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สาส์นจากนายกเทศมนตรี
นครพิษณุโลก

ก

ผองเพื่อนที่รักยิ่ง
ำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ที่เกิดขึน้ ใน
ขณะนี ้ ถื อ เป็ นควำมท้ ำ ทำยอย่ ำ งที่ สุ ด ที่
มนุ ษ ยชำติก ำลั ง เผชิ ญ ปั ญ หำสภำวะโลกร้ อนได้
ลุก ลำมไปทั่ว โดยคำดกำรณ์ กั นว่ ำ จะดำเนิน ต่ อ ไป
เป็ นระยะเวลำนำน และมีศักยภำพสูงที่จะส่ งผลด้ ำน
ลบต่ อคุณภำพชีวิตของมนุ ษย์ ทัง้ ในปั จจุบันและรุ่ น
ต่ อ ๆ ไป ดังนัน้ จึงต้ องเร่ งดำเนินกำรที่จำเป็ นอย่ ำง
เร่ งด่ วนโดยพวกเรำทุกคน
เป็ นที่ทราบโดยทัว่ กันว่าสองในสามโดยประมาณ
ของปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นบนโลก มีสาเหตุจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งอาจมาจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลและกิ จ กรรมในเขตเทศบาล องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นผู้ มี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่ อ บรรเทำสภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเมือง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานที่ มีหน้ าที่โดยตรงใน
การนาผู้บริ โภค (พลเมือง) เข้ าร่ วมกิจกรรมตามนโยบายที่กาหนดจากส่วนกลาง นอกจากนัน้ ยัง เป็ นผู้มี
ส่วนในการก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก จากกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่ อาคาร ภาคขนส่ง ภาคการจัดการของเสีย
และอื่น ๆ
เทศบำลนครพิษณุ โลกประเทศไทย กำหนดภำพลัก ษณ์ ข องตนเองไว้ เป็ นเทศบำลที่มี
ควำมลำ้ หน้ ำและมีควำมรับผิดชอบ ยึดถือเป็ นพันธกิจต่ อโลกที่ต้องดำเนินกำรอย่ ำงจริงจัง ตลอด
ทศวรรษของความพยายามที่ได้ ทุ่มเทโดยเจ้ าหน้ าที่และการสนับสนุนจากพันธมิตรทาให้ เทศบาลนคร
พิษณุโลกมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ทังในระดั
้
บชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลกกับผลงานและนโยบายที่โดดเด่น
โดยเฉพาะการจัดการด้ านสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมือง และเราจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี ้ เรา
เชื่ อ ว่ า เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลกในปั จ จุ บัน มี ค วามพร้ อมเข้ าร่ ว มในการสร้ างความท้ าทายด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงเริ่ มก้ าวแรกในการจัดทาข้ อมูลฐานการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ของเทศบาลนครพิษณุโลก และขยายให้ ครอบคลุมถึงพื ้นที่ตาบลในเมืองในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯ
โดยคานึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีอยูท่ งในระดั
ั้
บชาติและระดับโลก
1

ในนำมเทศบำลนครพิษณุโลกถือเป็ นเกียรติและเป็ นควำมภำคภูมิใจอย่ ำงสูงที่ข้ำพเจ้ ำได้
เปิ ดตัว รำยงำนฉบับปฐมฤกษ์ บัญชีกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกของเทศบำลนครพิษณุ โลก ซึ่ง
จัดทำขึน้ จำกข้ อมูลปี 2555 และปี 2556 รวบรวมโดยคณะกรรมกำรโครงกำรเทศบำลคำร์ บอนต่ำ
ของเรำเอง
นับเป็ นภารกิจในห้ วงเวลานานนับปี บนความทุ่มเทและเหนื่อยยากของคณะทางานเทศบาล ฯ ที่
ได้ รับมอบหมาย โดยได้ รับการสนับสนุนจากสานักเลขาธิการอาเซียนและสถาบันยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
โลก (IGES) รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง เราขอแสดงความชื่นชมเป็ นอย่างสูง ทังนี
้ ้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายเนื่องจากการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล เป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้ บุค ลากรและผู้เ กี่ ย วข้ อ งของเทศบาล ฯ หน่ว ยงานรั ฐ หลายแห่ง
ตลอดจนผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่ภาครัฐ คือ ภาคเอกชน เป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ด้ วยความมุ่งมัน่ ใน
ความคิดสร้ างสรรค์และเชื่อว่า “เราทาได้ ” เราสามารถก้ าวข้ ามปั ญหาอุปสรรคทัง้ ปวงเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
รายงานฉบับนี ้ ทาให้ เราก้ าวมายืนในกลุ่มเล็ก ๆ ของเมืองผู้บกุ เบิกในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มีการ
จัดการในการพัฒนาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของท้ องถิ่น
กระผมหวั ง ว่ ำ รำยงำนฉบั บ นี จ้ ะเป็ นฐำนส ำคั ญ ต่ อ ไปส ำหรั บ งำนวิ จั ย ในอนำคตและ
โครงกำรปฏิ บั ติก ำรต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ งยื น กำรพั ฒ นำที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อม และกำรพัฒนำเมืองคำร์ บอนต่ ำ ของเทศบำลนครพิษณุ โลก นอกจากนัน้ ยังหวังว่า
รายงานจะเป็ นประโยชน์สาหรับนักวิจยั ผู้กาหนดนโยบายและผู้ให้ การสนับสนุน ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับบัญชี
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับเมืองและระบบตรวจวัด การรายงานผลและการทวนสอบ (MRV)
ท้ ำยที่สุดนี ้ เรำตระหนักดีว่ำผู้บุกเบิกไม่ ได้ ทำงำนแต่ เพียงลำพัง กำรร่ วมมือร่ วมใจทำให้
เรำบรรลุผลได้ มำกขึน้ เทศบาลนครพิษณุโลกมี ความมุ่งหวังที่จะร่ วมงานกับพันธมิตรให้ มากขึน้ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ตลอดจนการดาเนินการโครงการ
เมืองคาร์ บอนต่า เพื่อการเป็ น “ต้ นแบบ” ของอาเซียนและภูมิภาคต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทรง แทนธานี)
นายกเทศมนตรี นครพิษณุโลก
ประเทศไทย
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ควำมเป็ นมำ

เมื่อปี 2554 เทศบาลนครพิษณุโลกได้ รับเลือกจากส่วนกลางให้ เป็ นหนึ่งในเมืองต้ นแบบกลุ่มแรก
ของประเทศไทยภายใต้ โครงการส่ง เสริ มเมืองต้ นแบบด้ านสิ่งแวดล้ อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN ESC1 Model Cities Programme) ซึ่งมีการบริ หารจัดการโครงการร่วมกันโดยสานักเลขาธิการ
อาเซียนและสถาบันยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมโลก (IGES) โดยในปี 2555 โครงการ ฯ ได้ ประกาศรับสมัครผู้
ร่วมโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก เครื อข่ายศูนย์วิจยั เฉพาะด้ านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่ง
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Network for Global Change Research-APN) โดยผู้สมัครต้ องยื่นข้ อเสนอ
โครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถในการจัดทากรอบต้ นแบบเพื่อตรวจวัด รายงานและการทวนสอบ ของ
การเกิดก๊ าซเรื อนกระจกระดับเมือง
เมืองพิษณุโลกได้ ยื่นข้ อเสนอโครงการ ฯ ต่อสถาบันยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมโลก (IGES) จาก
ประสบการณ์กว่าทศวรรษที่ผา่ นมาเมืองพิษณุโลกมีกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศหลายโครงการ ฯ
และมีความต้ องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเป็ นเมืองต้ นแบบ ทาให้ เมืองพิษณุโลกได้ รับการตอบ
รับในฐานะเป็ นผู้ร่วมโครงการดาเนินการร่วมกับ IGES และได้ รับการสนับสนุนเงินทุนแบบให้ เปล่าจาก
เครื อข่ายศูนย์วิจยั เฉพาะด้ านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APN) โดยมีระยะเวลาดาเนิน
โครงการตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557
วัตถุประสงค์หลักในการดาเนินโครงการ คือ
i. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการปฏิบตั งิ านภายใต้ กรอบ
การตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (MRV) เพื่อจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับ
องค์กร คือ เทศบาลนครพิษณุโลก และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับเมือง คือ ตาบลในเมือง
ii. ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในข้ อแรก โดยจัดทาบัญชีฐานการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเทศบาล
และตาบลในเมือง พร้ อมทังสามารถจั
้
ดโครงสร้ างองค์กรที่มีความเป็ นไปได้ ในการดูแลรักษาและ
พัฒนาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
iii. เพื่อทาความเข้ าใจด้ านสถาบัน การบริ หารจัดการ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของการจัดทาบัญชีการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในพื ้นที่เทศบาลและชุมชนเมืองในบริบทของประเทศไทยและประเทศกาลัง
พัฒนา (ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการให้ คาแนะนาตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในการจัดทารายงาน
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‘เมืองที่มีความยัง่ ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม’ (Environmentally Sustainable Cities-ESC) เป็ นชื่อที่ใช้ เรียกโดยคณะทางานเมืองที่มีความยัง่ ยืน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ASEAN Working Group on ESC (AWGESC) ซึง่ ตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2546 และได้ รับมอบหมายจากรัฐมนตรีสิ่งแวดล้ อมอาเซียน
ในการพัฒนากรอบคาแนะนาสาหรับเมืองที่มีความยัง่ ยืนเพื่อรองรับหลากหลายสถานการณ์ในกลุม่ อาเซียน ตลอดจนกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพื่อ
รับมือกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3

การจัดการและมอบหมายหน้ าที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในกลุม่ เจ้ าหน้ าที่เทศบาล และสิ่งจูงใจใน
การทากิจกรรม เป็ นต้ น)
รายงานฉบับนี ้เป็ นหนึง่ ในผลงานหลักที่เป็ นรูปธรรมจากโครงการ

วิธีกำรศึกษำ
รายงานได้ นาเสนอข้ อมูลสองชุดที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และอ้ างอิงถึงกรอบการทางาน/มาตรฐาน
ของการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของเทศบาลนครพิษณุโลก และของตาบลในเมือง ดังต่อไปนี ้
 สาหรับบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเทศบาล ฯ ได้ อ้างอิงถึง
o “ข้ อกำหนดของ ICLEI (รัฐบำลท้ องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน)
ในกำร
ดำเนินงำนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นด้ ำนปริมำณและกำรรำยงำนบัญชีก๊ำซ
เรือนกระจก” (เวอร์ ชนั่ 1.1; พฤษภาคม 2553) และ
o แนวทำงกำรจัดทำคำร์ บอนฟุตพริน้ ท์ ของเทศบำล
พัฒนำโดยองค์ กำรบริหำร
จัดกำรก๊ ำซเรือนกระจก (องค์ กำรมหำชน) - TGO
 สาหรับบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ของตาบลในเมือง จะอ้ างอิงถึง
GPC Pilot Version 1.0 ( http://www.ghgprotocol.org/city-accounting );
มีการจัดเก็บข้ อมูลในระดับปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ โดยเจ้ าหน้ าที่ของเทศบาล ฯ และทบทวนข้ อมูล
อีกครัง้ โดย IGES ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (เป็ นที่ปรึกษาอิสระในพื ้นที่ซงึ่ เคยร่วมงานอย่างใกล้ ชิด
กับเทศบาลนครพิษณุโลกมากว่าสิบปี ภายใต้ โครงการความร่วมมือต่างประเทศ) ข้ อมูลบัญชีการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกที่นาเสนอในส่วนของเทศบาล เป็ นข้ อมูลที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในปี ปฏิทิน 2556 2
ส่วนข้ อมูลบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของตาบลในเมือง จะครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดขึ ้นตามปี ปฏิทิน
2555 หากไม่ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ เป็ นที่เข้ าใจว่าข้ อมูลกิจกรรมทังหมดที
้
่ เสนอไว้ ในรายงานนี ้เป็ นข้ อมูล
ที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก
นอกจากข้ อมูลกิจกรรมหลักที่จาเป็ นสาหรับรายงานการจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
รายงานนี ้ยังเป็ นข้ อมูลให้ กบั พิษณุโลกสาหรับความพยายามต่อไปในอนาคต เพื่อทาให้ พิษณุโลกเป็ นเมือง
สะอาด มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นเมืองคาร์ บอนต่า บรรลุซงึ่ การเป็ นเมืองที่มีความยัง่ ยืน
ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกของเมือง
ทังนี
้ ้คาดหวังว่าเทศบาลจะพัฒนาขีดความสามารถได้ เป็ นอย่างมากสาหรับโครงการลดก๊ าซเรื อนกระจก
ต่อไปในอนาคต
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‘ปี ปฏิ ทิน’หมายถึงระยะเวลาตัง้ แต่เดือนมกราคม

ถึงเดือนธันวาคม ส่วนปี งบประมาณของประเทศไทยจะเริ่ มตัง้ แต่เดือนตุลาคม
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การคานวณทังหมดที
้
่ได้ นาเสนอในรายงานนี ้ เป็ นการคานวณจากฐานข้ อมูลที่มีอยูแ่ ละดีที่สดุ
เท่าที่จะรวบรวมได้ โดยเจ้ าหน้ าที่ของเมืองพิษณุโลกและนักวิจยั จาก IGES เป็ นข้ อมูลถึงวันที่ 23 กรกฎาคม
2557 โอกาสในการผิดพลาด อาจเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากเป็ นความพยายามครัง้ แรกของเทศบาลนครพิษณุโลก
เพื่อจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเทศบาลและของตาบลในเมืองพิษณุโลก อย่างไรก็ตามได้ มี
ความพยายามทุกวิถีทางในการตรวจสอบข้ อมูลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลได้ มาอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์
ครบถ้ วน
รายงานฉบับนี ้ไม่ได้ มงุ่ เน้ นที่จะนาเสนอข้ อมูลที่สมบูรณ์แบบในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของ
เมืองพิษณุโลก แต่มงุ่ หวังให้ (i) เป็ นข้ อมูลเพื่อการกาหนดนโยบายเมืองคาร์ บอนต่า (ii) เพื่อการออกแบบ
โครงการเมืองคาร์ บอนต่าในอนาคต(โดยเฉพาะเมื่อต้ องร่วมมือกับองค์กรสนับสนุนจากต่างชาติ) และ (iii)
เพื่อพัฒนางานวิจยั ต่อไปในอนาคต ในส่วนที่ข้อมูลไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในแง่ของความสมบูรณ์และ
ความถูกต้ อง
ได้ มีการตังสมมุ
้ ตฐิ านและได้ ให้ รายละเอียดของแหล่งข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีความสนใจได้
ช่วยเหลือเทศบาลนครพิษณุโลกในการพัฒนารายงานการจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในปี ตอ่ ไป
ให้ มีคณ
ุ ภาพและความถูกต้ องสูงยิ่งขึ ้น
นักวิจยั อาจสนใจบทอ้ างอิงต่อไปนี ้
 ภาคผนวก A: คาอธิบายในรายละเอียดขันตอนและวิ
้
ธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
 ภาคผนวก B: สรุปตารางการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเทศบาล ในปี 2556
 แผ่นงานโปรแกรม Excel และบันทึกงานวิจยั การคานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยเข้ าไปที่
หน้ าเพจของโครงการ APN ( http://www.apn-gcr.org/resources/items/show/1913 )

กำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกของเทศบำลนครพิษณุโลก
ในปี 2556 การปฏิบตั งิ านของเทศบาลนครพิษณุโลกได้ ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกโดยประมาณ
25,149 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จาแนกการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามภาคกิจกรรม ได้ ดงั นี ้ การจัดการขยะมูลฝอย (15,067 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) การผลิตน ้าประปา (4,876 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) อาคารและ
สถานประกอบการไม่รวมสถานประกอบการด้ านขยะมูลฝอยและประปา (1,979 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) ไฟส่องสว่างบนถนนและสัญญาณจราจร (1,483 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ) กลุม่
ยานยนต์ (1,440 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ) ดูตารางที่ 1 และรูปที่ 1
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ปัจจุบนั การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาแนกตามประเภทการปล่อย หรื อ ‘Scopes’3 ได้ แก่ Scope 1
(การปล่อยก๊ าซโดยตรง – ที่เกิดขึ ้นในเทศบาลนครพิษณุโลก 8%) Scope 2 (ก๊ าซเรื อนกระจก – จากการ
ซื ้อพลังงานไฟฟ้า 32%) และ Scope 3 (การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นจากนอกเขตเทศบาล รวมถึง
ปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกทังหมดที
้
่ปล่อยออกมาโดยอ้ อม 60%) ดูรูปที่ 2

3

ข้ อกาหนดการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก กาหนดให้ การรายงานการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเป็ นไปตามขอบเขตการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ตา่ งกัน
(Scope) เพื่อให้ สามารถประเมินการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกได้ อย่างครบถ้ วน ตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะรายงานการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกจาก
กระแสไฟที่รับซื ้อเข้ ามาไว้ ใน Scope 2 แต่ผ้ ใู ห้ บริ การไฟฟ้าซึง่ ตังอยู
้ ่นอกเขตเทศบาล ฯ จะรายงานการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกของการซื ้อขายไฟไว้ ใน Scope 1
ดังนัน้ พึงระลึกไว้ ว่าการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกใน Scope 2 เป็ นการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกใน Scope 1 ของอีกองค์กรหนึง่ เสมอ การรายงานการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกตาม Scopes ช่วยทาให้ มนั่ ใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ สร้ างฐานข้ อมูลทีค่ รอบคลุมปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังหมด
้
ข้ อมูลที่ได้ จะช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงการกาหนดกิจกรรมการดาเนินการของท้ องถิ่น แม้ ว่าจะไม่เกิดขึ ้นบ่อยนักแต่เป็ นไปได้ ที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอาจเข้ าควบคุมการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกใน Scope 1 (ได้ แก่ ก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นในเขตเทศบาล ฯ) มากกว่า Scope 2 และ 3 ก็ได้
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กำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก (tCO2e)
0

2,000

4,000

6,000

สถานประกอบการการจัดการขยะมูลฝอย

ภำคกำรปล่ อย

10,000

12,000

14,000

16,000

15,067

บริการน ้าประปา

4,876

อาคารและสถานประกอบการอื่น ๆ

1,979

ไฟส่องสว่างบนถนนและสัญญาณจราจร

1,483

กลุม่ ยานพาหนะ

1,440

โรงบาบัดน ้าเสีย

296

การรั่วไหลและอื่น ๆ

8,000
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รู ปที่ 1:
กำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพิษณุโลกตำมภำคกำรปล่ อยก๊ ำซ ฯ (ปี 2556)
การรั่วไหลและแหล่งอื่น ๆ
โรงบาบัดน ้าเสีย
อาคารและสถานประกอบการอื่น ๆ

สถานประกอบการด้ านขยะมูลฝอย
บริ การน ้าประปา

กลุม่ ยานพาหนะ
ไฟส่องสว่างบนถนนและสัญญาณจราจร

0

Scope 3

Scope 2

14,666

0
0
72
0
0
0
44
0
0
1,483
1,979
7

Scope 1
0
0

358
296
250

4,554

1,440

รู ปที่ 2:
ปริมำณก๊ ำซเรือนกระจกตำมขอบเขตกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก (Scope)
ของเทศบำลนครพิษณุโลก (ปี 2556)
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ตำรำงที่ 1: สรุปกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพิษณุโลก (ปี 2556)
(ตำมข้ อกำหนดกำรดำเนินกำรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในกำรจัดทำบัญชีกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกเชิงปริมำณและกำรรำยงำน)
ขอบเขต
(Scope)

ภำคกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก

ปริมำณ

อำคำร และสถำนประกอบกำรต่ ำง ๆ ของเทศบำล ฯ
1
การเผาไหม้เชือ้ เพลิ งอยู่กบั ที ่
ปริ มาณไฟฟ้าซื ้อ สาหรับอาคารเทศบาล
2
(ไม่รวมโรงผลิตน ้าประปาและสถานจัดการขยะ)
ไฟฟ้ ำส่ องสว่ ำงบนถนนและสัญญำณจรำจร
2
ปริ มาณไฟฟ้าซื ้อ
กำรผลิตนำ้ ประปำ
1
การเผาไหม้เชือ้ เพลิ งอยู่กบั ที ่
2
ปริ มาณไฟฟ้าซื ้อ
1
การปรับปรุ งคุณภาพน ้า (บริ โภคในเขตเทศบาล)
3
การปรับปรุ งคุณภาพน ้า (สาหรับบริ การนอกเขต)
โรงบำบัดนำ้ เสีย
1
ระบบบ่อเกรอะไม่ผ่านการบาบัดและระบายทิ ้งโดยตรง
ท่ าเรือหรือท่ าอากาศยาน
ท่ าอากาศยาน
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ เชือ้ เพลิง
แหล่งเผาไหม้ เชื ้อเพลิงเคลื่อนที่
- ดีเซล
1
- เบนซิน
- แก๊ สโซฮอล
- CNG
2
ปริ มาณไฟฟ้าซื ้อ
3
การเดิ นทางของพนักงาน
แหล่ งกาเนิดกระแสไฟฟ้ า
สถำนประกอบกำรขยะมูลฝอย
1
แหล่งเผาไหม้เชือ้ เพลิ งอยู่กบั ที ่
1
โรงหมักปุ๋ ย (ที่แหล่งกาเนิด)
2
ปริ มาณไฟฟ้าซื ้อ
3
ปริ มาณขยะทีฝ่ ังกลบ
กลุ่มกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกจำกกำรรั่วไหล และ อื่น ๆ
การใช้ ปยุ๋
N (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยสมมุตฐิ าน)
1
P (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยสมมุตฐิ าน)
K (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยสมมุตฐิ าน)
1
สารทาความเย็น – อาคาร
1
สารทาความเย็น – ยานพาหนะ อุปกรณ์

ปริมำณก๊ ำซเรือนกระจก
(ตันคำร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ ำ )

3,528,319 kWh

1,979

2,643,371 kWh

1,483

8,117,072 kWh
9,483,132 ลบ.ม.
2,719,198 ลบ.ม.

