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1.  สาขาการขนส�ง 4. สาขา Green Urban Planning  
2.  สาขาพลังงาน  5. การปรับตัว 

3.  สาขาของเสียและน้ําเสีย  

นครโยโกฮาม!า เมืองต#นแบบแห!งการลดโลกร#อน 
 
 

 
ป7จจุบัน กระแสเรื่องโลกร;อน นับเป<นประเด็นสําคัญอย�างยิ่งในป7จจุบัน ท่ีแต�ละประเทศให;ความสนใจ

และเป<นหนึ่งในหัวข;อหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ�งสู�สังคมเศรษฐกิจคาร�บอนตํ่า เพ่ือแก;ไขป7ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร;อน ซ่ึงประเทศญ่ีปุIนนับเป<นประเทศชั้นนําและเป<นแบบอย�างในการ
พัฒนาในเรื่องนี้ โดยเฉพาะนครโยโกฮาม�า เป<นเมืองต;นแบบลดโลกร;อนสําหรับหลายๆ เมืองท่ัวโลก รวมถึง
กรุงเทพมหานครของเราด;วย ณ ขณะนี้อยู�ระหว�างการจัดทําแผนแม�บท Bangkok Master Plan on Climate 
Change 2013 – 2023 เพ่ือมุ�งสู�การเป<น “เมืองคาร�บอนตํ่า” (Low Carbon City)  โดยมี องค�การความร�วมมือ
ระหว�างประเทศญ่ีปุIน (Japan International Cooperation Agency: JICA) ให;การสนับสนุนทางด;านวิชาการ
และการจัดฝgกอบรมด;านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได;รับความร�วมมือจากนครโยโกฮาม�าซ่ึงได;ทํา
ความตกลงในการเป<นเมืองต;นแบบสําหรับ กทม.  

ท่ีผ�านมาได;มีการจัดการฝgกอบรมให;กับเจ;าหน;าท่ีของ กทม และหน�วยงานท่ีเก่ียวข;องกับโครงการ 
Bangkok Master Plan on Climate Change 2013 – 2023 ระหว�างวันท่ี 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557 
ณ เมืองโยโกฮาม�า ประเทศญ่ีปุIน เพ่ือดําเนินการจัดทํา (ร�าง) แผนแม�บทด;านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค.ศ. 2013 – 2023 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ�และการศึกษาดูงานด;านการพัฒนาเมืองคาร�บอนตํ่า 
โดยหัวข;อหลักท่ีน�าสนใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ดังนี้  

1. การจัดทําร�างแผนแม�บทฯ ของกรุงเทพมหานคร  
2. การดําเนินงานด;านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโยโกฮาม�า 
3. การส�งเสริมและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�กิจกรรมด;านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. การทบทวนร!างแผนแม!บทฯ ของกรุงเทพมหานคร  
กรุงเทพมหานครได;ดําเนินการจัดทํา ร�างแผนแม�บทฯ โดยได;แบ�งกลุ�มการทํางานออกเป<น 5 Taskforce 

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของแต�ละสาขา ดังนี้ 
 

 

ซ่ึงแต�ละสาขาได;มีการจัดทําข;อมูลสถานการณ�ในป7จจุบันและ
ข;อมูลบัญชีก�าซเรือนกระจกของหน�วยงานภายใต;สังกัดของกรุงเทพมหานครในปp ค.ศ. 2013 เพ่ือเป<นฐานข;อมูล
ในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดผู;มีส�วนได;ส�วนเสีย ระยะเวลาในการดําเนินงานและเปqาหมาย
การลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะแล;วเสร็จภายในปp พ.ศ. 2558  

2. การดําเนินงานด#านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองโยโกฮาม!า 
นครโยโกฮาม!าได;จัดต้ัง Climate Change Policy Headquarter เม่ือปp 

ค.ศ. 2008 เพ่ือทําหน;าท่ีเร�งดําเนินการด;านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยใช;ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและ
เอกชน และบูรณาการนโยบายด;านการลดการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกในทุกหน�วยงาน อีกท้ังมี
จุดประสงค�เพ่ือแก;ป7ญหาโครงสร;างการจัดการ
ของหน�วยงานญ่ีปุIนในป7จจุบัน  โยโกฮาม�าได;
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ต้ังเป5าหมายในการลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกลงร#อยละ 16 ในป8 2020 ร#อยละ 24 ในป8 2030 และ ร#อยละ 
80 ในป8 2050 โดยใช#ป8 2005 เป>นป8ฐาน  

