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สาสน์จากนายกเทศมนตรี 
นครพิษณุโลก  
 

ผองเพ่ือนท่ีรักยิ่ง   
 
 ำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ที่เกิดขึน้ใน  
 ขณะนี ้ ถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงที่ สุดที่

มนุษยชำติก ำลังเผชิญ  ปัญหำสภำวะโลกร้อนได้
ลุกลำมไปทั่ ว โดยคำดกำรณ์กันว่ำจะด ำเนินต่อไป
เป็นระยะเวลำนำน และมีศักยภำพสูงท่ีจะส่งผลด้ำน
ลบต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์ทัง้ในปัจจุบันและรุ่น
ต่อ ๆ ไป ดังนัน้ จึงต้องเร่งด ำเนินกำรที่จ ำเป็นอย่ำง
เร่งด่วนโดยพวกเรำทุกคน 
 

เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนัว่าสองในสามโดยประมาณ
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้บนโลก มีสาเหตจุาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งอาจมาจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลและกิจกรรมในเขตเทศบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อบรรเทำสภำวะกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงใน
การน าผู้บริโภค (พลเมือง) เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายท่ีก าหนดจากส่วนกลาง นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ มี
สว่นในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ อาคาร ภาคขนส่ง ภาคการจดัการของเสีย 
และอ่ืน ๆ   
 

เทศบำลนครพิษณุโลกประเทศไทย ก ำหนดภำพลักษณ์ของตนเองไว้เป็นเทศบำลที่ มี
ควำมล ำ้หน้ำและมีควำมรับผิดชอบ ยดึถือเป็นพันธกิจต่อโลกที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ตลอด
ทศวรรษของความพยายามท่ีได้ทุ่มเทโดยเจ้าหน้าท่ีและการสนับสนุนจากพันธมิตรท าให้ เทศบาลนคร
พิษณโุลกมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภมูิภาคและระดบัโลกกบัผลงานและนโยบายท่ีโดดเดน่ 
โดยเฉพาะการจดัการด้านสุขภาพ และการจดัการสิ่งแวดล้อมเมือง  และเราจะยงัไม่หยุดเพียงเท่านี ้ เรา
เช่ือว่าเทศบาลนครพิษณุโลกในปัจจุบันมีความพร้อมเข้าร่วมในการสร้างความท้าทายด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ด้วยเหตนีุ ้เราจึงเร่ิมก้าวแรกในการจดัท าข้อมลูฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเทศบาลนครพิษณโุลก และขยายให้ครอบคลมุถึงพืน้ท่ีต าบลในเมืองในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯ  
โดยค านงึถึงมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีมีอยูท่ัง้ในระดบัชาตแิละระดบัโลก  

ก 



2 
 

 
ในนำมเทศบำลนครพษิณุโลกถือเป็นเกียรติและเป็นควำมภำคภูมิใจอย่ำงสูงท่ีข้ำพเจ้ำได้

เปิดตัว รำยงำนฉบับปฐมฤกษ์บัญชีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพิษณุโลก ซึ่ ง
จัดท ำขึน้จำกข้อมูลปี 2555 และปี 2556 รวบรวมโดยคณะกรรมกำรโครงกำรเทศบำลคำร์บอนต ่ำ
ของเรำเอง  
 

นบัเป็นภารกิจในห้วงเวลานานนบัปี บนความทุ่มเทและเหน่ือยยากของคณะท างานเทศบาล ฯ ท่ี
ได้รับมอบหมาย  โดยได้รับการสนบัสนนุจากส านกัเลขาธิการอาเซียนและสถาบนัยทุธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โลก (IGES) รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง เราขอแสดงความช่ืนชมเป็นอย่างสงู  ทัง้นี ้ไม่ใช่เร่ืองง่ายเน่ืองจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้บุคลากรและผู้ เก่ียวข้องของเทศบาล  ฯ หน่วยงานรัฐหลายแห่ง 
ตลอดจนผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีไมใ่ชภ่าครัฐ คือ ภาคเอกชน เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมัน่ใน
ความคิดสร้างสรรค์และเช่ือว่า “เราท าได้”  เราสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคทัง้ปวงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รายงานฉบบันี ้ท าให้เราก้าวมายืนในกลุ่มเล็ก ๆ ของเมืองผู้บกุเบิกในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  ท่ีมีการ
จดัการในการพฒันาบญัชีก๊าซเรือนกระจกของท้องถ่ิน  
 

กระผมหวังว่ำรำยงำนฉบับนีจ้ะเป็นฐำนส ำคัญต่อไปส ำหรับงำนวิจัยในอนำคตและ
โครงกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน กำรพัฒนำที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเมืองคำร์บอนต ่ำของเทศบำลนครพิษณุโลก นอกจากนัน้ ยังหวังว่า
รายงานจะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัวิจยั ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ ให้การสนบัสนนุ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบับญัชี
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกระดบัเมืองและระบบตรวจวดั การรายงานผลและการทวนสอบ  (MRV)  
 

ท้ำยที่สุดนี ้เรำตระหนักดีว่ำผู้บุกเบิกไม่ได้ท ำงำนแต่เพียงล ำพัง  กำรร่วมมือร่วมใจท ำให้
เรำบรรลุผลได้มำกขึน้  เทศบาลนครพิษณุโลกมีความมุ่งหวังท่ีจะร่วมงานกับพันธมิตรให้มากขึน้เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถในการจดัท าบญัชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการด าเนินการโครงการ
เมืองคาร์บอนต ่า เพ่ือการเป็น “ต้นแบบ” ของอาเซียนและภมูิภาคตอ่ไป     
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
(นายบญุทรง แทนธานี) 
นายกเทศมนตรีนครพิษณโุลก 
ประเทศไทย 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 
ควำมเป็นมำ  
 เม่ือปี 2554 เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับเลือกจากส่วนกลางให้เป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบกลุ่มแรก
ของประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN ESC1  Model Cities Programme) ซึ่งมีการบริหารจดัการโครงการร่วมกนัโดยส านกัเลขาธิการ
อาเซียนและสถาบนัยทุธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  (IGES)  โดยในปี 2555 โครงการ ฯ ได้ประกาศรับสมคัรผู้
ร่วมโครงการเพ่ือขอรับเงินสนบัสนุนจาก เครือข่ายศนูย์วิจยัเฉพาะด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศแห่ง
เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Network for Global Change Research-APN) โดยผู้สมคัรต้องย่ืนข้อเสนอ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจดัท ากรอบต้นแบบเพ่ือตรวจวดั รายงานและการทวนสอบ ของ
การเกิดก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง  
 

เมืองพิษณโุลกได้ย่ืนข้อเสนอโครงการ ฯ ตอ่สถาบนัยทุธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  (IGES) จาก
ประสบการณ์กว่าทศวรรษท่ีผา่นมาเมืองพิษณโุลกมีกิจกรรมความร่วมมือกบัตา่งประเทศหลายโครงการ ฯ 
และมีความต้องการท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นเมืองต้นแบบ ท าให้เมืองพิษณโุลกได้รับการตอบ
รับในฐานะเป็นผู้ ร่วมโครงการด าเนินการร่วมกบั IGES  และได้รับการสนบัสนนุเงินทนุแบบให้เปลา่จาก
เครือข่ายศนูย์วิจยัเฉพาะด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศแหง่เอเชียแปซิฟิก (APN)  โดยมีระยะเวลาด าเนิน
โครงการตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557  
 
วตัถปุระสงค์หลกัในการด าเนินโครงการ คือ 

i. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการปฏิบตังิานภายใต้กรอบ 
การตรวจวดั การรายงานและการทวนสอบ (MRV) เพ่ือจดัท าบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกระดบั
องค์กร คือ เทศบาลนครพิษณโุลก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง คือ ต าบลในเมือง      

ii. ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อแรก โดยจดัท าบญัชีฐานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
และต าบลในเมือง พร้อมทัง้สามารถจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีความเป็นไปได้ในการดแูลรักษาและ
พฒันาบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก   

iii. เพ่ือท าความเข้าใจด้านสถาบนั การบริหารจดัการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของการจดัท าบญัชีการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในพืน้ท่ีเทศบาลและชมุชนเมืองในบริบทของประเทศไทยและประเทศก าลงั
พฒันา (ตวัอยา่งเชน่ ความสามารถในการให้ค าแนะน าตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ในการจดัท ารายงาน  

                                                      

 
1  ‘เมืองที่มีความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม’ (Environmentally Sustainable Cities-ESC) เป็นชื่อที่ใช้เรียกโดยคณะท างานเมืองที่มีความยัง่ยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ASEAN Working Group on ESC (AWGESC) ซึง่ตัง้ขึน้เม่ือปี 2546 และได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน 
ในการพฒันากรอบค าแนะน าส าหรับเมืองที่มีความยัง่ยืนเพื่อรองรับหลากหลายสถานการณ์ในกลุม่อาเซียน   ตลอดจนกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือ
รับมือกบัปัญหาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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การจดัการและมอบหมายหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลูในกลุม่เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และสิ่งจงูใจใน
การท ากิจกรรม เป็นต้น)   

 
รายงานฉบบันีเ้ป็นหนึง่ในผลงานหลกัท่ีเป็นรูปธรรมจากโครงการ  

 

วธีิกำรศึกษำ 
รายงานได้น าเสนอข้อมลูสองชดุท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และอ้างอิงถึงกรอบการท างาน/มาตรฐาน 

ของการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครพิษณโุลก และของต าบลในเมือง ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ส าหรับบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ฯ ได้อ้างอิงถึง 
o “ข้อก ำหนดของ ICLEI (รัฐบำลท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน)  ในกำร

ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนปริมำณและกำรรำยงำนบัญชีก๊ำซ
เรือนกระจก” (เวอร์ชัน่ 1.1; พฤษภาคม 2553) และ 

o แนวทำงกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริน้ท์ของเทศบำล พัฒนำโดยองค์กำรบริหำร
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) - TGO 

 ส าหรับบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ของต าบลในเมือง จะอ้างอิงถึง   
GPC Pilot Version 1.0 ( http://www.ghgprotocol.org/city-accounting );  

 
มีการจดัเก็บข้อมลูในระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิ โดยเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ฯ และทบทวนข้อมลู

อีกครัง้โดย IGES ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก (เป็นท่ีปรึกษาอิสระในพืน้ท่ีซึง่เคยร่วมงานอย่างใกล้ชิด
กบัเทศบาลนครพิษณุโลกมากวา่สิบปีภายใต้โครงการความร่วมมือตา่งประเทศ) ข้อมลูบญัชีการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีน าเสนอในสว่นของเทศบาล เป็นข้อมลูท่ีครอบคลมุกิจกรรมตา่ง ๆ ในปีปฏิทิน 2556 2 
สว่นข้อมลูบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของต าบลในเมือง จะครอบคลมุกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ตามปีปฏิทิน 
2555 หากไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้เป็นท่ีเข้าใจวา่ข้อมลูกิจกรรมทัง้หมดท่ีเสนอไว้ในรายงานนีเ้ป็นข้อมลู
ท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลนครพิษณุโลก  
 

นอกจากข้อมลูกิจกรรมหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับรายงานการจดัท าบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
รายงานนีย้งัเป็นข้อมลูให้กบัพิษณโุลกส าหรับความพยายามตอ่ไปในอนาคต เพ่ือท าให้พิษณโุลกเป็นเมือง
สะอาด มีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิผลและเป็นเมืองคาร์บอนต ่า บรรลซุึง่การเป็นเมืองท่ีมีความยัง่ยืน
ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตา่ง ๆ ดงักลา่วสง่ผลตอ่การเกิดก๊าซเรือนกระจกของเมือง 
ทัง้นีค้าดหวงัวา่เทศบาลจะพฒันาขีดความสามารถได้เป็นอยา่งมากส าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ตอ่ไปในอนาคต     
 
                                                      

 
2
 ‘ปีปฏิทิน’หมายถึงระยะเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม ส่วนปีงบประมาณของประเทศไทยจะเร่ิมตัง้แต่เดือนตลุาคม   

http://www.ghgprotocol.org/city-accounting
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การค านวณทัง้หมดท่ีได้น าเสนอในรายงานนี ้ เป็นการค านวณจากฐานข้อมลูท่ีมีอยูแ่ละดีท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะรวบรวมได้โดยเจ้าหน้าท่ีของเมืองพิษณุโลกและนกัวิจยัจาก IGES เป็นข้อมลูถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2557 โอกาสในการผิดพลาด อาจเกิดขึน้ได้เน่ืองจากเป็นความพยายามครัง้แรกของเทศบาลนครพิษณโุลก
เพ่ือจดัท าบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลและของต าบลในเมืองพิษณุโลก อย่างไรก็ตามได้มี
ความพยายามทกุวิถีทางในการตรวจสอบข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูได้มาอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์
ครบถ้วน  

 
รายงานฉบบันีไ้มไ่ด้มุง่เน้นท่ีจะน าเสนอข้อมลูท่ีสมบรูณ์แบบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

เมืองพิษณโุลก แตมุ่ง่หวงัให้ (i) เป็นข้อมลูเพื่อการก าหนดนโยบายเมืองคาร์บอนต ่า    (ii) เพ่ือการออกแบบ
โครงการเมืองคาร์บอนต ่าในอนาคต(โดยเฉพาะเม่ือต้องร่วมมือกบัองค์กรสนบัสนนุจากตา่งชาติ) และ (iii) 
เพ่ือพฒันางานวิจยัตอ่ไปในอนาคต  ในสว่นท่ีข้อมลูไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในแง่ของความสมบรูณ์และ
ความถกูต้อง ได้มีการตัง้สมมตุฐิานและได้ให้รายละเอียดของแหลง่ข้อมลูเพื่อให้ผู้ ท่ีมีความสนใจได้
ชว่ยเหลือเทศบาลนครพิษณุโลกในการพฒันารายงานการจดัท าบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในปีตอ่ไป
ให้มีคณุภาพและความถกูต้องสงูยิ่งขึน้  

 

นกัวิจยัอาจสนใจบทอ้างอิงตอ่ไปนี ้ 

 ภาคผนวก A: ค าอธิบายในรายละเอียดขัน้ตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ภาคผนวก B: สรุปตารางการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล ในปี 2556  
 แผน่งานโปรแกรม Excel และบนัทกึงานวิจยัการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าไปท่ี

หน้าเพจของโครงการ APN ( http://www.apn-gcr.org/resources/items/show/1913 ) 
 

 

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพษิณุโลก  
ในปี 2556 การปฏิบตังิานของเทศบาลนครพิษณุโลกได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยประมาณ 

25,149 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่  
 

จ าแนกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามภาคกิจกรรม ได้ดงันี ้  การจดัการขยะมลูฝอย (15,067 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) การผลิตน า้ประปา (4,876 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่)  อาคารและ
สถานประกอบการไมร่วมสถานประกอบการด้านขยะมลูฝอยและประปา (1,979 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่) ไฟสอ่งสวา่งบนถนนและสญัญาณจราจร (1,483 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ ) กลุม่      
ยานยนต์ (1,440 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ ) ดตูารางท่ี 1 และรูปท่ี 1 

 
  

http://www.apn-gcr.org/resources/items/show/1913
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ปัจจบุนั การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกตามประเภทการปลอ่ย หรือ ‘Scopes’3 ได้แก่ Scope 1 
(การปล่อยก๊าซโดยตรง – ท่ีเกิดขึน้ในเทศบาลนครพิษณโุลก 8%)  Scope 2 (ก๊าซเรือนกระจก – จากการ
ซือ้พลงังานไฟฟ้า 32%) และ Scope 3 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้จากนอกเขตเทศบาล รวมถึง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดท่ีปล่อยออกมาโดยอ้อม 60%)  ดรููปท่ี 2  

 
  

                                                      

 
3  ข้อก าหนดการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก ก าหนดให้การรายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามขอบเขตการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีตา่งกนั 
(Scope) เพ่ือให้สามารถประเมินการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างครบถ้วน  ตวัอย่าง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะรายงานการเกิดก๊าซเรือนกระจกจาก
กระแสไฟท่ีรับซือ้เข้ามาไว้ใน Scope 2 แตผู่้ ให้บริการไฟฟ้าซึง่ตัง้อยู่นอกเขตเทศบาล ฯ จะรายงานการเกิดก๊าซเรือนกระจกของการซือ้ขายไฟไว้ใน Scope 1 
ดงันัน้ พงึระลกึไว้ว่าการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใน  Scope 2 เป็นการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใน   Scope 1 ของอีกองค์กรหนึง่เสมอ การรายงานการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกตาม Scopes ช่วยท าให้มัน่ใจว่าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้สร้างฐานข้อมลูท่ีครอบคลมุปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมด 
ข้อมลูท่ีได้จะช่วยในการตดัสนิใจตา่ง ๆ รวมถึงการก าหนดกิจกรรมการด าเนินการของท้องถ่ิน แม้ว่าจะไม่เกิดขึน้บ่อยนกัแตเ่ป็นไปได้ท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินอาจเข้าควบคมุการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 (ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้ในเขตเทศบาล ฯ)  มากกว่า Scope 2 และ 3 ก็ได้    



7 
 

 

 
 
 
 

  

15,067 

4,876 

1,979 

1,483 

1,440 

296 

7 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 

สถานประกอบการการจดัการขยะมลูฝอย  

บริการน า้ประปา 

อาคารและสถานประกอบการอ่ืน ๆ 

ไฟสอ่งสวา่งบนถนนและสญัญาณจราจร  

กลุม่ยานพาหนะ 

โรงบ าบดัน า้เสีย 

การร่ัวไหลและอ่ืน ๆ  

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (tCO2e) 
ภำ

คก
ำร
ปล่

อย
  

0 

1,979 

0 

0 

1,483 

0 

250 

4,554 

72 

296 
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1,440 

0 

0 

358 

44 

14,666 
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0 
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Scope 1 

Scope 2 

Scope 3 

การร่ัวไหลและแหลง่อ่ืน ๆ  สถานประกอบการด้านขยะมลูฝอย กลุม่ยานพาหนะ 
โรงบ าบดัน า้เสีย บริการน า้ประปา ไฟสอ่งสว่างบนถนนและสญัญาณจราจร 
อาคารและสถานประกอบการอ่ืน ๆ  

รูปท่ี 1:  
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพษิณุโลกตำมภำคกำรปล่อยก๊ำซ ฯ (ปี 2556)  

รูปท่ี 2:  
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกตำมขอบเขตกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Scope)  

ของเทศบำลนครพษิณุโลก (ปี 2556)  
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ตำรำงท่ี 1: สรุปกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของเทศบำลนครพษิณุโลก (ปี 2556)  
(ตำมข้อก ำหนดกำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกำรจัดท ำบัญชีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเชิงปริมำณและกำรรำยงำน)  
 

ขอบเขต 
(Scope) ภำคกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปริมำณ หน่วย  ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 

 (ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ) 

อำคำร และสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ของเทศบำล ฯ 
1 การเผาไหม้เชือ้เพลิงอยู่กบัที่       

2 ปริมาณไฟฟ้าซือ้ ส าหรับอาคารเทศบาล  
(ไม่รวมโรงผลิตน า้ประปาและสถานจดัการขยะ)  3,528,319 kWh 1,979 

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงบนถนนและสัญญำณจรำจร  
2 ปริมาณไฟฟ้าซือ้  2,643,371 kWh 1,483 

กำรผลิตน ำ้ประปำ  
1 การเผาไหม้เชือ้เพลิงอยู่กบัที ่       
2 ปริมาณไฟฟ้าซือ้  8,117,072 kWh 4,554 
1 การปรับปรุงคณุภาพน า้ (บริโภคในเขตเทศบาล)  9,483,132 ลบ.ม. 250 
3 การปรับปรุงคณุภาพน า้ (ส าหรับบริการนอกเขต) 2,719,198 ลบ.ม. 72 

โรงบ ำบัดน ำ้เสีย 
1 ระบบบอ่เกรอะไม่ผ่านการบ าบดัและระบายทิง้โดยตรง 9,483,132 ลบ.ม. 296 

ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน  
ท่าอากาศยาน  
ยำนพำหนะและอุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้เชือ้เพลิง  

1 

แหล่งเผาไหม้เชือ้เพลิงเคล่ือนท่ี        
  - ดีเซล 495,177 ลิตร 1,359 
  - เบนซนิ 3,873 ลิตร 8 
  - แก๊สโซฮอล 31,376 ลิตร 69 
   - CNG 77,161 ลบ.ฟตุ 4 

2 ปริมาณไฟฟา้ซ้ือ        
3 การเดินทางของพนกังาน        

แหล่งก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
สถำนประกอบกำรขยะมูลฝอย   

1 แหล่งเผาไหม้เชือ้เพลิงอยู่กบัที ่       
1 โรงหมกัปุ๋ ย (ท่ีแหล่งก าเนิด) 1,890,000 กิโลกรัม 358 
2 ปริมาณไฟฟ้าซือ้  77,615 kWh 44 
3 ปริมาณขยะท่ีฝังกลบ 26,522,257 กิโลกรัม 14,666 

กลุ่มกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรร่ัวไหล และ อ่ืน ๆ  

1 

การใช้ปุ๋ ย 4,440 กิโลกรัม 4 
N (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยสมมตุฐิาน) 666 กิโลกรัม 2 
P (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยสมมตุฐิาน) 666 กิโลกรัม 1 
K (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยสมมตุฐิาน) 666 กิโลกรัม  0 

1 สารท าความเย็น – อาคาร        
1 สารท าความเย็น – ยานพาหนะ อปุกรณ์          
  รวม     25,149 
 
หมายเหต:ุ รายการท่ีแสดงไว้ด้วยตวัอกัษรสแีดง คือ แหลง่ก าเนดิก๊าซเรือนกระจก ที่ไมไ่ด้รวมไว้ในรายงานฉบบันี ้
เนื่องจากยงัขาดข้อมลูที่เช่ือถือได้ หรือมีข้อมลูแตพ่ิจารณาแล้ววา่ไมส่ามารถน ามาใช้ได้กบัสถานการณ์ของเมืองพิษณโุลก   
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กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของชุมชน/ต ำบลในเมืองพษิณุโลก  
เทศบาลนครพิษณโุลกได้รวบรวบข้อมลูเพื่อเป็นข้อมลูฐานส าหรับปี 2555 ตามแนวทางท่ีก าหนด

ในการท าบญัชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัชมุชน (GPC) อยา่งไรก็ตาม ภายในกรอบระยะเวลาสัน้ของ
โครงการ ฯ ประกอบกบัการขาดประสบการณ์การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก ท าให้เป็นเร่ืองยากท่ีจะได้มา
ซึง่ข้อมลูท่ีสมบรูณ์และมีคณุภาพสงูเพ่ือใช้ค านวณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากแหลง่ปลอ่ยก๊าซเคล่ือนท่ี 
(ภาคการขนสง่)  
 