4,554
250
72

9,483,132 ลบ.ม.

296

495,177 ลิตร
3,873 ลิตร
31,376 ลิตร
77,161 ลบ.ฟุต

1,359
8
69
4

1,890,000 กิโลกรัม
77,615 kWh
26,522,257 กิโลกรัม

358
44
14,666

4,440
666
666
666
รวม

หน่ วย

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

4
2
1
0
25,149

หมายเหตุ: รายการที่แสดงไว้ ด้วยตัวอักษรสีแดง คือ แหล่งกาเนิดก๊ าซเรื อนกระจก ที่ไม่ได้ รวมไว้ ในรายงานฉบับนี ้
เนื่องจากยังขาดข้ อมูลที่เชื่อถือได้ หรื อมีข้อมูลแต่พิจารณาแล้ วว่าไม่สามารถนามาใช้ ได้ กบั สถานการณ์ของเมืองพิษณุโลก
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กำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกของชุมชน/ตำบลในเมืองพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ รวบรวบข้ อมูลเพื่อเป็ นข้ อมูลฐานสาหรับปี 2555 ตามแนวทางที่กาหนด
ในการทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับชุมชน (GPC) อย่างไรก็ตาม ภายในกรอบระยะเวลาสันของ
้
โครงการ ฯ ประกอบกับการขาดประสบการณ์การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก ทาให้ เป็ นเรื่ องยากที่จะได้ มา
ซึง่ ข้ อมูลที่สมบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อใช้ คานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊ าซเคลื่อนที่
(ภาคการขนส่ง)
ตัวอย่างเช่น ข้ อกาหนดก๊ าซเรื อนกระจกกาหนดให้ เมืองแยกรูปแบบการคมนาคม เป็ นการ
คมนาคมภายในเขตเมืองและการคมนาคมระหว่างเมือง ซึง่ ต้ องมีเทคนิคในระดับสูงในการเก็บข้ อมูล เช่น
การใช้ แบบจาลองการจราจร ซึง่ เกินความสามารถของ IGES และเจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก
แม้ วา่ จะไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ ทงหมด
ั้
แต่ข้อมูลฐานและบทเรี ยนต่าง ๆ ที่ได้ รับอันเป็ นผล
จากความพยายามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ก็จะเป็ นประโยชน์สาหรับความพยายามของเทศบาล ฯ และ
องค์กรปกครองท้ องถิ่นต่อไปในอนาคต
ตารางที่ 2 เป็ นการสรุปข้ อมูลที่รวบรวมได้ ในรายงานฉบับนี ้ รายการที่แสดงไว้ ด้วยสีแดงเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่มีการรวบรวมหรื อไม่สามารถใช้ ได้ ในกรณีของเมืองพิษณุโลก
ตำรำงที่ 2: สรุ ปข้ อมูลกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกของตำบลในเมือง ที่รวบรวมโดยเทศบำล ฯ
(ข้ อกำหนดก๊ ำซเรือนกระจก GHG Protocol Pilot Version 1.0)
Scope

1
2
1
2
1
2
1
2
1

หมำยเหตุ
(ข้ อมูลที่ปรำกฏและคำแนะนำสำหรับกำรศึกษำ
ต่ อไปในอนำคต)

แหล่ งปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก
I.) แหล่งปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอยูก่ บั ที่
I.1) อาคารที่พกั อาศัย
I.1.1) การปล่อยโดยตรง
I.1.2) การปล่อยโดยอ้ อม
I.2) อาคารพาณิชย์/หน่วยงานต่าง ๆ
I.2.1) การปล่อยโดยตรง
I.2.2) การปล่อยโดยอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
I.3) แหล่งกาเนิดพลังงาน
I.3.1) การปล่อยโดยตรง
I.3.2) การปล่อยโดยอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
I.4) การใช้ พลังงานภาคอุตสาหกรรม
I.4.1) การปล่อยตรง
I.4.2) การปล่อยโดยอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
I.5) การปล่อยจากการรั่วไหล
I.5.1) การปล่อยโดยตรง
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 ข้ อมูลการจ าหน่ายพลัง งานไฟฟ้า ขอรั บมา
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
ต้ องนามาตรวจสอบความถูก ต้ องเนื่องจาก
การแยกเฉพาะข้ อมูลอาคารในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลกทาได้ ยาก
 “ประเภทผู้ใช้ ” ในข้ อมูลของการไฟฟ้าส่วน
ภู มิ ภา ค ไม่ ต รง กั บ ก า ร จ า แ นก ภ า ย ใ ต้
ข้ อกาหนดก๊ าซเรื อนกระจก จาเป็ นต้ องทาการ
ตีความอีก
 ได้ จ าแนกกลุ่ม ผู้ จ าหน่ า ยก๊ าซหุ ง ต้ ม เป็ น
ร้ านค้ า/ร้ านค้ าย่อย/โรงงานต่าง ๆ (เป็ นก๊ าซ
หุงต้ มสาหรับใช้ ที่บ้านและร้ านอาหาร) และ
สุ่ม ตัว อย่ า งเพื่ อ ศึ ก ษาข้ อมู ล การจ าหน่ า ย
คุณภาพข้ อมูลยังต้ องทาการปรับปรุงต่อไป

1
2

3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

II.) แหล่งปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเคลือ่ นที่
II.1) การคมนาคมโดยยานยนต์
II.1.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1)
II.1.2) การปล่อยโดยอ้ อมจากการใช้ พลังงาน

II.1.3) การปล่อยโดยอ้ อมจากการสัญจรข้ ามเขต
หรื อข้ ามประเทศโดยยานยนต์ ซึง่ เริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
การคมนาคมภายในเขตเทศบาล

II.2) รถไฟ
II.2.1) การปล่อยโดยตรงทัง้ หมด (Scope 1)
II.2.2)
การปล่อยทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
(Scope 2)
II.2.3) การปล่อยทางอ้อมจากการเดิ นทางข้ามเขต
เทศบาล หรื อการเดิ นทางข้ามประเทศ ทีม่ ี
จุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุดการเดิ นทางภายในเขต
เทศบาล
II.3) การสัญจรทางน ้า
II.3.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1)
II.3.2)การปล่อยทางอ้ อมจากการใช้ พลังงาน
(Scope 2)
II.3.3) การปล่อยทางอ้ อมจากการสัญจรข้ ามเขต
เทศบาล หรื อการคมนาคมระหว่างประเทศ ทีม่ ี
จุดเริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดการเดินทางภายในเขต
เทศบาล
II.4) การขนส่งทางอากาศ
II.4.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1)
II.4.2)
การปล่อยทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
(Scope 2)
II.4.3) การปล่อยทางอ้อมจากการบิ นระหว่างเมื อง
หรื อการบิ นระหว่างประเทศ
ทีม่ ี จดุ เริ่ มต้นและ
จุดสิ้ นสุดการเดิ นทางภายในเขตเทศบาล
II.5) เครื ่องยนต์อยู่กบั ที ่
II.5.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1)
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 เก็บข้ อมูลการจาหน่ายน ้ามันเชือ้ เพลิงจาก
สถานี บริ การน า้ มันเชื อ้ เพลิง 2 แห่งจาก
ทังหมด
้
8 แห่งของตาบลในเมือง ข้ อมูลนี ้มี
ประโยชน์ในการเป็ นข้ อมูลชีน้ าเพื่อประเมิน
การใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงของการคมนาคมโดย
ยานยนต์ทงหมด
ั้
 การศึ ก ษาต่อ ไปอาจเน้ น การเก็ บ รวบรวม
ข้ อมูลเชิงคุณภาพของการคมนาคมข้ ามเขต
เทศบาล ซึง่ มีเส้ นทางการคมนาคมมากมาย
เนื่องจากเทศบาล ฯ เป็ นผู้ดูแลสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก
 ข้ อ มูลความถี่ เ ที่ ย วการเดิ น ทางของรถไฟ
ระยะทางของแต่ละเที่ยวและการใช้ นา้ มัน
เชื อ้ เพลิ ง โดยเฉลี่ ย เป็ นค่ า โดยประมาณ
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย การศึกษาในอนาคตต้ องทาการ
ตรวจสอบข้ อมูล
 จานวนเรื อที่สญ
ั จรในแม่น ้าส่วนที่ไหลผ่าน
เมื อ ง ความถี่ ใ นการสัญ จรและการใช้
เชื อ้ เพลิ ง โดยเฉลี่ ย การศึ ก ษาต่ อ ไปใน
อนาคตอาจต้ องเน้ นการตรวจสอบข้ อมูล

 สนามบินจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ ตาบล
ในเมื อ ง ขณะที่ พิ ษ ณุ โ ลกมี โ รงแรมเป็ น
จ านวนมากที่ ต้ อ งรั บ ส่ง นัก ท่อ งเที่ ย วตาม
เที่ ย วบิ น ต่ า ง ๆ ในอนาคตการศึ ก ษาใน
รายละเอียดของประเด็นนี ้อาจเป็ นประโยชน์

1+3

1+3

3

1

3

1

3

1

3

III.) ภาคการจัดการของเสีย
III.1. การกาจัดขยะมูลฝอย
III.1.1) ทางเลือก-1: โดยวิธี First Order Decay
(FOD) – ปล่อยตรง (Scope 1-ปี ปัจจุบนั ) และ
ทางอ้ อม (Scope 3-ปี ก่อนหน้ า) การปล่อยก๊ าซ
จากบ่อฝังกลบขยะ ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นเขตเทศบาล (ไม่รวม
การปล่อยจากขยะที่รับเข้ ามาจากเทศบาลอื่น)
III.1.2) ทางเลือก-2: โดยวิธี Methane
Commitment (MC) – ทางตรง (ปี ปัจจุบนั ) และ
ทางอ้ อม (Scope-3 ปี ตอ่ ไป) การปล่อยก๊ าซจาก
บ่อฝังกลบขยะ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเทศบาล (ไม่รวมการ
ปล่อยจากขยะที่รับเข้ ามาจากเทศบาลอื่น)

 ข้ อมูลน ้าหนักขยะทังหมดที
้
่นาไปกาจัด
รวบรวมได้ จากระบบเครื่ องชัง่ ณ บ่อฝัง
กลบ ฯ ของเทศบาลนครพิษณุโลก
 เมื่อช่วงปลายของปี พ.ศ.2556
มีการ
บาบัดขยะโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ มากขึ ้น
ส่งผลต่อปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกใน
อนาคต จาเป็ นต้ องนามารวมไว้ ในการ
คานวณอย่างละเอียด

III.1.3) การปล่อยทางอ้ อม(Scope 3) จากการฝัง
กลบขยะชุมชนในบ่อขยะ ฯ ที่ตงอยู
ั ้ น่ อกเขตชุมชน
III.3) การบาบัดของเสียด้ วยวิธีทางชีวภาพ
III.3.1) ทางตรง (Scope 1) ปริ มาณก๊ าซจากการ
บาบัดขยะในเขตชุมชน โดยวิธีชีวภาพ (ไม่รวมก๊ าซ
ที่เกิดจากขยะที่รับเข้ ามาจากชุมชนอื่น)
III.3.2) ปริ มาณก๊ าซทีเ่ กิ ดทางอ้อม (Scope 3)
จากการบาบัดขยะแบบชี วภาพนอกเขตเทศบาล



ในปี 2556 ได้ เริ่ มจัดทาโครงการนาร่อง
การนาขยะจากตลาดสด
และนาเศษ
อาหารจากร้ านอาหารมาทาปุ๋ ยหมัก
นอกจากนัน้ ยังมีโครงการก๊ าซชีวภาพที่
ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั และต่อไปใน
อนาคต การศึกษาต่อไปจึงควรพิจารณา
รายละเอียดโครงการเหล่านี ้ไว้ ในบัญชี
ก๊ าซเรื อนกระจกด้ วย

III.4) เตาเผาและการเผาในทีโ่ ล่ง
III.4.1) ทางตรง (Scope 1) ก๊ าซทีเกิ ดจากการเผา
ในเตาเผาและการเผาในทีโ่ ล่งในเขตเทศบาล (ไม่
รวมก๊าซทีเ่ กิ ดจากของเสียจากภายนอกชุมชน)
III.4.2) ทางอ้อม (Scope 3) จากเตาเผาและการ
เผาในทีโ่ ล่งนอกเขตเทศบาล
III.5) การบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ ง
III.5.1) การปล่อยทางตรง (Scope 1) ก๊ าซเรื อน
กระจกทีเ่ กิ ดจากการบาบัดน้าเสียและการระบาย
น้าทิ้ งในเขตเทศบาล (ไม่รวมก๊ าซเรื อนกระจกจาก
ของเสียทีเ่ ข้ามาจากพืน้ ทีอ่ ืน่ )
III.5.2) การปล่อยทางอ้อม (Scope 3) จากการ
บาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ งจากของเสีย
นอกเขตเทศบาล
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 ข้ อมูลน ้าประปา รวบรวมได้ จากกองการ
ประปา และอาจนามาใช้ เป็ นข้ อมูลชี ้นาใน
การประมาณการปริ มาตรน ้าเสีย การศึกษา
ในอนาคตควรทาการศึกษาลงไปในเชิงลึก

IV.) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิ ตภัณฑ์
(IPPU)
1

IV.1) การปล่อยโดยตรงจากกระบวนการอุตสาหกรรม

1

IV.2) การปล่อยโดยตรงจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์

1
3
3

V.) ภาคเกษตร ป่ าไม้ และการใช้ประโยชน์ทีด่ ิ น (AFOLU)
V.1) การปล่อยโดยตรงจาก AFOLU
VI.) การปล่อยโดยอ้อมแบบอืน่
VI.1) การปล่อยทางอ้อมจากแหล่งอืน่ ๆ ทัง้ หมด (Scope 3)
VI.2) การปล่อยทางอ้อมข้ามเขตทัง้ หมด(Scope 3) ก๊ าซ
เรื อนกระจกทีเ่ กิ ดจากการแลกเปลีย่ น/บริ โภคสิ นค้าและ
บริ การ

กิจกรรมในปั จจุบันและกิจกรรมตำมแผนงำนที่ส่งผลต่ อกำรปล่ อยก๊ ำซ ฯ
เมืองพิษณุโลกไม่ได้ กาหนดเป้าหมายในการลดก๊ าซเรื อนกระจก เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ มีการ
บังคับโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลายอย่างที่ทาอยู่ในปั จจุบนั รวมถึงกิจกรรมต่อไปในอนาคต
ล้ วนเป็ นกิจกรรมที่มีศกั ยภาพมีส่วนร่วมลดการเกิดก๊ าซเรื อนกระจกในระยะยาว พิษณุโลกมุ่งหวังที่จะ
ดาเนินกิจกรรมด้ านประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทนตามนโยบายของประเทศ

ข้ อแนะนำ
สำหรับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
 ชุมชนโลก ได้ เพิ่มบทบาทสาคัญขององค์กรปกครองท้ องถิ่น ในการเผชิญกับสภาวะโลกร้ อน ใน
การบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทุกด้ าน การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกนับเป็ น
ก้ าวแรก ในอนาคตรัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนาอาจต้ องกาหนดตัวบทกฎหมายให้ องค์กร
ปกครองส่วนถิ่ น มี การจัดทาบัญ ชี ก๊าซเรื อนกระจกในระดับเมื อง (เช่นเดียวกับที่ ญี่ ปุ่น) ดัง นัน้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอาจเริ่มดาเนินการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของเมือง ในรูปแบบของ
การดาเนินการโดยความสมัครใจ เพื่อเพิ่มความพร้ อม และมีความสอดคล้ องหากมีการบังคับโดย
ตัวบทกฎหมายที่อาจกาหนดขึ ้นต่อไป
 องค์กรปกครองท้ องถิ่ นที่ มี กิจ กรรมการจัด ทาบัญชี ก๊าซเรื อนกระจก (ยัง ขาดการบัง คับใช้ โดย
กฏหมาย) ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานแห่งชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศ ถึงความก้ าวหน้ า
ความสามารถสูง และความส านึก ต่อ โลก อาจช่ว ยดึง ดูด การลงทุน จากภายนอกและความ
ช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการสร้ างความก้ าวหน้ าของการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
 ไม่ว่าจะอย่างไร การกระตุ้นให้ องค์กรปกครองท้ องถิ่ นดาเนินการจัดการจัดทาบัญชี ก๊าซเรื อน
กระจกในระดับเมือง เพื่อให้ เป็ นมาตรการฐานในการช่วยพัฒนาทักษะพื ้นฐานของเจ้ าหน้ าที่ใน
การขับเคลื่อนข้ อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาเมือง การกาหนดนโยบายและการจัดทาโครงการ
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รวมถึงการติดตามและประเมินผล ทักษะเหล่านี ้มีประโยชน์ต่อการทาโครงการต่าง ๆ ไม่จากัด
เฉพาะเพียงการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกเท่านัน้
 เนื่องด้ วยเทศบาลฯ มีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลมาก่อนหน้ าแล้ ว ข้ อมูลที่ต้องการสาหรับ
บัญ ชี ก๊าซเรื อนกระจกของเทศบาลจึงมี ปรากฎอยู่เป็ นจ านวนมากหลากหลายรู ปแบบด้ วยกัน
ความท้ าทายก็คือการสร้ างกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเหล่
้
านี ้ให้ เป็ นกิจวัตรอย่างเป็ น
ระบบและมี ความยั่งยืน โดยต้ องคานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ประกอบกับความสัม พันธ์ ของการ
ทางานภายในเทศบาล ฯ ที่ต้องเป็ นรูปแบบเฉพาะสาหรับเทศบาล ฯ เท่านัน้
 รูปแบบการดาเนินการของพิษณุโลก อาจเป็ นประโยชน์ในการเป็ นแหล่งอ้ างอิงให้ กบั เทศบาลอื่น ๆ
ในระดับเดียวกัน (คือมีจานวนประชากร 120,000 คน มีเศรษฐกิจที่เน้ นการให้ บริ การ และเป็ น
ศูนย์ราชการ) รวมถึงมีลกั ษณะการจัดองค์กรแบบเดียวกัน (คือ ทางานแนวรุ ก มี ความมุ่งหวังสูง
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดับ ปฎิ บัติก ารที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น) รู ป แบบการปฎิ บัติ ที่ ดี ที่ น่า สนใจ ของ
พิษณุโลกเมืองต้ นแบบ ได้ แก่
o มีการเก็บรวมรวมข้ อมูลอย่างจริงจังและยัง่ ยืน โดยกระจายขันตอนการท
้
างานไปในแต่ละ
หน่วยงาน/อาคาร พร้ อมกาหนดผู้ประสานงานไว้ ในแต่ละหน่วยงาน/อาคาร
o มีการพัฒนาระบบรายงานออนไลน์ในการใช้ พลังงานภายในหน่วยงานและการเก็บข้ อมูล
ข้ า มหน่ว ยงานให้ เ ป็ นงานประจ าที่ มี ค วามยั่ง ยื น การติด ตามการใช้ พ ลัง งานนับ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่ สาคัญ เนื่องจากรัฐบาลไทย (รวมถึงรัฐบาลประเทศอื่น ๆ อีกเป็ นจานวน
มาก) สนับสนุนต่อเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ประสิทธิ ภาพพลังงานและพลังงาน
ทดแทน ให้ เป็ นนโยบายด้ านพลังงานแห่งชาติ
ข้ อแนะนำด้ ำนนโยบำย (สำหรั บผู้กำหนดนโยบำยระดับชำติและองค์ กรให้ กำรสนับสนุนระหว่ ำง
ประเทศ)
 กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความเสี่ยงต่อการเป็ นกิจกรรมแบบไฟไหม้ ฟาง คือ
เปิ ดตัวและต้ องปิ ดตัวลงขาดความพยายามอย่างยัง่ ยืน ด้ วยเหตุผลของความซับซ้ อนทางเทคนิค
ในการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกระดับเมือง ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องสร้ างสิ่งจูงใจที่เป็ นรู ปธรรม
(ด้ านกฎหมาย ด้ านการเงิน ด้ านภาพลักษณ์ ฯลฯ ทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม) เพื่อกระตุ้นท้ องถิ่น
ให้ มีความพยายามมากยิ่งขึ ้น
 เนื่องจากยังขาดการบังคับโดยกฎหมาย หน่วยงานแห่งชาติในระดับสูงหรื อบุคคลภายนอก อาจหา
กระบวนการเพื่ อ สร้ างความสมัค รใจให้ ท้ อ งถิ่ น จัด ท าบัญ ชี ก๊ า ซเรื อ นกระจกระดับ เมื อ ง โดย
เชื่อมโยงเทศบาลที่ยงั ขาดประสบการณ์เข้ ากับเทศบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งจะส่งผลอย่าง
ชัด เจน และสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของเทศบาล ฯ ในระดับ เดี ย วกัน ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในประเทศกาลังพัฒนามีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานโดยทัว่ ไปอยู่น้อย
ทาให้ การฝึ กอบรมที่มีความจาเป็ นต่อการทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกต้ องใช้ เวลานาน ภายหลังการ
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ฝึ กอบรมจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องให้ คาปรึ กษาแนะนาอย่างเพียงพอ เอกสารและสื่ อ
ประกอบการอบรมต้ องจัดทาขึ ้นเป็ นภาษาของท้ องถิ่นเอง
 ที่จริงแล้ วกิจกรรมฝึ กอบรมไม่ควรจากัดเฉพาะสาหรับองค์กรปกครองท้ อ งถิ่น แต่ควรครอบคลุมถึง
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การควบคุมของภาครัฐให้ มีหน้ าที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยตรง เช่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น
 ปั จ จุบันระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การของหน่ว ยงานท้ อ งถิ่ น หน่ว ยงานระดับชาติ รวมถึ ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้ องไม่ได้ รับการออกแบบหรื อไม่สามารถรองรับการจัดการข้ อมูลก๊ าซเรื อน
กระจกภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ การเมืองของเมืองที่กาหนดไว้ ตามพิธีสารโลก ดังนัน้ อาจ
จาเป็ นต้ องให้ การสนับสนุนกับองค์กรปกครองท้ องถิ่นด้ านวิชาการในเชิงลึก รวมถึงให้ คาแนะนาใน
การรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนการตีความแปลความหมาย (นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในคูม่ ือต่าง ๆ
ทังระดั
้ บชาติและระดับโลก) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่ องการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรม
การคมนาคมและอาคาร
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ข้อมูลทัวไปของเมื
่
องพิษณุโลก
พรมแดนภูมิรัฐศำสตร์ ของเมืองพิษณุโลก

