
ความส าคญัของการจดัท าขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจก

เพ่ือเป็นฐานในการวางแผนการพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า

โดย ดร.พงษวิ์ภา หลอ่สมบรูณ์

รองผูอ้ านวยการองคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 



2องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลก

ขอ้มลูจาก World Resource Institute 

ในปี 2014 มีการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลกรวม 48,892.37 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (รวม LULUCF)

อนัดบั ประเทศ
ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

(MtCO
2
eq)

สดัสว่น (%) 

1 จีน 11,600.63 23.7

2 สหรฐัอเมรกิา 6,319.02 12.9

3 สหภาพยโุรป (28) 3,624.82 7.4

4 อินเดีย 3,202.31 6.5

5 อินโดนีเซีย 2,471.64 5

6 สหพนัธรฐัรสัเซีย 2,030.14 4.2

7 บราซิล 1,357.18 2.8

8 ญ่ีปุ่ น 1,322.05 2.7

9 แคนาดา 867.00 1.8

10 เยอรมนั 816.64 1.7

20 ไทย 374.38 0.8



3องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

สถานการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

3

Sector
Emissions

(GgCO2eq)
%

ภาคพลงังาน (Energy) 236,936.48 74.35

ภาคเกษตร (Agriculture) 50,919.34 15.98

ภาคป่าไม ้และการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน (LULUCF) -86,101.84 -

ภาคกระบวนการอตุสาหกรรม (Industrial Processes) 18,976.79 5.96

ภาคของเสีย (Waste) 11,829.56 3.71

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรวม 318,662 GgCO2eq/year

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธิ 232,560 GgCO2eq/year

ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ. 2013)

Energy

236,936.48 

GgCO
2
eq, 74.35%

Agriculture

50,919.34 GgCO
2
eq, 

15.98%

Industrial Processes 

18,976.79 GgCO
2
eq, 

5.96%

Waste

11,829.56 GgCO
2
eq, 

3.71%

ที่มา : รายงานความกา้วหนา้รายสองปี ฉบบัท่ี 2 (Second Biennial Update Report) 

ในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2560 โดย ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.)



4องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

Source : DSO-CDM Prospectus 19052016



5องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

เจตจ านงการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

Pre 2020

Post 2020



6องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

นโยบายดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี

12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป็นแผนพัฒนาระดบัชาติที่ใหค้วามส าคัญต่อเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างมาก มีเนือ้หาในการ

เตรียมความพรอ้มในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศเพื่อมุ่งสู่การเป็น “เศรษฐกิจและสังคม

คารบ์อนต ่า” และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงแนวทางการ

พั ฒ น า ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ก า ร

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน



7องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

นโยบายดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ



8องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การกา้วส ูก่ารเป็น “เศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต ่า”



9องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ท าไมตอ้งม ุ่งส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า

 ปัจจบุนัประชากรรอ้ยละ 54 อาศยัอย ูใ่นเขตเมือง และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นรอ้ยละ 66

ในปี ค.ศ. 2050

 การใชพ้ลงังานในชมุชนเมืองนัน้สงูถึงรอ้ยละ 67-76 ของการใชพ้ลงังานรวมทัง้โลก

 ชมุชนเมืองปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์จากการใชพ้ลงังานมากกว่ารอ้ยละ 70

ของปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์วมของโลก



จดัท ารายงานขอ้มลูการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก

ศึกษาศกัยภาพและวิเคราะห์

มาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก

การก าหนดเป้าหมายการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การพฒันาแผนการลด

กา๊ซเรอืนกระจก

การปฏิบติัตามแผนงาน

การติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน

10องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

แนวทางการพฒันาส ูเ่มืองคารบ์อนต ่า



11องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

“ขอ้มลู” ส าคญัอยา่งไร

บ่งช้ีปัญหา แกไ้ขไดถ้กูจดุ

การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ค ุม้คา่กบัทรพัยากรท่ี

ใชไ้ป

ประเมิน

ผลส าเรจ็
เพ่ือน าไปส ูก่ารพฒันาการด าเนินงานต่อไป



12องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การจดัท าขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

“ข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจก”

คือ การแสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและแหล่งด ูดกลับก๊าซ เ รือน

กระจก รวมทั้งแสดงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในแตล่ะแหลง่



13องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การจดัท าขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

การค านวณปริมาณการปล่อย

และดดูกลบักา๊ซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมการด าเ นินงานของ 

องคก์ร หรอื ส านกังาน 

ระดบัองคก์ร

CFO

ส านกังานเทศบาล

การค านวณปริมาณการปล่อย

และดดูกลับก๊าซเรือนกระจก

จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน 

ขอบ เขตการปกครองของ 

เทศบาล/เมือง

ระดบัเมือง

CCF

ระดบัจงัหวดั

Scale-up

การค านวณปริมาณการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจก จากกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนภายใน ขอบเขตจงัหวดั

