
ในช่่วงทศวรรษท่�ผ่่านมา หลายประเทศท่�วโลกรวมท่�งประเทศไทยกำาล่งให้ความสำำาค่ญก่บ 
การดำำาเนินงานด้ำานคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon Practices) เพ่ื่�อบรรลุเป้าหมาย “การมุ่งพื่ยายามควบคุมการ 
เพิื่�มข้ึ้�นขึ้องอุณหภููมิเฉล่�ยขึ้องโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซ่ยสำเม่�อเท่ยบก่บยุคก่อนอุต่ำสำาหกรรม” 
ซ้�งได้ำระบุไว้ในความต่ำกลงปาร่สำ (Paris Agreement) เม่�อ ค.ศ. 2015 ท่�งน่�ส่ำดำส่ำวนการปลดำปล่อย
ก๊าซเรอ่นกระจก (โดำยมากอยู่ในรปูขึ้องก๊าซคารบ์อนไดำออกไซด์ำ) ออกสู่ำช่่�นบรรยากาศกว่ารอ้ยละ 70  
มาจากกิจกรรมต่่ำาง ๆ  ขึ้องมนุษย์ท่�อาศ่ยอยู่ในเม่อง ด่ำงน่�น “เม่องคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon city)”  
จ้งเป็นหน้�งในแนวทางการดำำาเนินงานดำ้านคาร์บอนต่ำำ�าท่�สำำาค่ญเพ่ื่�อลดำการปลดำปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปล่�ยนแปลงสำภูาพื่ภููมิอากาศในระด่ำบเม่อง 

ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำาของประเทศไทย



	 	 ำ รบัประเท ไทย	 งคก์ารบริ ารจดัการกา๊ซเรื นกระจก	( งคก์ารม าชน)	

กระทร งทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้ ม	 โดยกรม ่งเ ริมคุณภาพ ิ่งแ ดล้ ม	

และ ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้ ม	 ร มทั�ง มาคม

นันิบาตเท บาลแ ง่ประเท ไทย	ไดร้่ มกนัขับเคลื่ นการดำเนินงานภายใต้แน คดิ	

“เมื งคาร์บ นต่ำ”	 ในระดับท้ งถิ่น	 นำไป ่่การเกิด	 “เมื งคาร์บ นต่ำ”	 ใน ลาย

พื�นท่่	เชน่	เท บาลนครเชย่งใ ม	่เท บาลนครภเ่กต็	เท บาลนคร มยุ	เท บาลตำบล

เมื งแกลง	เท บาลตำบล ัมพ า	เท บาลนครนครราช ่มา	เท บาลนครข นแก่น	

ร มทั�งเท บาลเมื งยโ ธร	 ซ่่งเป็น น่่งในเท บาลเมื งท่่ได้ดำเนินงานด้าน	 “เมื ง

คาร์บ นต่ำ”	มา ย่างต่ เนื่ งและเขม้แขง็	จง่เป็นท่ม่าข ง ตัถุประ งค์ข งบทค ามน่� 
ในการนำเ น บทเร่ยนค าม ำเร็จในการดำเนินงานด้าน	 “เมื งคาร์บ นต่ำ”	 ข ง

เท บาลเมื งยโ ธรผ่าน ัฒนธรรมการทำงาน ย่าง ดประ านและ ดรับซ่่งกัน

และกันระ ่าง น่ ยงานท่่เก่่ย ข้ งในพื�นท่่	 และการม่ ่ นร่ มในการดำเนินงาน

กับภาคประชาชน

	 	 เท บาลเมื งยโ ธร	 ำเภ เมื งยโ ธร	จงั ดัยโ ธร	ประก บไปด้ ย	23	ชมุชน	คร บคลมุพื�นท่	่9.7	ตารางกโิลเมตร	 
( รื คิดเป็นพื�นท่่ประมาณ	 6,000	 ไร่)	 และได้เริ่มดำเนินงานด้าน	 “เมื งคาร์บ นต่ำ”	 ใน	 พ. .	 2556	 จากการเข้าร่ ม

โครงการ	 “เท บาลไทยมุ่ง ่่เมื งคาร์บ นต่ำ”	 ข ง มาคม ันนิบาตเท บาลแ ่งประเท ไทย	 ซ่่งม่เป้า มายเพื่ ่งเ ริม 
การดำเนินงานข งเท บาลในการลดการปลดปล่ ยก๊าซเรื นกระจก ก ่่ชั�นบรรยากา ย่างเป็นระบบและยั่งยืนผ่าน	 
4	ยุทธ า ตร์การดำเนินงาน	ได้แก่	(1)	เมื งแ ่งต้นไม้	(2)	เมื งไร้มลพิ 	(3)	เมื งพิชิตพลังงาน	และ	(4)	เมื งท่่ม่การบริโภค

ย่างยั่งยืน
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เÁืองแË่งµ้นไÁ ้

	 	 มุ่งเน้นการเพ่ิมพื�นท่่ ่เข่ย ด้ ยการปล่กไม้ยืนต้น	 ซ่่งไม้ยืนต้นม่ ักยภาพในการ
ด่ดซับก๊าซคาร์บ นได กไซด์จากชั�นบรรยากา มา ะ มไ ้ในร่ปข งม ลช่ ภาพ	
(Biomass)	ผ่านกระบ นการ ังเคราะ ์ด้ ยแ ง	 ย่างไรก็ตาม	เนื่ งด้ ยลัก ณะทาง
กายภาพข งเมื งยโ ธรเป็นชุมชนเมื ง	 การเพิ่มพื�นท่่ ่เข่ย ด้ ยการปล่กไม้ยืนต้น
ไม่ ามารถทำได้โดยง่าย	 เท บาลเมื งยโ ธรจ่งได้ ่งเ ริมใ ้ชา บ้านในพื�นท่่ปล่กผัก 

