
ในช่่วงทศวรรษท่�ผ่่านมา หลายประเทศท่�วโลกรวมท่�งประเทศไทยกำาล่งให้ความสำำาค่ญก่บ 
การดำำาเนินงานด้ำานคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon Practices) เพื่่�อบรรลุเป้าหมาย “การมุง่พื่ยายามควบคุมการ 
เพื่ิ�มขึ้้�นขึ้องอุณหภููมิเฉล่�ยขึ้องโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซ่ยสำเม่�อเท่ยบก่บยุคก่อนอุต่ำสำาหกรรม” 
ซ้�งไดำ้ระบุไว้ในความต่ำกลงปาร่สำ (Paris Agreement) เม่�อ ค.ศ. 2015 ท่�งน่�สำ่ดำสำ่วนการปลดำปล่อย
กา๊ซเรอ่นกระจก (โดำยมากอยูใ่นรปูขึ้องกา๊ซคารบ์อนไดำออกไซดำ)์ ออกสำูช่่่�นบรรยากาศกวา่รอ้ยละ 70  
มาจากกิจกรรมต่่ำาง ๆ  ขึ้องมนุษย์ท่�อาศย่อยูใ่นเมอ่ง ดำง่น่�น “เมอ่งคาร์บอนต่ำำ�า (Low-carbon city)”  
จ้งเป็นหน้�งในแนวทางการดำำาเนินงานดำ้านคาร์บอนต่ำำ�าท่�สำำาค่ญเพื่่�อลดำการปลดำปล่อยก๊าซ 
เร่อนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปล่�ยนแปลงสำภูาพื่ภููมิอากาศในระดำ่บเม่อง 

ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำาของประเทศไทย

1.	ดร.วุฒิวงศ์	วิมลศักดิ์เจริญ

	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุ่นเรือน	เล็กน้อย

	 สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.	ดร.อัญชลี	ชุมนุม

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลเมืองยโสธร	จังหวัดยโสธร

4.	ดร.ธำ�ารงค์	ชุมนุม

	 เทศบาลเมืองยโสธร	จังหวัดยโสธร

5.	ศาสตราจารย์	ดร.พิสุทธำิ์	เพียรมนกุล

	 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.	ดร.ณัฐวิญญ์	ชวเลิศพรศิยา

	 โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



	 	 สำหรบัประเทศไทย	องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก	(องคก์ารมหาชน)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 รวมทั�งสมาคม

สนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	ไดร้ว่มกนัขบัเคลือ่นการดำเนินงานภายใต้แนวคดิ	

“เมืองคาร์บอนต่ำ”	 ในระดับท้องถิ่น	 นำไปส่่การเกิด	 “เมืองคาร์บอนต่ำ”	 ในหลาย

พื�นท่่	เชน่	เทศบาลนครเชย่งใหม	่เทศบาลนครภเ่กต็	เทศบาลนครสมยุ	เทศบาลตำบล

เมืองแกลง	เทศบาลตำบลอัมพวา	เทศบาลนครนครราชส่มา	เทศบาลนครขอนแก่น	

รวมทั�งเทศบาลเมืองยโสธร	 ซ่่งเป็นหน่่งในเทศบาลเมืองท่่ได้ดำเนินงานด้าน	 “เมือง

คาร์บอนต่ำ”	มาอย่างต่อเนือ่งและเขม้แขง็	จง่เป็นท่่มาของวัตถุประสงค์ของบทความน่� 

ในการนำเสนอบทเร่ยนความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน	 “เมืองคาร์บอนต่ำ”	 ของ

เทศบาลเมืองยโสธรผ่านวัฒนธรรมการทำงานอย่างสอดประสานและสอดรับซ่่งกัน

และกันระหว่างหน่วยงานท่่เก่่ยวข้องในพื�นท่่	 และการม่ส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กับภาคประชาชน

	 	 เทศบาลเมอืงยโสธร	อำเภอเมอืงยโสธร	จงัหวดัยโสธร	ประกอบไปดว้ย	23	ชมุชน	ครอบคลมุพื�นท่	่9.7	ตารางกโิลเมตร	 

