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กิจกรรมของมนษุย ์จากการพัฒนาประเทศดา้น

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ภาคพลงังานและ
อตุสาหกรรม” พบว่า การผลิตไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าใน
โรงงาน-อาคาร-บา้นเรือน รวมทั้งการเผาไหม้
เชื้อเพลิงจากการคมนาคม ขนส่ง ขยะ ของเสีย นํา้เสีย
ไดป้ล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปริมาณมาก

ในขณะที่ “ป่าไม”้ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคารบ์อนของ
โลกถกูทาํลายไป

 สาเหตขุองปัญหาโลกรอ้น

กิจกรรมที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
การใชไ้ฟฟ้าในอาคารบา้นเรือน

อาคารพาณิชย ์โรงงานอตุสาหกรรม
รวมทัง้ การคมนาคมขนส่ง ที่ตอ้งใชน้ํ้ามนั

หรือกา๊ซเป็นเชื้อเพลิง
 ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์CO2

กระบวนการอตุสาหกรรม
ปลอ่ย CO2 และกา๊ซอื่น

ขยะ ของเสีย นํ้าเสีย
 ปล่อยกา๊ซมีเทน CH4

การตดัไมท้ําลายป่า
 การเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดิน

 ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ CO2



เกษตรกรรม CH4 + N2O

ปศสุตัว์

การเผาหญา้ในที่โล่ง
CH4 + N2O + Toxic Fume

Source: IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
ปริมาณการปลอ่ย

กา๊ซเรือนกระจกของโลก

49,000 ลานตนั ในป 2547 (2004)

เปนกาซคารบอนไดออกไซด 73 %
ซึ่งมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 56 %
และจากการทําลายปาไม 17 %

จากกิจกกรมตางๆ คือ
การใชพลังงาน 25.9%
อุตสาหกรรม   19.4%
คมนาคมขนสง 13.1%
อาคาร/บานเรือน 7.9%
ปาไม             17.4%
เกษตร/ปศุสัตว 13.5%
ขยะ/น้ําเสีย      2.8%

 เกิดจาก กิจกรรมตางๆ
ธุรกิจพลังงาน  25.9 %
อุตสาหกรรม    19.4 %
คมนาคมขนสง  13.1 %
อาคาร/บานเรอืน  7.9%
ปาไม             17.4 %
เกษตร/ปศสุัตว  13.5 %
ขยะ/น้ําเสีย     2.8 %

จากการประชุมสมัชชารัฐภาคี อนุสัญญาฯ
สมัยที่ 16 (COP 16)

ณ เมืองแคนคูน เม็กซโิก ป 2010 ไดมี
Decision 1/CP.16

กําหนดเปาหมายโลก (Global Goal) ควบคุม
อุณหภูมิโลก ใหเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียส

“Below 2 degrees Celsius”
เมื่อเทียบกับชวง Pre-industrial level

นําไปสูการลดกาซเรือนกระจก ในระยะยาว

อะไรคือ Below 2 degrees scenario ?

ปจจุบัน การปลอยกาซเรือนกระจกของโลก
อยูที่ประมาณ 48,000 ลานตัน ตอป

แถบสีเขียว แสดงทิศทางการปลอยกาซที่
“อาจจะสามารถ” รักษาอุณหภูมิโลกให
เพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศาได

Source: UNEP



ซึ่งคาการปลอยกาซฯ ของโลกควรอยูที่ 44,000 ลานตัน ตอป ใน
ป 2020 (หรืออีก 8 ปขางหนา) จึง“อาจจะสามารถ”รักษา
อุณหภูมิโลกใหเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศา ได

2020

Source: UNEP

อะไรคือ Below 2 degrees scenario ?

The European Union

การเจรจาภายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

United Nations Framework Convention on Climate Change

(UNFCCC)

















เตรียมตัวสําหรับการไปเจรจา และการเพิ่มบทบาทไทย

Multilateral Environmental Agreement (MEA)

                     “รูเขา รูเรา”
มี information; knowledge; network

 รูจักเรื่อง ที่จะไปเจรจา + ศึกษา เตรียมการลวงหนา

 รูจักเกม ทําการบาน ทั้งกอน-ระหวาง และหลังการเจรจา

 รูจักคน ทําการบาน ทั้งกอน-ระหวาง และหลังการเจรจา



What is happening ?
Please

place the
logo here

• Supported

• CDM

A New Agreement under the UNFCCC .. When ?

2012 2020

2nd Commitment  Period

KP’s 1st Commitment

Period  2008 – 2012
(Under negotiation
process – the ADP – to
be adopted by the
Conference of the
Parties (COP)

at its 21st session

in 2015,

in Paris)

ประเทศไทยตองทําอะไรบาง และกระทบอยางไร ?

เจตจํานง ลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
(NAMA Pledge) ที่ตรวจวัดได



 SSubmission of
China’s NAMA pledge

China will endeavor to lower
its carbon dioxide emissions
per unit of GDP by 40- 45%
by 2020 compared to the
2005 level

 Submission of
Indonesia

1. Sustainable peat land management
2. Reduction in rate of deforestation & land

degradation
3. Development of carbon sequestration

projects n forestry and agriculture
4. Promotion of energy efficiency
5. Development of alternative and renewable

energy sources
6. Reduction in solid and liquid waste
7. Shifting to low-emission transport mode

Emission Reduction 26% by 2020
with information on voluntary
Mitigation Actions as follows:
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What about Thailand ?

Energy,
69.57%

Industrial Process,
7.15%

Agriculture &
Livestock, 22.64%

Forestry, -3.44%
Waste Management,

4.07%

Thailand’s GHG emissions in 2000
= 229 million tons CO2 equivalent

Source: Thailand’s Second National
Communication (ONEP, 2011)

Energy sector includes:

Power generation

Energy use i.e.  Energy
used in industry,
buildings

Energy use in transport



การแสดงเจตจํานง ลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
หรือ Thailand’s NAMAs Pledge
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โดยครอบคลุมมาตรการ อาทิ
 Renewable Energy: Biomass, Biogas, Hydro, Solar, Wind, Waste-to-Energy

 Energy Efficiency: EE improvement in Industries, Buildings, Transport

 Bio-fuels and alternative energy sources

 Environmentally sustainable transport system

NAMAs pledge
Thailand will endeavor, on voluntary basis, to reduce its GHG emissions

in the range of to 20 below the Business As Usual (BAU)
in energy and transportation sectors in 2020…

ซึ่งมีศกัยภาพการลดกาซฯ ตามแผนหลักคือ
 แผน AEDP แผน EEDP และแผน PDP ของ กระทรวงพลังงาน
 แผนแมบทการขนสงที่ยัง่ยืนและลดปญหา Climate Change ของ กระทรวงคมนาคม
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ศักยภาพการลดกาซเรือนกระจก ที่คาดวา จะลดไดภายในป 2020 ภายใต NAMAs

ศักยภาพการลด GHG ภายใตแผน NAMAs
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ประเทศไทย จะตองทําอะไรบาง และกระทบอยางไร ?

Climate change และการลดกาซเรือนกระจก

• ถามองใหเปน “ความเสี่ยง” ก็เปนความเสี่ยง .. ถาคุณไมปรับตัว

• ถามองใหเปน “โอกาส” ก็จะเปนโอกาส ที่ไดมองเห็น Trend กอน
และปรับตัวกอน... ไมไดยากเกินไป

• การ “รายงานขอมูล กาซเรือนกระจก” จะทวีความสําคญัมาก
ขึ้น ทั้งโดยหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

• “แรงจูงใจ” และ “การสรางความรู ความตระหนัก” เปน
สิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ

โอกาส และอุปสรรค ในอนาคต Post-2020



โลกกําลังมุงหนาสูการจัดทํา
“ขอตกลงโลกรอนฉบับใหม” และ iNDC

ประเด็นที่กําลังเปนที่กลาวขวัญถึงในระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่อง
โลกรอนในปจจุบัน แบบที่เรียกวาเปน Talk of the world ไมมีเรื่องใดรอนแรงเกินไปกวา

1.การเจรจาระหวางประเทศ ภายใตอนุสัญญาโลกรอน หรืออนุสัญญา
UNFCCC เพื่อใหไดมาซึ่ง “ขอตกลงโลกรอนฉบับใหม” ปจจุบันเรียกวา
The 2015 Agreement กับ

2.การที่อนุสัญญาฯ ไดเชื้อเชิญใหรัฐภาคี 196 ประเทศ สง “ขอมูลแสดง
เจตจํานง ความตั้งใจ รวมดําเนินงานตอสูโลกรอนในชวงหลังป ค.ศ.
2020” ปจจุบันเรียกวา Intended Nationally Determined
Contributions หรือ INDCs

ผูนํากลุม G7 สงสัญญาณ
“ยุต ิ! การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายในสิ้นศตวรรษ”

กลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ที่มีสมาชิก 7 ประเทศ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ไดจัดประชุมสุดยอด (G7 Summit) สมัยที่ 41 ขึ้น เมื่อวันที่ 7–8 มิถุนายน 2558 ณ ปราสาทเอลโม บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

สรุป โอกาส หรือ อุปสรรค ?

• สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ใหกับทุกภาคสวน
• พลังงานทดแทน จะกลายเปน โอกาสมากขึ้น
• มาตรการจูงใจ กึ่งบังคับ และภาคบังคับ จะมีบทบาท มากขึ้น
• การติดตามประเมินผล และการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจก จะมีมากขึ้น
• Paradigm shift towards Low Carbon Society & Economy

จะเขามาในทุกเรื่อง ตั้งแตการออกแบบบาน รถยนต อาคารสํานักงาน
ไปชอปปง การสงออก ฯลฯ



กลยุทธ์การพัฒนาและการปรับตัว
สู่สังคมคาร์บอนต ่า
นางสาวลดาวัลย์ ค่าภา
รองเลขาธิการฯ
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon 
and Resilient Society Development) 
วันจันทร์ที  31 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ
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ประเด็นน่าเสนอ

สังคมคาร์บอนต ่าที มีภูมิคุ้มกัน : ความหมาย

กลยุทธ์เพื อการพัฒนาและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประเด็นท้าทายการพัฒนาในช่วงแผนฯ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที  11 ... 
สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน

ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที  12

สังคมคาร์บอนต ่าที มีภูมิคุ้มกัน : ความหมาย

30/08/58 www.nesdb.go.th 3

เศรษฐกิจพอเพียง สร้าง สังคมที มีภูมิคุ้มกัน
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เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด่ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด่าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ่าเป็นที 
จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวที ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ ง ในการน่าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การด่าเนินการทุกขั้นตอน



สังคมคาร์บอนต ่าที มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเติบโตสีเขียว
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“การพัฒนาที มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั งยืน เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมจนเกิดความเสื อมโทรมและสูญเสยีสมดุลใน
การค้่าจุนการด่ารงชพี ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทุกสาขาการผลติ”

สศช. (2553)

กลยุทธ์เพื อการพัฒนาและปรับตัว
สู่สังคมคาร์บอนต ่า
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นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (11 ด้าน) 
12 กันยายน 2557

การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม

การรักษาความมั นคงของฐานทรัพยากร และ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั งยืน

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
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การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

การรักษาความมั นคงของรัฐและต่างประเทศ

การลดความเหลื อมล้่าของ
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน

การเพิ มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) ด้านเศรษฐกิจ
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ระยะเร่งด่วน

8

ระยะต่อไป

 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้อง
กัน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

 แก้ปัญหาน้่าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมบริเวณกว้างและ
ท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน้้า

 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ
ต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้้ามัน
ต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท

 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี ให้จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน และปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บประเภทใหม่ เช่น 
ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดิน 

ระยะยาว
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม และปรับโครงสร้าง

การบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของสาขาขนส่งให้ทันสมัย
 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

เพิ มบทบาทสหกรณข์องเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้ารายใหญ่
 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ

ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป
 เพิ มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากกลางและขนาด

ย่อมให้เข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตัลและวางรากฐานให้สามารถขับเคลื่อนได้อยา่ง

จริงจัง

• เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2557 ที คงค้าง และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ คสช. ได้จัดท้าไว้
• กระตุ้นการลงทุน ด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
• ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที เหมาะสม เช่น ลดต้นทุนการผลิต ใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
• ส่งเสริมการท่องเที ยว ด้วยการชักจูงให้นักท่องเที ยวต่างชาติเข้ามาเที ยวในประเทศไทย

ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่
สังคมคาร์บอนต่่า



นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) ด้านสังคม
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 พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมท่ีมีความหลากหลายจากการเข้าสู่ AEC รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนานาชาติ
 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน ตามค่านิยมหลัก 12

ประการ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม 
 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที มีคุณภาพ น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคุลมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นเรื่องของการป้องกัน สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ปรับระบบการจ้างงาน และกระจาย

บุคคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับทองถิ่น

ระยะเร่งด่วน

ระยะต่อไป

 ลดความเหลื อมล้่าทางสังคม เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

 ยกระดับคุณภาพแรงงาน ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน
 ปรับปรุงระบบ และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก้ผู้ยากจน และด้อย

โอกาส

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) ด้านสิ งแวดล้อม
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พัฒนาระบบบริหารจัดการที ดินและแก้ไขการบุกรุกที ดินของรัฐ ก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน จัดท้าฐานข้อมูลและทะเบียนผู้
ถือครองท่ีดินในท่ีดินรัฐ รวมท้ังปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองท่ีดิน

ระยะเร่งด่วน

ระยะต่อไป

เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส่าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที ดินของรัฐ 
ปรับปรุงกฎหมายใหทั้นสมัย และสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

บริหารจัดการทรัพยากรน่้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศ และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้่าเสีย ที เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยให้ความส่าคัญกับการจัดการ
ขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เร่งก้าก้าจัดขยะตกค้างสะสม และวางระเบียบการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ

สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

พัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เน้นการใชแ้รงงานและ

ทรพัยากรธรรมชาติ

การเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิทีข่าดสมดลุ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1-7

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8-10

มุง่สูเ่ศรษฐกจิพอเพียง

(Sufficiency Economy)

เน้นการพฒันาทุนมนุษย์

(Human Capital)

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11

ใช้ทุนมนุษย์ + เทคโนโลยีและ

นวตักรรม + ความปรองดอง

เน้นย า้เศรษฐกจิพอเพียง 

ความสมดลุและย ั่งยืน

การเปลี ยนแปลงในช่วงแผนฯ 11 และ ภูมิคุ้มกันประเทศไทย
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  11 
พ.ศ. 2555-2559

“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี ยนแปลง ”
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ภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที  11
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การสร้างคนและสังคมคุณภาพ

แผนฯ 11
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมาภิบาล

และการขับเคลื อนแผนฯ 11

• ยุทธศาสตร์ที  1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
• ยุทธศาสตร์ที  2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

• ยุทธศาสตร์ที  3 การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
และความมั นคงทางอาหารและพลังงาน

• ยุทธศาสตร์ที  4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั งยืน

• ยุทธศาสตร์ที  5 การเชื อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

• ยุทธศาสตร์ที  6 การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ การมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า
ที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม

แผนฯ 11: การสร้างคนและสังคมคุณภาพ
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• เศรษฐกิจและสังคมมั นคง
• บริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
• การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
• สังคมมีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม

• ประชากรมีโครงสร้างและการกระจายตัวเหมาะสม
• คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี ยนแปลง
• ปัจจัยเสี ยงต่อสุขภาพลดลง
• สถาบันทางสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

แนวทางการพฒันา

1.สรา้งความเป็นธรรม และโอกาสการเขา้ถงึแหลง่ทุน 
ทรพัยากร การประกอบอาชีพ ยกระดบัรายได ้และ
สรา้งความม ั่นคงทางสงัคมใหก้บั
ทุกคน

2.ชว่ยเหลือกลุม่คนยากจน ใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางสงัคม
3.สนบัสนุนใหภ้าคกีารพฒันาทุกภาคสว่นมีสว่นรว่ม
แกไ้ขปญัหาความเหลือ่มล า้

4.พฒันาใหทุ้กคนในสงัคมสามารถด ารงชีวติในสงัคม
อยา่งมีศกัดิศ์รี

1. ยกระดบัดชันีความอยูเ่ย็นเป็นสุข
2. ลดชอ่งวา่งรายไดร้ะหวา่งกลุม่ทีม่ีรายไดสู้งและกลุม่

ทีม่ีรายไดน้้อย
3. ลดสดัสว่นประชาชนกลุม่ยากจน
4. แรงงานนอกระบบประกนัสงัคมเขา้ถงึระบบ

สวสัดกิารสงัคม
5. คนดอ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึแหลง่ทุน ทรพัยากร

การประกอบอาชีพ ยกระดบัรายได้
6. ลดการทุกจรติประพฤตมิชิอบในภาครฐั

1.ดชันีความอยูเ่ย็นเป็นสุข

2.สดัสว่นรายไดร้ะหวา่งกลุม่ประชากรทีม่ีรายไดสู้งสุดกบั

กลุม่ทีม่ีรายไดน้้อย

3.ลดสดัสว่นคนยากจนเหลือรอ้ยละ 5 ปี 59

4. แรงงานนอกระบบประกนัสงัคมเขา้ถงึระบบสวสัดกิาร

สงัคมอยา่งน้อยรอ้ยละ 50 ของก าลงัแรงงาน

5.คนดอ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึแหลง่ทุน ทรพัยากร

การประกอบอาชีพ ยกระดบัรายไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ย

ละ 50 ในปี 59

6.ลดการทุจรติในภาครฐัและดชันีภาพลกัษณ์

การทุจรติมีคา่คะแนนไมต่ ่ากวา่ 5 ภายในปี 59

4

6 เป้าหมาย

6 ตัวชีว้ัด

4 วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
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การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหทุ้กคนใน
สงัคมไทย สามารถจดัการความเส่ียงและสรา้งโอกาสใน
ชีวิตใหแ้ก่ตนเอง

การจดับริการทางสงัคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
เนน้การสรา้งภูมิคุม้กนัและสรา้งการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ

การเสริมสรา้งพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกใน
การใชชี้วิตในสงัคมและสรา้งการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง

การเสริมสรา้งความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหมี้คุณค่าร่วม

และตระหนักถึงผลประโยชนข์องสงัคม

แ
น
ว
ท
าง
ก
าร
พ
ฒั
น
า
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เป้าหมาย

แนวทางการพฒันา

1.พฒันาคนไทยทุกกลุม่ใหม้ีศกัยภาพ พรอ้มท ัง้กาย 
ใจ สตปิญัญา มีจติส านึกวฒันธรรมทีด่งีามและรู้
คณุคา่ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวติ มีภูมคิุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลงและเป็น
พลงัทางสงัคมทีเ่ขม้แข็ง

2.เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มทางครอบครวั ชุมชน และ
สงัคมใหม้ ั่นคงและเอื้อตอ่การพฒันาคนอยา่ง
สอดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม

คนไทยทุกคนไดร้บัการพฒันาท ัง้รา่งกายและจติใจ 
มีคณุธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความรู้
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ มีนิสยัใฝ่เรียนรู้
มีความคดิสรา้งสรรค์ สรา้งนวตักรรมความรูต้า่งๆ 
รูจ้กัสทิธหิน้าที ่มีคา่นิยมความเป็นไทย 

1.ระดบัอตัราเจรญิพนัธุ์รวมไมต่ ่ากวา่ 1.6

2.อตัราการยา้ยถิน่จากเขตชนบทสูเ่มืองลดลง

3.คณุภาพคนโดยรวมดขีึน้ โดยประชากรวยัเด็กมีการ

พฒันาระดบัสตปิญัญา/อารมณ์ อตัราการป่วยดว้ย

โรคทีเ่ป็นปญัหาควบคมุได ้และมีระดบัคณุธรรมสูงขึน้ 

คา่ดชันีทุจรติลดลง คดอีาชญากรรมและยาเสพย์ตดิลดลง

4. สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แข็ง ดชันีความเขม้แข็ง

ของสถาบนัครอบครวัสูงขึน้ ถาบนัการศกึษาทีผ่า่น

การรบัรองคณุภาพมาตรฐานมีมากขึน้ ภาคธุรกจิ

เอกชนทีด่ าเนินกจิกรรมทางสงัคมมีมากขึน้ ชุมชนมี

ความเขม้แข็ง

4 ตัวชีว้ัด

วัตถุประสงค์2

5

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั งยืน

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั งยืน
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การปรบัโครงสรา้งและการกระจายตวัประชากรให้
เหมาะสม

การพฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัตอ่
การเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมการลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสุขภาพอยา่งเป็น
องคร์วม

การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสถาบนัทางสงัคม

แผนฯ 11: การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
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• เชื่อมโยงการลงทุน การผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า
สู่ตลาดที่มีศักยภาพ

• ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ
• ส่งเสริม SMEs ให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ

• พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
• สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในทุกระดับ



แผนฯ 11: การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
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• เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน R&D ให้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 1 ของ GDP โดย
มีสัดส่วนการลงทุน R&D ระหว่างรัฐกับเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 70:30

• สร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
• จัดหาพลังงานอย่างเพียงพอ

อนุภูมิภาค

1. เชื อมโยงการขนส่ง / 
โลจิสติกส์

2. พัฒนาการผลิตตาม
แนวพื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจ

อาเซียน เอเชีย
แปซิฟิค

สร้างความพร้อม
เข้ าสู่ ประชาคม
อ า เ ซี ย น ใ น ปี 
2558  โดย เน้ น
การพัฒนาคน

เข้าร่ วมเป็นภาคี
ความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์
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เป้าหมาย

แนวทางการพฒันา

1.เพือ่สรา้งฐานภาคเกษตรใหเ้ขม้แข็ง สามารถผลติ
อาหารทีม่ีคณุภาพและมีปรมิาณเพียงพอส าหรบั
ผูบ้รโิภคทุกคนภายในประเทศ มีราคาทีเ่หมาะสม และ
สนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชนในชนบท

2.เพือ่ใหภ้าคเกษตรเป็นฐานการผลติทีท่ าใหเ้กดิ
ความม ั่นคงในอาชีพและรายไดใ้หก้บัเกษตรกร

3.เพือ่สรา้งความสมดลุและม ั่นคงของการใชผ้ลติผล
การเกษตรเพือ่เป็นอาหารและพลงังาน

4.เพือ่จดัหาพลงังานใหม้ีความม ั่นคงเพียงพอกบั
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ

1.สดัสว่นมูลคา่ผลติผลภาคเกษตรตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

2.ปรมิาณสนิคา้เกษตรอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพ
มาตรฐานสากล 

3.ผลผลติตอ่พื้นทีข่องพืชอาหารและพืชพลงังาน และ
สดัสว่นพลงังานทีผ่ลติไดจ้ากพืชตอ่พืชพลงังานทีใ่ชเ้ป็น
เช้ือเพลงิลง

4. ปรมิาณการน าเขา้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีทาง
การเกษตร

5.รายไดสุ้ทธทิางการเกษตร และความสามารถใน
การช าระหน้ีสนิของเกษตรกร

6.สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนรูปแบบตา่งๆ และ
ความสามารถในการพึง่พาตวัเองดา้นพลงังาน

6 ตัวชีว้ัด

วัตถุประสงค์4 5
1. เพิม่มูลคา่ผลผลติภาคเกษตรไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 

ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
2. ปรมิาณผลผลติการเกษตรเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ และมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล
3. เกษตรกรมีอาชีพและรายไดม้ ั่นคงจากการผลติ

ทางการเกษตร
4.เพิม่ประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตรและพลงังาน

ทดแทน
5.สรา้งความสมดลุ ม ั่นคงดา้นพลงังาน และ

ความหลากหลายของพลงังานทางเลือก 

7

ยุทธศาสตร์ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั นคงของ
อาหารและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั นคงของ
อาหารและพลังงาน
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ฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเ้ขม้แข็งและยัง่ยนื

ประสิทธิภาพและศกัยภาพ

มูลค่าเพ่ิมผลผลิต ห่วงโซ่
การผลิต

ความมัน่คงในอาชีพและรายได้

ความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวมวล

ความมัน่คงดา้นพลงังานชีวภาพ

ระบบการบริหารจดัการภาครฐั
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ยุทธศาสตร์ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเติบโตอย่าง
ยั งยืนและมีคุณภาพ
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เป้าหมาย

แนวทางการพฒันา

1.เพือ่ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหเ้สรมิสรา้ง
การเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและสมดลุ

2.สรา้งระบบประกนัละบรหิารจดัการความเสีย่งในด้าน
เศรษฐกจิ

3.สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติสินคา้
และบรกิารในภูมภิาคบนฐานปญัญา นวตักรรม 
ความคดิสรา้งสรรค์ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

4.สรา้งเครือขา่ยโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิตกิส์ภายใน
ทีเ่ชือ่มโยงไปสูป่ระเทศในภูมภิาค

1.TFP สูงขึน้ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 3 ตอ่ปี*
2.สดัสว่นภาคการเกษตรเพิม่ขึน้ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 10 ของ 

GDP เพิม่สดัสว่นมูลคา่ภาคบรกิาร ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 
ของ GDP และพฒันาใหเ้กดิเขต/ เมือง/ นิคม
อุตสาหกรรมนิเวศอยา่งน้อย 2 แหง่ 

3.สดัสว่นสนิคา้เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 15 
ของ GDP

6 ตัวชีว้ัด

วัตถุประสงค์4 4

4. การลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันาไมน้่อยกว่ารอ้ย
ละ 1 ของ GDP  และผลติบุคลากรวจิยัและพฒันา
เป็น 10 คนตอ่ประชากร 10,000 คน

5.ลดสดัสว่นตน้ทุนโลจสิตกิส์ตอ่  GDP เหลือรอ้ยละ 
16 และเพิม่สดัสว่นการขนสง่ทางรางเป็นรอ้ยละ 5

6.สดัสว่นผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มทีใ่ชน้วตักรรม ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 
ของ GDP

1. รกัษาอตัราการขยายตวัของภาค
การผลติและบรกิารใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง

2. พฒันาฐานการผลติและบรกิารทีเ่น้นการใช้
องค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวตักรรม

3. เพิม่มูลคา่ผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มทีใ่ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม

4. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิตกิส์ของ
ประเทศไทย  

5
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การปรบัโครงสรา้งภาคการคา้และการลงทุน

การปรบัโครงสรา้งภาคการผลิตและบริการ

การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม 
(วทน.) โครงสรา้งพ้ืนฐานและพลงังาน

การปฏิรูปกฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจ

การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ
และทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเติบโตอย่าง
ยั งยืนและมีคุณภาพ
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เป้าหมาย

แนวทางการพฒันา

1. เตรียมพรอ้มและปรบัตวัสูบ่รบิทโลกและ
ภูมภิาค

2. สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิ เศรษฐกจิจาก
ศกัยภาพทีต่ ัง้

3. สง่เสรมิบทบาทไทยในเวทรีะหวา่ง
ประเทศ

4. บรรเทาผลกระทบเชงิลบ

วัตถุประสงค์4

7

1. ไทยไดร้บัการยอมรบัจากอาเซียนและเพือ่นบา้นใน
การเป็นศนูย์กลางธุรกจิและการคา้ของภูมภิาค

2. เพิม่การใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลงทางการคา้
เสรี

3. ลดตน้ทุนการประกอบธุรกจิในประเทศและ
ตา่งประเทศ

4. สรา้งฐานเศรษฐกจิของประเทศโดยอาศยัความ
ไดเ้ปรียบดา้นทีต่ ัง้และประสทิธภิาพของโครงสรา้ง
พื้นฐาน

5. พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งใหส้ามารถเชือ่มโยงกบัประเทศอืน่ใน
ภูมภิาค

6. ลดปญัหาการกอ่การรา้ยและอาชญากรรม และภยั
พบิตั ิภายใตค้วามรว่มมือกบัมติรประเทศที่เป็นไป
อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง

6

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเชื อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื อความมั นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเชื อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื อความมั นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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การพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนสง่และระบบโลจสิตกิสภ์ายใต้
กรอบความรว่มมือในอนุภูมิภาคในอาเซียน

การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบั
อนุภูมิภาคและภมิูภาค

การสรา้งความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

การเขา้รว่มเป็นภาคีความรว่มมือระหว่างประเทศ-ภูมิภาคโดยมี
บทบาทสรา้งสรรค์

การสรา้งความเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกิจดา้น ทรพัยากร
มนุษย ์การเคล่ือนยา้ยแรงงาน

การมีสว่นรว่มป้องกนัภยัจากการก่อการรา้ยและอาชญากรรม 

ยาเสพยต์ดิ ภยัพิบตั ิ

การเสริมสรา้งความรว่มมือเพื่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งมี
จริยธรรม ไม่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม
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สร้างความมั นคงของ
ฐานทรัพยากรและ
สิ งแวดล้อม

มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจ 
สังคมคาร์บอนต า่

ควบคุมและ
ลดมลพิษ

สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้าจาก
เงื อนไขด้าน
สิ งแวดล้อม

กรณี
มาบตาพุด

บริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ

เพิ มบทบาทไทยในเวที
ประชาคมโลก

แผนฯ 11: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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GDP ปี 2554 ณ วันที  20 กุมภาพันธ์ 2555

2553
2554

ทั้งปี
H 1 H 2 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

GDP 7.8 2.9 4.6 3.2 2.6 4.2 5.0 3.8
ผลกระทบจากอุทกภัย - - -7.4 - - -0.5 -14.0 -3.7
GDP ปรับผลกระทบ
จากอุทกภัย

7.8 2.9 -2.8 3.2 2.7 3.7 -9.0 0.1

สาขา
มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

ต่อทรัพย์สิน ต่อรายได้ รวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 44,655 20,272 64,926 
การผลิต 524,681 732,922 1,257,604 
สังคม 60,643 41,820 102,463 
อื นๆ 375 176 551 
รวม 630,354 795,191 1,425,544 

ที่มา: คณะท้างานประเมินความเสียหายและจัดท้าแผนฟื้นฟูภาวะอุทกภัย (Post Disaster 
Need Assessment: PDNA) จากกระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารโลก องค์กรระหว่าง
ประเทศอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ยกระดับการรับมือต่อการเปลี ยนแปลงภูมิอากาศ
• เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การจัดการองค์ความรู้

เร่งรัดการบริหารจัดการน้่าแบบ
บูรณาการ เพื อสนับสนุนความมั นคง
ทางอาหารและพลังงาน และลดปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั งยืน

จัดท่าแผนแม่บทโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทรัพยากรน้่าเพื อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเป็นระบบ

แผนฯ 11: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
อย่างยั งยืน
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เป้าหมาย

