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บทน า 
 ภาวะโลกรอน (Global Warming) เป็นหัวข้อที่ก าลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อน
เกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศของโลกสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 
effect) หนึ่ งในสาเหตุส าคัญที่ ส่ งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาจาก                
การเจริญเติบโตของ “เมือง (City)” ผลการส ารวจของ C401 พบว่า 2 ใน 3 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของโลกเป็น
การใช้เชื้อเพลิงในพ้ืนที่เมืองสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในพ้ืนที่เมืองปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอยละ 70 ของปริมาณการ
ปล่อยทั้งหมดของโลกและยังพบว่าพ้ืนที่เมืองจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึน 2-3 เทาในอนาคตตามการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัดปริมณฑล มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร        
มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพ ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่อยู่
อาศัยมากขึ้น สังเกตได้จากจ านวนหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่
บางส่วนกลายเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวในทางอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรรมและชุมชนเดิมมีแนวโน้มลดลงด้าน
ประชากรพบว่าจังหวัดนนทบุรีมีจ านวนประชากรและสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะประชากรแฝงจาก
กรุงเทพมหานครที่เข้ามาท างาน ศึกษา และอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของกิจการคมนาคมทั้งขาเข้าและขาออกของกรุงเทพมหานคร จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้จังหวัด
นนทบุรีมแีนวโน้มปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงได้น าเสนอโครงการ “การพัฒนา
แนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม"   
ให้แก่ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชิญจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับศักยภาพ

                                           
1C40, A Global Opportunity for Cities to Lead, [online] C40.org., Available at: https://www.c40.org/why_cities, [Accessed 12 Jun. 2018]. 

https://www.c40.org/why_cities
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ของจังหวัด รวมทั้งพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีจังหวัดนนทบุรีสามารถน าไปปรับใช้ได้และสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า “นนทบุรี 4.0” 
 

วิธีการและขอบเขตการศึกษา 

โครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลด 
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม"ปีงบประมาณ 2560 ก าหนดขอบเขตการศึกษาตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์การเมือง 
(Geopolitical Territory) ของจังหวัดนนทบุรีครอบคลุมเขตการปกครองทั้ง 6 อ าเภอ ของจังหวัด รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 622.30 ตารางกิโลเมตร  

ปีฐานที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกคือ ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็นปีที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุก
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 

การรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีรายงานตามคู่มือ The Global Protocol for 
Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) ซึ่งเป็นคู่มือรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระดับเมืองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คู่มือ GPC แบ่งการรายงานผลออกเป็น 5 ภาคส่วน ตามแหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง ได้แก่  

1) ภาคการเผาไหม้เชื้อเพลิง และการเล็ดลอด/รั่วไหลจากแหล่งอยู่กับที่ (Stationary Energy) 
2) ภาคการขนส่ง (Transportation) 
3) ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
4) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use: IPPU) 
5) ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use: AFOLU) 

โดยอ้างอิงวิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม คู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม (Activity data) ที่ได้จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี และใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Emission factor) ตามคู่มือการจัดท าข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองทีจ่ัดท าโดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และค่าแนะน าตามคู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories ส าหรับรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ GPC แบ่งการรายงาน
ออกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่ 

ขอบเขตที่ 1 (SCOPE 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG emissions) การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมภายในขอบเขตจังหวัด  

ขอบเขตที่ 2 (SCOPE 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHG emissions) การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนของจังหวัด 
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ขอบเขตที่ 3 (SCOPE 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (Other Indirect GHG emissions) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของจังหวัด แต่เกิดนอกขอบเขตจังหวัด  

 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี 

 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุรีมีจ านวนประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์เท่ากับ 1,173,870 คน แต่
เนื่องจากการที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร จึงมีประชากรแฝงจ านวนมากเข้ามา
อาศัย ศึกษา และท างานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
รวมถึงนักทัศนาจร (นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนที่จังหวัด) รวมอยู่ด้วย จากการรวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรของ
จังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามประเภทได้   
ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี พ .ศ.  2557 