ตวัอยา่งเชน่ ข้อก าหนดก๊าซเรือนกระจกก าหนดให้เมืองแยกรูปแบบการคมนาคม เป็นการ
คมนาคมภายในเขตเมืองและการคมนาคมระหว่างเมือง ซึง่ต้องมีเทคนิคในระดบัสงูในการเก็บข้อมลู เชน่ 
การใช้แบบจ าลองการจราจร ซึง่เกินความสามารถของ IGES และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลนครพิษณโุลก  
 

แม้วา่จะไมส่ามารถรวบรวมข้อมลูได้ทัง้หมด แตข้่อมลูฐานและบทเรียนตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนัเป็นผล
จากความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมลู ก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับความพยายามของเทศบาล ฯ และ
องค์กรปกครองท้องถ่ินตอ่ไปในอนาคต 
 

ตารางท่ี 2 เป็นการสรุปข้อมลูท่ีรวบรวมได้ในรายงานฉบบันี ้ รายการท่ีแสดงไว้ด้วยสีแดงเป็น
ข้อมลูท่ีไมมี่การรวบรวมหรือไมส่ามารถใช้ได้ในกรณีของเมืองพิษณโุลก  
 
ตำรำงท่ี 2: สรุปข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของต ำบลในเมือง ที่รวบรวมโดยเทศบำล ฯ 

(ข้อก ำหนดก๊ำซเรือนกระจก GHG Protocol Pilot Version 1.0) 
 

Scope แหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
หมำยเหตุ  

(ข้อมูลที่ปรำกฏและค ำแนะน ำส ำหรับกำรศึกษำ
ต่อไปในอนำคต)  

 I.) แหลง่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกอยูก่บัท่ี  

 I.1) อาคารท่ีพกัอาศยั  ข้อมูลการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ขอรับมา
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 
ต้องน ามาตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจาก
การแยกเฉพาะข้อมูลอาคารในเขตเทศบาล
นครพิษณโุลกท าได้ยาก 

 “ประเภทผู้ ใช้” ในข้อมูลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิ ภ า ค ไม่ ต ร ง กับ ก า ร จ า แนกภาย ใ ต้
ข้อก าหนดก๊าซเรือนกระจก จ าเป็นต้องท าการ
ตีความอีก  

 ได้จ าแนกกลุ่มผู้ จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม เป็น
ร้านค้า/ร้านค้าย่อย/โรงงานต่าง ๆ (เป็นก๊าซ
หงุต้มส าหรับใช้ที่บ้านและร้านอาหาร)   และ
สุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลการจ าหน่าย 
คณุภาพข้อมลูยงัต้องท าการปรับปรุงตอ่ไป  

1 I.1.1) การปลอ่ยโดยตรง  
2 I.1.2) การปลอ่ยโดยอ้อม  

 I.2) อาคารพาณิชย์/หนว่ยงานตา่ง ๆ  
1 I.2.1) การปลอ่ยโดยตรง  
2 I.2.2) การปลอ่ยโดยอ้อมจากการใช้พลงังาน  

 I.3) แหลง่ก าเนิดพลงังาน  
1 I.3.1) การปลอ่ยโดยตรง  
2 I.3.2) การปลอ่ยโดยอ้อมจากการใช้พลงังาน 

 I.4)  การใช้พลงังานภาคอตุสาหกรรม 
1 I.4.1) การปลอ่ยตรง  
2 I.4.2) การปลอ่ยโดยอ้อมจากการใช้พลงังาน 

 I.5) การปลอ่ยจากการร่ัวไหล 

1 I.5.1) การปล่อยโดยตรง  
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 II.) แหลง่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเคลือ่นท่ี  

 II.1) การคมนาคมโดยยานยนต์  
1 II.1.1) การปลอ่ยโดยตรง (Scope 1)  เก็บข้อมูลการจ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงจาก

สถานีบริการน า้มันเชือ้เพลิง 2 แห่งจาก
ทัง้หมด 8 แห่งของต าบลในเมือง  ข้อมลูนีม้ี
ประโยชน์ในการเป็นข้อมูลชีน้ าเพื่อประเมิน
การใช้น า้มนัเชือ้เพลิงของการคมนาคมโดย
ยานยนต์ทัง้หมด  

 การศึกษาต่อไปอาจเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเชิงคณุภาพของการคมนาคมข้ามเขต
เทศบาล ซึง่มีเส้นทางการคมนาคมมากมาย 
เนื่องจากเทศบาล ฯ เป็นผู้ดูแลสถานีขนส่ง
ผู้ โดยสารจงัหวดัพิษณโุลก  

2 II.1.2) การปลอ่ยโดยอ้อมจากการใช้พลงังาน 

3 
II.1.3) การปลอ่ยโดยอ้อมจากการสญัจรข้ามเขต
หรือข้ามประเทศโดยยานยนต์ ซึง่เร่ิมต้นและสิน้สดุ
การคมนาคมภายในเขตเทศบาล   

 II.2) รถไฟ  
1 II.2.1) การปล่อยโดยตรงทัง้หมด (Scope 1)  ข้อมูลความถ่ีเที่ยวการเดินทางของรถไฟ  

ระยะทางของแต่ละเที่ยวและการใช้น า้มัน
เชือ้เพลิงโดยเฉลี่ยเป็นค่าโดยประมาณ 
ได้ รับความช่วยเหลือจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย การศกึษาในอนาคตต้องท าการ
ตรวจสอบข้อมลู  

2 II.2.2) การปล่อยทางออ้มจากการใช้พลงังาน 
(Scope 2) 

3 

II.2.3) การปล่อยทางออ้มจากการเดินทางขา้มเขต
เทศบาล หรือการเดินทางข้ามประเทศ ทีมี่
จุดเร่ิมตน้และจดุส้ินสดุการเดินทางภายในเขต
เทศบาล  

 II.3) การสญัจรทางน า้  
1 II.3.1) การปลอ่ยโดยตรง (Scope 1)  จ านวนเรือที่สญัจรในแม่น า้ส่วนที่ไหลผ่าน

เมือง  ความถ่ีในการสัญจรและการใช้
เชื อ้เพลิงโดยเฉลี่ย  การศึกษาต่อไปใน
อนาคตอาจต้องเน้นการตรวจสอบข้อมลู  

2 II.3.2)การปลอ่ยทางอ้อมจากการใช้พลงังาน 
(Scope 2) 

3 

II.3.3) การปลอ่ยทางอ้อมจากการสญัจรข้ามเขต
เทศบาล หรือการคมนาคมระหวา่งประเทศ ทีม่ี
จดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุการเดินทางภายในเขต
เทศบาล 

 II.4) การขนส่งทางอากาศ      สนามบินจงัหวดัพิษณุโลกไม่ได้ตัง้อยู่ต าบล
ในเมือง ขณะที่พิษณุโลกมีโรงแรมเป็น
จ านวนมากที่ต้องรับส่งนักท่องเที่ยวตาม
เที่ยวบินต่าง ๆ ในอนาคตการศึกษาใน
รายละเอียดของประเด็นนีอ้าจเป็นประโยชน์ 

1 II.4.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1) 

2 II.4.2) การปล่อยทางออ้มจากการใช้พลงังาน 
(Scope 2) 

3 
II.4.3) การปล่อยทางออ้มจากการบินระหว่างเมือง 
หรือการบินระหว่างประเทศ ทีมี่จดุเร่ิมตน้และ
จุดส้ินสดุการเดินทางภายในเขตเทศบาล 

 II.5) เคร่ืองยนต์อยู่กบัที ่  
1 II.5.1) การปล่อยโดยตรง (Scope 1)  
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 III.) ภาคการจดัการของเสยี   

 III.1. การก าจดัขยะมลูฝอย   

1+3 

III.1.1) ทางเลอืก-1: โดยวิธี First Order Decay 
(FOD) – ปลอ่ยตรง (Scope 1-ปีปัจจบุนั) และ
ทางอ้อม (Scope 3-ปีก่อนหน้า) การปลอ่ยก๊าซ
จากบอ่ฝังกลบขยะ ทีต่ัง้อยูใ่นเขตเทศบาล (ไมร่วม
การปลอ่ยจากขยะที่รับเข้ามาจากเทศบาลอื่น)  

 ข้อมลูน า้หนกัขยะทัง้หมดที่น าไปก าจดั  
รวบรวมได้จากระบบเคร่ืองชัง่ ณ บอ่ฝัง
กลบ ฯ ของเทศบาลนครพิษณโุลก  

 เมื่อชว่งปลายของปีพ.ศ.2556 มีการ
บ าบดัขยะโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ มากขึน้ 
สง่ผลตอ่ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต จ าเป็นต้องน ามารวมไว้ในการ
ค านวณอยา่งละเอียด  
 

1+3 

III.1.2) ทางเลอืก-2: โดยวิธี Methane 
Commitment (MC) – ทางตรง (ปีปัจจบุนั) และ
ทางอ้อม (Scope-3 ปีตอ่ไป) การปลอ่ยก๊าซจาก
บอ่ฝังกลบขยะ ที่ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล (ไมร่วมการ
ปลอ่ยจากขยะที่รับเข้ามาจากเทศบาลอื่น)  

3 III.1.3) การปลอ่ยทางอ้อม(Scope 3) จากการฝัง
กลบขยะชมุชนในบอ่ขยะ ฯ ที่ตัง้อยูน่อกเขตชมุชน  

 III.3) การบ าบดัของเสยีด้วยวิธีทางชีวภาพ 

1 
III.3.1) ทางตรง (Scope 1) ปริมาณก๊าซจากการ
บ าบดัขยะในเขตชมุชน โดยวิธีชีวภาพ (ไมร่วมก๊าซ
ที่เกิดจากขยะที่รับเข้ามาจากชมุชนอื่น)  

 ในปี 2556 ได้เร่ิมจดัท าโครงการน าร่อง
การน าขยะจากตลาดสด และน าเศษ
อาหารจากร้านอาหารมาท าปุ๋ ยหมกั 
นอกจากนัน้ ยงัมีโครงการก๊าซชีวภาพท่ี
ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนัและต่อไปใน
อนาคต การศกึษาตอ่ไปจึงควรพิจารณา
รายละเอียดโครงการเหลา่นีไ้ว้ในบญัชี
ก๊าซเรือนกระจกด้วย   

3 III.3.2) ปริมาณก๊าซทีเ่กิดทางออ้ม (Scope 3) 
จากการบ าบดัขยะแบบชีวภาพนอกเขตเทศบาล 

 III.4) เตาเผาและการเผาในทีโ่ล่ง  

1 
III.4.1) ทางตรง (Scope 1) ก๊าซทีเกิดจากการเผา
ในเตาเผาและการเผาในทีโ่ล่งในเขตเทศบาล (ไม่
รวมก๊าซทีเ่กิดจากของเสียจากภายนอกชมุชน)  

 

3 III.4.2) ทางออ้ม (Scope 3) จากเตาเผาและการ
เผาในทีโ่ล่งนอกเขตเทศบาล 

 

 III.5) การบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้าท้ิง   ข้อมลูน า้ประปา รวบรวมได้จากกองการ
ประปา และอาจน ามาใช้เป็นข้อมลูชีน้ าใน
การประมาณการปริมาตรน า้เสยี การศกึษา
ในอนาคตควรท าการศกึษาลงไปในเชิงลกึ 1 

III.5.1) การปล่อยทางตรง (Scope 1) ก๊าซเรือน
กระจกทีเ่กิดจากการบ าบดัน ้าเสียและการระบาย
น ้าท้ิงในเขตเทศบาล (ไม่รวมก๊าซเรือนกระจกจาก
ของเสียทีเ่ข้ามาจากพืน้ทีอื่น่)  

3 
III.5.2) การปล่อยทางออ้ม (Scope 3) จากการ
บ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้าท้ิงจากของเสีย
นอกเขตเทศบาล 
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IV.) ภาคกระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลิตภณัฑ์
(IPPU) 

 

1 IV.1) การปล่อยโดยตรงจากกระบวนการอตุสาหกรรม   

1 IV.2) การปล่อยโดยตรงจากการใช้ผลิตภณัฑ์   

 V.) ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ทีดิ่น (AFOLU)  
1 V.1) การปล่อยโดยตรงจาก AFOLU  

 VI.) การปล่อยโดยออ้มแบบอืน่  
3 VI.1) การปล่อยทางออ้มจากแหล่งอืน่ ๆ ทัง้หมด (Scope 3)   

3 
VI.2) การปล่อยทางออ้มข้ามเขตทัง้หมด(Scope 3) ก๊าซ
เรือนกระจกทีเ่กิดจากการแลกเปลีย่น/บริโภคสินคา้และ
บริการ 

 

 
กิจกรรมในปัจจุบันและกิจกรรมตำมแผนงำนที่ส่งผลต่อกำรปล่อยก๊ำซ ฯ 
 

เมืองพิษณโุลกไมไ่ด้ก าหนดเปา้หมายในการลดก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้มีการ
บงัคบัโดยกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลายอย่างท่ีท าอยู่ในปัจจบุนัรวมถึงกิจกรรมตอ่ไปในอนาคต 
ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีมีศกัยภาพมีส่วนร่วมลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว พิษณุโลกมุ่งหวงัท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมด้านประสิทธิภาพพลงังาน และพลงังานทดแทนตามนโยบายของประเทศ   
 

ข้อแนะน ำ 

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชุมชนโลก ได้เพิ่มบทบาทส าคญัขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ในการเผชิญกับสภาวะโลกร้อน ใน

การบรรลุถึงเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนในทุกด้าน  การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกนบัเป็น
ก้าวแรก   ในอนาคตรัฐบาลของประเทศก าลงัพัฒนาอาจต้องก าหนดตวับทกฎหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนถ่ินมีการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดบัเมือง (เช่นเดียวกับท่ีญ่ีปุ่ น) ดังนัน้ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจเร่ิมด าเนินการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของเมือง ในรูปแบบของ
การด าเนินการโดยความสมคัรใจ เพ่ือเพิ่มความพร้อม และมีความสอดคล้องหากมีการบงัคบัโดย
ตวับทกฎหมายท่ีอาจก าหนดขึน้ตอ่ไป  

 องค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีมีกิจกรรมการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (ยังขาดการบังคับใช้โดย
กฏหมาย) ส่งสญัญาณไปยงัหน่วยงานแห่งชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศ ถึงความก้าวหน้า 
ความสามารถสูงและความส านึกต่อโลก  อาจช่วยดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและความ
ชว่ยเหลือตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการสร้างความก้าวหน้าของการพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน  

 ไม่ว่าจะอย่างไร การกระตุ้นให้องค์กรปกครองท้องถ่ินด าเนินการจัดการจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในระดบัเมือง เพ่ือให้เป็นมาตรการฐานในการช่วยพฒันาทกัษะพืน้ฐานของเจ้าหน้าท่ีใน
การขบัเคล่ือนข้อมูลส าหรับการวางแผนพฒันาเมือง การก าหนดนโยบายและการจดัท าโครงการ
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รวมถึงการติดตามและประเมินผล  ทกัษะเหล่านีมี้ประโยชน์ต่อการท าโครงการต่าง ๆ ไม่จ ากัด
เฉพาะเพียงการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกเทา่นัน้  

 เน่ืองด้วยเทศบาลฯ มีกระบวนการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูมาก่อนหน้าแล้ว ข้อมลูท่ีต้องการส าหรับ
บญัชีก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลจึงมีปรากฎอยู่เป็นจ านวนมากหลากหลายรูปแบบด้วยกัน 
ความท้าทายก็คือการสร้างกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดเหล่านีใ้ห้เป็นกิจวตัรอย่างเป็น
ระบบและมีความยั่งยืน โดยต้องค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ประกอบกับความสัมพันธ์ของการ
ท างานภายในเทศบาล ฯ ท่ีต้องเป็นรูปแบบเฉพาะส าหรับเทศบาล ฯ เทา่นัน้  

 รูปแบบการด าเนินการของพิษณโุลก อาจเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กบัเทศบาลอ่ืน ๆ 
ในระดบัเดียวกัน (คือมีจ านวนประชากร 120,000 คน  มีเศรษฐกิจท่ีเน้นการให้บริการ และเป็น
ศนูย์ราชการ) รวมถึงมีลกัษณะการจดัองค์กรแบบเดียวกัน (คือ ท างานแนวรุก มีความมุ่งหวงัสูง 
โดยเจ้าหน้าท่ีระดับปฎิบัติการท่ีมีความกระตือรือร้น) รูปแบบการปฎิบัติท่ีดี ท่ีน่าสนใจ ของ
พิษณโุลกเมืองต้นแบบ ได้แก่  
o มีการเก็บรวมรวมข้อมลูอยา่งจริงจงัและยัง่ยืน โดยกระจายขัน้ตอนการท างานไปในแตล่ะ

หนว่ยงาน/อาคาร พร้อมก าหนดผู้ประสานงานไว้ในแตล่ะหนว่ยงาน/อาคาร   
o มีการพฒันาระบบรายงานออนไลน์ในการใช้พลงังานภายในหน่วยงานและการเก็บข้อมลู

ข้ามหน่วยงานให้เป็นงานประจ าท่ีมีความยั่งยืน การติดตามการใช้พลังงานนับเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีส าคญั   เน่ืองจากรัฐบาลไทย (รวมถึงรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวน
มาก) สนบัสนุนต่อเป้าหมายการประหยดัพลงังาน  ประสิทธิภาพพลงังานและพลงังาน
ทดแทน ให้เป็นนโยบายด้านพลงังานแหง่ชาติ  

 

ข้อแนะน ำด้ำนนโยบำย (ส ำหรับผู้ก ำหนดนโยบำยระดับชำตแิละองค์กรให้กำรสนับสนุนระหว่ำง
ประเทศ) 

 กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเส่ียงต่อการเป็นกิจกรรมแบบไฟไหม้ฟาง คือ
เปิดตวัและต้องปิดตวัลงขาดความพยายามอย่างยัง่ยืน ด้วยเหตผุลของความซบัซ้อนทางเทคนิค
ในการจัดท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดบัเมือง ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องสร้างสิ่งจูงใจท่ีเป็นรูปธรรม 
(ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านภาพลกัษณ์ ฯลฯ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม) เพ่ือกระตุ้นท้องถ่ิน
ให้มีความพยายามมากยิ่งขึน้  

 เน่ืองจากยงัขาดการบงัคบัโดยกฎหมาย หนว่ยงานแหง่ชาตใินระดบัสงูหรือบคุคลภายนอก อาจหา
กระบวนการเพ่ือสร้างความสมัครใจให้ท้องถ่ินจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง  โดย
เช่ือมโยงเทศบาลท่ียงัขาดประสบการณ์เข้ากบัเทศบาลท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งจะส่งผลอย่าง
ชัดเจน และสามารถพัฒนาศักยภาพของเทศบาล ฯ ในระดับเดียวกัน ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศก าลงัพฒันามีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานโดยทัว่ไปอยู่น้อย 
ท าให้การฝึกอบรมท่ีมีความจ าเป็นตอ่การท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกต้องใช้เวลานาน  ภายหลงัการ
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ฝึกอบรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างเพียงพอ เอกสารและส่ือ
ประกอบการอบรมต้องจดัท าขึน้เป็นภาษาของท้องถ่ินเอง  

 ท่ีจริงแล้วกิจกรรมฝึกอบรมไมค่วรจ ากดัเฉพาะส าหรับองค์กรปกครองท้องถ่ิน แตค่วรครอบคลมุถึง
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐให้มีหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรง เชน่ การไฟฟ้าฯ การประปาฯ สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น   

 ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของหน่วยงานท้องถ่ิน  หน่วยงานระดับชาติ รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไม่ได้รับการออกแบบหรือไม่สามารถรองรับการจัดการข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์การเมืองของเมืองท่ีก าหนดไว้ตามพิธีสารโลก    ดงันัน้ อาจ
จ าเป็นต้องให้การสนบัสนนุกบัองค์กรปกครองท้องถ่ินด้านวิชาการในเชิงลกึ รวมถึงให้ค าแนะน าใน
การรวบรวมข้อมลู ตลอดจนการตีความแปลความหมาย (นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อตา่ง ๆ 
ทัง้ระดบัชาติและระดบัโลก) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การคมนาคมและอาคาร 
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ข้อมลูทัว่ไปของเมืองพิษณุโลก  
พรมแดนภมูิรัฐศำสตร์ของเมืองพษิณุโลก 

ในบทนี ้ มีความตัง้ใจท่ีจะให้ภาพท่ีชดัเจนของพรมแดนภมูิรัฐศาสตร์ของเทศบาลนครพิษณโุลกใน
บริบทภายใต้กรอบการปกครองของประเทศไทย ประเทศไทยประกอบด้วย 76 จงัหวดั แตล่ะจงัหวดัจะแบง่
ตามลกัษณะทางภมูิศาสตร์เป็นอ าเภอ ต าบล และหมูบ้่าน ในทกุจงัหวดัจะมีอ าเภอซึง่เป็นศนูย์กลาง คือ 
อ าเภอเมือง  
 

แสดงเป็นล าดบั ดงันี ้ 
 

จังหวัด  อ ำเภอ  ต ำบล   หมู่บ้ำน/ชุมชน 
 

พิษณโุลก ประกอบด้วย 9 อ าเภอ4 (รูปท่ี 3) ศนูย์กลางคืออ าเภอเมืองพิษณโุลก ซึ่งแบง่ออกเป็น 20 
ต าบล5 หนึ่งในนัน้คือต าบลในเมือง ซึ่งโดยอ านาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์จดัเป็นพืน้ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เมืองพิษณุโลกหรือเทศบาลปัจจุบันมีฐานะเป็นเทศบาลนคร6 (หมายถึง เป็นเทศบาลท่ีมีขนาดใหญ่) 
ภายใต้กรอบการปกครองของประเทศไทย ต าบลในเมืองแบง่พืน้ท่ีปกครองออกเป็น 173 หมู่บ้าน ซึ่งจดัตัง้
เป็นชมุชน 64 ชมุชน  ภายใต้กรอบการกระจายอ านาจของประเทศ   
 

ในรายงานนี ้การกล่าวถึงเมืองพิษณุโลกจะหมายถึง เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีพืน้ท่ีในการ
บริหารจดัการครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลในเมือง ของจงัหวดัพิษณโุลก ตามผงัท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 3  

  

ตำรำงที่ 3: ขอบเขตทำงภูมิรัฐศำสตร์ของเทศบำลนครพษิณุโลกภำยใต้กรอบกำรปกครองของไทย 
 

ล ำดับกำรบริหำร ขอบเขตทำงภมิูรัฐศำสตร์ของเทศบำลนครพิษณุโลก 
จังหวดัพษิณุโลก 

 
9 อ ำเภอ 
 

20 ต ำบล 
 

หมู่บ้ำน / ชุมชน 

จังหวดัพษิณุโลก 
 

อ าเภอเมอืงพิษณุโลก  
 

ต าบลในเมือง (เทศบำลนครพิษณุโลก) 
 

