
ความส าคญัในการเก็บและจดัการขอ้มลูเพ่ือการพฒันาเมืองส ู่

เมืองคารบ์อนต ่า

เจษฎา สกลุค ู

ผ ูอ้ านวยการศนูยข์อ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)



สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลก
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ข้อมูลจาก World Resource Institute 

ในปี 2014 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกรวม 48,892.37 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (รวม LULUCF)

อันดับ ประเทศ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MtCO2eq) สัดส่วน (%) 
1 จีน 11,600.63 23.7
2 สหรัฐอเมริกา 6,319.02 12.9
3 สหภาพยุโรป (28) 3,624.82 7.4
4 อินเดีย 3,202.31 6.5
5 อินโดนีเซีย 2,471.64 5
6 สหพันธรัฐรัสเซีย 2,030.14 4.2
7 บราซิล 1,357.18 2.8
8 ญี่ปุ่น 1,322.05 2.7
9 แคนาดา 867.00 1.8
10 เยอรมัน 816.64 1.7
20 ไทย 374.38 0.8



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
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Source : DSO-CDM Prospectus 19052016



สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย
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Sector Emissions

(GgCO2eq)
%

ภาคพลังงาน (Energy) 236,936.48 74.35

ภาคเกษตร (Agriculture) 50,919.34 15.98

ภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LULUCF) -86,101.84 -

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes) 18,976.79 5.96

ภาคของเสีย (Waste) 11,829.56 3.71

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 318,662 GgCO2eq/year
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 232,560 GgCO2eq/year

ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ. 2013)

Energy
236,936.48 GgCO2eq, 

74.35%

Agriculture
50,919.34 GgCO2eq, 

15.98%

Industrial Processes 
18,976.79 GgCO2eq, 

5.96%

Waste
11,829.56 GgCO2eq, 

3.71%

ที่มา : รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี 2 (Second Biennial Update Report) 
ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)



เจตจ านงการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย
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Pre 2020

Post 2020



การพฒันาอยา่งยัง่ยืน
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ท าไมตอ้งม ุ่งส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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 ปัจจบุนัประชากรรอ้ยละ 54 อาศยัอย ูใ่นเขตเมือง และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นรอ้ยละ 66

ในปี ค.ศ. 2050

 การใชพ้ลงังานในชมุชนเมืองนัน้สงูถึงรอ้ยละ 67-76 ของการใชพ้ลงังานรวมทัง้โลก

 ชมุชนเมืองปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จากการใชพ้ลงังานมากกว่ารอ้ยละ 70

ของปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์วมของโลก



นโยบายดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
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นโยบายดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี

12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป็นแผนพัฒนาระดบัชาติที่ใหค้วามส าคัญต่อเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมาก มีเนือ้หาในการ

เตรียมความพรอ้มในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศเพื่อมุ่งสู่การเป็น “เศรษฐกิจและ

สงัคมคารบ์อนต ่า” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ซ่ึงแนวทางการพัฒนาภายใตย้ทุธศาสตร์การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน



การกา้วส ูก่ารเป็น “เศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต ่า”
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การพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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การพฒันา

ส ูเ่มือง

คารบ์อนต ่า

แผนพฒันา

เศรษฐกจิ

และสงัคม

แห่งชาติ

แผนพฒันา

จงัหวดั/

ทอ้งถ่ิน

แผนท่ี

เกี่ยวขอ้งราย

ภาคสว่น 

(พลงังาน 

ของเสีย เป็น

ตน้)

แผนอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวขอ้ง

แผนแม่บท

รองรบัการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพ

ภมิูอากาศ

ยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี



แนวทางการพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า
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จดัท ารายงานขอ้มลูการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก

ศึกษาศกัยภาพและวิเคราะห์

มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก

การก าหนดเป้าหมายการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การพฒันาแผนการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การปฏิบติัตามแผนงาน

การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน



“ขอ้มลู” ส าคญัอยา่งไร
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บ่งช้ีปัญหา แกไ้ขไดถ้กูจดุ

การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ค ุม้คา่กบัทรพัยากรท่ี

ใชไ้ป

ประเมิน

ผลส าเรจ็
เพ่ือน าไปส ูก่ารพฒันาการด าเนินงานต่อไป



การด าเนินงานเรือ่งเมืองคารบ์อนต ่าของ อบก. 