ในบทนี ้ มีความตังใจที
้ ่จะให้ ภาพที่ชดั เจนของพรมแดนภูมิรัฐศาสตร์ ของเทศบาลนครพิษณุโลกใน
บริบทภายใต้ กรอบการปกครองของประเทศไทย ประเทศไทยประกอบด้ วย 76 จังหวัด แต่ละจังหวัดจะแบ่ง
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็ นอาเภอ ตาบล และหมูบ่ ้ าน ในทุกจังหวัดจะมีอาเภอซึง่ เป็ นศูนย์กลาง คือ
อาเภอเมือง
แสดงเป็ นลาดับ ดังนี ้
จังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้ำน/ชุมชน
พิษณุโลก ประกอบด้ วย 9 อาเภอ4 (รูปที่ 3) ศูนย์กลางคืออาเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งแบ่งออกเป็ น 20
ตาบล5 หนึ่งในนันคื
้ อตาบลในเมือง ซึ่งโดยอานาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์ จดั เป็ นพื ้นที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของ
เมืองพิษณุโลกหรื อเทศบาลปั จจุบันมีฐานะเป็ นเทศบาลนคร 6 (หมายถึง เป็ นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ )
ภายใต้ กรอบการปกครองของประเทศไทย ตาบลในเมืองแบ่งพื ้นที่ปกครองออกเป็ น 173 หมู่บ้าน ซึ่งจัดตัง้
เป็ นชุมชน 64 ชุมชน ภายใต้ กรอบการกระจายอานาจของประเทศ
ในรายงานนี ้ การกล่าวถึง เมืองพิษณุโลกจะหมายถึง เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมี พื น้ ที่ ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมพื ้นที่ตาบลในเมือง ของจังหวัดพิษณุโลก ตามผังที่แสดงไว้ ในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3: ขอบเขตทำงภูมิรัฐศำสตร์ ของเทศบำลนครพิษณุโลกภำยใต้ กรอบกำรปกครองของไทย
ลำดับกำรบริหำร
จังหวัดพิษณุโลก

9 อำเภอ

20 ตำบล

หมู่บ้ำน / ชุมชน

4

ขอบเขตทำงภูมิรัฐศำสตร์ ของเทศบำลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

อาเภอเมืองพิษณุโลก

ตาบลในเมือง (เทศบำลนครพิษณุโลก)

173 หมู่บ้ำน / 64 ชุมชน

อาเภอ ได้แก่ บางกระทุ่ม บางระกา ชาติ ตระการ เมืองพิษณุโลก นครไทย เนินมะปราง พรหมพิราม วัดโบสถ์ และวังทอง

5 ตาบลในอาเภอเมื อง

ได้แก่ อรัญญิ ก บ้านคลอง บ้านกร่าง บ้านป่ า ในเมือง บึงพระ จอมทอง ดอนทอง หัวรอ ปากโทก ไผ่ขอดอน มะขามสูง
งิ้วงาม พลายชุมพล ท่าโพธิ์ ท่าทอง สมอแข วัดจันทร์ วัดพริ ก และวังน้าคู้
6

เป็ นเทศบาลทีม่ ีจานวนประชากรอย่างน้อย 50,000 คน มีความหนาแน่นของประชากร 3,000 คน ต่อตารางกิ โลเมตร
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Figure X:

จังหวัดเลย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดสุโขทัย

เทศบำลนคร
พิษณุโลก
(ตำบลในเมือง)

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร

รู ปที่ 3:
แผนที่จังหวัดพิษณุโลกแสดงพืน้ ที่ 9 อำเภอ
และที่ตงั ้ ของเขตเทศบำลนครพิษณุโลก (ตำบลในเมือง) ซึ่งตัง้ อยู่ในอำเภอเมือง
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Figure X:
Map of Phitsan

รู ปที่ 4:
แผนที่เมืองพิษณุโลก
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ควำมเป็ นมำและลักษณะเฉพำะของเมืองพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางของจังหวัดพิษณุโลก และเป็ นที่ตงของส่
ั้
วนราชการหลาย
หน่วยงานด้ วยกัน ด้ วยเหตุที่มีโครงสร้ างพื ้นฐานและเครื อข่ายการคมนาคมอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็ น ถนน
หนทาง ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางนา้ พิษณุโลกจึงเป็ นศูนย์ กลางบริ การโลจิสติกส์ในภาคเหนือของ
ประเทศไทยและยังเป็ นโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS)7 และเป็ น
พื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในแนวเหนือ -ใต้ ตะวันออก
และตะวันตก โครงสร้ างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ประกอบด้ วย ภาคบริ การ (62 %) ภาคอุตสาหกรรม
(10%) และภาคเกษตรกรรม (28%) จากข้ อมูลสติถิแห่งชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมของจัง หวัด
พิษณุโลก มีมูลค่า 102,060 บาทต่อหัวประชากร (ประมาณ 3,100 เหรี ยญสหรัฐ ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1
บาท = 0.033 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อปี 2556)
เมืองพิษณุโลกสร้ างขึ ้นมากว่าหกร้ อยปี เคยเป็ นศูนย์กลางอาณาจักรขอมและครัง้ หนึง่ เคยเป็ น
เมืองหลวงในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย เป็ นที่ร้ ูจกั ดีในนามถิ่นกาเนิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ซงึ่
ประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของพม่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เทศบาลนครพิษณุโลกมีพื ้นที่ 18.26
ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 73,323 คน (ข้ อมูลปี 2554) และคาดว่ามี
ประชากรแฝงอยูอ่ ีกราว 120,000 คน พิษณุโลกมีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานในการเป็ นเมืองศูนย์กลางการ
คมนาคมเชื่อมต่อกับอีกหลายเมือง เช่น เมืองดานัง (เวียตนาม) เมืองย่างกุ้ง (เมียนมาร์ ) เมืองคุนหมิง (จีน)
ไกลไปจนถึงเมืองกัวลาลัมเปอร์ (มาเลย์เซีย)
เมื่อไม่นานมานี ้พิษณุโลกได้ พลิกโฉมหน้ ากลายเป็ นเมืองหลักด้ านอุตสากรรมและการค้ าในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ซึง่ เป็ นที่ตงของธนาคารพาณิ
ั้
ชย์มากกว่า 30 สาขา โรงแรม 127 แห่ง
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 12 แห่ง รวมถึงร้ านอาหารอีกเป็ นจานวนมากในพื ้นที่ 8 นอกจากนัน้ ยังมี
บริษัทประกอบการรับซื ้อของเก่ารายใหญ่อีก 5 ถึง 6 ราย รวมถึงบริษัท วงษ์พานิช ซึง่ นับเป็ นผู้ประกอบการ
ด้ านธุรกิจรี ไซเคิลระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นที่ตงของ
ั้
มหาวิทยาลัยที่สาคัญ 2 แห่งด้ วยกัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม เมือง
พิษณุโลกยังเป็ นที่ตงของค่
ั้
ายทหาร ปัจจุบนั พิษณุโลกเป็ นที่ร้ ูจกั ในการเป็ นจุดพักสาหรับนักท่องเที่ยว ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัตศิ าสตร์ จังหวัดสุโขทัยซึง่ เป็ นจังหวัดที่อยู่ตดิ กับพิษณุโลก และ
UNESCO ขึ ้นบัญชีให้ เป็ นเมืองมรดกโลก อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์การค้ าและการกระจายสินค้ าทางการเกษตร
ให้ กบั จังหวัดโดยรอบ ได้ แก่ เพชรบูรณ์

7

8

http://www.gms-cbta.org/uploads/resources/15/attachment/Transport_and_Logistics_TA-7851_(REG)_Final_1-3_10-Apr.pdf
http://www.clair.org.sg/topics/dispatch_phisanulok2555.html
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พิษณุโลกมีสภาพภูมิอากาศอยูใ่ นเขตร้ อน แบ่งเป็ นสองฤดู คือ ฤดูแล้ ง และฤดูฝน เมืองพิษณุโลก
ตังอยู
้ ร่ ะหว่างแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน และมีพื ้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบ แม่น ้าน่าน ซึง่ เป็ น หนึง่ ในแม่น ้าสาย
หลักของประเทศไทย เป็ นแหล่งผลิตน ้าดื่มให้ กบั เมืองพิษณุโลก และแบ่งเมืองออกเป็ นสองฝั่งด้ วยกันคือ
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (รูปที่ 4) ตัวเมืองมีความเสี่ยงที่จะถูกน ้าท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี จาก
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ระดับน ้าสูงเกือบ 11 เมตร (วัดจากพื ้นล่างสุดของแม่น ้า) ตรงกันข้ ามที่
ในฤดูแล้ ง เมืองพิษณุโลกต้ องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ งอย่างหนัก
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2

3

1

4

รู ปที่: (1) พระพุทธชินรำช ประดิษฐำนที่วัดใหญ่ เป็ นที่ร้ ู จักได้ รับกำรยกย่ องว่ ำเป็ นพระพุทธรู ปที่มีพระ
พักตร์ งดงำมที่สุดในประเทศไทย (2) ไก่ ชนถือว่ ำเป็ นไก่ นำโชคของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งถือกำเนิด ณ
เมืองพิษณุโลก ผู้ซ่ งึ เป็ นวีรบุรุษในประวัตศิ ำสตร์ ของชำวไทยทัง้ ปวง (3) สำยพำนแยกขยะของบริษัทวงษ์
พำณิชย์ สำนักงำนใหญ่ ท่ ีจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประสบควำมสำเร็จสูงเป็ นลำดับต้ นในภูมิภำคนี ้
(4) ทัศนียภำพริมนำ้ น่ ำนด้ ำนหน้ ำวั20ดใหญ่ (เครดิตภำพ:Facebook-Poysakda)

โครงสร้ ำงองค์ กรและกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครพิษณุโลก
วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ แก่ “เมืองที่มีภมู ิทศั น์สวยงาม ประชาชนมีความสุข” ซึง่
ขับเคลื่อนด้ วยยุทธศาสตร์ การพัฒนา9 ดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่
ยุทธศาสตร์ ที่

3
4
5
6
7

การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
การเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่วม ความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคม
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลนครพิษณุโลก นาโดยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อีกสามท่าน รับผิดชอบใน
การกาหนดนโยบายการพัฒนาของเมือง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่มาจากการเลือกตังอี
้ ก 24 ท่าน
ฝ่ ายบริหารนาโดยปลัดเทศบาล ซึง่ มีการจัดองค์กร โดยแบ่งเป็ น 8 กอง/สานัก (รูปที่ 5) เทศบาลนคร
พิษณุโลกมีการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ละประมาณ 700,000,000 บาท (21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(ตารางที่ 4)

9

จากเว็บไซด์เทศบาลนครพิษณุโลก
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โครงสร้ ำงองค์ กรเทศบำลนครพิษณุโลก

นายกเทศมนตรี

รู ปที่ 5: ผังองค์ กร
เทศบำลนครพิษณุโลก

รองนายกเทศมนตรี 1

รองนายกเทศมนตรี 2
ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี 3
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนักกำรช่ ำง

สำนักสำธำณสุขและสิ่งแวดล้ อม

กองสวัสดิกำรสังคม

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

งานวิชาการและแผนงาน

งานธุรการ

งานธุรการ

งานธุรการ

ส่ วนควบคุมอำคำรและผังเมือง

ส่ วนส่ งเสริ มสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์

รองปลัดเทศบาล 1

รองปลัดเทศบาล 2

รองปลัดเทศบาล 3

กองกำรประปำ

สำนักกำรศึกษำ

สำนักกำรคลัง

สำนักปลัดเทศบำล

สำนักวิชำกำรและแผนงำน

ผู้อานวยการกองการประปา

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานธุรการ

งานการเจ้ าหน้ าที่

งานธุรการ

งานธุรการ

งานควบคุมเทศพาณิชย์

ฝ่ ายผลิตและบริ การ

ส่ วนกำรบริ หำรกำรศึกษำ

ส่ วนบริ หำรงำนคลัง

ฝ่ ายควบคุมอาคาร

งานป้องกันและควบคุมโรค

งานสังคมสงเคราะห์

งานผลิต

ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่

ฝ่ ายพัสดุ

งานขออนุญาตอาคาร

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้า

งานโรงเรี ยน

งานพัสดุ

งานควบคุมอาคาร

งานส่งเสริ มสุขภาพ

งานบริ การและซ่อมบารุง

งานกิจการนักเรี ยน

ฝ่ ายพัฒนาชุมชน

งานมาตรน ้า

งานส่งเสริ มการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร

ส่ วนบริ กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้ อม

งานพัฒนาชุมชน

งานสารวจและออกแบบ

งานศูนย์สขุ ภาพชุมชน 1
งานสัตว
(ประชาอุทิศ)
งานศูนย์สขุ ภาพชุมชน 2 งานรักษาความสะอาด
(พันปี )
งานศูนย์สขุ ภาพชุมชน 3
งานโรงฆ่า
(พระองค์ขาว)
งานศูนย์สขุ ภาพชุมชน 4
(มหานุภาพ)

งานแผนงานและข้ อมูลชุมชน

งานควบคุมผังเมือง

ส่ วนควบคุมกำรก่ อสร้ ำง
ฝ่ ายวิศวกรรมโยธา
งานวิศวกรรมโยธา 1
งานวิศวกรรมโยธา 2
ฝ่ ายสถาปั ตยกรรม
งานสถาปั ตยกรรม 1
งานสถาปั ตยกรรม 2

ฝ่ ายการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ

หน่วยศึกษานิเทศก์
ส่ วนส่ งเสริ มกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
ฝ่ ายส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
งานส่งเสริ มประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม
ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานศึกษานอกระบบและห้ องสมุด

งานธุรการ

งานวิจยั และประเมินผล

งานการเงิน

ฝ่ ายปกครอง

ฝ่ ายนิตกิ าร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
และความมั่นคง
งานทะเบียนราษฏร์ และบัตร

งานนิตกิ ารและสัญญา

ฝ่ ายสถิตกิ ารคลัง
งานสถิตกิ ารคลัง

ฝ่ ายการเงิน

ส่ วนพัฒนำรำยได้
ฝ่ ายพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้
ฝ่ ายแผนที่ภาษี

โรงเรี ยนเทศบาล 1

งานแผนที่ภาษี

โรงเรี ยนเทศบาล 2

งานบริการข้ อมูลแผนที่

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

โรงเรี ยนเทศบาล 3

ฝ่ ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร

โรงเรี ยนเทศบาล 4

งานศูนย์เครื่องจักรกล

โรงเรี ยนเทศบาล 5

ฝ่ ายจัดการคุณภาพน ้า
งานควบคุมและตรวจสอบการบาบัดน ้าเสีย
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานจัดทางบประมาณ

งานสาธารณูปโภค

ส่ วนช่ ำงสุขำภิบำล
ฝ่ ายจัดการสภาพแวดล้ อมด้ านวัสดุใช้ แล้ ว
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง

ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป

ส่ วนกำรโยธำ
ฝ่ ายสาธารณูปโภค

งานวิศวกรรมจราจร
งานโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานส่งเสริ มการท่องเที่ยว

ฝ่ ายบริ การและเผยแพร่วชิ าการ
งานบริ การและเผยแพร่วชิ าการ
งานบริ การข้ อมูลข่าวสาร
งานประชาสัมพันธ์

ตำรำงที่ 4:
งบประมำณของเทศบำลนครพิษณุโลก ปี งบประมำณ 2555 และ 2556
รำยละเอียด

ปี 2555 (บำท)

รำยรับ จัดเก็บโดยเทศบำลนครพิษณุโลก
ภาษี อากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาติ
รายได้ จากทรัพย์สิน
รายได้ จากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย์
อื่น ๆ
รายได้ จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เสื่อมสภาพ/หมดอายุ
รวม 1
รำยรับจำกส่ วนกลำง

ปี 2556 (บำท)

54,655,902.02
22,482,823.30
14,866,379.42

63,027,633.13
20,874,953.32
16,784,829.78

8,594,443.44

9,431,955.66

4,263,709.00

3,278,570.00

899,395.00

63,765.00

105,762,652.18

113,461,706.89

248,986,326.34

287,848,476.74

รวม 2

248,986,326.34

287,848,476.74

รวม 3
รวม 1 + 2 + 3

78,271,613.00
78,271,613.00
433,020,591.52

202,284,355.55
202,284,355.55
603,594,539.18

รวม 4
รวม 1 + 2 + 3 + 4

59,184,643.44
181,234,692.00
240,419,335.44
673,439,926.96

115,800,061.22
115,800,061.22
719,394,600.40

ภาษีจดั สรรจากส่วนกลาง
เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

รายรับอื่น ๆ
เงินกู้
เงินอุดหนุนเฉพาะกาล
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คุณภำพอำกำศ
การจัดการคุณภาพอากาศ เป็ นภารกิจของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมและสานักการ
ช่าง ประเทศไทยแบ่งประเภทของโรงงานเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทที่หนึง่ สองและสาม กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ ถ่ายโอนอานาจให้ กบั องค์กรปกครองท้ องถิ่นในการตรวจสอบและติดตามโรงงานประเภทที่
1 และประเภทที่ 2 โดยมีการติดตามด้ านการใช้ พลังงาน สุขอนามัย การระบายอากาศ และมาตรการด้ าน
ความปลอดภัยทัว่ ไป
การขออนุญาตจัดตังโรงงาน
้
จะต้ องผ่านการตรวจสอบและทาการตรวจซ ้าเมื่อมีการต่ออายุ
ใบอนุญาต และในระหว่างปี หากได้ รับการร้ องเรี ยน เทศบาล ฯ อาจเข้ าตรวจสอบเฉพาะกาลได้ ทกุ เมื่อ ใน
กรณีร้ายแรง เทศบาล ฯ สามารถแจ้ งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ ปัญหา
ที่เกิดขึ ้น
เทศบาล ฯ ไม่มีอปุ กรณ์ติดตาม/ตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็ นของตนเอง ในโอกาสพิเศษ เช่น วัน
สิ่งแวดล้ อมโลก จะเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดแสดงและสาธิตมาตรการ
ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศ

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
สถิติด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ผา่ นมาของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ นาเสนอไว้ ในตารางที่ 5
เมืองพิษณุโลกมีอตั ราการเกิดขยะ 75 ตันต่อวัน ร้ อยละ 40 เป็ นขยะอินทรี ย์ เทศบาล ฯ ให้ บริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยกับประชาชนและร้ านค้ าพาณิชย์ทวั่ ไปในฝั่งตะวันออกส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในฝั่ง
ตะวันตกได้ ทาสัญญาให้ บริ ษัทเอกชน เป็ นผู้ดาเนินการจัดเก็บ (ต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นรายปี เริ่มตังแต่
้ ปี 2548)
เป็ นมาตรการเพื่อนามาเปรี ยบเทียบศักยภาพ ระหว่างการจัดเก็บขยะทังสองวิ
้
ธี
ขยะที่จดั เก็บจะถูกส่งไปยังสถานีขนถ่ายแห่งเดียวของเทศบาล ฯ ทาการอัดขยะและส่งต่อไปยังบ่อ
ฝังกลบขยะ ฯ ที่ตงอยู
ั ้ ต่ าบลบึงกอกซึง่ เปิ ดดาเนินการมาตังแต่
้ ปี 2542 บ่อฝังกลบขยะ ฯ แห่งนี ้ไม่ได้ รองรับ
ขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครพิษณุโลกเท่านัน้ แต่ยงั รับขยะจากตาบลข้ างเคียงอีกด้ วย ตังแต่
้ ปี 2543 บ่อ
ฝังกลบขยะ ฯ ได้ ดาเนินการมาหลายระยะเพื่อยกระดับนโยบายการจัดการให้ เป็ น ‘zero landfill’ โดยนา
วิธีการบาบัดขยะแบบเชิงกล-ชีวภาพ หรื อ MBT มาใช้ ศึกษารายละเอียดได้ ในหัวข้ อ “อาคาร” MBT เป็ น
การบาบัดขยะที่รับมาเพื่อกาจัด หลังการบาบัดจะได้ 1) วัสดุคล้ ายปุ๋ ยหมัก 2) วัสดุปกคลุมบ่อขยะ ฯ
รายวัน 3) วัสดุคา่ ความร้ อนสูง นาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบป้อนเข้ ากระบวนการผลิตเชื ้อเพลิงจากขยะ (RefusedDerived Fuels – RDF) นับแต่เดือนกันยายน 2556 ขยะที่รวบรวมได้ ทงหมดถู
ั้
กส่งเข้ ากระบวนการ MBT
(ซึง่ จานวน 75 ตันต่อวันเป็ นขยะที่รับจากพื ้นที่เทศบาล ฯ ) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (SCG)
ได้ ลงทุนสร้ างโรงงาน ณ บ่อฝังกลบ ฯ บ้ านบึงกอก เพื่อทดสอบการใช้ RDF ดังกล่าว
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ขยะอันตรายจะถูกแยกเก็บไว้ ที่จดุ ควบคุม โดยมีบริ ษัทเอกชน คือ บริษัท Better World Green
จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริ การจัดเก็บไปดาเนินการ (เป็ นบริษัทที่ได้ รับการแนะนาโดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม) ขยะติดเชื ้อ ส่วนใหญ่แล้ วมาจากโรงพยาบาล คลีนิคและ
สถานพยาบาล ขยะติดเชื ้อจะถูกเก็บรวบรวมและส่งต่อไปเข้ าเตาเผาเพื่อกาจัด ที่จงั หวัดอยุธยา10
เทศบาล ฯ ตังจุ
้ ดรับขยะอันตรายไว้ ทงหมด
ั้
89 จุด รองรับขยะอันตราย 4 ประเภทจากแหล่งที่พกั
อาศัย สถาบันการศึกษาและแหล่งค้ าขาย จากจุดรับขยะอันตรายทังหมดจะมี
้
จดุ รวบรวมโทรศัพท์มือถือใช้
แล้ วซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นศูนย์การค้ าห้ าแห่งรวมทังหมด
้
61 จุดด้ วยกัน 11
ตำรำงที่ 5:
ตัวเลขกำรจัดกำรขยะที่ผ่ำนมำของเทศบำลนครพิษณุโลก
ค่ ำเฉลี่ยปริมำณขยะ
ขยะที่ทาการฝังกลบรายวัน
100 ตัน
(จากเทศบาลนครพิษณุโลกและจากอบต.อื่น)
ขยะที่ทาการฝังกลบรายวัน
75 ตัน
(จากเทศบาลนครพิษณุโลกแห่งเดียว)
ประมำณกำรต้ นทุนกำรดำเนินกำร (ตัง้ แต่ เก็บรวบรวม ขนส่ งและกำจัด)
ค่าบาบัดขยะเฉลี่ย (ไม่รวม MBT)
2,000 บาทต่อตัน
(ราว 67เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)*
ค่าบาบัดขยะเฉลี่ย (รวม MBT, คาดการณ์)
7,000 บาทต่อตัน
(ราว 230เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)
ต้ นทุนการเก็บขนขยะ (ปี 2542)
700 บาทต่อตัน
(ราว 23 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)
กำรเรียกเก็บค่ ำธรรมเนียมจำกหน่ วยงำนภำยนอก
ค่าทิ ้งขยะ ณ บ่อฝังกลบ ฯ (ต้ นทุนที่แท้ จริง 500++ บาท)
385 บาทต่อตัน
(ราว 13 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)
ค่าทิ ้งขยะที่สถานีขนถ่าย
บวกเพิ่มอีก 100 บาทต่อตัน
(ราว 3 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)
เท่ากับ 485 บาทต่อตัน
* ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30 บาท
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เทศบาล ฯ เคยดาเนินการเตาเผาขยะขนาดเล็ก ปั จจุบนั ต้ องชะลอการดาเนินการด้ วยเหตุผลด้ านความคุ้มทุน
มีจดุ รับ 15 จุดที่ห้างสรรพสินค้ าท็อปแลนด์อาเขต 2 จุดที่ห้างสรรพสินค้ าท็อปแลนด์พลาซ่า 4 จุดที่แมคโคร 35 จุดที่บิ๊กซีและ 5 จุดที่
ศูนย์การค้ าปทุมทอง
11
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นำ้ ประปำ
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ รับบริการน ้าประปาจากกองการประปาวัดโพธิ์ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก กองการประปาแห่งนี ้จัดสร้ างขึ ้นโดยใช้ เงินกู้จากธนาคารโลก ตังแต่
้ ปี 2542 รับน ้าดิบจาก
แม่น ้าน่านและมีกาลังการผลิต 21,295,014 ลบ.ม.ต่อปี
น ้าประปาผลิตขึ ้นเพื่อให้ บริการทัว่ ทังเขตเทศบาลรวมถึ
้
งพื ้นที่ข้างเคียง ประมาณว่าร้ อยละ 40 ไม่
สามารถจัดเก็บค่าบริการได้
ความสามารถในการผลิตน ้าประปาเพื่อให้ บริ การกับประชาชนที่มีจานวน
เพิ่มขึ ้น ประกอบกับมีความต้ องการน ้าประปาสูงขึ ้น ถือเป็ นความกดดันด้ านกาลังการผลิตของโรงประปา
แห่งนี ้

กำรบำบัดนำ้ เสีย/กำรสุขำภิบำล
การบาบัดน ้าเสียเป็ นความรับผิดชอบของจังหวัดและส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทย)

(กรมโยธาธิการและผังเมือง

เทศบาล ฯ มีบอ่ บาบัดน ้าเสีย ที่สถานีขนถ่ายและที่บอ่ ฝั งกลบขยะ ฯ บ้ านบึงกอก แต่ไม่พบว่ามีโรง
บาบัดน ้าเสียในพื ้นที่เทศบาล ฯ น ้าเสียทังหมดในเขตเทศบาลไหลลงสู
้
บ่ อ่ รองรับน ้าเสียก่อนที่จะระบายลง
สูแ่ ม่น ้าน่าน โดยระเบียบของท้ องถิ่นทุกอาคาร จะต้ องติดตังบ่
้ อเกรอะ โดยเจ้ าของอาคารเป็ นผู้ดแู ลรักษา
ส่วนการกาจัดตะกอนสามารถกระทาได้ โดยใช้ บริ การจากบริษัทเอกชน
โครงการก่อสร้ างโรงบาบัดน ้าเสียกลางตังอยู
้ ห่ ่างจากเมืองพิษณุโลกราว 20 กม. เริ่ มการก่อสร้ าง
เมื่อปี 2542 การก่อสร้ างแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเป็ นโรงบาบัดน ้าเสียและระบบรวบรวมน ้าเสียซึง่ ใช้
งบประมาณและดาเนินการก่อสร้ างโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สองเป็ น
การก่อสร้ างระบบระบายน ้า (รางระบายน ้า) โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เดิมทีหลังการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ จะทาการส่งมอบระบบ
บาบัดน ้าเสียแห่งนี ้ให้ กบั เทศบาล ฯ อย่างไรก็ตาม ได้ มีการเดินระบบเป็ นเพียงบางส่วนและไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ตอ่ เนื่อง เนื่องจากความยุง่ ยาก มีข้อขัดข้ องทางเทคนิค และมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู เกินกว่าจะเดิน
ระบบได้ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่ องสูบน ้า
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รู ปที่ 6 แสดงบ่อดักไขมันที่ใช้ กันอยู่ทั่วไป และรู ปที่ 7 แสดงบ่อเกรอะสองประเภทที่นิยมใช้ ใน
ประเทศ ระบบบ่อเกรอะที่ใช้ ในเมืองของประเทศไทยให้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดโดยระเบียบการ
ควบคุมอาคาร ระเบียบหลักที่เกี่ยวกับอาคารของประเทศไทย มีดงั นี ้
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522
 เทศบัญญัติตา่ ง ๆ ตัวอย่าง ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กาหนดให้ การก่อสร้ าง/ดัดแปลงอาคารพักอาศัยที่มีขนาดหนึง่ ขนาดใด ต้ องทาการติดตังระบบ
้
บาบัด ได้ แก่ บ่อดักไขมัน/ระบบบาบัดน ้าเสีย/บ่อกรอง โดยได้ รับการอนุมตั จิ าก กทม.
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ ออกเทศบัญญัติวา่ ด้ วยเรื่ องการติดตังบ่
้ อดักไขมันพ.ศ. 2553 และบังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2553 โดยเทศบัญญัตกิ าหนดให้ บ้านและอาคารสร้ างใหม่ที่ปล่อยน ้าทิ ้งลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะต้ องติดตังถั
้ งดักไขมัน ส่วนบ้ านและอาคารที่สร้ างก่อนการออกเทศบัญญัตใิ ห้ ทาการ
ติดตังถั
้ งดักไขมันให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ที่มีการบังคับใช้ เทศบัญญัติ

รู ปที่ 6: ถังดักไขมันสำเร็จรู ป
ที่ใช้ ท่ วั ไปในประเทศไทย
ภาพจาก:
http://office.bangkok.go.th/suanluang/websit
e_WAX/NEW/fight.htm

รู ปที่ 7: ระบบบ่ อเกรอะสองแบบที่
นิยมใช้ ในประเทศไทย แบบแรก
(รู ปบน) ไม่ อนุญำตให้ ระบำยนำ้
ทิง้ ลงสู่ท่อระบำยนำ้ สำธำรณะ
โดยตรง
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อำคำร
มีการออกเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองพิษณุโลก เรื่ อง ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2537 ซึง่ ออก
ตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพ.ศ. 2535
ในประเทศไทยอาคารจาแนกเป็ นอาคารชุด โรงแรม หอพัก โรงพยาบาล สถานบริการ โรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษา อาคารที่ทาการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรื อเอกชน
ศูนย์การค้ าหรื อห้ างสรรพสินค้ า ตลาดและร้ านอาหาร โดยแบ่ง 5 ประเภทตามขนาดพื ้นที่ (ก-จ) (ตารางที่
6)
ตำรำงที่ 6:
กำรจำแนกประเภทอำคำรของประเทศไทย
ประเภทอำคำร
อาคารชุด
โรงแรม
หอพัก
สถานบริ การ
โรงพยาบาล
โรงเรี ยน หรื อ
สถาบันการศึกษา
อาคารที่ทาการ
ของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรระหว่าง
ประเทศหรื อ
เอกชน
ศูนย์การค้ า หรื อ
ห้ างสรรพสินค้ า
ตลาด
ร้ านอาหาร

ประเภท (ก)
> 500 ห้ อง
> 200 ห้ อง

ประเภท(ข)
ประเภท(ค)
100 ≤ 500 ห้ อง
< 100 ห้ อง
60 ≤ 200 ห้ อง
< 60 ห้ อง
> 250 ห้ อง
50 ≤ 250 ห้ อง
> 5,000 ตร.ม. 1,000 ≤ 5,000 ตร.ม.
> 30 เตียง
10 ≤ 30 เตียง
> 25,000 ตร.ม. 5,000 ≤ 25,000
ตร.ม.
> 55,000 ตร.ม.
10,000 ≤
5,000 ≤ 10,000 ตร.ม.
55,000 ตร.ม.

> 25,000 ตร.ม. 5,000 ≤ 25,000
ตร.ม.
> 25,000 ตร.ม. 1,500 ≤ 2,500
ตร.ม.
> 25,000 ตร.ม. 500 ≤ 2,500
ตร.ม.

ประเภท(ง)

10 ≤ 50 ห้ อง
ไม่ถึง 1,000 ตร.ม.
ไม่ถึง 10 เตียง
ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.
ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.

1,000 ≤ 1,500 ตร.ม.

500 ≤ 1,000 ตร.ม.

250 ≤ 500 ตร.ม.

100 ≤ 250 ตร.ม.

หมายเหตุ กทม. มีการแบ่งประเภทที่แตกต่างออกไปเนื่องจากเป็ นเมืองที่มีการปกครองลักษณะพิเศษ
ที่มา :


http://infofile.pcd.go.th/mgt/report51NEB_4mgt.pdf?CFID=21026934&CFTOKEN=89587470



http://cpd.bangkok.go.th/files/admin/gabageMana25-04-13.pdf
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ประเภท(จ)

< 100 ตร.ม.

อาคารโรงงานแบ่งออกเป็ น 3 จาพวก ตามลักษณะการใช้ พลังงานของเครื่ องจักรที่นามาติดตัง้
 โรงงานจาพวกที่ 1: เป็ นโรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรไม่เกิน 5 แรงม้ า
 โรงงานจาพวกที่ 2: เป็ นโรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรเกิน 5 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้ า
 โรงงานจาพวกที่ 3: เป็ นโรงงานที่ใช้ เครื่ องจักรเกิน 50 แรงม้ า
ตามกรอบการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น12 ได้ กาหนดแผนการถ่ายโอน
ภารกิจด้ านโรงงาน ทาให้ เทศบาล ฯ มีหน้ าที่กากับดูแล ในการพิจารณาอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงงาน
จัดทาข้ อมูลโรงงานจาพวกที่ 1 และ 2 ส่วนโรงงานจาพวกที่ 3 ยังเป็ นหน้ าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เทศบาล ฯ มีอานาจในการเข้ าตรวจสอบโรงงาน ดาเนินการเรื่ องร้ องเรี ยนโรงงานจากประชาชน และแจ้ งผล
ดาเนินการให้ กบั สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ

กำรคมนำคมขนส่ ง
เมืองพิษณุโลกมีการคมนาคมขนส่งโดยทางรถยนต์และทางน ้าเป็ นหลัก ผู้คนนิยมใช้ ยานพาหนะ
ส่วนตัวไม่วา่ จะเป็ นรถยนต์หรื อมอเตอร์ ไซด์สาหรับการเดินทางในชีวิตประจาวัน บริ การสาธารณะในเมือง
ประกอบด้ วย รถเมล์ รถสองแถว เรื อและมีรถแท็กซี่ให้ บริ การอีกราว 50 คัน13
ไม่พบสถิตกิ ารจดทะเบียนยานพาหนะของตาบลในเมือง
แต่จากข้ อมูลจดทะเบียนของขนส่ง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าทังจั
้ งหวัดมียานพาหนะจดทะเบียนทังหมด
้
317,700 คัน เป็ นรถยนต์จานวน
19,276 คัน อุปสรรคด้ านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน กลายเป็ นประเด็นและเป็ นแหล่งกาเนิดมลภาวะ
ทางอากาศที่สาคัญของเมือง การสัญจรไปมาบนถนนควบคุมและบังคับโดยตารวจ ส่วนเทศบาล ฯ มี
อานาจในการดูแลทางเท้ าและคนเดินถนน
เทศบาล ฯ จัดให้ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึง่ มีบริษัทขนส่งทังหมด
้
16 บริษัท มีรถประจาทางรวม
เป็ น 369 คัน ให้ บริการรวม 51 เส้ นทาง รวมเป็ น 368 เที่ยว14

12

โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 11 ย่อหน้าสองของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฏ
กระทรวง ดังนี ้
ข้อ 1 ผูป้ ระกอบกิ จการเมื ่อจะเริ่ มประกอบกิ จการโรงงานโรงงานจาพวกที ่ 2 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบก่อน โดยแจ้งรายละเอี ยดทีต่ อ้ งการไว้ใน
แบบ รง.1 ทีแ่ นบท้ายกฎกระทรวง ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานทีม่ ีขนาดไม่เกิ น 20 แรงม้า
ข้อ 2 เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วจะออกใบรับแจ้ง รง.2 ตามทีแ่ นบท้ายกฎกระทรวงเพื ่อเป็ นหลักฐาน ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงงานทีม่ ี
ขนาดเครื ่ องจักรเครื ่ องไม่เกิ น 50 แรงม้า
ข้อ 3 ใบอนุญาตประกอบกิ จการโรงงานทีอ่ อกให้ก่อนหรื อหลังมี การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ออกให้ก่อนมี การบังคับใช้กฏกระทรวง
จะถื อว่าผูป้ ระกอบกิ จการโรงงานนัน้ ได้แจ้งประกอบกิ จการเป็ นทีเ่ รี ยบร้อยแล้วและใบอนุญาตดังกล่าวถื อว่าเป็ นหลักฐานการแจ้งตามมาตรา 11 ของ
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535
ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานทีม่ ี เครื ่ องจักรขนาดใหญ่กว่า
50
แรงม้า
(ทีม่ า:
http://www.jetro.go.jp/thailand/e_survey/factoryact.html)
13

ศูนย์บริ การรถแท็กซี ่ได้เริ่ มให้บริ การ ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2553 มี รถแท็กซี ่เริ่ มต้นให้บริ การ 26 คัน (ตามแผนคื อ 49 คัน) แท็กซี ่เหล่านีไ้ ด้ถูกดัดแปลง
เพื ่อให้ใช้ก๊าซ LPG และ NGV ได้
14

‘เทีย่ ว’ หมายถึง รถวิ่ งไป-กลับ ซึ่งได้ทาความเข้าใจความหมายทีช่ ดั เจนในระหว่างจัดทารายงานฉบับนี ้
29

หน้ าที่ ในการจัดการศูนย์ ส ถานี ขนส่ง ผู้โดยสาร เทศบาลนครพิ ษณุโลก เป็ น การถ่ ายโอนจาก
สานักงานขนส่งจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มายังเทศบาล ฯ ตังแต่
้ วันที่ 12 สิงหาคม 2549 เทศบาลฯ
บริ หารดาเนินการศูนย์ ฯ แห่งนี ้ด้ วยตนเองให้ ครอบคลุมต้ นทุนที่เกิดขึ ้น โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
บริ การ เทศบาล ฯ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ (i) ดูแลด้ านความปลอดภัย (ii) รักษาความสะอาด (iii) บริ การห้ อง
สุขา (iv) จัดให้ มีบริ การอาหาร เครื่ องดื่ม (v) เก็บค่าธรรมเนียมการเข้ าจอด (vi) บริ การรับฝากกระเป๋ า (vii)
บริการรถแท็กซี่ (รถบรรทุก รถตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง ฯลฯ) และ (viii) การประชาสัมพันธ์และให้ บริ การ
ข้ อมูลการเดินทาง
มีรถไฟจากกรุงเทพ ฯ ไปยัง เชียงใหม่ 35 เที่ยวต่อวัน (เฉพาะขาขึ ้น) คิดเป็ นระยะทางที่วิ่งผ่านตัว
เมืองพิษณุโลก 4.65 กม. จากการสอบถามเจ้ าหน้ าที่การรถไฟ ฯ ได้ เปิ ดเผยว่า มีการใช้ น ้ามันดีเซล 16.275
ลิตรต่อรถไฟหนึง่ ขบวนต่อวัน
แม่นา้ น่านช่วงที่ไหลผ่านตัวเมือง คิดเป็ นความยาว 8.93 กม. การสัญจรไปมาในแม่ น ้าแห่งนี ้
ในช่วงปี ที่ผ่านมามีจานวนลดลง การก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่น ้าทังสามแห่
้
งส่งผลให้ ความต้ องการในการ
ขนส่งสัญจรทางน ้าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
มีเรื อสัญจร ดังแสดงในตารางที่ 7 ด้ านล่าง
ตำรำงที่ 7 :
เรือสัญจรในแม่ นำ้ น่ ำน
ประเภทเรื อ
เรื อให้ บริการ
ลอยอังคาร
เรื อเอกชน
(ส่วนใหญ่
เป็ นเรื อประมง)
เรื อท่องเที่ยว

จำนวน

กำลัง
เครื่องยนต์

ควำมถี่

อัตรำกำรใช้ นำ้ มัน

ไม่ทราบ

400 กาลังม้ า

2 เที่ยวต่อวัน,
10 วันต่อปี

30

40 กาลังม้ า

ทุกวัน

200 ลิตรต่อปี
(เบนซิน)
โดยเฉลี่ย
5 ลิตรต่อลาต่อวัน
(เบนซิน)

3

200 กาลังม้ า
(1 ลา);
270 กาลังม้ า
(2 ลา)

30

ทุกวัน

โดยเฉลี่ย
60 ลิตรต่อลาต่อวัน
(ดีเซล)

กระแสไฟฟ้ ำ
เทศบาล ฯ ใช้ กระแสไฟฟ้าผลิตจากการฝ่ ายไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (EGAT) ซึง่ กระจายและจาหน่ายโดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โรงไฟฟ้าตังอยู
้ น่ อกเขตเทศบาล ฯ พลังงานที่นามาผลิตกระแสไฟฟ้ามาจาก
หลายแหล่งด้ วยกัน ประกอบด้ วย พลังงานน ้า (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนนเรศวร) ถ่านหิน (จังหวัด
ลาปาง) และบางส่วนซื ้อจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ พลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ 15

พืน้ ที่สีเขียวของเมือง
พื ้นที่เทศบาล ฯ มีสวนสาธารณะอยูท่ งหมด
ั้
5 แห่งด้ วยกันโดยเทศบาล ฯ เป็ นเจ้ าของ มีพื ้นที่รวม
ทังหมด
้
305,900 ตารางเมตร (ตารางที่ 8) ส่วนพื ้นที่สาธารณะนอกจากที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ ถ่ายโอนให้
บริษัทเอกชนเป็ นผู้ดาเนินการโดยต่อสัญญาทุกหกเดือน (ตารางที่ 9)
เทศบาล ฯ ทาสัญญากับบริ ษัทเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ ได้ แก่ งานทาความสะอาด งาน
ตัดหญ้ า ตัดแต่งกิ่ง รดน ้า พรวนดิน และการให้ ปยุ๋ การจัดซื ้อต้ นไม้ และไม้ ยืนต้ น จะพิจารณาจากพื ้นที่
สวนสาธารณะ สภาพแวดล้ อม เช่น เป็ นสวนที่อยูใ่ กล้ ที่พกั อาศัยหรื อเป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่ง พิจารณาคุณภาพ
ของดิน ว่าเป็ นดินเดิมหรื อดินที่นามาถมใหม่ ปัจจัยอื่นที่นามาพิจารณาได้ แก่วตั ถุประสงค์ของสวนนัน้ ๆ
เช่น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อถ้ าใช้ สาหรับงานรื่ นเริงด้ วยก็จะจัดให้ มีเวที เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ ยังมีเกาะกลางถนน ที่รวมเป็ นพื ้นที่ทงหมด
ั้
22,441 ตารางเมตร และยังมีทางเท้ าที่
จัดให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวอีกราว 36,330 ตารางเมตร

ลำดับที่
1
2
3
4
5

15

ตำรำงที่ 8: สวนสำธำรณะ เทศบำลนครพิษณุโลก
ปี ที่
ขนำด
พืน้ ที่สีเขียว
สวนสำธำรณะเทศบำล
ก่ อสร้ ำง (ตำรำงเมตร) (ตำรำงเมตร)
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 1
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก (พิษณุโลก
เซ็นทรัลปาร์ ค) (บางส่วนอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 3
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 4

ยังต้ องการความชัดเจนเพิ่มเติม
31

2542
2549
2556
2542
2542
รวม

22,000

22,000

240,000

173,000

14,400

--

22,000
7,500
305,900

22,000
6,500
223,500

ตำรำงที่ 9: พืน้ ที่สำธำรณะที่โอนให้ ภำคเอกชนดูแลบำรุ งรั กษำ
ลำดับที่

สวนสำธำรณะเทศบำล

ที่ตงั ้

1
2

สวนเฉลิมพระเกียรติ
ทางหลวงแผ่นดิน สาย 12

3

สวนชมน่าน ระยะที่ 1

4

สวนชมน่าน ระยะที่ 3

5

สวนชมน่าน ระยะที่ 4

แยกเรื อนแพ
จากสะพานสูงถึงสุดเขตเทศบาล
สะพานเอกาทศรถ ถึงสะพาน
นเรศวร (ฝั่งตะวันออก)
สะพานเอกาทศรถ ถึงสะพาน
นเรศวร (ฝั่งตะวันตก)
ตรงข้ ามศาลหลักเมือง

