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แผนการด าเนินงานตามกลไก LCC program เป็นการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต ่า (Low Carbon City) ของเทศบาลและชมุชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาท่ียัง่ยืนและการลดก๊าซเรือนกระจกในระดบัเมืองและชมุชน 

หลักการ



การด าเนินการจะเป็นแบบรายโครงการ (Projected-based approach) โดย LCC program จะ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)  โดย LCC program จะใช้
ระเบียบวิธีการค านวณ และการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกของ T-VER ขอบเขตของ LCC 
program ประกอบด้วยกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก 3 ชนิด (CO2 CH4 และ N2O) ในภาค
พลังงาน การจัดการของเสีย เกษตรกรรม ป่าไม้ และขนส่ง ในระยะน าร่องนีจ้ะมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานใน 24 เทศบาล เพื่อเป็นเทศบาลตวัอย่างก่อนขยายให้ครอบคลุมเทศบาลต่างๆใน
ล าดบัตอ่ไป

กรอบแนวคดิหลัก



เทศบาลน าร่อง

จังหวัด รายช่ือเทศบาล

1 บรีุรัมย์ เทศบาลเมืองบรีุรัมย์

2 อบุลราชธานี เทศบาลนครอบุลราชธานี

3 อดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี
4 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

5 ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร

6 เลย เทศบาลเมืองเลย
7 ขอนแก่น เทศบาลเมืองชมุแพ

8 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

9 อดุรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง

10 สกลนคร เทศบาลนครยโสธร

11 อ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ

จังหวัด รายช่ือเทศบาล

12 ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

13 นนทบรีุ เทศบาลนครนนทบรีุ

14 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์

15 สงขลา เทศบาลนครสงขลา

16 ตรัง เทศบาลนครตรัง

17 ภเูก็ต เมืองป่าตอง

18 สงขลา นครหาดใหญ่

19 เพชรบรีุ เทศบาลเมืองหวัหิน

20 ลพบรีุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด

21 ปทมุธานี เทศบาลเมืองคคูต



ได้แก่
กจิกรรมที่ 1 ศกึษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง
    -  ระบกิุจกรรมหลกัท่ีมีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
    -  ประเมินปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมหลกั
    -  การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตส าหรับกรณีปกติท่ียงัไม่

ด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก (Business as Usual : BAU) 
กจิกรรมที่ 2 ประเมินศกัยภาพของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน
การ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกบับริบทของเมือง
กจิกรรมที่ 3 จดัท าแผนการลดก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง
กจิกรรมที่ 4 พฒันาคูมื่อแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง ซึง่รวมถึงกรอบด าเนินการ
ด้าน การจดัการสิ่งแวดล้อมและสงัคม

การด าเนินการภายใต้กลไก LCC ประกอบด้วย กจิกรรม หลัก 4 กจิกรรม



1. รวบรวมข้อมลูและการจดักลุม่กิจกรรมหลกั 
2. ส ารวจกิจกรรมหลกัที ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 
3. ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง 
4. การจดัการคณุภาพของข้อมลูท่ีน ามาค านวณ
5. คาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง 
6. วิเคราะห์และประเมินศกัยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 
7. น าเสนอแนวทางการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก

ขัน้ตอนการจัดท ารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง



Q3 
(2017)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1 
(2018)

Q2

Q3

Q4

1) ศกึษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง จ านวน 8 เทศบาล ครอบคลมุ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามกิจกรรมหลกั ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามขอบเขตการบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก และแบบจ าลองภาพฉายของการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกในอนาคตกรณีท่ีไมมี่
มาตรการการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

2) ประเมนิศกัยภาพของกิจกรรมระดบัเมืองและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีสอดคล้องกบับริบทของเมือง

3) จดัท าแผนและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกบัเมอืง รวมถึง การวิเคราะห์ทางการเงินของแต่ละ
แนวทาง เช่น เส้นต้นทนุสว่นเพิ่ม (Marginal Abatement Cost Curve) อตัราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืนทนุ 
เป็นต้น