นครั ในครั เรื น	 (ภาพท่่	 1)	 ตั�งแต่พ. .	 2556	 ซ่่งเป็นการเพิ่มพื�นท่่ ่เข่ย โดย
้ ม	 และใน	พ. .	 2558	 เท บาลเมื งยโ ธรได้เริ่มการทำบัญช่ต้นไม้ด้ ยการบันท่ก

ข้ ม่ล	 ได้แก่	 ชื่ พื�นเมื งภา าไทย	 ค ามยา เ ้นผ่าน ่นย์กลางข งลำต้นท่่ระดับ
ค าม ่ง	 1.30	 เมตรเ นื พื�นดิน	 (Diameter	 at	 Breast	 Height	 รื 	 DBH)	 และ
ค าม ่งข งไม้ยืนต้น	(ต้นไม้ท่่ม่ขนาด	DBH	ตั�งแต่	4.5	เซนติเมตรข่�นไป	และค าม ่ง
ตั�งแต่	2	เมตรข่�นไป)	บนเกาะกลางถนนและใน น าธารณะ	(ภาพท่่	2)	ปีละ	1	ครั�ง	
เพื่ ประเมิน ักยภาพการ ะ มธาตุคาร์บ นในม ลช่ ภาพข งไม้ยืนต้นด้ ย มการ 
แ ลโลเมตร่	 (Allometric	 Equations)	 ซ่่งการดำเนินงานใน ่ นน่� ามารถด่ดซับ 
ก๊าซคาร์บ นได กไซด์จากชั�นบรรยากา คิดเป็น	 1,749.78	 ตันคาร์บ นได กไซด์ 
เทย่บเท่า	น กจากน่�	ใน	พ. .	2561	ชุมชนโรงเรย่นเท บาล	3	และย่า ล่าพฒันาได้ร่ มกัน 
ท ดผ้าป่าเพื่ ซื� ท่่ดินขนาด	1	ไร่	และบริจาคใ ้กับเท บาลเมื งยโ ธรเพื่ พัฒนาใ ้ 
เป็น น าธารณะ	เนื่ งด้ ยในพื�นท่ดั่งกล่า มต้่นยางนาเก่าแกข่นาดใ ญ่ ายปุระมาณ	

20-50	ปี	จำน นมากก ่า	30	ต้น



ภาพที่	1:	การปล่กผัก นครั ในครั เรื นเป็นแน ทางการเพิ่มพื�นท่่ ่เข่ย โดย ้ มในพื�นท่่เขตเมื งข งเมื งยโ ธร

ภาพที่	2:	ไม้ยืนต้นใน น าธารณะพญาแถนข งเมื งยโ ธรม่ ักยภาพในการด่ดซับก๊าซคาร์บ นได กไซด์ 
จากชั�นบรรยากา ผ่านกระบ นการ ังเคราะ ์ด้ ยแ งและกักเก็บคาร์บ นไ ้ในม ลช่ ภาพ
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เÁืองไÃÁ้ล¾ิษ 

	 	 มุ่งเน้นการลดการปล่ ยมลพิ ่่ ิ่งแ ดล้ ม	 โดยเฉพาะ ย่างยิ่งการลด
ปริมาณขยะม่ลฝ ย	 ซ่่งเป็นการลดการปลดปล่ ยก๊าซม่เทน	 การดำเนินงานข ง 
เท บาลเมื งยโ ธรภายใต้ยุทธ า ตร์น่�เน้นการจัดการขยะม่ลฝ ย ย่างม่ 
่ นร่ มกับภาคประชาชน	โดยเฉพาะ ย่างยิง่การคัดแยกขยะรไ่ซเคิลและขยะ นิทรย์่ 

ใน	3	ชุมชนนำร่ ง	ได้แก่	โรงเร่ยนเท บาล	3	บ้านใต้ ามัคค่	และบ้านใต้ ระแก้ 	
ซ่่งได้ดำเนินงาน ย่างเป็นร่ปธรรมในช่ งปี	 พ. .	 2559-2562	 โดยม่ า า มัคร
าธารณ ุขประจำ ม่่บ้าน	 ( ม.)	 เป็นผ้่จดบันท่กและร บร มข้ ม่ลปริมาณ

ขยะร่ไซเคิลและขยะ ินทร่ย์ท่่ผ่านการคัดแยกมาจากแต่ละ ลังคาเรื น	 (ภาพ
ท่่	 3	 และ	 4)	 จากนั�นได้ ่งต่ ข้ ม่ลข้างต้นไปยังก ง าธารณ ุขและ ิง่แ ดล้ ม	
เพื่ นำไปคำน ณปริมาณก๊าซเรื นกระจกท่่ลดลงได้ต่ ไป	 ำ รับขยะ ินทร่ย์
ท่่ร บร มได้จะถ่กนำไปทำเป็นปุ�ย มักช่ ภาพ	 ่ นขยะร่ไซเคิลจะถ่กนำไปขาย	
ชา บ้านในพื�นท่่ได้ตกลงกัน ่ารายได้จากการขายขยะรไ่ซเคิลจะม บใ ้กับ	 ม.	
เป็นรายได้เ ริม	 ( ม.	 ่ นใ ญ่เป็นผ่้ ่ง ายุใน ัยเก ่ยณ)	 การคัดแยกขยะ 
ม่ลฝ ยในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานคร บคลุมทั� ง	 23	 ชุมชน	 
การดำเนินงานภายใต้ยุทธ า ตร์น่� ามารถลดการปลดปล่ ยก๊าซเรื นกระจกได้	
3,358	ตันคาร์บ นได กไซด์เท่ยบเท่าต่ ปี
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เÁือง¾ิªµิ¾ลังงาน 