ประเภทของประชากร  จ านวน )คน(  
ประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน 1,173,870 
ประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน  585,800 
นักท่องเที่ยวชาวไทย )คิ ดเทียบอยู่เต็มปี(  3,187 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ )คิ ดเทียบอยู่เต็มปี(  456 
นักทัศนาจร )คิ ดเทียบอยู่เต็มปี(  2,930 

รวมทั้งหมด 1,766,243 
                       ท่ีมา: กรมการปกครองจังหวัดส านักงานสถิติแห่งชาติกรมการท่องเที่ยว และ บจก.เดอะ ครีเอจี้ 
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนนทบุรีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5.56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(MtCO2-eq) เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ พบว่า
ประชากรของจังหวัดนนทบุรีหนึ่งคนมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 4.47 MtCO2-eq ต่อคน และเมื่อ
พิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจ านวนประชากรทั้งหมด (รวมจ านวนประชากรแฝง) มีอัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน เท่ากับ 3.15 MtCO2-eq ต่อคนผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามแหล่ง
ปล่อยของจังหวัดมีรายละเอียด ดังนี้ 

o ภาคการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการเล็ดลอด/รั่วไหลจากแหล่งอยู่กับที่ (Stationary Energy) เป็นภาคที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเท่ากับ 3.03 MtCO2-eq คิดเป็นร้อยละ 54.45 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี 

o ภาคขนส่ง (Transportation) เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นล าดับสองรองจากภาคการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงและการเล็ดลอด/รั่วไหลจากแหล่งอยู่กับที่  โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ  1.86 
MtCO2-eq คิดเป็นร้อยละ 33.42 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี 
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o ภาคการจัดการของเสีย (Waste) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.43 MtCO2-eq คิดเป็นร้อยละ 54.45 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี 

o ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ( IPPU) ตามคู่มือ GPC ประเภทอุตสาหกรรม       
ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการกระบวนการผลิตที่ พิจารณา ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว และอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี 
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมที่ด าเนินกิจการอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี พบว่าไม่พบอุตสาหกรรม
ประเภทดังกล่าว (Not Occurring: NO) จึงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
แหล่งนี้ได้ (Not Estimated: NE)  

o ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อย โดยมี
ปริมาณการปล่อยเท่ากับ 0.24 MtCO2-eq คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ของจังหวัดนนทบุรี 

ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรีปี พ .ศ.  2557 แสดง
ตามตารางที่ 2 และรูปที่ 1 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 2557 

กลุ่มของกิจกรรม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2-eq/ปี) 

ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3 BASIC BASIC+ 
I) ภาคการเผาไหม้เชื้อเพลิง และ

การเล็ดลอด/รั่วไหลจากแหล่ง
อยู่กับที ่
(Stationary Energy) 

เผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหมด 513,721 2,513,034 NO 3,026,755 3,026,755 

เผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า 1,746,330 
  

  

II) ภาคขนส่ง 
(Transportation) 

ทั้งหมดของกลุ่ม 1,857,867 NO NO 1,857,867 1,857,867 

III) ภาคการจัดการของเสีย 
(Waste) 

ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง 433,898  NO 433,898 433,898 

ของเสียจากเมืองอื่น 5,873  
 

  

IV) ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ (IPPU) 

กระบวนการผลิต NO 
  

 
 

 
การใช้ผลิตภัณฑ์ NE 

V) ภาคเกษตร ป่าไม ้และการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน (AFOLU) 

ทั้งหมดของกลุ่ม 239,937    239,937 

รวม 4,797,626 2,513,034 
 

5,318,520 5,558,457 
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รูปที่ 1 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีปี พ.ศ. 2557 (แยกรายภาคส่วน) 
 
เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามกิจกรรมย่อยของจังหวัดสระบุรี ดังแสดง