ระยะเวลาด าเนินการ

2
1

3

1

2

3



รายละเอียดกิจกรรม

ส ารวจ และ
รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมหลักที่
ก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ค านวณปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากกิจกรรม
หลักของเทศบาล
ที่เข้าร่วมโครงการ

คาดการณ์ปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใน
กรณีปกติ เพื่อ
จัดท า Emission 
baseline

รายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจก 
ระดับเมือง

ประเมินชุดของ
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการลด
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ประเมินกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมใน
การลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก

ประเมินศักยภาพของ
กิจกรรมระดับเมืองและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และความเป็นไปได้ใน
การลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละเมือง

จัดท าแผนและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับเมือง พร้อมทัง้การ
วิเคราะห์ทางการเงนิ

1. คัดเลือกเมือง/
เทศบาลเข้าร่วม
โครงการ

2. จัดท า
• คู่มือแนวทางการ
ประเมนิ City 
Carbon footprint

• คู่มือจัดท า แผน
และแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสมกับเมือง

• คู่มือในการประเมนิ
โครงการ

การศึกษาการก าหนดราคาของคาร์บอนเครดิตที่เกดิขึน้จาก LCC program และ
มาตรการจูงใจส าหรับผู้ซือ้เครดิตจาก LCC program (CS-14)

(CS-14)

พ.ศ. 2560-2562

พัฒนาแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท าแผนการลด
ก๊าซเรือนกระจกของเมือง 
ท่ีประกอบด้วยบริบททาง
สิ่งแวดล้อม และสังคม

พัฒนาเอกสารข้อเสนอ
โครงการ (Project Design 
Document: PDD) ซึ่งระบุ
รายละเอียดของโครงการ 
ขอบเขตของโครงการ และ
ระเบียบวธีิการค านวณ
ปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก แผนการ
ตดิตามประเมนิผล 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความเหน็ของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง

(CS-13)

(CS-13) (CS-11,CS-12,CS-13)

ผลที่ได้รับ

1. การพัฒนาและการ
ด า เ นิ น ก ล ไ ก  LCC 
program จะเป็นพืน้ฐาน
ของการพัฒนาระบบ
ต ล า ด ค า ร์ บ อ น ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พื่ อ
สนับสนุนการลด ก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคต

2. โครงการลดก๊าซเรือน
กระจกที่มีการด าเนินการ
ในเมืองสามารถน ามา
พัฒนาและขึน้ทะเบียน
เป็นโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER) ได้



แหล่งก ำเนิดก๊ำซเรือนกระจก  

1.กำรใช้พลังงำนในอำคำรอยู่อำศัย อำคำรรำชกำร  
ธุรกิจ อุตสำหกรรม (ไฟฟ้ำ เชือ้เพลิงหุงต้ม เชือ้เพลิงท ำ
น ำ้ร้อน)
2. กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่ง
3. กำรก ำจัดของเสียประเภทต่ำง ๆ  เช่น ขยะ น ำ้เสีย  
มูลสัตว์
4. กำรท ำกำรเกษตร  เช่น ฟำร์มปศุสัตว์  นำข้ำว



ไฟฟ้ำ 1 หน่วย เทยีบเท่ำก๊ำซเรือนกระจก  
0.58 กก CO2

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://phuketnews.phuketindex.com/wp-content/uploads/2011/06/230.jpg&imgrefurl=http://phuketnews.phuketindex.com/environment/phuket-to-collect-data-of-phuket-low-carbon-model-town-185662.html&h=269&w=400&tbnid=p81HSJfErh3YXM:&zoom=1&docid=tbWKHmGyikHVWM&ei=OLmtVManIoqiugT0q4LQAw&tbm=isch&ved=0CGoQMyg9MD0&iact=rc&uact=3&dur=752&page=6&start=58&ndsp=12
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greenbang.com/how-much-coal-is-left_21367.html&ei=EsGtVIaRMNGeugSp-oKgBQ&bvm=bv.83134100,d.c2E&psig=AFQjCNEL63mdW-eC2FHRRDhuXkBby-zebA&ust=1420757688826603