(หรือคิดเป็นพื�นท่่ประมาณ	 6,000	 ไร่)	 และได้เริ่มดำเนินงานด้าน	 “เมืองคาร์บอนต่ำ”	 ใน	 พ.ศ.	 2556	 จากการเข้าร่วม

โครงการ	 “เทศบาลไทยมุ่งส่่เมืองคาร์บอนต่ำ”	 ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 ซ่่งม่เป้าหมายเพื่อส่งเสริม 

การดำเนินงานของเทศบาลในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกส่่ชั�นบรรยากาศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผ่าน	 

4	ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน	ได้แก่	(1)	เมืองแห่งต้นไม้	(2)	เมืองไร้มลพิษ	(3)	เมืองพิชิตพลังงาน	และ	(4)	เมืองท่่ม่การบริโภค

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การดำำาเนินงานที่ 

1 

เมืืองแห่่งต้้นไมื ้

	 	 มุ่งเน้นการเพ่ิมพื�นท่่ส่เข่ยวด้วยการปล่กไม้ยืนต้น	 ซ่่งไม้ยืนต้นม่ศักยภาพในการ
ด่ดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั�นบรรยากาศมาสะสมไว้ในร่ปของมวลช่วภาพ	
(Biomass)	ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง	อย่างไรก็ตาม	เนื่องด้วยลักษณะทาง
กายภาพของเมืองยโสธรเป็นชุมชนเมือง	 การเพ่ิมพื�นท่่ส่เข่ยวด้วยการปล่กไม้ยืนต้น
ไม่สามารถทำได้โดยง่าย	 เทศบาลเมืองยโสธรจ่งได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื�นท่่ปล่กผัก 
สวนครัวในครัวเรือน	 (ภาพท่่	 1)	 ตั�งแต่พ.ศ.	 2556	 ซ่่งเป็นการเพิ่มพื�นท่่ส่เข่ยวโดย
อ้อม	 และใน	พ.ศ.	 2558	 เทศบาลเมืองยโสธรได้เริ่มการทำบัญช่ต้นไม้ด้วยการบันท่ก
ข้อม่ล	 ได้แก่	 ชื่อพื�นเมืองภาษาไทย	 ความยาวเส้นผ่านศ่นย์กลางของลำต้นท่่ระดับ
ความส่ง	 1.30	 เมตรเหนือพื�นดิน	 (Diameter	 at	 Breast	 Height	 หรือ	 DBH)	 และ
ความส่งของไม้ยืนต้น	(ต้นไม้ท่่ม่ขนาด	DBH	ตั�งแต่	4.5	เซนติเมตรข่�นไป	และความส่ง
ตั�งแต่	2	เมตรข่�นไป)	บนเกาะกลางถนนและในสวนสาธารณะ	(ภาพท่่	2)	ปีละ	1	ครั�ง	
เพื่อประเมินศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลช่วภาพของไม้ยืนต้นด้วยสมการ 
แอลโลเมตร่	 (Allometric	 Equations)	 ซ่่งการดำเนินงานในส่วนน่�สามารถด่ดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั�นบรรยากาศคิดเป็น	 1,749.78	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทย่บเท่า	นอกจากน่�	ใน	พ.ศ.	2561	ชุมชนโรงเรย่นเทศบาล	3	และย่าหล่าพฒันาได้ร่วมกนั 
ทอดผ้าป่าเพื่อซื�อท่่ดินขนาด	1	ไร่	และบริจาคให้กับเทศบาลเมืองยโสธรเพื่อพัฒนาให้ 
เปน็สวนสาธารณะ	เนือ่งด้วยในพื�นท่่ดังกล่าวมต้่นยางนาเก่าแก่ขนาดใหญ่อายปุระมาณ	

20-50	ปี	จำนวนมากกว่า	30	ต้น



ภาพที่	1:	การปล่กผักสวนครัวในครัวเรือนเป็นแนวทางการเพิ่มพื�นท่่ส่เข่ยวโดยอ้อมในพื�นท่่เขตเมืองของเมืองยโสธร