โยโกฮาม�าได; ดํา เนินมาตรการลดก�าซเรือนกระจกภายใน
หน�วยงานของเมือง เช�น การปรับปรุงการใช;พลังงานให;มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน การใช;พลังงานทดแทนต�างๆ รวมท้ัง 
การติดต้ังระบบการรายงานข;อมูลการใช;
พลังงาน (Energy Chart System) เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินมาตรการลดการใช;
พลังงาน 

กิจกรรมท่ีน!าสนใจท่ีนครโยโกฮาม!าดําเนินการอยู! คือ โครงการ Yokohama Smart City Project 
เป<นโครงการความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
เมืองไปสู�เมืองท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล;อม โดยการติดต้ังระบบการรายงานผล
การใช;พลังงานในในอาคารของเอกชน เช�น Hitashi Toshiba NEC ORIX 
Nissan Tokyo gas DoCoMo และ Mitsubishi รวมท้ัง อาคารบ;านเรือนของ
ประชาชน  รวมท้ังสนับสนุนให;ประชาชนใช;พลังงานแสงอาทิตย�และรถยนต�
ไฟฟqาเป<นต;น โดยรัฐบาลกลางของประเทศญ่ีปุPนจะให#การสนับสนุนเมืองท่ีจะพัฒนาเป>นเมือง Smart City ซ่ึง
เมืองโยโกฮาม!าได#รับการคัดเลือก และจะสนับสนุนเงินลงทุน 2 ใน 3 ของการลงทุนท้ังหมดในการติดตั้งระบบ
การรายงานข#อมูลการใช#พลังงานซ่ึงเป>นเงินให#เปล!า มีระยะเวลาต้ังแต� ปp ค.ศ. 2010 - 2014 มีระบบต�างๆ 
ประกอบด;วย  

CEMS - Central Energy Management System คือระบบการรายงานข;อมูลการใช;พลังงานรวมท้ังเมือง 
HEMS - Home Energy Management System คือระบบการรายงานข;อมูลการใช;พลังงานภาคครัวเรือน 
FEMS - Factory Energy Management System คือระบบการรายงานข;อมูลการใช;พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
BEMS - Building Energy Management System   คือระบบการรายงานข;อมูลการใช;พลังงานภาคอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในป8 ค.ศ. 2013 ประสบผลสําเร็จเกินคาด 
พบว�ามีจํานวนอาคารบ;านเรือนท่ีต้ังต้ังระบบดังกล�าวจํานวน 4,200 หลัง 
เกินกว�าท่ีต้ังเปqาไว;ท่ี 4,000 หลัง มีการติดต้ังแผงโซล�าเซลล�จํานวน 36 
MW เกินว�าท่ีต้ังเปqาไว;ท่ี 27 MW และมีจํานวนรถยนต�ไฟฟqาจํานวน 
2,300 คัน เกินเปqาหมายท่ี 2,000 คัน  
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3. การส!งเสริมและเผยแพร!ประชาสัมพันธ�กิจกรรมการลดโลกร#อนในญี่ปุPน 
กิจกรรมการส�งเสริมการลดก�าซเรือนกระจกและการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของประเทศญ่ีปุIนและเมืองโย

โกฮาม�า ได;ดําเนินการมาต้ังแต�ปp ค.ศ. 2007 จนถึงป7จจุบัน ซ่ึงได;รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางและ
เองโยโกฮาม�า ได;แก�  

3.1 กิจกรรม Promotion of the Voluntary Carbon Offset in Japan เพ่ือการชดเชยการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกท่ีไม�สามารถลดลงได;อีก โดยใช;เครดิตจากการลดก�าซเรือนกระจก/การดูดกลับจากพ้ืนท่ี
อ่ืน ประกอบด;วย 3 ข้ันตอนคือ 1. การรับรู;ถึงข;อมูลบัญชี้ก�าซเรือนกระจกของตัวเอง 2. การลดการปล�อยก�าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมต�างๆ ท่ีดําเนินการได;เอง และ 3. การชดเชยการปล�อยก�าซเรือนกระจกท่ีไม�สามารถลด
ได;เอง โดยความสมัครใจ  