173 หมู่บ้ำน / 64 ชุมชน  

                                                      

 
4 อ าเภอ ได้แก่ บางกระทุ่ม บางระก า ชาติตระการ เมืองพิษณโุลก นครไทย เนินมะปราง พรหมพิราม วดัโบสถ์ และวงัทอง  
 

5 ต าบลในอ าเภอเมือง ได้แก่ อรญัญิก บ้านคลอง บ้านกร่าง บา้นป่า ในเมือง บึงพระ จอมทอง ดอนทอง หวัรอ ปากโทก ไผ่ขอดอน มะขามสูง 
ง้ิวงาม พลายชมุพล ท่าโพธ์ิ ท่าทอง สมอแข วดัจนัทร์ วดัพริก และวงัน ้าคู ้  

             

6 เป็นเทศบาลทีมี่จ านวนประชากรอย่างนอ้ย 50,000 คน มีความหนาแนน่ของประชากร 3,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
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Figure X: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3:  
แผนที่จังหวัดพษิณุโลกแสดงพืน้ที่ 9 อ ำเภอ 

และที่ตัง้ของเขตเทศบำลนครพษิณุโลก (ต ำบลในเมือง) ซึ่งตัง้อยู่ในอ ำเภอเมือง  
  
  

จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

จงัหวดัสโุขทยั 

จงัหวดัก าแพงเพชร 

จงัหวดัพิจิตร 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

จงัหวดัเลย 

เทศบำลนคร
พิษณุโลก  

(ต ำบลในเมือง)  
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Figure X: 

 Map of Phitsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4:  

แผนที่เมืองพษิณุโลก   
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ควำมเป็นมำและลักษณะเฉพำะของเมืองพษิณุโลก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นท่ีตัง้ของส่วนราชการหลาย

หนว่ยงานด้วยกนั ด้วยเหตท่ีุมีโครงสร้างพืน้ฐานและเครือขา่ยการคมนาคมอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นถนน
หนทาง ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางน า้ พิษณุโลกจึงเป็นศูนย์กลางบริการโลจิสติกส์ในภาคเหนือของ
ประเทศไทยและยงัเป็นโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้ โขง (GMS)7 และเป็น
พืน้ท่ียทุธศาสตร์ตัง้อยูใ่นแนวพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงในแนวเหนือ-ใต้ ตะวนัออก
และตะวนัตก  โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั ประกอบด้วย ภาคบริการ (62 %) ภาคอตุสาหกรรม 
(10%) และภาคเกษตรกรรม (28%) จากข้อมูลสติถิแห่งชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
พิษณุโลก มีมูลค่า 102,060 บาทต่อหัวประชากร (ประมาณ 3,100 เหรียญสหรัฐ ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 1 
บาท = 0.033 เหรียญสหรัฐ เม่ือปี 2556) 
 

เมืองพิษณโุลกสร้างขึน้มากว่าหกร้อยปี  เคยเป็นศนูย์กลางอาณาจกัรขอมและครัง้หนึง่เคยเป็น
เมืองหลวงในประวตัิศาสตร์ของชาตไิทย เป็นท่ีรู้จกัดีในนามถ่ินก าเนิดของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ผู้ซึง่
ประกาศอิสรภาพจากการยดึครองของพมา่ในชว่งปลายศตวรรษท่ี 16 เทศบาลนครพิษณโุลกมีพืน้ท่ี 18.26 
ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 73,323 คน (ข้อมลูปี 2554) และคาดว่ามี
ประชากรแฝงอยูอี่กราว 120,000 คน  พิษณุโลกมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานในการเป็นเมืองศนูย์กลางการ
คมนาคมเช่ือมตอ่กบัอีกหลายเมือง เชน่ เมืองดานงั (เวียตนาม) เมืองย่างกุ้ง (เมียนมาร์) เมืองคนุหมิง (จีน) 
ไกลไปจนถึงเมืองกวัลาลมัเปอร์ (มาเลย์เซีย)   
 

เม่ือไมน่านมานีพ้ิษณโุลกได้พลิกโฉมหน้ากลายเป็นเมืองหลกัด้านอตุสากรรมและการค้าในเขต
ภาคเหนือตอนลา่งของประเทศไทย ซึง่เป็นท่ีตัง้ของธนาคารพาณิชย์มากกว่า 30 สาขา โรงแรม 127 แหง่ 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 12 แหง่ รวมถึงร้านอาหารอีกเป็นจ านวนมากในพืน้ท่ี 8   นอกจากนัน้ ยงัมี
บริษัทประกอบการรับซือ้ของเก่ารายใหญ่อีก 5 ถึง 6 ราย รวมถึงบริษัท วงษ์พานิช ซึง่นบัเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจรีไซเคลิระหวา่งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลยัท่ีส าคญั 2 แหง่ด้วยกนั คือ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม เมือง
พิษณโุลกยงัเป็นท่ีตัง้ของคา่ยทหาร ปัจจบุนัพิษณุโลกเป็นท่ีรู้จกัในการเป็นจดุพกัส าหรับนกัทอ่งเท่ียว ท่ี
เดนิทางมาท่องเท่ียวยงัอทุยานประวตัศิาสตร์  จงัหวดัสโุขทยัซึง่เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ตดิกบัพิษณโุลก  และ 
UNESCO ขึน้บญัชีให้เป็นเมืองมรดกโลก อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์การค้าและการกระจายสินค้าทางการเกษตร
ให้กบัจงัหวดัโดยรอบ ได้แก่ เพชรบรูณ์   
 

                                                      

 
7
 http://www.gms-cbta.org/uploads/resources/15/attachment/Transport_and_Logistics_TA-7851_(REG)_Final_1-3_10-Apr.pdf 

 
8
 http://www.clair.org.sg/topics/dispatch_phisanulok2555.html 

http://www.clair.org.sg/topics/dispatch_phisanulok2012.html
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พิษณโุลกมีสภาพภมูิอากาศอยูใ่นเขตร้อน แบง่เป็นสองฤด ูคือ ฤดแูล้ง และฤดฝูน  เมืองพิษณโุลก
ตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ า้ยมและแมน่ า้นา่น และมีพืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ แม่น า้นา่น ซึง่เป็นหนึง่ในแมน่ า้สาย
หลกัของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตน า้ด่ืมให้กบัเมืองพิษณโุลก และแบง่เมืองออกเป็นสองฝ่ังด้วยกนัคือ 
ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก (รูปท่ี 4) ตวัเมืองมีความเส่ียงท่ีจะถกูน า้ท่วมในชว่งฤดฝูนของทกุปี จาก
เหตกุารณ์น า้ทว่มใหญ่เม่ือปี 2554 ระดบัน า้สงูเกือบ 11 เมตร (วดัจากพืน้ลา่งสดุของแมน่ า้) ตรงกนัข้ามท่ี
ในฤดแูล้ง เมืองพิษณโุลกต้องเผชิญกบัปัญหาภยัแล้งอยา่งหนกั   
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รูปท่ี: (1) พระพุทธชินรำช ประดษิฐำนท่ีวัดใหญ่ เป็นท่ีรู้จักได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระ
พักตร์งดงำมที่สุดในประเทศไทย (2) ไก่ชนถือว่ำเป็นไก่น ำโชคของสมเดจ็พระนเรศวร ซึ่งถือก ำเนิด ณ 
เมืองพษิณุโลก ผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษในประวัตศิำสตร์ของชำวไทยทัง้ปวง (3) สำยพำนแยกขยะของบริษัทวงษ์
พำณิชย์ ส ำนักงำนใหญ่ท่ีจังหวัดพษิณุโลก ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประสบควำมส ำเร็จสูงเป็นล ำดับต้นในภูมิภำคนี ้

(4) ทัศนียภำพริมน ำ้น่ำนด้ำนหน้ำวัดใหญ่ (เครดติภำพ:Facebook-Poysakda) 

1 

2 

3 

4 
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โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนของเทศบำลนครพษิณุโลก  
วิสยัทศัน์ของเทศบาลนครพิษณโุลก ได้แก่ “เมืองท่ีมีภมูิทศัน์สวยงาม ประชาชนมีความสขุ” ซึง่

ขบัเคล่ือนด้วยยทุธศาสตร์การพฒันา9 ดงัตอ่ไปนี ้
 

ยทุธศาสตร์ท่ี    1     การพฒันาสาธารณูปโภคให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี    2     การพฒันาการศกึษาและคณุภาพคนสู่สงัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต 
ยทุธศาสตร์ท่ี    3    การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน     
ยทุธศาสตร์ท่ี    4    การสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี    5    การเสริมสร้างการมีสว่นร่วม ความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคม          
ยทุธศาสตร์ท่ี    6    การสง่เสริมวฒันธรรมและการท่องเท่ียว           
ยทุธศาสตร์ท่ี    7    การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
เทศบาลนครพิษณโุลก น าโดยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี อีกสามทา่น รับผิดชอบใน

การก าหนดนโยบายการพฒันาของเมือง ร่วมกบัสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่ีมาจากการเลือกตัง้อีก 24 ทา่น  
ฝ่ายบริหารน าโดยปลดัเทศบาล ซึง่มีการจดัองค์กร โดยแบง่เป็น 8 กอง/ส านกั (รูปท่ี 5) เทศบาลนคร
พิษณโุลกมีการบริหารจดัการงบประมาณ ปีละประมาณ 700,000,000 บาท (21 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
(ตารางท่ี 4) 
 

                                                      

 
9
 จากเว็บไซด์เทศบาลนครพิษณโุลก  
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รูปท่ี 5: ผังองค์กร 
เทศบำลนครพษิณุโลก 

 

นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี 1 รองนายกเทศมนตรี 2 รองนายกเทศมนตรี 3

ปลดัเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลดัเทศบาล 1 รองปลดัเทศบาล 2 รองปลดัเทศบาล 3

ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักสำธำณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสวัสดกิำรสังคม กองกำรประปำ ส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักกำรคลัง ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักวิชำกำรและแผนงำน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองการประปา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบญัชี งานวชิาการและแผนงาน งานการเงิน งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ

งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ งานควบคมุเทศพาณิชย์

ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ ฝ่ายผลิตและบริการ ส่วนกำรบริหำรกำรศกึษำ ส่วนบริหำรงำนคลัง งานสง่เสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายควบคมุอาคาร งานปอ้งกันและควบคมุโรค งานสงัคมสงเคราะห์ งานผลิต ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ งานวเิคราะห์นโยบายและแผน

งานขออนญุาตอาคาร งานสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน งานวเิคราะห์คณุภาพน า้ งานโรงเรียน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานจดัท างบประมาณ

งานควบคมุอาคาร งานสง่เสริมสขุภาพ งานบริการและซอ่มบ ารุง งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานวจิยัและประเมินผล

งานควบคมุผงัเมือง ฝ่ายพัฒนาชมุชน งานมาตรน า้ งานสง่เสริมการศกึษาและมาตรฐานหลกัสตูร ฝ่ายการเงิน

ส่วนบริกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม งานพัฒนาชมุชน งานส ารวจและออกแบบ งานการเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายนิตกิาร

งานศนูย์สขุภาพชมุชน 1                 งานสตัว งานแผนงานและข้อมลูชมุชน งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั งานนิตกิารและสญัญา
(ประชาอุทิศ) ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายสถิตกิารคลงั งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานศนูย์สขุภาพชมุชน 2   งานรักษาความสะอาด งานการเงินและบญัชี งานสถิตกิารคลงั และความมั่นคง ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ
(พันปี) งานจดัเก็บรายได้ ส่วนส่งเสริมกำรศกึษำ ศำสนำ ศลิปะและ งานทะเบยีนราษฏร์และบตัร งานบริการและเผยแพร่วชิาการ

งานวศิวกรรมโยธา 1 งานศนูย์สขุภาพชมุชน 3                 งานโรงฆา่ งานพัสดุ ฝ่ายสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร ส่วนพัฒนำรำยได้ งานบริการข้อมลูข่าวสาร
งานวศิวกรรมโยธา 2 (พระองค์ขาว) งานสง่เสริมประเพณีและศลิปะวฒันธรรม ฝ่ายพัฒนารายได้ งานประชาสมัพันธ์
ฝ่ายสถาปัตยกรรม งานศนูย์สขุภาพชมุชน 4 งานผลประโยชน์
งานสถาปัตยกรรม 1 (มหานภุาพ) ฝ่ายกิจกรรมเดก็และเยาวชน งานพัฒนารายได้
งานสถาปัตยกรรม 2 งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน งานเร่งรัดรายได้

งานศกึษานอกระบบและห้องสมดุ

ส่วนกำรโยธำ ฝ่ายแผนที่ภาษี

ฝ่ายสาธารณปูโภค โรงเรียนเทศบาล 1 งานแผนที่ภาษี

งานสาธารณปูโภค โรงเรียนเทศบาล 2 งานบริการข้อมลูแผนที่

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โรงเรียนเทศบาล 3

ฝ่ายศนูย์เคร่ืองจกัรกลและระบบจราจร โรงเรียนเทศบาล 4

งานศนูย์เคร่ืองจกัรกล โรงเรียนเทศบาล 5

งานวศิวกรรมจราจร

งานโรงงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่วนช่ำงสุขำภิบำล

ฝ่ายจดัการสภาพแวดล้อมด้านวสัดใุช้แล้ว
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานเคร่ืองจกัรกลและซอ่มบ ารุง

ฝ่ายจดัการคณุภาพน า้

งานควบคมุและตรวจสอบการบ าบดัน า้เสีย

โครงสร้ำงองค์กรเทศบำลนครพิษณุโลก

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง หน่วยศึกษานิเทศก์
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ตำรำงท่ี 4:  
งบประมำณของเทศบำลนครพษิณุโลก ปีงบประมำณ 2555 และ 2556 

   
   รำยละเอียด ปี 2555 (บำท) ปี 2556 (บำท) 

รำยรับ จัดเก็บโดยเทศบำลนครพษิณุโลก 
ภาษีอากร                             54,655,902.02                              63,027,633.13  
คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ ใบอนญุาติ                             22,482,823.30                              20,874,953.32  
รายได้จากทรัพย์สิน                              14,866,379.42                              16,784,829.78  
รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย์  

                              8,594,443.44                                9,431,955.66  

อ่ืน ๆ                                4,263,709.00                                3,278,570.00  
รายได้จากการจ าหนา่ยทรัพย์สิน
เส่ือมสภาพ/หมดอาย ุ 

                                 899,395.00                                     63,765.00  

รวม 1                           105,762,652.18                            113,461,706.89  
รำยรับจำกส่วนกลำง  

ภาษีจดัสรรจากสว่นกลาง                            248,986,326.34                            287,848,476.74  

รวม 2                           248,986,326.34                            287,848,476.74  
เงินอดุหนนุจากสว่นกลาง      
เงินอดุหนนุทัว่ไป                             78,271,613.00                            202,284,355.55  

รวม 3                              78,271,613.00                            202,284,355.55  
รวม 1 + 2 + 3                           433,020,591.52                            603,594,539.18  

รายรับอ่ืน ๆ      
เงินกู้                              59,184,643.44    
เงินอดุหนนุเฉพาะกาล                            181,234,692.00                            115,800,061.22  

รวม 4                           240,419,335.44                            115,800,061.22  
รวม 1 + 2 + 3 + 4 673,439,926.96 719,394,600.40 
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คุณภำพอำกำศ   
การจดัการคณุภาพอากาศ เป็นภารกิจของส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมและส านกัการ

ชา่ง ประเทศไทยแบง่ประเภทของโรงงานเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึง่ สองและสาม   กระทรวง
อตุสาหกรรมได้ถ่ายโอนอ านาจให้กบัองค์กรปกครองท้องถ่ินในการตรวจสอบและติดตามโรงงานประเภทท่ี 
1 และประเภทท่ี 2 โดยมีการตดิตามด้านการใช้พลงังาน สขุอนามยั การระบายอากาศ และมาตรการด้าน
ความปลอดภยัทัว่ไป  
 

การขออนญุาตจดัตัง้โรงงาน จะต้องผา่นการตรวจสอบและท าการตรวจซ า้เม่ือมีการตอ่อายุ
ใบอนญุาต และในระหว่างปีหากได้รับการร้องเรียน เทศบาล ฯ อาจเข้าตรวจสอบเฉพาะกาลได้ทกุเม่ือ ใน
กรณีร้ายแรง เทศบาล ฯ สามารถแจ้งส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเพ่ือขอความชว่ยเหลือในการแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้  
 

เทศบาล ฯ ไมมี่อปุกรณ์ติดตาม/ตรวจวดัคณุภาพอากาศเป็นของตนเอง ในโอกาสพิเศษ เชน่ วนั
สิ่งแวดล้อมโลก จะเชิญผู้ เช่ียวชาญพิเศษมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัแสดงและสาธิตมาตรการ
ตรวจวดัและควบคมุคณุภาพอากาศ 
 
กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

สถิติด้านการจดัการขยะมลูฝอยท่ีผา่นมาของเทศบาลนครพิษณโุลก ได้น าเสนอไว้ในตารางท่ี 5  
 

เมืองพิษณโุลกมีอตัราการเกิดขยะ 75 ตนัตอ่วนั ร้อยละ 40 เป็นขยะอินทรีย์ เทศบาล ฯ ให้บริการ
จดัเก็บขยะมลูฝอยกบัประชาชนและร้านค้าพาณิชย์ทัว่ไปในฝ่ังตะวนัออกสว่นการจดัเก็บขยะมลูฝอยในฝ่ัง
ตะวนัตกได้ท าสญัญาให้บริษัทเอกชน เป็นผู้ด าเนินการจดัเก็บ (ตอ่อายสุญัญาเป็นรายปี เร่ิมตัง้แตปี่ 2548) 
เป็นมาตรการเพ่ือน ามาเปรียบเทียบศกัยภาพ ระหวา่งการจดัเก็บขยะทัง้สองวิธี  
 

ขยะท่ีจดัเก็บจะถกูสง่ไปยงัสถานีขนถ่ายแหง่เดียวของเทศบาล ฯ ท าการอดัขยะและสง่ตอ่ไปยงับอ่
ฝังกลบขยะ ฯ ท่ีตัง้อยูต่ าบลบงึกอกซึง่เปิดด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2542 บอ่ฝังกลบขยะ ฯ แหง่นีไ้มไ่ด้รองรับ
ขยะมลูฝอยจากเทศบาลนครพิษณโุลกเทา่นัน้ แตย่งัรับขยะจากต าบลข้างเคียงอีกด้วย  ตัง้แตปี่ 2543 บอ่
ฝังกลบขยะ ฯ ได้ด าเนินการมาหลายระยะเพื่อยกระดบันโยบายการจดัการให้เป็น ‘zero landfill’ โดยน า
วิธีการบ าบดัขยะแบบเชิงกล-ชีวภาพ หรือ MBT มาใช้ ศกึษารายละเอียดได้ในหวัข้อ “อาคาร”  MBT เป็น
การบ าบดัขยะท่ีรับมาเพ่ือก าจดั หลงัการบ าบดัจะได้ 1) วสัดคุล้ายปุ๋ ยหมกั 2) วสัดปุกคลมุบอ่ขยะ ฯ 
รายวนั  3) วสัดคุา่ความร้อนสงู น าไปใช้เป็นวตัถดุิบปอ้นเข้ากระบวนการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (Refused-
Derived Fuels – RDF) นบัแตเ่ดือนกนัยายน 2556 ขยะท่ีรวบรวมได้ทัง้หมดถกูสง่เข้ากระบวนการ MBT 
(ซึง่จ านวน 75 ตนัตอ่วนัเป็นขยะท่ีรับจากพืน้ท่ีเทศบาล ฯ )   บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  (SCG) 
ได้ลงทนุสร้างโรงงาน ณ บอ่ฝังกลบ ฯ บ้านบงึกอก  เพ่ือทดสอบการใช้ RDF ดงักลา่ว 
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ขยะอนัตรายจะถกูแยกเก็บไว้ ท่ีจดุควบคมุ โดยมีบริษัทเอกชน คือ บริษัท  Better World Green 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจดัเก็บไปด าเนินการ (เป็นบริษัทท่ีได้รับการแนะน าโดยกรมควบคมุมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ขยะติดเชือ้ สว่นใหญ่แล้วมาจากโรงพยาบาล คลีนิคและ
สถานพยาบาล ขยะติดเชือ้จะถกูเก็บรวบรวมและสง่ตอ่ไปเข้าเตาเผาเพ่ือก าจดั ท่ีจงัหวดัอยธุยา10  
 

เทศบาล ฯ ตัง้จดุรับขยะอนัตรายไว้ทัง้หมด 89 จดุ รองรับขยะอนัตราย 4 ประเภทจากแหลง่ท่ีพกั
อาศยั สถาบนัการศกึษาและแหลง่ค้าขาย จากจดุรับขยะอนัตรายทัง้หมดจะมีจดุรวบรวมโทรศพัท์มือถือใช้
แล้วซึง่ตัง้อยูใ่นศนูย์การค้าห้าแหง่รวมทัง้หมด 61 จดุด้วยกนั 11 
 

ตำรำงท่ี 5:  
ตัวเลขกำรจัดกำรขยะที่ผ่ำนมำของเทศบำลนครพษิณุโลก 

ค่ำเฉล่ียปริมำณขยะ 
ขยะท่ีท าการฝังกลบรายวนั  
(จากเทศบาลนครพิษณุโลกและจากอบต.อ่ืน)  

100 ตนั 

ขยะท่ีท าการฝังกลบรายวนั  
(จากเทศบาลนครพิษณุโลกแหง่เดียว)  

75 ตนั 

ประมำณกำรต้นทุนกำรด ำเนินกำร (ตัง้แต่เก็บรวบรวม ขนส่งและก ำจัด) 
คา่บ าบดัขยะเฉล่ีย (ไมร่วม MBT) 2,000 บาทตอ่ตนั   

(ราว 67เหรียญสหรัฐตอ่ตนั)* 
คา่บ าบดัขยะเฉล่ีย (รวม MBT, คาดการณ์)  7,000 บาทตอ่ตนั   

(ราว 230เหรียญสหรัฐตอ่ตนั) 
ต้นทนุการเก็บขนขยะ (ปี 2542)  700 บาทตอ่ตนั   

(ราว 23 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั) 
            กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกหน่วยงำนภำยนอก  
คา่ทิง้ขยะ ณ บอ่ฝังกลบ ฯ (ต้นทนุท่ีแท้จริง 500++ บาท) 385 บาทตอ่ตนั   