หมายเหตุ การรายงานขอ้มลูกา๊ซเรือนกระจกระดบัเมือง (CCF) ณ ปัจจบุันไดด้ าเนินการเฉพาะจังหวัดเท่านัน้ เนื่องจากขอ้จ ากดัในการขอ

ขอ้มลูส าหรบัค านวณกา๊ซเรือนกระจก และขอ้จ ากดัในอ านาจสัง่การของผูบ้ริหารดา้นนโยบาย



14องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ตวัอยา่งมาตรการ/แนวทางการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก

• การปรับเปลี่ยนหลอดไฟ T8 LED แทนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์/หลอดนีออนใน

อาคารส านกังาน

• การปรับเปลี่ยนอปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่างบนทอ้งถนนหรือในพื้นที่สวนสาธารณะของ

เทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน (LED Lighting)

• การติดตัง้ Solar PV Rooftop (ขนาด 1 กิโลวัตตต์่อชดุ) บนหลงัคา

อาคารจอดรถ

• การผลิตสารปรบัปรงุดนิจากขยะอินทรีย์

• การผลิตกา๊ซชวีภาพจากการหมกัย่อยขยะไรอ้ากาศแบบแหง้



15องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การด าเนินงานเรือ่งเมืองคารบ์อนต ่าของ อบก. 

 อบก. ไดด้ าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจังหวัดใหม้ีการ

จดัท าขอ้มลูปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง

ในระดบัองคก์รและระดบัเมอืง เพื่อมุง่ส ูก่ารเป็นเมอืงคารบ์อนต า่ 

ระดบัจงัหวดั

ระดบัเมือง

ระดบัองคก์ร

• ด าเนินการปี 2559 - 2562 (12 จงัหวดั)

• เตรยีมด าเนินการปี 2563 (5 จงัหวดั)

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (94 เทศบาล)

• ด าเนินการปี 2557 - 2562 (180 เทศบาล)

• (เตรยีมด าเนินการปี 2563 (34 เทศบาล)



16องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การผลกัดนัและขบัเคลื่อนการจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

ในระดบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



17องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ความรว่มมือกบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือเผยแพรค่วามร ูด้า้นการประเมินปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีปลอ่ยจากกิจกรรมทัง้หมด

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (Carbon Footprint for Organization: CFO)

และการรายงานขอ้มลูปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกระดบัเมือง (City Carbon Footprint: CCF)

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือม ุ่งส ูก่ารเป็นเมืองลดคารบ์อน

15 มิถนุายน 2559

หมายเหตุ ก าหนดการลงนาม MoU 

ฉบบัใหมใ่นวนัที่ 9 มกราคม 2563



18องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

บทบาทความรบัผิดชอบภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

• 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 



19องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

การอบรม “แนวทางการจดัท าขอ้มลูกา๊ซเรอืนกระจกส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน”

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562



20องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

• 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 

ไดแ้ก่

ขอ้ 6.5.1 แผนการด าเนนิงาน/นโยบาย เกี่ยวกบัการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก (5 คะแนน)

ขอ้ 6.5.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัท ารายงาน

ขอ้มลูปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในพ้ืนที่ (5 คะแนน)



21องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

• 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 2562

ดา้นท่ี 4 ดา้นการบรกิารสาธารณะ

หมวดท่ี 6 การบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

หมวดยอ่ยท่ี 5 กา๊ซเรอืนกระจก

เป็น ตวัช้ีวดัในปี 2562 ประเมินในระดบัเทศบาลนครและ

เทศบาลเมือง (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่

ขอ้ 6.5.1 แผนการด าเนนิงาน/นโยบาย เกี่ยวกบัการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก (5 คะแนน)

ขอ้ 6.5.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีการจดัท ารายงานขอ้มลู

ปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในพ้ืนที่ (5 คะแนน)



22องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การด าเนินงานภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือฯ

• เร่ือง ก๊าซเรือนกระจก ในถกูบรรจเุป็นตัวชี้วัดน า

ร่องใน LPA ประจ าปี 2561

• เร่ือง ก๊าซเรือนกระจก ในถกูบรรจเุป็นตัวชี้วัดใน 

LPA ประจ าปี 2562

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

ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) เร่ือง “รายงาน

ขอ้มลูปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก”

สามารถดาวนโ์หลดไดต้าม Link หรอื QR Code

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



องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

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

ขอ้มลูเพ่ิมเติม ... โปรดติดต่อ