ประเทศญ่ีปุPนใช#หน!วยงานต!างๆ ในการส!งเสริมการชดเชยคาร�บอน ดังภาพ 

Ministry of 

Environment, Japan

Japan Carbon Action Platform

(JCAP) 
Japan Carbon Offset Forum

(J-COF) 

Japan Carbon Offset Scheme

(JCOS)

Carbon Offset Network

(CO-net) 

Local public agencies Promotion

Secretariat of JCOS 

(c/o OECC)
Business

Various bodies promoting carbon offset

Secretariat of J-Credit 

Scheme

J-Credit Scheme

 
กิจกรรมการจัดงานต!างๆ โดยมีภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนเข#ามามีส!วนร!วม 

Events  

Carbon Market Expo (Business) by MOEJ

•To promote carbon offsetting related initiatives

•Attending over 3000 people (2012, 2013, 2014)

Eco Products (Business) by Japan Environment Management Association for Industry and Nikkei inc. 

•To promote eco friendly products

•Attending over 15000 people (2013)

Eco Life Fair (Family) by MOEJ

•To promote eco lifestyle 

•Attending over 50000 people 
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Tools

WEB SITE

http://www.j-cof.go.jp/friends/

Brochure, DVD

http://www.j-cof.go.jp/tool/data_request.html

Panel

http://www.j-cof.go.jp/tool/data_request.html

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการชดเชยคาร�บอนสาํหรับผลิตภัณฑ� 
(Carbon Offsetting – Products) 

J-VER
Forest Thinning Project for 4 

Cooperating Towns in Hokkaido

Carbon Offset Beer

10

Takinoue

Ashoro Shimokawa

Mihoro

Credits

Offset the GHG emissions regarding to 

transportation of “Draft Sapporo 

Beer” and “Sapporo Classic” from 

Hokkaido brewery to Sapporo city.

Sapporo Breweries Ltd.

Examples of Carbon Offsetting - Products 

2. กิจกรรมการชดเชยคาร�บอนสาํหรับการจัดงานต!างๆ 
(Carbon Offsetting – Events) 

J-VER

Carbon Offset Concert

13

Credits

Offset the GHG emissions associated 

with energy consumption at the venue 

and transportation of audience. 

Osaka Philharmonic 

Orchestra

Examples of Carbon Offsetting - Events 

“Nankai Forest” Forest 

management project for 

Nankai Railway 

 
3. กิจกรรมการชยเชยคาร�บอนสาํหรับองค�การ 
(Carbon Offsetting – Entity) 

CERs

Renewable Energy Power 

Plant Projects

J-VER and Domestic Credit 

Fuel switch from coals to 

woody biomass Project

etc…

Carbon Neutral Company

14

Credits

Offset the GHG emissions from 

their business activities.

Nipponkoa Insurance 

CO,. Ltd.

Examples of Carbon Offsetting – Entity

 

กิจกรรม Voluntary Carbon Offset ในประเทศญี่ปุPน 

เครื่องมือในการเผยแพร!ประชาสัมพันธ� 
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3.2 กิจกรรม Yokohama Eco School: YES to be a platform of learning and actions in 
environment and climate change fields เป<นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีนครโยโกฮาม�าดําเนินการอยู� เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของแต�ละองค�กร ไม�ว�าจะเป<นภาคอุตสาหกรรม หน�วยงานของรัฐและภาคการศึกษา ให;สามารถ
ส�งเสริมกิจกรรมหรือโปรแกรมคาร�บอนตํ่าสําหรับประชาชน และนําไปสู�ทํากิจกรรมการลดการปล�อยก�าซเรือน
กระจกของประชาชนอย�างมีส�วนร�วม 

โดยกิจกรรม YES ประกอบมี 5 ยุทธศาสตร�หลักท่ี
ผลักดันให#เกิดการดําเนินงานอย!างย่ังยืนดังนี้ 

1. การสร;างแบรนด� (Branding) 
a. การมี YES Ambassadors 
b. การพัฒนาเครื่องหมาย Official Logo and 

catch phrase 
2. การสร;างเครือข�ายความร�วมมือ (Expanding a 

trend-setter) 
a. การสร;าง YES Partners 
b. การสร;างพันธมิตรกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข;องกับ

มาตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

c. การสร;างพันธมิตรกับหน�วยงานอ่ืนๆ ของเมืองโยโกฮาม�า 
3. การสร;างขีดความสามารถในการส�งเสริมประชาสัมพันธ� (Enhancing promotion power) 

a. การใช;สื่อต�างๆ 
1) FM radio (FM Yokohama 84.7) เผยแพร�ข�าวสารอาทิตย�ละ 1 ครั้ง/5นาที 
2) Official booklet for Yokohama City citizens: “YES Program YES! Life” (4-5 ครั้งต�อปp) 
3) Home Page 5) Facebook 
4) Twitter 6) Setting Partners 

b. การสร;าง YES Hubs เพ่ือเป<นจุดเผยแพร�ข�าวสาร 
4. การกําหนดรูปแบบของกิจกรรมต�างๆ ให;เหมาะสมกับกลุ�มเปqาหมาย (Setting various YES 

figures and fields which approach to huge variety of citizens) 
a. การนําเสนอข;อมูลในโรงเรียนและชุมชนท;องถ่ิน (Lecture delivery service) 
b. พัฒนารูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย 
c. การใช;สื่ออินเตอร�เน็ต 
d. การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อวิทยุท;องถ่ิน 

5. การวางแผนและดําเนินการ (Planning and carrying of YES leading programs)  
a. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
b. การจัดสัมมนา YES เป<นประจําทุกปpร�วมกับ IPCC 
c. Eco café  
d. การจัดทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู;ด;านการพัฒนาแบบคาร�บอนตํ่าร�วมกันสมาคมการท�องเท่ียวของ

เมืองโยโกฮาม�า 
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สรุปส!งท#าย จะเห็นได;ว�าการเป<นเมืองลดโลกร;อนอย�างนครโยโกฮาม!า 
จะต;องได;รับความร�วมมือจากประชาชน ภาครัฐและเอกชนจึงจะประสบผลสําเร็จ
และเกิดการดําเนินงานอย�างยั่งยืน ซ่ึงผลประโยชน�ท่ีได;ไม�เพียงแต�จะเป<นการทํา
กิจกรรมเพ่ือลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกซ่ึงเป<นสาเหตุหลักของป7ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดภาวะโลกร;อนเท�านั้น แต�ยังมีผลประโยชน�ร�วม
หลักท่ีแท;จริงและส�งผลกระทบในวงกว;างมากกว�าคือคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนของ
ประชาชนในเมืองนั่นเอง ไม�ว�าจะเป<นผลประโยชน�ทางด;านสิ่งแวดล;อมภายใต;การดําเนินงานลดก�าซเรือนกระจก ท่ี

สามารถลดปริมาณก�าซมลพิษอ่ืนๆ ท่ีส�งผลกระทบต�อสภาวะอากาศ
และระบบหายใจของมนุษย� เช�น ก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) ก�าซ
ไนโตรเจนออกไซด� (NOx) และสารประกอบอินทรีย�ระเหยง�าย 
(VOC) หรือการลดปริมาณขยะซ่ึงเป<นแหล�งเพาะและแพร�เชื้อโรค 

หรือแม;แต�ผลประโยชน�ทางด;านสังคม ส�งผลให;เกิดผล
ประหยัดไฟฟqาในระบบแสงสว�าง ระบบปรับอากาศ และมาตรการ
ส�งเสริมการใช;พลังงานทดแทนทําให;เกิดการประหยัดเชื้อเพลิง

ป�โตรเลียมเหลวท่ีใช;ในครัวเรือน นําไปสู�ค�าใช;จ�ายในครัวเรือนท่ีลดลง รวมไปถึงการจ;างงานจากการทําธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนใหม�จากการลดก�าซเรือนกระจกเป<นต;น ด;วยเหตุนี้เอง จึงเป<นแรงผลักดันให;เมืองต�างๆ ท่ัวโลก เล็งเห็นถึง
คามสําคัญของการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ�งสู�สังคมเศรษฐกิจคาร�บอนตํ่า ซ่ึงไม!ใช!เพียงการมองแค!การลดก�าซเรือน
กระจกเพียงอย!างเดียว 
 