	 	 มุง่เนน้การลดการใชพ้ลงังาน	โดยเฉพาะ ยา่งย่ิงพลงังานไฟฟา้และเชื� เพลงิ

ฟ ซิล	ซ่่งเป็น น่่งในกิจกรรมท่่ปลดปล่ ยก๊าซเรื นกระจก ก ่่ชั�นบรรยากา

ในปรมิาณมาก	การดำเนนิงานภายใตย้ทุธ า ตรน์่�เริม่ต้นในป	ีพ. .	2556	ด้ ยการ

ำร จและบันทก่ข้ มล่การใชพ้ลังงานไฟฟ้าภายใน ำนักงานเท บาลเมื งยโ ธร	

(เครื่ งใช้ไฟฟ้าภายใน ำนักงานม่ ะไรบ้าง	 และข้ ม่ลการใช้งานเครื่ งใช้ไฟฟ้า

เ ล่าน่�)	และการใช้เชื� เพลิงฟ ซิล	( ำนักงานเท บาลเมื งยโ ธรม่ยานพา นะ 
ท่ต่้ งใชน้�ำมนัเชื� เพลงิก่ค่นั	และข้ มล่การใชง้านยานพา นะเ ลา่น่�)	แล้ นำข้ มล่ 
ท่ไ่ดม้าคำน ณคารบ์ นฟุตพริ�นทข์ ง งคก์ร	(Carbon	Footprint	for	an	Organ-

ization)	 จากนั�นจ่งได้กำ นดมาตรการประ ยัดการใช้พลังงานภายใน ำนักงาน	

เชน่	การตดิ ติ�กเก รเ์ชญิช นใ เ้จา้ นา้ท่ล่ดการใชพ้ลงังานไฟฟา้	การกำ นด ตัรา 
การใช้ ิ�นเปลื งน�ำมันเชื� เพลิงข งยานพา ะทุกประเภท	การรณรงค์การใช้จกัรยาน 
แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์	เป็นต้น	น กจากน่�	ใน น าธารณะและ

พื�นท่่ ่ นกลาง ื่น	 ๆ	 เท บาลเมื งยโ ธรได้เปล่่ยน ล ดไฟในพื�นท่่เ ล่าน่�เป็น

ล ดไฟประ ยัดพลังงานแบบ	LED	ทั�ง มด	 (ภาพท่่	5)	 ำ รับการดำเนินงาน

ร่ มกับชุมชนได้เริ่มต้นใน	 พ. .	 2558	 ด้ ยการ ำร จการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

เชื� เพลิงฟ ซิลข งแต่ละ ลังคาเรื น	 โดยม่	 ม.	 และ/ รื กรรมการชุมชน

เป็นผ่้เก็บร บร มข้ ม่ล	 และ ่งต่ ข้ ม่ลใ ้กับก ง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดล้ ม	 
เพื่ นำไปคำน ณคาร์บ นฟตุพริ�นท์ระดบัเมื ง	(City	Carbon	Footprint)	การดำเนิน 
งานภายใต้ยุทธ า ตร์น่� ามารถลดการปลดปล่ ยก๊าซเรื นกระจกได้	 9,514	 
ตันคาร์บ นได กไซด์เท่ยบเท่าต่ ปี
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เมืืองที่่�มื่การบริโภค
อÂ่างÂั�งÂืน 

  มุง่เนน้การใช้ นิคา้และบรกิารท่เ่ปน็มติรกบั ิง่แ ดล้ ม	ร มทั�งการลด-ละ-เลกิ 
ใช้ผลิตภัณฑ์์ท่่ไม่เป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้ ม	 เช่น	 โฟม	 และถุงพลา ติก	 เป็นต้น	 
การดำเนินงานในพื�นท่่ภายใต้ยทุธ า ตร์น่�	 ใน ่ นข ง ำนักงานเท บาลเมื งยโ ธร 
ได้ขับเคลื่ นการจัดซื� จัดจ้าง ่เข่ย 	(Green	Procurement	 รื 	Environmental	