(ราว 13 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั) 
คา่ทิง้ขยะท่ีสถานีขนถ่าย   บวกเพิ่มอีก 100 บาทตอ่ตนั 

(ราว 3 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั) 
เทา่กบั 485 บาทตอ่ตนั  

 
* ที่อตัราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เทา่กบั 30 บาท 

                                                      

 
10 เทศบาล ฯ เคยด าเนินการเตาเผาขยะขนาดเล็ก ปัจจบุนัต้องชะลอการด าเนินการด้วยเหตผุลด้านความคุ้มทนุ  
11  มีจดุรับ 15 จดุที่ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์อาเขต  2 จดุที่ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซา่ 4 จดุที่แมคโคร 35 จดุที่บิ๊กซีและ 5 จดุที่
ศนูย์การค้าปทมุทอง 
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น ำ้ประปำ 
เทศบาลนครพิษณโุลกได้รับบริการน า้ประปาจากกองการประปาวดัโพธ์ิ ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล

นครพิษณโุลก กองการประปาแหง่นีจ้ดัสร้างขึน้โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ตัง้แตปี่ 2542 รับน า้ดิบจาก
แมน่ า้นา่นและมีก าลงัการผลิต  21,295,014 ลบ.ม.ตอ่ปี  
 

น า้ประปาผลิตขึน้เพ่ือให้บริการทัว่ทัง้เขตเทศบาลรวมถึงพืน้ท่ีข้างเคียง ประมาณวา่ร้อยละ 40 ไม่
สามารถจดัเก็บคา่บริการได้ ความสามารถในการผลิตน า้ประปาเพ่ือให้บริการกบัประชาชนท่ีมีจ านวน
เพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีความต้องการน า้ประปาสงูขึน้ ถือเป็นความกดดนัด้านก าลงัการผลิตของโรงประปา
แหง่นี ้ 
 

กำรบ ำบัดน ำ้เสีย/กำรสุขำภบิำล  
การบ าบดัน า้เสียเป็นความรับผิดชอบของจงัหวดัและสว่นกลาง (กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

กระทรวงมหาดไทย)  
 

เทศบาล ฯ มีบอ่บ าบดัน า้เสีย ท่ีสถานีขนถ่ายและท่ีบอ่ฝังกลบขยะ ฯ บ้านบงึกอก แต่ไมพ่บวา่มีโรง
บ าบดัน า้เสียในพืน้ท่ีเทศบาล ฯ   น า้เสียทัง้หมดในเขตเทศบาลไหลลงสูบ่อ่รองรับน า้เสียก่อนท่ีจะระบายลง
สูแ่มน่ า้นา่น  โดยระเบียบของท้องถ่ินทกุอาคาร จะต้องตดิตัง้บอ่เกรอะ โดยเจ้าของอาคารเป็นผู้ ดแูลรักษา 
สว่นการก าจดัตะกอนสามารถกระท าได้โดยใช้บริการจากบริษัทเอกชน  
 

โครงการก่อสร้างโรงบ าบดัน า้เสียกลางตัง้อยูห่่างจากเมืองพิษณโุลกราว 20 กม. เร่ิมการก่อสร้าง
เม่ือปี 2542 การก่อสร้างแบง่ออกเป็นสองสว่น ส่วนแรกเป็นโรงบ าบดัน า้เสียและระบบรวบรวมน า้เสียซึง่ใช้
งบประมาณและด าเนินการก่อสร้างโดย  กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ส่วนท่ีสองเป็น
การก่อสร้างระบบระบายน า้ (รางระบายน า้) โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดมิทีหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการสง่มอบระบบ
บ าบดัน า้เสียแหง่นีใ้ห้กบัเทศบาล ฯ  อยา่งไรก็ตาม ได้มีการเดินระบบเป็นเพียงบางสว่นและไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ตอ่เน่ือง เน่ืองจากความยุง่ยาก มีข้อขดัข้องทางเทคนิค และมีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูเกินกวา่จะเดนิ
ระบบได้ โดยเฉพาะในสว่นของเคร่ืองสบูน า้  
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รูปท่ี 6 แสดงบ่อดกัไขมนัท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป และรูปท่ี 7 แสดงบ่อเกรอะสองประเภทท่ีนิยมใช้ใน
ประเทศ   ระบบบอ่เกรอะท่ีใช้ในเมืองของประเทศไทยให้มีคณุสมบตัิเป็นไปตามท่ีก าหนดโดยระเบียบการ
ควบคมุอาคาร ระเบียบหลกัท่ีเก่ียวกบัอาคารของประเทศไทย มีดงันี ้   
 

 พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 2522 
 เทศบญัญัติตา่ง ๆ  ตวัอยา่ง ข้อบญัญัตกิรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคมุอาคาร พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้การก่อสร้าง/ดดัแปลงอาคารพกัอาศยัท่ีมีขนาดหนึง่ขนาดใด ต้องท าการติดตัง้ระบบ
บ าบดั ได้แก่ บอ่ดกัไขมนั/ระบบบ าบดัน า้เสีย/บอ่กรอง โดยได้รับการอนมุตัจิาก กทม.  

 
เทศบาลนครพิษณโุลกได้ออกเทศบญัญตัิวา่ด้วยเร่ืองการตดิตัง้บอ่ดกัไขมนัพ.ศ. 2553 และบงัคบัใช้

ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 โดยเทศบญัญัตกิ าหนดให้บ้านและอาคารสร้างใหมท่ี่ปลอ่ยน า้ทิง้ลงสู่
แหลง่น า้สาธารณะต้องติดตัง้ถงัดกัไขมนั สว่นบ้านและอาคารท่ีสร้างก่อนการออกเทศบญัญตัใิห้ท าการ
ตดิตัง้ถงัดกัไขมนัให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีการบงัคบัใช้เทศบญัญัต ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 6: ถังดักไขมันส ำเร็จรูป 
ที่ใช้ทั่วไปในประเทศไทย  
ภาพจาก: 
http://office.bangkok.go.th/suanluang/websit

e_WAX/NEW/fight.htm 

  
 

 รูปท่ี 7: ระบบบ่อเกรอะสองแบบที่
นิยมใช้ในประเทศไทย แบบแรก 
(รูปบน) ไม่อนุญำตให้ระบำยน ำ้
ทิง้ลงสู่ท่อระบำยน ำ้สำธำรณะ
โดยตรง   
 

 

http://office.bangkok.go.th/suanluang/website_WAX/NEW/fight.htm
http://office.bangkok.go.th/suanluang/website_WAX/NEW/fight.htm
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อำคำร  
มีการออกเทศบญัญัตเิทศบาลเมืองพิษณโุลก เร่ือง ควบคมุการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2537 ซึง่ออก

ตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และพ.ศ. 2535  
 

ในประเทศไทยอาคารจ าแนกเป็นอาคารชดุ โรงแรม หอพกั โรงพยาบาล สถานบริการ โรงเรียนหรือ
สถาบนัการศกึษา อาคารท่ีท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน  
ศนูย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า  ตลาดและร้านอาหาร โดยแบง่ 5 ประเภทตามขนาดพืน้ท่ี (ก-จ) (ตารางท่ี 
6) 
 

ตำรำงท่ี 6:  
กำรจ ำแนกประเภทอำคำรของประเทศไทย 

 

ประเภทอำคำร ประเภท (ก) ประเภท(ข) ประเภท(ค) ประเภท(ง) ประเภท(จ) 
อาคารชดุ > 500 ห้อง 100 ≤ 500 ห้อง < 100 ห้อง   
โรงแรม > 200 ห้อง 60 ≤ 200 ห้อง < 60 ห้อง   
หอพกั  > 250 ห้อง 50 ≤ 250 ห้อง 10 ≤ 50 ห้อง  
สถานบริการ  > 5,000 ตร.ม. 1,000 ≤ 5,000 ตร.ม. ไมถ่ึง 1,000 ตร.ม.  
โรงพยาบาล > 30 เตียง 10  ≤ 30 เตียง  ไมถ่ึง 10 เตียง  
โรงเรียน หรือ
สถาบนัการศกึษา 

> 25,000 ตร.ม. 5,000 ≤ 25,000 
ตร.ม. 

 ไมถ่ึง 5,000 ตร.ม.  

อาคารท่ีท าการ
ของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรระหวา่ง
ประเทศหรือ
เอกชน 

> 55,000 ตร.ม. 10,000 ≤ 
55,000 ตร.ม. 

5,000 ≤ 10,000 ตร.ม. ไมถ่ึง 5,000 ตร.ม.  

ศนูย์การค้า หรือ
ห้างสรรพสนิค้า  

> 25,000 ตร.ม. 5,000 ≤ 25,000
ตร.ม. 

   

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

1,000 ≤ 1,500 ตร.ม. 500 ≤ 1,000 ตร.ม.  

ร้านอาหาร > 25,000 ตร.ม. 500 ≤ 2,500 
ตร.ม. 

250 ≤ 500 ตร.ม. 100 ≤ 250 ตร.ม. < 100  ตร.ม. 

หมายเหต ุกทม. มีการแบง่ประเภทท่ีแตกตา่งออกไปเน่ืองจากเป็นเมืองที่มีการปกครองลกัษณะพเิศษ  

ท่ีมา :  

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

 http://cpd.bangkok.go.th/files/admin/gabageMana25-04-13.pdf   

 

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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อาคารโรงงานแบง่ออกเป็น 3 จ าพวก ตามลกัษณะการใช้พลงังานของเคร่ืองจกัรท่ีน ามาตดิตัง้  
 โรงงานจ าพวกท่ี 1: เป็นโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรไมเ่กิน 5 แรงม้า  
 โรงงานจ าพวกท่ี 2: เป็นโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเกิน 5 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 50 แรงม้า  
 โรงงานจ าพวกท่ี 3: เป็นโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเกิน 50 แรงม้า  

 
ตามกรอบการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน12  ได้ก าหนดแผนการถ่ายโอน

ภารกิจด้านโรงงาน ท าให้เทศบาล ฯ มีหน้าท่ีก ากบัดแูล ในการพิจารณาอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
จดัท าข้อมลูโรงงานจ าพวกท่ี 1 และ 2 สว่นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ยงัเป็นหน้าท่ีของกระทรวงอตุสาหกรรม  
เทศบาล ฯ มีอ านาจในการเข้าตรวจสอบโรงงาน ด าเนินการเร่ืองร้องเรียนโรงงานจากประชาชน และแจ้งผล
ด าเนินการให้กบัส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัทราบ   
 

กำรคมนำคมขนส่ง  
เมืองพิษณโุลกมีการคมนาคมขนสง่โดยทางรถยนต์และทางน า้เป็นหลกั ผู้คนนิยมใช้ยานพาหนะ

สว่นตวัไมว่า่จะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ส าหรับการเดินทางในชีวิตประจ าวนั บริการสาธารณะในเมือง
ประกอบด้วย รถเมล์ รถสองแถว เรือและมีรถแท็กซ่ีให้บริการอีกราว 50 คนั13 
 

ไมพ่บสถิตกิารจดทะเบียนยานพาหนะของต าบลในเมือง แตจ่ากข้อมลูจดทะเบียนของขนสง่
จงัหวดัพิษณโุลก พบวา่ทัง้จงัหวดัมียานพาหนะจดทะเบียนทัง้หมด  317,700 คนั เป็นรถยนต์จ านวน 
19,276  คนั อปุสรรคด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งดว่น กลายเป็นประเด็นและเป็นแหลง่ก าเนิดมลภาวะ
ทางอากาศท่ีส าคญัของเมือง การสญัจรไปมาบนถนนควบคมุและบงัคบัโดยต ารวจ  สว่นเทศบาล ฯ มี
อ านาจในการดแูลทางเท้าและคนเดนิถนน  
 

เทศบาล ฯ จดัให้มีสถานีขนสง่ผู้ โดยสาร ซึง่มีบริษัทขนส่งทัง้หมด 16 บริษัท มีรถประจ าทางรวม
เป็น 369 คนั ให้บริการรวม 51 เส้นทาง รวมเป็น 368 เท่ียว14   
 
                                                      

 
12  โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 6 และมาตรา 11 ย่อหนา้สองของพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมไดอ้อกกฏ
กระทรวง ดงันี ้ 
ข้อ 1 ผูป้ระกอบกิจการเมื่อจะเร่ิมประกอบกิจการโรงงานโรงงานจ าพวกที ่ 2  ใหแ้จ้งต่อพนกังานเจ้าหนา้ทีท่ราบก่อน โดยแจ้งรายละเอียดทีต่อ้งการไวใ้น
แบบ รง.1 ทีแ่นบทา้ยกฎกระทรวง สว่นใหญ่เป็นโรงงานทีมี่ขนาดไม่เกิน 20 แรงมา้   
ข้อ 2 เมื่อพนกังานเจ้าหนา้ทีไ่ดร้ับแจ้งตามวรรคหน่ึงแลว้จะออกใบรบัแจ้ง รง.2 ตามทีแ่นบทา้ยกฎกระทรวงเพื่อเป็นหลกัฐาน สว่นใหญ่จะเป็นโรงงานทีมี่
ขนาดเคร่ืองจกัรเคร่ืองไม่เกิน 50 แรงมา้   
ข้อ 3 ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานทีอ่อกใหก่้อนหรือหลงัมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ออกใหก่้อนมีการบงัคบัใชก้ฏกระทรวง 
จะถือว่าผูป้ระกอบกิจการโรงงานนัน้ไดแ้จ้งประกอบกิจการเป็นทีเ่รียบร้อยแลว้และใบอนญุาตดงักล่าวถือว่าเป็นหลกัฐานการแจ้งตามมาตรา 11 ของ
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  สว่นใหญ่เป็นโรงงานทีมี่เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่กว่า 50 แรงมา้ (ทีม่า: 
http://www.jetro.go.jp/thailand/e_survey/factoryact.html)    
  
13  ศูนย์บริการรถแท็กซ่ีไดเ้ร่ิมใหบ้ริการ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2553 มีรถแท็กซ่ีเร่ิมตน้ใหบ้ริการ 26 คนั (ตามแผนคือ 49 คนั) แท็กซ่ีเหล่านีไ้ดถู้กดดัแปลง
เพื่อใหใ้ชก๊้าซ LPG และ NGV ได ้
 
14 ‘เทีย่ว’ หมายถึง รถว่ิงไป-กลบั ซ่ึงไดท้ าความเข้าใจความหมายทีช่ดัเจนในระหว่างจดัท ารายงานฉบบันี้   

http://www.jetro.go.jp/thailand/e_survey/factoryact.html
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หน้าท่ีในการจัดการศูนย์สถานีขนส่งผู้ โดยสาร เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการถ่ายโอนจาก
ส านกังานขนส่งจงัหวดั กระทรวงมหาดไทย มายงัเทศบาล ฯ ตัง้แต่ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2549 เทศบาลฯ 
บริหารด าเนินการศนูย์ ฯ แห่งนีด้้วยตนเองให้ครอบคลมุต้นทนุท่ีเกิดขึน้  โดยเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้
บริการ  เทศบาล ฯ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้(i) ดแูลด้านความปลอดภยั (ii) รักษาความสะอาด (iii) บริการห้อง
สขุา (iv) จดัให้มีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม (v) เก็บคา่ธรรมเนียมการเข้าจอด (vi) บริการรับฝากกระเป๋า (vii) 
บริการรถแท็กซ่ี (รถบรรทกุ รถตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ฯลฯ) และ (viii) การประชาสมัพนัธ์และให้บริการ
ข้อมลูการเดนิทาง  

มีรถไฟจากกรุงเทพ ฯ ไปยงัเชียงใหม่ 35 เท่ียวตอ่วนั (เฉพาะขาขึน้)  คิดเป็นระยะทางท่ีวิ่งผ่านตวั
เมืองพิษณโุลก 4.65 กม. จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีการรถไฟ ฯ ได้เปิดเผยว่า มีการใช้น า้มนัดีเซล 16.275 
ลิตรตอ่รถไฟหนึง่ขบวนตอ่วนั  
 

แม่น า้น่านช่วงท่ีไหลผ่านตวัเมือง คิดเป็นความยาว 8.93 กม. การสญัจรไปมาในแม่น า้แห่งนี ้
ในช่วงปีท่ีผ่านมามีจ านวนลดลง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า้ทัง้สามแห่งส่งผลให้ความต้องการในการ
ขนสง่สญัจรทางน า้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  
 

มีเรือสญัจร ดงัแสดงในตารางท่ี 7 ด้านลา่ง  
 

ตำรำงท่ี 7 :  
เรือสัญจรในแม่น ำ้น่ำน  

 

ประเภทเรือ จ ำนวน 
ก ำลัง

เคร่ืองยนต์ 
ควำมถี่ อัตรำกำรใช้น ำ้มัน 

 เรือให้บริการ 
ลอยองัคาร  

ไมท่ราบ  400 ก าลงัม้า 
2 เท่ียวตอ่วนั, 

10 วนัตอ่ปี 
200 ลิตรตอ่ปี  
(เบนซิน) 

เรือเอกชน 
(สว่นใหญ่ 

เป็นเรือประมง) 
30 40 ก าลงัม้า  ทกุวนั 

โดยเฉล่ีย  
5 ลิตรตอ่ล าตอ่วนั 

(เบนซิน)  

เรือทอ่งเท่ียว 3 

200 ก าลงัม้า 
(1 ล า); 

270 ก าลงัม้า 
(2 ล า) 

ทกุวนั 
โดยเฉล่ีย  

60 ลิตรตอ่ล าตอ่วนั 
(ดีเซล)  
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กระแสไฟฟ้ำ  
เทศบาล ฯ ใช้กระแสไฟฟ้าผลิตจากการฝ่ายไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) ซึง่กระจายและจ าหนา่ยโดย

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (PEA) โรงไฟฟ้าตัง้อยูน่อกเขตเทศบาล ฯ  พลงังานท่ีน ามาผลิตกระแสไฟฟ้ามาจาก
หลายแหลง่ด้วยกนั ประกอบด้วย พลงังานน า้ (เข่ือนภมูิพล เข่ือนสิริกิต์ เข่ือนนเรศวร) ถ่านหิน (จงัหวดั
ล าปาง)  และบางสว่นซือ้จากแหลง่ก าเนิดไฟฟ้าเอกชนท่ีใช้พลงังานชีวมวลและพลงังานแสงอาทิตย์15 
 
พืน้ที่สีเขียวของเมือง  

พืน้ท่ีเทศบาล ฯ  มีสวนสาธารณะอยูท่ัง้หมด 5 แหง่ด้วยกนัโดยเทศบาล ฯ เป็นเจ้าของ มีพืน้ท่ีรวม
ทัง้หมด   305,900 ตารางเมตร (ตารางท่ี 8)  สว่นพืน้ท่ีสาธารณะนอกจากท่ีกลา่วมาข้างต้นได้ถ่ายโอนให้
บริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการโดยตอ่สญัญาทกุหกเดือน (ตารางท่ี 9) 
 

เทศบาล ฯ ท าสญัญากบับริษัทเอกชนในการดแูลสวนสาธารณะ ได้แก่ งานท าความสะอาด งาน
ตดัหญ้า  ตดัแตง่ก่ิง รดน า้  พรวนดนิ และการให้ปุ๋ ย การจดัซือ้ต้นไม้และไม้ยืนต้นจะพิจารณาจากพืน้ท่ี
สวนสาธารณะ สภาพแวดล้อม เชน่ เป็นสวนท่ีอยูใ่กล้ท่ีพกัอาศยัหรือเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง พิจารณาคณุภาพ
ของดนิ ว่าเป็นดนิเดมิหรือดินท่ีน ามาถมใหม ่ ปัจจยัอ่ืนท่ีน ามาพิจารณาได้แก่วตัถปุระสงค์ของสวนนัน้ ๆ  
เชน่ เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ หรือถ้าใช้ส าหรับงานร่ืนเริงด้วยก็จะจดัให้มีเวที เป็นต้น    
 

นอกจากนัน้ ยงัมีเกาะกลางถนน ท่ีรวมเป็นพืน้ท่ีทัง้หมด 22,441 ตารางเมตร  และยงัมีทางเท้าท่ี
จดัให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวอีกราว 36,330 ตารางเมตร 
 

ตำรำงท่ี 8: สวนสำธำรณะ เทศบำลนครพษิณุโลก  

ล ำดับที่ สวนสำธำรณะเทศบำล 
ปีที่

ก่อสร้ำง 
ขนำด  

(ตำรำงเมตร) 
พืน้ท่ีสีเขียว  
(ตำรำงเมตร) 

1 สวนชมนา่นเฉลมิพระเกียรติ ระยะที ่1 2542 22,000 22,000 

2 
สวนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
2549 

240,000 173,000 

3 
สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณโุลก (พิษณโุลก
เซ็นทรัลปาร์ค)  (บางสว่นอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

2556  
 

14,400 -- 

4 สวนชมนา่นเฉลมิพระเกียรติ   ระยะที ่3 2542 22,000 22,000 

5 สวนชมนา่นเฉลมิพระเกียรติ   ระยะที ่ 4 2542 7,500 6,500 

 รวม 305,900 223,500 

                                                      

 
15 ยงัต้องการความชดัเจนเพ่ิมเติม  
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ตำรำงท่ี 9: พืน้ท่ีสำธำรณะท่ีโอนให้ภำคเอกชนดูแลบ ำรุงรักษำ 

 

ล ำดับที่ สวนสำธำรณะเทศบำล ที่ตัง้ 
ขนำด 

(ตำรำงเมตร) 
1 สวนเฉลิมพระเกียรติ แยกเรือนแพ 173,000 
2 ทางหลวงแผน่ดิน สาย 12  จากสะพานสงูถึงสดุเขตเทศบาล  4,000 

3 สวนชมนา่น ระยะท่ี 1 
สะพานเอกาทศรถ ถึงสะพาน
นเรศวร (ฝ่ังตะวนัออก) 

27,000 

4 สวนชมนา่น ระยะท่ี 3 
สะพานเอกาทศรถ ถึงสะพาน

นเรศวร (ฝ่ังตะวนัตก) 
23,000 

5 สวนชมนา่น ระยะท่ี 4 ตรงข้ามศาลหลกัเมือง 12,600 

    
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการตรวจวดั รายงานและทวนสอบผล (MRV) เป็นเร่ือง
คอ่นข้างใหมส่ าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ฯ จากการส ารวจของ IGES พบวา่เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
ฯ ผู้ เข้าร่วมโครงการ ฯ  เบือ้งต้นมีความเข้าใจถึงปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผู้ให้ข้อมลูสว่น
ใหญ่คิดวา่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความส านกึในการมีสว่นในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศอีกด้วย  ไมใ่ชเ่ป็นเพียงแคค่วามรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
 

เทศบาลนครพิษณโุลกยงัไม่ก าหนดเปา้หมายและนโยบายเพ่ือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ อย่างไรก็ตามหลากหลายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้ด าเนินการก็มีผลท าให้มีการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง (ดเูร่ือง “กิจกรรมปัจจบุนัและกิจกรรมตามแผนงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก”)   
 

