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ความจาํเป็น
การพฒันาสูเ่มอืงลดคารบ์อน

(Low Carbon City Development)
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การพฒันาสูเ่มอืงลดคารบ์อน
(Low Carbon City Development)

  สถานการณภ์าวะโลกรอ้น �  สถานการณภ์าวะโลกรอ้น 
�  พนัธะสญัญาของทุกประเทศทั �วโลก
�  นโยบายประเทศ
�  นโยบายของเทศบาล 
�  เครื�องมือสาํคญัที�จะนําไปสู่ Low Carbon City

�  กลยุทธท์ี�จะนําไปสู่ Low Carbon City  



กลยุทธก์ารพฒันาที�จะนาํไปสู ่Low Carbon City 

การปรบัปรุง
ประสิทธิภาพพลงังาน

การนาํขยะจากหลมุฝัง

� การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์/
การเปลี�ยนหลอด LED (ไฟฟ้าสาธารณะ)

� การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
บนหลงัคาบา้นและอาคารธุรกิจ

� บา้นประหยดัพลงังาน
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การใชย้านพาหนะ
คารบ์อนตํ �า

การนาํขยะจากหลมุฝัง
กลบมาผลิตพลงังาน

กิจกรรม/
เทคโนโลยี

� การผลิตแกสชีวภาพจากขยะอินทรีย์
     (เพื�อผลิตไฟฟ้า /เตมิรถยนต)์

� การขุดขยะเก่ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตพลงังาน(RDF)

� เสน้ทางจกัรยานเพื�อทอ่งเที�ยวเชิง
นิเวศน์การสรา้งแหล่งดดู

ซบักาซเรือนกระจก
� การเพิ�มพื; นที�สีเขียวในชุมชน

� บา้นประหยดัพลงังาน



กิจกรรมและเทคโนโลยี

1. การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้บัระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งในพื2 นที�
สาธารณะ  และการเปลี�ยนหลอด LED
2. การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาบา้นและอาคารธุรกิจ
3. บา้นประหยดัพลงังาน (เชิญชวนใหป้ระชนทาํ)
4. การขุดขยะเกา่มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน(ทาํ RDF)

แนวทางการพฒันาของเทศบาลนครลาํปาง
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4. การขุดขยะเกา่มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน(ทาํ RDF)
5. การผลิตแกสชีวภาพจากขยะอินทรี (เพื�อผลิตไฟฟ้า / เติมรถยนต)์
6. เสน้ทางจกัรยานเพื�อท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์
7. การเพิ�มพื2 นที�สีเขียวในชุมชน

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที�คาดว่าลดการปล่อยลงไดไ้ด ้59,513.58 tCO2-e 
คิดเป็นรอ้ยละ 46 จากปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของปีฐาน 



150,000

200,000

250,000

300,000

tC
O2

-e

การจัดการน2ําเสียและการปล่อยทิ2ง

การจัดการของเสียด้วยวิธีฝDงกลบ

การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางอากาศ

การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางระบบราง

การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนน

การใช้เชื2อเพลิงสําหรับผลิตพลังงาน

กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

46.60%

116.59%
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การใช้เชื2อเพลิงสําหรับผลิตพลังงาน

การใช้พลังงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การใช้พลังงานภาคธุรกิจการค้า

การใช้พลังงานไฟฟFาของถนนสาธารณะ

การใช้พลังงานในส่วนที�พักอาศัย
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BAU ‐ Forecast : 2012– 2030
(ถา้ไม่มีการดาํเนินการ : คาดการณป์ริมาณคารบ์อนในปี 2555 – 2573)
  ที�มา    สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



ผลการคาํนวณปรมิาณ
กาซเรอืนกระจกระดบัเมอืงกาซเรอืนกระจกระดบัเมอืง
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ผลการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก
เทศบาลนครลาํปาง

การใช�พลังงานภาคการขนส�งทางอากาศ

การจัดการของเสียด�วยวิธีฝ)งกลบ

การจัดการของเสียด�วยวิธีการทางชีวภาพ

การจัดการของเสียด�วยวิธีการเผาไหม�

การจัดการน้ําเสียและการปล�อยทิ้ง

3,824.63 

25,816.77 

24.81 

ตารางสรุปผลการคํานวณปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก 
 พ.ศ.2555 ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก (ตันเทียบเท�า)

- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 

การใช�พลังงานในส�วนที่พักอาศัย

การใช�พลังงานไฟฟ7าของถนนสาธารณะ

การใช�พลังงานภาคธุรกิจการค�า

การใช�พลังงานหน�วยงานภาครัฐและเอกชน

การใช�เชื้อเพลิงสําหรับผลิตพลังงาน

การใช�พลังงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

การใช�พลังงานภาคการขนส�งทางถนน

การใช�พลังงานภาคการขนส�งทางระบบราง

การใช�พลังงานภาคการขนส�งทางน้ํา

การใช�พลังงานภาคการขนส�งทางอากาศ

31,842.49 

2,675.99 

21,981.25 

11,984.78 

2.92 

30,674.27 

912.66 

3,824.63 
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