยในปี 2573 21,246

AGR ภาคการเกษตร (AGR) ประกอบด้วย 3 มาตรการ 67,413
23 PRA-AGR-01 กำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 10,000 ไร่ ภำยในปี 2573 7,074
24 PRA-AGR-02 กำรลดกำรเผำในพื้นที่เกษตร ลดกำรเผำ 13,000 ไร่ ภำยในปี 2573 813

25 PRA-AGR-03 กำรปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง
ปลูกข้ำวแบบเปียกสลับแห้ง 44,000 ไร่

ภำยในปี 2573
59,526
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จังหวัดแพร่ : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

จำกมำตรกำรที่เสนอแนะ 25 มำตรกำร จังหวัดแพร่มีศักยภำพในกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจก 287,192 tCO2eq หรือ 
ประมาณ 13.69% เมื่อเทียบกับกรณี BAU ในปี พ.ศ. 2573 

หมำยเหตุ: ประเทศไทยแสดงเจตจ ำนงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ปี 2030 (พลังงำน ขนส่ง และกำรจัดกำรของเสีย) 
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จังหวัดแพร่ : การจัดท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

แผนลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ประกอบด้วย รำยละเอียดมำตรกำร เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ศักยภำพ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินมำตรกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้เสียต่อมำตรกำร

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะสั้น 

(ภายใน 1-2 ปี)

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะกลาง 

(ภายใน 2-5 ปี)

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยาว

(ภายใน >5 ปี)

มำตรกำรมีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำน สำมำรถเริ่ม

ด ำเนินกำรมำตรกำรได้ทันที 23 มาตรการ

มำตรกำรที่มีควำมพร้อมเกือบทุกด้ำน แต่ยัง
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรมำตรกำรได้ทันที ต้องมี
กำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณหรือต้องใช้
ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมกำร 1 มาตรการ

มำตรกำรที่มีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน ต้องกำรกำรแก้ไขหรือ
ออกระเบียบข้อบั งคับ  เพื่ อใ ห้มำตรกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 1 มาตรการ

แผนการลดกา๊ซเรอืนกระจกจังหวัด
พ.ศ. 2566 – 2573

ตราประจ า
จังหวัด



จังหวัดแพร่ : แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะสั้น 

(ภายใน 1-2 ป)ี

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยะกลาง 

(ภายใน 2-5 ปี)

มาตรการท่ีเร่ิมต้น
ด าเนินการได้ในระยาว

(ภายใน >5 ปี)

EE01-LED ไฟ
สา ารณะ
EE02-ลด
พลังงานอาคาร
ภาครัฐ

AE02-Solar 
Rooftop อาคาร
ภาครัฐ

AE06-Solar 
Pumping 
การเกษตร TM03-Car Free 

Day
WM 01- ลดขยะ
ต้นทาง

FOR01- ปลูกป่า
ยั่งยืน

AGR01- เกษตร
ปลอดภัย

AGR02- ลดการ
เผาในพ้ืนท่ี

AGR03- ปลูกข้าว
แห้งสลับเปียก

EE04-ลดพลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม

AE01-Solar ไฟ
สา ารณะ TM01-EV car

FOR02- ฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีเสื่อมโทรม
ของป่า

23 มาตรการ

AE07-biogas 
จากฟาร์มหมู

FOR03-
ส่งเสริมการลด
การท าลายป่า

WM 02- จัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะ
ด้วยการเผา 

EE03-ลด
พลังงานในภาค
 ุรกิจการค้า

EE06-ลดพลังงาน
ภาคเกษตร

EE05-ลดพลังงาน
ภาคที่อยู่อาศัย

AE03-Solar 
Rooftop ภาค
 ุรกิจการค้า

AE04-Solar 
Rooftop 
ภาคอุตสาหกรรม

AE05-Solar 
Rooftop ภาค
ประชาชน TM01-EV 

motorcycle

FOR03-
ส่งเสริมการเพ่ิม
พ้ืนท่ีนอกเขตป่า

1 มาตรการ

1 มาตรการ
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พื้นที่ศึกษา : แพร่

• มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมำณ 6,538.59 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 4.08 ล้ำนไร่ 
พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขำทั้ง 4 ทิศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 เป็นภูเขำ มีภูเขำ
ที่สูงที่สุดอยู่ท่ี ดอยขุนสถำน สูง 1,630 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง มีพื้นท่ีรำบ
เพียงร้อยละ 20 มีแม่น้ ำยมเป็นล ำน้ ำท่ีส ำคัญ โดยมีต้นก ำเนิดจำกเทือกเขำผีปันน้ ำ 
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พื้นที่ป่าไม้

38

ประเภทป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ซ่ึงพบ
มำกในพื้นที่อ ำเภอสอง อ ำเภอลอง อ ำเภอวังชิ้น 
และอ ำเภอเด่นชัย รองลงมำเป็นป่าดิบเขา พบมำก
ในพื้นที่อ ำเภอเมืองแพร่ และอ ำเภอวังชิ้น  และยัง
พบพื้นที่ป่ำไม้อื่นๆ เช่น ป่าดิบแล้ง พื้นที่ป่าที่ฟื้นฟู
ตาม รรมชาติ ป่าเต็งรัง และสวนป่าสัก

2561 2562 2563 2564

2,623,909.73 ไร่ 2,627,401.47 ไร่ 2,627,577.17 ไร่ 2,624,342.22 ไร่

พื้นที่ป่ำ ไม้ของจังหวัดแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกทำงจังหวัดส่งเสริมให้มีการปลูกป่าใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ รวมถึงกำรสร้างพื้นที่
ป่าชุมชน  เพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร รรมชาติของ
ชุมชน



ผลการศึกษา : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2561 - 2564

แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 61-64 จ. แพร่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 61-64 จ. แพร่

44
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ผลการศึกษา : แผนที่การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปี 62-64 

CO2



ข้อมูลเพ่ิมเติม...ติดต่อ

02 141 9835 /02 141 9995

02 143 8401

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

http://lowcarboncity.tgo.or.th

ส านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Carbon4Thai
แอปพลิเคชั่นศูนย์กลางสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจกส่งตรงถึงมือถือคุณ

สำมำรถเลือกดำวน์โหลดแอปฯ ได้จำก 2 ช่องทำง