ภาพที่	2:	ไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะพญาแถนของเมืองยโสธรม่ศักยภาพในการด่ดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
จากชั�นบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและกักเก็บคาร์บอนไว้ในมวลช่วภาพ



ยุทธศาสตร์
การดำำาเนินงานที่ 

2 

เมืืองไร้้มืลพิิษ 

	 	 มุ่งเน้นการลดการปล่อยมลพิษส่่ส่ิงแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด
ปริมาณขยะม่ลฝอย	 ซ่่งเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซม่เทน	 การดำเนินงานของ 
เทศบาลเมืองยโสธรภายใต้ยุทธศาสตร์น่�เน้นการจัดการขยะม่ลฝอยอย่างม่ 
ส่วนร่วมกับภาคประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การคัดแยกขยะรไ่ซเคิลและขยะอินทรย์่ 
ใน	3	ชุมชนนำร่อง	ได้แก่	โรงเร่ยนเทศบาล	3	บ้านใต้สามัคค่	และบ้านใต้สระแก้ว	
ซ่่งได้ดำเนินงานอย่างเป็นร่ปธรรมในช่วงปี	 พ.ศ.	 2559-2562	 โดยม่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหม่่บ้าน	 (อสม.)	 เป็นผ้่จดบันท่กและรวบรวมข้อม่ลปริมาณ
ขยะร่ไซเคิลและขยะอินทร่ย์ท่่ผ่านการคัดแยกมาจากแต่ละหลังคาเรือน	 (ภาพ
ท่่	 3	 และ	 4)	 จากนั�นได้ส่งต่อข้อม่ลข้างต้นไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
เพื่อนำไปคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่่ลดลงได้ต่อไป	 สำหรับขยะอินทร่ย์
ท่่รวบรวมได้จะถ่กนำไปทำเป็นปุ�ยหมักช่วภาพ	 ส่วนขยะร่ไซเคิลจะถ่กนำไปขาย	
ชาวบ้านในพื�นท่่ได้ตกลงกันว่ารายได้จากการขายขยะร่ไซเคิลจะมอบให้กับ	อสม.	
เป็นรายได้เสริม	 (อสม.	 ส่วนใหญ่เป็นผ่้ส่งอายุในวัยเกษ่ยณ)	 การคัดแยกขยะ 
ม่ลฝอยในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมทั�ง	 23	 ชุมชน	 
การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์น่�สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	
3,358	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่าต่อปี

ยุทธศาสตร์
การดำำาเนินงานที่ 
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เมืืองพิิชิิต้พิลังงาน 

	 	 มุง่เนน้การลดการใชพ้ลงังาน	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพลงังานไฟฟา้และเชื�อเพลงิ

ฟอสซิล	ซ่่งเป็นหน่่งในกิจกรรมท่่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกส่่ชั�นบรรยากาศ

ในปรมิาณมาก	การดำเนินงานภายใต้ยทุธศาสตรน์่�เร่ิมตน้ในปี	พ.ศ.	2556	ด้วยการ

สำรวจและบันทก่ข้อมล่การใชพ้ลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร	

(เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานม่อะไรบ้าง	 และข้อม่ลการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

เหล่าน่�)	และการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล	(สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธรม่ยานพาหนะ 

ท่ต่อ้งใชน้�ำมนัเชื�อเพลงิก่ค่นั	และข้อมล่การใชง้านยานพาหนะเหลา่น่�)	แล้วนำขอ้ม่ล 

ท่ไ่ดม้าคำนวณคารบ์อนฟตุพริ�นทข์ององคก์ร	(Carbon	Footprint	for	an	Organ-

ization)	 จากนั�นจ่งได้กำหนดมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน	