แนวทางการพฒันา

1. เพือ่อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิห้อุดม
สมบูรณ์ เอื้อตอ่ภาคการผลติ และเป็นฐานการด ารง
ชีวติของประชาชนไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถ   
เขา้ถงึทรพัยากรไดอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

2. เพือ่ขบัเคลือ่นการผลติ/บรโิภคไปสูส่งัคมเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

3. เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนั/เตรียมพรอ้มในการรองรบัและ
ปรบัตวัตอ่ผลจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ

1.พื้นทีป่่าไมแ้ละพื้นทีอ่นุรกัษ์ทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู
2.จ านวนชนิดพนัธุ์ทีเ่สีย่งตอ่การสูญพนัธุ์
3.สดัสว่นมูลคา่ของสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มตอ่สนิคา้
ท ั่วไป

4.สดัสว่นการใชพ้ลงังานตอ่มูลคา่รวมของผลผลติมวลรวม
ในประเทศ

5. ระบบฐานขอ้มูลทีถู่กตอ้ง เชือ่ถือได้

8 ตัวชีว้ัด

วัตถุประสงค์3 3
1. เพิม่ความสมบูรณ์ของฐานทรพัยากรและความ 

หลากหลายทางชีวภาพใหเ้พียงพอกบัการรกัษา 
ระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์อยา่งสมดุล 

2. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและใช้
ประโยชน์อยา่งคุม้คา่และเป็นธรรม

3. สรา้งขดีความสามารถในการปรบัตวัเพือ่รบัมือและ
ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น ปกป้อง และลดการ
สูญเสียพื้นทีเ่สีย่งภยั

6.จ านวนชุมชนทีม่ีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7.ปรมิาณน ้าทา่และน ้าตน้ทุน/มูลคา่ความเสียหาย
จากพบิตัภิยัธรรมชาติ

8.มีฐานขอ้มูล/แผนทีแ่สดงพื้นทีเ่สีย่งภยั
จากภาวะโลกรอ้น

8
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การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

การปรบักระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การ

เป็นเศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต า่

การยกระดบัขีดความสามารถในการรบัมือและปรบัตวัตอ่การเปลี่ยน 

แปลงสภาพภมิูอากาศ

การเตรียมความพรอ้มเพื่อรบัมือกบัภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

การสรา้งภมิูคุม้กนัดา้นการคา้จากเงื่อนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวิกฤต

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวขอ้งกบักรอบ

ความตกลงและพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ

การควบคมุและลดมลพิษ

การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ใหมี้ประสิทธิภาพ โปรง่ใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ

แ
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ยุทธศาสตร์ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
อย่างยั งยืน

การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสรา้งความม ั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม1

•สง่เสรมิการอนุรกัษ์ ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพ และแบง่ปนัผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม
•วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง

•คุม้ครอง ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าไม ้และเขตอนุรกัษ์
•พฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ และการจดัการองคค์วามรู้
•ปรบัปรุงการบรหิารจดัการทีด่นิท ัง้ระบบและกระจายการถอืครองทีด่นิใหเ้กดิ
ความเป็นธรรม

• เรง่รดัพฒันาและฟ้ืนฟูคณุภาพดนิเพือ่สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
การเกษตรและความม ั่นคงทางอาหาร

• เรง่รดัการบรหิารจดัการน ้าแบบบรูณาการ เพือ่สนบัสนุนความม ั่นคงดา้นอาหารและ
พลงังาน และลดปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ไดอ้ยา่งย ั่งยนื

•พฒันาปรบัปรงุและฟ้ืนฟูแหลง่น ้า เพือ่เพิม่ปรมิาณน ้าตน้ทนุในแหลง่น ้าทีม่ศีกัยภาพใน
การกกัเก็บน ้า

•พฒันาและสง่เสรมิใหเ้กดิการใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม

•จดัท าแผนแมบ่ทโครงสรา้งพื้นฐานดา้นทรพัยากรน ้า เพือ่การอปุโภค บรโิภคอยา่งเป็น
ระบบ
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1.ปรบักระบวนการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมที่
ปลอ่ย GHG สูง

2.ปรบันโยบายสง่เสรมิ
ลงทุนใหเ้อื้อตอ่อุตสาห-
กรรมคาร์บอนต ่า

3.พฒันากลไกเครือ่งมือ
เศรษฐศาสตร์+กลไก
ลด GHG ในประเทศ

4.สนบัสนุนเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ

5.สง่เสรมิเกษตรกรรม
ย ั่งยืน เกษตรอนิทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่

6.สง่เสรมิภาคบรกิารทีมี่
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
น้อย

7.สรา้งโอกาสทาง
การตลาดใหส้นิคา้ที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

1.สง่เสรมิการเปลีย่น

รูปแบบเดนิทางขนสง่

สูร่ะบบราง พฒันา

โครงขา่ยเชือ่มโยง

ระบบขนสง่สาธารณะ

2.สง่เสรมิการใช้

ยานพาหนะพลงังาน

สะอาด

3.สรา้งวนิยัสง่เสรมิ

พฤตกิรรมขบัขี่

ประชาชนใหล้ดเผา

ผลาญน ้ามนั

1.พฒันาเมืองแบบ

compact urban 

design

2.ใช้มาตรการจูงใจ+

สนบัสนุนดา้นภาษีให้

เปลีย่นเทคโนโลยี

อุปกรณ์ประหยดั

พลงังาน

3.ก ากบัการใช้ทีด่นิตาม

ผงัเมืองอยา่งเขม้ขน้

4.จดัการสิง่แวดลอ้ม

เมืองอยา่งบูรณาการ :

น ้าเสีย ขยะมูลฝอย

โดยใช้หลกั 3R :–

reduce-reuse-

recycle

1.สง่เสรมิประชาชนให้
มีส านึกรบัผดิชอบตอ่
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

2.รณรงค์เปลีย่นทศัน-
คตแิละสรา้งคา่นิยม
การบรโิภคย ั่งยืนให้
เป็นบรรทดัฐานสงัคม

3.เผยแพรข่อ้มูล
ขา่วสารสิง่แวดลอ้ม
และการบรโิภคย ั่งยืน
แกป่ระชาชน

4.เสรมิสรา้งกลไก
คุม้ครองผูบ้รโิภค
สง่เสรมิสือ่ใหม้ีบท-
บาทเปลีย่นสงัคมสูก่าร
บรโิภคย ั่งยืน

การปรบักระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลือ่นประเทศเพือ่เตรียมพรอ้มไปสู่
การเป็นเศรษฐกจิและสงัคมคาร์บอนต า่และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม2
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3 การยกระดบัขดีความสามารถในการรบัมือและปรบัตวัตอ่
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่ใหส้งัคมมีภูมคิุม้กนั

พฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบ และ

การปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ

พฒันาศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แข็งและพรอ้ม

รบัมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
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การเตรียมความพรอ้มเพือ่รบัมือกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยา่งตอ่เน่ือง4

พฒันาระบบงานอาสาสมคัรของประเทศใหม้ี
มาตรฐานสากล พฒันาศกัยภาพชุมชน ผูน้ า

ทอ้งถิน่ ฝึกอบรมสรา้งองค์ความรูด้า้น
การจดัการภยัพบิตั ิ

พฒันาวทิยเ์ทคโนฯ ดา้นการจดัการภยัพบิตั ิ
พฒันาเครือขา่ยการจดัการภยัพบิตัริะดบัภมูภิาค
ใหเ้ชือ่มโยงขอ้มูล ถา่ยทอดเทคโนฯ สรา้งความรู้

ดา้นเตือนภยั การจดัการในภาวะฉุกเฉิน

ก าหนดแนวทางเฝ้าระวงัป้องกนัผลกระทบ
ท ัง้มาตรการดา้นภายภาพ โครงสรา้ง
พ้ืนฐาน และควบคุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ก าหนดมาตรการครอบคลุมการเตรียมพรอ้ม 
ป้องกนั ลดผลกระทบ เตือนภยั จดัการภาวะ
ฉุกเฉิน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ฟ้ืนฟูบูรณะ   
โดยเน้นการบูรณาการและสรา้งเอกภาพ

แผนทีเ่สีย่งภยั

ระดบัประเทศ 

ภูมภิาค จงัหวดั

ระบบสือ่สาร

คมนาคม

การจดัการภยั

พบิตัอิยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ระบบสง่เสรมิ

การด าเนินงาน

ภาคสว่นตา่งๆ
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5 การสรา้งภูมคิุม้กนัดา้นการคา้จากเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้มและวกิฤตจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

สรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิอุตสาหกรรมใหม่

ตดิตามเฝ้าระวงัมาตรการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีอ่าจกระทบการคา้การลงทุน
ท ัง้มาตรการฝ่ายเดียวของคูค่า้หลกั มาตรการในกรอบทวีภาค ีพหุภาคี 

เพือ่เตรียมพรอ้มป้องกนัรองรบั สนบัสนุนความรว่มมือกบัเอกชน

เตรียมมาตรการรองรบัผลกระทบจากการคา้/ขอ้ตกลงสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ
โดยเฉพาะมาตรการภาษีเก็บจากสนิคา้ขา้มพรมแดน เช่น BCA 
การบงัคบัซ้ือใบอนุญาตปลอ่ย GHG ภาษีคาร์บอนจากสนิคา้น าเขา้ และมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษี

ศกึษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสนิคา้ มาตรการเยียวยาสนิคา้และธุรกจิ

ทีเ่กีย่วขอ้ง
สนบัสนุนสง่เสรมิการผลติสนิคา้ บรกิาร อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

เป็นพนัธมติรรว่มทุนกบัประเทศทีก่า้วหน้าทางเทคโนโลยีทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

สง่เสรมิผูส้ง่ออกท าคาร์บอนฟตุพรนิต์
สนบัสนุนการเงนิ ความรู ้อ านวยความสะดวกผูส้ง่ออกรายยอ่ย 

สง่เสรมิการท าบญัชีตน้ทนุคาร์บอนระดบัวตัถุดบิ ภาคเกษตร ประมง

เน้นความคดิสรา้งสรรค์ สรา้งตลาดรองรบั สง่เสรมิงานวจิยัและพฒันา

ตอ่ยอดดา้นการคา้การลงทุน สนบัสนุนธุรกจิคา้คาร์บอนเครดติ
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6
ศกึษารายละเอียด 

สรา้งความเขา้ใจ

พนัธกรณี ตดิตาม

สถานการณ์เจรจา

ทา่ทีประเทศตา่งๆ 

สรา้งความพรอ้มและ

พฒันาบุคลากรของ

หน่วยงานรฐั 

เสรมิสรา้งเทคนิค

การเจรา

สนบัสนุนการ

ด าเนินงานตาม

พนัธกรณีและ

ขอ้ตกลงระหวา่ง

ประเทศดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

พฒันา

ความรว่มมอืใน

กลุม่อาเซียนและ

ประเทศคูค่า้ส าคญั
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7 การควบคมุและลดมลพิษ

ลดปรมิาณมลพษิทางอากาศ
โดยเฉพาะปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก สง่เสรมิใหป้ระชาชนลดการใช้

รถยนต์สว่นบุคคล  และสนบัสนุนมาตรการดา้นผงัเมือง

เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะและน ้าเสียชุมชน
สนบัสนุนการจดัต ัง้ระบบทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาและศกัยภาพของทอ้งถิน่ และสง่เสรมิให้
เอกชนเขา้รว่มลงทุนในการด าเนินงาน สนบัสนุนการลดปรมิาณของเสยี ณ แหลง่ก าเนิด

พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และขยะตดิเช้ือ

สนบัสนุนการกอ่สรา้งศูนย์จดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชน เพิม่ความรบัผดิชอบ

ของผูป้ระกอบการในการจดัการขยะอนัตรายและสารอนัตรายใหม้ากขึน้

ลดความเสีย่ง การร ั่วไหล และการเกดิอุบตัภิยัจากสารเคมี  
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจร พจิารณาจ ากดั 

หรือยกเลกิการย าเขา้และการใช้สารเคมีทางเกษตรทีม่ีความเสีย่งสูง

พฒันาระบบเตือนภยั แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการเมือ่เกดิอบุตัภิยัดา้นมลพษิ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรในการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉิน เยียวยาและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม

และผูไ้ดร้บัผลกระทบเมือ่เกดิเหตุอบุตัภิยัดา้นมลพษิ
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8 การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ใหมี้ประสิทธิภาพ โปรง่ใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ

พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง และสง่เสรมิสทิธชิุมชนในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ โดยสนบัสนุนแนว
ทางการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตเิชงิอนุรกัษ์และแนวทางการพฒันาฐานชีวภาพ ตามวถิีชีวติ ภูมิปญัญา 

และวฒันธรรมด ัง้เดมิ

ปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมและบงัคบัใชอ้ยา่ง

เป็นธรรม ปรบัปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบของภาครฐั เพือ่ลดความขดัแยง้

สนบัสนุนกระบวนการมสีว่นรว่มและพฒันาศกัยภาพของทอ้งถิน่และชุมชน สนบัสนุนการจดัการ
เชงิพ้ืนที ่พฒันากลไกการจดัการรว่มทีป่ระกอบดว้ยภาครฐั เอกชน วชิาการ อปท. และชุมชน

ปรบันโยบายการลงทุนภาครฐัใหเ้อื้อตอ่การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู โดยไมส่ง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ผลกัดนัใหม้กีารจดัเก็บภาษีสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางการปฏรูิประบบภาษี เพือ่การรกัษาสิง่แวดลอ้มให้
เป็นรูปธรรม 

สรา้งรายไดจ้ากการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ สง่เสรมิการ
พฒันา เศรษฐกจิจากทรพัยากรพนัธกุรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอนุรกัษ์  การวจิยั และพฒันา

พนัธุกรรมทอ้งถิน่และพืชพ้ืนบา้น

พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบตดิตามประเมนิผลรวมท ัง้สง่เสรมิการศกึษาวจิยั สรา้งระบบบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ีประสทิธภิาพอยา่งบูรณาการ
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ประเด็นท้าทายการพัฒนาในช่วงแผนฯ 12
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การเปลี ยนแปลงภาวะแวดล้อมการพัฒนา

ปัจเจกบุคคล

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

เศรษฐกิจโลก
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การเปลี ยนแปลง
• ประชากร
• สถานะทางสังคม
• การเข้าถึงเทคโนโลยี

• การเปลี ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• ข้อจ่ากัดด้าน
ทรัพยากร

• การพัฒนาเข้าสู่สังคม
เมือง

• ความเชื อมโยงของเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

• หนี้สาธารณะ 
• การเปลี ยนอ่านาจทาง

เศรษฐกิจ

การเปลี ยนแปลงทางประชากร
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ปัจจุบัน ปี 2573

8% ของประชากรโลก
มีอายุมากกว่า 65ปี

13% ของประชากรโลก
จะมีอายุมากกว่า 65ปี

1 พันล้านคน
อัตราการเกิดลดลง
ท่าให้จ่านวนผู้สูงอายุเพิ มสูงขึ้น

16.1%

24.3%

37.0%

24
93

 -
24

98

25
33

 -
25

38

25
73

 -
25

78

ระหว่างปี 2554 – 2573
ภาครัฐต้องจ่ายเงินบ่าเหน็จบ่านาญในอัตราที เพิ มขึ้น 

ประเทศก่าลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้ว

1.3% 2.2%

90%ของเยาวชนทั วโลก อาศัยอยู่ในประเทศก่าลังพัฒนา

40% ของผู้ว่างงานทั้งหมด
ทั วโลกเป็นผู้มีอายุ 15-24 ปี 

ใน 20 ปี ข้างหน้า อินเดียจะมีเด็กรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 1 ล้านคนต่อเดือน

สังคมผู้สูงอายุ ระบบบ่าเหน็จบ่านาญมีข้อจ่ากัดมากขึ้น ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพที เพิ มขึ้น ภาระพึ งพิงของประชากรผู้สูงอายุเพิ มขึ้น

ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงทางประชากร

10 ล้านคน

ภายในปี 2573 ผู้ที มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ มขึ้นเป็น 2 เท่าหรือมีจ่านวนกว่า 1 พันล้านคน

การเปลี ยนแปลงของสถานะทางสังคม
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ภายในปี 2573  60% ของประชากรโลก
จะเปลี ยนสถานะสังคมเป็นชนชั้นกลางจาก 27% 
ในปี 2552
2552
2573

27%
60%

สหรัฐฯ
ญี ปุ่น

อียิปต์

5%

9%

34%

ข้อมูลจาก IMF แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีจ่านวนแรงงานเพศหญิง
เท่ากับจ่านวนแรงงานเพศชาย จะท่าให้เศรษฐกิจขยายตัว

71%

แม้ว่าความเหลื อมล้่าด้านการศึกษาและบริการสุขภาพจะลดลง 
แต่ความเหลื อมล้่าด้านรายได้ยังคงเพิ มขึ้นต่อเนื อง

คิดเป็นร้อยละ 71 ของประเทศทั วโลก 

2553
2573

58%
80%

ภายในปี 2573 80% ของชนชั้นกลาง จะอยู่
อาศัยในประเทศก่าลังพัฒนามากขึ้นจาก 58%
ในปี 2553

ปี 2573

60% 80%

75%
75% ของประชากรโลกสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้ 
ในบางประเทศ ประชากรสามารถเข้าถึงบริการ
โทรศัพท์มือถือได้ มากกว่าการเปิดบัญชีธนาคาร น้่า
สะอาด หรือแม้แต่ไฟฟ้า

สื ออิเล็กทรอนิกส์กระตุน้ให้เกิดการประท้วงของประชาชนใน
ประเทศก่าลังพัฒนาได้

การจัดตั้งกลุ่มคนเพื อร่วมกนัประท้วง
การสร้างข่าวลือ
การกดดันประชาคมโลก

2555 2573

50%

34%
ครึ งหนึ งของประชากรโลกจะ
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
ภายในปี 2573 
เพิ มข้ึนจากปี 2555 เท่ากับ 24%

ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงสถานะทางสังคม
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การแพร่กระจายของข้อมูล
ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
กระตุ้นให้คนในสังคม
แสดงออกมากขึ้น

การเพิ มขึ้นของรายได้
ท่าให้ความคาดหวัง
ของคนเพิ มสูงขึ้น

ความเหลื อมล้่าทางรายได้
ภายในประเทศมีมากขึ้น
น่ามาซึ งปัญหา
ความไม่สงบในสังคม

การศึกษาน่ามา
ซึ งอ่านาจการต่อรอง

คนในสังคม
มีความเชื อมโยงกันมากขึ้น



การเข้าถึงเทคโนโลยี
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2480

75 ปี

15 ปี 5 ปี
2554 2568

จ่านวนปีเฉลี ยที บริษัทจะติดอันดบั S&P 500

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท้าทายความสามารถของรัฐบาล
ต่อการบริหารเศรษฐกิจและการรักษาระดับการจ้างงาน

ในปัจจุบัน ความเสียหายจากการโจรกรรมทาง Internet 
มีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้าน ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัท Hon Hai/Foxcon (บริษัทผลิตเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ของจีน) มีแผนที่จะน้า หุ่นยนต์จ่านวน 1 ล้านตัว เข้ามาช่วยในการผลิต

ของข้อมูลดิจิตอลที่ใช้ในปัจจุบัน
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว

คาดว่าภายในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีในตลาดโลก
จะมีมูลค่าประมาณ 1.51 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เทคโนโลยีพลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจ 
(Disruptive Technologies)
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ผลกระทบจากความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
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ระบบรักษาความปลอดภัยและ 
การด่าเนินคดีให้ความส่าคัญกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น

รูปแบบการสื อสาร
มีความหลากหลาย

ความจ่าเป็นพื้นฐาน
ในการรองรับฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่

ความเป็นส่วนตัวลดลง

เกิดรูปแบบการให้
บริการใหม่ๆ

อุตสาหกรรมการผลิต
เพื ออนาคต

การเปลี ยนแปลง
ด้านระบบขนส่ง

ความเชื อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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40%

63%

2523 2554

80%
ร้อยละ 80 ของรัฐบัญญัติข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทน
เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2533

สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP เพ่ิมขึ้น
จาก 40% ในปี 2523 เป็น 63% ในปี 2554

สัดส่วนการส่งออกของ
ภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้น
สองเท่าเป็น

ในปี 2573

39%

คาดว่าการค้าระหว่าง
ประเทศจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จนถึงปี 2573
ปีละ 5%

2523 2554

สัดส่วนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP 

จาก 6% ในปี 2523 เป็น 30% ในปี 2554
เพิ มขึ้น 5 เท่า



ผลกระทบจากความเชื อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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เผชิญความเสี ยง
ในตลาดโลกมากขึ้น

การค้าและการลงทุน
ขยายตัวต่อเนื อง

การค้าและการลงทุน
มีความซับซ้อนมากขึ้น

การกีดกันทางการค้าลดลง

การปรับเปลี ยนไปสู่สังคมเมือง
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60%
80%

ของอัตราเมืองเกิดใหม่จะอยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย

ในอีก 20 ปีข้างหน้าภายในปี 2573

ภายในปี 2573

ปี 2556
ปี 2573

50%
60%

ของประชากรโลกจะอยู่อาศัยในเมืองสูงกว่า
ปี 2556 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 50%

เมื อเทียบการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองขนาดใหญ่ 600 อันดับแรก

20 % เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลก สร้างรายได้ 34 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือคิดเป็น 50% ของ GDP โลก

ภายในปี 2568 ขนาดเศรษฐกิจอาจเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า  
หรือคิดเป็น 65 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

จ่านวนเมืองขนาดใหญ่ (ประชากรมากกว่า 10 ล้านคน) จะเพิ มข้ึนจาก

20 
เมือง

37 
เมือง

ปัจจุบัน ปี 2568

ในช่วงปี 2548 ถึง 2573 คาดว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื อรองรับการพัฒนา
เข้าสู่สังคมเมือง จะมีมูลค่าประมาณ 41 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที ดี อาจท่าให้คนจนในเมืองเพิ มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2573

ปัจจุบันมีคนจน 1 พันล้านคน อาศัยอยู่สลัมในเมือง

ผลกระทบจากการปรับเปลี ยนไปสู่สังคมเมือง
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จ่านวนคนจนในเมือง
เพิ มสูงขึ้น ประชากรแฝง
ก็เพิ มขึ้น 

การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง
ส่วนใหญ่มาจากประเทศ
ก่าลังพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ งแวดล้อมที ถูกสร้างขึ้น
และที เกิดขึ้นเองธรรมชาติ

ความต้องการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที  12
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กรอบวิสัยทัศน์ของแผนฯ 12

 วิสัยทัศน์
 คงความต่อเนื องจากแผนฯ 11 โดยน้อมน่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ยึดหลักสมดุล ยั งยืน
 ให้ความส่าคัญกับการเปลี ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที มีรายได้สูง 

มีความมั นคงและยั งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั นคง มั งคั ง ยั งยืน”
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 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
 ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ที มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน

การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading & Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และมีนวัตกรรมสูงที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม

เป้าหมายของแผนฯ 12
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ระยะเร่งด่วนด้าน เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจาก

กับดักประเทศรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง

• เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5.0
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) เพิ มขึ้น

เป็น 317,051 บาท (9,325 เหรียญสหรัฐ) และ 
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) เพิ มขึ้นเป็น
301,199 บาท (8,859 เหรียญสหรัฐ) ต่อคนต่อปี 
ณ สิ้นแผนฯ 12 ในปี 2564 และ 

• ผลิตภาพการผลิตเพิ มขึ้นไม่ต ่ากว่าเฉลี ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
• การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต ่ากว่าเฉลี ยร้อยละ 8.0

- การลงทุนภาครัฐไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10.0
- การลงทุนของภาคเอกชนไม่ต ่ากว่าเฉลี ยร้อยละ 7.5
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ให้สนับสนุนการเจริญ 
เติบโตของประเทศและ
การสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ

• ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น 

• การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
• สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที เอื้อต่อการพัฒนาคน

เป้าหมายของแผนฯ 12 (ต่อ)
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ระยะเร่งด่วนด้าน เป้าหมาย
3. การลดความเหลื อมล้่า

ในสังคม
• กระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
• บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั วถึง

4. การสร้างการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมที เป็นมิตรกับ
สิ งแวดล้อม

• รักษาความมั นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั งยืนและเป็นธรรม 

• ขับเคลื อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม 
• เพิ มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
• เพิ มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
• บริหารจัดการน้่าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้่า

5. การบริหารราชการ
แผ่นดินที มีประสิทธิภาพ

• บริหารงานภาครัฐที โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และ
มีส่วนร่วม

• ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั น
• กระจายอ่านาจที เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาของแผนฯ 12
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การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การลดความเหลื อมล้่าทางสังคม

การรองรับการเชื อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ งแวดล้อม

การบริหารราชการแผ่นดินที มีประสิทธิภาพ



แนวทางการพัฒนาของแผนฯ 12 (ต่อ)
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1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก่าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน สนับสนุนผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท่ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานที เชื อมโยงกัน

3. การส่งเสริมผู้ประกอบการที เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและด่าเนินธุรกิจท่ามกลางการด่าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ  สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรม
ดิจิตอล

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

แนวทางการพัฒนาของแผนฯ 12 (ต่อ)
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4. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื อมโยงพ้ืนที เศรษฐกิจในและต่างประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

5. การปรับโครงสร้างการผลิต
• ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที มีมูลค่าสูงมี

คุณภาพและมาตรฐานสากล เชื อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื อนบ้าน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นที และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้่าถึงปลายน้่า รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ฯลฯ

• ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เชื อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก 
ทางน่้า และทางอากาศ 

• พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต เชื อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที เป็นฐานรายได้ประเทศ

การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

แนวทางการพัฒนาของแผนฯ 12 (ต่อ)
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1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือวัยผู้สูงอายุให้มีการท่างานที 
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั วถึง 
• ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
• ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
• พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดคีนเก่ง รวมทั้งระบบ

การประเมินและรับรองคุณภาพที เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
• ปฏิรูประบบการเรียนรู้ ทั้งระบบการศึกษาปรับหลักสูตรและผลิตก่าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื อเพื อการเรียนรู้

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
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3. การพัฒนาด้านสุขภาพ 
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื อลความ
เหลื อมล้่าและสร้างความยั งยืนในระยะยาว  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดเอกภาพ ส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที เอื้อต่อการด่ารงชีพในสังคมสูงวัย 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ่าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย รพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที 
หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาชุมชนที มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื อขยายผลไปสู่
ชุมชนอื น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ่าวันส่าหรับผู้สูงอายุ

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
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1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
มุ่งเน้นการเพิ มผลิตภาพแรงงาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยสร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตร

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
• พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
• ก่าหนดเป็นนโยบายที อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน

เมืองร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
• จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที จ่าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที ค่านึงถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที แตกต่างกัน โดยรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)

การลดความเหลื อมล้่าทางสังคม 
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3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
ปฏิรูปที ดินเพื อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที ไร้ที ดินท่ากินและยากจนได้มีที ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิท่ากินในที ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้่าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที เป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้่า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที เป็นธรรม เช่น ภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ งแวดล้อม เป็นต้น

4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื อลดปัญหาความเหลื อมล้่า เช่น 
กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที ดิน เป็นต้น

การลดความเหลื อมล้่าทางสังคม 
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1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ งอ่านวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการ ผังเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา

2. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื อมโยงกับเพื อนบ้าน
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยค่านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ่านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความส่าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที ชายแดน ให้มีบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื อช่วยอ่านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

การรองรับการเชื อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื อการเติบโตสีเขียว 
ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค่านึงถึงขีดจ่ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษา
• ทรัพยากรป่าไม้ เพิ มพื้นที ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อย่างยั งยืนและแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
• ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
• จัดสรรที ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที ดิน การถือครองที ดินที เหมาะสม 
• สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้่า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้่าในระดับพ้ืนที  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้่า และ

องค์กรผู้ใช้น่้า

2. การส่งเสริมการบริโภคที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที ใช้แล้ว ที มีประสิทธิภาพ ขับเคลื อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น 
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื อสิ งแวดล้อม การศึกษาเพื อสิ งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม
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3. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ปรับระบบห่วงโซ่คุณค่าที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
(Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท่าการเกษตรกรรมยั งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาค
บริการที มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อย เพื อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื อน
เศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม 
เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้่าเสีย และของเสียอันตราย ที เกิดจากการผลิตและบริโภค อันดับแรก
คือเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื อน่ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที สุด เร่ง
ก่าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที ก่าจัดในพ้ืนที วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที ยั งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม
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5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ผลักดันการจัดท่าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทาง
ความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื อนย้ายแรงงาน การ
บริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิ มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื อรองรับการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื อลดความเสี ยงด้านภัยพิบัติ
เพิ มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ มศักยภาพในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศดา้น
การเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส่าคัญกับการป้องกันน้่าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ โดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท่าแผนธุรกิจต่อเนื อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที รุนแรงในอนาคต

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม
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1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียน

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที 
เปลี ยนแปลงไป  เพื อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
สามารถรับมือการเปลี ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสาน
เครือข่ายและเชื อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที มีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานที มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื อถือ สามารถเป็นเครื องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ่านวน
มาก และเป็นโครงการที มีผลกระทบในวงกว้าง

การบริหารราชการแผ่นดินที มีประสิทธิภาพ  

www.nesdb.go.th
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Multiple observed indicators of 
a changing global climate 
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GHGs  
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(GHGs).  

(GWP 100-year) CO2 
 

 (CO2 )  1  
 (CH4)  28 12.4+  

 (N2O)  265 121+  
(HFCs)  0 – 12,400 4 – 242  

(PFCs)  0 – 23,500 1.1 – 50,000  
 (SF6) 23,500 3,200  
(NF3) 16,100 500  

Total GHG Emission with LULUCF Total GHG Emission without LULUCF 
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Thailand is the 58th developing country to 
voluntarily submit its National NAMA

Communication on Thailand’s NAMAs 

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 1(b), Article 12 paragraph 4 and
Article 10 paragraph 2(a), I have the honor to communicate to you the information on Thailand’s
Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), for information to the UNFCCC Parties, as
follows:

Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG emissions in the range of
7 to 20 percent below the Business as usual (BAU) in energy and transportation sectors in
2020, with subject to the level of international supports provided in the forms of technology
development and transfer, finance, and capacity building for NAMAs preparation and implementation.