Purchasing)	ซ่่ง มายถง่การเลื กซื� นิค้าและบริการท่่เป็นมิตรกับ ิง่แ ดล้ ม	โดย

่งผลกระทบทางลบต่ ิ่งแ ดล้ มน้ ยก ่า ินค้าและบริการในประเภทเด่ย กัน	

น กจากน่�	 เท บาลเมื งยโ ธรยังได้ขับเคลื่ นการดำเนินงานภายใต้ยุทธ า ตร์น่�

ในงานประเพณ่ต่าง	ๆ	 าทิ	“งานล ยกระทง ิถ่ใ ม่ใ ่ใจ ิง่แ ดล้ ม”	ด้ ยการจัด 
ประก ดทำกระทงท่่เป็นมิตรต่ ิ่งแ ดล้ ม	 (ภาพท่่	 6)	 ซ่่งน กจากช่ ยลด 
การปลดปล่ ยก๊าซเรื นกระจกแล้ 	ยงั ร้างค ามตระ นกัร่ด้้าน ิง่แ ดล้ มใ ก้บัประชาชน 
ท่่มาร่ มงาน ่กด้ ย	 ่กทั�งภายในตลาดข งเท บาลเมื งยโ ธรยังได้ ่งเ ริม 
การซื� ขาย นิค้าเก ตร นิทรย์่ท่่ปลก่ภายในจงั ดัยโ ธร	เพื่ ลดการใช้น�ำมนัเชื� เพลงิใน 
การขน ่งนำเข้า ินค้าเก ตรจากน กพื�นท่่	 และยังได้ขับเคลื่ นการใช้ภาชนะบรรจุ

ินค้าท่่เป็นมิตรต่ ิ่งแ ดล้ ม	และงดเ ้นการใช้โฟมและถุงพลา ติก ่กด้ ย

	 	 ในภาพร ม	 เท บาลเมื งยโ ธรได้ประเมินคาร์บ น

ฟุตพริ�นท์ข ง งค์กรในช่ งแรกข งการดำเนินงาน	 (พ. .	 
2556-2557)	โดยไดรั้บค ามช่ ยเ ลื จากคณะนกั จิยัข งคณะ

ิ กรรม า ตร์	 ม า ิทยาลัยเช่ยงใ ม่และ งค์การบริ าร

จัดการก๊าซเรื นกระจก	 ( งค์การม าชน)	 ในการ างร่ปแบบ

และแน ทางการบันท่กและเก็บร บร มข้ ม่ล	ร มทั�งแน ทาง 
การประเมินคาร์บ นฟุตพริ�นท์	 ก่ นขยายผลการดำเนินงาน 
ไป ่ก่ารประเมินคาร์บ นฟุตพริ�นท์ระดับเมื งตั�งแต่	พ. .	2558	 
เป็นต้นมา	 ซ่่ง น่ ยงานท้ งถิ่นในพื�นท่่	 ันได้แก่	 ำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้ มจัง ัดยโ ธร	 ำนักงาน

่งเ ริมการปกคร งท้ งถิ่นจัง ัดยโ ธร	 และ ำนักงาน

าธารณ ุขจัง ัดยโ ธรได้ นับ นุนการดำเนินงานในพื�นท่่	 
เริ่มจากการพ่ดคุยทำค ามเข้าใจถ่งภารกิจข งแต่ละ น่ ยงาน	 
เพื่ ลก่เล่ย่งการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณท่ท่บัซ้ นกนั	 
จนเกดิเป็น ฒันธรรมการทำงาน ย่าง ดประ านและ ดรบั 
ซ่ง่กันและกัน	 รื ท่่เร่ยกกัน ่า	 “การทำงานแบบกรมยโ ธร”	 
ไปจนถง่การ นับ นุนค ามร่แ้ละข้ มล่เชงิ ชิาการ	 าท	ิการจัด

บรมใ ้ค ามร่้	 ป้ายประชา ัมพันธ์	 และตั ย่างจริงข งขยะ 
มล่ฝ ยแตล่ะประเภทเพื่ ใชเ้ปน็ ื่ ในการ าธติการคดัแยกขยะ

ม่ลฝ ยท่่ถ่กต้ ง	 ันเป็นการ ่งเ ริมกลไกการม่ ่ นร่ มข ง 
ภาคประชาชนใน ่กทาง น่่งด้ ย



ภาพที	่3:	ขยะร่ไซเคิลท่่ผ่านการคัดแยกมาจากแต่ละ ลังคาเรื นถ่กร บร มและจดบันท่กข้ ม่ลเชิงปริมาณ	 
ก่ นถ่กน�าไปขายต่ ไป

ภาพที่	4:	 า า มัคร าธารณ ุขประจ�า ม่่บ้านเป็นผ่้จดบันท่ก 
และร บร มข้ ม่ลปริมาณขยะ ินทร่ย์ท่่ผ่านการคัดแยกในแต่ละ 
ลังคาเรื น

ภาพที่	5:	 ล ดไฟทั�ง มดในพื�นท่่รับผิดช บข งเท บาล 
เมื งยโ ธรถ่กเปล่่ยนใ ้เป็น ล ดไฟประ ยัดพลังงานแบบ	LED



2 : เทศบา เมืองยโสธรเขาร มโครงการ เทศบา ไทยมุงสเมืองคาร์บอนตำ่า

2 : คาร์บอนเครดำิตสะสม 2 4  ตนคาร์บอนไดำออกไ ดำ์เทียบเทา

2556: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

2558: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทระดับเมือง
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เมือง งตนไม เมืองไรม ิ เมือง ิ ิต งงาน เมืองที่มีการบริโ คอยางย่งยืน

2  เปนตนมา: การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 2 -2 2: การคัดแยกขยะมูลฝอย
                      ในชุมชนนํารอง 3 แหง

2  เปนตนมา: ลดการใชพลังงานไฟฟา
 และเชื้อเพลิงฟอสซิล
 ในสํานักงานเทศบาล
 เมืองยโสธร

ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางสีเขียว
ในสํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร

สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและงดเวนการใชโฟม
และถุงพลาสติก

สงเสริมการซื้อขายสินคาเกษตรอินทรีย
ที่ปลูกในจังหวัดยโสธร

จัดงานประเพณีอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2  เปนตนมา: ขยายผลการดําเนินงาน
 ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