เชน่	การตดิสติ�กเกอรเ์ชญิชวนใหเ้จา้หนา้ท่ล่ดการใชพ้ลงังานไฟฟา้	การกำหนดอตัรา 

การใช้สิ�นเปลืองน�ำมันเชื�อเพลิงของยานพาหะทุกประเภท	การรณรงค์การใช้จกัรยาน 

แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์	เป็นต้น	นอกจากน่�	ในสวนสาธารณะและ

พื�นท่่ส่วนกลางอื่น	 ๆ	 เทศบาลเมืองยโสธรได้เปล่่ยนหลอดไฟในพื�นท่่เหล่าน่�เป็น

หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ	LED	ทั�งหมด	 (ภาพท่่	5)	สำหรับการดำเนินงาน

ร่วมกับชุมชนได้เริ่มต้นใน	 พ.ศ.	 2558	 ด้วยการสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

เชื�อเพลิงฟอสซิลของแต่ละหลังคาเรือน	 โดยม่	 อสม.	 และ/หรือกรรมการชุมชน

เป็นผ่้เก็บรวบรวมข้อม่ล	 และส่งต่อข้อม่ลให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 

เพือ่นำไปคำนวณคาร์บอนฟตุพริ�นท์ระดบัเมอืง	(City	Carbon	Footprint)	การดำเนนิ 

งานภายใต้ยุทธศาสตร์น่�สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	 9,514	 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่าต่อปี



ยุทธศาสตร์
การดำำาเนินงานที่ 
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เมืืองที่่�มื่การบริโภค
อย่่างย่ั�งย่ืน 

  มุง่เนน้การใชส้นิคา้และบรกิารท่เ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม	รวมทั�งการลด-ละ-เลกิ 

ใช้ผลิตภัณฑ์์ท่่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 โฟม	 และถุงพลาสติก	 เป็นต้น	 

การดำเนินงานในพื�นท่่ภายใต้ยทุธศาสตร์น่�	 ในส่วนของสำนักงานเทศบาลเมอืงยโสธร 

ได้ขับเคลื่อนการจัดซื�อจัดจ้างส่เข่ยว	(Green	Procurement	หรือ	Environmental	

Purchasing)	ซ่่งหมายถง่การเลือกซื�อสินค้าและบริการท่่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	โดย

ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการในประเภทเด่ยวกัน	

นอกจากน่�	 เทศบาลเมืองยโสธรยังได้ขับเคล่ือนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์น่�

ในงานประเพณ่ต่าง	ๆ	อาทิ	“งานลอยกระทงวิถ่ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”	ด้วยการจัด 

ประกวดทำกระทงท่่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (ภาพท่่	 6)	 ซ่่งนอกจากช่วยลด 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแล้ว	ยงัสร้างความตระหนกัร่ด้้านสิง่แวดล้อมให้กบัประชาชน 

ท่่มาร่วมงานอ่กด้วย	 อ่กทั�งภายในตลาดของเทศบาลเมืองยโสธรยังได้ส่งเสริม 

การซื�อขายสนิค้าเกษตรอนิทรย์่ท่ป่ลก่ภายในจงัหวดัยโสธร	เพือ่ลดการใช้น�ำมนัเชื�อเพลงิใน 

การขนส่งนำเข้าสินค้าเกษตรจากนอกพื�นท่่	 และยังได้ขับเคลื่อนการใช้ภาชนะบรรจุ

สินค้าท่่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และงดเว้นการใช้โฟมและถุงพลาสติกอ่กด้วย

	 	 ในภาพรวม	 เทศบาลเมืองยโสธรได้ประเมินคาร์บอน

ฟุตพริ�นท์ขององค์กรในช่วงแรกของการดำเนินงาน	 (พ.ศ.	 