ขนำด
(ตำรำงเมตร)
173,000
4,000
27,000
23,000
12,600

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตรวจวัด รายงานและทวนสอบผล (MRV) เป็ นเรื่ อง
ค่อนข้ างใหม่สาหรับงานด้ านสิ่งแวดล้ อมของเทศบาล ฯ จากการสารวจของ IGES พบว่าเจ้ าหน้ าที่เทศบาล
ฯ ผู้เข้ าร่วมโครงการ ฯ เบื ้องต้ นมีความเข้ าใจถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ให้ ข้อมูลส่วน
ใหญ่คิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความสานึกในการมีสว่ นในการแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอีกด้ วย ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ความรับผิดชอบตามหน้ าที่
เทศบาลนครพิษณุโลกยังไม่กาหนดเป้าหมายและนโยบายเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามหลากหลายกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ได้ ดาเนินการก็มีผลทาให้ มีการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกลดลง (ดูเรื่ อง “กิจกรรมปัจจุบนั และกิจกรรมตามแผนงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก”)
นับจากปี 2553 เทศบาล ฯ ได้ เข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้ านกลไกการพัฒนาที่สะอาดและ
การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก ซึง่ จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรอื่น ๆ อยูห่ ลายครัง้ (ตารางที่ 10) ที่ผา่ นมา
เทศบาล ฯ มักจะส่งเจ้ าหน้ าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมเข้ าร่วมประชุมอบรมแค่เพียงคน
เดียว ทาให้ การพัฒนาความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ไม่กระจายไปยังสานักหรื อกองอื่น ๆ
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ตำรำงที่ 10: กำรเข้ ำร่ วมของเทศบำลนครพิษณุโลก
ในกิจกรรมฝึ กอบรมด้ ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และกำรตรวจวัด กำรรำยงำนและกำรทวนสอบ (MRV)
หัวข้ อ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาโครงการ บุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาโครงการ บุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด

ปี

จัดโดย

2553

องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน)

2554

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกและการใช้
มาตรการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก สาหรับผู้มี
บทบาทในการจัดการของเสียท้ องถิ่น ของประเทศ
กาลังพัฒนาในอาเซียน”
การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกและการใช้ มาตรการ
ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสาหรับผู้มีบทบาทใน
การจัดการของเสียท้ องถิ่นของประเทศไทย
แนะนาการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก และการ
ตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (MRV) ของ
เมือง
แนวคิดระหว่างการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก และ
การตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (MRV)
ของเมือง
เมืองคาร์ บอนต่าและอาคารเขียว

2554

2555
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องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว IGES องค์กร
จัดการขยะมูลฝอยและการศึกษากัมพูชา
(COMPED)
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)
และ IGES

2555

IGES

2555

IGES

2557

IGES

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
ของเทศบาลนครพิษณุโลก
กำรดำเนินกำรของเทศบำลนครพิษณุโลก ปี 2556

การจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกระดับองค์กรของเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ คานวณตามข้ อกาหนด
ของ ICLEI (รัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) ซึง่ ประกอบด้ วยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาก
กิจกรรมการดาเนินงานของเทศบาล ฯ กิจกรรมของสถานประกอบการต่าง ๆ ของเทศบาล หรื อแหล่งใด ๆ
ที่เทศบาล ฯ มีกรรมสิทธิ์ มีอานาจเต็มในการแจ้ งนโยบายและนานโยบายต่าง ๆ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ได้ แก่
นโยบายด้ านการดาเนินการ สุขภาพและความปลอดภัยรวมถึงนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม16
การดาเนินงานของเทศบาล ฯ ในปี 2556 มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยประมาณ 25,149 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ ในบทนี ้จะอธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละภาคส่วน

อำคำร สถำนที่ต่ำง ๆ
เทศบาล ฯ เป็ นเจ้ าของและจัดการดูแลอาคารทังหมด
้
51 อาคารด้ วยกัน (ตารางที่ 11) โดยภาครัฐ
ให้ การอุดหนุนค่าไฟฟ้าของเทศบาล ฯ เป็ นจานวนไม่เกิน 10% ของค่าไฟทังหมดที
้
่ใช้ ในครัวเรื อนในเขต
ตาบลในเมือง (อาคารที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่พกั อาศัย) ยกเว้ นค่าไฟที่เกิดขึ ้นในอาคารหรื อกิจการเทศพาณิชย์
ที่เทศบาลมีรายได้ หรื อผลพลอยได้ (เช่น ตลาด) ดังนัน้ จึงไม่สามารถทราบปริมาณที่แท้ จริงของการใช้
ไฟฟ้าทังหมดจากบิ
้
ลชาระค่าไฟฟ้าที่ขอรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2556 อาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ฯ ใช้ ไฟฟ้ารวมทังหมด
้
3,528,319 kWh ก่ อให้ เกิดก๊ ำซเรือน
กระจกรำว 1,979 ตันคำร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ ำ

16

ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องว่าได้รวมการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทัง้ หมดทัง้ จากอาคารให้เช่าและสถานประกอบการที เ่ ทศบาลเป็ น
เจ้าของ ไว้ในรายการอาคารหรื อไม่
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ตำรำงที่ 11:
รำยชื่ออำคำรของเทศบำลนครพิษณุโลก
ของแต่ ละสำนัก/กอง ที่มีกำรติดตัง้ บ่ อเกรอะ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำคำร และสถำนประกอบกำร
ขนำดบ่ อเกรอะ (ลบ.ม.)
A. สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้ อม
ตลาด 1
12
ตลาด 2
8
ตลาด 3
48
ตลาด 4
16
ตลาด 5
4
ตลาด 6
12
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
128
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนประชาอุทิศ
12
โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์โรคพิษสุนขั บ้ า
2
ไนท์พลาซ่า
8
ศูนย์อาหาร
8
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนพันปี
2
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนพระองค์ขาว
8
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนมหานุภาพ
12
อูจ่ อดรถขยะวัดโพธิ์
2.8
สถานสงเคราะห์สตั ว์
1.15
ศูนย์เวชการไทย
1
สโมสรสุขภาพ
4
B. สำนักกำรช่ ำง
สถานีขนถ่าย
8.4
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
15
สถานีกาจัดสิ่งปฏิกลู
156
ไฟจราจร
ไฟถนน
ศูนย์บารุงเครื่ องจักรกล
5
ฝ่ ายสาธารณูปโภค
5
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 1
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 2
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10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1

สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 3
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา
C. สำนักกำรคลัง
ไม่มีอาคารใด อยู่ภายใต้การบริ หารโดยสานักการคลัง
D. สำนักกำรศึกษำ
โรงเรี ยนเทศบาล 1
โรงเรี ยนเทศบาล 2
โรงเรี ยนเทศบาล 3
โรงเรี ยนเทศบาล 4
โรงเรี ยนเทศบาล 5
สนามบาสเกตบอล
คอร์ ทแบตมินตัน
สนามฟุตบอล
ห้ องสมุดประชาชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
E. สำนักงำนสำนักปลัดเทศบำล
อาคารสานักงานเทศบาล
สานักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครพิษณุโลก
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 1
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 2
สถานีดบั เพลิง 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก
สถานีดบั เพลิง 1
งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คง
F. กองกำรประปำ
กองการประปา
โรงสูบน ้าดิบแรงดันต่า (วัดโพธิญาณ)
สถานีสบู จ่ายน ้า (วัดใหม่)
ฝ่ ายผลิตและบริการ
G. กองสวัสดิกำรสังคม
ศูนย์จาหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
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57
46

4

24
60
16
1.6
1.6

15
2
16

1

สัญญำณไฟจรำจรและไฟส่ องสว่ ำงบนถนน
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ สาหรับสัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่างบนถนนคานวณจากบัญชีก๊าซเรื อน
กระจกที่ปล่อยจากการใช้ ไฟแสงสว่างของตาบลในเมือง เนื่องจากไม่สามารถที่จะขอบิลค่าไฟแยกต่างหาก
ได้ (ไม่มีมาตรวัดไฟ ) ค่าการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่คานวณได้ เท่ากับ 1,483 ตันคำร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ ำ

กลุ่มยำนพำหนะ
เทศบาล ฯ เป็ นเจ้ าของยานพาหนะ ที่ใช้ นำ้ มันดีเซล เบนซิน แก๊ สโซฮอลและ CNG (รวมถึง
เครื่ องยนต์ เครื่ องจักรกลที่อยูก่ บั ที่ ได้ แก่ เครื่ องฉีดพ่น เครื่ องตัดหญ้ า และเครื่ องยนต์อื่น ๆ ที่ ใช้ น ้ามัน
ดีเซล) รวมแล้ วก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก 1,440 ตันคำร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ ำ
การใช้ น ้ามัน
เชื ้อเพลิงในหมวดยานพาหนะคานวณได้ จากบันทึกต่าง ๆ ทางการเงิน ส่วนการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงของ
เครื่ องยนต์เครื่ องจักรกลอยูก่ บั ที่เป็ นการจัดซื ้อรวมในปริมาณคราวละมาก ๆ จึงต้ องใช้ วิธีประมาณการ ไม่
สามารถแจกแจงข้ อมูลน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ กบั ยานพาหนะทังหมดในการจั
้
ดการขยะมูลฝอยได้ อย่างชัดเจน
ในรายงานนี ้จึงให้ เป็ นภาพรวมไว้ เป็ นกลุม่ ยานพาหนะ
ในช่วงของการจัดทารายงานฉบับนี ้ เทศบาล ฯ ไม่ได้ จดั สารวจการเดินทางของพนักงาน เนื่องจาก
ข้ อกาหนดการรายงานของ ICLEI (รัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) กาหนดให้ การเดินทางของ
พนักงานเป็ นตัวเลือก

บริกำรนำ้ ประปำ
ปี 2556 อาคารของเทศบาล ฯ และอาคารภายในเขตเทศบาล ฯ ได้ รับบริการน ้าประปาทังหมด
้
9,483,132 ลบ.ม. รายละเอียดได้ แจกแจงตามรายการผู้ใช้ น ้า ในตารางที่ 12 การปรับปรุงคุณภาพน ้าใช้
สารส้ ม 689 ตัน และใช้ คลอรี น 20.6 ตัน
ตำรำงที่ 12: นำ้ ประปำทัง้ หมดที่ผลิตโดยโรงผลิตนำ้ ประปำ ในปี 2556
ผู้ใช้ นำ้
ปริมำณ (ลบ.ม.)
นอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
2,719,198
ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
9,413,919
อาคารของเทศบาลนครพิษณุโลก
69,213
รวม
12,202,330
.
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นำ้ เสีย
ไม่พบว่ามีการติดตังระบบบ
้
าบัดน ้าเสียในอาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ฯ น ้าเสียทังหมดจึ
้
งถูกระบาย
ออกไปที่ผิวดินหรื อท่อระบายน ้าเสียโดยตรง มีการติดตังถั
้ งปฏิกลู โดยได้ ประเมินสมรรถนะของถังปฏิกลู ไว้
ในตารางที่ 11 อย่างไรก็ตาม อาคารเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นอาคารเก่าแก่ (10-20 ปี มาแล้ ว) ข้ อมูลจากผัง
อาคารที่บนั ทึกไว้ อาจไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์เท่าใดนัก
ดังนัน้ ก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นจากน ้าเสียจึงเป็ นการคานวณตามค่า COD ในน ้าเสีย และค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (emission factor) ตามที่กาหนดไว้ โดยองค์การก๊ าซเรื อนกระจก
การคานวณในรายงานนี ้ ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านว่าน ้าทิ ้งน่าจะมีปริมาณเป็ นครึ่งหนึ่งของน ้าที่ใช้ ในการอุปโภค
บริโภค และ 10%ของอินทรี ยวัตถุ ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก จากข้ อสมมุตฐิ านดังกล่าว ทาให้ คานวณได้ วา่
น่าจะมีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกราว 296 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากน ้าเสียที่ไม่ผา่ นการ
บาบัด

ขยะมูลฝอย
เนื่องจากเทศบาล ฯ ไม่ได้ ทาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่จากภารกิจการทางานของเทศบาลและ
ขยะที่ทิ ้งภายในอาคารต่าง ๆ ข้ อมูลขยะมูลฝอยในส่วนนี ้ได้ ใช้ ข้อมูลเดียวกับที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกของเมืองพิษณุโลก”

แหล่ งอื่นที่ปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจก
ประมาณการโดยเทศบาล ฯ ว่ามีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ราว 50 กก.ต่อเดือน สาหรับสวนสาธารณะและ
พื ้นที่สีเขียวอื่น ๆ ของเทศบาล ฯ ขณะที่คสู่ ญ
ั ญาเอกชนมีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ราว 320 กก. (6.4 กระสอบ ๆ
กระสอบละ 50 กก.) และใช้ ดนิ ผสมอีกราว 500 กก.ต่อเดือน
เทศบาล ฯ ไม่สามารถเก็บรวมรวมข้ อมูลปริมาณสารทาความเย็นที่ใช้ ในเครื่ องดับเพลิงและ
เครื่ องปรับอากาศได้
เนื่องจากในขันตอนปกติ
้
ของการบันทึกข้ อมูลมีการระบุไว้ เพียงตัวเลขทางการเงิน
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม สามารถที่จะเก็บข้ อมูลขันต้
้ นบางส่วนได้ จากข้ อมูลการจาหน่ายสารทาความเย็น
ของผู้ผลิตและร้ านค้ าภายในเขตเทศบาล
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง
พิษณุโลก
ได้ มีความพยายามในการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของเมืองพิษณุโลก ให้ ครอบคลุมข้ อมูลการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังทางตรงและทางอ้
้
อม จากการใช้ พลังงาน ของ อาคาร/แหล่งกาเนิดอยูก่ บั ที่ การ
คมนาคมโดยรถยนต์และโดยระบบขนส่งสาธารณะ (ยกเว้ นโดยอากาศยาน) ภายในเขตพื ้นที่เทศบาล ฯ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการรายงานเป็ นไปตามกรอบแนวทางที่กาหนดในคูม่ ือ GPC Pilot Version 1.0
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ จดั ทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกฉบับปฐมฤกษ์อย่างเป็ นขันตอน
้
เริ่มต้ นโดย
เน้ นที่การเก็บรวมรวมข้ อมูลการทากิจกรรมของเทศบาล ฯ เองก่อน แล้ วค่อยขยายให้ ครอบคลุมข้ อมูลใน
เขตเทศบาล ฯ เนื่องจากโครงการ ฯ มีระยะสัน้ จึงรวบรวมได้ เพียงข้ อมูลปฐมภูมิ อย่างหยาบ ๆ ในส่วน
นี ้จะกล่าวถึงความก้ าวหน้ าและสถานะของข้ อมูลที่รวบรวมมา ซึง่ ต่อไปสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้

พลังงำนในอำคำร / แหล่ งใช้ พลังงำนอยู่กับที่
ณ เวลาที่ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล เทศบาล ฯ ได้ ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแยกข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ฯ อย่างไรก็ตาม พบว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูลของการไฟฟ้า ฯ ที่ได้ มาไม่สามารถแยกข้ อมูลดังกล่าวได้

พลังงำน / แหล่ งเคลื่อนที่
ในเขตเทศบาล ฯ มีสถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงอยูท่ งหมด
ั้
10 สถานี ได้ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
การจาหน่ายเชื ้อเพลิงของปี 2556 จาก 2 สถานี ซึง่ อาจนามาใช้ เป็ นข้ อมูลชี ้นา เพื่อประมาณการการใช้
เชื ้อเพลิงทังหมด
้
ในการคานวณต่อไปในอนาคต

นำ้ ประปำ
ปี 2556 การประปาวัดโพธิ์ เทศบาลนครพิษณุโลก มีการผลิตน ้าประปารวมทังหมด
้
12,202,230
ลูกบำศก์ เมตร ดูตารางที่ 12 ภายใต้ หวั ข้ อ “การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับองค์กรของเทศบาลนคร
พิษณุโลก”

ขยะมูลฝอย
การคานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ได้ คานวณจากสองแหล่งในกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอย คือ (i) แหล่งกาเนิดขยะอินทรี ย์ ซึง่ มีการทาปุ๋ ยหมักขนาดเล็กโดยชุมชน และ (ii) จากขยะที่นาไปฝัง
กลบ ข้ อมูลเทศบาล ฯ ระบุวา่ ในปี 2556 มีขยะราว 26.5 ตัน ถูกนาไปฝังกลบ ณ สถานกาจัดขยะ ฯ บ้ าน
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บึงกอก ซึง่ หากคานวณตามวิธี ‘Methane Commitment’ (MC) พบว่ามีปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้น
เท่ากับ 14,666 ตันคำร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ ำ
ได้ เลือกวิธีการ MC แทน FOD เนื่องจากที่ผา่ นมาไม่มีข้อมูลที่แน่ชดั ของปริมาณขยะที่นาไปฝัง
กลบ มีข้อสังเกต คือ ในช่วงปี 2556 มีการดาเนินการบาบัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพหลายระยะ
ด้ วยกัน ซึง่ ในความเป็ นจริงอาจช่วยลดปริมาณการเกิดก๊ าซเรื อนกระจก เนื่องจากมีเวลาจากัดรายงานนี ้จึง
ไม่ได้ รวมปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ลดลงอันเป็ นผลจากการบาบัดขยะแบบ MBT ประกอบกับช่วงปลายปี
2556 การดาเนินการบาบัดขยะแบบ MBT มีความผันผวนในแง่ปริมาณขยะ ข้ อมูลในรายละเอียดแสดงไว้
ในหัวข้ อ “กิจกรรมปัจจุบนั และกิจกรรมตามแผนงานที่สง่ ผลต่อปริมาณก๊ าซเรื อนกระจก”
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กิจกรรมปัจจุบนั และกิจกรรมตามแผนงาน
เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระบบนำร่ อง กำรรำยงำนผลออนไลน์ กำรใช้ พลังงำนภำยในอำคำร

รู ป: หน้ ำเมนูหลักของระบบนำร่ องกำรรำยผลกำรใช้ พลังงำนแบบออนไลน์ ที่พัฒนำขึน้ โดยงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบำลนครพิษณุโลก
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครพิษณุโลก ทาการพัฒนาระบบนาร่องการรายงานผลการใช้
พลังงานแบบออนไลน์ ภายในเทศบาล ฯ หรื ออินทราเน็ต (http://energyreport.phsmun.go.th) มาได้ ครึ่ง
ทาง เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก แทนการใช้ โปรแกรม Excel
ที่ผ้ วู ิจยั จาก IGES ได้ จดั ทาไว้ ให้
ปัจจุบนั เป็ นระยะเริ่มต้ นของระบบ ซึง่ ระบบครอบคลุมข้ อมูลด้ านพลังงาน รวมถึงรายการ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานพาหนะที่ใช้ บนท้ องถนน เครื่ องจักรกลที่ใช้ อยูก่ บั ที่สาหรับแต่ละอาคาร ที่
ใช้ สาหรับแต่ละสานัก/กอง ส่วนข้ อมูลอื่นที่ทาการเก็บรวบรวมยังรวมถึงข้ อมูลการเดินทางของเจ้ าหน้ าที่
ระบบสามารถแสดงข้ อมูลแยกตามรายหน่วยงานและอาคารได้ ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการ
จัดการ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแต่ละอาคาร มีดงั ต่อไปนี ้
 ข้ อมูลพื ้นฐานของอาคาร
o พื ้นที่อาคาร จานวนบุคลากร ผู้ใช้ บริการและจานวนผู้ใช้ บริการต่อวัน ในแต่ละ
อาคาร/กอง ตลอดจนรายชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู วบรวมข้ อมูลพร้ อมหมายเลขติดต่อ
 มิเตอร์ ไฟฟ้า
o ปี ที่ติดตัง้ รหัสมิเตอร์ รหัสลูกค้ า ค่าความต่างศักย์และตัวคูณ
 อุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
o จานวน และประเภท/ยี่ห้อ กาลังวัตต์/บีทียู จานวนวันที่ใช้ งานและปริมาณที่ใช้
 มอเตอร์ เคลื่อนที่ (ได้ แก่ ยานพาหนะต่าง ๆ )
o จานวนและประเภทยานพาหนะ ปริมาณเชื ้อเพลิงที่ใช้ เลขป้ายทะเบียน ความถี่
ต่อวัน ที่ใช้ งาน
 มอเตอร์ อยูก่ บั ที่ (เครื่ องยนต์/อุปกรณ์ตา่ ง ๆ )
จานวนและประเภทของเครื่ อง ปริมาณเชื ้อเพลิงที่ใช้ เลขป้ายทะเบียน ความถี่ ตอ่
วัน ที่ใช้ งาน
 การติดตังระบบพลั
้
งงานทดแทน
o ประเภทของระบบพลังงานทดแทนที่ได้ มีการติดตัง้ (พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊ าซ
ชีวภาพ หรื ออื่น ๆ )
 ระบบบาบัดน ้าเสีย
o ประเภทและปริมาณ
 ถังดับเพลิง
o ประเภทสารทาความเย็นที่ใช้ ปริมาณและขนาด
ในหน้ าเพจการใช้ ไฟ ได้ รวบรวมข้ อมูลจาก การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ข้ อมูลที่ได้ รับมาสามารถ
นามาแจกแจงเป็ นการใช้ รายเดือน โดยมีคา่ พารามิเตอร์ ได้ แก่ ต้ นทุนคงที่คา่ ไฟ ค่าธรรมเนียมคงที่ ราคา
และค่าธรรมเนียมคงที่ ราคาสุทธิและราคารวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม นอกจากนัน้ เพื่อให้ สามารถทวนสอบได้ จะ
ได้ สแกนใบแจ้ งหนี ้จากการไฟฟ้า และแสดงไว้ ในหน้ านี ้ด้ วย
เช่นเดียวกัน หน้ าเพจ “การใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง” ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงของ
ยานพาหนะและเครื่ องจักรกลต่าง ๆ ของแต่ละกอง/สานัก ได้ ในแต่ละเดือน
หน้ าเพจ “การเดินทางของเจ้ าหน้ าที่” จะรวบรวมข้ อมูลการเดินทางของเจ้ าหน้ าที่และพนักงาน
ได้ แก่ วิธีเดินทาง จานวนปี ที่ทางาน ตาแหน่งบ้ านพักอาศัย ระยะทางระหว่างที่พกั กับสานักงาน จานวนผู้
ที่เดินทางรวมด้ วย ประเภทรถ ขนาดเครื่ องยนต์ ประเภทน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ ปริมาณการใช้ ตอ่ เดือน
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การพัฒนาต่อไปในอนาคต เทศบาล ฯ ได้ วางแผนพัฒนาระบบ โดยให้ สามารถทางานได้ ดังนี ้
 ครอบคลุมข้ อมูลทังหมดอั
้
นเกี่ยวเนื่องกับบัญชีก๊าซเรื อนกระจก ควรเป็ นฐานข้ อมูลที่ปรับปรุงให้
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
 เป็ นระบบสองภาษา (ไทย-อังกฤษ ซึง่ จาเป็ นต้ องมีที่ปรึกษาจากภายนอกให้ ความช่วยเหลือ)
 ข้ อมูลบางอย่างจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ เรี ยกดูได้
 มีฟังก์ชนั่ เพื่อเรี ยกดูเอกสารประกอบการให้ ข้อมูล (เช่น บันทึกการจัดซื ้อ บิลค่าไฟ เป็ นต้ น โดย
สแกนเข้ าในระบบ) เพื่อให้ บคุ คลที่สามเข้ าสอบทวนได้
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ภำพ หน้ ำเพจแสดงข้ อมูลอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ

ภำพ หน้ ำเพจแสดงข้ อมูลเครื่ องยนต์ เคลื่อนที่
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ภำพ หน้ ำเพจแสดงข้ อมูลกำรใช้ ไฟฟ้ ำ

45

อำคำรต่ ำง ๆ
พิษณุโลกได้ วางแผนเพื่อลดการใช้ ไฟในอาคาร โดยการควบคุมการใช้ เครื่ องปรับอากาศ โดยให้
เปิ ดใช้ งานเครื่ องปรับอากาศได้ เป็ นเวลาสันลง
้ (คือ ระหว่าง 09.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.30 น.)
เปรี ยบเทียบกับก่อนหน้ าที่ให้ พนักงานใช้ เครื่ องปรับอากาศได้ โดยไม่มีข้อจากัด
ในระหว่างการรวบรวมข้ อมูล เป็ นช่วงเวลาที่มีการเตรี ยมสร้ างอาคารเทศบาลแห่งใหม่ ซึง่ ออกแบบ
ให้ เป็ นอาคารเขียว มีระบบต่าง ๆ ตามองค์ประกอบอาคารเขียว ดังนี ้
 ใช้ วสั ดุที่ดดู ความร้ อนได้ ต่า (ได้ แก่ อิฐกันความร้ อนและประหยัดพลังงาน ‘eco-bricks’)
 ผังอาคาร ที่ให้ อากาศมีการหมุนเวียนในอาคารได้ ตามธรรมชาติ ซึง่ จะลดอุณหภูมิภายในอาคารได้
 ใช้ ผนังสองชัน้ ที่เป็ นวัสดุสะท้ อนแสงอาทิตย์ด้านทิศตะวันตกของตัวอาคาร (ซึง่ เป็ นด้ านที่รับ
แสงแดดในช่วงบ่าย)
 ใช้ เครื่ องปรับอากาศและหลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอด T5 และหลอด LED)
 ใช้ กลยุทธ์ในการกาหนดตาแหน่งของต้ นไม้ ที่ต้องการปลูก และใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ข้ อมูลที่กล่าวมา มีความน่าสนใจในการศึกษาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างการใช้ ไฟฟ้าใน
อาคาร ระหว่างอาคารหลังเก่าและอาคารหลังใหม่ โดยใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้ ในรายงานนี ้เป็ นข้ อมูลฐาน

กำรคมนำคมขนส่ ง
เทศบาล ฯ วางแผนลดการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง โดยลดความถี่ในการส่งเอกสารระหว่างสานักงาน
จากวันละสองรอบเป็ นรอบเดียว
กระตุ้นให้ มีการใช้ จกั รยานและเดินเท้ า กระตุ้นเศรษฐกิจในท้ องถิ่น โดยตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2552
เทศบาล ฯ ได้ จดั ให้ มีถนนคนเดิน ซึง่ ตังอยู
้ ่บนถนนสายหลักใกล้ กบั ตลาดและเดินทางสะดวก ในช่วงเย็น
ของทุกสัปดาห์ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ มารวมตัวกันและจับจ่ายใช้ สอยซื ้อของจากร้ านค้ าย่อยที่มาร่วม
เปิ ดตลาด ทาให้ ประชาชนได้ มีโอกาสพบปะพูดคุย ขณะเดียวกันก็เป็ นการส่งเสริมธุรกิจการค้ าในท้ องถิ่น
อีกด้ วย
เมืองพิษณุโลก ยังเป็ นเมืองที่นาโครงการปั่น ปั่นเพื่อบริ การจักรยานมาใช้ เป็ นอันดับสอง (เปิ ดใช้
ในกรุงเทพ ฯ เป็ นที่แรก) โครงการปั่น ปั่นเริ่มขึ ้นในเดือนเมษายน 2557 ด้ วยความร่วมมือกับ กิจการค้ าร่วม
บีเอสพี - BSP (ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ) โครงการ ฯ ประกอบด้ วยสถานีทงหมด
ั้
15 สถานี แต่ละสถานีมี
จักรยานให้ บริการจานวน 5 คัน ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 06.00 น. – 20.00 น. นอกจากโครงการปั่น ปั่น
พิษณุโลกแล้ ว บางชุมชนยังจัดให้ มีระบบยืมจักรยานอย่างไม่เป็ นทางการ โดยใช้ จกั รยานเก่าและจักรยาน
ที่ได้ รับบริจาค ซึง่ นามาซ่อมแซมโดยช่างซ่อมจักรยานในท้ องที่
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ผู้ใช้ บริการโครงการปั่ น ปั่น ต้ องสมัครเป็ นสมาชิกก่อน โดยสมัครได้ ที่เคานท์เตอร์ ห้องสมุดเทศบาล
ฯ ค่าสมาชิกในช่วงโปรโมชัน่ จะเรี ยกเก็บเป็ นเงินจานวน 200 บาท (ประมาณ 6 เหรี ยญสหรัฐ) โดย
โปรโมชัน่ สิ ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2557 หลังจากนัน้ จะเรี ยกเก็บค่าสมาชิกในอัตราปกติ คือ 320
บาท (10 เหรี ยญสหรัฐ) สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ วจะได้ รับบัตรเพื่อนามาขอรับจักรยานได้ ตามสถานีตา่ ง ๆ
การใช้ จกั รยาน สามารถใช้ ได้ โดยไม่คิดค่าบริการสาหรับชัว่ โมงแรก ส่วนชัว่ โมงต่อมาจะเรี ยกเก็บตาม
อัตราชัว่ โมงการใช้ ที่เพิ่มขึ ้น ดังนี ้






20 บาท
40 บาท
60 บาท
80 บาท
100 บาท

(2 – 3 ชัว่ โมง)
(3 – 5 ชัว่ โมง)
(3 – 5 ชัว่ โมง)
(6 – 8 ชัว่ โมง)
(เกิน 8 ชัว่ โมง)

จานวนนาทีที่เกินมาจะคิดเป็ นหนึง่ ชัว่ โมง
ผลประโยชน์ที่เทศบาลฯ ได้ รับจากโครงการปั่น ปั่น
 BSP ให้ คา่ ตอบแทนสิทธิ์เป็ นจานวน 150,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็ น 3 งวด ดังนี ้ :
o งวดแรก เมื่อลงนามในสัญญา
o งวดที่สอง ชาระภายในกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา และ
o งวดที่สาม ชาระภายในกาหนดสองปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา
 BSP จ่ายค่าตอบแทนสิทธิรายเดือนให้ กบั เทศบาล ฯ เดือนละ 1,000 บาทต่อหนึง่ สถานีตลอดอายุ
สัญญา
 BSP ชาระภาษีปา้ ยโฆษณา สาหรับ
o ป้ายโฆษณา 15 ป้าย ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร
o ป้ายโฆษณา 150 ป้าย ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร
o ป้ายไฟโฆษณา 15 ตู้ ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร
จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โครงการ ฯ มีสมาชิกรวมทังหมด
้
760 คน (ชาย 311 คน และ
หญิง 449 คน) และมีการใช้ จกั รยานรวมทังหมด
้
5,819 ครัง้
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นอกเหนือจากโครงการปั่น ปั่น เทศบาล ฯ ยังทาการดัดแปลงเครื่ องยนต์ ภายใต้ โครงการอุดหนุนจาก
รัฐบาล
 สานักการช่าง ดัดแปลงรถบรรทุกเครื่ องยนต์ดีเซลมาเป็ นเครื่ องยนต์ใช้ กบั NGV จานวน 4 คัน (คือ
รถคอนเทนเนอร์ 3 คัน ที่ลาเลียงขยะจากสถานีขนถ่ายมายังบ่อฝังกลบขยะ ฯ และรถบรรทุกน ้า ณ
สถานีขนถ่ายอีก 1 คัน)
 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ดัดแปลงรถเครื่ องยนต์ดีเซล ได้ แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่
จานวน 10 คัน รถกระบะดีเซล 1 คัน และรถตู้อีก 1 คัน มาเป็ นรถเครื่ องยนต์ไฮบริดจ์ที่สามารถใช้
NGV ได้
แม้ วา่ เทศบาล ฯ มีความตังใจที
้ ่จะต่อยอดดัดแปลงเครื่ องยนต์ แต่ก็ยงั คงล่าช้ าเนื่องจากปัญหา
ทางเทคนิค ปรากฎชัดเจนว่าภายหลังการดัดแปลงเครื่ องยนต์ พบว่ามีหลายกรณีที่เครื่ องยนต์ทางาน
ขัดข้ อง แต่ก็ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ โดยง่าย ซึง่ ยังเป็ นอุปสรรคต่อการทางานของเทศบาล ฯ

ขยะมูลฝอย
เทศบาลนครพิษณุโลก เป็ นที่ร้ ูจกั ทังในประเทศและในภู
้
มิภาคในเรื่ องการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมือง
ที่ประสบความสาเร็จด้ วยกระบวนการใหม่ ๆ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย
“พิษณุโลกเมืองต้ นแบบ” การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเน้ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน ได้ เริ่ม
ขึ ้นตังแต่
้ ปี 2542 จนถึงปี 2550 ภายใต้ การช่วยเหลือจาก GIZ (เดิมคือ GTZ) รูปแบบการจัดการขยะได้ มี
การนาไปปรับใช้ ในการเป็ นต้ นแบบระดับชาติ โดยหน่วยงานจากส่วนกลาง คือ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม (DEQP) ภายใต้ โครงการส่งเสริมท้ องถิ่นสูส่ งั คมสีเขียว (Local Agenda 21) ทังนี
้ ้พบว่าการ
เกิดขยะมูลฝอยระหว่างปี 2539 – 2555 มีอตั ราลดลงประมาณ 47% (จาก 142 ตัน เป็ น 74 ตันต่อวัน ;
อัตราการก่อให้ เกิดขยะจาก 1.8 กก.ต่อหัวต่อวัน เป็ น 0.96 กก.ต่อหัวต่อวัน
เทศบาลนครพิษณุโลกได้ รับรางวัลหลากหลายทังในระดั
้
บชาติ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับสากล
(ตารางที่ 13) และเป็ นที่ร้ ูจกั ในอาเซียนว่าเป็ น เมืองต้ นแบบด้ านสิ่งแวดล้ อมเมืองที่ยงั่ ยืน
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ตำรำงที่ 13: รำงวัลด้ ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมของเทศบำล ฯ ที่ได้ รับตัง้ แต่ ปี 2541 – 2555
รำงวัล
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด
รณรงค์การลดการใช้ พลังงาน
รางวัลชนะเลิศ การจัดการขยะมูล
ฝอย จากงานมหกรรมเทคโนโลยีการ
จัดการขยะมูลฝอย
รับพระราชทานเข็มทองคา และโล่
เครื่ องหมาย

ช่ วงเวลำ/ปี
2541

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดการ
รักษาความสะอาด
รางวัลด้ านองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศนียบัตรการจัดการที่ดดี ้ าน
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
บริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมดีเด่น

2545

โล่รางวัล ในฐานะผู้สนับสนุนชุมชน
สระสองห้ อง และชุมชนบรมไตรโลก
นารถ 21 ได้ รับรางวัลระดับประเทศ
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
โล่เกียรติคณ
ุ รางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะการบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอยครบทัง้ 6 สมรรถนะ
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลอาเซียน
ด้ านสิง่ แวดล้ อมเมืองทีย่ งั่ ยืน ด้ าน
เมืองสะอาด ประเภทแข่งขันระดับ
เมืองขนาดเล็ก

2543
2540-2545

2545

รำยละเอียด
จากกรมการปกครอง และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย
จากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
สิง่ แวดล้ อม (ในขณะนัน)
้
โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการประกวดปลูก
ป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 บนพื ้นที่บอ่ ฝังกลบ
ขยะเก่า
จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรมการ
ปกครอง
จากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
สิง่ แวดล้ อม

2549

จากเทศบาลนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโครงการ
พัฒนาการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ (UN-HABITAT)
2550
จากสถาบันวิจยั และให้ คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายใต้ ความร่วมมือและ
สนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
2552 – 2555 จากกรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อมกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ชุมชนสระสองห้ องเป็ นผู้ชนะเลิศ
ชุมชนปลอดขยะ ได้ รับถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วน ชุมชนบรมไตรโลก
นารถ 21 ได้ รับรางวัลชมเชย รับโล่รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ
2554
จากหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
2554

จาก ASEAN

ชุมชนผู้พกั อาศัยในพิษณุโลก แบ่งตามขนาดได้ เป็ น 3 กลุม่ ด้ วยกัน คือ ชุมชนขนาดใหญ่ (L) มี
ครัวเรื อนมากกว่า 300 ครัวเรื อน ชุมชนขนาดกลาง (M) มีขนาด 100 – 300 ครัวเรื อน และชุมชนขนาดเล็ก
(S) มีจานวนน้ อยกว่า 100 ครัวเรื อน พิษณุโลกซึง่ เป็ นเมืองต้ นแบบของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน มี
การจัดทาปุ๋ ยหมักแบบรวมศูนย์ในชุมชน 8 แห่ง จากทังหมด
้
64 ชุมชน และมีกิจกรรม 3R ดังแสดงใน
ตารางที่ 14
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ศูนย์เหล่านี ้ บางแห่งยังเป็ นศูนย์รับฝากวัสดุรีไซเคิล (พลาสติก กระดาษ โลหะ ฯลฯ) ที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชนของตนเอง และที่มาจากชุมชนอื่น ดาเนินการโดยกรรมการชุมชน รายได้ จากการขายของรี ไซเคิลจะ
นาไปใช้ ในกิจกรรมสวัสดิการเพื่อสังคม ตัวอย่าง ชุมชนสระสองห้ อง มีการจัดการกับรายได้ โดยตังเป็
้ น
กองทุนชุมชนและนาไปใช้ ชว่ ยเหลือสาหรับงานศพของสมาชิกและครอบครัวเด็กทารกแรกเกิดของชุมชน
ยังมีการจัดซื ้อเครื่ องอบแห้ งกล้ วยเพื่อผลิตกล้ วยตาก ซึง่ สร้ างรายได้ เข้ ากองทุนชุมชนอีกด้ วย
ตำรำงที่ 14: กำรทำปุ๋ยหมักและกิจกรรม 3R ในชุมชนเทศบำลนครพิษณุโลก
ชุมชน

ขนำด

จำนวนตำแหน่ ง
บ่ อปุ๋ยหมัก

L
 12 ศูนย์ระดับ
ชุมชน
 6 จุดในระดับ
ครัวเรื อน

ชาญเวชกิจ
พัฒนา

ดีอินทร์ พฒ
ั นา

L

 1 ศูนย์

L
 1 ศูนย์

ราเมศวร

เสือทิม

L

บรมไตรโลกนารถ 21

M

 12 ศูนย์
 6 จุดใน
ครัวเรื อน

 2 ศูนย์

หนองบัว

M


















M
กัลยาณมิตร

กิจกรรม 3R อื่น ๆ

 12 ศูนย์





 4 ศูนย์



แยกขยะระดับครัวเรื อน
ลดถุงพลาสติก
กระถางต้ นไม้ จากขวดพลาสติก
ล้ างถุงพลาสติกเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ หรื อขายที่ราคา 2 บาทต่อ
กก.
น ้ายาล้ างจานมะกรูดผลิตจากเศษผลไม้ และเศษขยะจากการ
ประกอบอาหาร
แยกขยะระดับครัวเรื อน
ทาโต๊ ะและเฟอร์ นิเจอร์ จากขยะกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นกระดาษแข็ง
แยกขยะระดับครัวเรื อน
ล้ างถุงพลาสติกใช้ แล้ วเพื่อนามาจาหน่ายและใช้ ซ ้า
กระป๋ องอลูมิเนียมจากร้ านกาแฟนามาทากระถางดอกไม้ ตกแต่ง
รอบชุมชน
แยกขยะระดับครัวเรื อน
ล้ างถุงพลาสติกใช้ แล้ วเพื่อนนามาใช้ ซ ้า
แปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ขวดใช้ แล้ วมาสานเป็ นตะกร้ า/ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย ลูกตะกร้ อใช้ แล้ วมาเป็ นวัสดุตกแต่ง ฝา
อลูมิเนียม จากกระป๋ องเครื่ องดืม่ และเศษผ้ านามาทาเครื่ องประดับ
แฟชัน่
และท่อพีวีซีใช้ แล้ วมาประกอบกันเป็ นโครงรองรับ
ถุงพลาสติก
กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน (รวบรวมของรี ไซเคิล นาไปขายและนา
เงินที่ได้ มาใช้ เป็ นสวัสดิการในชุมชน)
ล้ างถุงพลาสติกใช้ แล้ วเพื่อนามาใช้ ซ ้า หรื อขายหรื อบริ จาคให้ กบั
ชุมชนชาญเวชกิจ เพือ่ นาไปชายให้ กบั โรงงานรี ไซเคิลต่อไป
นากล่องโฟมแข็งมาใช้ เป็ นกระถางปลูกต้ นไม้
เศษผ้ าประดิษฐ์ เป็ นงานฝี มือ
การนาเศษผ้ ามาเย็บตกแต่งสิง่ ของต่าง ๆ
 ทาไม้ กวาดจากขวดน ้าอัดลม และนาขวดพลาสติกนามาใช้ ซ ้า
และออกแบบเป็ นเก้ าอี ้/เฟอร์ นิเจอร์ ตา่ ง ๆ
ไม่มีกิจกรรม 3R
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สระสองห้ อง

S

 3 ศูนย์

 มีการคัดแยกออกจาหน่ายโดยครัวเรื อน
 รวบรวมขยะรี ไซเคิล จาหน่ายและนารายได้ มาใช้ ในกิจกรรมเป็ น
สวัสดิการให้ ชมุ ชน
ประดิษฐ์ งานศิลปะเพื่อเป็ นสินค้ าแต่งบ้ าน (รูปพระพุทธรูปสาม
มิติ สาหรับติดผนัง ทาจากกระดาษรี ไซเคิล)