ป ุบน: การคัดแยกขยะมูลฝอย
              ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

2  เปนตนมา: การทําบัญชีตนไม

2 : การบริจาคที่ดินทําเปนสวนสาธารณะ
           (ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 3 และยาหลาพัฒนา)

ภาพที	่6:	การประก ดท�ากระทงท่่เป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้ มในงาน	“ล ยกระทง ิถ่ใ ม่ใ ่ใจ ิ่งแ ดล้ ม”	 
ข งเมื งยโ ธร

ภาพที่	7:	แผนภาพ รุปลำดับเ ตุการณ์และผล ำเร็จจากการดำเนินงานด้าน	“เมื งคาร์บ นต่ำ”	 
ข งเท บาลเมื งยโ ธร	 ำเภ เมื งยโ ธร	จัง ัดยโ ธร	ตั�งแต่	พ. .	2556	ถง่ปัจจุบัน



	 	 จากการดำำาเนิินิงานิของเทศบาลเมืืองยโสธรมืาอย่างต่่อเนืิ�องเกือบ	1	ทศวรรษ	(ภาพท่�	7)	นิำาไปส่่การม่ืคาร์บอนิเครดิำต่สะสมื	

12,149	ตั่นิคาร์บอนิไดำออกไซด์ำเท่ยบเท่า	(ข้อม่ืล	ณ		พ.ศ.	2565)	โดำยตั่�งแต่่	พ.ศ.	2561	เป็นิต้่นิมืา	เทศบาลเมืืองยโสธรได้ำขาย

คาร์บอนิเครดิำต่ไปแล้วทั�งสิ�นิ	4,838	ตั่นิคาร์บอนิไดำออกไซด์ำเท่ยบเท่า	ซ่�งคิดำเป็นิม่ืลค่าการซื�อขายมืากกว่า	1,000,000	บาท	และ

เทศบาลเมืืองยโสธรยังได้ำรับรางวัลระดัำบชาติ่และนิานิาชาติ่ท่�เก่�ยวข้องกับการลดำการปลดำปล่อยก๊าซเรือนิกระจก	ดัำงน่ิ�

  	พ.ศ.	2561	ได้ำรับ	“รางวััล The National Winner”	จากองค์การกองทุนิสัต่ว์ป่าโลกสากล	(World	Wide	Fund	for	

Nature	หรือ	WWF)	โดำยได้ำรับคัดำเลือกให้เป็นิ	“เมืืองน่ิาอย่่ส่่โลกยั�งยืนิ”	ในิลำาดัำบท่�	7	ของโลกจาก	132	เมืืองจาก	23	ประเทศ 
ทั�วโลกท่�เข้าร่วมืโครงการเมืืองน่ิาอย่่ส่่โลกยั�งยืนิ	(One	Planet	City	Challenge)

  	พ.ศ.	2562	ได้ำรับ	“รางวััลชนะเลิศ โครงการประกวัดเทศบาลไทย ใส่่ใจลดโลกร้อน ปีท่� 4”	จากองค์การบริหารจัดำการ

ก๊าซเรือนิกระจก	(องค์การมืหาชนิ)	พ.ศ.	2563	ได้ำรับ	“รางวััลชนะเลิศ โครงการประกวัดเทศบาลไทย ใส่่ใจลดโลกร้อน ปีท่� 5” 
จากองค์การบริหารจัดำการก๊าซเรือนิกระจก	(องค์การมืหาชนิ)	พ.ศ.	2565	ได้ำรับ	“รางวััลชนะเลิศ โครงการประกวัดเทศบาลไทย 

ใส่่ใจลดโลกร้อน ปีท่� 6”	จากองค์การบริหารจัดำการก๊าซเรือนิกระจก	(องค์การมืหาชนิ)

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.	 2564	 ได้ำรับ	 “รางวััลชนะเลิศ เมืืองสิ่�งแวัดล้อมืยั�งยืน ประเภทเทศบาลเมืือง ด้านสิ่�งแวัดล้อมืยั�งยืน”  
จากกรมืส่งเสริมืคุณภาพสิ�งแวดำล้อมื

	 	 นิอกจากน่ิ�	 การดำำาเนิินิงานิดัำงกล่าวยังสะท้อนิถ่ึงความืยั�งยืนิด้ำานิสิ�งแวดำล้อมื	 (การลดำการปลดำปล่อยก๊าซเรือนิกระจกออกส่่ 
ชั�นิบรรยากาศ	และการเพิ�มืพื�นิท่�ส่เข่ยวในิเมืือง)	ด้ำานิสังคมื	(การม่ืส่วนิร่วมืของชาวบ้านิ	อสมื.	และหน่ิวยงานิท่�เก่�ยวข้องต่่าง	ๆ 	กับ

เทศบาลเมืืองยโสธรในิการดำำาเนิินิงานิด้ำานิ	“เมืืองคาร์บอนิต่ำ�า”)	และด้ำานิเศรษฐกิจ	 (การซื�อขายคาร์บอนิเครดิำต่	รายได้ำเสริมืจาก

การคดัำแยกและขายขยะร่ไซเคิล	และการลดำคา่ใช้จ่ายในิช่วติ่ประจำาวันิในิส่วนิของคา่อาหารจากการปล่กผัักสวนิครวัสำาหรบับริโภค