2556-2557)	โดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจากคณะนกัวจิยัของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเช่ยงใหม่และองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 ในการวางร่ปแบบ

และแนวทางการบันท่กและเก็บรวบรวมข้อม่ล	รวมทั�งแนวทาง 

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ�นท์	 ก่อนขยายผลการดำเนินงาน 

ไปส่่การประเมินคาร์บอนฟุตพริ�นท์ระดับเมืองตั�งแต่	พ.ศ.	2558	 

เป็นต้นมา	 ซ่่งหน่วยงานท้องถิ่นในพื�นท่่	 อันได้แก่	 สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	 สำนักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	 และสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื�นท่่	 

เร่ิมจากการพ่ดคุยทำความเข้าใจถ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	 

เพือ่หลก่เล่ย่งการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณท่ทั่บซอ้นกนั	 

จนเกดิเป็นวฒันธรรมการทำงานอย่างสอดประสานและสอดรบั 

ซ่ง่กันและกัน	 หรือท่่เร่ยกกันว่า	 “การทำงานแบบกรมยโสธร”	 

ไปจนถง่การสนับสนุนความร่แ้ละข้อมล่เชงิวชิาการ	อาท	ิการจัด

อบรมให้ความร้่	 ป้ายประชาสัมพันธ์	 และตัวอย่างจริงของขยะ 

มล่ฝอยแตล่ะประเภทเพือ่ใชเ้ปน็สือ่ในการสาธติการคดัแยกขยะ

ม่ลฝอยท่่ถ่กต้อง	 อันเป็นการส่งเสริมกลไกการม่ส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนในอ่กทางหน่่งด้วย



ภาพที่	3:	ขยะร่ไซเคิลท่่ผ่านการคัดแยกมาจากแต่ละหลังคาเรือนถ่กรวบรวมและจดบันท่กข้อม่ลเชิงปริมาณ	 

ก่อนถ่กน�าไปขายต่อไป

ภาพที่	4:	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหม่่บ้านเป็นผ่้จดบันท่ก 
และรวบรวมข้อม่ลปริมาณขยะอินทร่ย์ท่่ผ่านการคัดแยกในแต่ละ 
หลังคาเรือน

ภาพที่	5:	หลอดไฟทั�งหมดในพื�นท่่รับผิดชอบของเทศบาล 

เมืองยโสธรถ่กเปล่่ยนให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ	LED



2556: เทศบาลเมืองยโสธรเขารวมโครงการ “เทศบาลไทยมุงสูเมืองคารบอนตํ่า”

2565: คารบอนเครดิตสะสม 12,149 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

2556: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร

2558: การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทระดับเมือง
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เมืองแหงตนไม เมืองไรมลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน

2556 เปนตนมา: การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 2559-2562: การคัดแยกขยะมูลฝอย
                      ในชุมชนนํารอง 3 แหง

2556 เปนตนมา: ลดการใชพลังงานไฟฟา
 และเชื้อเพลิงฟอสซิล
 ในสํานักงานเทศบาล
 เมืองยโสธร

ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางสีเขียว
ในสํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร

สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและงดเวนการใชโฟม
และถุงพลาสติก

สงเสริมการซื้อขายสินคาเกษตรอินทรีย
ที่ปลูกในจังหวัดยโสธร

จัดงานประเพณีอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2558 เปนตนมา: ขยายผลการดําเนินงาน
 ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

ปจจุบัน: การคัดแยกขยะมูลฝอย
              ครอบคลุมทั้ง 23 ชุมชน

2558 เปนตนมา: การทําบัญชีตนไม

2561: การบริจาคที่ดินทําเปนสวนสาธารณะ
           (ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 3 และยาหลาพัฒนา)

ภาพที่	6:	การประกวดท�ากระทงท่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน	“ลอยกระทงวิถ่ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”	 

ของเมืองยโสธร

ภาพที่	7:	แผนภาพสรุปลำดับเหตุการณ์และผลสำเร็จจากการดำเนินงานด้าน	“เมืองคาร์บอนต่ำ”	 
ของเทศบาลเมืองยโสธร	อำเภอเมืองยโสธร	จังหวัดยโสธร	ตั�งแต่	พ.ศ.	2556	ถ่งปัจจุบัน



	 	 จากการดำเนนิงานของเทศบาลเมอืงยโสธรมาอยา่งตอ่เนือ่งเกอืบ	1	ทศวรรษ	(ภาพท่	่7)	นำไปส่ก่ารมค่ารบ์อนเครดติสะสม	