The above-mentioned NAMAs will include counter-measures, as following:
Development of renewable and alternative energy sources;
Energy efficiency improvement in industries, buildings, transportation and power

generation;
Bio-fuels in transportation; and
Environmentally sustainable transport system.

Please note that the communicated information on NAMAs as announced will not have a
legally binding character, and will be implemented in accordance with the principles and provisions of
the UNFCCC, in particular Article 4 paragraph 7, and taking into account the national circumstances.

 

(Road map to Thailand NAMAs 2020)
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Renewable energy 9,747 11,250 12,754 14,258 15,762 17,266 

Gasohol 2,058 2,322 2,600 2,892 3,197 3,517 

Biodiesel 2,879 2,952 3,019 3,082 3,139 3,194 

Repowering by EGAT 320 400 480 640 800 960 

7% Total 15,004 16,924 18,853 20,872 22,898 24,937 

EE Air Condition NAMA 2,264 2,654 3,081 3,548 4,059 4,616 

Building NAMA 1,366 1,587 1,830 2,095 2,384 2,699 

Transport NAMA 1,076 1,119 1,310 1,629 2,129 2,914 

Other EE 9,860 12,514 15,370 18,580 22,101 23,835 

Transportation Plan ( .) 12,000 

RAC NAMA 1,624 

20% Total 14,566 17,874 21,591 25,852 30,673 47,688 

7-20% Total 29,570 34,798 40,444 46,724 53,571 72,625 
: ,  

Renewable energy 9,747 11,250 12,754 14,258 15,762 17,266

Gasohol 2,058 2,322 2,600 2,892 3,197 3,517

Biodiesel 2,879 2,952 3,019 3,082 3,139 3,194

Repowering by EGAT 320 400 480 640 800 960

EE Air Condition NAMA 2,264 2,654 3,081 3,548 4,059 4,616

Building NAMA 1,366 1,587 1,830 2,095 2,384 2,699

Transport NAMA 1,076 1,119 1,310 1,629 2,129 2,914

Other EE 9,860 12,514 15,370 18,580 22,101 23,835

Transportation Plan ( .) 12,000

RAC NAMA 1,624

20% Total 14,566 17,874 21,591 25,852 30,673 47,688

NA
MA 
7% 

NA
MA 
20% 

(Kt-CO2) 

Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) 

39 

• COP19 -
"intended nationally determined contributions: INDCs" 

. . 2020 ( . . 2563) 
COP21 . . 2558 (

2015 )  

• COP20 -
INDCs 

INDCs 
INDCs 1 2558 INDCs 

1 2558



INDCs

Intended         Nationally Determined  Contributions
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• NAMAs (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions) 

/
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Adaptation
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• UNDP: MADRiD
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Climate Change Adaptation
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01.2015 10.2015 10.2016

• GIZ-BMUB: 
• CCMP Implementation
• Risk-NAP Support

• JICA: 
ADAP-T project

• Line Ministries
Climate Change Strategic plans: MOH, MOAC

• MOEJ: 
NAP workshop (tentatively)

Resilient

Sustainable

08.2015

NNational Adaptation Plan by CCMP, ONEP  
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(IPCC AR4 and Emori, NIES)





GDP vs. CO2 coupling decoupling 



Structured Compact 
City
Mainstreaming 
trains and water 
transportation

Population dynam
ic m

odel (cohort m
odel including  birth/death, inter-regional/national m

igration)

Technology developm
ent schedule for energy use, production, and consum

ption (R
&D

 plan, 
expert judgm

ent)

A
rchive data set of S

ocio-econom
ic change

A
rchive data set of Technology developm

ent and diffusion

S
ocio-econom

ic scenario, Intervention scenario

M
acro-econom

ic m
odel (econom

etric m
odel for param

eter estim
ate of supply-side potential 

productivity change, IS balance and calculation of BA
U

 scenario)

Infrastructure/building dynam
ic m

odel (econom
etric/engineering bottom

-up approach for 
residential/nonresidential housing, construction and retirem

ent of energy supply facilities) 

Transition Model Snap shot model

Trajectory

Archive data set of Energy Balance, Environm
ental B

urden, and 
C

ost

Scenario, 
Storyline

Passenger/Freight Transportation 
demand model (parameter estimate of 
trip generation, modal share using 
statistics on person trip, traffic flow, 
freight flow and others. Service 
demand estimation assuming 
technology and behavior change)

Energy supply and demand balance 
model (adjusting seasonal/daily energy 
balance of electricity, heat, and 
hydrogen supply and demand 
considering infrastructure 
development)

Household production/Lifestyle model 
(identify effects of consumer behavior 
considering change of age/type of  
household/ environment-oriented 
preferences on energy service demand, 
transportation trip demand by 
econometric methods and estimate 
impacts of intervention scenarios)

Energy technology bottom-up model (technology 
selection of energy supply, conversion, 
consumption using 
econometric/engineering/management methods)

General equilibrium model (investigate feasibility, 
economic impacts considering general 
equilibrium of approx. 40 services including 
energy at service and labor market with support 
of other models)

Decrease of Energy
Demand



2050 

A 
B 
A 
B 

-4,000 0 4,000
0-4

10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

-4,000 0 4,000
0-4

10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84

Japan as the global front runner of aging societies

Scenario 
A: Vital Society
B: Slow Society

120 million      100million 
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Japan 95.9%
S.Korea 83.6%
Singapore 78.4%
Thailand 64.2%
China 63.9%
SriLanka 62.9%
VietNam 57.2%
Indonesia 56.4%
Myanmar 56.2%
Mongolia 53.1%
N.Korea 53.0%
Malaysia 52.9%
Bhutan 51.6%
Brunei 50.2%
Maldives 49.4%
India 48.5%
Pakistan 48.4%
Philippines 48.4%
Bangladesh 48.1%
Nepal 48.1%
Cambodia 46.7%
Laos 44.0%

Past Future

In 2050

UN, ,2006

Aged society is coming

From Matsuoka, 2009

Singapore    100%
Brunei          87%
S.Korea   86%
Malaysia       78%
Philippines    76%
Japan           73%
N.Korea  73%
Indonesia     68%
Mongolia      67%
China           62%
Pakistan       50%
Myanmar      49%
Thailand       47%
Maldives       46%
VietNam       43%
India           41%
Bangladesh  39%
Laos             38%
Cambodia    37%
SriLanka       30%
Nepal           29%
Bhutan          20%

In 2030

UN, 
(2007)

Past    Future

Asia 40 years into the future

Continuing 
Urbanization

From Matsuoka, 2009



25
Source:  Local Development WG team

after 40 years : result of rapid infrastructure construction

25

50,000 GDP/capita 
(USD)

Source: IEA (2008)



Cost Yen/tCO2

Reduction 
(thousand tCO2

Com High efficient lighting
Trans Next generation car

Ind Alternative energy
Trans Car efficiency improvement

Power CCS
Com High efficient air conditioner

Power Biomass/wastes
Res High efficient lighting

Com BEMS
Ind High efficient Motor

Com High efficient hot water supply
Ind High efficient boiler

Res HEMS
Ind Energy save/ recovery

Com High efficient power
Power Geothermal
Power Wind

Com Insulation
Ind Swith to gas

Res High efficient appliance
Power Swich to Gas

Ind Heap pump Ind High efficient oven
Ind Innovative Process

Res PV
Com PV
Ind High efficient generator

Res High efficient hot water 
supply

Res High efficient air 
conditioner

Res Energy 
efficient house

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

-20,000

-40,000

0 80,000 160,000 240,000 320,000 400,000

Payback periods

Ind Low carbon 
construction machines

Power Small/Med scale hydro

Low carbon energy system with 
local resources



India: 
IT industry

Education/
human resources

Soft technology
Globalization

Japan: 
Low energy intensity

Technology
Rapid growth 

Oil crisis
Energy security

Singapore: 
Transportation, water, 
housing
Tokyo: 
Public transportation

Small land area
Strong leadership

Rapid urbanization

Relationship with Malaysia

In advance of auto age

India: 
Renewable energy, 
biomass 
Brazil: Ethanol

Poor power grid 
investment;  land area

Sugar cane,  scarce oil
China: 
Mobile phones

Rapid economic growth, 
big land area,
Not enough com-grid 

IT technology

China: 
Wind/solar energy

Vast land area  Climate change 

Low energy use Self sufficiency Energy price





 
“การบรูณาดา้นนโยบายสู่
การดาํเนินงานดา้นสังคม

คารบ์อนตํา่” 
 

จงจติร ์  นีรนาทเมธกีุล 
รองอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
่  

ส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพอากาศ 
สารมลพิษที่เกิน

มาตรฐาน คือ ฝุ่น
ขนาดเล็ก กา๊ซ
โอโซน และเบน

ซีน 

 

คุณภาพน้ํา         

น้ําผิวดินเกิน
มาตรฐาน น้ําทะเล

ชายฝ่ัง อยู่ใน
เกณฑพ์อใช ้      
รอ้ยละ 52                                     

 

“ขยะเป็นวาระ
แหง่ชาติ”           

ขยะมูลฝอยทัว่
ประเทศมีปริมาณ

ลดลง 

กา๊ซเรือนกระจก 
 ภาคพลงังาน 

และ    อตุาหกร
รมปล่อยเป็น
ปริมาณสูงสุด 

กา๊ซเรอืนกระจก ไมใ่ช่ สารมลพิษ 

ข้อจาํกดัดา้นทรพัยากร วกิฤตดิา้น
สภาพภมูอิากาศ  

กาํลงัคุกคามโอกาสการเตบิโตแหง่
อนาคต 

ยุคแหง่ความมัง่คัง่ทางดา้นทรพัยากร 
และเชือ้เพลงิราคาถกูจบลงแลว้  

โลกกาํลงัเขา้สู่ยุคทรพัยากรมรีาคาสงู 
และมคีวามไมแ่น่นอน  

เมอืโลกไมใ่ช่ใบเดมิ: เดนิเข้า
สู่ยุคดจิติอล !! 

คลืน่
ลกู 
ที่

หน่ึง 

คลืน่
ลกู 
ที่

สอง 

คลืน่
ลกู 
ที่

สาม 

คลืน่
ลกู 
ทีส่ี่ 

คลืน่
ลกู 

ทีห้่า 

Basic technology  
growth of   
telephony and  
electrification 

Massive 
industrialization  
and economic 
reconstruction 

2332- 
2358 

ปลาย 
2383 -
ต้น 
2413 

2433 - 
2463 

หลงั 
WW II - 
2536 

2536 - 
2563 

Industrial  
Revolution 

The Great 
 railroad  
expansion 

Communication  
Technology and 
globalization 



Think Globally, Act Locally 

สงคมคารบอนตา: จะเดนไป
อยา่งไร? 

กรมควบคุมมลพษิ: สนบัสนุน
เศรษฐกจิสีเขยีว 

สินค้า    
สี

เขยีว 
อาชพีสี
เขยีว 

ระบบ
ผลติ     

สี
เขยีว 

การผลติ สินค้า อาชพี ต้องเป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

• ระบบการผลติสีเขยีว ระบบการผลติต้อง
สะอาด ปราศจากมลพษิ ไมส่่งผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 

• สินค้าสีเขยีว วงจรวฏัจกัรชวีติ วตัถุดบิ 
ระบบการผลติ การใช้งาน และการ
กาํจดั ต้องเป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• อาชพีสีเขยีว ธุรกจิทีไ่มส่่งผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัตาม

 



การขบัเคลอืนเศรษฐกจิสี
เขยีว 

• การวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ี

• ภาครฐัเป็นผู้นําการ
ขบัเคลือ่น 

• มมีาตรการจงูใจ 
 สนคาและบรการทเปนมตรกบ

ส่ิงแวดลอ้ม 
“ สินค้าสีเขยีว (green product) ”   สินค้าหรอืบรกิารทีส่่งผลกระทบตอ่

ส่ิงแวดลอ้มน้อยกวา่สินค้าและบรกิาร
ปกตทิัว่ไปทีท่าํหน้าทีอ่ยา่งเดยีวกนั 
ตลอดวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์ ตัง้แต่
ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ การผลติ 
การใช้พลงังาน การใช้เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม การบรรจุหบีห่อ การ
ขนส่ง การใช้งาน และการจดัการ
ซากผลติภณัฑห์ลงัหมดอายุการใช้
งาน 12 

Green Label/Eco Label   

http://www.globalecolabelling.net/  

Ukraine 

Germany Japan Nordic ROC 
USA China 
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ECO  

Label 

ข้อกาํหนด การรับรอง 

Type I 

(ISO 14024) 

องคก์รกลาง เป็นผูอ้อกขอ้กาํหนด โดยพิจารณา

ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดวฎัจกัรชีวติของ

ผลิตภณัฑ ์

หน่วยงานกลาง

รับรอง 

Type 2 

(ISO 14021) 

 

ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย เป็นผูอ้อกฉลากรับรองวา่

ผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใหข้อ้มูลท่ี

ถกูตอ้งและเช่ือถือไดแ้ก่ผูบ้ริโภค  

ไม่มีหน่วยงานกลาง

รับรอง 

Type 3 

(ISO 14025) 

 

ระบุคุณสมบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑเ์ชิง

ปริมาณ จากการประเมินวฎัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์

ผูผ้ลิตออกฉลากเอง 

มีหน่วยงานกลาง

ใหก้ารรับรอง 

ฉลากส่ิงแวดลอ้ม ผลติภณัฑ์ฉลากเขยีว (มนีาคม 2558) 

555 รุ่น 28 กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละ 82 บริษทั/ผูผ้ลิต 

ผลติภณัฑฉ์ลากคารบ์อน 



อาคารเขียว 

พืน้ที่ตัง้ 

ภูมทิัศน์ 

พืน้ที่ใช้สอย 

การระบายอากาศ 

จาํนวนต้นไม้ 

การตดิตัง้หน้าต่าง การระบายความร้อนจากตัวอาคาร โซล่าเซลล์ 

แสงสว่างภายในอาคาร 

ขนส่งยงัยนื/เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 Bangkok Declaration for 2020                  
-Sustainable Transport Goals for Asian- 

 

 การจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิาร 
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครฐั 

 เป็นการปรบัเปลีย่นแนวคดิขบวนการจดัซือ้
จดัจ้างเดมิ “พจิารณาราคาเป็นหลกั” 
ปรบัเปลีย่นเป็น “การพจิารณาวฐัจกัร
วงจรชวีติของผลติภณัฑ”์   
                 
                  
วตัถุดบิ         ขบวนการผลติ       
                  การกาํจดั         

  



วตัถุประสงค ์

  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ นําในการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ทั้งส่วนกลาง และขยายผลไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ 
มหาวทิยาลยั องคก์ารมหาชน และหน่วยงาน
ในกํากบัของรฐั รวมทัง้ส่งเสรมิให้ภาคผู้ผลติ 
ผู้ ป ร ะ ก อ บก ารปรับ เ ปลี่ยนก ระ บว น ทัศ น ์
กระบวนการผลติสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม เป็นการผลกัดนัให้มปีรมิาณสินค้า
แ ล ะ บ ริก า ร ที่ เ ป็ น มิต ร กับ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
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• มตคิณะรฐัมนตร ี  
• คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
• คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 
• คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการจดัซือ้
จดัจ้างสินค้า 
    และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้มของภาครฐั   
• คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและ

่  
       

กลไก ขบวนการในการขบัเคลือ่น
นโยบายและมาตรการ 

24 

เป้าหมาย:  
จาํนวนหน่วยงาน
ภาครฐัระดบักรม
หรอืเทยีบเทา่เข้า
รว่มดาํเนินการ
จดัซือ้จดัจ้างสินค้า
และบรกิารทีเ่ป็น
มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๔ 

มต ิ ครม. เมือ่วนัที ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 
เห็นชอบกบัแผนส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารที่

เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ภาครฐัปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

ในปี ๒๕๕๔ มหีน่วยงานระดบักรมเข้ารว่มทัง้ส้ิน 
๑๗๐ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 

เป้าหมายปรมิาณการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้ม   

ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

สรุปปรมิาณการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ปี 2551-2555 

ปี 2551 ปี 2552 

ปี 2553 ปี 2554 

40% 
30% 
25% 

เป้าหมาย 

60% 

70%  

     รวบรวมผลจากหน่วยงานราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ทีไ่ดม้กีารรายงานผล
การจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทุก 6 เดอืน ของ
ปีงบประมาณมายงักรมควบคมมลพษิ ตัง้แตปี่ 2551 2554 
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จาํนวนรุน่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองฉลากเขยีวในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔ 

มลูคา่ประโยชนด์า้น
ส่ิงแวดลอ้มจากการ
ซือ้สินค้าทีเ่ป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้ม  
โดยอ้อม  223.51 
ล้านบาท 

ลดการปลอ่ย
ก๊าช
CO225,685.
52ตนั* 
 

งบประมาณทีจ่ดัซือ้ 
สินค้าทัว่ไป 

359.23 ล้านบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 39 

งบประมาณทีจ่ดัซือ้
สินค้าทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 570.02 
ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 61 

*ข้อมลูคาดการณจ์ากการคาํนวณปรมิาณก๊าชคารบ์อนไดออกไซดจ์าํนวน  10 
รายการสินค้า ทีม่ข้ีอมลู LCA ในปจัจุบนั 

การวจิยัเชงินโยบายและประเมนิผลการขบัเคลือ่นนโยบายจดัซือ้สีเขยีว
ของภาครฐั จากการดาํเนินงานตามรา่งแผนส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้าง
สินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มของภาครฐั ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

ข้อมูลคาดการณจ์ากสินค้า 12 ประเภท ของหน่วยงาน
ภาครฐัทีส่่งข้อมูลให้ คพ. ปี 2551-2554  

รา่งแผนส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า
และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มของ

ภาครฐั 
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙  

ป
ระ

เด
น็

ปั
ญ

ห
า 

แรงกดดนัจากต่างประเทศ

ในการพฒันาสู่ “เศรษฐกจิ

สีเขยีว” 

รูปแบบการผลติและ

การบริโภคที่ไม่เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

ปริมาณสินค้าสีเขยีวใน

ท้องตลาดมีน้อย  

และราคาแพง 

ไม่มีมาตรการ กฏหมาย และ

ระเบียบการจดัซ้ือจดัจ้างฯ   

อย่างเป็นรูปธรรม 

วสิั
ยท

ัศน์
 

ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ด้วยกลไกการผลติและการบริโภคที่ยัง่ยนื 

เพือ่ลดปัญหามลพษิ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 
/เป้

าห
ม

าย
ห

ลกั
 

 เพิม่จํานวนสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อม  

 สร้างความเช่ือมัน่ให้

หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง

สินค้าและบริการทีเ่ป็นมติร

กบัส่ิงแวดล้อม  

 พฒันาสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อมสู่การรับรองฉลากส่ิงแวดล้อม

โดยหน่วยงานภาครัฐ 

 ปรับกระบวนทศัน์การผลติสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและพฒันา

ฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจักรชีวติ

ของวสัดุและผลติภัณฑ์ของประเทศ 

 มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์และการ

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 ปรับกระบวนทศัน์และพฤตกิรรม

การบริโภคสู่สังคมทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อม 

  อปท. รัฐวสิาหกจิ สถานศึกษา 

องค์การมหาชน หน่วยงานในกาํกบั

ของรัฐ และองค์กรธุรกจิเอกชนมี

นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

 มกีลไกการคุ้มครองผู้บริโภค (ผ่าน

การบริโภคสินค้าทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อม)  

 ข้อมูลการใช้

สินค้าและบริการ

ทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อม ใน

ภาพรวมของ

ประเทศ 

 

๑.ขบัเคลือ่นปริมาณการจัดซ้ือ

จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. กระตุ้นการผลติสินค้าและ

บริการทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อม 

๓. สร้างฐานการบริโภค 

อย่างยัง่ยนืของภาคประชาชน

และองค์กร 

๔. เพิม่ประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการแผนการ

ส่งเสริมการจดัซื้อจดัจ้างฯ 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

ความเช่ือมโยงประเดน็ปัญหา วสัิยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

ร่างแผนส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 



เป้าหมายการเพิม่ปรมิาณ 
  ให้หน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ทีเ่ข้ารว่มดาํเนนิการ

จดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มตัง้แตปี่ ๒๕๕๑ 
ถงึปัจจุบนั มกีารดาํเนนิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายดงัน้ี 

    - ปี ๒๕๕๖ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ของสินค้าและบรกิารแตล่ะ
ประเภท 

     - ปี ๒๕๕๗ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๗๕ ของสินค้าและบรกิารแตล่ะ
ประเภท 

     - ปี ๒๕๕๘ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของสินค้าและบรกิารแตล่ะ
ประเภท 

     - ปี ๒๕๕๙ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๙๐ ของสินค้าและบรกิารแตล่ะ
ประเภท  

เป้าหมายในการดาํเนินการ 

ทัง้น้ีหน่วยงานภาครฐัทีเ่ข้ารว่มดาํเนินการฯ จะต้องราน
งานผลการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้มในทุก ๖ เดอืน ของปีงบประมาณ  

  เป้าหมายจาํนวนหน่วยงานภาครฐั   
  ทีเ่ข้ารว่มดาํเนนิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดลอ้มตัง้แตปี่ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  จาํนวน ๑๗๐ หน่วยงาน และเป้าหมายทีจ่ะเพิม่ขึน้ในปี ๒๕๕๖-

๒๕๕๙ ดงัน้ี 
๑. องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (องคก์รปกครอง

ท้องถิน่รปูแบบพเิศษ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
และเทศบาล) จาํนวน ๒,๐๘๘ แห่ง โดยมี
เป้าหมาย ดงัน้ี  
 ปี ๒๕๕๖  เข้ารว่มดาํเนนิการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๑๐ (๒๓๖ 

แห่ง) 
 ปี ๒๕๕๗  เข้ารว่มดาํเนนิการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๑๕ (๓๕๓ 

แห่ง) 
 ปี ๒๕๕๘  เข้ารว่มดาํเนนิการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๓๐ (๗๐๖ 

แห่ง) 
 ปี ๒๕๕๙  เข้ารว่มดาํเนนิการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ (๑,๐๕๙ 

แห่ง) 
     * ข้อมูล ณ วนัที ่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๒  องคก์ารมหาชน รฐัวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั และหน่วยงานใน

     
       

 
       

 
       

 
       

 
            

เป้าหมายในการดาํเนินการ 

ปจจุบนมสนคาและบรการทเปนมตรกบ
ส่ิงแวดลอ้มทีภ่าครฐั ดาํเนินการจดัซือ้จดัจ้างฯ 

ทัง้หมด 23 ประเภท 
 
1.   ตลบัหมกึเครือ่งถา่ย

เอกสารเครือ่งพมิพ ์
และเครือ่งโทรสาร 

2.   กระดาษ
คอมพวิเตอร ์  

      และ
กระดาษสีทาํปก 

3.   แฟ้มเอกสาร  
4.   ซองบรรจุภณัฑ ์  
5    กลอ่งใส่เอกสาร 

    
  

 
 

 

 
8.     สีทาอาคาร 
9.     เครือ่งถา่ยเอกสาร 
10.   เครือ่งเรอืนเหล็ก 
11.   กระดาษชาํระ 
12.   ปากกาไวตบ์อรด์ 
13.   ถา่นไฟฉาย 
14.   เครือ่งพมิพ ์
15.   รถยนต ์
16.   น้ํามนัเชือ้เพลงิ 
17.   น้ํามนัหลอ่ลืน่ 
18.   ผลติภณัฑผ้์าทีเ่ป็นมติรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 
 

แบง่เป็นสินค้า 18 
ประเภท 19.   บรกิารเช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร 

20.   บรกิารทาํความสะอาด 
21.   บรกิารโรงแรม 
22.   สถานีบรกิารรถยนต ์ (เปลีย่นถา่ย

น้ํามนัหลอ่ลืน่) 
23.   สถานีบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม (เพิม่เตมิ) 
บรกิาร 5 ประเภท 



การดาํเนินงานตอ่ไป 

    กรมควบคุมมลพษิ จะจดัทาํแผนปฏบิตัิ
การทีจ่ะดาํเนินการในช่วงระยะเวลา 3 เดอืน 
6 เดอืน 9 เดอืน และ 1 ปี พร้อมกบั
เพิม่เตมิขอ้มลู กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ทีจ่ะ
ส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและบรกิารที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงระหวา่งปี 
2556-2559 โดยจะเพิม่เตมิข้อมลูดงักลา่วใน
แผนส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าและ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560-
2563 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

  
 

    

      ปรบัปรุงฐานข้อมลูสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม                 และ
จดัทาํเครือ่งมอืสนบัสนุนการจดัซือ้จดัจ้างสินค้าที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Public 
Procurement: GPP life cycle tool kit) 

 

 
ข้อมลูเพิม่เตมิ 

กรมควบคุมมลพษิ 
โทรศัพท ์ 02 298 2564 
โทรสาร 02 298 2552 

www.pcd.go.th 



นายประลอง ดาํรงค์ไทย 

รองอธิบดกีรมป่าไม้ 

การบูรณาการด้านนโยบายสู่การดาํเนินงาน 

ด้านสังคมคาร์บอนตํา่ 
(ภาคป่าไม้) 

หลกัสูตร “การพฒันาและการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนตํา่” 
ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ  31 สิงหาคม 2558 

สังคมทีหั่นมาร่วมมือกนัลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในทุกรูปแบบหรือในกจิกรรมต่างๆ 

สังคมคาร์บอนตํา่? 

การลดการ
ปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจก
อยา่งมส่ีวน

รว่ม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีเนือ้ทีป่่า 

๕๓.๓๐ % 

ของเนือ้ทีป่ระเทศ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีเนือ้ทีป่่า

๓๑.๕๗  % 

ของเนือ้ทีป่ระเทศ 



ววิฒันาการในการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไม้ของประเทศไทย 

 
 

Adapted from: Kaimowitz and Angelsen (1997) 

ระยะเวลา 

พืน้ท่ีป่าไม้ 

1. จุดเร่ิมต้นของการลดลงพืน้ทีป่่าไม้ 

       (การตดัถนน, การทาํไม)้ 

2. ปัจจัยสนับสนุนในการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้  

(ความตอ้งการใชไ้ม,้การก่อสร้างสาธารณูปโภค,การเพิ่มข้ึนของประชากร) 

3. ช่วงการทรงตัวในการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้  

(การเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้สู่เมือง,  

การเพิ่มข้ึนของผลผลิตการเกษตร, พื้นท่ีป่าไมก้ระจดักระจาย) 

4. ความพยายามในการเพิม่พืน้ที ่

ป่าไม้ กระแสการอนุรักษป่์าไม,้  

การปลูกป่าของภาคธุรกิจป่าไม,้ CDM 

RED, REDD, REDD++ 

2504-2509 2510-2529 2530-2544 2545-ปัจจุบัน 

 

พื้นท่ีป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2556 

ภูมภิาค พืน้ทีร่วม (ไร่) พืน้ทีป่่า (ไร่) ร้อยละพืน้ทีป่่า 

ภาคเหนือ 70,859,657.65 46,276,032.47 65.31 

ภาคกลาง 56,925,631.11 11,906,371.96 20.92 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
104,823,161.31 15,813,931.51 15.09 

ภาคตะวนัออก 21,550,025.73 4,744,469.40 22.02 

ภาคตะวนัตก 23,226,876.94 12,328,385.77 53.08 

ภาคใต้ 46,133,508.32 11,050,348.45 23.95 

รวม 323,518,861.06 102,119,539.55 31.57 

พืน้ทีป่่าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 - 2556 

 1. สัมปทานทาํไม้ 

 2. บุกรุกป่าเพือ่ต้องการไม้ 

 3. สัมปทานเหมืองแร่ 

 4. บุกรุกป่าเพือ่การเกษตร 

 7. บุกรุกเพือ่ทาํสวนยางพารา ๔.๒ แสนไร่ 

  6. การบุกรุกเพือ่ทาํสวนปาล์ม ๑.๐ แสนไร่ 

 8. ภยัพบิตัทางธรรมชาต ิ

 5. บุกรุกป่าเพือ่ทาํรีสอร์ท 

สาเหตุทีท่าํให้พืน้ทีป่่าลดลง 

- จบักมุผู้กระทําผดิในการบุกรุกพืน้ที่ป่า จาํนวน 1,353 คด ีผู้ต้องหา        

325 ราย พืน้ที่บุกรุกทําลายป่า 37,240-0-7 ไร่ 
- จดัทําพืน้ที่ปฏิบัตกิาร (Area of Operation=AO) ภายใต้

แผนการป้องกนัและปราบปรามการกระทําผดิเกีย่วกบัการป่าไม้ โดยแบ่งเป็น 4 

พืน้ที่ ดงันี ้

เป้าหมายปี 58 (ไร่) ผลการดาํเนินงาน (ไร่) 

AO
1  

ส้ินสุดคด ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ 20,000 14,219.97 

AO
2  

อยู่ระหว่างคด ี 30,000 33,374.94 

AO
3  

ตรวจพสูิจน์สิทธิตามกฎหมาย 505,000 161,340.95 

AO
4  พืน้ทีป่่าสมบูรณ์ 33,210,000 33,210,000.00 

รักษาพืน้ทีป่่าไม้หรือป้องกนัการทาํลายป่า 

(27 ส.ค. 2558) 



• รักษาพืน้ทีป่่าไม้หรือป้องกนัการทาํลายป่า 

• ป้องกนัการเส่ือมโทรมของป่าและช่วยให้ป่าพืน้

ตวัหรือฟ้ืนฟูป่า 

• เสริมสร้างบทบาทด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 

• มีการจดัการป่าอย่างยัง่ยนื 

• เพิม่การสะสมคาร์บอน  

แนวทางการลดก๊าซเรือน

กระจกจากภาคป่าไม้ 

กรมป่าไม ้

AO1 หมายถงึ พืน้ที่เป้าหมายที่คดถีงึที่สุดแล้ว และ/

หรือสามารถเข้าดาํเนินการได้ทันที อยู่ในระหว่าง

ดาํเนินการ  ตามมาตรา 25 พรบ. 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ2507 

AO2 หมายถงึ พืน้ที่เป้าหมายที่แจ้งความดาํเนินคด ีอยู่

ระหว่างกระบวนการยุตธิรรม และตดิตามผลคดหีรือ

รวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย(Area of Operation) 

AO3 หมายถงึ พืน้ที่เป้าหมายที่ตรวจพบว่ามีการกระทํา

ผดิ อยู่ระหว่างการพจิารณาดาํเนินคดหีรืออยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการพสูิจน์สิทธิตามกฎหมายหรือการทําความ

เข้าใจกบัประชาชนที่ครอบครองที่ดนิ 

AO4 หมายถงึ พืน้ที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบ

ของกรมป่าไม้ซ่ึงเป็นพืน้ที่ที่ยงัคงสภาพป่าอยู่ 33.21 
ล้านไร่ 

การลกัลอบตดัไม้พะยูงและไม้มค่ีา        
         
 
 

       
   

กล้าไมพ้ะยงู 

ป้องกนัการเส่ือมโทรมของป่า 

1. ป้องกนัและปราบปราม 
2. จัดการไม้พะยูงของกลาง  
3. ปลูกไม้พะยูง 

การจัดการป่าต้นนํา้เส่ือมสภาพบนพืน้ทีสู่งชัน(เขาหัวโล้น) 



โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พนัธุกรรมพชืตามแนวพระราชดําริเพือ่ร่วมเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 

เสริมสร้างบทบาทด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจดัการป่าอย่างยัง่ยนื (คทช.) 