14

 อบก. ไดด้ าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจังหวัดใหม้ีการ

จดัท าขอ้มลูปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง

ในระดบัองคก์รและระดบัเมอืง เพื่อมุง่ส ูก่ารเป็นเมอืงคารบ์อนต า่ 

ระดบัจงัหวดั

ระดบัเมือง

ระดบัองคก์ร

• ด าเนินการปี 2559 - 2562 (12 จงัหวดั)

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (94 เทศบาล)

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (180 เทศบาล)
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การผลกัดนัและขบัเคลื่อนการจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

ในระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



ความรว่มมือกบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

16

พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือเผยแพรค่วามร ูด้า้นการประเมินปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีปลอ่ยจากกิจกรรมทัง้หมด

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (Carbon Footprint for Organization: CFO)

และการรายงานขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมือง (City Carbon Footprint: CCF)

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือม ุ่งส ูก่ารเป็นเมืองลดคารบ์อน

15 มิถนุายน 2559



บทบาทความรบัผิดชอบภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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• สง่เสรมิเผยแพรค่วามร ูแ้ละฝึกอบรมแกอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน รว่มกบั อบก. ในเรือ่ง CFO และ CCF

• สื่อสารใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินทกุระดบัทราบว่าการจดัท า

รายงานกา๊ซเรอืนกระจกจะเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน และใหมี้

การบรูณาการแผนการจดัการสิ่งแวดลอ้มและแผนการลดกา๊ซ

เรอืนกระจก

• สื่อสารใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทราบเกี่ยวกบัการประเมิน CFO และ 

CCF เพ่ือวางแผนการท างานรว่มกนั

• จดัท าหลกัสตูรการประเมิน CFO และ CCF 

• เผยแพรค่วามร ูแ้ละจดัฝึกอบรมรว่มกบั สถ. เกี่ยวกบัแนวทางการ

ประเมิน CFO และ CCF 



การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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การอบรม “แนวทางการจดัท าขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน”

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
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• การประเมินประสิทธิภาพการท างานของ

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  (Local

Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561

ดา้นท่ี 4 ดา้นการบรกิารสาธารณะ

หมวดท่ี 6 การบรหิารจดัการและการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หมวดยอ่ยท่ี 5 กา๊ซเรอืนกระจก

เป็น *ตวัช้ีวดัน ารอ่งในปี 2561 ประเมินในระดบัเทศบาล

นครและเทศบาลเมือง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 2 หวัขอ้ 

ไดแ้ก*่

ขอ้ 6.5.1 แผนการด าเนนิงาน/นโยบาย เกี่ยวกบัการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก (5 คะแนน)

ขอ้ 6.5.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัท ารายงาน

ขอ้มลูปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในพ้ืนที่ (5 คะแนน)

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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• (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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• (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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สามารถดาวนโ์หลดไดต้าม Link หรอื QR Code

http://www.tgo.or.th/2015/thai/announce_detail.php?id=1940

• เร่ือง ก๊าซเรือนกระจก ในถกูบรรจเุป็นตัวชี้วัดน า

ร่องใน LPA ประจ าปี 2561

• อบก .  จึ ง ได ้จัดท าคู่ มื อ แนวทางการประ เมิน

ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) เร่ือง “รายงาน

ขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก”

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ
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การด าเนินงานดา้นกลไกยืดหย ุน่เพ่ือลดกา๊ซเรอืนกระจก

• โครงการ T-VER

Thailand Voluntary Emission Reduction Program

: T-VER

• โครงการ LESS

o สร้างความตระหนักให้เกิดการลดก๊าซ
เรือนกระจก

o ยกย่องผู้ท าความดีให้ได้รับการยอมรับ 
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
(Letter of Recognition: LoR)

o ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับ

Low Emission Support Scheme

: LESS
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ตลาดการซ้ือขายฯ และการสนบัสนนุจากกองทนุต่างๆ

ปรมิาณการรบัรองเครดิตใน

ประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2558 - 2562

รบัรองปริมาณคารบ์อนเครดิต จ านวน 3,232,636

เครดิต (tCO
2
eq)

จากโครงการทัง้หมด 105 โครงการ

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที่ 4 กนัยายน

2562

การสนบัสนนุจากกองทนุต่างประเทศ

• มลูนิธิ Future of the Carbon Market สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี

ใหก้ารสนับสนนุดา้นการเงินแก่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกซ่ึง

ด าเนินการโดยเทศบาลซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

ท่ีมา : www.carbonmarket-foundation.org

• กองทนุภมิูอากาศสีเขียว หรอื Green Climate Fund

ที่มา : https://www.greenclimate.fund

ปรมิาณ GHG ทีไ่ดร้บัรอง

---- tCO2e   ----

3,232,636



ขอ้มลูเพ่ิมเติม...ติดต่อ

การสนบัสนนุกิจกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจกจากหน่วยงานต่างประเทศ

02 141 9790

02 143 8400

info@tgo.or.th

http://www.tgo.or.th

ghginfo

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

Carbon4Thai
แอปพลิเคชัน่ศนูยก์ลาง

สถานการณก์า๊ซเรอืนกระจกสง่

ตรงถึงมือถือคณุ

สามารถเลือกดาวนโ์หลดแอปฯ ไดจ้าก 2 ชอ่งทาง
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