นบัจากปี 2553  เทศบาล ฯ ได้เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารด้านกลไกการพฒันาท่ีสะอาดและ
การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก ซึง่จดัโดย องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   
สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรอ่ืน ๆ   อยูห่ลายครัง้ (ตารางท่ี 10) ท่ีผา่นมา
เทศบาล ฯ มกัจะสง่เจ้าหน้าท่ีจากส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชมุอบรมแคเ่พียงคน
เดียว ท าให้การพฒันาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีไมก่ระจายไปยงัส านกัหรือกองอ่ืน ๆ   
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ตำรำงท่ี 10: กำรเข้ำร่วมของเทศบำลนครพษิณุโลก  
ในกิจกรรมฝึกอบรมด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรตรวจวัด กำรรำยงำนและกำรทวนสอบ (MRV) 

 
หัวข้อ ปี จัดโดย 

สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร การพฒันาโครงการ บคุลากร
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบักลไกการพฒันา 
ท่ีสะอาด  

2553 องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน)    

สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร การพฒันาโครงการ บคุลากร
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบักลไกการพฒันา 
ท่ีสะอาด 

2554 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน)  ร่วมกบั 

สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร “การพฒันาขีดความสามารถ
ในการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกและการใช้
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับผู้ มี
บทบาทในการจดัการของเสียท้องถ่ิน ของประเทศ
ก าลงัพฒันาในอาเซียน”  

2554 

มหาวิทยาลยัแหง่ชาตลิาว  IGES  องค์กร
จดัการขยะมลูฝอยและการศกึษากมัพชูา 

(COMPED)   
และสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   (SIIT)  

การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกและการใช้มาตรการ
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกส าหรับผู้ มีบทบาทใน
การจดัการของเสียท้องถ่ินของประเทศไทย   

2555 
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   (SIIT)  

และ IGES 
แนะน าการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก และการ
ตรวจวดั การรายงานและการทวนสอบ (MRV) ของ
เมือง 

 2555 IGES 

แนวคิดระหว่างการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก และ
การตรวจวดั การรายงานและการทวนสอบ (MRV) 
ของเมือง  

2555 IGES 

เมืองคาร์บอนต ่าและอาคารเขียว 2557 IGES 
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การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกระดบัองคก์ร
ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
กำรด ำเนินกำรของเทศบำลนครพษิณุโลก ปี 2556 

การจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กรของเทศบาลนครพิษณโุลก ได้ค านวณตามข้อก าหนด
ของ ICLEI (รัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน)  ซึง่ประกอบด้วยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาล ฯ  กิจกรรมของสถานประกอบการตา่ง ๆ ของเทศบาล หรือแหลง่ใด ๆ 
ท่ีเทศบาล ฯ มีกรรมสิทธ์ิ มีอ านาจเตม็ในการแจ้งนโยบายและน านโยบายตา่ง ๆ ไปสูก่ารปฏิบตั ิ  ได้แก่ 
นโยบายด้านการด าเนินการ สขุภาพและความปลอดภยัรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม16 
 

การด าเนินงานของเทศบาล ฯ ในปี 2556 มีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยประมาณ 25,149 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ซึง่ในบทนีจ้ะอธิบายถึงรายละเอียดของแตล่ะภาคสว่น 
 
อำคำร สถำนที่ต่ำง ๆ  

เทศบาล ฯ เป็นเจ้าของและจดัการดแูลอาคารทัง้หมด 51 อาคารด้วยกนั (ตารางท่ี 11) โดยภาครัฐ
ให้การอดุหนนุคา่ไฟฟ้าของเทศบาล ฯ เป็นจ านวนไมเ่กิน 10% ของคา่ไฟทัง้หมดท่ีใช้ในครัวเรือนในเขต
ต าบลในเมือง  (อาคารท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ ท่ีพกัอาศยั) ยกเว้นคา่ไฟท่ีเกิดขึน้ในอาคารหรือกิจการเทศพาณิชย์ 
ท่ีเทศบาลมีรายได้หรือผลพลอยได้ (เชน่ ตลาด)  ดงันัน้ จงึไมส่ามารถทราบปริมาณท่ีแท้จริงของการใช้
ไฟฟ้าทัง้หมดจากบลิช าระคา่ไฟฟ้าท่ีขอรับจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค   
 

ปี 2556 อาคารตา่ง ๆ ของเทศบาล ฯ ใช้ไฟฟ้ารวมทัง้หมด 3,528,319 kWh ก่อให้เกิดก๊ำซเรือน
กระจกรำว 1,979 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ  
  

                                                      

 
16  ต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องว่าได้รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดทัง้จากอาคารให้เช่าและสถานประกอบการทีเ่ทศบาลเป็น
เจ้าของ ไว้ในรายการอาคารหรือไม่     
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ตำรำงท่ี 11: 
 รำยช่ืออำคำรของเทศบำลนครพษิณุโลก  

ของแต่ละส ำนัก/กอง ที่มีกำรตดิตัง้บ่อเกรอะ   
 

ล ำดับ อำคำร และสถำนประกอบกำร ขนำดบ่อเกรอะ (ลบ.ม.) 

A. ส ำนักกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 

1 ตลาด 1 12 
2 ตลาด 2 8 
3 ตลาด 3 48 
4 ตลาด 4 16 
5 ตลาด 5 4 
6 ตลาด 6 12 
7 โรงฆา่สตัว์เทศบาล  128 
8 ศนูย์สขุภาพชมุชนประชาอทุิศ  12 
9 โรงพยาบาลสตัว์และศนูย์โรคพิษสนุขับ้า 2 
10 ไนท์พลาซา่  8 
11 ศนูย์อาหาร 8 
12 ศนูย์สขุภาพชมุชนพนัปี  2 
13 ศนูย์สขุภาพชมุชนพระองค์ขาว 8 
14 ศนูย์สขุภาพชมุชนมหานภุาพ 12 
15 อูจ่อดรถขยะวดัโพธ์ิ  2.8 
16 สถานสงเคราะห์สตัว์   1.15 
17 ศนูย์เวชการไทย  1 
18 สโมสรสขุภาพ  4 

B. ส ำนักกำรช่ำง 
1 สถานีขนถ่าย 8.4 
2 บอ่ฝังกลบขยะมลูฝอย 15 
3 สถานีก าจดัสิ่งปฏิกลู  156 
4 ไฟจราจร  
5 ไฟถนน  
6 ศนูย์บ ารุงเคร่ืองจกัรกล 5 
7 ฝ่ายสาธารณูปโภค  5 
8 สวนชมนา่นเฉลิมพระเกียรต ิระยะท่ี 1  
9 สวนชมนา่นเฉลิมพระเกียรต ิระยะท่ี 2  
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10 สวนชมนา่นเฉลิมพระเกียรต ิระยะท่ี 3  
11 สวนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 80 พรรษา 
 

C. ส ำนักกำรคลัง 
 ไม่มีอาคารใด อยู่ภายใตก้ารบริหารโดยส านกัการคลงั  

D. ส ำนักกำรศึกษำ 
1 โรงเรียนเทศบาล 1  
2 โรงเรียนเทศบาล 2  
3 โรงเรียนเทศบาล 3  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 57 
5 โรงเรียนเทศบาล 5 46 
6 สนามบาสเกตบอล  
7 คอร์ทแบตมินตนั  
8 สนามฟตุบอล 4 
9 ห้องสมดุประชาชน  
10 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
11 ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 24 

E. ส ำนักงำนส ำนักปลัดเทศบำล 
1 อาคารส านกังานเทศบาล 60 
2 ส านกังานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครพิษณุโลก 16 
3 ศนูย์ข้อมลูทอ่งเท่ียว 1 1.6 
4 ศนูย์ข้อมลูทอ่งเท่ียว 2 1.6 
5 สถานีดบัเพลิง 2   
6 สถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัพิษณโุลก  
7 สถานีดบัเพลิง 1  15 
8 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 2 

F. กองกำรประปำ  
1 กองการประปา 16 

2 โรงสบูน า้ดบิแรงดนัต ่า (วดัโพธิญาณ)  

3 สถานีสบูจา่ยน า้ (วดัใหม)่   

4 ฝ่ายผลิตและบริการ  

G. กองสวัสดกิำรสังคม 
1 ศนูย์จ าหนา่ยสินค้าและผลิตภณัฑ์ชมุชน 1 
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สัญญำณไฟจรำจรและไฟส่องสว่ำงบนถนน  
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับสญัญาณไฟจราจรและไฟสอ่งสวา่งบนถนนค านวณจากบญัชีก๊าซเรือน

กระจกท่ีปล่อยจากการใช้ไฟแสงสวา่งของต าบลในเมือง เน่ืองจากไมส่ามารถท่ีจะขอบลิคา่ไฟแยกตา่งหาก
ได้ (ไมมี่มาตรวดัไฟ  )  คา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีค านวณได้เทา่กบั 1,483  ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ  
 
กลุ่มยำนพำหนะ  

เทศบาล ฯ เป็นเจ้าของยานพาหนะ ท่ีใช้น ำ้มันดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอลและ CNG (รวมถึง
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัรกลท่ีอยูก่บัท่ี ได้แก่ เคร่ืองฉีดพน่ เคร่ืองตดัหญ้า และเคร่ืองยนต์อ่ืน ๆ ท่ีใช้น า้มนั
ดีเซล) รวมแล้วก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 1,440 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ   การใช้น า้มนั
เชือ้เพลิงในหมวดยานพาหนะค านวณได้จากบนัทกึตา่ง ๆ ทางการเงิน สว่นการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงของ
เคร่ืองยนต์เคร่ืองจกัรกลอยูก่บัท่ีเป็นการจดัซือ้รวมในปริมาณคราวละมาก ๆ จงึต้องใช้วิธีประมาณการ  ไม่
สามารถแจกแจงข้อมลูน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีใช้กบัยานพาหนะทัง้หมดในการจดัการขยะมลูฝอยได้อยา่งชดัเจน 
ในรายงานนีจ้งึให้เป็นภาพรวมไว้เป็นกลุม่ยานพาหนะ   
 

ในชว่งของการจดัท ารายงานฉบบันี ้ เทศบาล ฯ ไมไ่ด้จดัส ารวจการเดนิทางของพนกังาน เน่ืองจาก
ข้อก าหนดการรายงานของ ICLEI (รัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน) ก าหนดให้การเดินทางของ
พนกังานเป็นตวัเลือก  
 

บริกำรน ำ้ประปำ  
ปี 2556 อาคารของเทศบาล ฯ และอาคารภายในเขตเทศบาล ฯ ได้รับบริการน า้ประปาทัง้หมด 

9,483,132 ลบ.ม. รายละเอียดได้แจกแจงตามรายการผู้ใช้น า้ ในตารางท่ี 12 การปรับปรุงคณุภาพน า้ใช้
สารส้ม 689 ตนั และใช้คลอรีน 20.6 ตนั 
 

ตำรำงท่ี 12: น ำ้ประปำทัง้หมดที่ผลิตโดยโรงผลิตน ำ้ประปำ  ในปี 2556 
 

ผู้ใช้น ำ้ ปริมำณ (ลบ.ม.) 
นอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 2,719,198 
ภายในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก 9,413,919 
อาคารของเทศบาลนครพิษณโุลก  69,213 

รวม 12,202,330 
 
. 
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น ำ้เสีย  
ไมพ่บวา่มีการติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสียในอาคารตา่ง ๆ ของเทศบาล ฯ น า้เสียทัง้หมดจงึถกูระบาย

ออกไปท่ีผิวดนิหรือทอ่ระบายน า้เสียโดยตรง มีการตดิตัง้ถงัปฏิกลู โดยได้ประเมินสมรรถนะของถงัปฏิกลูไว้
ในตารางท่ี 11 อยา่งไรก็ตาม อาคารเหล่านีส้ว่นใหญ่เป็นอาคารเก่าแก่ (10-20 ปีมาแล้ว) ข้อมลูจากผงั
อาคารท่ีบนัทกึไว้อาจไมถ่กูต้องสมบรูณ์เท่าใดนกั   
 

ดงันัน้ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้จากน า้เสียจงึเป็นการค านวณตามคา่ COD ในน า้เสีย และคา่
สมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (emission factor) ตามท่ีก าหนดไว้โดยองค์การก๊าซเรือนกระจก  
การค านวณในรายงานนี ้ ได้ตัง้สมมตุฐิานว่าน า้ทิง้นา่จะมีปริมาณเป็นคร่ึงหนึ่งของน า้ท่ีใช้ในการอปุโภค 
บริโภค และ 10%ของอินทรียวตัถ ุก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากข้อสมมตุฐิานดงักล่าว ท าให้ค านวณได้วา่
นา่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 296 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่  จากน า้เสียท่ีไมผ่า่นการ
บ าบดั  
  
ขยะมูลฝอย  

เน่ืองจากเทศบาล ฯ ไม่ได้ท าบนัทึกปริมาณขยะมลูฝอยท่ีจากภารกิจการท างานของเทศบาลและ
ขยะท่ีทิง้ภายในอาคารตา่ง ๆ  ข้อมลูขยะมลูฝอยในสว่นนีไ้ด้ใช้ข้อมลูเดียวกบัท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของเมืองพิษณโุลก”   
 
แหล่งอื่นที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

ประมาณการโดยเทศบาล ฯ วา่มีการใช้ปุ๋ ยเคมีราว 50 กก.ตอ่เดือน ส าหรับสวนสาธารณะและ
พืน้ท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ของเทศบาล ฯ ขณะท่ีคูส่ญัญาเอกชนมีการใช้ปุ๋ ยเคมีราว 320 กก. (6.4 กระสอบ ๆ 
กระสอบละ  50 กก.) และใช้ดนิผสมอีกราว 500 กก.ตอ่เดือน  
 

เทศบาล ฯ ไมส่ามารถเก็บรวมรวมข้อมลูปริมาณสารท าความเย็นท่ีใช้ในเคร่ืองดบัเพลิงและ
เคร่ืองปรับอากาศได้ เน่ืองจากในขัน้ตอนปกตขิองการบนัทึกข้อมลูมีการระบไุว้เพียงตวัเลขทางการเงิน
เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม สามารถท่ีจะเก็บข้อมลูขัน้ต้นบางสว่นได้จากข้อมลูการจ าหนา่ยสารท าความเย็น 
ของผู้ผลิตและร้านค้าภายในเขตเทศบาล  
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การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของเมือง
พิษณุโลก  

ได้มีความพยายามในการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของเมืองพิษณโุลก ให้ครอบคลมุข้อมลูการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากการใช้พลงังาน ของ อาคาร/แหลง่ก าเนิดอยูก่บัท่ี การ
คมนาคมโดยรถยนต์และโดยระบบขนสง่สาธารณะ (ยกเว้นโดยอากาศยาน) ภายในเขตพืน้ท่ีเทศบาล ฯ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูและการรายงานเป็นไปตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดในคูมื่อ GPC Pilot Version 1.0  

 
เทศบาลนครพิษณโุลกได้จดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกฉบบัปฐมฤกษ์อยา่งเป็นขัน้ตอน  เร่ิมต้นโดย

เน้นท่ีการเก็บรวมรวมข้อมลูการท ากิจกรรมของเทศบาล ฯ เองก่อน แล้วคอ่ยขยายให้ครอบคลมุข้อมลูใน
เขตเทศบาล ฯ    เน่ืองจากโครงการ ฯ มีระยะสัน้ จงึรวบรวมได้เพียงข้อมลูปฐมภมูิ อยา่งหยาบ ๆ    ในสว่น
นีจ้ะกลา่วถึงความก้าวหน้าและสถานะของข้อมลูท่ีรวบรวมมา ซึง่ตอ่ไปสามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดได้  
 
พลังงำนในอำคำร / แหล่งใช้พลังงำนอยู่กับที่   

ณ เวลาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลู เทศบาล ฯ ได้ประสานความร่วมมือกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
จงัหวดัพิษณโุลก เพ่ือแยกข้อมลูการใช้ไฟฟ้าในอาคารตา่ง ๆ ภายในเขตเทศบาล ฯ อยา่งไรก็ตาม พบวา่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูของการไฟฟ้า ฯ ท่ีได้มาไมส่ามารถแยกข้อมลูดงักลา่วได้  
 
พลังงำน / แหล่งเคล่ือนที่  

ในเขตเทศบาล ฯ มีสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงอยูท่ัง้หมด 10 สถานี ได้ขอความอนเุคราะห์ข้อมลู
การจ าหน่ายเชือ้เพลิงของปี 2556 จาก 2 สถานี ซึง่อาจน ามาใช้เป็นข้อมลูชีน้ า เพ่ือประมาณการการใช้
เชือ้เพลิงทัง้หมด ในการค านวณตอ่ไปในอนาคต  
 
น ำ้ประปำ  

ปี 2556 การประปาวดัโพธ์ิ เทศบาลนครพิษณโุลก มีการผลิตน า้ประปารวมทัง้หมด 12,202,230 
ลูกบำศก์เมตร ดตูารางท่ี 12 ภายใต้หวัข้อ “การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กรของเทศบาลนคร
พิษณโุลก”   
 
ขยะมูลฝอย  

การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ค านวณจากสองแหลง่ในกระบวนการจดัการขยะมลู
ฝอย คือ (i) แหลง่ก าเนิดขยะอินทรีย์ ซึง่มีการท าปุ๋ ยหมกัขนาดเล็กโดยชมุชน และ (ii) จากขยะท่ีน าไปฝัง
กลบ  ข้อมลูเทศบาล ฯ ระบวุา่ในปี 2556  มีขยะราว 26.5 ตนั ถกูน าไปฝังกลบ ณ สถานก าจดัขยะ ฯ บ้าน
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บงึกอก ซึง่หากค านวณตามวิธี ‘Methane Commitment’ (MC) พบวา่มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึน้
เทา่กบั 14,666 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ  
 

ได้เลือกวิธีการ MC แทน FOD เน่ืองจากท่ีผา่นมาไม่มีข้อมลูท่ีแนช่ดัของปริมาณขยะท่ีน าไปฝัง
กลบ มีข้อสงัเกต คือ ในชว่งปี 2556 มีการด าเนินการบ าบดัขยะมลูฝอยโดยวิธีเชิงกล-ชีวภาพหลายระยะ
ด้วยกนั ซึง่ในความเป็นจริงอาจชว่ยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากมีเวลาจ ากดัรายงานนีจ้งึ
ไมไ่ด้รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงอนัเป็นผลจากการบ าบดัขยะแบบ MBT ประกอบกบัชว่งปลายปี 
2556 การด าเนินการบ าบดัขยะแบบ MBT มีความผนัผวนในแง่ปริมาณขยะ  ข้อมลูในรายละเอียดแสดงไว้
ในหวัข้อ “กิจกรรมปัจจบุนัและกิจกรรมตามแผนงานท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณก๊าซเรือนกระจก”  
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กิจกรรมปัจจบุนัและกิจกรรมตามแผนงาน
เพื่อลดปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
ระบบน ำร่อง กำรรำยงำนผลออนไลน์ กำรใช้พลังงำนภำยในอำคำร   

 

รูป: หน้ำเมนูหลักของระบบน ำร่องกำรรำยผลกำรใช้พลังงำนแบบออนไลน์ ที่พัฒนำขึน้โดยงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบำลนครพษิณุโลก 

 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครพิษณุโลก ท าการพฒันาระบบน าร่องการรายงานผลการใช้

พลงังานแบบออนไลน์ ภายในเทศบาล ฯ หรืออินทราเน็ต (http://energyreport.phsmun.go.th)  มาได้คร่ึง
ทาง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก แทนการใช้โปรแกรม Excel 
ท่ีผู้วิจยัจาก IGES ได้จดัท าไว้ให้  
 

ปัจจบุนัเป็นระยะเร่ิมต้นของระบบ ซึง่ระบบครอบคลมุข้อมลูด้านพลงังาน รวมถึงรายการ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานพาหนะท่ีใช้บนท้องถนน เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้อยูก่บัท่ีส าหรับแตล่ะอาคาร ท่ี
ใช้ส าหรับแตล่ะส านกั/กอง สว่นข้อมลูอ่ืนท่ีท าการเก็บรวบรวมยงัรวมถึงข้อมลูการเดนิทางของเจ้าหน้าท่ี 
 

ระบบสามารถแสดงข้อมลูแยกตามรายหนว่ยงานและอาคารได้ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากตอ่การ
จดัการ  
  

http://energyreport.phsmun.go.th/


 

42 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแตล่ะอาคาร มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 ข้อมลูพืน้ฐานของอาคาร  

o พืน้ท่ีอาคาร จ านวนบคุลากร ผู้ใช้บริการและจ านวนผู้ใช้บริการตอ่วนั ในแตล่ะ
อาคาร/กอง ตลอดจนรายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รวบรวมข้อมลูพร้อมหมายเลขตดิตอ่  

 มิเตอร์ไฟฟ้า  
o ปีท่ีติดตัง้  รหสัมิเตอร์ รหสัลกูค้า คา่ความตา่งศกัย์และตวัคณู   

 อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
o จ านวน และประเภท/ย่ีห้อ  ก าลงัวตัต์/บีทีย ู จ านวนวนัท่ีใช้งานและปริมาณท่ีใช้  

 มอเตอร์เคล่ือนท่ี (ได้แก่ ยานพาหนะตา่ง ๆ ) 
o จ านวนและประเภทยานพาหนะ ปริมาณเชือ้เพลิงท่ีใช้ เลขปา้ยทะเบียน ความถ่ี

ตอ่วนั ท่ีใช้งาน  
 มอเตอร์อยูก่บัท่ี (เคร่ืองยนต์/อปุกรณ์ตา่ง ๆ ) 

จ านวนและประเภทของเคร่ือง ปริมาณเชือ้เพลิงท่ีใช้ เลขปา้ยทะเบียน ความถ่ีตอ่
วนั ท่ีใช้งาน   

 การติดตัง้ระบบพลงังานทดแทน  
o ประเภทของระบบพลงังานทดแทนท่ีได้มีการตดิตัง้ (พลงังานแสงอาทิตย์ ก๊าซ

ชีวภาพ หรืออ่ืน ๆ )  
 ระบบบ าบดัน า้เสีย  

o ประเภทและปริมาณ  
 ถงัดบัเพลิง  

o ประเภทสารท าความเย็นท่ีใช้ ปริมาณและขนาด  
 

ในหน้าเพจการใช้ไฟ ได้รวบรวมข้อมลูจาก การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  ข้อมลูท่ีได้รับมาสามารถ
น ามาแจกแจงเป็นการใช้รายเดือน โดยมีคา่พารามิเตอร์ ได้แก่ ต้นทนุคงท่ีคา่ไฟ  คา่ธรรมเนียมคงท่ี ราคา
และคา่ธรรมเนียมคงท่ี ราคาสทุธิและราคารวมภาษีมลูคา่เพิ่ม นอกจากนัน้ เพ่ือให้สามารถทวนสอบได้ จะ
ได้สแกนใบแจ้งหนีจ้ากการไฟฟ้า และแสดงไว้ในหน้านีด้้วย  
 