กำรใช้พลังงำนในอำคำรต่ำง ๆ
1. พลังงำนไฟฟ้ำ
2. ก๊ำซหุงต้ม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.paisangas.com/&ei=GdGtVNviIZTVuQSYwICQCQ&bvm=bv.83134100,d.c2E&psig=AFQjCNEU872SdIkWCymQN7bxOplPGXrdYQ&ust=1420763800439767


น ำ้มันดีเซล 1 ลิตร เทยีบเท่ำก๊ำซเรือนกระจก  2.7080 กก CO2

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://news.unseencar.com/wp-content/uploads/2013/10/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-7-10-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1..jpg&imgrefurl=http://news.unseencar.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-7-%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html&h=334&w=620&tbnid=rOQ6AESa9A8ncM:&zoom=1&docid=ET0IvZKV9ON-9M&ei=AdStVOLsB5KPuASz1oCACA&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=556&page=1&start=0&ndsp=8
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://file.siam2web.com/mitchaopraya/0433.jpg&imgrefurl=http://www.mitchaoprayatravel.com/&h=408&w=544&tbnid=9uGtqAmc7qC9dM:&zoom=1&docid=P0vrDA3OmK1AJM&ei=CdOtVJqICcOuuQSsrIG4CA&tbm=isch&ved=0CCQQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=788&page=1&start=0&ndsp=8
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thealami.com/upfile/thaismail2.jpg&imgrefurl=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=12&id=294&h=481&w=800&tbnid=-IIvVKPpPJtJpM:&zoom=1&docid=blJpElD3d8YhcM&ei=RdGtVKbaC4-wuATZmYGYBw&tbm=isch&ved=0CH0QMyhJMEk&iact=rc&uact=3&dur=512&page=7&start=68&ndsp=12


กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่ง

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://w1.nst.com.my/polopoly_fs/1.23862.1324748424!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_454/image.jpg&imgrefurl=http://www2.nst.com.my/nation/extras/low-carbon-cities-the-way-forward-for-green-technology-1.23852&h=302&w=454&tbnid=r_BxxvE9HxwxFM:&zoom=1&docid=VNF7ceadt3t_RM&ei=d8GtVIWuIIv9ugTLp4LIAg&tbm=isch&ved=0CBIQMygKMAo4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1642&page=10&start=109&ndsp=12


ขยะ และน ำ้เสีย



• ประเภทของขยะชุมชน 
ขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย์ 
ขยะปนเป้ือน

• ขยะอินทรีย์ แยกออกเป็นกี่ประเภท 
ขยะย่อยสลำยเร็ว – 1- 5 วนั
ขยะอนิทรีย์ย่อยสลำยช้ำ 5- 30วนั
ขยะอนิทรีย์ย่อยสลำยช้ำ มำก ๆๆๆ - หลำยเดือน -หลำย ปี



มำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

• กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
- มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำง ๆ
- กำรใช้พลังงำนทดแทนที่สะอำด

• มำตรกำรลดกำรใช้น ำ้มันในภำคกำรขนส่ง

• มำตรกำรเพิ่มพืน้ที่สีเขียว

• มำตรกำรจัดกำรขยะ  น ำ้เสีย ที่เหมำะสม



ขอขอบคุณ
ที่จะช่วยกนั ลดโลกร้อน และ ใชพ้ลงังานสะอาด(clean energy)

• ผศ.ดร. กนกศักดิ์  เอ่ียมโอภำส

• คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหดิล

• นครปฐม 73170
• E-mail : kanoksak.e@ku.ac.th

• Mobile 66-81-6480544  Fax 66-2-4411932