ในิครัวเรือนิ)	และสอดำคล้องกับเป้าประสงค์ท่�	13.3	ว่าด้ำวยการพัฒนิาการศ่กษา	การสร้างความืต่ระหนัิกร้่	และข่ดำความืสามืารถึ

ของมืนุิษย์และของสถึาบันิในิเรื�องการลดำปัญหาการเปล่�ยนิแปลงสภาพภ่มิือากาศ	 การปรับตั่ว	 การลดำผัลกระทบ	 การเตื่อนิภัย 
ล่วงหน้ิา	ของเป้าหมืายการพัฒนิาท่�ยั�งยืนิ	เป้าหมืายท่�	13	(SDG	13)	อ่กด้ำวย

	 	 การดำำาเนิินิงานิและความืสำาเร็จข้างต้่นิสะทอ้นิให้เห็นิถ่ึงความืเปน็ิ	“เมืืองคารบ์อนิต่ำ�า”	ของยโสธรไดำเ้ป็นิอยา่งด่ำ	ทั�งน่ิ�กิจกรรมื

และการดำำาเนิินิงานิดำา้นิ	“เมืืองคารบ์อนิต่ำ�า”	ของยโสธรสามืารถึนิำาไปประยกุต์่ใช้ในิการลดำการปลดำปลอ่ยก๊าซเรือนิกระจกในิพื�นิท่�

อื�นิท่�ม่ืบริบททางสังคมื-วัฒนิธรรมืคล้ายคล่งกันิได้ำ
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YASOTHON: a low-carbon city in northeastern Thailand
During the past decade, several countries around the world including Thailand are conducting 
 the low-carbon practices to achieve the goal of “pursuing efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 °C above preindustrial levels”, which was mentioned in Paris Agreement in 
2015. Based on the ratio of global greenhouse gas emissions (mostly in the form of CO2), 
about 70% of the total emissions come from human activities in cities. Therefore, the concept 
 of “low-carbon city” is necessary to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the  
climate change problem in cities.



	 	 In	Thailand,	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	

(TGO),	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment	by	Department	of	

Environmental	Quality	Promotion	(DEQP)	and	Office	of	Natural	Resources	

and	Environmental	Policy	and	Planning	(ONEP),	and	National	Municipal	

League	of	Thailand	have	driven	“low-carbon	city”	practices	to	locality	

leading	to	the	appearance	of	low-carbon	cities	throughout	the	kingdom,	

e.g.	Chiang	Mai	City,	Phuket	City,	Koh	Samui	City	of	Surat	Thani	Province,	

Klaeng	Sub-district	of	Rayong	Province,	Amphawa	Sub-district	of	Samut	

Songkhram	Province,	Nakhon	Ratchasima	City,	Khon	Kaen	City,	as	well	

as	Yasothon	City,	where	low-carbon	practices	have	been	strongly	and	

continually	performed.	This	article	therefore	aims	to	present	 lessons	

learnt	 from	 the	 local	 “low-carbon	 city”	 practices	 by	 Yasothon	 City	 
Municipality	with	the	harmonious	work	culture	among	local	organizations	

and	the	public	participation.	 	

	 	 Yasothon	City	Municipality,	covering	9.7	km2	located	in	Yasothon	Province	of	northeastern	Thailand,	

and	consisting	of	23	communities,	started	conducting	“low-carbon	city”	practices	in	2013	by	participating	

in	the	National	Municipal	League	of	Thailand’s	project	called	“Thai	Municipalities	Leading	to	a	Low-carbon	

City”,	aiming	at	promoting	municipal	practices	to	systematically	and	sustainably	reduce	greenhouse	gas	

emissions	through	the	four	action	strategies	as	follows:	(1)	City	of	Trees,	(2)	City	of	Pollution	and	Waste	

Minimization,	(3)	City	of	Energy	Efficiency,	and	(4)	City	of	Sustainable	Consumption.

Action 
Strategy  

1 

“City of Trees” 

	 	 focused	on	an	 increase	of	 green	spaces	by	planting	more	 trees,	

which	have	the	potential	to	absorb	atmospheric	CO2	through	photosyn-

thesis	and	store	carbon	in	their	biomass.	However,	due	to	the	physical	

characteristics	of	Yasothon	City	(as	an	urban	area),	it	was	difficult	to	plant	

more	trees.	Consequently,	in	2013,	Yasothon	City	Municipality	promoted	

local	people	to	plant	home-grown	vegetables	in	their	house	(Figure	1)	

that	is	an	indirect	way	to	increase	green	spaces	in	this	urban	area.	In	2015,	

Yasothon	City	Municipality	began	to	record	the	vernacular	name,	diameter	

at	breast	height	(DBH),	and	height	of	trees	(identified	by	a	plant	having	

more	than	4.5	cm	of	DBH	and	more	than	2	m	of	height)	on	local	traffic	

islands	and	 in	public	parks	 (Figure	2)	to	estimate	their	carbon	storage,	

which	accounts	for	1,749.78	tonnes	CO2	equivalent	a	year	 (tCO2-eq/y),	 
by	allometric	equations.	In	2018,	local	villagers	of	Municipal	School	3	and	

Ya	Lha	Phatthana	Communities	collectively	donated	their	money	to	buy	

the	land	(0.0016	km2)	in	which	there	are	a	lot	of	large	Dipterocarpus trees	
with	the	age	ranging	from	20-50	years	old,	and	gave	this	land	to	Yasothon	

City	Municipality	to	build	a	public	park.