ขยะอินทรี ย์และเศษอาหารจากตลาด มีการซื ้อขายอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อนาไปเป็ นอาหารสัตว์
โดยร่วมมือกับ IGES เทศบาลฯ ได้ เริ่มโครงการนาร่องเพื่อต่อยอด เทศบาล ฯ ได้ เริ่มดาเนินการโครงการนา
ร่องเพื่อขยายการหมักปุ๋ ยจากเศษอาหารเหลือทิ ้งจากโรงแรมและตลาดตังแต่
้ ปี 2556 ในระยะแรก
เทศบาล ฯ ได้ ลาเลียงเศษอาหารและขยะอินทรี ย์จากตลาดสดเทศบาล (ราว 1,890 ตันต่อปี ) ไปยังโรงหมัก
ปุ๋ ย ณ บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาล ฯ
การบาบัดขยะแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เป็ นการบาบัดขยะเบื ้องต้ นก่อนนาไปกาจัดขันสุ
้ ดท้ าย มี
การดาเนินการในหลายระยะด้ วยกัน ณ บ่อฝังกลบ ฯ ตังแต่
้ ปี 2556 การย่อยสลายแบบไม่ใช้ อากาศของ
อินทรี ย์วตั ถุในขยะเป็ นสาเหตุหลักที่ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก ณ บ่อฝังกลบ ฯ MBT มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ย่อยสลายอินทรี ย์วตั ถุในขยะให้ มากที่สดุ โดยจุลินทรี ย์ ด้ วยเหตุนี ้ MBT จึงช่วยในการยืดอายุบอ่ ฝังกลบ ฯ
เนื่องจากช่วยทาให้ ปริมาตรและความหนาแน่นของขยะลดลง
กระบวนกำรเชิงกล: การบาบัดขยะเริ่มต้ นด้ วยกระบวนการเชิงกล โดยทาการแยกวัสดุขนาด
ใหญ่ออกไปด้ วยมือเปล่าหรื อใช้ เครื่ องมือช่วย (ได้ แก่ แบตเตอรี่ รถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ ซึง่ อาจทาให้
เครื่ องจักรเสียหายได้ ) จากนันจะน
้ าขยะไปเข้ าเครื่ องโม่ผสม ขยะมักถูกทิ ้งมาในถุงพลาสติก จึงมีการ
ออกแบบเครื่ องโม่ให้ มีฟันแหลมคม เพื่อช่วยฉีกเปิ ดถุงพลาสติก
กระบวนกำรทำงชีวภำพ: กระบวนการบาบัดทางชีวภาพ เป็ นการทาให้ แห้ งโดยวิธีทางชีวภาพที่
ใช้ กนั อยู่ทวั่ ไป คือ การย่อยสลายแบบไม่ใช้ อากาศ การหมัก หรื อผสมผสานหลายวิธีเข้ าด้ วยกัน
บนพื ้นที่บาบัดขยะมูลฝอยแบบ MBT ของพิษณุโลก ขยะที่ผา่ นการโม่ผสมแล้ วโดยกระบวนการ
เชิงกล จะถูกนามาเทและตังกองบนชั
้
นของแผ่
้
นแพลเลทไม้ เช่นเดียวกับการทาปุ๋ ยหมัก โดยทาการควบคุม
กองขยะ ให้ มีความเหมาะสมในเรื่ องของขนาด ความชื ้น อุณหภูมิและการหมุนเวียนอากาศ โดยจะวางท่อ
เจาะรูไว้ ตลอดแนวกองหมักเพื่อให้ อากาศหมุนเวียนได้ เองตามธรรมชาติ กองหมักที่ตงกองเสร็
ั้
จแล้ วจะ
คลุมด้ วยชันกรองธรรมชาติ
้
(Bio-filter) ซึง่ อาจเป็ นเปลือกมะพร้ าว หรื อวัสดุเหลือทิ ้งในเรื อกสวนไร่นาที่หา
ได้ ในท้ องถิ่น เพื่อควบคุมกลิ่นและสัตว์รบกวน จะควบคุมดูแลกองขยะโดยจัดให้ มีความเหมาะสมในแง่
ขนาดของกองหมัก การควบคุมความชื ้น อุณหภูมิและการระบายอากาศในกองด้ วยการวางท่อลูกฟูกพรุน
(เป็ นท่อพลาสติกเจาะพิเศษ)
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หลังจาก 9 เดือน จุลินทรี ย์จะย่อยสลายสารประกอบอินทรี ย์ในกองขยะและกองขยะจะมีปริมาตร
ลดลง 20% จากปริ มาตรเดิม จะได้ วตั ถุซงึ่ มีลกั ษณะคล้ ายปุ๋ ยหมักซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในกอง
หมัก และอาจนาไปฝังกลบได้ อย่างปลอดภัยโดยไม่ก่อให้ เกิดก๊ าซมีเธนและน ้าเสีย วัสดุคล้ ายปุ๋ ยหมักนี ้มี
คุณภาพเช่นเดียวกับปุ๋ ยหมัก แต่เทศบาลฯ ไม่ประสงค์จะนามาใช้ เป็ นปุ๋ ยเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจาก
การปนเปื อ้ นโลหะหนักซึง่ เป็ นผลมาจากการคัดแยกขยะที่อาจยังไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์แบบ
ขยะที่ผา่ นการบาบัด มีทางเลือกคือสามารถนามาร่อนแยกขนาด เพื่อนาไปใช้ ในวัตถุประสงค์ที่
ต่างกัน ส่วนหนึง่ อาจนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวล ในกระบวนการ Gasification (กระบวนการเปลี่ยนขยะ
ให้ เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวล) อีกส่วนหนึง่ อาจนากลับไปใช้ ปกคลุมกองหมัก MBT ที่บอ่ ฝั งกลบ ฯ พลาสติกซึง่ ให้
ค่าความร้ อนสูง อาจนาไปใช้ (ก) เป็ นวัตถุดบิ ในกระบวนการไพโรไลซิส หรื อ (ข) นาไปผสมกับถ่านหินเพื่อ
ผลิต RDF ให้ กบั โรงปูนซีเมนต์
ที่เทศบาล ฯ เศษขยะพลาสติกหลังการบาบัด จะถูกแยกออกไปโดยการเป่ าด้ วยอากาศ นาไปอัด
ก้ อน แล้ วขนส่งไปใช้ เป็ น RDF (ใช้ แทนเชื ้อเพลิงฟอสซิล) ที่โรงปูนซีเมนต์ของบริ ษัท SCG จังหวัดสระบุรี
หรื อ กระบวนการ co-processing เพื่อการผลิตปูนซีเมนต์ที่ลาปาง การดาเนินการดังกล่าวยังอยูใ่ นระยะ
ทดลอง มีข้อตกลงว่า SCG จะยอมรับและสัง่ ซื ้อ RDF ที่มีคา่ ความร้ อน ตังแต่
้ 5,000 กิโลแคลอรี ตอ่ กก.
ขึ ้นไป ค่าความร้ อนของ RDF ที่ได้ ในปี 2557 ยังมีความผันผวน เนื่องจากยังอยูใ่ นระยะทดลอง และเป็ นผล
จากขยะที่ปอ้ นเข้ าระบบมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่คงที่
บ่อแก๊ สชีวภาพขนาดทดลอง (ใช้ ของเสียจากสุกรเป็ นวัตถุดบิ ) ตังอยู
้ ท่ ี่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ฯ มี
การชาแหระสุกรวันละประมาณ 240 ตัว สามารถนาของเสียที่เกิดขึ ้นมาผลิตแก๊ สชีวภาพได้ ราว 200
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทดแทนการใช้ แก๊ สหุงต้ มที่ใช้ ในงานของโรงฆ่าสัตว์ได้ 50 กก. โดยเฉพาะนามาใช้ ต้ม
น ้าร้ อนเพื่อลวกซากสุกร เป็ นผลให้ ประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ ถึง 300,000 บาทต่อปี (หรื อราว 10,000เหรี ยญ
สหรัฐ)
เทศบาล ฯ เริ่มดาเนินงานโครงการนาน ้ามันประกอบอาหารที่ใช้ แล้ วจากร้ านอาหารและครัวเรื อน
มาผลิตเป็ นไบโอดีเซล ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2555 โดยร่วมมือกับกองบิน 46 และบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งชาติ ปี 2557 ได้ มีการรวบรวมน ้ามันประกอบอาหารที่ใช้ แล้ ว และส่ง
เข้ าระบบผลิตไบโอดีเซลได้ เต็มกาลัง คือ 2,000 ลิตรต่อเดือน

นำ้ เสีย
เมื่อปี 2553 เทศบาล ฯ วางแผนก่อสร้ างโรงบาบัดน ้าเสียแห่งใหม่ โดยใช้ ระบบ Activated sludge
ซึง่ เป็ นกระบวนการบาบัดน ้าเสียทางชีวภาพแบบใช้ ออกซิเจน โดยอาศัยจุลินทรี ย์ชว่ ยย่อยสลาย ดูดซับ
หรื อเปลี่ยนรูปของสารต่างๆ ที่มีอยูใ่ นน ้าเสียให้ มีคา่ ความสกปรกน้ อยลง โรงบาบัดน ้าเสียแห่งใหม่นี ้มี
กาหนดจัดตังขึ
้ ้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ซึง่ คาดว่าจะเป็ นแหล่งรองรับน ้าเสียจากฝั่งตะวันตกของเมือง (ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น ้าน่าน) และได้ ทาประชาพิจารณ์แล้ วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
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ภาคผนวก A: วิธีการศึกษาในรายละเอียด
โครงสร้ ำงเชิงสถำบัน ขัน้ ตอนกำรรวบรวมข้ อมูล และแหล่ งข้ อมูล

อุน่ เครื่ องด้ วยการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ จัดขึ ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยผู้วิจยั จาก IGES
ได้ แบ่งการสัมมนาออกเป็ นสองส่วน ในส่วนแรกเป็ นการแนะนาแนวคิดเบื ้องต้ นด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นโยบายเมืองคาร์ บอนต่าและกรอบหลักของ MRV ที่จะนามาใช้ ภายใต้ โครงการ ฯ ได้ แก่ กรอบ
กาหนดการของเป้าหมาย 5 ประการของ ICLEI (รัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) GPC และ
ข้ อแนะนาเพื่อการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริน้ ท์ของเทศบาลโดยองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (TGO’s
National Municipality Carbon Footprint Guidelines) เนื ้อหาสาระของการสัมมนาแต่ละส่วน ได้ กาหนด
ไว้ ให้ มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ดังนี ้
 ส่วนแรกของการสัมมนาจัดขึ ้นในช่วงเช้ า สาหรับกลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ ผู้บริ หารระดับสูง
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและผู้อานวยการสานักและกองต่าง ๆ )
 การสัมมนาส่วนที่สอง จัดขึ ้นสาหรับกลุม่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ระดับปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
ตังแต่
้ แรกในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริง เพื่อจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกระดับเทศบาล (อาคาร)
และระดับเมือง
เนื่องจากการรวบรวมข้ อมูล สาหรับการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกระดับองค์กรเทศบาล
(ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมการดาเนินงานของเทศบาล ) อยูใ่ นวงแคบกว่า จึงเห็นพ้ องต้ องกันว่าโครงการ ฯ
ควรจะเน้ นเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกระดับเทศบาลก่อน อย่างน้ อยในช่วงไตร
มาสแรกของโครงการ ฯ
ภายใต้ โครงการ ฯ มีการอภิปรายถึงความเป็ นไปได้ ของการจัดองค์กรเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยพิ จ ารณาถึ ง เป้า หมายโครงการ ฯ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่า งยั่ง ยื น เช่น เทศบาล ฯ ควรมี
ความสามารถดาเนินการรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองได้ อย่างต่อเนื่องแม้ ว่าโครงการ ฯ จะสิ ้นสุดไปแล้ ว (โดย
มี IGES หรื อหน่วยงานอื่น คอยให้ คาแนะนาเมื่อต้ องการ)
คาดว่าระบบและการทางานจะเกิดความยัง่ ยืน ได้ จาเป็ นต้ องมีการบูรณาการและประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ มากที่สุดเนื่องจากโครงสร้ างทางสถาบันขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของ
ไทยต้ องเป็ นไปตามข้ อแนะนาที่กาหนดจากส่ วนกลาง การจัดโครงสร้ างคณะทางานภายใต้ โครงการนา
ร่องครัง้ นี ้คาดหวังว่าจะเป็ นต้ นแบบให้ กบั เทศบาลอื่น ๆ ซึง่ มีขนาดใกล้ เคียงกับเทศบาลนครพิษณุโลก
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ผู้วิจยั จาก IGES จึงได้ ศกึ ษาทบทวนโครงสร้ างองค์กรของเทศบาล ฯ ในเชิงสถาบันเป็ นอย่างแรก
(ดัง รู ปที่ 5) และพยายามท าความเข้ า ใจกระบวนจัดซื อ้ จัด จ้ า งที่ มี อ ยู่ ตลอดจนกฎระเบี ย บต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
จากนัน้ ผู้วิจัย IGES ได้ ขอให้ คณะทางานจัดทารายการอาคาร/สถานประกอบการทัง้ หมดที่
เทศบาล ฯ เป็ นผู้ควบคุมดูแลพร้ อมแจกแจงว่าอาคารสถานที่นนั ้ ๆ อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของ กอง/
สานัก ใด
ได้ รับรายการอาคารทังหมด
้
51 หลัง พร้ อมแจกแจงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (รายการอาคารแสดงไว้
ในตาราง) ได้ พฒ
ั นาแบบฟอร์ ม excel ให้ เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานระบุข้อมูลที่ต้องการทังหมดเพื
้
่อการทา
รายงานบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับเทศบาล ส่งให้ กับศูนย์ประสานงานอาคารแต่หลังเพื่อใช้
สาหรับเก็บข้ อมูล
กระบวนการรวบรวมข้ อมูล ใช้ เ วลาหลายเดือน ในช่วงโครงการ ฯ ในระหว่างนัน้ คณะทางาน
โครงการ ฯ ได้ จัดประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารื อถึงความคืบหน้ า ส่วน
นักวิจยั IGES คอยติดตามการทางานอยูห่ า่ ง ๆ โดยการประชุมทางโทรศัพท์ และโดยการเข้ าร่วมประชุมให้
คาปรึกษาในพื ้นที่ รวมทังหมด
้
4 ครัง้ ด้ วยกัน
เมื่อสิ ้นสุดโครงการ ฯ ได้ พิจารณาถึงศักยภาพการดาเนินงานในสองประเด็นเพื่อให้ การเก็บวบรวม
ข้ อมูลภายในเทศบาล ฯ มีความยัง่ ยืน รายละเอียดดังนี ้
ทางเลือก A ระบบเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบกระจายความรับผิดชอบ (รูปที่ 8)
 วิธีการนี ้พัฒนาขึ ้นใหม่ภายใต้ โครงการ ฯ เป็ นการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานในทุกสานัก/กอง ให้
รับผิดชอบในการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นผู้ชว่ ยในการเก็บข้ อมูลของแต่ละอาคาร/สถานที่
 ผู้ประสานงานอาจใช้ แบบฟอร์ มมาตรฐานเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแต่ละอาคาร/สถานที่ ซึง่ IGES
เป็ นผู้ออกแบบให้ สาหรับโครงการนี ้โดยเฉพาะ (ในระยะเริ่มโครงการ ฯ ได้ ทาขึ ้นเป็ นไฟล์ excel
หลังจากที่มีระบบรายงานพลังงานนาร่องแล้ ว ได้ กลายมาเป็ นแบบฟอร์ มออนไลน์แทน)
 แม้ วา่ วิธีนี ้จะเป็ นรูปแบบของการกระจายการทางาน แต่ยงั คงต้ องการผู้ประสานงานกลางอีกสอง
สามคน ที่มาจากต่าง กอง/สานัก ซึง่ คอยแนะนาและชักชวนผู้ประสานงานประจา กอง/อาคาร
เพื่อให้ ความร่วมมือในการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ
 ความกระตือรื อร้ นในการทางาน ผู้อานวยการกอง/สานัก อาจขาดความกระตือรื อร้ นเมื่อได้ รับการ
ประสานงานจากกอง/สานักอื่นที่อยูใ่ นระดับเดียวกันหรื อต่ากว่า ผู้ประสานงานกลางในระดับสูงจึง
ต้ องอยูใ่ นตาแหน่งที่สงู กว่าแต่ละกอง/สานัก เช่น ปลัดเทศบาล ซึง่ รายงานตรงต่อนายกเทศมนตรี
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 ผู้ประสานงานในระดับสูง ควรมีผ้ ชู ว่ ยซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการที่มีความรับผิดชอบและมี
ความกระตือรื อร้ นสองสามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ MRV และการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
ตลอดจนมีทกั ษะทางสังคม มีทศั นคติเชิงบวก (สามารถสร้ างความสัมพันธ์และชักชวนเจ้ าหน้ าที่
ท่านอื่นให้ ร่วมมือในการรวบรวมข้ อมูลซึง่ เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากไม่มีสิ่งตอบแทน
ที่เป็ นรูปธรรมใดให้ กบั ผู้ทางานซึง่ ต้ องรับหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูล ซึง่ เป็ นภารกิจเพิ่มจากภาระ
หน้ าที่ปกติ)
ทางเลือก B วิธีการทางานแบบรวมศูนย์ (รูปที่ (9)
 ข้ อมูลส่วนใหญ่ ที่บนั ทึกไว้ ในรูปเอกสารประกอบด้ วยข้ อมูลตามข้ อกาหนดสาหรับการทาบัญชีก๊าซ
เรื อนกระจกของเทศบาล (โดยเฉพาะข้ อมูลการใช้ เชื ้อเพลิงและการใช้ พลังงานไฟฟ้า) ซึง่ บันทึกไว้
เป็ นงานประจา ทังในรู
้ ปแบบไฟล์เอ็กเซลและไฟล์ที่สแกนเก็บไว้ รวมถึง การจัดเก็บในรูปเอกสาร
โดยการสาเนาเอกสารตามที่สว่ นกลางกาหนดไว้
 จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน/ธุรการ ของแต่ละกอง/สานัก ส่งเอกสารต้ นฉบับให้ กบั สานักการคลังเป็ น
รายเดือน เอกสารดังกล่าวต้ องจัดเก็บไว้ ในระบบจัดเก็บเอกสารเป็ นระยะเวลา 10 ปี
 อย่างไรก็ตาม สานักการคลังเป็ นหน่วยงานหลักที่สงั่ จ่ายเงินและจัดลาดับข้ อมูลทางการเงิน (เช่น
ชาระเงินไปเท่าไหร่เมื่อเทียบกับจานวนที่ใช้ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ต้องการสาหรับการทาบัญชีก๊าซเรื อน
กระจก)
 ผู้ซงึ่ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริ โภค เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของกองวิชาการและแผนงาน (ซึง่ คล้ าย
กับ “ฝ่ ายพัฒนาและวิจยั ” หรื อฝ่ ายจัดทาสถิติ ซึง่ จะทาการวิจยั ในภาพรวมเพื่อนามาช่วยในการ
ตัดสินใจด้ านนโยบายของเทศบาล ฯ )
 วิธีนี ้
สานักการคลังต้ องประสานงานกับกองวิชาการและแผนงานซึง่ เป็ นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารทางการเงิน โดยวิเคราะห์ตามการใช้ งาน
 นอกจากนัน้ เทศบาลนครพิษณุโลกควรรวบรวมข้ อมูลแหล่งปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ไม่เกี่ยวเนื่อง
กับการผลิตหรื อการใช้ พลังงาน (เช่น ของเสีย น ้าเสีย การใช้ วสั ดุ บัญชียานพาหนะ/เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ฯลฯ) ซึง่ ไม่สามารถรวบรวมได้ จากเอกสารการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และควรหา
วิธีการเพื่อปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั โดยกาหนดระยะเวลาปรับปรุงข้ อมูลเอาไว้
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ภายหลัง การลองผิ ด ลองถูกผ่านไปสองสามเดื อ น พบว่า ทางเลื อ ก A (การกระจายความ
รับผิดชอบ) มีความเหมาะสมและปฏิบตั ิได้ ดีกว่าในกรณี ของเทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนัน้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกองวิชาการและแผนงาน ได้ พฒ
ั นาระบบนาร่ องเพื่อการรายงานพลังงานออนไลน์
ขึ ้นมาเอง ผู้ประสานงานประจาอาคาร/สถานที่ สามารถล็อกอินเข้ าใช้ งานเพื่อป้อนข้ อมูลเข้ าสู่ระบบแบบ
ออนไลน์ได้ ง่ายกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการรวบรวมข้ อมูลผ่านไฟล์ excel เป็ นจานวนมาก

ปั ญหำที่พบ
ในภาพรวม ด้ วยวิธีการขันตอนที
้
่ปฏิบตั อิ ยูส่ ามารถเข้ าถึงและทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ต้องการ
สาหรับการจัดทาบัญชีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกระดับเทศบาลได้ เป็ นจานวนมาก ตาราง 15 อธิบายถึง
ประเภทข้ อมูลที่รวบรวม การดาเนินการ แหล่งข้ อมูล และปัญหาที่พบ
ปัญหาทัว่ ไปที่พบ มีดงั นี ้
 ข้ อมูลบันทึกทางการเงิน มักไม่มีบนั ทึก การใช้ พลังงาน (เช่น บิลค่าไฟฟ้าจะระบุเฉพาะจานวน
ค่าไฟที่ต้องจ่ายเท่านัน)
้
 ยังขาดข้ อมูลบางอย่าง เนื่องจากไม่มีระบบการเก็บเอกสารอย่างถูกต้ องต่อเนื่องเป็ นประจา ปั ญหา
ระบบแฟ้มเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
 วิธีการทางานแบบกระจายความรับผิดชอบต้ องการความร่ วมมือจากเจ้ าหน้ า ที่ในการเก็บข้ อมูล
ซึ่งอาจมองว่าเป็ นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบนอกจากงานในหน้ าที่ ที่มีอยู่แล้ ว นอกจากนัน้
‘Silo mentality’ หรื อ การขาดการบูรณาการ (ในกรณีของเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง ) การขาดความเข้ าใจ
ในจุดหมายและประโยชน์ที่ได้ รับจากการรวบรวมข้ อมูล (ในกรณีของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการ)
ก็เป็ นอุปสรรคด้ วยเช่นกัน
 ขาดความรู้ วิ ช าการ ในหลายกรณี อ าจน าไปสู่ ก ารรวบรวมข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อง ขึ น้ อยู่ กั บ
ผู้ประสานงานกลางว่าได้ อธิ บายถึง ประเภทข้ อมูลที่ ต้องการรวบรวมได้ ชัดเจนหรื อไม่ รวมถึง
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพของผู้ประสานงานที่จะตรวจสอบและมัน่ ใจว่าไม่ได้ รวบรวม
ข้ อมูลที่ผิด
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ตำรำง 15 : ประเภทข้ อมูลที่จัดเก็บ ควำมเชื่อมโยงกับแหล่ งข้ อมูล/กระบวนกำรที่มีอยู่เดิม
และปั ญหำในกำรรวบรวมข้ อมูล
ประเภทข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูลและกำร กำรนำข้ อมูลมำใช้
ปั ญหำในกำรรวบรวมข้ อมูล
จัดกำร
เพื่อกำรจัดทำ
บัญชีก๊ำซเรือน
กระจก
กำรใช้ ไฟฟ้ ำ
 บิลค่าไฟราย
 บันทึกจานวน
 มิเตอร์ ไฟไม่ได้ ถกู ติดตังไว้
้ ในทุกอาคาร/
(ในอำคำร/แหล่ งอยู่กับ
เดือน (เชื่อมโยง
หน่วยการใช้
สถานที่ บางกรณี มีการใช้ มิเตอร์ ร่วมกัน
ที่)
กับมิเตอร์ ไฟของ
งาน
ระหว่างอาคาร ควรสร้ างความชัดเจนใน
อาคาร)
 สแกนบิลค่าไฟ
ประเด็นนี ้
 รวบรวมได้ เฉพาะ
เพื่อเป็ น
 ความจริงแล้ วจากบิลค่าไฟของอาคารไม่
ข้ อมูลการเงิน
หลักฐานสาหรับ
สามารถบอกถึงข้ อมูลการใช้ ไฟสาหรับการ
เท่านัน้ ไม่มี
บุคคลที่สามใน
ปฏิบตั ิงานของเทศบาล ฯ ได้ เนื่องจาก
ข้ อมูลหน่วยไฟฟ้า
การตรวจเช็ค
เทศบาล ฯ ได้ รับการอุดหนุนค่าไฟเป็ น
ที่ใช้
ความถูกต้ อง
จานวนมาก (ไม่เกิน 10 % ของการใช้ ไฟฟ้า
ทังหมดในภาคครั
้
วเรื อนของเมืองพิษณุโลก)
การอุดหนุนค่าไฟยังรวมถึงการใช้ ไฟของ
อาคารใด ๆ ที่เป็ นการให้ บริการกับ
สาธารณะ
 ดังนัน้ จึงต้ องขอข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้าทังหมด
้
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
(PEA)17 โดยการป้อนหมายเลขมิเตอร์ ของ
แต่ละอาคาร/สถานที่เข้ าไปในระบบ การ
เรี ยกข้ อมูลจากฐานข้ อมูลของการไฟฟ้า ฯ
ต้ องใช้ เวลานาน และไม่ใช่เรื่ องง่ายเนื่องจาก
ข้ อมูลที่ต้องการเป็ นข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้าของ
อาคาร/สถานที/่ การทางาน เฉพาะในส่วน
ของเทศบาล ฯ เท่านัน้
กำรรั่วไหล
 ใบเสร็ จค่าบริ การ  เช่นเดียวกับ
 เจ้ าหน้ าที่เทศบาลไม่ทราบถึงประเภทของ
(อำคำรและแหล่ งอยู่กับ
เครื่ องปรับอากาศ
ข้ างต้ น
สารทาความเย็นทีใ่ ช้
ที่)
แอร์ รถยนต์และ
 ปกติในบิลค่าบริ การจะไม่แสดงปริ มาณของ
ถังดับเพลิง
สารทาความเย็นเอาไว้ ต้ องขอต่างหากจาก
ผู้ให้ บริ การ
กำรใช้ นำ้ มันเชือ้ เพลิง
 ไม่มี
 ดูคาอธิบายด้ าน  ไม่มีบนั ทึกการจัดซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ กบั
(อำคำรและ
ขวามือ
เครื่ องยนต์ที่อยูก่ บั ที่ เช่น เครื่ องพ่นควัน
แหล่ งอยู่กับที่)
เครื่ องตัดหญ้ าและรถน ้า เป็ นการจัดซื ้อ
น ้ามันเชื ้อเพลิงครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนมากโดย
ไม่ระบุวา่ ใช้ กบั อะไร ดังนัน้ จึงใช้ วิธี
ประมาณจากการใช้ งาน