การเพิม่พืน้ที่สีเขียว 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาต ิ (Boardwalk ดง

จาก) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก                                                  

ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (หอดูนก) 

-เพือ่ทูลเกล้าถวายป่าเชิงนิเวศ 

40 ไร่ ระบบส่ือความหมาย

ธรรมชาต ิในสวนศรีนคร         

เขือ่นขนัธ์ แด่สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เน่ือง

ในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 60 
พรรษา ในปี 2558 

เพือ่อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพืน้ที่สี

เขยีวในสวนศรีนครเขือ่นขนัธ์ 

และให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

นิเวศ แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 

และเพือ่เป็นปอดของคน

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

  
 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพฒันา จ. น่าน 

เพิม่การสะสมคาร์บอน 



มพีืน้ทีป่่า  

40% ของ 

พืน้ทีป่ระเทศ 

ฟ้ืนฟู 

สภาพป่า 

ทั้งประเทศ 

1 ปี 2 ปี – 6 ปี 2 ปี   

-ดว้ยการรณรงค ์/ระดมสรรพกาํลงัทุกภาคส่วน ร่วมพิทกัษท์รัพยากรป่าไมข้องชาติเป็น  “วาระแห่งชาติ” 

-ทุกวตัถุประสงคเ์ร่ิมตน้พร้อมกนั  

ปรับปรุงระบบ 

บริหารจดัการ 

ทรัพยากรป่าไม้ 

 

หยุดการตัดไม้ 

ทาํลายป่าและ 

ทวงคนืผนืป่า 
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รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรป่าไม้

สัตว์ป่า และแหล่งแร่/หิน ให้มีความสมดุลและคง

สภาพให้ได้ 102.12 ล้านไร่ รวมถงึป้องกนัและ

ควบคุมการลกัลอบค้าไม้พะยูง ไม้มีค่า พชืป่า 

สัตว์ป่า และการค้างาช้างที่ผดิกฎหมาย อกีทั้ง

ความชัดเจนของแนวเขตป่า 

ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมป่าต้นนํา้ลาํธาร 

และเพิม่พืน้ที่ป่าเศรษฐกจิ 27.08 ล้านไร่ 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วย 

  

 

ป่าไม้สมบูรณ์ 
40%ของพืน้ที่

ประเทศ 
1 2 

สร้างการมีส่วนร่วม
และปลูกจิตสํานึกการ

อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พฒันาระบบ

การบริหาร

จดัการ 

 

ฟ้ืนฟูและดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่าง

ยัง่ยนื  

ผนึกกาํลงัป้องกนัและ
ปราบปรามการบุกรุก

ทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 องค์กรแนวร่วมภาคประชาชน

และมกีารบริหารจัดการทีด่ ี

3 



 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

กอบชัย บุญอรณะ 
ผอ.สํานักนโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 

         เป็นกฎหมายหลกัในการบริหารจัดการสาธารณภัย  

ซ่ึงได้กาํหนดขอบเขตการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท  

พระราชบัญญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 

    ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ   

ในการดาํเนินการเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
     กาํหนดให้มีแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัต่าง ๆ   เพือ่  

วางแนวทาง มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    ตั้งแต่    

ช่วงก่อนเกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ และหลงัเกดิเหตุ 

 
     กาํหนดผู้ทาํหน้าทีบ่ัญชาการ  (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

และผู้อาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทุกระดบัเพือ่ทาํหน้าที่

ควบคุม อาํนวยการ ส่ังการ และบัญชาการเหตุการณ์ 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 

         แผน ปภ. แห่งชาต ิ เป็นแนวคดิ  หลกัการ  แนวทาง  และกรอบ          

การปฏิบัตกิารดาํเนินการเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     

ทั้งในภาวะปกตแิละในภาวะฉุกเฉิน ทีม่ีอาํนาจตามกฏหมาย     

         เพือ่ให้ส่วนราชการ  และหน่วยงานทุกภาคส่วน   ตลอดจนภาค

ประชาชนและเอกชน  ใช้เป็นคู่มือแนวทางเพือ่แปลงกจิกรรมในส่วน

ทีรั่บผดิชอบหรือเกีย่วข้อง  ไปสู่การปฏิบัต ิ

         เพือ่ร่วมสร้างความมั่นคงปลอดภยัอย่างยัง่ยนืแก่ประชาชน  

คณะรัฐมนตรี อนุมัติแผน ปภ. แห่งชาติ 2558 

เม่ือ 31 มีนาคม 2558 



คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.) 

ใหค้วามเห็นชอบแผน ปภ. แห่งชาติ เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2558 
 

การดาํเนนิการและการขบัเคลือ่นแผน 

คณะรัฐมนตรี ประชุมมีมตอินุมัตแิผนฯ เมื่อวนัที ่31 มีนาคม 2558  

 มอบหมายให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน ฯ  

 มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดทาํแผนปฏิบัติการรองรับ และ

บรรจุแผนงานโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   

ลงในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

 ให้สํานักงบประมาณ หน่วยงานและ อปท. ให้ความสําคญัในการจัดสรร

งบประมาณเพือ่การป้องกนัลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยนื 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2558 

เป็นการนาํแนวคิดเรือ่ง “การจดัการความเสีย่ง” มาเป็นแนวคิดหลกั     

ในการจดัการสาธารณภยั ภายใต ้4 ยทุธศาสตร ์เพือ่ใหเ้กิดการ       

“รูร้บั - ปรบัตวั - ฟ้ืนเร็วทัว่ - อย่างยัง่ยืน” (Resilience) 

การมุ่งเนน้

การลด 

ความเสีย่ง 

การจดัการใน

ภาวะฉุกเฉิน 

การฟ้ืนฟู

อย่างยัง่ยืน 

การส่งเสริม

ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

4 ยุทธศาสตร์การจดัการ              

ความเส่ียงจากสาธารณภยั 

การเพิม่ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยนื 
1.พฒันาระบบการประเมินความต้องการภายหลงัเหตุการณ์

สาธารณภยั 

2.พฒันาระบบปฏิบัตกิารและบริหารจดัการด้านการฟ้ืนฟู 

3.เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดกีว่าเดมิ 

การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
1.สร้างมาตรฐานการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 

2.พฒันาระบบ/เคร่ืองมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 

3.เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัตใินการบรรเทาทุกข์ 

มุ่งเน้นลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
1.สร้างระบบการประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยัให้มี

มาตรฐาน 

2.พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 

3.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดบัสร้างแนวปฏิบัต ิ

ในการลดความเส่ียง 

การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ในการจัดการสาธารณภัย 
1.พฒันาระบบการประสานความช่วยเหลอืด้าน

มนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 

2.ยกระดบัมาตรฐานการปฏิบัตงิานด้านมนุษยธรรม 

3.เสริมสร้างการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านสาธารณภยัของ

ประเทศ 

4.ส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศแกนนําด้านการจดัการ

ความเส่ียงจากสาธารณภยั 

บทที ่4 
บทที ่6 

บทที ่7 

บทที ่5 

สรุปสาระสําคญั 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 

แนวคดิและลกัษณะของแผนชาติ 
1) แผนมลีกัษณะเป็นแนวคดิการปฏิบัต ิหรือ Concept of Operations หรือ 

CONOPS  ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยดึแนวทางการลดความเส่ียง

จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) เพือ่ป้องกนัภัยพบิตัิตามหลกัสากล คอื 

“รู้รับ ปรับตวั ฟ้ืนเร็วทัว่ อย่างยัง่ยนื”  หรือ Resilience   
2) เป็นกรอบแนวทางปฏิบัตใิห้แก่ทุกภาคส่วน และทุกระดบั  ในการนําไปพจิารณาดาํเนินการ

อย่างบูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกนั 
3) สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 -2559)  

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2557-2561  และพระราชบัญญัตป้ิองกนั   

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2550    

4) สอดคล้องกบัถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาตริะดบัโลกว่าด้วย 

การลดความเส่ียงจากภัยพบิัต ิเมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2558 ณ เมอืงเซนได ประเทศญี่ปุ่น 



แผน ปภ. 2553-2557 ปัญหาข้อจํากดั 

สถานการณ์ 

สาธารณภัยของ

ไทย/โลก 

บริบท 

การจัดการของ

นานาชาต ิ

วตัถุประสงค์ 

1. แนวคดิทศิทาง     

 2. กรอบแนวทาง 

3. การพฒันาขดีความสามารถ 

ยุทธศาสตร์การจัดการ 

4 ยุทธศาสตร์   13 กลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
1. ความพร้อมการจัดการ 

2. ปชช.มคีวามตระหนัก  

3. สังคมเรียนรู้ มส่ีวนร่วมและ 

มภูีมคุ้ิมกนั 

แผน ปภ. 2558 

มีอาํนาจ 

บังคบัใช้ 

ตามฏหมาย 

บทที ่1 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภยั 

-ความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัยโลกและประเทศไทย  

-พนัธกจิความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย  

-แนวคดิการจัดการสาธารณภยัของโลกภายใต้บริบท “การจัดการความเส่ียงจาก

สาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) 

ประกอบด้วย   

-การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย  Disaster Risk Reduction : 
DRR)  
-การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 

-การฟ้ืนฟูให้มีสภาพดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better 
and Safer) 
 

ทาํให้ต้องมีการปรับปรุงแผน ปภ.ชาติ ให้สอดรับกบั

สถานการณ์ข้างต้น 

บทที ่2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

เป้าหมายการจัดการสาธารณภยั  

    เน้นการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก วฒันธรรมความปลอดภยั พฒันา

ศักยภาพสังคม ท้องถ่ิน เพือ่เข้าสู่ “การรู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทัว่-อย่างยัง่ยนื”  
นโยบายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 4 ด้าน   

    ได้แก่ ส่งเสริมการลดความเส่ียง การบูรณาการความร่วมมือ  พฒันาระบบฟ้ืนฟู  

และส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์  4 ด้าน   

    มุ่งเน้นการลดความเส่ียง บูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน                        

เพิม่ประสิทธิภาพการฟ้ืนฟู   และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แหล่งงบประมาณ 

    งบประมาณประจําปี  งบประมาณอืน่ๆ เช่นงบกลาง  และเงินทดรองราชการฯ 

บทที ่ 4 การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
 

- แนวคดิและวธีิปฏิบัตใินการลดโอกาสทีจ่ะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย  
-กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัต ิมุ่งให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดาํเนินการทั้งในเชิงนโยบาย 

แผนงานและการปฏิบัต ิเพือ่ขับเคลือ่นแนวทางการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

กลยุทธ์การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั 
1. สร้างระบบการประเมนิความเส่ียงจากสาธารณภัยให้มมีาตรฐาน 

2. พฒันามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

   - CBDRM  /  การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  /  การเตรียมการอพยพ             

การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พกัพงิช่ัวคราว   /   การจัดตั้งองค์การเรียนรู้สาธารณภัย                

การพฒันาคลงัข้อมูลสาธารณภัย   /  การจัดตั้งคลงัสํารองทรัพยากร                           

แผนการบริหารความต่อเน่ือง  /  ระบบการเตอืนภัย  /โครงการเชิงโครงสร้างต่างๆ  

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดบัสร้างแนวปฏิบัต ิในการลดความเส่ียง 

(โดยการกาํหนดให้เป็นนโยบายพืน้ฐานของรัฐ เพือ่การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ 

ทีส่อดคล้อง การปรับปรุงแผนงานพฒันาที่คาํนึงถึงการลดความเส่ียง) 

 

ทุกหน่วยงานต้อง

นําไปดาํเนินการ 



  บทที ่6 การฟ้ืนฟู 
 

        เป็นการดาํเนินงานภายหลงัจากทีภ่าวะฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว    เพือ่ปรับสภาพระบบ 
การดาํรงชีวติ ส่ิงสาธารณูปโภค และวถิีความเป็นอยู่ของชุมชนทีป่ระสบสาธารณภัยให้กลบัสู่

สภาวะปกตหิรือพฒันาให้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ (Build Back Better and Safer)  

หลกัการของการฟ้ืนฟู 
1. การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

2. ผู้ประสบภัยต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟู 

3. ใช้หลกัการพจิารณาความเส่ียงต่อภัย ในการฟ้ืนคนืสภาพและการสร้างใหม่ 

แนวคดิเชิงกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟู 
1. ระยะส้ัน สนองความต้องการจําเป็นพืน้ฐานหรือปัจจัยส่ี รวมถึงการรักษาความปลอดภัย 

2. ระยะกลาง ฟ้ืนฟู/สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก ร่างกายจิตใจและส่ิงแวดล้อมขึน้ใหม่ 

3. ระยะยาว ดาํเนินการให้กลบัสู่สภาพปกติและหรือดขีึน้กว่าเดมิ 

 

ภารกจิทีท้่าทาย ทั้งระดบัชาต ิและระดบัพืน้ที ่

3 กลยทุธ์ในการฟ้ืนฟู 
1. พฒันาระบบการประเมินความเสียหายและความต้องการหลังเกดิภัย (PDNA) เพือ่

นําไปสู่การตัดสินใจระดบันโยบายในการฟ้ืนฟูสร้างขึ้นใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภัยกว่าเดมิ  

1.1 แนวทางปฏิบัตกิารประเมนิความเสียหายและความสูญเสีย (DALA)                      

1.2 แนวทางปฏิบัตกิารวเิคราะห์ผลกระทบทางสังคมและทีม่ต่ีอประชาชน 

 

2. พฒันาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
2.1 แนวทางปฏิบัตใินการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ประสบภัย 

2.2 แนวทางปฏิบัตใินการฟ้ืนฟูสถานภาพสังคม 

2.3 แนวทางปฏิบัตใินการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ 

2.4 แนวทางปฏิบัติในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

3. เสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูทีด่กีว่าและปลอดภยักว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) 
3.1 แนวทางปฏิบัตใินการวางแผนและสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชนและการพฒันาศักยภาพ 

3.2 แนวทางปฏิบัต.ิ...การฟ้ืนฟูบริการด้านสุขภาพและการบริหารสังคม 

3.3 แนวทางปฏิบัต.ิ..การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัย 

3.4 แนวทางปฏิบัต.ิ..การฟ้ืนฟูระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.5 แนวทางปฏิบัติ...การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.6 แนวทางปฏิบัต.ิ..การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกจิ และเกษตรกรรม  

 

 

 

 

 

  

ต้องแปลงกลยุทธ์และแนวทางเหล่านีสู่้แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ                       

ทีเ่ป็นรูปธรรม ทั้งหน่วยงานระดับชาต ิ(สภาพฒัน์ฯ และอืน่ๆ)  

และหน่วยงานระดับพืน้ที ่ 

พรบ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

แผน ปภ.จงัหวดั/กทม. 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอาํเภอ 

แผนปฏิบตัิการในการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย อปท. 
แผนเผชิญเหตุสาธารณภยั (ระบุ

ประเภทภยั) ของ อปท.  

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ชุมชน/หมู่บ้าน 

แผนปฏิบตัิการ ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

(ระบุประเภทภยั) จังหวดั/กทม.  

แผนสนับสนุนการ

ปฏิบัตใินภาวะ

ฉุกเฉินกลุ่มจังหวดั 
แผนปฏิบตัิการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

(ระบุประเภทภยั) 

แผนสนับสนุนการ

ปฏิบัตใินภาวะ

ฉุกเฉิน : สปฉ. 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 



 

ความส าคญัในการจดัท าบญัชี
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บณัฑติ ล ิม้มโีชคชยั 

 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
Low Carbon and Resilient Society Development : LCRS 

 
นโยบายดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสูก่ารลดกา๊ซเรอืนกระจก 

 

UNFCCC Background 
• The rapid growth of world energy demand, particularly in fossil-

rich, has led to a surge in CO2 emissions. 
 

•  Anthropogenic climate change is driven by a number of GHGs. 
 

•  Its atmospheric concentration has risen from 280 ppm in pre-
industrial years to 400 ppm in 2012, resulting in increasing global 
temperatures over 0.7⁰C (IPCC). 
 

• If GHG emissions continue to grow unchecked, they could rise by 
more than 4⁰C by 2100 (IPCC). 
 

2 SIIT-TU 

3 

Niederaussem Power Station 
Cologne, Germany 

View from airplane above power 
station 

Source: Greenpeace 

SIIT-TU 4 



Thailand 

World Cumulative GHG Emissions 

UNFCCC Background 
• 1992, The UN Conference on the Environment and Development 

held in Rio de Janeiro in Brazil was resulted in the Framework 
Convention on Climate Change ("FCCC" or "UNFCCC"). 

•  1997, In December the parties concluded the Kyoto Protocol in 
Kyoto, Japan, in which they agreed to the broad outlines of 
emissions targets. 

• 2002, Russia and Canada ratified the Kyoto Protocol to the UNFCCC 
bringing the treaty into effect on 16 February 2005.  

• 2011, Canada was the first  to withdraw from the Kyoto Protocol. 

• 2012, On 31 December 2012, the Protocol expired. 

• Role of CDM has been decreasing when the Protocol  expired. 
 

7 SIIT-TU 

 

Thailand GHG emissions by sectors in 2000 

 

Energy, 
69.57%

Industrial Process, 
7.15%

Agriculture & 
Livestock, 22.64%

Forestry, -3.44%
Waste Management, 

4.07%

SIIT-TU 8 

Source: Thailand’s Second National Communication, (ONEP, 2011) 



องค์ประกอบส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

เจรจา  
จดัท ารายงาน 

ปรับตวัต่อ
ผลกระทบฯ 

ลดก๊าซ 
เรือนกระจก 

ในประเทศ ระหว่ำงประเทศ 

National Focal Point 

อนสุญัญาฯ 

องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

อื่น ๆ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

Source: ONEP (2014) 

ควำมเชื่อมโยงกับภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

เจรจา  
จดัท ารายงาน 

ปรับตวัตอ่
ผลกระทบฯ 

ลดก๊าซ 
เรือนกระจก 

สำขำที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน 

Source: ONEP (2014) 

National Committee on Climate 
Change Policy (NCCC) 

Prime Minister 

Minister of Natural Resources and 
Environment 

Chair 

Vice-Chair 

Sub-committees 

NCCC members: 
1. Prime Minister’s Office 
2. Ministry of Finance 
3. Ministry of Agriculture 

and Cooperatives 
4. Ministry of Transport and 

Communications 
5. Ministry of Information 

and Communication 
Technology 

6. Ministry of Energy 
7. Ministry of Commerce 
8. Ministry of Interior 
9. Ministry of Science and 

Technology 
10. Ministry of Education 
11. Ministry of Public 

Health 
12. Ministry of Industry  
13. Bangkok Metropolitan 

Administration 
14. Office of the National 

Economics and Social 
Development Board 

15.Bureau of Budget 
16.Experts 

Ministry of Natural Resources and Environment 

ONEP/CCMC 

Secretariat 

TGO 

(Policy formulation and National Focal Point) (DNA (for CDM)/Technical support and services to project 
developers) 

Institutional Framework for Climate Change Policy in Thailand 
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Source: ONEP & TGO โครงสรา้งองคก์ร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

MONRE 

 

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม: สผ. ONEP 

ส ำนกังำนประสำนกำรจดักำร             

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูอิำกำศ: สปอ. 

 

องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน): อบก.  

TGO 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

Climate Change 

12 Source: ONEP (2014) 



องค์ประกอบส ำคัญของ TNC 

• กรอบในการท ารายงานฯ 

• โครงสร้างบริหารจัดการ 

• เนื้อหาสาระของรายงานฯ 

• กระบวนการจัดท า NC 

ประเทศไทยส่ง NC1 เมื่อปี ค.ศ. 2000 และ NC2 เมื่อปี 
ค.ศ. 2011 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท า NC3 และ BUR1 

รายงานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 

 (Third National Communication) 

กำรท ำบญัชกีำ๊ซ

เรือนกระจก 

(Inventory) 

กำรลดกำรปลอ่ยกำ๊ซ

เรือนกระจก

(Mitigation) 

กำรปรบัตวัตอ่กำร

เปลี่ยนแปลงสภำพ

ภมูิอำกำศ 

(Adaptation) 

สาระส าคญัในรายงานแห่งชาติ 

14 Source: ONEP (2014) 

Biennial Update Reports (BUR1) 

กำรท ำบญัชกีำ๊ซเรือนกระจก 

2000-2011 

กำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรลด 

กำรปลอ่ยกำ๊ซเรือนกระจก 

สาระส าคญัใน Biennial Update Reports (BUR1) 

15 Source: ONEP (2014) 

การเตรยีมองคก์รเพ่ือการจดัท าบญัชีกา๊ซเรอืนกระจก

ของประเทศไทย 

UNFCCC 

จดัท ำและเสนอรำยงำน 

QA 

รวบรวมขอ้มลู 

คณะท ำงำนจดัท ำบัญชี

กำ๊ซเรือนกระจกภำค

พลงังำน (Energy) 

คณะท ำงำนจดัท ำบัญชกีำ๊ซ

เรือนกระจกภำค

กระบวนกำรอตุสำหกรรม

และกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์(IPPU) 

คณะท ำงำนจดัท ำบัญชี

กำ๊ซเรือนกระจกภำค

ของเสีย (Waste) 

คณะท ำงำนจดัท ำบัญชี

กำ๊ซเรือนกระจกภำค

เกษตร ป่ำไม ้(AFOLU) 

ONEP 

คณะอนกุรรมกำรฯ  

ดำ้นวิชำกำร 

TGO + ONEP 

16 
Source: ONEP (2014) 



• UNFCCC (COP decisions, reporting guidelines, etc.) 
 

• IPCC 
 - Revised 1996 IPCC guidelines for national GHG inventories 
-  2006 IPCC guidelines for national GHG inventories 
 - IPCC good practice guidance and uncertainty  
   management in national GHG inventories 
 - IPCC good practice guidance for land use, land-use change 
   and forestry 
 - IPCC Emission Factor Database (EFDB) 
 - IPCC Working Group I Assessment Reports 
 

 

Methodology 

Source: TGO (2014) 

• Fundamental methods laid out in the Revised 
1996 IPCC Guidelines 
 

• IPCC good practice guidance clarifies some 
issues (e.g. international bunker fuels) and 
provides some updated factors……but no major 
changes made for fuel combustion! 

 
• 2006 IPCC Guidelines provide new information 

on non-energy use, new Tier 2 method for oil 
systems fugitives, guidance on abandoned coal 
mines, etc. 

 

Methodology 

Source: IPCC, Graphics: CITC, TGO (2014) 

Methodology 

Revised 1996 GL 2006 GL 

1 ENERGY 
1A Fuel Combustion 
1A1 Energy industries 
1A2 Manufacturing industries & construction 
1A3 Transport 
1A4 Other sectors 
1A5 Others 
 
1B Fugitive Emissions from Fuels 
1B1 Solid fuels 
1B2 Oil and natural gas 
 

1 ENERGY 
1A Fuel Combustion 
1A1 Energy industries 
1A2 Manufacturing industries & construction 
1A3 Transport 
1A4 Other sectors 
1A5 Non-specified 
 
1B Fugitive Emissions from Fuels 
1B1 Solid fuels 
1B2 Oil and natural gas 
1B3 Other emissions from Energy production 
 
1C Carbon Dioxide Transport and Storage 
1C1 Transport of CO2 

1C2 Injections & storage 
1C3 Others 

Source: IPCC 1996 GL, 2006 GL 



Methodology 

Source: IPCC, Graphics: CITC, TGO (2014) 

Decision Tree 

Tier 3 

Tier 2 

Tier 1 

Carbon emissions  

= 

 Σ [(fuel consumption expressed in energy unit (TJ) for each 
sector   

x  carbon emission factor  

– carbon stored)  

x  fraction oxidised]  

CO2 emissions = carbon emissions  x  44/12 

The calculation methodology is mass-balance-based 
• Reference approach (Tier 1): 

• Estimates based on national energy balance (production + imports 
- exports) by fuel type without information on activities 
 

• Performed quickly if basic energy balance sheet is available 
 

• Way of cross-checking emission estimates of CO2 with the sectoral 
approach. 

 
• Sectoral approach (Tier 1): 

• Estimates based on fuel consumption data by sectoral activity. 

 
• Bottom-up approaches (Tier 2 or 3): 

• More detailed activity and fuel data are required. 
 
 
Default emission factors for CH4, N2O, NOx, CO and NMVOCs by major 

technology and fuel type are presented in the IPCC Guidelines 
 

Emission Factors 



Emission Factors 
Tier 1 

• Multiply fuel consumed by an average emission factor: 

• Does not require detailed activity data 

• Rely on widely available fuel supply data that assume an average 
combustion technology is used. 

 
 
 

Tiers 2/3 

• Multiply fuel consumed by detailed fuel type and technology-specific 
emission factors: 

• Tier 2 methods use data that are disaggregated according to 
technology types 

 

• Tier 3 methods estimate emissions according to activity types (km 
travelled or tonnes-km carried) and specific fuel efficiency or fuel 
rates. 

 

Use the most disaggregated technology-specific and country-specific 
emission factors available 

GPG AND UNCERTAINTY 
MEASUREMENT 

ACTIVITY DATA 

 
Order of preference: 

– National/government statistics agencies 

– National research/academic centres (specific surveys, 
census, others) 

– International databases 

– Cluster of parties having similar national conditions 
(environmental, economic, technological) 

– National expert’s judgment 

 
GPG PINCIPLES 

• National GHG inventories should be precise and reliable 

 

• National GHG inventories should fulfill the TACCC 
atributes: 

•Transparency 

•Accuracy 

•Completeness 

•Consistency 

•Comparability 

Carbon dioxide (CO2) 

Methane (CH4) 

Nitrous oxide (N2O) 

Hydrofluorocarbons (HFCs)  

Perfluorocarbons (PFCs) 

Sulphur hexafluoride (SF6)  

Nitrogen trifluoride (NF3) 



Note: IPCC AR2 (1995), IPCC AR3 (2001), IPCC AR4 (2007)  

ENERGY 

INDUSTRIAL PROCESSES 

SOLVENT AND OTHER PRODUCT USE 

AGRICULTURE 

LAND-USE CHANGE & FORESTRY 

WASTE 

OTHER 

Conceptual framework of GHG estimation for SNC  

Source: ONEP (2014) 

CO2  Emissions  by  Source Categories  

The IPCC methodology breaks the calculation of carbon 
dioxide emissions from fuel combustion into 6 steps: 
 

Step 1:  Estimate Apparent Fuel Consumption in Original Units  

Step 2:  Convert to a Common Energy Unit 

Step 3:  Multiply by Emission Factors to Compute the Carbon Content  
Step 4:  Compute Carbon Stored 

Step 5:  Correct for Carbon Unoxidised 

Step 6:  Convert Carbon Oxidised to CO2 Emissions 

Emissions  =  Activity Data (AD)  x  Emission Factors (EF) 



Tier 1, Tier2 or Tier3 ? 

Tier 1 – Default fuel-based emission factors; simpler 
methods. Top-down approach.  

Tier 2 – Country-specific data, fuel-based factors; may 
require additional parameters. Top-down approach.  

Tier 3 – Country-specific data; more complex, bottom-
up approach.  

Non CO2  Emissions 
CH4,  N2O,  NOx, CO,  NMVOC 

The calculation of non-CO2 Greenhouse gases (CH4, N2O, 
NOx, CO, NMVOC) is broken into 3 steps: 
 

Step 1:  Estimate annual fuel consumption per sector in 
energy units  

Step 2:  Estimate emission factors for each fuel per sector 

Step 3:  Estimate the emissions 
 

Repeat Steps 2 and 3 for each gas (CH4,  N2O,  NOx, CO,  
NMVOC). 