Figure	1:	Planting	home-grown	vegetables	in	a	household	was	an	indirect	way	to	increase	green	spaces	
in	the	urban	area	of	Yasothon	City.

Figure	2:	Trees	in	Phaya	Thaen	Public	Park	of	Yasothon	City	had	the	potential	to	absorb	atmospheric	
CO2	through	photosynthesis	and	store	carbon	in	their	biomass.



“City of Pollution 
and Waste Minimization”  

Action 
Strategy 

2 

	 	 focused	on	the	reduction	of	pollution	and	waste,	particularly	
solid	waste	which	is	the	major	cause	of	methane	emissions.	During	
2016-2019,	 public	 participation	was	 applied	 in	 concretely	 sorting	 
recyclable	and	organic	wastes	in	the	three	pilot	communities,	com-
posed	of	Municipal	School	3,	Ban	Tai	Samakkee,	and	Ban	Tai	Sa	Kaeo	
Communities.	Village	health	volunteers	(VHVs)	were	a	key	person	who	
records	and	gathers	the	quantitative	data	of	recyclable	and	organic	
wastes	sorted	from	each	household	in	their	community.	(Figures	3	and	4)	 
The	data	was	delivered	to	Division	of	Public	Health	and	Environment	
of	Yasothon	Municipality	for	calculating	the	potential	to	reduce	green-
house	gas	emissions.	All	the	separated	organic	waste	was	mixed	to	
be	a	compost	while	the	recyclable	one	was	sold.	According	to	the	
villagers’	agreement,	the	incomes	from	selling	the	recyclable	waste	
was	granted	to	the	VHVs	as	their	additional	income	because	most	of	
them	are	an	retired	elder.	Currently,	sorting	recyclable	and	organic	
wastes	has	been	carried	out	in	all	the	23	communities.	According	to	
the	activities	of	 this	action	strategy,	 the	greenhouse	gas	emissions	
were	reduced	accounting	for	3,358	tCO2-eq/y.

Action 
Strategy 

3 

“City of Energy  
Efficiency”  

	 	 focused	on	the	reduction	of	energy	consumption,	especially	
electrical	energy	and	fossil	fuels	that	are	the	major	causes	of	green-
house	gas	emissions.	Yasothon	Municipality	began	this	action	strategy	
in	2013	by	collecting	data	of	energy	consumption	in	the	Yasothon	
Municipality	Office.	All	the	electronic	devices	and	vehicles	which	are	
powered	by	fossil	fuels,	as	well	as	their	period	of	use	were	recorded.	
The	data	were	used	to	assess	the	carbon	footprint	for	an	organization	 
followed	by	taking	the	energy	efficiency	measures,	e.g.	posting	messages	 
on	the	information	board	to	convince	the	staff	members	to	reduce	
energy	consumption,	calculating	the	fossil	fuel	consumption	rate	for	
all	types	of	the	vehicles,	and	launching	the	campaign	to	use	a	bicycle	
instead	of	the	fossil	fuel	vehicles.	Additionally,	all	light	bulbs/lamps	
in	public	parks	and	other	areas	where	their	maintenance	is	a	duty	of	
Yasothon	Municipality	were	replaced	by	LED	ones,	which	are	more	
energy	efficient	(Figure	5).	In	2015,	Yasothon	Municipality	implemented	 
this	 action	 strategy	with	 the	 collaboration	 of	 local	 communities.	
That	is	to	say	the	household	consumptions	of	electrical	energy	and	
fossil	fuels	were	recorded.	VHVs	and/or	committee	members	of	each	
community	were	a	key	person	who	gathers	and	delivers	the	data	to	
Division	of	Public	Health	and	Environment	of	Yasothon	Municipality	
to	assess	the	city	carbon	footprint.	Following	the	practices	under	this	
action	strategy,	the	greenhouse	gas	emissions	were	reduced	accounting	
for	9,514	tCO2-eq/y.



Action 
Strategy 

4 

“City of Sustainable 
Consumption”  

	 	 focused	on	the	use	of	environmentally	friendly	goods	and	services	

and	 banning	 polystyrene	 foam	 containers	 (food	 boxes,	 dishes,	 blows,	

etc.)	and	single-use	plastic	bags.	Green	procurement	(or	environmental	

purchasing),	holistically	defined	as	 the	set	of	purchasing	policies	held,	 
actions	taken,	and	relationships	formed	in	response	to	concerns	associated	

with	the	natural	environment	was	driven	in	all	divisions	of	the	Yasothon	

Municipality	Office.	 The	 concept	 of	 green	 or	 environmentally	 friendly	

was	also	applied	in	organizing	any	festivals	in	Yasothon	City.	During	the	

past	few	years,	the	environmentally-friendly-krathong-making	contest	was	

annually	held	in	Loy	Krathong	Festival	(Figure	6)	to	reduce	greenhouse	

gas	emissions	and	increase	an	environmental	awareness	of	local	people.	

Furthermore,	locally	grown	products	were	promoted	in	the	local	market	

to	reduce	fossil	fuel	consumptions	from	transportations.	Polystyrene	foam	

containers	and	single-use	plastic	bags	were	banned	in	this	market	as	well.