12,149	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่า	(ข้อม่ล	ณ		พ.ศ.	2565)	โดยตั�งแต่	พ.ศ.	2561	เป็นต้นมา	เทศบาลเมืองยโสธรได้ขาย

คาร์บอนเครดิตไปแล้วทั�งสิ�น	4,838	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่ยบเท่า	ซ่่งคิดเป็นม่ลค่าการซื�อขายมากกว่า	1,000,000	บาท	และ

เทศบาลเมืองยโสธรยังได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติท่่เก่่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ดังน่�

  	 พ.ศ.	2561	ได้รับ	“รางวัล	The	National	Winner”	จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล	(World	Wide	Fund	for	

Nature	หรือ	WWF)	โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น	“เมืองน่าอย่่ส่่โลกยั่งยืน”	ในลำดับท่่	7	ของโลกจาก	132	เมืองจาก	23	ประเทศ 

ทั่วโลกท่่เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอย่่ส่่โลกยั่งยืน	(One	Planet	City	Challenge)

  	 พ.ศ.	2562	ไดร้บั	“รางวัลชนะเลิศ	โครงการประกวดเทศบาลไทย	ใสใ่จลดโลกร้อน	ปีที	่4”	จากองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2563	ได้รับ	“รางวัลชนะเลิศ	โครงการประกวดเทศบาลไทย	ใส่ใจลดโลกร้อน	ปีที่	5” 

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2565	ได้รับ	“รางวัลชนะเลิศ	โครงการประกวดเทศบาลไทย	

ใส่ใจลดโลกร้อน	ปีที่	6”	จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

	 	 	 	 	 	 พ.ศ.	 2564	 ได้รับ	 “รางวัลชนะเลิศ	 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 ประเภทเทศบาลเมือง	 ด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืน”  

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 นอกจากน่�	การดำเนินงานดังกล่าวยังสะท้อนถ่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	(การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกส่ ่

ชั�นบรรยากาศ	และการเพิ่มพื�นท่่ส่เข่ยวในเมือง)	ด้านสังคม	(การม่ส่วนร่วมของชาวบ้าน	อสม.	และหน่วยงานท่่เก่่ยวข้องต่าง	ๆ 	กับ

เทศบาลเมืองยโสธรในการดำเนินงานด้าน	“เมืองคาร์บอนต่ำ”)	และด้านเศรษฐกิจ	(การซื�อขายคาร์บอนเครดิต	รายได้เสริมจาก

การคดัแยกและขายขยะรไ่ซเคลิ	และการลดคา่ใชจ้า่ยในชว่ติประจำวนัในสว่นของคา่อาหารจากการปล่กผกัสวนครวัสำหรบับรโิภค

ในครัวเรือน)	และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่่	13.3	ว่าด้วยการพัฒนาการศ่กษา	การสร้างความตระหนักร่้	และข่ดความสามารถ

ของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปล่่ยนแปลงสภาพภ่มิอากาศ	 การปรับตัว	 การลดผลกระทบ	 การเตือนภัย 

ล่วงหน้า	ของเป้าหมายการพัฒนาท่่ยั่งยืน	เป้าหมายท่่	13	(SDG	13)	อ่กด้วย

	 	 การดำเนนิงานและความสำเรจ็ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็ถง่ความเปน็	“เมอืงคารบ์อนตำ่”	ของยโสธรไดเ้ปน็อยา่งด	่ทั�งน่�กจิกรรม

และการดำเนนิงานดา้น	“เมอืงคารบ์อนตำ่”	ของยโสธรสามารถนำไปประยกุตใ์ชใ้นการลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในพื�นท่่

อื่นท่่ม่บริบททางสังคม-วัฒนธรรมคล้ายคล่งกันได้
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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.
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	 	 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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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
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products in the local market
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friendly manners 

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

Present: Sorting recyclable and
 organic wastes in all
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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	reflexed	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	expenses	

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	context.

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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