ตามรูปที่ 2 พบว่า กิจกรรมการขนส่งทางถนนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด (ร้อยละ 33.35) รองลงมาเป็น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้พลังงานในที่พักอาศัย (ร้อยละ 19.96) และการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้า 
(ร้อยละ 18.80) ตามล าดับ 

 
รูปที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีจ าแนกรายกิจกรรมย่อยในปี พ.ศ. 2557 

ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้จากข้อมูลของจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดนนทบุรี 
ที่ส ารวจพบในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเป็นเมืองที่อยู่อาศัย รองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของจังหวัดใกล้เคียง 

 

พลังงาน (Stationary Energy) 
การขนส่ง(Transportation) 
การจัดการของเสีย(Waste) 
การเกษตร ปา่ไม้ และการใช้ประโยชนท์ี่ดิน (AFOLU) 
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การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกในอนาคตของจังหวัดนนทบุรี 

การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคตในกรณีปกติ หรือ Business-As-Usual (BAU) ของจังหวัด
นนทบุรีใช้อัตราการเติบโตของกิจกรรมในกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรีเป็นสมมติฐานในการพยากรณ์ 
(Forecast) ข้อมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2 จากผลการศึกษาพบว่าจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มปล่อยก๊าซ   
เรือนกระจกที่สูงขึ้นทุกปี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จังหวัดนนทบุรีจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิประมาณ 8.86 
MtCO2-eq เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 37.29 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2573 จากรูปที่ 3 แสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคตพบว่าการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้ามีอัตราการเพ่ิมสูงกว่าภาคอ่ืนๆ โดยคาดว่าจะมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในภาคธุรกิจการค้าและหน่วยงานราชการ เท่ากับ 2.55 MtCO2-eq หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 28.72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 2573 

 
รูปที่ 3 ผลการคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีในกรณีปกติ 

มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดนนทบุรี 

คณะท างานโครงการฯ จังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาและคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพ
และเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนนทบุรีจ านวนทั้งสิ้น 23 มาตรการ ดังแสดงตามตารางที่ 3 ในการพิจารณา
คัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีมีความเชื่อมโยงและมีกลไกสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ โดย
ได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2558-2593 แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี 4 ปี (2561-2564) มาใช้ในการพิจารณาและรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมาตรการดังกล่าว 

                                           
2ใช้อัตราการเติบโตของกิจกรรมแตล่ะสาขาจากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวัดในสาขาต่างๆ แบบปริมาณลกูโซ่  โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโต 15 ปีย้อนหลัง  
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มีศักยภาพรวมที่จะช่วยให้จังหวัดนนทบุรีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2.06 MtCO2-eq หรือ
คิดเป็นร้อยละ 23.25 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ใน พ.ศ. 2573 

ตารางท่ี 3 มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เสนอในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับจังหวัดนนทบุรี 

มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง   

(tCO2-eq/ปี) 
แผนระยะสั้น  1,426,172 
NBR_M01 การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของเอกชนเป็น LED  159,811 

NBR_M02 
การเปลีย่นเครื่องปรับอากาศเก่าเป็นเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 ใน
อาคารของเอกชน 

29,515 

NBR_M05 การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารของหน่วยงานรัฐเป็น LED 838 
NBR_M06 การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะเป็น LED 21,209 

NBR_M07 
การเปลีย่นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพต่ าเป็นเครื่องปรับอากาศประหยดั
ไฟเบอร์ 5 ในอาคารของหน่วยงานรัฐ 

1,570 

NBR_M10 
การปรับปรุงบริการของรถสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการ
ก าหนดช่องเดินรถพิเศษส าหรับรถประจ าทางที่เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่าย  

8,138 

NBR_M11 
การพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง โดยการเชื่อมตอ่ระบบ
รถไฟฟ้าสาธารณะ (รถไฟฟ้าสายสมี่วงบางใหญ่-บางซื่อ) 