17

PEA หรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ น รัฐวิสาหกิจในภาคการบริ การ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบการผลิต การจัดซื ้อ การกระจายและการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั ประชาชน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทัง้
74 จังหวัด ครอบคลุมพื ้นที่ 510,000 ตร.กม. หรื อร้ อยละ 99.4 ของพื ้นที่ประเทศไทย ยกเว้ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ
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ประเภทข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูลและกำร กำรนำข้ อมูลมำใช้
จัดกำร
เพื่อกำรจัดทำ
บัญชีก๊ำซเรือน
กระจก
กำรใช้ นำ้ มันเชือ้ เพลิง –  บันทึกค่าไฟ (ดู  นามาใช้ ได้ เลย
แหล่ งเคลื่อนที่
รูปและคาแปล
(ยำนพำหนะของ
ในหน้ าถัดไป)
เทศบำล)
ประกอบ ด้ วย
ปริ มาณและ
ประเภท
เชื ้อเพลิงที่ซื ้อ
รำยกำร
เครื่องใช้ ไฟฟ้ ำ/
อิเลคทรอนิคส์
เครื่องมือและอุปกรณ์
(รวมเครื่องปรับอำกำศ
และถังดับเพลิง)
รำยกำรยำนพำหนะ

 เทศบาลมีหน้ าที่
ในการจัดทา
รายการวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ โดย
ต้ องปรับปรุงให้
เป็ นปั จจุบนั อยู่
ทุกปี

กำรใช้ ผลิตภัณฑ์ ซ่ งึ
ปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจก
ที่ต้นทำง
(เช่ น กระดำษ)
ขยะที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำล
และขยะที่ทงิ ้ ในเขต
เทศบำล

 บันทึกการจัดซื ้อ



รายการครุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นเครื่องใช้
ไฟฟ้า/อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์และ
ยานพาหนะ

 เครื่ องชัง่ ณ บ่อ
ฝังกลบขยะ

 จานวนชัว่ โมง
ใช้ งาน
หลอดไฟ และ
เครื่ องปรับอาก
าศ
 ยี่ห้อ
สมรรถนะและ
คุณสมบัติทาง
เทคนิคของ
เครื่ องใช้ /
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
 ดูคาอธิบาย
ด้ านขวามือ
 นามาใช้ ได้ เลย
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ปั ญหำในกำรรวบรวมข้ อมูล

 ข้ อมูลที่รวบรวมในโครงการ ฯ ไม่รวมข้ อมูล
น ้ามันเชื ้อเพลิงทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมขยะ
ที่ดาเนินการโดยเอกชน ครอบคลุมพื ้นที่ฝั่ง
ตะวันตกของเมืองพิษณุโลก
 เทศบาล ฯ ไม่ได้ ทาการสารวจการเดินทาง
ของเจ้ าหน้ าทีต่ ามคาแนะนาในข้ อกาหนด
มาตรฐานของ ICLEI (รัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน) และ TGO
 การบันทึกข้ อมูล ประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์และยานพาหนะของแต่ละ
หน่วยงาน ยังขาดความสมา่ เสมอและ
สอดคล้ องกัน

 ส่วนใหญ่ไม่มกี ารติดตามการจัดซื ้อ
และการใช้ กระดาษรวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ดังนันจึ
้ งควรแนะนามาตรการเพื่อ
รวบรวมข้ อมูลดังกล่าว
 ไม่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ น
เทศบาลที่มีระบบการเก็บข้ อมูลที่ดี (มี
ระบบเครื่ องชัง่ ) สาหรับงานการจัดการ
ขยะ

ประเภทข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูลและ
กำรจัดกำร

ปริมำณนำ้ เสียที่เกิด
จำกกำรดำเนินงำนของ
เทศบำล

 เทศบาล ฯ ไม่
มีระบบบาบัด
น ้าเสีย ดังนัน้
ได้ ประมาณ
การข้ อมูลน ้า
เสียจาก
ปริ มาณน ้าใช้
เพื่อหาค่าการ
ปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก
และประเมิน
จากขนาดของ
บ่อเกรอะใน
แต่ละอาคาร
บันทึกการจัดซื ้อ
ปุ๋ ย
เทศบาลไม่ได้
จัดทาบัญชีต้นไม้
ในงานประจา แต่
เทศบาลนคร
พิษณุโลกมีบญ
ั ชี
ต้ นไม้ อย่าง
ละเอียดซึง่ จัดทา
ขึ ้น เพื่อเข้ าแข่งชิง
รางวัล ASEAN
ESC Awards
2011

กำรใช้ ป๋ ุย
บัญชีต้นไม้

กำรนำข้ อมูลมำใช้
เพื่อกำรจัดทำบัญชี
ก๊ ำซเรือนกระจก
 นาข้ อมูลที่มีอยูม่ า
ประมาณการ

ปั ญหำในกำรรวบรวมข้ อมูล
 ประเมินจากขนาดของบ่อเกรอะ ซึง่ ไม่
มีข้อมูลสาหรับอาคารบางหลัง
เนื่องจากแบบแปลนโดยเฉพาะอาคาร
เก่าสูญหายไปแล้ ว ในอาคารเก่าจะไม่
มีการติดตังบ่
้ อเกรอะเอาไว้
 ควรมีการตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลและปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

นามาใช้ ได้ เลย

ไม่มีปัญหา

ควรบรรจุการทาบัญชี
ต้ นไม้ ไว้ เป็ นส่วนหนึง่
ของหน้ าที่เทศบาล

การทาบัญชีต้นไม้ ต้องใช้ เวลาค่อนข้ างมากและ
ยังเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ยากสาหรับเจ้ าหน้ าที่ระดับ
ปฏิบตั ิงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทา ดังนันจึ
้ ง
ดูเหมือนไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
เทศบาลอาจยังไม่มีทกั ษะในการทาบัญชีต้นไม้
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับเจ้ าหน้ าที่เทศบาลนคร
พิษณุโลก
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รู ปภำพ: ตัวอย่ ำงแบบกำรขอใช้ นำ้ มันเชือ้ เพลิง ที่เทศบำลนครพิษณุโลกใช้ อยู่ในปั จจุบัน
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กรณีศกึ ษำ งำนเก็บรวบรวมข้ อมูลของหน่ วยงำน
เพื่อให้ เข้ าใจได้ ดีขึ ้นถึงขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลจริง แหล่งข้ อมูล รวมถึงปั ญหาต่าง ๆ
คณะวิจยั ได้ สมั ภาษณ์พดู คุยกับผู้มีบทบาทสาคัญของสานักการศึกษา
สานักการศึกษา
เป็ นผู้ดแู ลจัดการอาคารและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ้น 11 แห่ง ประกอบด้ วย โรงเรี ยน
เทศบาล 5 โรงเรี ยน สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง สนามแบตมิน
ตัน 1 แห่ง สนามฟุตบอล ห้ องสมุดประชาชน ศูนย์การเรี ยนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Centre) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณเกศินี ไพรสน (ภาพซ้ ายมือ) เป็ นผู้ดแู ลอาคารอาคาร
สานักงาน 3 อาคารจากทังหมด
้
11 อาคาร แม้ ว่าโดยตาแหน่ง
ไม่ได้ รับผิดชอบอาคารทังหมด
้
11 อาคารของสานักการศึกษา
แต่ก็ ไ ด้ รับมอบหมายจากผู้บัง คับบัญชาให้ เป็ นผู้ประสานงาน
ของอาคารทังหมด
้
เนื่องจากมีความสามารถสูงและเป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองคาร์ บอนต่า
โดยประสานและขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบแต่ละอาคารเพื่อรวบรวมข้ อมูลตามที่กาหนด
โดยครอบคลุม (ก) การใช้ ไฟฟ้า (ข) การใช้ เชื ้อเพลิงกับเครื่ องยนต์อยู่กบั ที่ (ค) รายชื่ออุปกรณ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และ (ง) รายการยานพาหนะ ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถเก็บรวบรวมได้ ตามกฏ
ระเบียบ/ขันตอน
้
ที่กาหนดจากส่วนกลาง
คุณเกศินี กล่าวถึงความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ ทาให้ การเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับจัดทาบัญชีก๊าซ
เรื อนกระจกไม่ใช่เรื่ องยาก การอธิบายจนเป็ นที่เข้ าใจช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ธุรการของแต่ละอาคารและภาคส่วน
ต่าง ๆ สามารถดาเนินการเก็บข้ อมูลได้
กล่าวถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน ดังนี ้
 เลือกบุคลากรที่มีความสนใจด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการพัฒนาเมืองคาร์ บอนต่า และเป็ น
ผู้มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั งิ านภายใต้ โครงการ ฯ
 คุณเกศินี ทางานใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนและแจ้ ง
เตือนเพื่อกระตุ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและป้อนข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบรายงานออนไลน์
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็ นศูนย์ประสานงานการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปโดยปริ ยาย ด้ วย
เหตุผลดังต่อไปนี ้
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o เป็ นหน่วยงานมีบทบาทในการให้ บริ การแบบเป็ นกลางภายในเทศบาล (จัดตังเครื
้ อข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลทังหมด)
้
ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ มี
ความคุ้นเคยและต้ องติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ ของเทศบาล ฯ อยู่เสมอ บทบาท
ดังกล่าวนี ้ช่วยในการสร้ างความไว้ วางใจและความสัมพันธ์อนั ดี ทาให้ ขนตอนต่
ั้
าง ๆ ของ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลดาเนินไปอย่างสาเร็จราบรื่ น
o เป็ นหน่วยงานในสังกัดกองวิชาการและแผนงานของเทศบาล ซึง่ มีอตั รากาลังด้ านงานวิจยั
ให้ การสนับสนุนนโยบายด้ านการพัฒนาของเทศบาล
o เจ้ าหน้ าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผ่านการฝึ กอบรมกระบวนการรวบรวมและจัดการ
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ สามารถจับประเด็นแนวคิดและหลักการต่าง ๆ ของ MRV ได้
โดยง่าย และสามารถออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนขันตอนต่
้
าง ๆ ของ MRV เป็ นผลให้ เกิด
ระบบรายงานข้ อมูลพลังงานภายในอาคาร
o ความคิดริ เริ่ มและทักษะของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นได้ จากมีการแนะนาขัน้ ตอน
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รวบรวมข้ อมูล ตามที่แสดงไว้ ในรู ปที่ 10 ในการนาเข้ าข้ อมูลจากบิลค่า
ไฟฟ้า
ข้ อซักถามถึงประโยชน์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับการแนะนาผ่านโครงการนี ้ คุณเกศินีให้ คาตอบ
ดังนี ้
 เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่ องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
ตลอดจน ยานพาหนะต่าง ๆ ตัวอย่าง คือ เมื่อสิ ้นสุดโครงการ ฯ สามารถอธิบายถึงยี่ห้อ
กาลังไฟฟ้า ของเครื่ องปรับอากาศและหลอดไฟได้ เธอยังได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเองเพื่อต้ องการ
เรี ยนรู้วา่ ข้ อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั การอนุรักษ์และประสิทธิภาพของพลังงานอย่างไร
 ก่อนหน้ านี ้ ไม่มีการบังคับให้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลในงานประจาวัน ได้ แก่ ประเภทและความ
ละเอียดของข้ อมูล ภายหลังโครงการ ฯ ได้ มีการปรับปรุงให้ มีการเก็บข้ อมูลในเชิงลึกให้ เป็ นไป
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
 ข้ อมูลที่รวบรวมได้ (ทังข้
้ อมูลการบริ โภค และรายการอุปกรณ์ / เครื่ องใช้ / หลอดไฟ / ยานพาหนะ
ต่าง ๆ) นับว่าเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์ ในการเป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณ เช่น ช่วยให้ การจัดซื ้อหลอดไฟ
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลทังราคาและคุ
้
ณภาพ (มีความคงทน ประหยัดพลังงาน) ก่อนหน้ า ที่ยงั
ขาดข้ อมูลดังกล่าว การตัดสินใจจัดซื ้อใด ๆ กระทาโดยปราศจากเหตุผลสนับสนุน ปัจจัยเพียง
ประการเดียวในการจัดซื ้อก็คือ ราคา (จัดซื ้อตัวเลือกที่มีราคาถูกที่สดุ ซึง่ อาจชารุดเสียหายได้
บ่อยครัง้ )
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รู ปที่ 19: แสดงลำดับขัน้ ตอน
เพื่อแนะนำผู้ประสำนงำนประจำ อำคำร/กอง
ในกำรป้ อนข้ อมูลเข้ ำระบบนำร่ องกำรรำยงำนกำรใช้ พลังงำนออนไลน์
ออกแบบโดยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ภาคผนวก B: สรุปตารางการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของเทศบาล ในปี 2556
Scope

ภาคการปล่ อย

แหล่ งข้ อมูลของกิจกรรม

คุ ณภาพ
ข้ อมูล

ปริ มาณ

หน่ วย

ปริ มาณก๊ าซ
(tCO2e)

ปานกลาง

3,528,319 kWh

1,979

ร้ อยละของ
การปล่ อย
ทัง้ หมด

ค่ าการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
CO2

หน่ วย

แหล่ ง

0.561

kg CO2e/kWh

ประเมินคาร์ บอนฟุต

CH4

หน่ วย

แหล่ ง

N2 O

หน่ วย

แหล่ ง

อาคารและสถานประกอบการอื่ น ๆ
1

การเผาไหม้ในแหล่งอยู่ กบั ที ่
ไฟฟ้าซื ้อสาหรั บอาคารของเทศบาล ฯ

2

บันทึกของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

(ไม่รวมบริ การน ้าประปาและสถาน

(PEA)

ประกอบการขยะมูลฝอย )

"คาแนะนาการ
8

ปริ นท์องค์กร" (TGO)

ไฟส่ องสว่ างบนถนนและสัญญาณจราจร
2

คานวณจากบันทึกวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์

ไฟฟ้าซื ้อ

หลอดไฟฟ้า

ปานกลาง

2,643,371 kWh

1,483

6

0.561

kg CO2e/kWh

ปานกลาง

8,117,072 kWh

4,554

18

0.561

kg CO2e/kWh

TGO

บริ การนา้ ประปา
1

การเผาไหม้ในแหล่งอยู่ กบั ที ่

2

ไฟฟ้าซื ้อ

ใบเสร็ จค่าไฟฟ้ารายเดือน

การปรั บปรุ งคุณภาพน ้าประปา

บันทึกของโรงปรั บปรุ งคุณภาพ

(บริ การภายในเขตเทศบาล ฯ )

น ้าประปา เทศบาล ฯ

การปรั บปรุ งคุณภาพน ้าประปา

บันทึกของโรงปรั บปรุ งคุณภาพ

(บริ การนอกเขตเทศบาล ฯ )

น ้าประปา เทศบาล ฯ

1

3

โรงบาบัดนา้ เสีย
ระบบบ่อเกรอะ ไม่ผ่านการบาบัด
1
ปล่อยทิ ้งโดยตรงสู่ภายนอก a
ท่ าเรื อ

TGO
การประปานคร

ปานกลาง

9,483,132 ลบ.เมตร

250

1

0.0264

kg CO2e/m 3

หลวง (ประเทศ
ไทย);TGO
การประปานคร

ปานกลาง

2,719,198 ลบ.เมตร

72

0

0.0264

kg CO2e/m 3

หลวง (ประเทศ
ไทย);TGO

บันทึกของโรงบาบัดน ้า เทศบาล ฯ

9,483,132 ลบ.เมตร

296

1

0.625

kg CO2e/kg COD

TGO

ปานกลาง
ปานกลาง

495,177 ลิตร
3,873 ลิตร

1,359
8

5
0

2.7446
2.1896

kg CO2e/L
kg CO2e/L

IPCC 2007
IPCC 2007

ปานกลาง

31,376 ลิตร

69

0

2.1896

kg CO2e/L

ปานกลาง

77,161 ลบ.ฟุต

4

0

0.054

kg CO2e/Cu. Ft.

IPCC 2007
EPA Climate

ต่า

1,890,000 กิ โลกรั ม

358

1

ต่า

77,615 kWh

44

0

0.025 kg CH4/kg COD

TGO

ท่ าอากาศยาน
กลุ่มยานพาหนะ

1

การเผาไหม้ ในแหล่งเคลื่อนที่
- ดีเซล
- เบนซิน

บันทึกการจัดซื ้อเชื ้อเพลิง

- แกสโซฮอล์

ประจาเดือน

- CNG
2

ไฟฟ้าซื ้อ

3

การเดิ นทางของพนักงาน

Leaders Mobile

โรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
สถานประกอบการขยะมูลฝอย
1

การเผาไหม้ในแหล่งอยู่ กบั ที ่

1

การทาปุ๋ ยหมัก ณ แหล่งกาเนิด

2
3

ประมาณการคร่ าว ๆ โดย
พนักงานเทศบาล
ประมาณการคร่ าว ๆ โดย

ไฟฟ้าซื ้อ

พนักงานเทศบาล
b

บันทึกที่เครื่ องชัง่

ขยะที่ถูกฝั งกลบ

0.561

kg CO2e/kWh

4

g CH4/kg waste

TGO

0.022

t CH4/t MSW

ประมาณ โดยผู้เขียน

0.3 g N2O/kg waste

TGO

TGO

ต่า

26,522,257 กิ โลกรั ม

14,666

58

ต่า

4,440 กิ โลกรั ม

4

0

666 กิ โลกรั ม

2

0

3.303643158

kg CO2e/kg

TGO

666 กิ โลกรั ม

1

0

1.571608903

kg CO2e/kg

TGO

666 กิ โลกรั ม

0

0

0.497352886

kg CO2e/kg

TGO

25,149

100

การปล่ อยจากการรั่ วไหล และอื่ น ๆ
ปุ๋ ยที่ใช้
ประมาณการคร่ าว ๆ โดย
1

N (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยประมาณ) พนักงานเทศบาล จากข้ อมูล
P (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยประมาณ)
K (ร้ อยละ 15 ของน ้าหนักโดยประมาณ)

1

สารทาความเย็ น - อาคาร

1

สารทาความเย็ น - ยานพาหนะ
รวม

บันทึก

การจัดซื ้อ

ต่า

a

เป็ นการคานวณคร่ าว ๆ บนสมมุติฐาน คือ น ้าประปาที่ผลิตได้ ปริ มาณ 12,202,430 ลบ.ม. (ลิตร) มีคา่ COD 0.0005 กก./ลิตร โดยครึ่ งหนึ่งของน ้าประปาที่ผลิตได้ ถูกระบายเป็ นน ้าทิ ้ง และร้ อยละ 10 ของอินทรี ย์วัตถุ มีการย่อยสลายแปรสภาพเป็ นก๊ าซเรื อนกระจก

b

กาหนดสมมุติฐานคือ อัตราการเกิ ดก๊ าซมีเทนจากขยะที่ฝังกลบ คือ 4 กรั มต่อหนึ่งกิ โลกรั มขยะเปี ยก คาร์ บอนอินทรี ย์ที่ย่อยสลายได้ (DOC)ในรู ปวัตถุแห้ งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 25-50 ค่าไนโตรเจน (N) ในรู ปวัตถุแห้ งร้ อยละ 2 และค่าความชื ้นร้ อยละ 60%

c

ค่าศักยภาพในการทาให้ เกิ ดสภาวะโลกร้ อนจากการประเมินในรายงานฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรั ฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

d

คาร์ บอนฟุตปริ นทร์ โดย TGO: การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากปุ๋ ย (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonfootprint/index.php?page=7)
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0.01

kg N2O–N (kg
N)-1

IPCC

