ทำไมต้องทำ…?
“คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง”

ดำเนินกำรโดย ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและเศรษฐนิเวศ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
ได้รับกำรสนับสนุนจำก องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

กำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำสู่เมืองคำร์บอนต่ำ
ด้วยประเทศไทยได้กำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ให้ควำมสำคัญต่อนโยบำย
เรื่องกำรเปลี่ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำ งมำก โดยมีข้อเสนอให้ปรับ โครงสร้ำ งเพื่อ น ำไปสู่ "สังคมคำร์บ อนต่ำ" นั้น ในฐำนะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมมำกมำยที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกทีเ่ ป็นแหล่งกำเนิดกำรเกิดภำวะโลกร้อนที่สำคัญไม่
แพ้ภำคส่วนอื่นๆ และเป็นองค์กรของรัฐที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และเข้ำใจเครื่องมือแสดงข้อมูลปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับจำกกำรดำเนินงำนขององค์กร/เมือง อันจะนำไปสู่กำรกำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมืองคำร์บอนต่ำนั่นเอง

ทำเพื่ออะไร?
กำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง จะเป็นเครื่องมือในกำรช่วยให้เรำ
ทรำบถึงปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่องค์กร/เมืองของเรำดำเนินกิจกรรมอยู่ ซึ่งโครงกำรนี้จึงต้องกำรที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ทั้งในระดับเทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเทศบำลตำบล เข้ำใจหลักกำรและสำมำรถคำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนของตน ตลอดจน
สำมำรถดำเนินกิจกรรมเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐำนของกำรใช้ข้อมูลคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร/เมืองให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ได้ ซึ่งที่ ผ่ำ นตั้งแต่ปีงบประมำณ 2554 - 2558 โดยมีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่เข้ำ ร่วมโครงกำรจัดทำ
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กรแล้ว 75 แห่ง และมีกำรขยำยผลไปสู่กำรรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองแล้ว 19 แห่ง
อปท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในปี พ.ศ. 25552558 รวม 75 แห่ง ได้แก่
Phase I จำนวน 4 องค์กร
Phase II จำนวน 23 องค์กร
Phase III จำนวน 19 องค์กร
Phase VI จำนวน 29 องค์กร
จำกนั้น อปท. บำงส่วนได้ดำเนินกำรขยำยผลต่อ โดยเข้ำร่วมโครงกำรรำยงำน
ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองในปี พ.ศ. 2556-2558 รวม 19 แห่ง ได้แก่
เทศบำลนครเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
เทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เทศบำลนครลำปำง
จังหวัดลำปำง
เทศบำลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
เทศบำนนครหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
เทศบำลเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
เทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เทศบำลเมืองป่ำตอง
จังหวัดภูเก็ต
เทศบำลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เทศบำลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
เทศบำลเมืองศรีษะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบำลเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
เทศบำลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธำนี
เทศบำลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เทศบำลตำบลนำแก้ว
จังหวัดลำปำง
เทศบำลตำบลมำบอำมฤต จังหวัดชุมพร
เทศบำลตำบลพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เทศบำลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เทศบำลตำบลหำดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

อะไรคือ? คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ กำรแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก โดยปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยและดูดกลับเกิดจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรทั้งทำงตรงกรือทำงอ้อม ซึ่งถูกคำนวณออกมำในรูปของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 equivalent)
โดยกำรคำนวณคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พิจำรณำได้จำก 3 ขอบเขต
 SCOPE 1 :

ก๊ำซเรือนกระจกที่มำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น กำรเผำไหม้ของเครื่องจักร
กำรเผำไหม้ของพำหนะขององค์กร กำรจัดกำรขยะของเสีย กำรบำบัดน้ำเสีย กำรรั่วซึม/
รั่วไหลจำกกระบวนกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น

 SCOPE 2 :

ก๊ำซเรือนกระจกที่มำจำกกิจกรรมทำงอ้อมโดยกำรใช้พลังงำน ได้แก่ กำรซื้อพลังงำนมำใช้
ในองค์กร (พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน พลังงำนไอน้ำ) เป็นต้น

 SCOPE 3 :