เชน่เดียวกนั หน้าเพจ “การใช้น า้มนัเชือ้เพลิง”  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงของ
ยานพาหนะและเคร่ืองจกัรกลตา่ง ๆ ของแตล่ะกอง/ส านกั ได้ในแตล่ะเดือน   
 

หน้าเพจ “การเดนิทางของเจ้าหน้าท่ี” จะรวบรวมข้อมลูการเดนิทางของเจ้าหน้าท่ีและพนกังาน 
ได้แก่ วิธีเดนิทาง จ านวนปีท่ีท างาน ต าแหนง่บ้านพกัอาศยั  ระยะทางระหวา่งท่ีพกักบัส านกังาน  จ านวนผู้
ท่ีเดนิทางรวมด้วย  ประเภทรถ  ขนาดเคร่ืองยนต์ ประเภทน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีใช้ ปริมาณการใช้ตอ่เดือน    
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การพฒันาตอ่ไปในอนาคต เทศบาล ฯ ได้วางแผนพฒันาระบบ โดยให้สามารถท างานได้ ดงันี ้ 
 ครอบคลมุข้อมลูทัง้หมดอนัเก่ียวเน่ืองกบับญัชีก๊าซเรือนกระจก ควรเป็นฐานข้อมลูท่ีปรับปรุงให้

เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  
 เป็นระบบสองภาษา (ไทย-องักฤษ ซึง่จ าเป็นต้องมีท่ีปรึกษาจากภายนอกให้ความชว่ยเหลือ) 
 ข้อมลูบางอยา่งจะเปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือให้เรียกดไูด้  
 มีฟังก์ชัน่เพ่ือเรียกดเูอกสารประกอบการให้ข้อมลู (เชน่ บนัทึกการจดัซือ้ บลิคา่ไฟ เป็นต้น โดย

สแกนเข้าในระบบ) เพ่ือให้บคุคลท่ีสามเข้าสอบทวนได้   
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ภำพ หน้ำเพจแสดงข้อมูลอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  

 

 

ภำพ หน้ำเพจแสดงข้อมูลเคร่ืองยนต์เคล่ือนท่ี   
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ภำพ หน้ำเพจแสดงข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ   
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อำคำรต่ำง ๆ  
พิษณโุลกได้วางแผนเพ่ือลดการใช้ไฟในอาคาร โดยการควบคมุการใช้เคร่ืองปรับอากาศ โดยให้

เปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศได้เป็นเวลาสัน้ลง (คือ ระหวา่ง 09.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.30 น.) 
เปรียบเทียบกบัก่อนหน้าท่ีให้พนกังานใช้เคร่ืองปรับอากาศได้โดยไมมี่ข้อจ ากดั   
 

ในระหวา่งการรวบรวมข้อมลู เป็นชว่งเวลาท่ีมีการเตรียมสร้างอาคารเทศบาลแหง่ใหม ่ซึง่ออกแบบ
ให้เป็นอาคารเขียว มีระบบตา่ง ๆ ตามองค์ประกอบอาคารเขียว ดงันี ้ 
 

 ใช้วสัดท่ีุดดูความร้อนได้ต ่า (ได้แก่ อิฐกนัความร้อนและประหยดัพลงังาน ‘eco-bricks’) 
 ผงัอาคาร ท่ีให้อากาศมีการหมนุเวียนในอาคารได้ตามธรรมชาติ ซึง่จะลดอณุหภมูิภายในอาคารได้  
 ใช้ผนงัสองชัน้ ท่ีเป็นวสัดสุะท้อนแสงอาทิตย์ด้านทิศตะวนัตกของตวัอาคาร (ซึง่เป็นด้านท่ีรับ

แสงแดดในช่วงบา่ย)  
 ใช้เคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟประหยดัพลงังาน (หลอด T5 และหลอด LED)  
 ใช้กลยทุธ์ในการก าหนดต าแหนง่ของต้นไม้ท่ีต้องการปลกู และใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม    

 
ข้อมลูท่ีกลา่วมา มีความน่าสนใจในการศกึษาวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งการใช้ไฟฟ้าใน

อาคาร ระหวา่งอาคารหลงัเก่าและอาคารหลงัใหม ่โดยใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ในรายงานนีเ้ป็นข้อมลูฐาน  
 
กำรคมนำคมขนส่ง  

เทศบาล ฯ วางแผนลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลิง โดยลดความถ่ีในการสง่เอกสารระหวา่งส านกังาน 
จากวนัละสองรอบเป็นรอบเดียว  
 

กระตุ้นให้มีการใช้จกัรยานและเดนิเท้า  กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ิน โดยตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2552  
เทศบาล ฯ ได้จดัให้มีถนนคนเดิน ซึง่ตัง้อยู่บนถนนสายหลกัใกล้กบัตลาดและเดนิทางสะดวก ในชว่งเย็น
ของทกุสปัดาห์ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มารวมตวักนัและจบัจา่ยใช้สอยซือ้ของจากร้านค้าย่อยท่ีมาร่วม
เปิดตลาด ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพดูคยุ ขณะเดียวกนัก็เป็นการสง่เสริมธุรกิจการค้าในท้องถ่ิน
อีกด้วย    
 

เมืองพิษณโุลก ยงัเป็นเมืองท่ีน าโครงการป่ัน ป่ันเพ่ือบริการจกัรยานมาใช้เป็นอนัดบัสอง (เปิดใช้
ในกรุงเทพ ฯ เป็นท่ีแรก) โครงการป่ัน ป่ันเร่ิมขึน้ในเดือนเมษายน 2557 ด้วยความร่วมมือกบั กิจการค้าร่วม 
บีเอสพี - BSP (ระยะเวลาสญัญา 3 ปี) โครงการ ฯ ประกอบด้วยสถานีทัง้หมด 15 สถานี แตล่ะสถานีมี
จกัรยานให้บริการจ านวน 5 คนั ให้บริการตัง้แตเ่วลา 06.00 น. – 20.00 น. นอกจากโครงการป่ัน ป่ัน 
พิษณโุลกแล้ว บางชมุชนยงัจดัให้มีระบบยืมจกัรยานอย่างไมเ่ป็นทางการ โดยใช้จกัรยานเก่าและจกัรยาน
ท่ีได้รับบริจาค ซึง่น ามาซ่อมแซมโดยชา่งซ่อมจกัรยานในท้องท่ี  
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ผู้ใช้บริการโครงการป่ัน ป่ัน ต้องสมคัรเป็นสมาชิกก่อน โดยสมคัรได้ท่ีเคานท์เตอร์ห้องสมดุเทศบาล 
ฯ คา่สมาชิกในชว่งโปรโมชัน่จะเรียกเก็บเป็นเงินจ านวน 200 บาท (ประมาณ 6 เหรียญสหรัฐ) โดย
โปรโมชัน่สิน้สดุลงในวนัท่ี 30 เมษายน 2557  หลงัจากนัน้ จะเรียกเก็บคา่สมาชิกในอตัราปกติ คือ 320 
บาท (10 เหรียญสหรัฐ) สมาชิกท่ีลงทะเบียนแล้วจะได้รับบตัรเพ่ือน ามาขอรับจกัรยานได้ตามสถานีตา่ง ๆ   
 

การใช้จกัรยาน สามารถใช้ได้โดยไมค่ิดคา่บริการส าหรับชัว่โมงแรก ส่วนชัว่โมงตอ่มาจะเรียกเก็บตาม
อตัราชัว่โมงการใช้ท่ีเพิ่มขึน้ ดงันี ้ 
 

 20 บาท  (2 – 3 ชัว่โมง) 
 40 บาท  (3 – 5 ชัว่โมง) 
 60 บาท  (3 – 5 ชัว่โมง) 
 80 บาท (6 – 8 ชัว่โมง) 
 100 บาท  (เกิน 8 ชัว่โมง)  

 
จ านวนนาทีท่ีเกินมาจะคดิเป็นหนึง่ชัว่โมง  

 
ผลประโยชน์ท่ีเทศบาลฯ ได้รับจากโครงการป่ัน ป่ัน  

 
 BSP ให้คา่ตอบแทนสิทธ์ิเป็นจ านวน 150,000 บาท โดยแบง่จา่ยเป็น 3 งวด ดงันี ้: 

o งวดแรก เม่ือลงนามในสญัญา 
o งวดท่ีสอง ช าระภายในก าหนดหนึง่ปี นบัแตว่นัลงนามในสญัญา และ  
o งวดท่ีสาม ช าระภายในก าหนดสองปี นบัแตว่นัลงนามในสญัญา  

 BSP จา่ยคา่ตอบแทนสิทธิรายเดือนให้กบัเทศบาล ฯ เดือนละ 1,000 บาทตอ่หนึง่สถานีตลอดอายุ
สญัญา  

 BSP ช าระภาษีปา้ยโฆษณา ส าหรับ 
o ปา้ยโฆษณา 15 ปา้ย ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร  
o ปา้ยโฆษณา 150 ปา้ย ขนาด 1.2 เมตร x 1.8 เมตร 
o ปา้ยไฟโฆษณา 15 ตู้  ขนาด 2.4 เมตร x 4.8 เมตร 

 
จนถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 โครงการ ฯ มีสมาชิกรวมทัง้หมด 760 คน (ชาย 311 คน และ

หญิง 449 คน) และมีการใช้จกัรยานรวมทัง้หมด 5,819 ครัง้  
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นอกเหนือจากโครงการป่ัน ป่ัน เทศบาล ฯ ยงัท าการดดัแปลงเคร่ืองยนต์ ภายใต้โครงการอดุหนนุจาก
รัฐบาล  
 

 ส านกัการชา่ง ดดัแปลงรถบรรทกุเคร่ืองยนต์ดีเซลมาเป็นเคร่ืองยนต์ใช้กบั NGV จ านวน 4 คนั (คือ 
รถคอนเทนเนอร์ 3 คนั ท่ีล าเลียงขยะจากสถานีขนถ่ายมายงับอ่ฝังกลบขยะ ฯ และรถบรรทกุน า้ ณ 
สถานีขนถ่ายอีก 1 คนั)  

 ส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ดดัแปลงรถเคร่ืองยนต์ดีเซล ได้แก่ รถบรรทกุขนาดใหญ่ 
จ านวน 10 คนั รถกระบะดีเซล 1 คนั และรถตู้ อีก 1 คนั มาเป็นรถเคร่ืองยนต์ไฮบริดจ์ท่ีสามารถใช้ 
NGV ได้  

 
แม้วา่เทศบาล ฯ มีความตัง้ใจท่ีจะตอ่ยอดดดัแปลงเคร่ืองยนต์ แตก็่ยงัคงลา่ช้าเน่ืองจากปัญหา

ทางเทคนิค ปรากฎชดัเจนวา่ภายหลงัการดดัแปลงเคร่ืองยนต์ พบวา่มีหลายกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ท างาน
ขดัข้อง แตก็่ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย ซึง่ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การท างานของเทศบาล ฯ  
 
ขยะมูลฝอย  

เทศบาลนครพิษณโุลก เป็นท่ีรู้จกัทัง้ในประเทศและในภูมิภาคในเร่ืองการจดัการสิ่งแวดล้อมเมือง
ท่ีประสบความส าเร็จด้วยกระบวนการใหม ่ๆ โดยเฉพาะการจดัการขยะมลูฝอย  
 

“พิษณโุลกเมืองต้นแบบ” การจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชนเน้นการมีสว่นร่วมของประชาชน ได้เร่ิม
ขึน้ตัง้แตปี่   2542 จนถึงปี  2550 ภายใต้การชว่ยเหลือจาก GIZ (เดมิคือ GTZ) รูปแบบการจดัการขยะได้มี
การน าไปปรับใช้ในการเป็นต้นแบบระดบัชาต ิ  โดยหน่วยงานจากส่วนกลาง คือ กรมสง่เสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม  (DEQP) ภายใต้โครงการสง่เสริมท้องถ่ินสูส่งัคมสีเขียว (Local Agenda 21) ทัง้นีพ้บวา่การ
เกิดขยะมลูฝอยระหว่างปี 2539 – 2555 มีอตัราลดลงประมาณ 47% (จาก 142 ตนั เป็น 74 ตนัตอ่วนั ; 
อตัราการก่อให้เกิดขยะจาก 1.8 กก.ตอ่หวัตอ่วนั เป็น 0.96 กก.ตอ่หวัตอ่วนั  
 

เทศบาลนครพิษณโุลกได้รับรางวลัหลากหลายทัง้ในระดบัชาต ิ ระดบัภมูิภาค จนถึงระดบัสากล 
(ตารางท่ี 13) และเป็นท่ีรู้จกัในอาเซียนวา่เป็น เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียัง่ยืน   
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ตำรำงท่ี 13: รำงวัลด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเทศบำล ฯ ที่ได้รับตัง้แต่ปี 2541 – 2555 
 

รำงวัล ช่วงเวลำ/ปี รำยละเอียด 
รางวลัชนะเลศิ โครงการประกวด
รณรงค์การลดการใช้พลงังาน  

2541 จากกรมการปกครอง และสมาคมสนันิบาตแหง่ประเทศ
ไทย 

รางวลัชนะเลศิ การจดัการขยะมลู
ฝอย จากงานมหกรรมเทคโนโลยีการ
จดัการขยะมลูฝอย  

2543 จากกรมควบคมุมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
สิง่แวดล้อม (ในขณะนัน้)  

รับพระราชทานเข็มทองค า และโล่
เคร่ืองหมาย  

2540-2545 โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรตติามโครงการประกวดปลกู
ป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ฯ 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 บนพืน้ท่ีบอ่ฝังกลบ
ขยะเกา่ 

รางวลัชนะเลศิ โครงการประกวดการ
รักษาความสะอาด  

2545 จากสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย และกรมการ
ปกครอง  

รางวลัด้านองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีการจดัการขยะมลูฝอย
อยา่งมีประสทิธิภาพ  

2545 จากกรมควบคมุมลพิษ     กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
สิง่แวดล้อม 

ประกาศนียบตัรการจดัการท่ีดด้ีาน
การจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชน 

2549 จากเทศบาลนครดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโครงการ
พฒันาการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ (UN-HABITAT) 

รางวลัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
บริหารจดัการสิง่แวดล้อมดเีดน่  

2550 จากสถาบนัวจิยัและให้ค าปรึกษาแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือและ
สนบัสนนุจากกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) และมลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ (มสช.)  

โลร่างวลั ในฐานะผู้สนบัสนนุชมุชน
สระสองห้อง และชมุชนบรมไตรโลก
นารถ 21 ได้รับรางวลัระดบัประเทศ
โครงการประกวดชมุชนปลอดขยะ  

2552 – 2555 จากกรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อมกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ชมุชนสระสองห้องเป็นผู้ชนะเลศิ
ชมุชนปลอดขยะ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี สว่น ชมุชนบรมไตรโลก
นารถ 21 ได้รับรางวลัชมเชย รับโลร่างวลัประกาศเกียรติ
คณุ  

โลเ่กียรติคณุ รางวลัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินผา่นเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะการบริหารจดัการขยะมลู
ฝอยครบทัง้ 6 สมรรถนะ  

2554 จากหนว่ยงาน กรมควบคมุมลพษิและ       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

ใบประกาศเกียรติคณุ  รางวลัอาเซียน
ด้านสิง่แวดล้อมเมืองทีย่ัง่ยืน ด้าน
เมืองสะอาด ประเภทแขง่ขนัระดบั
เมืองขนาดเลก็  

2554 จาก ASEAN 

ชมุชนผู้พกัอาศยัในพิษณุโลก แบง่ตามขนาดได้เป็น 3 กลุม่ด้วยกนั คือ ชมุชนขนาดใหญ่ (L) มี
ครัวเรือนมากกวา่ 300 ครัวเรือน ชมุชนขนาดกลาง (M) มีขนาด 100 – 300 ครัวเรือน และชมุชนขนาดเล็ก 
(S) มีจ านวนน้อยกวา่ 100 ครัวเรือน  พิษณโุลกซึง่เป็นเมืองต้นแบบของการจดัการขยะมลูฝอยโดยชมุชน มี
การจดัท าปุ๋ ยหมกัแบบรวมศนูย์ในชมุชน 8 แหง่ จากทัง้หมด 64 ชมุชน และมีกิจกรรม 3R ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 14  
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ศนูย์เหล่านี ้ บางแหง่ยงัเป็นศนูย์รับฝากวสัดรีุไซเคิล (พลาสตกิ กระดาษ โลหะ ฯลฯ) ท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชนของตนเอง และท่ีมาจากชมุชนอ่ืน ด าเนินการโดยกรรมการชมุชน รายได้จากการขายของรีไซเคลิจะ
น าไปใช้ในกิจกรรมสวสัดกิารเพ่ือสงัคม ตวัอยา่ง ชมุชนสระสองห้อง มีการจดัการกบัรายได้โดยตัง้เป็น
กองทนุชมุชนและน าไปใช้ชว่ยเหลือส าหรับงานศพของสมาชิกและครอบครัวเดก็ทารกแรกเกิดของชมุชน 
ยงัมีการจดัซือ้เคร่ืองอบแห้งกล้วยเพ่ือผลิตกล้วยตาก ซึง่สร้างรายได้เข้ากองทนุชมุชนอีกด้วย  
 

ตำรำงท่ี 14: กำรท ำปุ๋ยหมักและกิจกรรม 3R ในชุมชนเทศบำลนครพษิณุโลก  

ชุมชน ขนำด 
จ ำนวนต ำแหน่ง
บ่อปุ๋ยหมกั  

 
กิจกรรม 3R อื่น ๆ  

ชาญเวชกิจ
พฒันา 

L 

 12 ศนูย์ระดบั
ชมุชน 

 6 จดุในระดบั
ครัวเรือน 

 แยกขยะระดบัครัวเรือน  
 ลดถงุพลาสตกิ  
 กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก  
 ล้างถงุพลาสติกเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่ หรือขายที่ราคา 2 บาทตอ่
กก.  

 น า้ยาล้างจานมะกรูดผลติจากเศษผลไม้และเศษขยะจากการ
ประกอบอาหาร  

ดีอินทร์พฒันา L 
 1 ศนูย์  แยกขยะระดบัครัวเรือน  

 ท าโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์จากขยะกลอ่งบรรจภุณัฑ์ที่เป็นกระดาษแขง็ 

ราเมศวร 

L 

 1 ศนูย์ 

 แยกขยะระดบัครัวเรือน  
 ล้างถงุพลาสติกใช้แล้วเพื่อน ามาจ าหนา่ยและใช้ซ า้  
 กระป๋องอลมูิเนยีมจากร้านกาแฟน ามาท ากระถางดอกไม้ตกแตง่
รอบชมุชน  

เสอืทิม L 
 12 ศนูย์ 
 6 จดุใน
ครัวเรือน 

 แยกขยะระดบัครัวเรือน  
 ล้างถงุพลาสติกใช้แล้วเพื่อนน ามาใช้ซ า้ 
 แปรรูปบรรจภุณัฑ์ เช่น ขวดใช้แล้วมาสานเป็นตะกร้า/ภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย ลกูตะกร้อใช้แล้วมาเป็นวสัดตุกแตง่ ฝา
อลมูิเนียม จากกระป๋องเคร่ืองดืม่และเศษผ้าน ามาท าเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ และทอ่พีวีซีใช้แล้วมาประกอบกนัเป็นโครงรองรับ
ถงุพลาสตกิ 

บรมไตร- 
โลกนารถ 21 

M 
 2 ศนูย์  กิจกรรมธนาคารขยะชมุชน (รวบรวมของรีไซเคิล น าไปขายและน า

เงินท่ีได้มาใช้เป็นสวสัดกิารในชมุชน)  

กลัยาณมติร 

M 

 12 ศนูย์ 

 ล้างถงุพลาสติกใช้แล้วเพื่อน ามาใช้ซ า้ หรือขายหรือบริจาคให้กบั
ชมุชนชาญเวชกิจ เพือ่น าไปชายให้กบัโรงงานรีไซเคิลตอ่ไป  

 น ากลอ่งโฟมแขง็มาใช้เป็นกระถางปลกูต้นไม้  
 เศษผ้าประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ  
 การน าเศษผ้ามาเย็บตกแตง่สิง่ของตา่ง ๆ  
 ท าไม้กวาดจากขวดน า้อดัลม และน าขวดพลาสติกน ามาใช้ซ า้

และออกแบบเป็นเก้าอี/้เฟอร์นิเจอร์ตา่ง ๆ    
หนองบวั M  4 ศนูย์  ไมม่ีกิจกรรม 3R  
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ขยะอินทรีย์และเศษอาหารจากตลาด มีการซือ้ขายอยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือน าไปเป็นอาหารสตัว์ 
โดยร่วมมือกบั IGES เทศบาลฯ ได้เร่ิมโครงการน าร่องเพ่ือตอ่ยอด เทศบาล ฯ ได้เร่ิมด าเนินการโครงการน า
ร่องเพ่ือขยายการหมกัปุ๋ ยจากเศษอาหารเหลือทิง้จากโรงแรมและตลาดตัง้แตปี่ 2556 ในระยะแรก  
เทศบาล ฯ ได้ล าเลียงเศษอาหารและขยะอินทรีย์จากตลาดสดเทศบาล (ราว 1,890 ตนัตอ่ปี) ไปยงัโรงหมกั
ปุ๋ ย ณ บอ่ฝังกลบแบบถกูหลกัสขุาภิบาลของเทศบาล ฯ   
 

การบ าบดัขยะแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เป็นการบ าบดัขยะเบือ้งต้นก่อนน าไปก าจดัขัน้สดุท้าย มี
การด าเนินการในหลายระยะด้วยกนั ณ บอ่ฝังกลบ ฯ ตัง้แตปี่ 2556  การยอ่ยสลายแบบไมใ่ช้อากาศของ
อินทรีย์วตัถใุนขยะเป็นสาเหตหุลกัท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ณ บอ่ฝังกลบ ฯ MBT มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ยอ่ยสลายอินทรีย์วตัถใุนขยะให้มากท่ีสดุโดยจลุินทรีย์  ด้วยเหตนีุ ้MBT จงึชว่ยในการยืดอายบุอ่ฝังกลบ ฯ 
เน่ืองจากชว่ยท าให้ปริมาตรและความหนาแนน่ของขยะลดลง  
 