Non CO2  Emissions 
Methodology for SO2 

SO2 emissions are related to the composition of fuels, not 
to combustion technologies. The IPCC Tier 1 methodology 
proposes to split the fuels according to the sulphur 
content of the fuels and breaks the calculation down into 
3 steps: 
 

Step 1:  Estimate annual fuel consumption in energy units  

Step 2:  Estimate the SO2 emission factors 

Step 3:  Estimate the emissions 

Non CO2  Emissions 
Methodology for SO2 

SO2 emissions are related to the composition of fuels, not 
to combustion technologies. The IPCC Tier 1 methodology 
proposes to split the fuels according to the sulphur 
content of the fuels and breaks the calculation down into 
3 steps: 
 

Step 1:  Estimate annual fuel consumption in energy units  

Step 2:  Estimate the SO2 emission factors 

Step 3:  Estimate the emissions 



ภาคพลงังาน (Energy Sector) 

1A1 สาขาอตุสาหกรรมพลงังาน  
(Energy Industries) 

• Activity Data  

• Emission Factor 

• Emission 

1A2 สาขาอุตสาหกรรมการผลติและกอ่สรา้ง  
(Manufacturing Industries and 
Construction) 

• Activity Data  
• Emission Factor 
• Emission 

1A3 สาขาขนสง่ (Transport) 

• Activity Data  

• Emission Factor 

• Emission 

1A4 สาขาอ่ืนๆ (Other Sector) 

• Activity Data  

• Emission Factor 

• Emission 

1B Fugitive Emissions from Fuels 

• Activity Data  

• Emission Factor 

• Emission 

*หมำยเหตุ ก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงำนและควำม
ร้อนใช้ในสำขำน้ี แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1A4a สำขำอำคำรพำณิชย/์สถำบัน (Commercial/Institutional) 
1A4b สำขำครัวเรือน (Residential) 
1A4c สำขำกำรเกษตร (Agriculture/Forestry/Fishing) 

1A1 สาขาอตุสาหกรรมพลงังาน (ENERGY INDUSTRIES) 

1A1 สาขาอตุสาหกรรมพลงังาน (Energy Industries) 

 

• 1A1a การเผาไหมเ้ช้ือเพลงิท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

และความรอ้น (Public electricity and heat production) 1A1 

1A2 สาขาอตุสาหกรรม

และกอ่สรา้ง 

(MANUFACTURING AND 

CONSTRUCTION)  

1A2 สาขาอตุสาหกรรมการผลติและ
กอ่สรา้ง (Manufacturing Industries and 

Construction) 
 

• 1A2a การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา้ (Iron and Steel) 

• 1A2b การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะ 
(Fabricated Metals) 

• 1A2c การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมเคม ี(Chemicals) 
• 1A2d การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมกระดาษและเยือ่
กระดาษ (Pulp, Paper and Print) 

• 1A2e การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่
และยาสบู (Food Processing, Beverages and Tobacco) 

• 1A2f การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมอโลหะ (Non-
Metallic Minerals) 

• 1A2i การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมเหมอืงแร ่
(Mining and Quarrying) 

• 1A2j การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมไมแ้ละเครือ่ง
เรอืน (Wood and wood product) 

• 1A2k การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง 
(Construction) 

• 1A2l การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมสิง่ทอ (Textile) 
• 1A2m การใชเ้ชือ้เพลงิในสาขาอตุสาหกรรมอืน่ๆ (Non-

specified Industry) 

1A3 สาขาขนสง่ (Transport) 

• 1A3a การขนส่งทางอากาศภายในประเทศ (Domestic aviation 

• 1A3b การขนส่งทางถนน (Road transportation) 

• 1A3c การขนส่งทางราง (Railways) 

• 1A3d การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ (Domestic navigation) 

• 1A3e การขนส่งดา้นอ่ืนๆ (Other transportation) 

1A3 สาขาขนสง่  

(Transport) 



1A4 สาขาอ่ืนๆ (OTHER SECTOR) 

• 1A4a สาขาอาคารพาณิชย/์สถาบนั  

(Commercial/Institutional) 

• 1A4b สาขาครวัเรอืน  

(Residential) 

• 1A4c สาขาการเกษตร  

(Agriculture/Forestry/Fishing) 

1B Fugitive Emissions from Fuels 

1B1 สาขาเช้ือเพลิงแข็ง (Solid Fuels) 

1B2 สาขาน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas) 
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Energy 

•Climate Change Coordinator (Energy) 
•Office of the Permanent Secretary, Ministry of Energy 
•Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
•Energy Policy and Planning Office 
•Department of Mineral Fuels  
•Department of Energy Business  
•The Electricity Generating Authority of Thailand  
•PTT Public Company Limited  
•Department of Industrial Works  
•Marine Department  
•The Department of Land Transport  
•The Department of Civil Aviation  
•Office of Transport and Traffic Policy and Planning  

Ministry of 
Energy 

Ministry of 
Industry 

Ministry of 
Transport 

กลุ่มหลัก อุตสำหกรรมรำยสำขำ 

2A กลุ่มผลิตภัณฑ์แร ่(Mineral Products) 
  

2A1. อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ (Cement Production) 

2A2. อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนขำว (Lime Production) 

2A3. กำรใช้หินปูนและโดโลไมต์ (Lime Stone and Dolomite Use) 

2A4. กำรผลิตโซดำแอชและกำรใช้โซดำแอช (Soda Ash Production and 
Use) 
2A5. กำรผลิตหลังคำจำกยำงมะตอย (Asphalt Roofing Production) 

2A6. กำรผลิตวัสดุปูพ้ืนถนนจำกยำงมะตอย (Road Paving with Asphalt) 

2A7. อ่ืนๆ (กำรผลิตกระจก ) (Other(Glass Production) 

2B กลุ่มอุตสำหกรรมเคม ี(Chemical Industry) 2B1. กำรผลิตแอมโมเนีย (Ammonia Production) 

2B2. กำรผลิตกรดไนตริก (Nitric Acid Production) 

2B3. กำรผลิตกรดอะดิปิก (Adipic Acid Production) 

2B4. กำรผลิตคำร์ไบด์ (Carbide Production) 

2B5. ผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืนๆ (Other Chemicals) 

IPPU 



กลุ่มหลัก อุตสำหกรรมรำยสำขำ 

2C กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตโลหะ (Metal Production) 2C1. การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel 

2C2. การผลิตเหล็กอัลลอยด์ (Ferroalloys Production) 

2C3. การผลิตอะลูมิเนียม (Aluminium Production) 

2C4. การใช้ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ในโรงถลุงแร่อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม 
(SF6 Used in Aluminium and Magnesium Foundries) 

2C5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other) 
2D กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตอ่ืนๆ (Other Production) 2D1. การผลิตกระดาษและเยื่อ (Pulp and Paper) 

2D2. การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink) 

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/ 

Photo from www.google.co.th 

IPPU 

กลุ่มหลัก อุตสำหกรรมรำยสำขำ 
2E กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตสำรฮำโลคำรบ์อนและซัลเฟอร์เฮก
ซะฟลูออไรด์ (Production of Halocarbons and Sulphur 
Hexafluoride) 

2E1. ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ (By-product Emissions) 
2E2. ก๊าซเรือนกระจกทีร่ั่วไหล (Fugitive Emissions) 
2E3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other) 

2F กำรใช้สำรฮำโลคำร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(Consumption of Halocarbons and Sulphur 
Hexafluoride) 

2F1. อุปกรณ์ท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (Refrigeration and Air 
Conditioning Equipment) 

2F2. โฟม (Foam Blowing) 
2F3. อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguishers) 
2F4. สเปรย ์(Aerosols) 
2F5. ตัวท าละลายในอุตสาหกรรม (Solvents) 

IPPU 

อตุสาหกรรมรายสาขา (ตามแนวทาง IPCC 1996 Guidelines) INC SNC TNC 

2A กลุม่ผลติภณัฑแ์ร ่(Mineral Products)    

2A1. อตุสาหกรรมการผลติปนูซเีมนต ์(Cement Production)    

2A2. อตุสาหกรรมการผลติปนูขาว (Lime Production)   × 
 

2A3. การใชห้นิปูนและโดโลไมต ์(Lime Stone and Dolomite Use) × × × 

2A4. การผลติโซดาแอชและการใชโ้ซดาแอช (Soda Ash Production and Use) ×   

2A5. การผลติหลงัคาจากยางมะตอย (Asphalt Roofing Production) × X X 

2A6. การผลติวสัดปุูพืน้ถนนจากยางมะตอย (Road Paving with Asphalt) ×   

2A7. อืน่ๆ (การผลติกระจก ) (Other(Glass Production) ×   

2B กลุม่อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical Industry)    
 

2B1. การผลติแอมโมเนยี (Ammonia Production) × × × 

2B2. การผลติกรดไนตรกิ (Nitric Acid Production)    

2B3. การผลติกรดอะดปิิก (Adipic Acid Production) × × × 

2B4. การผลติคารไ์บด ์(Carbide Production) × × × 

2B5. ผลติภณัฑเ์คมอีืน่ๆ (Other Chemicals)    

IPPU 

อตุสาหกรรมรายสาขา (ตามแนวทาง IPCC 1996 Guidelines) INC SNC TNC 

2C กลุ่มอตุสาหกรรมการผลติโลหะ (Metal Production)    

2C1. การผลติเหลก็และเหลก็กล้า (Iron and Steel    

2C2. การผลติเหลก็อลัลอยด์ (Ferroalloys Production) × × × 

2C3. การผลติอะลมูเินียม (Aluminium Production) × × × 

2C4. การใช้ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ในโรงถลงุแร่อะลมูเินียมและแมกนีเซียม (SF6 Used in 

Aluminium and Magnesium Foundries) 
× × × 

2C5. ผลติภณัฑ์อืน่ๆ (Other) × × × 

2D กลุ่มอตุสาหกรรมการผลติอืน่ๆ (Other Production)    

2D1. การผลติกระดาษและเยือ่ (Pulp and Paper)    

2D2. การผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ (Food and Drink)    

IPPU 



อุตสาหกรรมรายสาขา (ตามแนวทาง IPCC 1996 Guidelines) INC SNC TNC 

2E กลุม่อุตสาหกรรมการผลติสารฮาโลคารบ์อนและซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลูออไรด ์(Production of 
Halocarbons and Sulphur Hexafluoride) 

× × × 

2E1. ผลพลอยไดข้องผลติภณัฑ ์(By-product Emissions) × × × 

2E2. กา๊ซเรอืนกระจกทีร่ ัว่ไหล (Fugitive Emissions) × × × 

2E3. ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ (Other) × × × 

2F การใชส้ารฮาโลคารบ์อนแ ล ะ ซลั เ ฟ อ รเ์ ฮ ก ซ ะ ฟ ลูอ อ ไ ร ด(์Consumption of 
Halocarbons and Sulphur Hexafluoride) 

×  ? 

2F1. อุปกรณ์ทาความเย็นและเครือ่งปรบัอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning 
Equipment) 

×  ? 

2F2. โฟม (Foam Blowing) ×  ? 

2F3 . อุปกรณ์ดบัเพลงิ (Fire Extinguishers) ×  ? 

IPPU 
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IPPU 

•Department of Industrial Works 
•Office of Industrial Economics  
•Department of Primary Industries and Mines  
•Industrial Estate Authority of Thailand  
•Iron and Steel Institute of Thailand 
•Electrical and Electronics Institute 
•Thailand Automotive Institute 
•Petroleum Institute of Thailand 

Ministry of 
Industry 
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Agriculture 

Activity Tier 

4A การหมักในระบบยอ่ยอาหารของสตัว ์ ระดบัเทยีร ์2 (กลุม่สตัวเ์คีย้วเอือ้ง)  

ระดบัเทยีร ์1 (สกุร สตัวปี์ก แกะและแพะ) 

4B การจดัการมลูสตัว ์ ระดบัเทยีร ์2 (กลุม่สตัวเ์คีย้วเอือ้งและสกุร) 

ระดบัเทยีร ์1 (สตัวปี์ก แกะและแพะ) 

4C การปลกูขา้ว ระดบัเทยีร ์2 

4D ดนิทีใ่ชใ้นการเกษตร ทางตรง: กลอ่งที ่4 และ 2 (ระดบัเทยีร ์1a,1b) 

ทางออ้ม: กลอ่งที ่3 (ระดบัเทยีร ์1a,1b) 

4F การเผาเศษวัสดกุารเกษตรในทีโ่ลง่ กลอ่งที ่3: AD = ขอ้มลูประเทศ, EF = คา่แนะน า) 

ภาคการใช้ที่ดนิและป่าไม้ (LULUCF) 

การค านวณปรมิาณการปลอ่ย/ดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกจ าแนกออกเป็น 4 กลุม่ยอ่ย ไดแ้ก ่

 
5A การปลอ่ย/ดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมวลชวีภาพในป่า

และแหลง่มวลชวีภาพอืน่ (5A Changes in Forest and Other Woody Biomass 
Stocks)   

5B การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าไมแ้ละทุง่หญา้ (5B 
Forest and Grassland Conversion)   

5C การดดูกลับกา๊ซเรอืนกระจกจากการฟ้ืนฟขูองพืน้ทีท่ ิง้รา้ง (5C Abandonment of 
Managed Lands)  

5D การเปลีย่นแปลงคารบ์อนในดนิ (5D Change in Soil Carbon) 
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AFOLU 

•Royal Forest Department  
•National Park, Wildlife and Plant Conservation Department  
•Department of Marine and Coastal Resources  
•Forest Industry Organization 
•Department of Livestock Development  
•Land Development Department  
•Department of Agriculture  
•Department of Agricultural Extension  
•Office of Agricultural Economics  
•Rice Department of Thailand 
•Agricultural Land Reform Office  
•Rubber Estate Organization  
•Office of the Rubber Replanting Aid Fund   
•Royal Irrigation Department  
•Geo Informatics and Space Technology Development Agency 
•Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
•Expert from Kasetsart University 

Ministry of Natural Resources 
and Environment 

Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 

Ministry of Science and 
Technology 

Ministry of Energy 
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กำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ภำคของเสีย 
6A การก าจดัขยะมลูฝอยบนพืน้ดนิ (Solid Waste Disposal on Land) 

กา๊ซมเีทน (CH4) 

6A1  Landfill Site การฝังกลบขยะมลูฝอย 

6A2  Open Dump Site การเทกองขยะกลางแจง้ 

6B การบ าบดัน า้เสยี (Wastewater Handling)   

กา๊ซมเีทน (CH4) 

6B1 Industrial Wastewater Handling การบ าบดัน ้าเสยีอตุสาหกรรม 

6B2 Domestic Wastewater Handling การบ าบดัน ้าเสยีชมุชน 

กา๊ซไนตรสัออกไซด ์(N2O) 6B3 Human Sewage การปลอ่ยกา๊ซ N2O จากการบ าบัด
น ้าเสยีชมุชน 

6C การก าจดัขยะมลูฝอยโดยการเผา (Waste Incineration) 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

6C  Waste Incineration การก าจัดขยะดว้ยเตาเผาขยะ 
กา๊ซไนตรสัออกไซด ์(N2O) 

Waste 
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Waste 

•Department of Industrial Works 
•Industrial Estate Authority of Thailand  
•Pollution Control Department  
•Department of Environment Quality Promotion  
•Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
•Bangkok Metropolitan Administration 

Ministry of Industry 

Ministry of Natural Resources 
and Environment 

Ministry of Energy 

GHG Emission trends 
National Communication (Draft) 
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Global scale: Top 10 countries

3

Trends of GHG Emissions

Total GHG emissions in 
10 ASEAN countries: 

about 1.2GtCO2/year
(Thailand: 0.26GtCO2/year)

Source: IEA

Trends of GHG Emissions
Global scale: Cumulative energy-related CO2 emissions

4

Developed countries still 
have responsibility to 

reduce GHG emissions

Source: IEA



Trends of GHG Emissions
ASEAN scale: CO2 emissions from fuel combustion

5

Million t-CO2/year

Source: IEA

Trends of GHG Emissions
ASEAN scale: CO2 emissions (per capita) from fuel combustion

6 Source: IEA

t-CO2/capita

What is “mitigation” ?
 Climate change “mitigation” has a meaning of an activity or a project to 

reduce present/future GHG emissions.
 Nationally Appropriate Mitigation Actions (NANAs) in Thailand is as 

follows:
 Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG emissions in the range 

of 7 to 20 % below the Business as usual (BAU) in energy and transportation sectors in 
2020, subject to the level of international supports provided in the forms of technology 
development and transfer, finance, and capacity building for NAMAs preparation and 
implementation.

 The above-mentioned NAMAs will include counter-measures, as following:
 Development of renewable and alternative energy sources;
 Energy efficiency improvement in industries, buildings, transportation and power 

generation;
 Biofuels in transportation; and
 Environmentally sustainable transport system

7

How to mitigate GHG emissions?
Typical mitigation activities
 Supply side:

 Energy efficiency improvement of power generation facilities using fossil fuels;
 Fuel conversion of power generation such as “coal to natural gas”;
 Introduction of “cogeneration”; and
 Development of renewable and alternative energy sources such as wastes.

 Demand side:
 Energy efficiency improvement in industries, buildings, households;
 Introduction of alternative energy source such as biofuels in transportation;
 Introduction of alternative energy source such as solar power in factories, 

buildings, and households;
 Development of public transport system such as BTS and subway; and
 Improvement of traffic congestion.

8



How to mitigate GHG emissions?
Mitigation and adaptation
 To Integrate mitigation and adaptation activities is essential to promote 

each activity efficiently and cost-effectively;
 Examples:  

9
Source: http://www.newsclip.be/article/img/2015/03/25/25178/11329.html

Flood control Mangrove plantation

Source: http://www.cger.nies.go.jp/publications/news/vol17/vol17-3.pdf

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Agriculture:
 Avoidance of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emissions from sugarcane 

pre-harvest open burning through mulching
 Mitigation activities to avoid methane and nitrous oxide emissions to the atmosphere from pre‐harvest 

burning of sugarcane biomass that would have otherwise been burnt openly. In the project activity, aerobic 
treatment of biomass by mulching is introduced.

 Methane emission reduction by adjusted water management practice in rice 
cultivation
 Mitigation activities comprise a) Rice farms that change the water regime during the cultivation period from 

continuously to intermittent flooded conditions and/or a shortened period of flooded conditions; b) 
Alternate wetting and drying method and aerobic rice cultivation methods; and c) Rice farms that change 
their rice cultivation practice from transplanted to direct seeded rice (DSR)

 Reduction of N2O emissions from use of Nitrogen Use Efficient (NUE) seeds 
that require less fertilizer application
 Mitigation activities comprise use of a genetically distinct type of seed for crops that will utilize nitrogen 

more efficiently, hereafter called “Nitrogen Use Efficiency (NUE) seed”, and therefore requires less fertilizer 
than conventional seeds.10

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Agriculture:
 Others

 Energy efficient pump-set for agriculture use

 Offsetting of synthetic nitrogen fertilizers by inoculant application 
in legumes-grass rotations on acidic soils on existing cropland

 Strategic feed supplementation in smallholder dairy sector to 
increase productivity

11

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Transport:
 Transport energy efficiency activities using post - fit Idling Stop device

 Mitigation activities comprise demand side activities associated with the installation of postfit type Idling 
Stop devices in passenger vehicles used for public transport (e.g. buses), in order to reduce fossil fuel 
consumption and GHG emissions.

 Transportation energy efficiency activities installing digital tachograph 
systems or similar devices to transport fleets
 Mitigation activities is to install digital tachograph systems or another device that monitors vehicle and 

driver performance and to provide real-time feedback to drivers, in freight vehicles and/or commercial 
passenger vehicles.

 Emission reductions through improved efficiency of vehicle fleets
 Emission reductions by electric and hybrid vehicles
 Introduction of LNG buses to existing and new bus routes
 Biodiesel production and use for transport applications
 Cable cars for mass rapid transit system (MRTS)

12



How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Wastes:
 Recovery and recycling of materials from solid wastes

 HDPE, LDPE, PET and PP plastic materials are recycled from municipal 
solid wastes (MSW) and processed into intermediate or finished products 
(e.g. plastic bags).

 Reduction of production of HDPE, LDPE, PET and PP from virgin 
materials, thus reducing related energy consumption.

13

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Industries:
 Avoidance of fossil fuel combustion for CO2 production to be used as 

raw material for industrial processes
 Mitigation activities shall replace the CO2 produced by fossil fuel combustion with CO2

captured from a renewable biomass source.

 Reduction in consumption of electricity by recovering soda from paper 
manufacturing process
 Mitigation activities comprise to recover caustic soda from waste black liquor generated 

in paper manufacturing. Production of caustic soda in traditional soda manufacturing 
processes requires more energy in comparison to recovery of equivalent amount of 
caustic soda.

 Emission reductions through recovery of spent sulphuric acid
 Avoidance of methane release from charcoal production

14

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Rural area:
 Switch from non-renewable biomass for thermal applications

 To generate thermal energy by introducing renewable energy technologies for end users that 
displace the use of non‐renewable/non‐sustainable biomass. Examples of these technologies 
include biogas stoves, solar cookers or passive solar homes and safe drinking water 
applications

 Energy efficiency measures in thermal applications of non-renewable 
biomass

 Low greenhouse gas emitting safe drinking water production 
systems
 Mitigation activities introduce low GHG emitting water purification systems to provide safe 

drinking water and displace water boiling using non‐renewable biomass or fossil fuels. The 
examples include, water filters (e.g. membrane, activated carbon, ceramic filters), solar energy 
powered UV disinfection devices, solar disinfection techniques, etc.

15

How to mitigate GHG emissions?
Interesting mitigation activities from CDM world
Innovative technologies:
 Electricity and/or heat generation using fuel cell

 Mitigation activities comprise electricity and/or heat generation including cogeneration using 
fuel cell technology using natural gas as feedstock.

 Destruction of hazardous waste using plasma technology 
including energy recovery
 Mitigation activity covers the use of plasma gasification technology for the destruction of 

Hazardous Waste containing carbon as an alternative to the use of conventional incinerators.

 Hydrogen production using methane extracted from biogas

16



What is “mitigation approaches”?
 Mitigation activities can be classified into the following three 

approaches:
 Financial approach
 Institutional and regulatory approaches
 Educational approach

 On the other hand, UNFCCC has been discussing framework of various mitigation 
approaches;

 Under the discussion, mitigation activities is classified into market-based 
mechanisms and Non-market-based mechanism;

 For example, market-based mechanisms include “cap and trade” and “baseline 
and crediting” such as international emission trading, CDM/JI, while non-market-
based mechanism include (a) economic and fiscal instruments; (b) regulations; 
(c) voluntary agreements; (d) framework targets; (e) information, education and 
awareness programmes; and (f) research and development.

17

What is “mitigation approaches”?
Financial approaches:

 Grant:
 Ex.: Introduction of PV system to primary schools

 Subsidy:
 Ex.: Implementation of CO2 emission reduction potential diagnosis (100% subsidy), 

and introduction of proper measures selected by the diagnosis such as the introduction 
of LED or inverters (50% subsidy)

 Incentive:
 Ex.: Introduction of ECO-Point when people buy climate-friendly products/goods

 Duty exemption:
 Ex.: Exemption of automobile tax in case of buying hybrid vehicles
 Ex.: Exemption of existing building repairing in case of introducing insulation system 

 Carbon tax and other charging system:
 Ex.: Tax for coal petro and natural gas consumption according to their carbon contents

18

What is “mitigation approaches”?
Institutional and regulatory approaches

 Mandatory measures
 Ex.: Mandatory reporting system of GHG emission of private companies/factories
 Ex.: Mandatory implementing of CO2 emission reduction potential diagnosis to 

S&M sized private campanies

 Carbon footprint and labelling
 Ex.: Estimating GHG emission of the products and labelling it to the products, 

Carbon footprint and labelling in combination with promoting procurement of eco-
friendly products/goods

 Leading runner approach
 Ex.: Manufacturers have to produce and sell the products which has high energy 

efficient performance equal to or more than the most efficient product at that 
time.

 Penalty systems
19

What is “mitigation approaches”?
Educational approach:

 Awareness raising
 Ex.: Continuous convening of “ECO school” at elementary/junior-high schools;
 Ex.: Outreach activities/events of BMA Climate Change Master Plan;
 Ex.: Roadshow of climate-friendly products/goods;

 Prize-giving
 Ex.: Crown Standard for Thai CDM Projects
 Ex.: Commendation for climate-friendly activities by state minister of the 

Environment
 Ex.: Commendation for company/organization who produces climate-friendly 

goods by TGO

 Networking communities/schools
 Ex.: Networking of climate-friendly activities by National Municipal League of 

Thailand (NMT)
20



Examples of market mechanisms
Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)
 Introduction

 The voluntary domestic GHG emission reduction program (crediting program) was 
initiated by TGO in 2013.

 Trade of the carbon credits is allowed domestically.
 Credits obtained from the program are mainly used for CSR purposes and voluntary 

carbon offsets of companies in Thailand.

 Objectives of T-VER
 To encourage developing GHG emission reduction projects with co-benefits by means 

of certifying carbon credits
 To promote Voluntary Carbon Market in Thailand
 To raise perception/awareness of CC & encourage public/private sector involvements
 To prepare all stakeholders for the future new agreement in Global GHG emission 

reduction
Credits are mainly used for CSR purposes and voluntary carbon offsets of companies

21 Source: http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/seminar/presentation/2014/Mar/2728/06_TVER.pdf

Examples of market-based mechanisms
Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

22 Source: http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/seminar/presentation/2014/Mar/2728/06_TVER.pdf

Examples of market-based mechanisms: JCM

23

• JCM is a Japanese initiative aimed at reducing GHG emissions and achieving low-
carbon development

• Under JCM, host country and Japanese entities jointly implement projects which will 
reduce GHG emissions in the host country utilizing Japanese low-carbon 
technologies

What is JCM?

http://www.mmechanisms.org/document/20150724_JCM_goj_e.pdf



http://www.mmechanisms.org/document/20150724_JCM_goj_e.pdf
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ความเป็นมา 

Credit: ภาพประกอบ 
http://www.tnews.co.th/ 
http://imgarcade.com/ 

แผนอนุรกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558–2579  
(Energy Efficiency Plan; EEP 2015) 

1. กพช. ไดเ้ห็นชอบแผนอนรุกัษพ์ลงังานระยะยาวไวด้งันี ้

ปฏญิญาผูน้ ากลุม่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก 

ลด EI ลงอยา่งนอ้ย 45% ภายในปี พ.ศ. 2578 
โดยมสีดัสว่นทีป่ระเทศไทยพงึจะสามารถมสีว่นรว่มไดป้ระมาณรอ้ยละ 26-30  

ก าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังาน 

p.2 

การจดัท าแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558–2579  

2. ทบทวนแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2554-2573  

ส.ค. 57 – เม.ย. 58  รบัฟงัความคดิเห็น และหารอืแนวปฏบิตักิบัหนว่ยงานภาครฐั+เอกชน 

p.3 

3 กลยทุธ ์10 มาตรการ  

p.4 

3. แนวทางด าเนนิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579  

4      มาตรการ 4      มาตรการ 2      มาตรการ 



เป้าหมาย 10 มาตรการ 

p.5 

4. มาตรการและเป้าหมายแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579  

ภาคอตุสาหกรรม  
31,843 GWh (36%) 

ภาคทีอ่ยูอ่าศยั  
13,633 GWh (15%) 

ภาครฐั  
7,144 GWh (8%) 

ภาคอาคารธุรกจิ  
37,052 GWh (41%) 

10 มาตรการ 4 กลุม่เศรษฐกจิ 

p.6 

5. มาตรการและเป้าหมายแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579  

      รวม EE1-EE7 51,700 

 1 GWh = 0.08521  ktoe  
 1 MW  =  8.76  GWh 

187,142 

131,000 

ktoe ktoe 

ผลงานทีผ่า่นมา EI 56 ลดจาก 15.28 เป็น 14.93 คดิเป็น   4,442  

    

 เกดิการลงทนุท ัง้ภาครฐัและเอกชนประมาณ 2.4 ลา้นลา้นบาท 

 เกดิการลดใชพ้ลงังานรวม 22 ปี  558,600 ktoe คดิเป็นมลูคา่ 8.5 ลา้นลา้นบาท 

 แผนปฏบิตักิารใน 7 ปีแรก (พ.ศ.2558-2564)  

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

p.7 

EI (2553) จรงิ 

15.28 
ktoe/billion baht 

EI (2564) คาดการณ์

12.83 
ktoe/billion baht 

ลดลง 16% 

ลงทนุรวม 
1.6 ลา้นลา้นบาท 

รถไฟรางคู+่รถไฟฟ้า 
1.45 ลา้นลา้นบาท 

+ ฝึกอบรม 
+ ทนุการศกึษา 
+ R&D 
+ PA/PR 

ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร 
อปุกรณ ์
150,000 ลา้นบาท 

คดิเป็นพลังงานทีป่ระหยัด
ได ้ณ ปี 2564 

14,501 ktoe 

28% จาก 51,700 ktoe 
 

คดิเป็นมลูคา่ทีป่ระหยัด
ไดร้วม 2558-2564 

826,000  
ลา้นบาท 

แผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558–2579 
(Energy Efficiency Plan; EEP 2015) 

หอ้งประชุม ช ัน้ 6 อาคาร สนพ. 
วนัจนัทรท์ ี ่10 สงิหาคม 2558 
เวลา 08:30 น. – 12:00 น. 