632,412 

NBR_M17 
การลดการเกดิขยะมลูฝอยท่ีแหล่งก าเนิด การคดัแยก และการน ากลบัมาใช้
ใหม่ ตามหลักการ 3R 

54,622 

NBR_M19 
การส่งเสริมการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่และการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 
โดยการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 

274,303 

NBR_M20 
การส่งเสริมการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่และการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 
โดยการน าก๊าซมเีทนจากพ้ืนท่ีฝังกลบกลับมาใช้ในการผลติพลังงาน (Landfill 
Gas Recovery) 

10,503 

NBR_M21 
การส่งเสริมการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่และการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 
โดยการเผาเพื่อผลิตพลังงาน (Incineration) 

233,251 

แผนระยะยาว 632,602 

NBR_M03 
การส่งเสริมอาคารเขยีว โดยเน้นตัง้แต่ขั้นตอนการออกแบบและการเลือกใช้
วัสดุที่ประหยัดพลังงานและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

114,134 

NBR_M04 
มาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในอาคารของเอกชน 

79,765 

NBR_M08 
มาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในอาคารของหน่วยงานรัฐ 

916 

NBR_M09 
การน าเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport 
Systems) มาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจรในเขตเมือง 

13,771 

NBR_M12 
การพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง โดยการส่งเสริมเส้นทางใหม่
ในการเดินรถไฟฟ้าสาธารณะ (รถไฟฟ้าสายสีชมพูแคราย-มีนบุรี) 

331,121 
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มาตรการ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง   

(tCO2-eq/ปี) 

NBR_M13 
การพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง โดยการส่งเสรมิเส้นทาง
ใหม่ในการเดินรถสาธารณะให้เช่ือมต่อกัน 

5,803 

NBR_M14 
การพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมือง โดยการปรบัปรงุเส้นทาง
เดิมในการเดินรถสาธารณะใหเ้ชื่อมต่อกัน 

5,803 

NBR_M15 
การปรับปรุงทางเดินเท้าและการก าหนดเส้นทางส าหรับจักรยาน เพื่อส่งเสริม
การเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์ (Non-Motorized Transport: NMT)  

261 

NBR_M16 
การส่งเสริมการปรับเปลีย่นรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพขึน้ (Modal 
Shift) โดยการเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ (Parking Fees) 

5,803 

NBR_M18 
การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะบริเวณหลุมฝังกลบ เพ่ือสนับสนุนการ
น ากลับมาใช้ใหม่และการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 

54,541 

NBR_M22 
การเพิ่มปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนท่ีชุมชน เพื่อลดปริมาณ
น้ าเสียทีไ่ม่เข้าระบบ 

20,531 

NBR_M23 
การส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อการนันทนาการ และเป็นแหล่งดูด
ซับมลพิษในพื้นที่ 

153 

จากผลการศึกษาพบว่า หากจังหวัดนนทบุรีน ามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง 23 มาตรการ ไปด าเนินการ
จะส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงดังแสดงในรูปที่  4 เมื่อเทียบกับกรณีปกติที่ ไม่มีการ
ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 4 การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรีในกรณีปกติ 
และกรณีที่ด าเนินมาตรการจากปี พ.ศ. 2557-2573 
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กรณีศึกษา : จังหวัดนนทบุร ี

 

เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจาก
ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์และพ้ืนที่พักอาศัยคณะท างานโครงการฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนนทบุรีจึงได้เลือกมาตรการ การเพ่ิมปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ชุมชน       
มาจัดท าแผนปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียในที่ไม่เข้าระบบบ าบัด ในขณะเดียวกันเพ่ือช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการบ าบัดน้ าเสีย 

ผลจากการศึกษาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินงานขนาดเล็ก อบก. และที่ปรึกษา     
จึงได้ เสนอเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายตัว (Decentralized Wastewater Treatment Plant) แก่
คณะท างานฯ โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน   
ในพื้นที่ของจังหวัดก่อนจัดท าแผนปฏิบัติการในล าดับถัดไป จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดน้ าเสีย 
โดยเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายตัวพบว่า เทคนิคการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบโปรยกรองแบบฟองน้ า
แขวนไหลลง (Down-flow Hanging Sponge: DHS) เป็นระบบที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างในพื้นที่ด าเนินงาน
ขนาดเล็กและเป็นระบบที่เริ่มมีการน ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ชุมชน เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการพลังงานน้อยในการ
เดินระบบและใช้บุคลากรในการดูแลน้อย ปัจจุบันได้มีศึกษาและน าระบบ DHS มาปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหา
เรื่องการไม่มีพ้ืนที่ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ของประเทศไทยแล้ว จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
คณะท างานโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกระบบ DHS เป็นระบบน าร่องในการบ าบัดน้ าเสียจากพ้ืนที่
ชุมชนที่ของจังหวัดนนทบุรีจากการประเมินศักยภาพพบว่า หากจังหวัดนนทบุรีด าเนินมาตรการดังกล่าวจะสามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 20,531 tCO2-eq ณ ปี พ.ศ. 2573 

สรุปผลการศึกษา 
 ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดนนทบุรีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 5.56 MtCO2-eq กิจกรรมที่    
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดสามอันดับแรก คือ การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนน (ร้อยละ 33.35) การ
ใช้พลังงานในที่พักอาศัย (ร้อยละ 19.96) และการใช้พลังงานในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 18.80) 
ตามล าดับ ข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึงความเป็นบริบทของจังหวัดนนทบุรีค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี    
เป็นจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร มีประชากรและประชากรแฝงเดินทางเข้ามาอาศัย ศึกษา และ
ท างานในพื้นที่จังหวัดและมีความเป็นเมืองที่อยู่อาศัย โดยมีการเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดเป็นจ านวน
มากท าให้มีการใช้พลังงานในในการขนส่งทางถนน และการใช้พลังงานในที่พักอาศัยอยู่ในล าดับต้นๆ จากการ
คาดการณ์พบว่าหากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดนนทบุรีจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นเป็น 
8.86 MtCO2-eq ในปี พ.ศ. 2573 
 จากการวิเคราะห์มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกพบว่า จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
ประมาณ 2.06 MtCO2-eq ณ ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.25 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่คาดการณ์ในปีนั้น โดยจังหวัดนนทบุรีสามารถน าค่าศักยภาพดังกล่าวไปก าหนดเป็นเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกของเมืองและด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก้าวสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon City) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า “นนทบุรี 4.0” (จังหวัดสะอาด 
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จังหวัดสะดวก จังหวัดสบาย และจังหวัดปลอดภัย) ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีทิศทาง
และแบบแผนที่เหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาของเมืองที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เสนอในรายงานฉบับนี้  ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามความ
เหมาะสมกับบริบทจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในอนาคตอาจมีเทคโนโลยีหรือบริบทของจังหวัดที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จังหวัดนนทบุรีควรทบทวนและคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง 
และควรท าการศึกษาศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี  

 จังหวัดนนทบุรียังมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 23 มาตรการที่น าเสนอในแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกนี้เท่านั้น ยังมีมาตรการอ่ืนๆ ที่จังหวัดนนทบุรีสามารถน ามาใช้ด าเนินการได้อีก ซึ่งจังหวัด
นนทบุรีอาจต้องมีการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

 ควรปรับปรุงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานจากการ
ด าเนินตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก  

 ควรแต่งตั้งหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการด าเนินงานและผลักดันแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
 จังหวัดนนทบุรีควรพิจารณาถึงการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้บุคคลภายนอกรับทราบ  

เพ่ือดึงดูดงบประมาณที่ต้องการได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านการด าเนินงาน
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพ่ือสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประชาชน 
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