กระบวนกำรเชิงกล: การบ าบดัขยะเร่ิมต้นด้วยกระบวนการเชิงกล โดยท าการแยกวสัดขุนาด
ใหญ่ออกไปด้วยมือเปลา่หรือใช้เคร่ืองมือชว่ย (ได้แก่ แบตเตอร่ีรถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ ซึง่อาจท าให้
เคร่ืองจกัรเสียหายได้) จากนัน้จะน าขยะไปเข้าเคร่ืองโมผ่สม ขยะมกัถกูทิง้มาในถงุพลาสตกิ จงึมีการ
ออกแบบเคร่ืองโมใ่ห้มีฟันแหลมคม เพื่อชว่ยฉีกเปิดถงุพลาสตกิ  
 

กระบวนกำรทำงชีวภำพ: กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพ เป็นการท าให้แห้งโดยวิธีทางชีวภาพท่ี
ใช้กนัอยู่ทัว่ไป คือ การยอ่ยสลายแบบไมใ่ช้อากาศ การหมกั หรือผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกนั  
 

บนพืน้ท่ีบ าบดัขยะมลูฝอยแบบ MBT ของพิษณโุลก ขยะท่ีผา่นการโมผ่สมแล้วโดยกระบวนการ
เชิงกล จะถกูน ามาเทและตัง้กองบนชัน้ของแผน่แพลเลทไม้ เชน่เดียวกบัการท าปุ๋ ยหมกั โดยท าการควบคมุ
กองขยะ ให้มีความเหมาะสมในเร่ืองของขนาด ความชืน้ อณุหภมูิและการหมนุเวียนอากาศ โดยจะวางทอ่
เจาะรูไว้ตลอดแนวกองหมกัเพ่ือให้อากาศหมนุเวียนได้เองตามธรรมชาติ กองหมกัท่ีตัง้กองเสร็จแล้วจะ
คลมุด้วยชัน้กรองธรรมชาติ (Bio-filter) ซึง่อาจเป็นเปลือกมะพร้าว หรือวสัดเุหลือทิง้ในเรือกสวนไร่นาท่ีหา
ได้ในท้องถ่ิน เพ่ือควบคมุกลิ่นและสตัว์รบกวน จะควบคมุดแูลกองขยะโดยจดัให้มีความเหมาะสมในแง่
ขนาดของกองหมกั การควบคมุความชืน้ อณุหภมูิและการระบายอากาศในกองด้วยการวางท่อลกูฟกูพรุน 
(เป็นทอ่พลาสตกิเจาะพิเศษ)    
 

 มีการคดัแยกออกจ าหนา่ยโดยครัวเรือน 

สระสองห้อง S  3 ศนูย์ 

 รวบรวมขยะรีไซเคิล จ าหนา่ยและน ารายได้มาใช้ในกิจกรรมเป็น
สวสัดิการให้ชมุชน  
ประดิษฐ์งานศิลปะเพื่อเป็นสนิค้าแตง่บ้าน (รูปพระพทุธรูปสาม
มิติ ส าหรับติดผนงั ท าจากกระดาษรีไซเคิล)  
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หลงัจาก 9 เดือน จลุินทรีย์จะยอ่ยสลายสารประกอบอินทรีย์ในกองขยะและกองขยะจะมีปริมาตร
ลดลง 20% จากปริมาตรเดมิ จะได้วตัถซุึง่มีลกัษณะคล้ายปุ๋ ยหมกัซึง่ไมก่่อให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในกอง
หมกั และอาจน าไปฝังกลบได้อยา่งปลอดภยัโดยไมก่่อให้เกิดก๊าซมีเธนและน า้เสีย วสัดคุล้ายปุ๋ ยหมกันีมี้
คณุภาพเชน่เดียวกบัปุ๋ ยหมกั แตเ่ทศบาลฯ ไมป่ระสงค์จะน ามาใช้เป็นปุ๋ ยเน่ืองจากอาจมีความเส่ียงจาก
การปนเปือ้นโลหะหนกัซึง่เป็นผลมาจากการคดัแยกขยะท่ีอาจยงัไมถ่กูต้องสมบรูณ์แบบ   
 

ขยะท่ีผา่นการบ าบดั มีทางเลือกคือสามารถน ามาร่อนแยกขนาด เพ่ือน าไปใช้ในวตัถปุระสงค์ท่ี
ตา่งกนั สว่นหนึง่อาจน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงชีวมวล ในกระบวนการ Gasification (กระบวนการเปล่ียนขยะ
ให้เป็นเชือ้เพลิงชีวมวล) อีกสว่นหนึง่อาจน ากลบัไปใช้ปกคลมุกองหมกั MBT ท่ีบอ่ฝังกลบ ฯ พลาสตกิซึง่ให้
คา่ความร้อนสงู อาจน าไปใช้ (ก) เป็นวตัถดุบิในกระบวนการไพโรไลซิส หรือ  (ข) น าไปผสมกบัถ่านหินเพ่ือ
ผลิต RDF ให้กบัโรงปนูซีเมนต์   
 

ท่ีเทศบาล ฯ เศษขยะพลาสตกิหลงัการบ าบดั จะถกูแยกออกไปโดยการเป่าด้วยอากาศ น าไปอดั
ก้อน แล้วขนสง่ไปใช้เป็น RDF (ใช้แทนเชือ้เพลิงฟอสซิล)  ท่ีโรงปนูซีเมนต์ของบริษัท SCG จงัหวดัสระบรีุ 
หรือ กระบวนการ co-processing เพ่ือการผลิตปนูซีเมนต์ท่ีล าปาง การด าเนินการดงักลา่วยงัอยูใ่นระยะ
ทดลอง  มีข้อตกลงวา่ SCG จะยอมรับและสัง่ซือ้ RDF ท่ีมีคา่ความร้อน ตัง้แต ่ 5,000 กิโลแคลอรีตอ่กก. 
ขึน้ไป คา่ความร้อนของ RDF ท่ีได้ในปี 2557 ยงัมีความผนัผวน เน่ืองจากยงัอยูใ่นระยะทดลอง และเป็นผล
จากขยะท่ีปอ้นเข้าระบบมีคณุสมบตัไิมค่งท่ี  
  

บอ่แก๊สชีวภาพขนาดทดลอง (ใช้ของเสียจากสกุรเป็นวตัถดุบิ) ตัง้อยูท่ี่โรงฆา่สตัว์ของเทศบาล ฯ มี
การช าแหระสกุรวนัละประมาณ 240 ตวั สามารถน าของเสียท่ีเกิดขึน้มาผลิตแก๊สชีวภาพได้ราว 200 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ทดแทนการใช้แก๊สหงุต้มท่ีใช้ในงานของโรงฆา่สตัว์ได้ 50 กก. โดยเฉพาะน ามาใช้ต้ม
น า้ร้อนเพ่ือลวกซากสกุร เป็นผลให้ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้ถึง  300,000  บาทตอ่ปี (หรือราว 10,000เหรียญ
สหรัฐ)  
 

เทศบาล ฯ เร่ิมด าเนินงานโครงการน าน า้มนัประกอบอาหารท่ีใช้แล้วจากร้านอาหารและครัวเรือน
มาผลิตเป็นไบโอดีเซล ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555 โดยร่วมมือกบักองบนิ 46 และบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทพลงังานแหง่ชาติ ปี 2557 ได้มีการรวบรวมน า้มนัประกอบอาหารท่ีใช้แล้ว และสง่
เข้าระบบผลิตไบโอดีเซลได้เตม็ก าลงั คือ 2,000 ลิตรตอ่เดือน  
 
น ำ้เสีย  

เม่ือปี 2553 เทศบาล ฯ วางแผนก่อสร้างโรงบ าบดัน า้เสียแหง่ใหม ่โดยใช้ระบบ Activated sludge 
ซึง่เป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน โดยอาศยัจลุินทรีย์ชว่ยยอ่ยสลาย ดดูซบั 
หรือเปล่ียนรูปของสารตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นน า้เสียให้มีคา่ความสกปรกน้อยลง โรงบ าบดัน า้เสียแหง่ใหมนี่มี้
ก าหนดจดัตัง้ขึน้ท่ีโรงฆา่สตัว์เทศบาล ซึง่คาดวา่จะเป็นแหลง่รองรับน า้เสียจากฝ่ังตะวนัตกของเมือง (ฝ่ัง
ตะวนัตกของแมน่ า้นา่น) และได้ท าประชาพิจารณ์แล้วเสร็จไปเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2553  
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ภาคผนวก A: วิธีการศึกษาในรายละเอียด  
โครงสร้ำงเชงิสถำบัน ขัน้ตอนกำรรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
 

อุน่เคร่ืองด้วยการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ จดัขึน้ในวนัท่ี  30 พฤษภาคม 2556 โดยผู้วิจยัจาก IGES 
ได้แบง่การสมัมนาออกเป็นสองสว่น ในสว่นแรกเป็นการแนะน าแนวคดิเบือ้งต้นด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ  นโยบายเมืองคาร์บอนต ่าและกรอบหลกัของ MRV ท่ีจะน ามาใช้ภายใต้โครงการ ฯ ได้แก่ กรอบ
ก าหนดการของเปา้หมาย 5 ประการของ ICLEI (รัฐบาลท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน) GPC และ
ข้อแนะน าเพ่ือการจดัท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของเทศบาลโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (TGO’s 
National Municipality Carbon Footprint Guidelines)  เนือ้หาสาระของการสมัมนาแตล่ะสว่น ได้ก าหนด
ไว้ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มผู้ ฟัง ดงันี ้  
 

 สว่นแรกของการสมัมนาจดัขึน้ในชว่งเช้า ส าหรับกลุม่เปา้หมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดบัสงู 
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลและผู้อ านวยการส านกัและกองตา่ง ๆ )  

 การสมัมนาสว่นท่ีสอง จดัขึน้ส าหรับกลุม่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ระดบัปฏิบตังิาน ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง
ตัง้แตแ่รกในการเก็บรวบรวมข้อมลูจริง เพ่ือจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดบัเทศบาล (อาคาร) 
และระดบัเมือง  

 
เน่ืองจากการรวบรวมข้อมลู ส าหรับการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กรเทศบาล 

(ครอบคลมุเฉพาะกิจกรรมการด าเนินงานของเทศบาล ) อยูใ่นวงแคบกวา่ จงึเห็นพ้องต้องกนัวา่โครงการ ฯ  
ควรจะเน้นเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกระดบัเทศบาลก่อน อยา่งน้อยในชว่งไตร
มาสแรกของโครงการ ฯ  

 
ภายใต้โครงการ ฯ มีการอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของการจดัองค์กรเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมลู 

โดยพิจารณาถึงเป้าหมายโครงการ ฯ  ให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  เช่น เทศบาล ฯ ควรมี
ความสามารถด าเนินการรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองได้อย่างตอ่เน่ืองแม้ว่าโครงการ ฯ จะสิน้สดุไปแล้ว (โดย
มี IGES หรือหนว่ยงานอ่ืน คอยให้ค าแนะน าเม่ือต้องการ)  
 

คาดว่าระบบและการท างานจะเกิดความยัง่ยืนได้จ าเป็นต้องมีการบูรณาการและประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มากท่ีสุดเน่ืองจากโครงสร้างทางสถาบนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ไทยต้องเป็นไปตามข้อแนะน าท่ีก าหนดจากส่วนกลาง   การจดัโครงสร้างคณะท างานภายใต้โครงการน า
ร่องครัง้นีค้าดหวงัวา่จะเป็นต้นแบบให้กบัเทศบาลอ่ืน ๆ ซึง่มีขนาดใกล้เคียงกบัเทศบาลนครพิษณโุลก   
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ผู้วิจยัจาก IGES จึงได้ศกึษาทบทวนโครงสร้างองค์กรของเทศบาล ฯ ในเชิงสถาบนัเป็นอย่างแรก 
(ดังรูปท่ี 5)  และพยายามท าความเข้าใจกระบวนจัดซือ้จัดจ้างท่ีมีอยู่ ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  
 

จากนัน้ผู้ วิจัย IGES ได้ขอให้คณะท างานจัดท ารายการอาคาร/สถานประกอบการทัง้หมดท่ี
เทศบาล ฯ เป็นผู้ควบคมุดูแลพร้อมแจกแจงว่าอาคารสถานท่ีนัน้ ๆ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กอง /
ส านกั ใด  
 

ได้รับรายการอาคารทัง้หมด 51 หลงั พร้อมแจกแจงหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ (รายการอาคารแสดงไว้
ในตาราง) ได้พฒันาแบบฟอร์ม excel  ให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานระบขุ้อมลูท่ีต้องการทัง้หมดเพ่ือการท า
รายงานบญัชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดบัเทศบาล ส่งให้กับศูนย์ประสานงานอาคารแต่หลังเพ่ือใช้
ส าหรับเก็บข้อมลู   
 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลใช้เวลาหลายเดือน ในช่วงโครงการ ฯ  ในระหว่างนัน้ คณะท างาน
โครงการ ฯ ได้จัดประชุมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และหารือถึงความคืบหน้า  ส่วน
นกัวิจยั IGES คอยตดิตามการท างานอยูห่า่ง ๆ โดยการประชมุทางโทรศพัท์ และโดยการเข้าร่วมประชมุให้
ค าปรึกษาในพืน้ท่ี รวมทัง้หมด 4 ครัง้ด้วยกนั  
 

เม่ือสิน้สดุโครงการ ฯ ได้พิจารณาถึงศกัยภาพการด าเนินงานในสองประเดน็เพ่ือให้การเก็บวบรวม 
ข้อมลูภายในเทศบาล ฯ มีความยัง่ยืน รายละเอียดดงันี ้  
 

ทางเลือก A ระบบเก็บรวบรวมข้อมลูแบบกระจายความรับผิดชอบ  (รูปท่ี 8)  
 วิธีการนีพ้ฒันาขึน้ใหมภ่ายใต้โครงการ ฯ เป็นการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานในทกุส านกั/กอง ให้

รับผิดชอบในการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นผู้ชว่ยในการเก็บข้อมลูของแตล่ะอาคาร/สถานท่ี  
 ผู้ประสานงานอาจใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเก็บรวบรวมข้อมลูจากแตล่ะอาคาร/สถานท่ี ซึง่ IGES 

เป็นผู้ออกแบบให้ส าหรับโครงการนีโ้ดยเฉพาะ (ในระยะเร่ิมโครงการ ฯ ได้ท าขึน้เป็นไฟล์ excel 
หลงัจากท่ีมีระบบรายงานพลงังานน าร่องแล้ว ได้กลายมาเป็นแบบฟอร์มออนไลน์แทน)  

 แม้วา่วิธีนีจ้ะเป็นรูปแบบของการกระจายการท างาน แตย่งัคงต้องการผู้ประสานงานกลางอีกสอง
สามคน ท่ีมาจากตา่ง กอง/ส านกั ซึง่คอยแนะน าและชกัชวนผู้ประสานงานประจ า กอง/อาคาร 
เพ่ือให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ  

 ความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้อ านวยการกอง/ส านกั  อาจขาดความกระตือรือร้นเม่ือได้รับการ
ประสานงานจากกอง/ส านกัอ่ืนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือต ่ากว่า ผู้ประสานงานกลางในระดบัสงูจงึ
ต้องอยูใ่นต าแหนง่ท่ีสงูกวา่แตล่ะกอง/ส านกั เช่น ปลดัเทศบาล ซึง่รายงานตรงตอ่นายกเทศมนตรี  
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 ผู้ประสานงานในระดบัสงู ควรมีผู้ชว่ยซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการท่ีมีความรับผิดชอบและมี
ความกระตือรือร้นสองสามคนท่ีมีความรู้เก่ียวกบั  MRV และการรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 
ตลอดจนมีทกัษะทางสงัคม มีทศันคตเิชิงบวก (สามารถสร้างความสมัพนัธ์และชกัชวนเจ้าหน้าท่ี
ทา่นอ่ืนให้ร่วมมือในการรวบรวมข้อมลูซึง่เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากไมมี่สิ่งตอบแทน 
ท่ีเป็นรูปธรรมใดให้กบัผู้ท างานซึง่ต้องรับหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลู ซึง่เป็นภารกิจเพิ่มจากภาระ 
หน้าท่ีปกต)ิ  

 
ทางเลือก B วิธีการท างานแบบรวมศนูย์ (รูปท่ี (9)  
 ข้อมลูสว่นใหญ่ ท่ีบนัทึกไว้ในรูปเอกสารประกอบด้วยข้อมลูตามข้อก าหนดส าหรับการท าบญัชีก๊าซ

เรือนกระจกของเทศบาล (โดยเฉพาะข้อมลูการใช้เชือ้เพลิงและการใช้พลงังานไฟฟ้า)  ซึง่บนัทกึไว้
เป็นงานประจ า ทัง้ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซลและไฟล์ท่ีสแกนเก็บไว้ รวมถึง การจดัเก็บในรูปเอกสาร 
โดยการส าเนาเอกสารตามท่ีสว่นกลางก าหนดไว้  

 จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีการเงิน/ธุรการ ของแตล่ะกอง/ส านกั ส่งเอกสารต้นฉบบัให้กบัส านกัการคลงัเป็น
รายเดือน  เอกสารดงักล่าวต้องจดัเก็บไว้ในระบบจดัเก็บเอกสารเป็นระยะเวลา 10 ปี    

 อยา่งไรก็ตาม ส านกัการคลงัเป็นหนว่ยงานหลกัท่ีสัง่จา่ยเงินและจดัล าดบัข้อมลูทางการเงิน (เชน่ 
ช าระเงินไปเทา่ไหร่เม่ือเทียบกบัจ านวนท่ีใช้ ซึง่เป็นข้อมลูท่ีต้องการส าหรับการท าบญัชีก๊าซเรือน
กระจก)  

 ผู้ซึง่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูการบริโภค เป็นเจ้าหน้าท่ีของกองวิชาการและแผนงาน (ซึง่คล้าย
กบั “ฝ่ายพฒันาและวิจยั” หรือฝ่ายจดัท าสถิติ ซึง่จะท าการวิจยัในภาพรวมเพื่อน ามาชว่ยในการ
ตดัสินใจด้านนโยบายของเทศบาล ฯ )  

 วิธีนี ้ ส านกัการคลงัต้องประสานงานกบักองวิชาการและแผนงานซึง่เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลูจาก
เอกสารทางการเงิน  โดยวิเคราะห์ตามการใช้งาน  

 นอกจากนัน้ เทศบาลนครพิษณโุลกควรรวบรวมข้อมลูแหลง่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีไมเ่ก่ียวเน่ือง
กบัการผลิตหรือการใช้พลงังาน (เชน่ ของเสีย น า้เสีย การใช้วสัด ุ บญัชียานพาหนะ/เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ ฯลฯ) ซึง่ไมส่ามารถรวบรวมได้จากเอกสารการเงินของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และควรหา
วิธีการเพ่ือปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั โดยก าหนดระยะเวลาปรับปรุงข้อมลูเอาไว้  
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ภายหลังการลองผิด ลองถูกผ่านไปสองสามเดือน พบว่าทางเลือก  A (การกระจายความ
รับผิดชอบ) มีความเหมาะสมและปฏิบตัิได้ดีกว่าในกรณีของเทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนัน้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกองวิชาการและแผนงาน ได้พฒันาระบบน าร่องเพ่ือการรายงานพลงังานออนไลน์
ขึน้มาเอง ผู้ประสานงานประจ าอาคาร/สถานท่ี สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเพ่ือป้อนข้อมลูเข้าสู่ระบบแบบ
ออนไลน์ได้ง่ายกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการรวบรวมข้อมลูผา่นไฟล์ excel เป็นจ านวนมาก  
 
ปัญหำที่พบ  

ในภาพรวม ด้วยวิธีการขัน้ตอนท่ีปฏิบตัอิยูส่ามารถเข้าถึงและท าการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีต้องการ
ส าหรับการจดัท าบญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกระดบัเทศบาลได้เป็นจ านวนมาก ตาราง 15 อธิบายถึง
ประเภทข้อมลูท่ีรวบรวม การด าเนินการ แหลง่ข้อมลู และปัญหาท่ีพบ  
 
ปัญหาทัว่ไปท่ีพบ มีดงันี ้ 

 ข้อมูลบนัทึกทางการเงิน มักไม่มีบนัทึกการใช้พลังงาน (เช่น บิลค่าไฟฟ้าจะระบุเฉพาะจ านวน     
คา่ไฟท่ีต้องจา่ยเทา่นัน้)  

 ยงัขาดข้อมลูบางอยา่ง เน่ืองจากไม่มีระบบการเก็บเอกสารอยา่งถกูต้องตอ่เน่ืองเป็นประจ า ปัญหา
ระบบแฟ้มเอกสาร และการจดัเก็บเอกสาร  

 วิธีการท างานแบบกระจายความรับผิดชอบต้องการความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในการเก็บข้อมูล 
ซึ่งอาจมองว่าเป็นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบนอกจากงานในหน้าท่ี ท่ีมีอยู่แล้ว นอกจากนัน้ 
‘Silo mentality’ หรือ การขาดการบรูณาการ (ในกรณีของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู) การขาดความเข้าใจ
ในจดุหมายและประโยชน์ท่ีได้รับจากการรวบรวมข้อมลู (ในกรณีของเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบัติการ)  
ก็เป็นอปุสรรคด้วยเชน่กนั  

 ขาดความรู้วิชาการ ในหลายกรณีอาจน าไปสู่การรวบรวมข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ขึ น้อยู่กับ                   
ผู้ประสานงานกลางว่าได้อธิบายถึงประเภทข้อมูลท่ีต้องการรวบรวมได้ชัดเจนหรือไม่  รวมถึง
ความสามารถในการควบคมุคณุภาพของผู้ประสานงานท่ีจะตรวจสอบและมัน่ใจว่าไม่ได้รวบรวม
ข้อมลูท่ีผิด  
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ตำรำง 15 : ประเภทข้อมูลท่ีจัดเก็บ ควำมเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูล/กระบวนกำรที่มีอยู่เดมิ  
และปัญหำในกำรรวบรวมข้อมูล  

ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูลและกำร
จัดกำร 

 

กำรน ำข้อมูลมำใช้
เพื่อกำรจดัท ำ
บัญชีก๊ำซเรือน

กระจก  

ปัญหำในกำรรวบรวมข้อมูล 
 

กำรใช้ไฟฟ้ำ 
(ในอำคำร/แหล่งอยู่กับ
ที่)   
 

 บิลคา่ไฟราย
เดือน (เช่ือมโยง
กบัมิเตอร์ไฟของ
อาคาร)  

 รวบรวมได้เฉพาะ
ข้อมลูการเงิน
เทา่นัน้ ไมม่ี
ข้อมลูหนว่ยไฟฟา้
ที่ใช้  

 บนัทกึจ านวน
หนว่ยการใช้
งาน  

 สแกนบิลคา่ไฟ
เพื่อเป็น
หลกัฐานส าหรับ
บคุคลที่สามใน
การตรวจเช็ค
ความถกูต้อง 

 มิเตอร์ไฟไมไ่ด้ถกูติดตัง้ไว้ในทกุอาคาร/
สถานท่ี บางกรณี มีการใช้มิเตอร์ร่วมกนั
ระหวา่งอาคาร ควรสร้างความชดัเจนใน
ประเด็นนี ้ 