10 มาตรการ 

p.8 



1. ก ากบัดแูลใหม้รีะบบจดัการพลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน 
2. พฒันาระบบใหม้ผีูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 
3. ขึน้ทะเบยีน และอบรมพฒันาผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน 
4. ทบทวนปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการก ากบัดแูล และแกไ้ขกฎระเบยีบ

และกฎหมาย 
5. พฒันาระบบการตดิตาม มฐีานขอ้มลู และดชันชีีว้ดัประสทิธภิาพพลงังาน

วเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน (SEC benchmarks) 

#  ก ากบัดแูลการปฏบิตัติาม พรบ. อนรุกัษพ์ลงังานฯ อยา่งเขม้ขน้ 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่1 

(1) มาตรการ การจดัการพลงังานโรงงานและอาคารควบคมุ 

68% 

32% 

5,156 ktoe 

จาก 11,465  
เป็น 34,850 คน 

จาก 0 เป็น 750 คน 

ถา้ไมป่รบัปรงุหรอืแกไ้ข 
 ปรบั (คา่ธรรมเนยีมพเิศษ) 

p.9 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่2 

(2)  ใชเ้กณฑม์าตรฐานอาคาร (เชน่ BEC, LEED, TREES ) 

1. บงัคบัใชก้ฎหมายใหอ้าคารสรา้งใหมห่รอืตอ่เตมิ เกนิ 2000 ตรม. ประเมนิ
การใชพ้ลงังานตามเกณฑม์าตรฐานที ่ก พลงังานก าหนด 
 จดัต ัง้ศนูยป์ระสานงานเพือ่ใหค้ าปรกึษาและแนะน า สง่เสรมิ 
 ฝึกอบรม พฒันาผูต้รวจแบบเอกชน และขึน้ทะเบยีน 
 ยกระดบัเกณฑม์าตรฐานอาคารกอ่สรา้งใหมใ่หด้ขี ึน้ทกุ 6 ปี  

2. สง่เสรมิอาคารสรา้งใหม/่ตอ่เตมิ /ปรบัปรงุ ปรบัปรงุตามเกณฑ ์BEC, 
LEED, TREES,  

3. สนบัสนนุ NET ZERO ENERGY BUILDING 
 
 
 

1,166 ktoe 

Cost คา่กอ่สรา้ง 
เพิม่ข ึน้ไมเ่กนิ 6%;  คนืทนุเฉลีย่ 6.3 ปี 

p.10 

เร ิม่บงัคบั บงัคบัเขม้ขน้ บงัคบัเขม้ขน้ขึน้ 

-22% -33% -55% 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่3 

(3)  ใชเ้กณฑม์าตรฐานและตดิฉลากอปุกรณ์  

1. ยกระดบัเกณฑป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน เครือ่งจกัร 
อปุกรณ์ และวสัดอุยา่งตอ่เนือ่ง 

2. ศกึษาทบทวนการเพิม่รายการผลติภณัฑต์ดิฉลากข ัน้สงูเบอร ์5  
 
 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

ความรอ้น (ktoe) 116 199 286 377 473 697 933 1,181 1,441 1,714 1,765 1,819 1,875 1,934 1,996 1,983 1,970 1,955 1,940 1,924 2,022 2,125

ไฟฟ้า (ktoe) 51 73 103 137 193 239 294 357 427 504 586 696 796 901 1,013 1,133 1,259 1,393 1,560 1,712 1,867 2,025

 - 

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500 4,150 ktoe 

48% 

52% 

ทบทวน ทบทวน 

p.11 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่4 

(4) ใชเ้กณฑม์าตรฐานประหยดัพลงังาน 
 กบัผูผ้ลติและจ าหนา่ยพลงังาน (Energy Efficiency Resources Standards) 

 ก าหนดเกณฑบ์งัคบัใหภ้าคธุรกจิพลงังานขนาดใหญด่ าเนนิการ
ชว่ยใหผู้ใ้ชพ้ลงังานประหยดัพลงังานเป็นจ านวนเปอรเ์ซ็นต ์(%) 
ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเดมิ หรอืทีค่าดวา่จะใชใ้นอนาคต 

500 ktoe 

1. พฒันาเกณฑม์าตรฐานใหผู้ผ้ลติและจ าหนา่ยตอ้งอนรุกัษพ์ลงังาน
ใหก้บัลกูคา้ 

2. พฒันากฎหมายรองรบั 
3. ก าหนดรปูแบบและกลไกทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย  
4. ทดสอบน ารอ่ง EERS ตดิตามและวดัผล  

 

174,172 

 399,090 

เร ิม่ 

 393,219 

 5,871 

GWh 

ก าหนดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
สงูสดุในอาคารบางประเภท 
(หา้งสรรพสนิคา้) 

 BEC 
 LEED 
 TREES 

p.12 



มาตรการที ่1 มาตรการที ่5 

(5) มาตรการ สนบัสนนุดา้นการเงนิ 

p.13 

 ขยายกลุม่เป้าหมาย .. ภาคทีอ่ยูอ่าศยั และภาคขนสง่  
 เพิม่การสนบัสนนุกลุม่เป้าหมายทีเ่จาะจง (น าความรอ้นทิง้

กลบัมาใช)้ 
 เนน้การเพิม่ระดบัการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ยผลติ 

Performance Base ** 

9,524 ktoe 

87% 

13% 

ลา้นบาท/ktoe 

อา้งองิ  ขอ้มลูกองทนุอนรุกัษฯ์  และอปุกรณ์ประหยดั
พลงังานมอีายเุฉลีย่ 10 ปี 

Fade Out 

อตัราพเิศษ ส าหรบัพืน้ทีภ่าคใต ้
เจาะกลุม่การนคิมอตุสาหกรรม 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่6 

(6) มาตรการ Light Emitting Diode  

p.14 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

ไฟฟ้า (ktoe) 0 14 33 59 90 123 159 200 247 297 357 418 476 527 581 636 693 754 822 900 952 991

 - 

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

นวตักรรม สมมตฐิาน 

o ท าใหร้าคา LED ลดลงเพือ่ใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึ
หลอดไฟ LED ไดง้า่ยขึน้ 

o น ารอ่งในหนว่ยงานภาครฐั 

450,000 หลอด 

350 ลา้นหลอด 

991 ktoe 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7  

p.15 

(7) มาตรการ อนรุกัษพ์ลงังานภาคขนสง่  เป้าหมายอนรุกัษพ์ลงังานภาคขนสง่ 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7  

p.16 

65,459 

35,246 

EI 30% #2553 

30,213 
ktoe 

 อา้งองิภาษีสรรพสามติ และแบบจ าลอง ศพส. 
 อา้งองิ ผลการศกึษาของ พพ. 
 อา้งองิ ผลงานทีผ่า่นมาของสภาอตุสาหกรรม 
 อา้งองิ ผลงานทีผ่า่นมาของสภาอตุสาหกรรม 
 อา้งองิ ผลงานทีผ่า่นมาของ พพ. (ภาคอตุสาหกรรม&อาคาร) 
 อา้งองิ ผลงานทีผ่า่นมาของ พพ. และ สนพ. 
 อา้งองิ ผลการศกึษาของ สนข. และ กรมธรุกจิพลงังาน 
 อา้งองิ ผลการศกึษาของ สนข. 

 อา้งองิ แบบจ าลอง ศพส. และเงือ่นไขราคาดเีซล 

 อา้งองิ แบบจ าลอง ศพส.  

 ขอ้มลูจ านวนรถยนต ์อา้งองิจากผลการศกึษาของ ศพส.         

ปี 2559-2579  

 รถยนตน์ ัง่สว่นบคุคลใหม ่  > 11 ลา้นคนั  

 รถยนตก์ระบะใหม ่ > 4 ลา้นคนั  

 รถบรรทกุ และรถโดยสาร   >  1,306,000 คนั 

 การใชพ้ลงังานของรถน ัง่สว่นบคุคล ระกระบะ และรถบรรทกุ

รวมกนัเป็น 70% เป็นการใชพ้ลงังานภาคขนสง่ 

 ขอ้มลูระบบรางรถไฟฟ้า อา้งองิตาม สนข. 

น า้มนัดบิ 1 ตนั ~ 7.35 บารเ์รล 

ktoe 



มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (1) 

p.17 

(7-1) ปรบัโครงสรา้งราคาน า้มนั 

456 ktoe 

 การศกึษาท าแบบจ าลองการพยากรณ์และส ารวจการใชพ้ลงังานในภาคขนสง่ของ สนพ. 

 Fuel Economy รถยนตด์เีซล 12.55 กม.ตอ่ลติร รถยนตเ์บนซนิเทา่กบั 13.15 กม.ตอ่ลติร 

 คาดการณ์อตัราเตบิโตรถยนตด์เีซลจะเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 0.22 ตอ่ปี (@ 30 บาท/ลติร) 

 ปรบัโครงสรา้งราคา จะท าใหอ้ตัราเตบิโตรถยนตด์เีซลคอ่ยๆ ลดลงเป็นรอ้ยละ 0.05 ตอ่ปี 

0.025 ตอ่ปี 0.01ตอ่ปี และคงทีห่ลงัปี 2564 เป็นตน้ไป 

 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (2) 

p.18 

(7-2) ปรบัโครงสรา้งภาษสีรรพสามติรถยนต ์ 

13,731 ktoe 

ขอ้มลู กรมสรรพสามติ  
 ต ัง้แตว่นัที ่ 1 มกราคม 2559 ผูผ้ลติและผูน้ าเขา้รถยนตใ์หม ่  ตอ้งตดิ Eco Sticker  แสดงขอ้มลูรถยนตท์ ี่

ผา่นการทดสอบมาตรฐาน เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นขอ้มลูตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต ์ 

 รถยนตน์ ัง่ 1,500 CC รถใหม ่(หกั รถยนตเ์สือ่มสภาพ) * VKT * Fuel Economy * คา่เฉลีย่ประสทิธภิาพ
ยานยนต ์(157 - 150  = 7 g/km หรอื 4.45%) 

 PPV, DC, Space Cap, Pick Up <3250 cc รถใหม ่(หกั  รถยนตเ์สือ่มสภาพ) * จ านวนยานยนต ์* VKT 
* Fuel Economy *คา่เฉลีย่ประสทิธภิาพยานยนต ์(234 - 200 = 34 g/km หรอื 14.5%) 

ทบทวน 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (3) 

p.19 

(7-3) ตดิฉลากยางรถยนต ์

469 ktoe 

 ขอ้มลูจาก บรษิทั สยามมชิลนิมาเก็ตต ิง้ แอนด ์เซลล ์จ ากดั ชว่ยประหยดัน า้มนัได ้5-10% 
(อายกุารใชง้านของยาง 3 ปี) สว่นทีป่ระหยดัซือ้ยางใหมไ่ดท้ ัง้ 4 เสน้  

 ปี 2556 รถยนตน์ ัง่ 6.5 ลา้นคนั เปลีย่นยาง 6 ลา้นเสน้ หรอืเทา่กบัรถยนต ์1.5 ลา้นคนั         
(สดัสว่นรถยนตท์ีเ่ปลีย่นยางประหยดัพลงังาน 1.5/6.5 = 23%) 

 กระตุน้ตลาดยาง เตบิโต 1% ตอ่ปี เม ือ่ส ิน้สดุแผน EE ปี 59 จะมกีารเปลีย่นยาง 40 ลา้นเสน้   

 ยางประหยดัน า้มนัมรีาคาแพงกวา่ยางปกตปิระมาณ 5% หรอืประมาณ 90 บาทตอ่เสน้ โดย
เปรยีบเทยีบกบัราคายางท ัว่ไปขอบ 14 นิว้ ที ่1,800 บาท  

 

การประเมนิผลประหยดั 

[ จ านวนรถยนต ์* VKT * Fuel Economy]   
* สดัสว่นรถยนตท์ีเ่ปลีย่นยาง * สดัสว่นตลาดยางประหยดัน า้มนั  
* คา่เฉลีย่ประสทิธภิาพยางรถยนตค์ดิที ่3% 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (4) 

p.20 

(7-4) Logistics and Transportation Management  

1,360 ktoe 

 LTM ลดการใชพ้ลงังานได ้10 % 
 5 ปีแรก LTM รถบรรทกุ  4,000 คนัตอ่ปี 
 ต ัง้แตปี่ที ่6 รถบรรทกุ  8,000 คนัตอ่ปี 
 LTM รอ้ยละ 74 ของรถบรรทกุท ัง้หมด ใน

ปี 2579 

ขอ้มลู: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (สอท.) ผูป้ระกอบการจ านวน 200 ราย   

การประเมนิผลประหยดั 

จ านวนรถทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
* อตัราการประหยดั (10%)  
* ปรมิาณพลงังานเฉลีย่ของรถบรรทกุ 



มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (5) 

p.21 

(7-5) ECO Driving 

1,491 ktoe 
การประเมนิผลประหยดั 

จ านวนผูผ้า่นการฝึกอบรม * อตัราการประหยดั (25%)                      
* รอ้ยละการน าไปใช ้(70%) * ปรมิาณพลงังานเฉลีย่ของรถบรรทกุ 

ขอ้มลู: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (สอท.) ผูป้ระกอบการจ านวน 200 ราย   

 ขบัขีถ่กูวธิชีว่ยประหยดัพลงังานได ้25% 
 5 ปีแรก ฝึกอบรม 100 คนตอ่ปี 

คาดวา่ผูผ้า่นการฝึกขบัรถ 70 คนจาก 
100 คน จะปฏบิตัติามคูม่อื 

 ปีที ่6 มศีนูยฝึ์กการขบัขีเ่พ ิม่ข ึน้ อบรมได้
รอ้ยละ 84 ของจ านวนคนขบัรถบรรทกุ
ท ัง้หมด ในปี 2579 
 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (6+7) 

p.22 

(7-6+7) มาตรการทางการเงนิ (ภาคขนสง่)   

588 ktoe 

7-7 SOP+DSM 7-6 Revolving Fund 

1,216 ktoe 

อา้งองิ LTM (มาตรการทีม่กีารลงทนุ)  
เฉลีย่ 23.023 ลา้นบาท/ktoe 

อา้งองิ DSM bidding 
75 บาท/MMBTU หรอื 
3.6 ลา้นบาท/ktoe 

Revolving Fund 

SOP+DSM 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (8) 

p.23 

(7-8) พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานภาคขนสง่ 

4,823 ktoe 

โครงสรา้งพืน้ฐานและการพฒันาระบบราง 
เพือ่ขนสง่มวลชนการบรหิารจดัการระบบขนสง่
สนิคา้และบรกิาร  เชน่  
o รถไฟฟ้า 10 สาย    
o สว่นตอ่ขยาย Airport Rail Link 
o Intermodal Facilities  
o Non-motorized modes  

ขนสง่มวลชน 

ขนสง่น า้มนัทางทอ่เสน้ภาคเหนอื-อสีาน   

34 ktoe 

ขนสง่น า้มนัทางทอ่ 

ลดพลงังาน
ขนสง่น า้มนั  

1,014  
ลา้นบาทตอ่ปี 

ขอ้มลู ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  
ขอ้มลู กรมธุรกจิพลงังาน 

อา้งองิผลการศกึษาของ สนข CO2 คดิที ่2927 tCO2/ktoe 

มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (9) 

p.24 

(7-9) พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานภาคขนสง่ 

การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางรถไฟทางคู ่
ระหวา่งปี 2556 – 2564 เชน่  
o Meter Gate      3000 km 15 สายทาง  
o Standard Gate 1060 km 3 สายทาง  

 

4,922 ktoe 

ขอ้มลู ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  

การประเมนิผลประหยดั 
อา้งองิการวเิคราะหต์น้ทนุการขนสง่  
(Vehicle Operating Costs) 
ตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (ผนัแปร) 34.8 ลา้นบาท/km 
ราคาน า้มนั 30 บาท/ลติร คดิเป็น 1.16 ลา้นลติร/km 
น า้มนัดเีซล 1 ลา้นลติร เทยีบเทา่ 0.816 ktoe 

[ ระยะทาง 18 สายทาง * น า้มนั/km] 



มาตรการที ่1 มาตรการที ่7 (9) 

p.25 

(7-10) Electric Vehicles 

 สมมตฐิาน จ านวน EV อา้งองิแบบจ าลองการ
พยากรณ์ ของ ศพส./สนพ. ปี 2556   

 (การศกึษาท าแบบจ าลองการพยากรณ์และส ารวจ
การใชพ้ลงังานในภาคขนสง่) 

 เร ิม่ใชใ้นปี 2561 และอตัราเตบิโต 1% ตอ่ปี โดย
คาดวา่ ณ ปี 2579 จะมจี านวน EV 1.2 ลา้นคนั  

 จ านวนรถ EV จะเขา้มาแทนทีร่ถยนตน์ า้มนัเบนซนิ 

1,123 ktoe 

 แผนทีน่ าทางการสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าใน
ประเทศไทย ตามมตคิณะกรรมการนวตักรรม
แหง่ชาต ิ7 ส.ค.58 (นายกรฐัมนตร ีพลเอก 
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา เป็นประธาน) 

 ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางผลติรถยนตไ์ฟฟ้า 

 กระทรวงการคลงั พจิารณายกเวน้ภาษศีลุกากรและ
ภาษสีรรพสามติส าหรบัชิน้สว่นยานยนตไ์ฟฟ้าทีย่งั
ไมม่กีารผลติในประเทศ  

สรปุ 3 กลยทุธ ์10 มาตรการ  

p.26 

แนวทางด าเนนิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579  

4      มาตรการ 4      มาตรการ 2      มาตรการ 



กรณีการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  
(Green House Gases Emission: GHGs)  

จากภาคการขนสง่ของประเทศ 

กรณีการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

 นโยบายดา้นการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศสูก่ารลดกา๊ซเรอืนกระจก 
(Low Carbon and Resilient Society Development: LCRS) 

Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit Soi 57 
วนัท ี1 กนัยายน 2558 

Malee Uabharadorn PhD: Chief, Sustainable Transport Promotion Group 

THAILAND: 
The 11th National Economic  

  and Social Development Plan 2012-2016 
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National Economic and Social Development Plan:  
NESDB (2012-2016) 
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Vision: A happy society with equity, fairness, and resilience 

Risk confronting Thailand 

Weak public 
administration 

Weak public 
administration 

Vulnerable 
economic 
structure 

Vulnerable 
economic 
structure 

Threats towards 
national security 
Threats towards 
national security 

Deteriorating in the 
natural resources 
and environment 

Deteriorating in the 
natural resources 
and environment 

Loss of traditional 
values 

Loss of traditional 
values 

Declining 
proportion of 
working age 
population 

Declining 
proportion of 
working age 
population 

6 
risks 

      Creation of 6 dimensions 
 

              of RESILIENCE 

the agriculture as a main source of 
income and food security 
the development based on knowledge 
and advanced technology 
the society with good values and culture 
the community as a key effective 
mechanism in development 

Mission 
•to promote better income distribution, and 
fair, harmony and democratic society in order to 
achieve better quality of life 
•to create socio-economic security through 
strengthening production of goods and services 
based on knowledge, creativity and 
environmental friendliness, improving social 
protection for better coverage, and ensuring 
food and energy security 
•to strengthen resilience to changes and crises 
and develop human resources 

Mission 
•to promote better income distribution, and 
fair, harmony and democratic society in order 
to achieve better quality of life 
•to create socio-economic security through 
strengthening production of goods and 
services based on knowledge, creativity and 
environmental friendliness, improving social 
protection for better coverage, and ensuring 
food and energy security 
•to strengthen resilience to changes and 
crises and develop human resources 

Vision 
A happy society with equality, 

fairness and resilience 

Vision 
A happy society with equality, 

fairness and resilience 

Targets 
•Thai society is more peaceful and has good 
governance 
•all citizens acquire social protection 
•total factor productivity in every sector is 
increased 
•shares of agricultural and service sectors in the 
economy are increased 
•share of creative economy is increased 
•Thailand’s competitiveness ranking is improved 
•natural resources and environmental quality 
are improved 

Targets 
•Thai society is more peaceful and has good 
governance 
•all citizens acquire social protection 
•total factor productivity in every sector is 
increased 
•shares of agricultural and service sectors in 
the economy are increased 
•share of creative economy is increased 
•Thailand’s competitiveness ranking is 
improved 
•natural resources and environmental 
quality are improved 

6 Development Strategies 
•Strategy of promoting the just 
societies. 

•Strategy of developing human 
resources to promote lifelong 
learning society. 

•Strategy of balancing food and 
energy security. 

•Strategy of creating the 
knowledge-based economy and 
enabling economic environment. 

•Strategy of strengthening 
economic and security 
cooperation in the Region. 

•Strategy of managing natural 
resources and environment 
towards sustainability. 

6 Development Strategies 
• Strategy of promoting the 
just societies. 
• Strategy of developing 
human resources to promote 
lifelong learning society. 
• Strategy of balancing food 
and energy security. 
• Strategy of creating the 
knowledge-based economy and 
enabling economic 
environment. 
• Strategy of strengthening 
economic and security 
cooperation in the Region. 
• Strategy of managing 
natural resources and 
environment towards 
sustainability. 

Roles of development partners 
Government /Politic /Private/ 

Institution /Media /Community / People 

Driving towards implementation        
Under participation of development 

partners 
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Thailand Economic Performance 

 GDP:  
 

     1.   Demand Side:  
               Household Consumption and Expenditure, Government Expenditure,  
               Gross Fixed Capital Formation, Exports & Imports of Goods and Services 
 
 

     2.   Domestic Supply Side: Agriculture  and  Non-agriculture: 
               Manufacturing, Wholesale & Retail Trade, Hotel & Restaurants,  
              Financial Intermediation, and Construction 
 
 

           3.   Volume and Value of Export:  
               3.1  Goods and Services 
              3.2  Tourism 
              3.3  Household consumption 
              3.4  Private Investments     
 Source: www.nesdb.go.th 

Thai Economy in 2011 is projected to expand by 3.5-4.5 percent, according to the NESDB. 

High Growth Scenario 
The economy is projected  to expand more than 4.5 percent under the following 
conditions: 
    Global Economy and world trade volume expand by more than 4.0 and 7.5 percent 
respectively, while the problem of the US economic slowdown becomes much less severe and the 
financial problems in Europe are resolved. 

 The effects of natural disasters are not as severe as expected, therefore the inflation 
pressure stemming from the rapid rise in agricultural products is not serious. 
  Oil price remains at a rate lower than 80 US dollars per barrel. 
  Labor shortage is alleviated. 

Low Growth Scenario 
The economy is projected to grow by less than 3.5 percent under the following conditions: 

Global Economy and world trade volume expand by less than 3.6 and 6.5 percent 
respectively, while the problem of the US economic slowdown and the financial problems in 
Europe have been persistent. 

Natural disasters have extremely severe effects on agricultural products, 
leading to high gricultural prices and greater inflation pressure. 

 

Oil price rises to more than 100 US dollars per barrel. 
Labor shortage is not alleviated. 

www.nesdb.go.th 

Economic Outlook in 2011 

Evaluation of the Country’s Potential 
•Use the strengths to create opportunity. Cooperate 
with high growth economies/neighboring countries in 
terms of Trade and Investment. Encourage production for 
elderly/cultural consumption. 

•Use the opportunities to fix the weaknesses. 
Cooperate with international community to add value to 
products and services. Use the conservation 
and climate change trend to create 
green economy. Induce a political trend towards 
democracy, human rights protection and participation in 
the changing process of the society.                   

•Use the strengths to stop any threats. Create a 
strong production base of agricultural, services and 
creative economy. Create a strong financial sector. 
Reduce external risks. Follow Philosophy of sufficiency 
economy to create balanced development. 

•Mitigate weaknesses and avoid threats. Improve 
Education quality. Encourage greater investment in 
basic/scientific research. Amend law, rules and regulations. 
Reduce public debt ratio. Strengthen environmental and 
natural resource capital. 

External Changes 
Global economic recovery 

Changing global rules & regulations 

Development trend towards a 
multi-polar  world where “Asia” has 
a leading role 
Global Warming 

Food and Energy Security 
Changing Technology 

Internal 
Changes Strong financial sector,  fiscal balance, 

high agricultural cost, limited areas and 
labors, industrial reliance on foreign markets, 
and service and tourism opportunities. 

A change to an individualistic society, Thai 
culture has become more affected by foreign 
ones,  improvement in education and health 
care but lower in child’s IQ /EQ and  lower 
labor productivity, problem of elderly care 

Environmental degradation, climate 
change affects the agricultural sector, 
poverty / migration problems, more 
deforestation, reliance on external 
energy sources 

www.nesdb.go.th 

Preparation of the 11th National Economic  
and Social Development Plan (2012-2016)   

Risk confronting Thailand 

Weak public 
administration 

Weak public 
administration 

Vulnerable 
economic 
structure 

Vulnerable 
economic 
structure 

Threats towards 
national security 
Threats towards 
national security 

Deteriorating in the 
natural resources 
and environment 

Deteriorating in the 
natural resources 
and environment 

Loss of traditional 
values 

Loss of traditional 
values 

Declining 
proportion of 
working age 
population 

Declining 
proportion of 
working age 
population 

6 
risks 

                Creation of  
              6 dimensions of 
               RESILIENCE 

the agriculture as a main source of 
income and food security 
the development based on knowledge 
and advanced technology 
the society with good values and culture 
the community as a key effective 
mechanism in development 

Mission 
•to promote better income distribution, and 
fair, harmony and democratic society in order to 
achieve better quality of life 
•to create socio-economic security through 
strengthening production of goods and services 
based on knowledge, creativity and 
environmental friendliness, improving social 
protection for better coverage, and ensuring 
food and energy security 
•to strengthen resilience to changes and crises 
and develop human resources 

Mission 
•to promote better income distribution, and 
fair, harmony and democratic society in order 
to achieve better quality of life 
•to create socio-economic security through 
strengthening production of goods and 
services based on knowledge, creativity and 
environmental friendliness, improving 
social protection for better coverage, and 
ensuring food and energy security 
•to strengthen resilience to changes and 
crises and develop human resources 

Vision 
A happy society with equality, 

fairness and resilience 

Vision 
A happy society with equality, 

fairness and resilience 

Targets 
•Thai society is more peaceful and has good 
governance 
•all citizens acquire social protection 
•total factor productivity in every sector is 
increased 
•shares of agricultural and service sectors in the 
economy are increased 
•share of creative economy is increased 
•Thailand’s competitiveness ranking is improved 
•natural resources and environmental quality 
are improved 

Targets 
•Thai society is more peaceful and has good 
governance 
•all citizens acquire social protection 
•total factor productivity in every sector is 
increased 
•shares of agricultural and service sectors in 
the economy are increased 
•share of creative economy is increased 
•Thailand’s competitiveness ranking is improved 
•natural resources and environmental 
quality are improved 

6 Development Strategies 
•Strategy of promoting the just 
societies. 

•Strategy of developing human 
resources to promote lifelong 
learning society. 

•Strategy of balancing food and 
energy security. 

•Strategy of creating the 
knowledge-based economy and 
enabling economic environment. 

•Strategy of strengthening 
economic and security 
cooperation in the Region. 

•Strategy of managing natural 
resources and environment 
towards sustainability. 

6 Development Strategies 
• Strategy of promoting the 

just societies. 

• Strategy of developing 
human resources to promote 
lifelong learning society. 

• Strategy of balancing food 
and energy security. 

• Strategy of creating the 
knowledge-based economy 
and enabling economic 
environment. 

• Strategy of strengthening 
economic and security 
cooperation in the Region. 

• Strategy of managing natural 
resources and environment 
towards sustainability. 

Roles of development partners 
Government /Politic /Private/ 

Institution /Media /Community / People 

Driving towards implementation        
Under participation of development 
partners 
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1. Promoting the just society 
2. Developing human resources to promote lifelong learning society 
3. Balancing food and energy security 
4. Creating the knowledge-based economy and enabling economic environment 
5. Strengthening economic and security cooperation in the Region 
 6. Managing natural resources and environment towards sustainability 
     
  

     Key measures: 
     Conserve, restore and secure natural resource and  
         environment  bases 
     Shift the development paradigm and consumption behaviors 
        towards the environmentally friendly society 
     Improving ecological efficiency of the production and service 
        sectors towards the environmentally friendly society 
     Reinforce urban environment and infrastructure management 
     Enhance adaptive capacity to achieve climate-resilient society 
     Enhance good governance in the natural resource management 

www.nesdb.go.th 

omooting the just societyoting 5. Strategy of strengthening economic and security cooperation in the Region 
Key measures: 

• Expand the co-operation through various international frameworks and strengthen trade 
partnership with other countries. 

• Strengthen the area development mechanisms 
• Promote the investment opportunities to increase the country’s competitiveness in the region 
• Prevent terrorism, crimes, drugs, disasters and communicable diseases affecting the security 

of life, economic stability and living conditions in the Region 
• Integrate all development partners to formulate policies and strategies for protecting national 

interests in both inland and marine 

5. Strategy of strengthening economic and security cooperation in the Region 

Key measures: 
• Expand the co-operation through various international frameworks and strengthen trade 

partnership with other countries. 
• Strengthen the area development mechanisms 
• Promote the investment opportunities to increase the country’s competitiveness in the 

region 
• Prevent terrorism, crimes, drugs, disasters and communicable diseases affecting the 

security of life, economic stability and living conditions in the Region 
• Integrate all development partners to formulate policies and strategies for protecting 

national interests in both inland and marine 
      6. Strategy of managing natural resources and environment    
  towards Sustainability 
Key measures: 

• Conserve, restore  and  secure natural  resource  and  environment  bases 
• Shift the development paradigm and consumption behaviors  towards  the  environmentally 

friendly society 
• Improving ecological efficiency of the production and service sectors towards the 

environmentally friendly society 
• Reinforce urban environment and infrastructure management 
• Enhance adaptive capacity to achieve climate-resilient society 
• Enhance good governance in the natural resource management 
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e Region

1957 1977 1997 2007 2027 

• Low labor cost 
and advantage 

• Labor based 
economy 

• Natural resource 
base 

• Mass production 
& efficiency 

• Green productivity 
• Competitiveness 
• Sustainable society 

• Creative Economy 
• Value Creation 
• Hub by Location 
• Globalization 
• Global-Local link 
• Niche Market 
• Area-Based 

approach 

• Green based economy 
• Harmony with nature / material 

cycle / low carbon societies 
• Industrial symbiosis (zero waste) 
• Pollution prevention / green 

products 
• People participation 

Next Step of Development 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นคมนาคมขนสง่ 8 ปี  
พ.ศ. 2558-2565 วงเงนิลงทนุรวม 1.66 ลา้นลา้นบาท 

เป้าหมาย
เชงิ

ยทุธศาสตร ์

สรา้งรากฐาน
ความมนัคง
ทางเศรษฐกจิ  

เสรมิสรา้งความมนัคง 
ความปลอดภยัในการ
เดนิทางและการขนสง่  

สรา้งโอกาส
สําหรบัการ
ใชป้ระโยชน์
สงูสดุจาก
การเป็น 

AEC 

12 

มต ิคสช. วนัท ี29 กรกฎาคม 
2557: เห็นชอบ 

       กรอบยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ. 2558-
2565  ประกอบดว้ย 4 เป้าหมาย และ 
5 แผนงาน  

       
      แนวทางการพฒันาระยะ       
      เรง่ดว่น ปี 2557/2558  

 เชอืมโยงโครงขา่ย 
    คมนาคม 
 พฒันาระบบราง 

 

เ

อบ
ปร
าน

2557: 

 กรอ
2565  ป
5 แผนงา

นว
งด
เชื
ค
ั

      
           แน
     เรง่

เ
    ค

สรา้งรากฐาน
ความมันคง 
ทางสงัคม 



การขบัเคลอืนโครงการลงทนุพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน 
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย 5 ดา้น 17 โครงการ มลูคา่การลงทนุ 1.66 ลา้นบาท 

เพอื
ความสขุ
อยา่งยงัยนื

ของ
ประชาชน 

1. การพฒันา
โครงขา่ย                       

รถไฟระหวา่ง
เมอืง 

4. การพฒันา
โครงขา่ย                          

การขนสง่ทางนํา  

5. การเพมิขดี
ความสามารถ                   
ในการใหบ้รกิาร
ขนสง่ทางอากาศ 

2. การพฒันา
โครงขา่ยขนสง่

สาธารณะเพอืแกไ้ข
ปญัหาจราจรในกทม. 