	 	 In	overall,	the	carbon	footprint	for	an	organiza-

tion	of	Yasothon	Municipality	was	annually	assessed	

during	 2013-2014	 under	 the	 suggestions	 and	 assis-

tances	of	the	researchers	from	Faculty	of	Engineering	

of	Chiang	Mai	University	and	TGO	for	data	collection	

and	the	assessment	procedure.	Since	2015	onwards,	

the	city	carbon	footprint	has	been	annually	assessed	

instead	 of	 the	 carbon	 footprint	 for	 an	 organization	

with	the	supports	of	local	organizations,	consisting	of	

Yasothon	Provincial	Office	of	Natural	Resources	and	 

Environment,	 Yasothon	 Provincial	 Office	 for	 Local	 
Administration,	and	Yasothon	Provincial	Public	Health	

Office	in	providing	academic	knowledge	and	information, 
	as	well	as	samples	of	solid	wastes	(covering	all	types	

of	them)	for	the	demonstration	of	sorting	recyclable	

wastes	to	local	people.	This	led	to	the	unique	of	work	

culture	called	“Department	of	Yasothon”	which	refers	

to	the	harmonious	collaboration	among	these	local	

organizations.



Figure	4:	Village	health	volunteers	were	a	key	person	who	
records	and	gathers	the	quantitative	data	of	separated	
organic	waste	of	each	household	in	their	community.

Figure	5:	All	light	bulbs/lamps	in	the	areas	where	their	
maintenance	is	a	duty	of	Yasothon	Municipality	were	 
replaced	by	the	more-energy-efficient	LED	ones.

Figure	3:	Recyclable	wastes	sorted	from	each	household	in	a	community	were	gathered	and	their	
quantities	were	recorded	before	being	sold.



2013: Yasothon City Municipality attended the “Thai Municipalities Leading to a Low-carbon City” Project

2013: Assessment of the carbon footprint for an organization 

2015: Assessment of the city carbon footprint 
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City of Trees City of Pollution
and Waste Minimization City of Energy Eff iciency City of Sustainble Consumption

2013 onwards: Planting home-grown 
 vegetables 2016-2019: Sorting recyclable and

 organic wastes in the
 3 pilot communities  

2013 onwards: Reducing the consumptions
 of electric electrical energy 
                            andfossil fuels in the Yasothon
 City Municipality Off ice

Driving green procurement in the
Yasothon City Municipality Off ice 
Promoting the use of environmentally
friendly goods and services and banning
polystyrene foam containers and single-(dash)
use plastic bag

Promoting locally organic agricultural
products in the local market

Organizing any festivals in environmentally
friendly manners 

2015 onwards: Implementing the above-
 mentioned practices in all
 the 23 communities

Present: Sorting recyclable and
 organic wastes in all
 the 23 communities 

2015 onwards: Estimating carbon storage 
 in aboveground biomass 
 of trees

2018: Donating the land to be constructed
 a public park (Municipal School 
           3 and Ya Lha 
 Phatthana Communities)

2022: Accumulative carbon credits accounting for 12,149 tCO  -eq  2

Figure	6:	The	environmentally-friendly-krathong-making	contest	was	annually	held	in	Loy	Krathong	
(meaning	to	float	a	traditional	floating	basket	made	from	a	piece	of	banana’stem	exquisitely	decorated	with	
banana’	leaves	and	various	kinds	of	flowers)	Festival	(or	Thailand’s	Festival	of	Lights)	of	Yasothon	City.

Figure	7:	Conclusive	diagram	to	chronologically	describe	local	“low-carbon	city”	practices	of	 
Yasothon	City	Municipality,	Yasothon	Province,	northeastern	Thailand	from	2013	to	present.



  Following the above-mentioned activities to reduce greenhouse gas emissions of Yasothon Municipality 

carried out for nearly a decade (Figure 7), one of the key successes was the accumulative carbon credits accounting  

for 12,149 tCO2-eq, and the credits of 4,838 tCO2-eq have been traded since 2018, which equals to more than  

1 million THB of trading value. Yasothon Municipality received national and international awards regarding the 

reduction of greenhouse gas emissions as follows:

   “The National Winner” and “The 7th Sustainable City of the World” of all the 132 cities from 23 

countries participating in the “One Planet City Challenge” Project awarded by World Wide Fund for Nature 

(WWF) in 2018;

   “The Winner” of the municipality with low carbon footprint in an organization awarded by TGO for 

three successive years of awarding in 2019, 2020, and 2022; and

   “The Winner” of the environmentally sustainable city for the municipality in the theme of environ-

mental sustainability awarded by DEQP in 2021.

	 	 Additionally,	the	above-mentioned	activities	re e ed	sustainability	in	the	three	dimensions	including	(1)	

environment: reducing greenhouse gas emissions and increasing green spaces; (2) society: collaboration of local 

people, VHVs, and the local organizations to achieve “low-carbon city” practices; and (3) economy: trading 

carbon	credits,	additional	incomes	from	sorting	and	selling	recyclable	wastes,	and	reducing	daily	e penses	

for food from planting home-grown vegetables for household consumption. They also corresponded to the 

Sustainable Development Goal (SDG) Target 13.3 which is to improve education, awareness-raising, and human 

and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction, and early warning.

  Based on the activities to reduce greenhouse gas emissions and their key successes, it was clearly 

showed that Yasothon is a low-carbon city. Those “low-carbon city” practices could be applied in reducing 

greenhouse	gas	emissions	in	other	sites	with	similar	socio-cultural	conte t.

Further information
  Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	Planning	(ONEP)	and	Chula	Unisearch,	2022.	Natural	Resource	and	Environmental	Manage-
ment in Thailand: lessons learnt from the area-based study. Bangkok, Thailand: ONEP. 104 pp. [In Thai].
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