 ความจริงแล้วจากบิลคา่ไฟของอาคารไม่
สามารถบอกถงึข้อมลูการใช้ไฟส าหรับการ
ปฏิบตัิงานของเทศบาล ฯ ได้ เนื่องจาก
เทศบาล ฯ ได้รับการอดุหนนุคา่ไฟเป็น
จ านวนมาก (ไมเ่กิน 10 % ของการใช้ไฟฟา้
ทัง้หมดในภาคครัวเรือนของเมืองพิษณโุลก) 
การอดุหนนุคา่ไฟยงัรวมถงึการใช้ไฟของ
อาคารใด ๆ ที่เป็นการให้บริการกบั
สาธารณะ  

 ดงันัน้ จึงต้องขอข้อมลูการใช้ไฟฟา้ทัง้หมด
จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาค จงัหวดัพิษณโุลก  
(PEA)17 โดยการปอ้นหมายเลขมเิตอร์ของ
แตล่ะอาคาร/สถานท่ีเข้าไปในระบบ  การ
เรียกข้อมลูจากฐานข้อมลูของการไฟฟา้ ฯ 
ต้องใช้เวลานาน และไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ยเนื่องจาก
ข้อมลูที่ต้องการเป็นข้อมลูการใช้ไฟฟา้ของ
อาคาร/สถานท่ี/การท างาน เฉพาะในสว่น
ของเทศบาล ฯ เทา่นัน้   

กำรร่ัวไหล 
(อำคำรและแหล่งอยู่กับ
ที่) 

 ใบเสร็จคา่บริการ 
เคร่ืองปรับอากาศ 
แอร์รถยนต์และ
ถงัดบัเพลงิ  

 เช่นเดียวกบั
ข้างต้น 

 เจ้าหน้าที่เทศบาลไมท่ราบถงึประเภทของ
สารท าความเย็นทีใ่ช้  

 ปกติในบิลคา่บริการจะไมแ่สดงปริมาณของ
สารท าความเย็นเอาไว้ ต้องขอตา่งหากจาก
ผู้ให้บริการ  

กำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ  
(อำคำรและ 
แหล่งอยู่กับที่)   

 ไมม่ี  ดคู าอธิบายด้าน
ขวามือ 

 ไมม่ีบนัทกึการจดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้กบั 
เคร่ืองยนต์ที่อยูก่บัท่ี เช่น เคร่ืองพน่ควนั  
เคร่ืองตดัหญ้าและรถน า้  เป็นการจดัซือ้
น า้มนัเชือ้เพลงิครัง้หนึง่เป็นจ านวนมากโดย
ไมร่ะบวุา่ใช้กบัอะไร ดงันัน้ จึงใช้วิธี
ประมาณจากการใช้งาน  

                                                      

 
17

 PEA หรือการไฟฟา้สว่นภมูิภาค เป็น รัฐวสิาหกิจในภาคการบริการ สงักดักระทรวงมหาดไทย  ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2503   ตามพระราชบญัญติัการไฟฟา้สว่น
ภมูิภาค พ.ศ. 2503  การไฟฟา้สว่นภมูิภาครับผิดชอบการผลิต  การจดัซือ้ การกระจายและการจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ให้กบัประชาชน ภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมทัง้ 
74 จงัหวดั   ครอบคลมุพืน้ท่ี 510,000 ตร.กม. หรือร้อยละ 99.4 ของพืน้ท่ีประเทศไทย ยกเว้นจงัหวดักรุงเทพมหานคร นนทบรีุและสมทุรปราการ  
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ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูลและกำร
จัดกำร 

 

กำรน ำข้อมูลมำใช้
เพื่อกำรจดัท ำ
บัญชีก๊ำซเรือน

กระจก  

ปัญหำในกำรรวบรวมข้อมูล 
 

กำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ – 
แหล่งเคลื่อนที่ 
(ยำนพำหนะของ
เทศบำล) 
 

 บนัทกึคา่ไฟ (ดู
รูปและค าแปล
ในหน้าถดัไป) 
ประกอบ ด้วย
ปริมาณและ
ประเภท
เชือ้เพลงิที่ซือ้  

 น ามาใช้ได้เลย  ข้อมลูที่รวบรวมในโครงการ ฯ ไมร่วมข้อมลู
น า้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขยะ
ที่ด าเนินการโดยเอกชน ครอบคลมุพืน้ท่ีฝ่ัง
ตะวนัตกของเมืองพิษณโุลก  

 เทศบาล ฯ ไมไ่ด้ท าการส ารวจการเดินทาง
ของเจ้าหน้าทีต่ามค าแนะน าในข้อก าหนด
มาตรฐานของ ICLEI (รัฐบาลท้องถ่ินเพื่อ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน)  และ TGO 

รำยกำร 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ/
อิเลคทรอนิคส์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
(รวมเคร่ืองปรับอำกำศ 
และถงัดับเพลิง) 

 เทศบาลมีหน้าที่
ในการจดัท า
รายการวสัด ุ
ครุภณัฑ์ โดย
ต้องปรับปรุงให้
เป็นปัจจบุนัอยู่
ทกุปี  

 รายการครุภณัฑ์ที่
เป็นเคร่ืองใช้ 
ไฟฟา้/อปุกรณ์
อิเลคทรอนิคส์และ
ยานพาหนะ   

 จ านวนชัว่โมง
ใช้งาน
หลอดไฟ และ
เคร่ืองปรับอาก
าศ  

 ยี่ห้อ 
สมรรถนะและ
คณุสมบตัิทาง
เทคนิคของ
เคร่ืองใช้/
เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์  

 การบนัทกึข้อมลู ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
อปุกรณ์และยานพาหนะของแตล่ะ
หนว่ยงาน ยงัขาดความสม า่เสมอและ
สอดคล้องกนั  
 

รำยกำรยำนพำหนะ 

กำรใช้ผลิตภณัฑ์ซึ่ง
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ที่ต้นทำง 
 (เช่น กระดำษ) 

 บนัทกึการจดัซือ้   ดคู าอธิบาย
ด้านขวามือ 

 สว่นใหญ่ไมม่กีารตดิตามการจดัซือ้
และการใช้กระดาษรวมถึงผลติภณัฑ์
อื่นๆ ดงันัน้จึงควรแนะน ามาตรการเพื่อ
รวบรวมข้อมลูดงักลา่ว  

ขยะที่เกดิจำกกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำล 
และขยะที่ทิง้ในเขต
เทศบำล 

 เคร่ืองชัง่ ณ บอ่
ฝังกลบขยะ  

 น ามาใช้ได้เลย  ไมม่ีปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็น
เทศบาลที่มีระบบการเก็บข้อมลูที่ดี (มี
ระบบเคร่ืองชัง่) ส าหรับงานการจดัการ
ขยะ  
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ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูลและ
กำรจัดกำร 

 

กำรน ำข้อมูลมำใช้
เพื่อกำรจดัท ำบัญชี
ก๊ำซเรือนกระจก  

ปัญหำในกำรรวบรวมข้อมูล 
 

ปริมำณน ำ้เสียที่เกดิ
จำกกำรด ำเนินงำนของ
เทศบำล  
 

 เทศบาล ฯ ไม่
มีระบบบ าบดั
น า้เสยี ดงันัน้ 
ได้ประมาณ
การข้อมลูน า้
เสยีจาก
ปริมาณน า้ใช้ 
เพื่อหาคา่การ
ปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 
และประเมิน
จากขนาดของ
บอ่เกรอะใน
แตล่ะอาคาร  

 น าข้อมลูที่มีอยูม่า
ประมาณการ 

 ประเมินจากขนาดของบอ่เกรอะ ซึง่ไม่
มีข้อมลูส าหรับอาคารบางหลงั 
เนื่องจากแบบแปลนโดยเฉพาะอาคาร
เก่าสญูหายไปแล้ว ในอาคารเกา่จะไม่
มีการตดิตัง้บอ่เกรอะเอาไว้  

 ควรมีการตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูและปรับปรุงเมื่อเวลาผา่นไป   

กำรใช้ปุ๋ย  บนัทกึการจดัซือ้
ปุ๋ ย  

น ามาใช้ได้เลย ไมม่ีปัญหา 

บัญชีต้นไม้  เทศบาลไมไ่ด้
จดัท าบญัชีต้นไม้
ในงานประจ า แต่
เทศบาลนคร
พิษณโุลกมีบญัชี
ต้นไม้อยา่ง
ละเอียดซึง่จดัท า
ขึน้ เพื่อเข้าแขง่ชิง
รางวลั ASEAN 
ESC Awards 
2011 

ควรบรรจกุารท าบญัชี
ต้นไม้ไว้เป็นสว่นหนึง่
ของหน้าที่เทศบาล   

การท าบญัชีต้นไม้ต้องใช้เวลาคอ่นข้างมากและ
ยงัเป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ยากส าหรับเจ้าหน้าที่ระดบั
ปฏิบตัิงาน ถึงวตัถปุระสงค์ในการจดัท า ดงันัน้จงึ
ดเูหมือนไมไ่ด้ให้ความส าคญั  
 
เทศบาลอาจยงัไมม่ีทกัษะในการท าบญัชีต้นไม้ 
แตก็่ไมใ่ช่ปัญหาส าหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร
พิษณโุลก  
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รูปภำพ: ตัวอย่ำงแบบกำรขอใช้น ำ้มันเชือ้เพลิง ท่ีเทศบำลนครพษิณุโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน  
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กรณีศกึษำ งำนเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงำน 
เพ่ือให้เข้าใจได้ดีขึน้ถึงขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูจริง แหลง่ข้อมลู รวมถึงปัญหาตา่ง ๆ 

คณะวิจยัได้สมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ มีบทบาทส าคญัของส านกัการศกึษา  
 

ส านกัการศกึษา เป็นผู้ดแูลจดัการอาคารและสถาน
ประกอบการตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้ 11 แหง่ ประกอบด้วย โรงเรียน
เทศบาล 5 โรงเรียน  สนามบาสเกตบอล 1 แหง่ สนามแบตมิน
ตนั 1 แหง่ สนามฟตุบอล ห้องสมดุประชาชน  ศนูย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Centre) และศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก 
 

คณุเกศนีิ ไพรสน (ภาพซ้ายมือ) เป็นผู้ดแูลอาคารอาคาร
ส านกังาน 3 อาคารจากทัง้หมด 11 อาคาร แม้ว่าโดยต าแหน่ง
ไม่ได้รับผิดชอบอาคารทัง้หมด 11 อาคารของส านกัการศึกษา 
แต่ก็ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคบับัญชาให้เป็นผู้ ประสานงาน

ของอาคารทัง้หมด  เน่ืองจากมีความสามารถสงูและเป็นหนึง่ในผู้ ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัเมืองคาร์บอนต ่า 
 

โดยประสานและขอความร่วมมือจากผู้ รับผิดชอบแตล่ะอาคารเพ่ือรวบรวมข้อมลูตามท่ีก าหนด 
โดยครอบคลมุ (ก) การใช้ไฟฟ้า (ข) การใช้เชือ้เพลิงกบัเคร่ืองยนต์อยู่กบัท่ี (ค) รายช่ืออปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และ (ง) รายการยานพาหนะ ข้อมลูเหลา่นีส้ามารถเก็บรวบรวมได้ตามกฏ
ระเบียบ/ขัน้ตอน ท่ีก าหนดจากสว่นกลาง  
 

คณุเกศนีิ กลา่วถึงความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี ท าให้การเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับจดัท าบญัชีก๊าซ
เรือนกระจกไมใ่ชเ่ร่ืองยาก การอธิบายจนเป็นท่ีเข้าใจชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีธุรการของแตล่ะอาคารและภาคส่วน
ตา่ง ๆ  สามารถด าเนินการเก็บข้อมลูได้   
 

กลา่วถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพภายในหนว่ยงาน ดงันี ้ 
 

 เลือกบคุลากรท่ีมีความสนใจด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และการพฒันาเมืองคาร์บอนต ่า และเป็น
ผู้ มีความตัง้ใจในการปฏิบตังิานภายใต้โครงการ ฯ   

 คณุเกศนีิ ท างานใกล้ชิดกบัเจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นผู้ให้การสนบัสนนุและแจ้ง
เตือนเพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลูและปอ้นข้อมลูเข้าสูร่ะบบรายงานออนไลน์    

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นศนูย์ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมลูไปโดยปริยาย ด้วย
เหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 
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o เป็นหน่วยงานมีบทบาทในการให้บริการแบบเป็นกลางภายในเทศบาล (จดัตัง้เครือข่าย 
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลทัง้หมด) ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้มี
ความคุ้นเคยและต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ฯ อยู่เสมอ บทบาท
ดงักลา่วนีช้่วยในการสร้างความไว้วางใจและความสมัพนัธ์อนัดี ท าให้ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของ
การเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินไปอยา่งส าเร็จราบร่ืน  

o เป็นหนว่ยงานในสงักดักองวิชาการและแผนงานของเทศบาล ซึง่มีอตัราก าลงัด้านงานวิจยั 
ให้การสนบัสนนุนโยบายด้านการพฒันาของเทศบาล  

o เจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการฝึกอบรมกระบวนการรวบรวมและจดัการ
ข้อมลูอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถจบัประเด็นแนวคิดและหลกัการตา่ง ๆ ของ MRV ได้
โดยง่าย และสามารถออกแบบระบบเพ่ือสนบัสนนุขัน้ตอนตา่ง ๆ ของ MRV เป็นผลให้เกิด
ระบบรายงานข้อมลูพลงังานภายในอาคาร 

o ความคิดริเร่ิมและทักษะของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นได้จากมีการแนะน าขัน้ตอน
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล ตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 10  ในการน าเข้าข้อมลูจากบิลค่า
ไฟฟ้า   

 
ข้อซกัถามถึงประโยชน์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้รับการแนะน าผ่านโครงการนี ้ คณุเกศินีให้ค าตอบ 
ดงันี ้ 

 เกิดการพฒันาความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัคณุลกัษณะของเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 
ตลอดจน ยานพาหนะตา่ง ๆ ตวัอยา่ง คือ เม่ือสิน้สดุโครงการ ฯ สามารถอธิบายถึงย่ีห้อ 
ก าลงัไฟฟ้า ของเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟได้ เธอยงัได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองเพ่ือต้องการ
เรียนรู้วา่ข้อมลูดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัการอนรัุกษ์และประสิทธิภาพของพลงังานอยา่งไร   

 ก่อนหน้านี ้ ไมมี่การบงัคบัให้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูในงานประจ าวนั ได้แก่ ประเภทและความ
ละเอียดของข้อมลู ภายหลงัโครงการ ฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีการเก็บข้อมลูในเชิงลกึให้เป็นไป
อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ  

 ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ (ทัง้ข้อมลูการบริโภค  และรายการอปุกรณ์ / เคร่ืองใช้ / หลอดไฟ / ยานพาหนะ
ตา่ง ๆ)  นบัวา่เป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ ในการเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ เชน่ ชว่ยให้การจดัซือ้หลอดไฟ
เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลทัง้ราคาและคณุภาพ (มีความคงทน ประหยดัพลงังาน) ก่อนหน้า ท่ียงั
ขาดข้อมลูดงักลา่ว การตดัสินใจจดัซือ้ใด ๆ กระท าโดยปราศจากเหตผุลสนบัสนนุ ปัจจยัเพียง
ประการเดียวในการจดัซือ้ก็คือ ราคา (จดัซือ้ตวัเลือกท่ีมีราคาถกูท่ีสดุ ซึง่อาจช ารุดเสียหายได้
บอ่ยครัง้)   
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รูปท่ี 19: แสดงล ำดับขัน้ตอน 
เพ่ือแนะน ำผู้ประสำนงำนประจ ำ อำคำร/กอง  

ในกำรป้อนข้อมูลเข้ำระบบน ำร่องกำรรำยงำนกำรใช้พลังงำนออนไลน์ 
ออกแบบโดยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ภาคผนวก B: สรปุตารางการปล่อยกา๊ซ
เรอืนกระจกของเทศบาล ในปี 2556  
 CO2 หน่วย แหล่ง CH4 หน่วย แหล่ง N2 O หน่วย แหล่ง

อาคารและสถานประกอบการอ่ืน ๆ 

1  การเผาไหม้ในแหล่งอยู่กบัที ่

2

ไฟฟ้าซือ้ส าหรับอาคารของเทศบาล ฯ  

(ไมร่วมบริการน า้ประปาและสถาน

ประกอบการขยะมลูฝอย )

บนัทกึของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค

 (PEA)
ปานกลาง 3,528,319 kWh 1,979 8 0.561 kg CO2e/kWh

"ค าแนะน าการ

ประเมินคาร์บอนฟตุ

ปรินท์องค์กร" (TGO)

ไฟส่องสว่างบนถนนและสัญญาณจราจร 

2 ไฟฟ้าซือ้
ค านวณจากบนัทกึวัสดคุรุภณัฑ์

หลอดไฟฟ้า
ปานกลาง 2,643,371 kWh 1,483 6 0.561 kg CO2e/kWh TGO

บริการน า้ประปา

1 การเผาไหม้ในแหล่งอยู่กบัที่

2 ไฟฟ้าซือ้ ใบเสร็จคา่ไฟฟ้ารายเดือน ปานกลาง 8,117,072 kWh 4,554 18 0.561 kg CO2e/kWh TGO

1
การปรับปรุงคณุภาพน า้ประปา 

(บริการภายในเขตเทศบาล ฯ )

บนัทกึของโรงปรับปรุงคณุภาพ

น า้ประปา เทศบาล ฯ
ปานกลาง 9,483,132 ลบ.เมตร 250 1 0.0264 kg CO2e/m3

การประปานคร

หลวง (ประเทศ

ไทย);TGO

3
การปรับปรุงคณุภาพน า้ประปา 

(บริการนอกเขตเทศบาล ฯ )

บนัทกึของโรงปรับปรุงคณุภาพ

น า้ประปา เทศบาล ฯ
ปานกลาง 2,719,198 ลบ.เมตร 72 0 0.0264 kg CO2e/m3

การประปานคร

หลวง (ประเทศ

ไทย);TGO

โรงบ าบดัน า้เสีย 

1
ระบบบอ่เกรอะ ไมผ่่านการบ าบดั 

ปล่อยทิง้โดยตรงสู่ภายนอก a
บนัทกึของโรงบ าบดัน า้ เทศบาล ฯ 9,483,132 ลบ.เมตร 296 1 0.625 kg CO2e/kg COD TGO 0.025 kg CH4/kg COD TGO

ท่าเรือ

ท่าอากาศยาน 

กลุ่มยานพาหนะ 

การเผาไหม้ในแหล่งเคลื่อนที่

  - ดีเซล ปานกลาง 495,177 ลิตร 1,359 5 2.7446 kg CO2e/L IPCC 2007

  - เบนซิน ปานกลาง 3,873 ลิตร 8 0 2.1896 kg CO2e/L IPCC 2007

  - แกสโซฮอล์ ปานกลาง 31,376 ลิตร 69 0 2.1896 kg CO2e/L IPCC 2007

   - CNG ปานกลาง 77,161 ลบ.ฟตุ 4 0 0.054 kg CO2e/Cu. Ft.
EPA Climate 

Leaders Mobile 
2 ไฟฟ้าซ้ือ

3 การเดินทางของพนกังาน

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

สถานประกอบการขยะมูลฝอย 

1 การเผาไหม้ในแหล่งอยู่กบัที่

1 การท าปุ๋ ยหมกั ณ แหล่งก าเนิด
ประมาณการคร่าว ๆ โดย

พนกังานเทศบาล
ต ่า 1,890,000 กิโลกรัม 358 1 4 g CH4/kg waste TGO 0.3 g N2O/kg waste TGO

2 ไฟฟ้าซือ้
ประมาณการคร่าว ๆ โดย

พนกังานเทศบาล
ต ่า 77,615 kWh 44 0 0.561 kg CO2e/kWh TGO

3 ขยะที่ถูกฝังกลบb บนัทกึที่เคร่ืองชัง่ ต ่า 26,522,257 กิโลกรัม 14,666 58 0.022 t CH4/t MSW ประมาณ โดยผู้ เขียน

การปล่อยจากการร่ัวไหล และอ่ืน ๆ 

ปุ๋ ยที่ใช้ ต ่า 4,440 กิโลกรัม 4 0

N (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยประมาณ) 666 กิโลกรัม 2 0 3.303643158 kg CO2e/kg TGO 0.01
kg N2O–N (kg

N)-1
IPCC

P (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยประมาณ) 666 กิโลกรัม 1 0 1.571608903 kg CO2e/kg TGO

K (ร้อยละ 15 ของน า้หนกัโดยประมาณ) 666 กิโลกรัม 0 0 0.497352886 kg CO2e/kg TGO

1 สารท าความเย็น - อาคาร 

1 สารท าความเย็น - ยานพาหนะ

รวม 25,149 100

บนัทกึ a เป็นการค านวณคร่าว ๆ บนสมมตุิฐาน คือ น า้ประปาที่ผลิตได้ปริมาณ   12,202,430 ลบ.ม. (ลิตร) มีคา่ COD 0.0005 กก./ลิตร      โดยคร่ึงหนึ่งของน า้ประปาที่ผลิตได้ถูกระบายเป็นน า้ทิง้   และร้อยละ 10 ของอินทรีย์วัตถุ มีการย่อยสลายแปรสภาพเป็นก๊าซเรือนกระจก
b ก าหนดสมมตุิฐานคือ อตัราการเกิดก๊าซมีเทนจากขยะที่ฝังกลบ คือ 4 กรัมตอ่หนึ่งกิโลกรัมขยะเปียก คาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ (DOC)ในรูปวัตถุแห้งคิดเป็นอตัราร้อยละ 25-50  คา่ไนโตรเจน (N) ในรูปวัตถุแห้งร้อยละ 2 และคา่ความชืน้ร้อยละ 60%
c คา่ศกัยภาพในการท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการประเมินในรายงานฉบบัที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
d คาร์บอนฟตุปรินทร์โดย TGO: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปุ๋ ย (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonfootprint/index.php?page=7)

ต ่า

ประมาณการคร่าว ๆ โดย

พนกังานเทศบาล จากข้อมลู

การจดัซือ้

1

1

คุณภาพ

ข้อมูล
แหล่งข้อมูลของกิจกรรม

บนัทกึการจดัซือ้เชือ้เพลิง

ประจ าเดือน

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
Scope ภาคการปล่อย ปริมาณ หน่วย

ปริมาณก๊าซ

 (tCO2e)

ร้อยละของ

การปล่อย

ทัง้หมด



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