และปรมิณฑล 

3. การเพมิขดี
ความสามารถ 

ทางหลวงเพอืเชอืมโยง 
ฐานการผลติทสีาํคญัของ
ประเทศเชอืมโยงกบั
ประเทศเพอืนบา้น 

5 แผนงาน 

แผนงานการพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของประเทศ 

แผนงาน 1 
การพฒันา
โครงขา่ย

รถไฟระหวา่ง
เมอืง 

1.1 ปรับปรุงระบบ 
อุปกรณ์และ
โครงสร้างพืนฐาน  

1 . 2  ก า ร พั ฒ น า
ระบบรถไฟทางคู่ 

  
แผนงาน 2  

การพัฒนาโครงข่าย
ขนส่งสาธารณะเพอื
แก้ไขปัญหาจราจร
ใน กทม. และ
ปริมณฑล 

2.1 รถไฟฟ้า 10 สาย 

2.2 การจัดซือรถประจํา
ทางเชือเพลิง NGV 3,183 
คัน และ อู่จอด 

2.3  การก่อสร้าง
โครงข่ายถนนและ
สะพานใน กทม . 
และปริมณฑล 

แผนงาน 3 
การเพมิขีดความสามารถทาง
หลวงเชือมโยงฐานการผลิตของ
ประเทศและประเทศเพอืนบ้าน 

3.1 การยกระดับการเข้าถึง
พนืทีเกษตร/ท่องเทียว 

3.2 การเชือมโยงระหว่าง
เมืองหลักและระหว่างฐาน
การผลิตหลักของประเทศ 

3.3 การเชือมโยงประตูการ
ขนส่งระหว่างประเทศ 

แผนงาน 4   
การพฒันา
โครงข่ายการ
ขนส่งทางนํา 

4.1 การพัฒนา
ท่าเรือ 

4.2 การเสริมสร้าง
ประสิ ท ธิภาพการ
ขนส่งทางนํา รักษา
ต ลิ ง /ป้ อ ง กั น ก า ร            
กัดเซาะ 

แผนงาน 5        
การเพมิขีด

ความสามารถการ
ให้บริการขนส่งทางอากาศ 
5 . 1  การ เพิ ม ขี ด
ความสามารถของ
ท่าอากาศยาน 

5.2 เพมิขีดความ           
สามารถระบบจัดการ     
จราจรทางอากาศให้ได้
มาตรฐานสากล  

5.3 เพมิประสิทธิภาพฝูงบิน  

  

3.4 การพัฒนาสิงอํานวย
ความสะดวกทางถนน 
และองค์ประกอบต่อเนือง 

5 . 4  ก า ร จั ด ตั ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมการบิน  

 5.5 การก่อสร้างอาคารเพือ
รองรับการพัฒนาบุคลากร
การบินพลเรือน 

การเพมิประสทิธภิาพบรหิารจดัการและการบรกิารดา้นคมนาคมขนสง่ (Service) 

โครงการได้รับอนุมัตดิาํเนินงาน 5 โครงการ Motorways 3  สาย บางปะอินนครราชสีมา, บางใหญ่-กาญจนบรุี และ พทัยา-มาบตาพดุ 
เตรียมนําเสนอ ครม. 12 โครงการ ประกอบด้วย รถไฟฟ้า 4 สาย  (ชมพ ูเหลือง ส้ม มว่งใต้)  ความร่วมมือไทย-จีน ทางรถไฟ Standard  
Guage ไทย-สปป.จีน 873 ก.ม. ร่วมมือพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางรถไฟไทย-ญีปุ่ น และรถไฟความเร็วสงู 

rvviiiiiiiiiiiice)cce

      Thailand                         China 
         

Thailand                               Japan 
 

Memorandum of Intent has signed 
on February 9, 2015 at Tokyo, Japan 

Between MOT and Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism 

“to improve and develop the Initial guage 
1 Metre and Standard guage” 



Chachoengsao-Laem Chabang 
Railway Track  

using the sharing track with Japan 

Route Distance 
(Kms.) Status 

BKK-
Kanchanaburi 180 Under 

SRT 
conducts 

the 
Feasibility 

Study 

BKK- 
Aranyapadesh 255 

BKK- 
Laem Chabang 139 

Total 574 

 Thailand & Japan Cooperation on Railway 
Development of Lower East-West Corridor 

เส้นทางฉะเชิงเทรา-แหลม
ฉบังใช้ทางรถไฟร่วมกับจีน 

Route Distance 
(Kms) Status 

Tak-
Pitsanulok-

Phetchaboon
-Konkhaen-

Roiaid-
Mukdaharn 

718 Proposed 

Thailand & Japan Cooperation on Railway 
Development of Upper East-West Corridor 

19 

New Establishment of 
Department of Rail Transport 

Deapartment of Rail Transport 

For….Future Transportation 

โครงการ ระยะทาง (กม.) 
1.  ฉะเชิงเทรา-คลอง19 -แก่งคอย  (on-going) 106 

2.  ชท.ถนนจิระ-ขอนแก่น  185 

3  .ประจวบคีรีขนัธ์-ชมุพร  167 

4   ลพบรุี-ปากนําโพ 148 

5.  มาบกะเบา-ชท.ถนนจิระ  132 

6.  นครปฐม-หวัหิน  165 

รวม 903 

แผนพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ (MG) 

โครงการ ระยะทาง (กม.) 

1.  หวัหิน-ประจวบครึีขนัธ์  90 

2.  ปากนําโพ-เดน่ชยั 285 

3.  ชมุทางถนนจิระ-อบุลราชธานี 309 

4.  ขอนแก่น-หนองคาย 174 

5.  ชมุพร-สรุาษฎร์ธานี 167 

6.  สรุาษฎร์ธานี-สงขลา 339 

7.  หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ 45 

8.  เดน่ชยั-เชียงใหม ่ 217 

รวม 1,646 

20 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

โครงการ ระยะทาง (กม.) 

1.  สายเดน่ชยั – เชียงของ 326 

2.  บ้านไผ่ – นครพนม 347 

3.  ชมุทางบ้านภาชี – อ.นครหลวง  15 

รวม 688 

1 

2 

3 
ระยะท ี2 (ศึกษาออกแบบรายละเอียดในปี 58 : 8 เส้นทาง) 

ระยะท ี3 (3 เส้นทาง) 

ระยะท ี1 ระยะเร่งด่วน  6 เส้นทาง 

2 

3 

แผนงาน 1  การพฒันาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง  

4 
5 

6 



21 0 2 5 10 กม. 
Km. 

ลาํลูกกา-บางปู (66.5 
กม.) มธ.รังสิต-มหาชัย (80.8 

กม.) 

ศาลายา-หวัหมาก (48 กม.) 

ยศเส-บางหว้า (15.5 
กม.) 

บางใหญ่-ราษฏร์บูรณะ  (42.8 
กม.) แคราย-มีนบุรี (36 

กม.) 

4 

9 
2 

1 

5 

7 

บางซือ- ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย4 (55 
กม.) 

6 

10 

Airport Link (50.3 กม.) 3 

ตลงิชัน-ศูนย์
วัฒนธรรม              -
มีนบุรี (37.5 กม.) 

8 

0 2 5 10 กมกม..
Km.Km.รถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ระยะทาง รวม 464 กม.  

ลาดพร้าว-สาํโรง (30.4 
กม.) 

เสนอ ครม. ธ.ค. 2558 

5 ธ.ค. 2558 ทดสอบระบบเดินรถ มี.ค.-เม.ย. 2559 
Monorail เอกชนลงทุน 100% 

Monorail เอกชนลงทุน 100% 

ปี 2572 โครงขา่ยระบบขนสง่มวลชนใน กทม. รวม 509 ก.ม. 
ครอบคลมุพนืทใีหบ้รกิาร 680 ตร.ก.ม. ใหบ้รกิารประชาชน 5.1 ลา้นคน 

การพัฒนารถเมล์ NGV และอู่จอดรถ 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

เชียงราย 

หนองคาย 

4

มุกดาหาร 

อุบลราชธานี 

สระแก้ว 

นราธิวาส 

ตาก 

เชียงใหม่ 

ตาก
พษิณุโลก 

3

ขอนแก่น 

้

นครราชสีมา 

ปราจีนบุรี 

สุราษฎร์ธานี 

สงขลา 

นครสวรรค์ 

โครงการก่อสร้างศูนย์เปลียนถ่ายสนิค้าเชียงของ จ.เชียงราย และสถานีขนส่งสนิค้า 15 
แห่ง โครงการ จงัหวัด 

1. ศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบ
การขนส่ง  

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

2. สถานีขนส่งสินค้า  
15 แห่ง 

    2.1 เมืองชายแดน  
7 แห่ง 
 
 
 

เชียงราย ตาก 
มุกดาหาร สระแก้ว 
สงขลา นราธิวาส 

   2.2 เมืองหลัก 8 แห่ง  
 

เชียงใหม่ พษิณุโลก 
นครสวรรค์ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ปราจนีบุรี 
และสุราษฎร์ธานี  

เมืองหลัก 

เมืองชายแดน 

24 

SEZ 4 villages   
in Songkhla  

(Sadao district) 
rubber industry, 
electronics, food, 

and logistics)  

Nongkai: SEZ in 11 villages 
 

 

Mukdahan Trading, 
Multimodal Transport 

Warehouse and 
Electronics 

Srakaew:  
Agriculture 

products and 
multimodal 
transport 

 

TRAD: travelling, 
multimodal 

transport, border 
trading with tax 

exemption 



สัญลักษณ์ 

         แผนระยะเร่งดว่น( ปี 59 - 63) 

        แผนระยะกลาง(ปี 64-68) 

        แผนระยะยาว(ปี 69-73) 

    
    

 ทีตังโครงการจุดพักรถบรรทุก จาํนวน 41 แห่ง แบ่งเป็น 
ศูนย์บริการพักรถบรรทุก (Truck Service Area)  13 แห่ง 
และ จุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 28 แห่ง โดย
มีโครงการนําร่องศูนย์บริการพักรถบรรทุก ทีตําบลหนอง
สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

การพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลักของประเทศ 

26 

แผนงานการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ทางนํา  

โครงการพัฒนาท่าเทยีบเรือชายฝัง (ท่าเทยีบเรือ A)  

27 27 

ความยาวหนา้ท่า 125 เมตร และ 120 เมตร 
พืนทีสนบัสนุนบนฝัง 43 ไร่ 
รองรบัเรือขนาด 1,000 DWT และ 3000 DWT ไดพ้รอ้มกนั 2 ลําในเวลาเดียวกนั 

ทีมา : สศช. 

272722

ดดดดดดดด้้้้้พ้้้พ้พพพร้้้ร ้รรออมอมอมอมอ กัััััก ัักกนนนนนนนดดดด 222222 ลํํํลลลล ใาใใใาใาใาใาใาใในเเนเวลวลวลวลวลวลลวลลว าเาเาเาเาเาาเาเดีีีดีดดยวยวยวยวยวยวยวยวยวยวยยวกัััักกกกนนนนนนนนนนนน

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีมมมาาาา :::::: สสสสสสศศศศศศศชชชชชชชชช..........

โครงการท่าเทียบ
เรือชายฝัง A โครงการท่าเทียบ

เรือชายฝัง A 

เสนอ ครม.

กอ่สรา้ง
ประกวดราคา

หมายเหตุ : วงเงนิรวม
โครงการ

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

โครงการ วงเงนิปี 
2558 2557 2558 2559 2560

ปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาทา่เทยีบเรอืชายฝัง (ทา่เทยีบ
เรอื A) ททีา่เรอืแหลมฉบงั

1,864.19       782.25    

เสนอ ครม.
กอ่สรา้งประกวดราคา

หมายเหตุ : 

วงเงนิรวม
โครงการ

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

โครงการ วงเงนิปี 
2558 2557 2558 2559 2560

ปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้ทาง
รถไฟททีา่เรอืแหลมฉบงั (ระยะที 1)

2,944.93       1,049.65 

โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟทที่าเรือแหลมฉบงั 
Single Rail Transfer Operation: SRTO 



โครงการเพมิประสทิธภิาพระบบการขนสง่สนิคา้ในแมน่ําป่าสกั 

กอ่สรา้ง
ประกวดราคา

หมายเหตุ : 
วงเงนิรวม
โครงการ

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

โครงการ วงเงนิปี 
2558 2557 2558 2559 2560

ปีงบประมาณ

โครงการเพมิประสทิธภิาพระบบการขนสง่สนิคา้ใน      
แมน่ําป่าสกั โดยการกอ่สรา้งระบบป้องกนัตลงิเพอืพัฒนา
รอ่งนําทางเรอืเดนิ (ระยะที 1)

       2,220.00     365.17

Feasibility and Initial Design Study on Aviation Industry 
Study period  12 months (Sep 2014-2015) 

Budget 2.15 Million USD (1 USD = 34.88 Baht: Jul 25, 2015)  
Study objective; feasibility study design for Preliminary Design, 
EE, Beneficial and rights on investment and propose the 
Development  Plan on “Aviation Industry Estate” 

       Growth in MRO (Airplane Maintenance, Repair, and Operation) 
      

30 

     

3030

Expectation on the next 10 years (2015-2024) 
Total MRO spending will reach to 10.62 Billion USD 
Average Growth Rate on MRO = 6.40% per year 
 
 

31 

             โครงการหลกั : โครงขา่ยการขนสง่ทางอากาศ 

ท่าอากาศยานภเูก็ต 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา 

13

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

วงเงนิรวม
โครงการ

Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

โครงการ
2557 2558 2559 2560 2561

ปีงบประมาณ

ทางวงิสํารอง ดา้นทศิตะวนัตก 16,100.57   

งานระบบพนืทปีฏบิตักิารดา้นการบนิ 
(Airside)

40,745.07   

งานอาคารทพีักผูโ้ดยสารเอนกประสงค ์
(Multi Terminal)

7,405.86     

งานระบบสาธารณูปโภค 2,693.22     

เสนอ ครม.

กอ่สรา้ง
ประกวดราคา

หมายเหตุ : 

ปีปปงปปบงง ปปปปปบบรปปะรรมะะ ามมณาา



1) ตน้ทนุโลจสิตกิสต์อ่ GDP ลดลงจากปจัจบุนัไมน่อ้ยกวา่ 2% (ปจัจบุนั 15.2%) 
2) สดัสว่นผูเ้ดนิทางระหวา่งจงัหวดัโดยรถยนตส์ว่นบคุคลลดลงจาก 59% เหลอื 40% 
3) ความเร็วเฉลยีของรถไฟขนสง่สนิคา้ เพมิขนึจาก 39 กม./ชม.  เป็น 60 กม./ชม.  
       และขบวนรถโดยสารเพมิขนึจาก 60 กม./ชม. เป็น 100 กม./ชม.  
4) สดัสว่นการขนสง่สนิคา้ทางรางเพมิขนึจาก 2.5% เป็น 5%  
5) สดัสว่นการขนสง่สนิคา้ทางนําเพมิขนึจาก 15%  เป็น 19% 
6) ลดความสญูเสยีจากนํามนัเชอืเพลงิไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ลา้นบาท/ปี  
7) สดัสว่นการเดนิทางรถไฟฟ้าเพมิขนึจาก 5% เป็น 30%  
8) ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร ณ ทา่อากาศยานพนืท ีกทม.  
       (สวุรรณภมูแิละดอนเมอืง) จาก 63 ลา้นคน เป็น 90 ลา้นคน (ปี 2559) 
9) ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ผา่นเขา้-ออก ณ ดา่นการคา้ชายแดนทสีาํคญั เพมิขนึ 5%  
10) ปรมิาณผูโ้ดยสารทางรถไฟเพมิขนึจาก 45 ลา้นคนเทยีว/ปี เป็น 75 ลา้นคนเทยีว/ปี  
11) ขดีความสามารถการบรหิารจดัการจราจรทางอากาศ เพมิขนึจาก 6 แสนเทยีวตอ่ปี  
 เป็น 1.40 ลา้นเทยีวตอ่ปี ในอกี 10 ปี (ปี 2567)  
12) การใชป้ระโยชนท์า่อากาศยานภมูภิาค เพมิขนึจาก 8 ลา้นคนตอ่ปี เป็น 23 ลา้นคน 
     ตอ่ปี ในอกี 10 ปี (ปี 2567) 
 

 

ผลทคีาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การศกึษาโครงการเพอืจดัทําแผนแมบ่ทในการพฒันา
ระบบการขนสง่ทยีงัยนื และลดปญัหาการเปลยีนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

สาระสาํคัญของแผนแม่บทฯ  
  

 

Title in 
here 

 พนัธกจิ 

• แผนระยะสนั  
  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
• แผนระยะยาว  
  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓) 

แผนแม่บท 

เป้าประสงค์ 

วสิัยทัศน์  
ระบบขนส่งมี
ประสิทธิภาพเป็นมิตรกบั
สิงแวดลอ้ม 

ทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้งบูรณา
การในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคการขนส่ง 

เพือใหไ้ดแ้ผนแม่บทฯ ที
ประกอบดว้ยแผนระยะสนั
และแผนระยะยาว 
มีเป้าหมายเพือลดการ
ระบายก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคการขนส่งเป็นหลกั 
บายกาซเรอนกระจกจาก

นส่งเป็ปปนหลกัขนส่ง ระบ
ภาค
บายกาซ
คการขนเรือนกระจกจากภาคคการข

กาํหนดดาํเนินการรวม 6 ยุทธศาสตร์  
เพมิขดีความสามารถของบุคลากร/ศักยภาพของหน่วยงาน 

พฒันาแผนและกลไกทีเหมาะสม  

พฒันาโครงสร้างพนืฐานการขนส่ง  

บริหารจัดการการขนส่งอย่างมปีระสิทธิภาพ  

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพิิิิ

4 

1 

2 

3 

สร้างความตระหนักรู้ทางด้านสิงแวดล้อม 6 

สร้างความตระหนักรู้ทางด้านสิงแวดล้อมให้กบัประชาชน  ส่งเสริมการวจิัย พฒันาและประยุกต์ใช้นวตักรรม 5 

การประเมนิศกัยภาพและเป้าหมาย 
ในการลดกา๊ซเรอืนกระจกสาขาการขนสง่  



ประโยชนท์จีะไดร้บั 
1. การประหยดัพลงังานขนัสดุทา้ยสะสมจนถงึปี 2573  รวม
ประมาณ 55,000 ktoe   
2. หลกีเลยีงการปลอ่ย CO2  ไดป้ระมาณ 207 ลา้นตนั 5 ปีแรกจะ
สง่ผลใหเ้กดิการประหยดัคา่ใชจ้า่ย จากภาคการขนสง่เมอืเทยีบกบั
กรณีปกตปิระมาณ 1,600,000  ลา้นบาท โดยพจิารณา
ผลประโยชนจ์ากดา้นตา่งๆ ของการขนสง่ดงัน ี

– มลูคา่การประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการใชย้านพาหนะ 
– มลูคา่ของเวลาทปีระหยดัได ้  
– มลูคา่ความสญูเสยีทลีดลงจากอบุตัเิหต ุ     
– มลูคา่ผลประโยชนจ์ากการลดการปลอ่ยมลพษิจากภาค 
   การขนสง่ 

ความเชอืมโยงกบัแผนทเีกยีวขอ้ง 
 ในการประชุมคณกรรมการนโยบายการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศแห่งชาต ิครังที 
2/2555 เมือวันท ี14 พฤศจกิายน 2555 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ 
สุรัสวดี) เป็นประธานการประชุมฯ 
ได้รับทราบผลการศึกษาการจัดทาํแผนแม่บท
แม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งทยีงัยืน  

 และลดปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ    
ซึงผลจากการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกจากแผน  แม่บทฯ ได้ถูกนําไปประกอบการ
จัดทาํศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศโดย อบก. และ สผ.  

      ในการประชุมคณะอนกุรรมการจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารอนรุกัษพ์ลงังาน เมอืวนัท ี 
17  ตลุาคม 2555 
ไดม้กีารพจิารณานําแผนงาน/โครงการ/
มาตรการ จากแผนแมบ่ทฯ ของ  สนข.  มา
บรรจไุวใ้นแผนปฏบิตักิารอนรุกัษพ์ลงังาน 
เพอืใหท้ศิทางการพฒันาการขนสง่และการ
อนรุกัษพ์ลงังานจากภาคการขนสง่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  (สนข. ไดน้ําเป้าหมายการ
ลดการใชพ้ลงังานภาคการขนสง่จากแผน
อนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี (15,000 ktoe)               
มาพจิารณากําหนดเป้าหมายของแผน
แมบ่ทฯ)   

 

กรอบยทุธศาสตรพ์ฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี11 ภายใตย้ทุธศาสตรท์ ี3 การเตบิโตทเีป็น
มติรตอ่สงิแวดลอ้ม (Green Growth) แนวทางท ี

17.1 นโยบายราคาพลงังาน/การประหยดัพลงังาน 
เพอืเป็นกรอบในการจดัเตรยีมงบประมาณปี 2557 

01/09/58 39 

สนับสนุนการประหยัดนํามัน 
ตามแนวทางและเป้าหมาย 
ภายใตแ้ผนอนุรักษ์พลังงาน 

01/09/58 40 
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ความตอ้งการเชอืเพลงิภาคขนสง่ภายหลงัจากมมีาตรการประหยดั (EDP Transport 100%) 

 Excise Tax Department 

New Carbon Tax Measure 
For Excise Tax Structure on Automobile 

NNew CCarbbbon TTax MMeasure
For Excise Tax Structure on Automoobbiillee

Impact on Green House Gas : CO2 
    National Disasters cause by climate change which lead to raising in temperatures 
    such as: Hurricanes, Typhoons and Great Floods etc. 
    Transportation Sector contributes to CO2  about 23% and raising Urban population 
    shift means more congestion 
    Automotive Technology Trend Toward: Efficiency Vehicles 

  
   
   wardd: Efficiency Veeh cleic es

Present Future (January 1, 2016) 

1. Excise tax structure is calculated based on 
engine size (cc) and horsepower to reflect 
luxury principle and fuel consumption 
2. Promote alternative fuel vehicle and efficiency 
consumption vehicle by using tax incentive  
3. Supporting product champion vehicles : Pick 
Up, Eco Car  

1. Efficiency Vehicles 
          Low carbon emission 
          Fuel efficiency 
2. Supporting Product Champion Vehicles 
3. Promoting Active Safety in Vehicles 
4. Supporting Simplicity, Transparency, 
Efficiency and Fairness 

E10 E20 E85 E10/E20 E85/NGV Hybrid
รถยนตน์งั
รถยนตน์ัง, รถยนตโ์ดยสารทมีทีนีังไม่เกนิ 
10 คน ≤2,000 CC 30 25 22* ≤100 g/km

2,001-2,500 CC 35 30 27 101-150 g/km

2,501-3,000 CC 40 35 32 151-200 g/km 
>200 g/km

35
40

30
35

25
30

>3,000 CC 50 50 50 >3,000 CC 50 50 50
(เกนิ 220 HP)

PPV / DC / Space Cab / Pick up ≤3,250 CC ≤200 g/km 
>200 g/km

>3,250 CC >3,250 CC
Eco Car (Benzine/Diesel) / E85 1,300/1,400 CC ≤100 g/km

101-120 g/km
Electric Vehicle / Fuel Cell / Hybrid ≤3,000 CC

>3,000 CC >3,000 CC
NGV-OEM ≤3,000 CC

>3,000 CC >3,000 CC

อตัราภาษ ี(รอ้ยละ)

โครงสรา้งภาษปีจัจุบนั

ประเภทรถยนต์
CO2

17/17

} 30* } 25*
  10* 

20

20/12/ - /3,18 25*/12/5/3,18
30/15/7/5,18

5050
17 14*/12*

อตัราภาษ ี(รอ้ยละ)

โครงสรา้งภาษที ีครม. มมีตเิห็นชอบ

ขนาดเครอืงยนต ์
(แรงมา้ HP)

20
50

**
50

10
10
50

10
**
50

หมายเหตุ *  : กําหนดมาตรฐานความปลอดภยั (Active Safety) สําหรบัรถยนตน์งั รถยนตท์มีทีนีงัไมเ่กนิ 10 คน ทมี ีCO2 ≤500 g/km /รถยนต ์PPV ทมี ีCO2 ≤200 g/km /รถยนต ์ 

                   Eco Car ทมี ีCO2 ≤100 g/km  
             **  อยู่ในโครงสรา้งของรถยนตน์งัทพีจิารณาจาก CO2 เป็นหลกั                 *  ทมีคีวามจกุระบอกสบูตงัแต่ 1,780 CC แต่ไมเ่กนิ 2,000 CC 

Source: The Excise Department, Ministry of Finance (Thailand)  

Structure of Thailand Automotive Excise 

Tax   

Automotive’s Policy and Trend 
related to Energy-Efficient Vehicle 

Policy and Trend related to 
Energy-Efficient Vehicle 

MEPS = Minimum Energy Performance Standard HEPS = High Energy Performance Standard

“Minimum energy efficiency required for 
any vehicles to be permissible for sale”

“Minimum energy efficiency required for 
any vehicles to get tax promotion”

Energy Efficiency Standardization 

“To establish an appropriated draft of fuel efficiency standard for motor vehicles 
to support the energy efficiency labeling and enforcement of Minimum Energy 
Performance Standards”.

In 2012, The Project Funded by Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy with Thailand Automotive Institute (TAI) 
as an Advisor of the project.



 Thailand proposing on Daily Biking (under the Thailand PM proposing)  

Encourage 
using 

BICYCLE  
in the overall  

country 

Ministry of Tourism and Sport (MOTS) 
has budget approximately 1,000 Million 
Baht to build on the overall country’s 

Bike Lane/track. Currently, selecting the 
pilot project to enhance people to use 

more BICYCLE on the daily life 

Ministry of Transport (MOT)  
has integrated the overall country  

BIKE Lane with the SAFETY Standard  

Mnistry of Interior 
(MOI) impel to promote on 

using Bicycle for daily 
transport mean overall                  

the country 

BMA has managed to use the beside road to make 
special Bicycle-Lane around the Rattanakosin 
Island  (old BKK settlement areas) for Biking 

Responsible  
agencies 

Bike  
Lane Length 

 
 Completed 

(kms) 

 

Under 
Implemen-

tation 
(Kms) 

 

Future 
Program/Plan 

(Kms) 

 
Total 
(Kms)  

Min of  TRANSPORT 316.601 54.800 884.892 1,256.293 

BMA 323.660 -- -- 323.660 

REGIONAL/LOCAL 134.676 55.396 1,246.769 1,436.841 

           Total 774.937 110.196 2,131.661 3,016.794 

Currently, Thailand has 
BIKE Lane in total 

length of 774.937 kms; 
under-construction       

110.196  kms            
and under budget preparation 

2,131.661 kms.  
In THE OVERAL COUNTRY        

= 3,016.794 kms.  

All related agencies 
integrating Ministry of Tourism and Sport (MOTS)i f i

All related agencies 

 Thailand proposing on Daily Biking (under the Thailand PM proposing)  Bike Lane under the MOT’s 
Agencies 
1. Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
3.7 kms.    
2. Department of Land Transport are under 
implementation with the total length of 2 
kms.  
3. Land Transport Company Limited is 
under implementation 
4. Airport Authority of Thailand (Public 
Company) 
- Don Mueng airport 7 kms.  
- Suvanabhumi Airport 24.5 kms 
 

Department of Rural Highways: Bike Lane for tourism along the 
beach in Rayong, Chanthaburi, and Traad province to supporting 

on the EAST travelling (beside the road 88.44 kms. This BIKE 
route is the 1 out of 10 Tourism Places which has recommented 

from the Ministry of Tourisism 

Suwanabhum Airport Bike 
Lane 24.5 Kms. It was 

ranking to be 1 of the 5 
World Airport where is 1 of 
the 5 best bike lane in the 

airport 

Bike Lane for 
recreation and tourism 

under the Highways 
and Rural Highways 

Department 

BIKE LANE under the 
Expressway (EXAT)  

SRITATH-NGAM Wong Wan -
Chaeng Watana 4.7 kms. 

Department of Highways: 
Bike Lane Nakhonnayok-Nang Rong 

Water Fall  5.8  Kms and 
Chiengmai                               

(Huay Tueng Tao) 4.56 kms. 

BIKE Way Map for daily commuting within Bangkok and BMR transport  (BTS and 
BMR) to connect with  the  public transport  of BTS , MRT, Express Boat in Chao 

Phraya  River and  Canals in BMA/BMR. 

Provinces where 
planed to build and 
promote Bikeways 

Driven approach and feedback 

Encourage for 
common travel by 
bicycle with the 

safety and reducing 
accidents 

Speed limited up to  
30 kms/hour                   for 

City Biking 
Bicycle’s parking 

sufficiently 
Locate in the safety 

proper places 

Training/educating to 
build up 

knowledge/Awareness 
of the other vehicle/ 
The importance and 
equality of the bike 

Capable to bring 
the BIKE to inside 
the mass transport 
(Rail/BTS/MRT/Public Bus) 

Connect to the 
public transport 

system 



Bike for Mum: ปนัเพอืแม:่ 16 สงิหาคม 2558 
The Guinness Book of World Records  
ไดบ้นัทกึสถติโิลกการจดักจิกรรมจกัรยาน  

"Bike for Mom ปนัเพอืแม"่วา่ เป็นการขจีกัรยาน 
พรอ้มกนัมากทสีดุในโลกจาํนวน 146,266 คนั  

มากกวา่ประเทศไตห้วนัเจา้ของสถติเิดมิ 
ทมีผีูข้จีักรยานพรอ้มกนักวา่ 70,000 คนั 

www.otp.go.th 

สํานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 



 
การดําเนินงาน 

ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

สงเสริมและใหใหการารา รับรององ“ง“ปริมาณกาซเรือนกระจกจก” ”  

 
กลไกคารบอนเครดิต 

หรือ T-VER 
 
 

 
กลไกการสนับสนุน 

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
หรือ LESS  

 

พัฒนากลไกลดกาซเรือนกระจก 
และใหการรับรอง  

“ปริมาณกาซเรือนกระจก” 

ออกหนังสือใหคํารับรองสําหรับ 
โครงการลดกาซเรือนกระจก (CDM)   

นับแตป 2551 เปนตนมา 
อบก. พิจารณาออก หนังสือรับรอง 
ใหกับ โครงการลดกาซเรือนกระจก 
ในประเทศไทยแลว 221 โครงการ 
คิดเปน ปริมาณกาซเรือนกระจก ที่จะ
ลดได  12.71 ลานตัน CO2 e ตอป 
กระตุนให เกิดการลงทุน 249,000 
ลานบาท 

โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 

 



   หลักการพื้นฐานของโครงการ 

1)    กรอบการดําเนินโครงการ T-VER สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14064-2  

2) กรอบการตรวจสอบและการทวนสอบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 14064-3  

1. ความตรงประเด็น (Relevance) 5. ความสมบูรณ (Completeness) 

2. ความสอดคลอง (Consistency) 6. ความถูกตอง (Accuracy) 

3. ความโปรงใส (Transparency) 7.ความอนุรักษ (Conservativeness) 

ชนิดของกาซเรือนกระจกที่โครงการ T-VER ครอบคลุม   CO2 , CH4 , N2O  

หนวยคารบอนที่ไดรับจากโครงการ  TVERs (Thailand Verified Emission Reduction)  

R
egistration

 
Issu

ance of TV
ER

s 

Registration 

Issuance of TVERs 

   สถิติโครงการ T-VER (1 กันยายน 2558)  

ประเภทโครงการ 
จํานวนโครงการที่

ไดรับการขึ้นทะเบียน 

(โครงการ) 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่
คาดวาจะลดได 

(tCO2e/y) 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน 5 158,870 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 5 294,037 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน + 

การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย 
3 244,449 

ปาไมและพื้นที่สีเขียว 5 6,312 

การเกษตร 1 1 

รวม 19 703,669 



   สถิติโครงการ T-VER (1 กันยายน 2558)  

ประเภทโครงการ 

จํานวนโครงการที่ไดรับการ
รับรองปริมาณการลดกาซ

เรือนกระจก 

(โครงการ) 

ปริมาณกาซเรือนกระจก 

ที่ลดได 
(tCO2e) 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 2 16,914 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังาน 2 41,342 

รวม 4 58,256 

   การสงเสริมโครงการตนแบบ T-VER 

2557 

9 โครงการ 

2558 

7 โครงการ 
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โครงการประเภท
การจัดการของเสีย 

   T-VER Website [http://tver.tgo.or.th]    

Low Emission Support Scheme: LESS  



 

เปนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเทานั้น และ
สามารถลดกาซเรือนกระจกไดเมื่อเทียบกับกรณี

ฐาน 

อบก. เปนผูพิจารณาผลการประเมินและ 

ออกใบประกาศเกียรติคุณ 

เปนการประกาศเกียรติคุณ ดังนั้นปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่ไดรับการรับรองไมสามารถนําไป

ซื้อ-ขายได 

ไมจํากัดขนาดของโครงการ/กิจกรรม 

หลักการพื้นฐาน 

• ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tCO2e) หรือ 

• กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kgCO2e) 

หนวยของปริมาณ 

กาซเรือนกระจกที่ลดได 

• คารบอนไดออกไซด (CO2)   

• มีเทน (CH4) 

• ไนตรัสออกไซด (N2O) 

ชนิดของกาซเรือน
กระจกที่ครอบคลุม  

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ LESS 

ยื่นเอกสารมาที่ 
อบก. 