ก๊ำซเรือนกระจกที่มำจำกกิจกรรมทำงอ้อมอื่นๆ เช่น กำรเดินทำงของพนักงำนด้วยพำหนะ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข ององค์ ก ร กำรเดิ น ทำงไปสั ม มนำนอกสถำนที่ กำรใช้ ท รั พ ยำกรต่ ำ งๆ เช่ น
น้ำประปำ กระดำษ เป็นต้น

อะไรคือ? ข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint: CCF)
ข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง คือ กำรแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจก โดยปริมำณกำรปล่อยและดูดกลับกลับก๊ำซเรือน
กระจกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในขอบเขตกำรปกครองของเมืองที่มีอำณำเขตตำมภูมิศำสตร์ทำงกำรเมือง (Geopolitical boundary)
ที่เมืองดำเนินกำรอยู่ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงกรือทำงอ้อม ซึ่งถูกคำนวณออกมำในรูปของคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 equivalent) พิจำรณำ
ได้จำก 3 ขอบเขตเช่นกัน แต่ต่ำงกันที่กำรจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆ
โดยกำรคำนวณข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง พิจำรณำตำมกิจกรรมดังนี้
กำรใช้พลังงำนในที่พัก
อำศัย

กำรใช้พลังงำนในพื้นที่
สำธำรณะ

กำรใช้พลังงำนและกลุ่ม
ธุรกิจกำรค้ำและบริกำร

กำรใช้พลังงำนในหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน

กำรใช้พลังงำนของ
อุตสำหกรรมกำรผลิต

กำรใช้พลังงำน
ในกำรขนส่ง

กำรจัดกำรของเสียด้วย
วิธีต่ำงๆ

กำรจัดกำรน้ำเสียและ
กำรปล่อยทิ้ง

กำรใช้เชื้อเพลิง
ผลิตพลังงำน

กำรทำกำรเกษตรและ
ปศุศัตว์ที่เกี่ยวข้อง

โอกำสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยำกเข้ำร่วมโครงกำร

จำกควำมสำเร็จในโครงกำรดังกล่ำวและเพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ 2559 นี้ ทำงองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ร่ว มกับศูน ย์ควำมเป็น เลิศทำงด้ำ นกำรจัดกำรพลังงำนและเศรษฐนิเวศ สถำบั น วิจัย วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ และสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ “โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำสู่เมืองคำร์บอนต่ำ ” ขึ้น โดยมี
เป้ำหมำยว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อย 24 แห่งนั้น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกระดับเมือง อันจะเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับท้องถิ่นไทยในกำรบริหำรจัดกำรกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกเพื่อมุ่งไปสู่กำรเป็นเมืองลดคำร์บอน และท้ำยสุดเป็นเมืองตัวอย่ำงของประเทศไทยและของประชำคมโลกต่อไป

จะได้อะไร? จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1.
2.
3.
4.
5.

ได้ทรำบปริมำณและแหล่งปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมภำยในขอบเขตขององค์กร/ขอบเขตกำรปกครองของเมือง
ตนเอง
สำมำรถต่อยอดจำกกำรประเมินศักยภำพของกิจกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก แล้วพัฒนำสู่
กลไกในกำรกำหนดนโยบำย บทบำท และแผนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงต่อเนื่อง
เป็นกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้กลำยเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรและกำรจัดทำข้อมูลปริมำณก๊ำซ
เรือนกระจกระดับเมืองได้
เป็นโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำยซึ่งส่งผลต่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรและกำรจัดทำข้อมูล
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองได้อย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถใช้ข้อมูลกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรและกำรจัดทำข้อมูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจกระดับเมืองมำพัฒน้ำแนฐำนข้อมูล
ฐำน ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรขยำยผลในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
1. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คุณลักขณำ เจริญสุข และ คุณวรรษมล เลิศจตุรำนนท์
โทรศัพท์ 053-942-086 และ 084-180-5313 และ 088-253-5844 หรือ อีเมลล์ cfoccf.city@gmail.com
2. สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
คุณวรำกร น้อยพันธ์ และ คุณธนภัทร สุขเกษม
โทรศัพท์ 086-348-9948 และ 085-148-8299 หรือ อีเมลล์ envi.nmt@gmail.com