อบก. ตรวจสอบ
เอกสารและขอมลู 

อบก. รับรองผล
การประเมินการลด 

กาซเรือนกระจก 

ประเมิน 

ปริมาณการลด GHG 

จากกิจกรรม 

จัดทํา 
เอกสารประกอบ 



LESS  
Webpage 
and PR 

บันทึกขอมูลกิจกรรมและผูดําเนินกิจกรรม 

ผูให ผูรับ ผูดําเนินการเอง ผูให + ผูรับ 

อบก. 

การมอบใบประกาศเกียรติคุณ (LoR)    สถิติกิจกรรม LESS (1 กันยายน 2558)  

ประเภทกิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมที่
ไดรับการรับรอง 

(กิจกรรม) 

ปริมาณกาซเรือนกระจก 

ที่รับรอง 
 (tCO2e) 

ปาไมและพื้นที่สีเขียว 119 588,168 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 39 6,526 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 2 1.2 

รวม 160 594,695.20 

19 

http://less.tgo.or.th/ 
ประเภทโครงการที่สามารถพัฒนาเปน 

T-VER & LESS 

Source: http://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-leading-renewable-energy-policy 



ลดการใชพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สงเสริมพลังงานหมุนเวียน 

Solar Power 

Wind Power Biogas 

Hydro Power 

http://app.emaze.com/@AORRQLIQ/#1 

Biomass 

ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 

Carpool ! 

การจัดการในภาคอุตสาหกรรม 



การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช 

เทคโนโลยกีารผลิตเชื้อเพลิงขยะ  
(Refuse Derived Fuel : RDF) 

การลดการใชปุยเคมีในการเกษตร 

ปลูกตนไม เพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 

www.gotoknow.org 
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การประเมินปริมาณการลดกาซเรือนกระจก 

โครงการวัดคารบอนต่ํา (Low Carbon Temple) 

ตัวอยาง 

2822222282888888822222282828282828828222288828828828288282828282828288282882828828828828

วัดหนองจระเข 
ตําบลบานนา 
อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 



กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกของวัด 

1. กิจกรรมปลูกปาเพื่อใชเปนสถานที่วิปสสนากรรมฐาน 

วัดปลูกปา ตั้งแต พ.ศ. 2538 พื้นที่กวา 21 ไร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประเมินการกักเก็บกาซ
เรือนกระจก 

 

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกของวัด 

2. กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนตเปนหลอด LED 

อบก. สนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไฟ LED จํานวน 141 หลอด 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บได 
1. กิจกรรมปลูกปา สามารถกักเก็บกาซเรือนกระจกในรูปของคารบอนในเนื้อไมและ

การสะสมคารบอนในดิน ได 148.60 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 
2. กิจกรรมเปลี่ยนหลอด LED ปริมาณกาซเรือนกระจกที่คาดวาจะลดได  
       2.72 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

การลดกาซเรือนกระจกจากการปรับเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟาแสงสวาง 



ตัวอยาง 
หลอดฟลูออเรสเซนต หลอด LED  

+ 

36W 10W 
23 W 

T8  Ballast 

 46 W 
  23W (รวม Driver) 

จํานวนหลอด x กําลังไฟฟาหลอด x ชั่วโมงการใชงาน x EF 

= ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได (tCO2e) 

การลดกาซเรือนกระจกจากผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

 วิธีการประเมินการลดกาซเรือนกระจก 

พลังงานไฟฟาที่ผลิตได (kWh) x EF Grid (kgCO2e/kWh)  

                                                                = ปริมาณการลดกาซเรือนกระจก (kgCO2e) 

ตัวอยาง 

พัฒนาตลาดคารบอน/ ฉลากคารบอน 

ฉลาก “เสื้อผาลดโลกรอน” COOL Mode  
อบก. ใหการรับรอง โครงสรางผา/ผลิตภัณฑแลว 
32 ผลิตภัณฑ จาก 7 บริษัท 

“คารบอนฟุตพริ้นท ของ องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น” เพื่อ 
สนับสนุนเมืองคารบอนต่ํา   
มีเทศบาล เขารวมจัดทํา 
คารบอนฟุตพริ้นท  46 เทศบาล 
และ “คารบอนฟุตพริ้นทของ  
องคกรทั่วไป และภาคอุตสาหกรรม” 
ทั้งหมด 75 องคกร 

ฉล
อออออออออบบบบบบบบบบบบบบบ
32

“ฉลาก คารบอนฟุตพริ้นท ของ
ผลิตภัณฑ” (Carbon Footprint 

of product) อบก. ใหการรับรอง
ผลิตภัณฑแลว  
1,270 ผลิตภัณฑ จาก 313 บริษัท  

““ฉลาก ลดคารบอนฟุตพริ้นท ท ” 
อบก. ใหการรับรอง ผลิตภัณฑลด
คารบอนฟุตพริ้นท แลว คารบ
25
คารบ
2  

อนฟุตพรนท แลวอคารบ
25 ผลิตภัณฑ จาก 

ท แลว
าก 6
แลว
ก  

วแลว
6 บริษัท ษัท  

องงง
nnttttttnntttttt

ององง

ขอมูล ณ ก.พ. 2558 

ฉลากคารบอนอนน ฉลากคารบอ
ธุรกิจคารบอน

ออน
ออน 

ตัวอยางผูประกอบการ CFP  



 จากการแสดงคา
คารบอนฟุตพริ้นท
ของผลิตภัณฑ 

 สูการลดคา
คารบอนฟุตพริ้นท
ของผลิตภัณฑ 

เครื่องหมายรับรองการลดคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ หรือเรียกสั้นๆวา  
“ฉลากลดโลกรอน” เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑนั้นไดผานกระบวนการที่ชวยลด 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต 

เว็บไซตฉลากคารบอน  http://thaicarbonlabel.tgo.or.th โครงการกิจกรรมชดเชยคารบอน (Carbon Offsetting Program) 



ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme)  

หรือที่เรียกวา ระบบ Thailand V-ETS  

2558 

ทดสอบระบบ MRV  

โครงการนํารอง 15 แหง 

http://carbonmarket.tgo.or.th 
การจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง 
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3 เทศบาล 

2558 

16 เทศบาล 

2559 

20 เทศบาล 



โครงการความรวมมือระหวางประเทศ 

1. CITC : Climate change International Technical and Training Center / JICA  
อบก. เปนศูนยการพัฒนาศักยภาพของไทยและอาเซียนดาน Mitigation  และAdaptation 

2. PMR : Partnership for Market Readiness /WB ประเทศ Donors ผาน World Bank 
ใหการสนับสนุนไทยในการสรางความพรอมดานกลไลตลาดเพื่อสนันสนุนการ 
ลดกาชเรือนกระจกของประเทศไทย 

3. LCG : Low Carbon Growth in Cities / GEF5 and UNDP  
กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF5) ผาน UNDP ใหการสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาเทศบาล 4 แหง ใหเปนเมืองคารบอนต่ํา
อยางยังยืน  โดยมีโครงการนํารองดานการจัดการของเสียและคมนาคมขนสง 

4. LECB : Low Emission Capacity Building    
UNDP ใหการสนับสนุนเพื่อวางระบบและโครงสรางเชิงสถาบันในการจัดทําขอมูลการลดกาชเรือนกระจก (GHG 
Inventory)  

ขอมูลติดตอ: 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) 

นายจักรพงษ แยมยิม้ 

Tel: 0-2141-9844 

Mobile: 0-86732-5460 

Fax: 0-2143-8404 

E-mail: Jakgrapong@tgo.or.th 

Website: www.tgo.or.th 

กลุมผูซื้อเปาหมายของ T-VER  
• หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม ดวยการทํากิจกรรมชดเชยคารบอนซึ่งผานการรับรอง
จาก อบก. 

 
ประเภท 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 รวมทงัหมดตงัแตเ่รมิ
โครงการ 

กา๊ซเรอืน
กระจกทลีดได ้

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ 

กา๊ซเรอืน
กระจกทลีดได ้

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ 

กา๊ซเรอืน
กระจกทลีดได ้

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ 

กา๊ซเรอืน
กระจกทลีดได ้

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ 

ผลติภณัฑ ์  
1,002 

4 ผลติภัณฑ ์2 
บรษิัท   54 4 ผลติภัณฑ ์3 

บรษิัท 33 
2 ผลติภัณฑ ์1 

บรษิัท 1,089  10 ผลติภัณฑ ์
6 บรษิัท 

องคก์ร  
1,038 2 องคก์ร  5,098  9 องคก์ร - - 

           
6,136  11 องคก์ร 

อเีวน้ท ์  
-  3 อเีวน้ท ์    571 3 อเีวน้ท ์ 52 3 อเีวน้ท ์

           
635  8 อเีวน้ท ์

บคุคล          749 199 คน        573 64 คน 23 5 คน 
           

1,378  268 คน 

รวมรายปี  
2,789    

6,296   108   
           

9,238    

ซอืคารบ์อนเครดติเพอืชดเชยองคก์ร 
(1) HomePro (2) ศนูยก์ระจายสนิคา้ของ CP ALL (3) โรงแรมแกรนดเ์มอรเ์คยีว ฟอรจ์นู (4) โรงแรม 
Intercontinental (5) บรษิัท ทร ูอนิฟอรเ์มชนั เทคโนโลย ีจํากดั  
ซอืคารบ์อนเครดติเพอืชดเชยการจัดงานประชมุ 
(6) สํานักหอสมดุของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
Fresh Demand: ปรมิาณรวมประมาณ 2,000 ตนั (Domestic Carbon Market) 

(ขอมูลลาสุด ณ เมษายน 2558) 

กลุมผูซื้อเปาหมายของ T-VER  

• กลุมผูจัดงานอีเวนท ดวยการทํากิจกรรมชดเชยคารบอนซึ่งผานการ
รับรองจาก อบก. 

 

 

 
 

• กลุมผูบุคคลที่ตองการเปน “คนไทยหัวใจไรคารบอน” ดวยการทํา
กิจกรรมชดเชยคารบอนซึ่งผานการรับรองจาก อบก. 

 

 อบก. รว่มกบั สสปน. ในการผลกัดนัใหเ้กดิ การจดัประชุม/งานอเีวน้ท ์ทเีป็น คารบ์อน
นวิทรลั โดยในปี งบประมาณ 2558 สสปน. ไดต้งังบในการสนบัสนนุ (คา่ทปีรกึษา และคา่ทวน
สอบ) ใหแ้ก ่ผูจ้ดังานอเีวนท ์

ทงัน ีคารบ์อนเครดติทใีชใ้นการชดเชยสามารถใช ้CERs VERs และ TVERs ทโีครงการ
ตงัอยูใ่นประเทศไทยเทา่นนั   

 



กลุมผูซื้อเปาหมายของ T-VER  

• บริษัททีจ่ัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัทในประเทศไทยจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

Source: http://www.thaipat.org/2014/09/esg-rating.html 

กลุมผูซื้อเปาหมายของ T-VER  
• บริษัท หรือ องคกรที่เขารวมโครงการนํารองระบบการซื้อขาย

ใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย
(Thailand-V ETS) มีองคกรจาก 2 สาขา  ไดแก  

 

 สาขาการผลิตไฟฟา (จํานวน 11 โรงไฟฟา อาทิ โรงไฟฟาแมเมาะ  โรงไฟฟา
พลังความรอนบางปะกง  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต   โรงไฟฟาวัง
นอย    โรงไฟฟากระบี่ โรงไฟฟาจะนะ   โรงไฟฟาน้ําพอง บริษัทกัลฟ เจพี เคพี 
1 และ 2  บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด) และ  

 

 สาขาปโตรเคมี (จํานวน 7 โรงงาน อาทิ บริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท
ในกลุม พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท ระยอง โอเลฟนส จํากัด 

บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) ) 





≠ 







SRI (2013)



ECOTEC (2012)

RECOFTC (2012)









Flood control as an adaptation measure can contribute as a 
mitigation measure by reducing CO2 emission from traffic jam.

Increase of biotope area factor as a mitigation measure can 
contribute as an adaptation measure for flood control by 
absorbing heavy rain, as well as for health by preventing heat 
island effect.









ความสําคญัของการบรูณาการการรบัมอื
และการปรบัตวัตอ่การเปลยีนแปลง
สภาพภมูอิากาศ
(ดา้นสาธารณสขุ)

สริวิรรณ  จนัทนจลุกะ 
ผูอ้ํานวยการกองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ

หลกัสตูร “การพฒันาและการปรบัตวัสูส่งัคมคารบ์อนตาํ” 
วนัท ี2 กนัยายน 2558 เวลา 10.40 – 12.30 น. ณ โรงแรมแมรอิอท  กรงุเทพฯ สขุมุวทิ

หวัขอ้นําเสนอ

• หลกัการ กรอบแนวคดิ
• สถานการณ์ผลกระทบตอ่สขุภาพในประเทศไทย

ความเชอืมโยงระหวา่งการพฒันา การเปลยีนแปลง
สภาพสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบตอ่สขุภาพ

• การเตรยีมการรบัมอืกบัผลกระทบจากการ
เปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

• การมสีว่นรว่มของภาคสาธารณสขุในการลดการ
ปลอ่ย GHGS 

การดาํเนนิการของภาคสาธารณสขุ2

1

ความเชอืมโยงระหวา่งการพฒันา การเปลยีนแปลงสภาพ
สภาพภมูอิากาศ และผลกระทบตอ่สขุภาพ

Driving Force
- การเปลยีนแปลง
ของประชากร 
- การพฒันา
เศรษฐกจิ/
ภาคอตุสาหกรรม
- การใชพ้ลงังาน / 
การขนสง่
- สงัคมเมอืง/ผงั
เมอืง

GHG 
Emission

Exposure
การ

เปลยีนแปลง
ของสงิแวดลอ้ม 
ระบบนเิวศ เชน่
-  อณุหภมู ิ
-  ปรมิาณฝน
-  ภยัพบิตั ิ
-  ระดบันําทะเล
เพมิสงูขนึ

Health 
Impacts

- ทางตรง
- ทางออ้ม

กลุม่เสยีง

การเปลยีนแปลง
ทางธรรมชาติ

CLIMATE
CHANGE

CDC 2014

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลกระทบตอ่สขุภาพและ            
การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ
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การพฒันาเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ

ความหนาแนน่ของประชากร

ความเป็นเมอืง

โครงสรา้งและการเขา้ถงึระบบบรกิาร
พนืฐานและระบบบรกิารสาธารณสขุ 

สภาพสงิแวดลอ้ม

ปจัจยัทางภมูศิาสตร์

ปจัจยัทางเศรษฐ-สงัคม

ปจัจยัสว่นบคุคล 
(อาย ุเพศ โรคประจําตวั) 

IPCC 2014

การปรบัตวัเพอืลดผลกระทบตอ่
สขุภาพจากการเปลยีนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ

Reduce 
exposures

• Legislative 
policies

• Alterations in 
built 
environment

• Alterations in 
natural 
environment

Prevent onset of 
adverse 

outcomes

• Early warning 
systems

• Surveillance 
and monitoring

• Vector control 
programs

• Public 
education and 
outreach

Response / 
treatment

• Medical 
training and 
awareness

• Treatment
• Emergency 

response

มาตรการการปรบัตวัดา้นสาธารณสขุเพอืลด
ความเสยีงจาก CC

Source: WHO 2008 (Policy Responses to Address the Health Risks of Climate Change)

7 ภยัคกุคามสขุภาพจาก CC ในประเทศไทย
ภยัแลง้ / นําทว่ม / ความ
มนัคงของอาหารและนํา

มลพษิอากาศ 

แมลง/พาหะนําโรค

ระดบันําทะเลเพมิสงูขนึ / ชายฝงัถกูกดัเซาะ 

ความรอ้น

ภยัแ
มนัค

ศ 

ะนําโรค

ระดบันําทะเลเพ

คว
-อกี 20-30 ปีขา้งหนา้คาดการณ์วา่วนัที
อากาศรอ้นเกนิ 33C จะมากขนึ 3 เทา่
-สถติปิี 45 –56 กลุม่เสยีงจากโรคลมแดด 
ไดแ้ก ่ผูส้งูอาย ุกลุม่ผูม้อีาชพีรบัจา้ง มโีรค
ประจาํตวั และดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล์
- ปี 56 มผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคมแดด 20 ราย 
(สว่นใหญเ่ป็นเพศชาย)  ยงั underreport

-การยา้ยถนิฐาน /โครงสรา้งของสถานบรกิารสธ  
-ความเครยีด

-โรคไขเ้ลอืดออกและ
มาลาเรยี มคีวามรนุแรง
มากขนึ 
- จากแบบจาํลอง
คาดการณ์วา่ปี 2593 จะมี
ผูป้่วยเพมิสงูขนึ 2 เทา่
- ปี 51 พบผูป้่วยและผูช้วีติ
จากโรคไขเ้ลอืดออก
เพมิขนึเป็น 2 เทา่จากปี 47  

- เป็นสาเหตกุารป่วย
อนัดบั 1 ของ
ประเทศไทย
- ปี 55 : อตัราป่วย
เทา่กบั 41.31 ตอ่
แสนประชากร
- มลูคา่ความ
เสยีหายดา้นสขุภาพ
จากมลพษิทาง
อากาศเฉลยีเทา่กบั 
5,866 ลา้นบาทตอ่ปี

-10 ปีทผีา่นมา ปญัหาภยัพบิตั ิ(นํา
ทว่ม ภยัแลง้) 59 ครงั  รวม74 จว. มี
ความรนุแรงมากขนึ มพีนืทไีดร้บั
ผลกระทบมากขนึ มมีลูคา่ความเสยี
มากขนึ
- มผีูเ้สยีชวีติประมาณ 2,000 ราย 
แตย่งัมผีลกระทบตอ่สขุภาพและ
ทางออ้ม (เชน่ ความเครยีด โรค
ระบบทางเดนิอาหาร ฯลฯ) 

ุุุ ุุุ
ม



ขอ้มลูผูป้่วยจากสภาวการณ์ทเีกยีวขอ้งกบัความรอ้นในประเทศ
ไทย

1020 1241
1810

2742

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

2553 2554 2555 2556

จํานวนผูป้่วย (ราย)
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Source: สนย. กระทรวงสาธารณสขุ

- สถติปิี 45 –56 กลุม่เสยีงจากโรคจากความรอ้นในประเทศไทย ไดแ้ก ่ผูส้งูอาย ุกลุม่   
ผูม้อีาชพีรบัจา้ง มโีรคประจําตวั และดมืเครอืงดมืแอลกอฮอล์
- ปี 56 มผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคลมแดด 20 ราย ป่วย 2742 ราย (สว่นใหญท่าํอาชพี
เกษตรกร) 
- มกีารคาดการณ์วา่อกี 20-30 ปีขา้งหนา้ วนัทอีากาศรอ้นเกนิ 33 C จะมมีากขนึ 3 เทา่

สถานการณ์ในทหารฝึกใหม่

ทมีา: วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้

สถานการณ์มลพษิอากาศ (PM2.5)
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Source: Wahid 2009

ปชช.ทอีาจไดร้บัผลกระทบจาก       
นําทว่ม

Source: Wahid 2009

12
สถานพยาบาลทอีาจไดร้บัผลกระทบ
จากนําทว่ม



Sourceซ Wahid 2009

13
สถานทกีําจดัขยะทอีาจไดร้บั
ผลกระทบจากนําทว่ม

การเตรียมการและการมีสว่นรว่มของ
ภาคสาธารณสุข

บทบาทของภาคสว่นสาธารณสขุในการรบัมอื
กบัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

การปรบัตวั 
(Adaptation)
•1. พัฒนานโยบาย/
กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

•2. สรา้งสงิแวดลอ้มทดี/ี
ปลอดภัย

•3. พัฒนาศกัยภาพของ
ระบบสาธารณสขุ 
 - พัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพ  
 - ระบบเฝ้าระวังและเตอืน
ภัย  
 - การควบคมุพาหะนําโรค
ทมีปีระสทิธภิาพ  
- ระบบการรักษาและ
สอบสวนโรค  
 - ระบบตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ
ดา้นสาธารณสขุ 
4. สอืสาร และใหค้วามรู ้

การลดกา๊ซเรอืน
กระจก 
(Mitigation)
• 1. มสีว่นรว่มในการลด
กา๊ซเรอืนกระจกจาก
กจิกรรมตา่งทเีกยีวขอ้ง

• 2. สนับสนุนชมุชนหรอื
ภาคสว่นอนืใหม้สีว่น
รว่มในการลด GHGs 
(Co health benefits)

การเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถ 
(Cross cutting) 
• ศกึษาวจิัย และพัฒนา
เทคโนโลยี

• ประสานความรว่มมอืกบั
ภาคสว่นทเีกยีวขอ้ง

งขดี

(รา่ง) กรอบยทุธศาสตรร์องรบัการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ดา้นสาธารณสขุ (พ.ศ.2559-2563)ุ ( )

ประเทศไทยมภีมูคิุม้กนัและมคีวามพรอ้มดา้นสาธารณสขุในการ
รองรบัผลกระทบจากการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยการบรู
ณาการศกัยภาพของทกุภาคสว่น เพอืใหป้ระชาชนไทยดาํรงชวีติเป็น

ปกตสิขุและมสีขุภาพดี

1.ระบบสาธารณสขุมคีวามพรอ้มในการรองรบัผลกระทบตอ่สขุภาพจาก CC
2.มคีวามรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานในการเตรยีมการรองรบัผลกระทบจาก 

CC ทงัในและนอกภาค สธ. 
3.ประชาชนและหนว่ยงานทเีกยีวขอ้งมคีวามเขา้ใจ ตระหนกัและมสีว่นรว่ม
ในการจดัการ ป้องกนัหรอืลดผลกระทบจาก CC 

1.
2.22222

C
3.

222222
เป้าประสงค์

ยทุธศาสตร์สตร พฒันาระบบเฝ้า
ระวงั เตอืนภยั 
สอืสาร การป้องกนั
ความเสยีง

พฒันาองคค์วามรู ้
ดา้นสาธารณสขุ

สง่เสรมิใหภ้าค
สว่นสธ.ลด GHGs
และสนบัสนนุชุมชน
การปรบัตวั

าสตร์สตร์ ั ฝ้

พฒันาระบบการ
สอืสารใหค้วามรูแ้ละ
ความเขา้ใจแก่
ประชาชน

พฒันากลไก
ความรว่มมอื
ระหวา่งหนว่ยงาน

พฒันาและ
เสรมิสรา้งขดี
ความสามารถของ
ระบบสาธารณสขุ

ณณณณณณณณณณณณวสิยัทศัน์



การเตรยีมการของภาคสาธารณสขุ

• สงัเคราะหแ์ละจดัทาํชุดความรูเ้พอืการสอืสาร
• พฒันาชอ่งทาง/ประสานเครอืขา่ยในการสอืสารการสอืสาร

• เตรยีมการ Emergency Response team 
• พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุ
• พฒันาศกัยภาพจนท.สธ.ทกุระดบั

สรา้งความ
เขม้แข็งของ
ระบบสธ.

• พฒันาระบบและกลไกการเฝ้าระวงั เชน่ ความรอ้น
• พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นสขุภาพและแผนทเีสยีง
ภยัดา้นสขุภาพ

เฝ้าระวงั เตอืนภยั

• ทบทวนและจดัทาํแผนงานวจิยั
• พฒันาขดีความสามารถนกัวจิยั
• จดัเวท/ีชอ่งทางแลกเปลยีนองคค์วามรู ้

องคค์วามรู ้

พฒันารปูแบบการเฝ้าระวงัในระดบัทอ้งถนิ ชุมชน

การเฝ้าระวงัและมาตรการป้องกนัภาวะลมแดดในทหารฝึกใหม่

มาตรการป้องกนั
1. สญัญาณธง แสดง

• อณุหภมูอิากาศ ความชนืในอากาศ
• พกั ใน 1 ชวัโมง
• จาํนวนนําทตีอ้งดมื ในแตล่ะชวัโมง

2. คดักรองกลุม่เสยีง ตงัแตเ่รมิตน้ ตดิสญัลกัษณ์ แยกการฝึก (เชน่ อว้น ทว้ม 
เจ็บป่วย ) 
3. การเฝ้าระวงัตดิตามอาการ การชงันําหนกั และวดัอณุหภมูริา่งกายทหารที
รบัการฝึกเป็นประจาํทกุวนั
4. เตรยีมพรอ้มการชว่ยเหลอืผูป้่วยเบอืงตน้ทรีวดเร็ว และถกูตอ้ง และนําสง่
โรงพยาบาลโดยเร็วทสีดุ

ทมีา: วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้

Climate change , Mitigation & co-benefits

20

beenneeffitsiit

Benefits of climate change mitigation strategies that have 
a positive effect on health
Example: promote cleaner energy production and cleaner 
fuels

Primary result =   reduced GHG emissions from 
energy production

Co-benefit  = less air pollution = less respiratory 
distress



21Climate & Health Co-benefits 
• การปลอ่ย GHGs
• มลพษิทางอากาศ
• มลพษิทางเสยีง
• คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงสรา้ง

การเจ็บป่วยและเสยีชวีติจากโรคตา่ง ๆ เชน่ ระบบ
ทางเดนิหายใจ/ อบุตัเิหตุ / โรคระบบหลอดเลอืด
หวัใจ/ มะเร็ง / ความเครยีด/ เบาหวาน/โรคอว้น ฯลฯ 

Borrowed from L. Rudolph

• การเคลอืนไหวรา่งกาย ออกกําลงักาย
• ทนุทางสงัคม เชน่ มกีจิกรรมรว่มกนั เกดิเครอืขา่ย 
ฯลฯ

ลด

ลด

เพมิ

Co-benefits – early health gains from wise 
climate moves

การศกึษาใน NZ พบวา่ 5% ของ
การเพมิจํานวนการปนัจกัรยาน
ในเขตเมอืง จะชว่ย...
- ลดการใชน้ํามนั 22 ลา้นลติร
ตอ่ปี 

- ลดอตัราการเสยีชวีติ 116 คน
ตอ่ปี (ไมร่วมอบุตัเิหต)ุ

- ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ
ประมาณ $200 ลา้นตอ่ปี

ANZJPH 2011 Thailand???

การมสีว่นรว่มในการลด GHGs ของภาคสธ.

วตัถปุระสงค ์
- สง่เสรมิใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ดาํเนนิงานลดโลกรอ้นในสถานบรกิารฯ ภายใตก้จิกรรมและกลยทุธ ์
GREEN and CLEAN

- ใหส้ถานบรกิารสาธารณสขุในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเป็น
แบบอยา่งในการดาํเนนิงานลดโลกรอ้น 

ผลการดาํเนนิงาน (ภาคสมคัรใจ) 
สถานบรกิารสาธารณสขุเขา้รว่ม
โครงการ จาํนวน 10,644 แหง่ 
(โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทวัไป 
โรงพยาบาลชุมชน จาํนวน 835 แหง่ 
และเป็นโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตาํบล จาํนวน 9,769 แหง่)

กจิกรรม GREEN&CLEAN

G

E

R E

N



สรปุ

Driving Force
- การเปลยีนแปลง
ของประชากร 
- การพฒันา
เศรษฐกจิ/
ภาคอตุสาหกรรม
- การใชพ้ลงังาน / 
การขนสง่
- สงัคมเมอืง/การ
วางผงัเมอืง

GHG 
Emission

Exposure
การ

เปลยีนแปลง
ของสงิแวดลอ้ม 
ระบบนเิวศ เชน่
-  อณุหภมู ิ
-  ปรมิาณฝน
-  ภยัพบิตั ิ
-  ระดบันําทะเล
เพมิสงูขนึ

Health 
Impacts

- ทางตรง
- ทางออ้ม

กลุม่เสยีง

การเปลยีนแปลง
ทางธรรมชาติ Adaptation/

มาตรการลด
ผลกระทบ

Mitigation

Health 
Adaptation

CLIMATE
CHANGE

ลดความเสยีง
ตอ่สขุภาพ

มาตรการใน
การจดัการ

THANK YOU
หากมขีอ้เสนอแนะหรอืขอ้สงสยั กรณุาตดิตอ่ไดท้ี
...........
กองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ  กรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสขุ
      โทรศพัท ์: 0 2590 4342
      โทรสาร : 0 2590 4356
E-mail address: siriwan9@gmail.com
หรอื pun_pun7@hotmail.com



ความสําคญัของการบูรณาการ 
การรับมอืและการปรับตัว 

ต่อการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

 

นายวษิณุ  เจริญ  สาํนักการระบายนํา กรุงเทพมหานคร 

2 กนัยายน 2558 

Source:  IPCC AR5 

การเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ....เกดิขนึตลอดเวลา   วกิฤต 

Crisis Management Model 

วิกฤต 

ผลกระทบ 

ความตระหนัก 
ภยัคกุคาม & โอกาส 

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน 

เชิงลบ เชิงบวก ลกระ

มตระ

การจดัการวิกฤต 

ปรับโครงสร้างองค์การ  ปรับวัฒนธรรม ค่านิยม  กาํหนดกลยุทธการจดัการ 

ผลลัพธ์ ผลลัพ

้ ์ ํ

ปัจจัยภายนอก 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
อุณหภูมเิฉลีย่ของโลกสูงขึน้ 



CO2 

CO2 

CH4 

ปัจจัยภายใน 

การปลดปล่อย GHG  ในชีวติประจาํวัน 

  - ความกว้างเฉลีย่ของชายฝั่งถกูกดัเซาะไปแลว้ประมาณ 900-1,200 เมตร   
  - อตัราการกดัเซาะเฉลีย่ 7 เมตร/ปี 
  - ปี พ.ศ.2538 – 2556 สญูเสียทีด่นิทาํกนิรวม 380 ไร ่ เฉลีย่ 20  ไร/่ปี 
  - ประชาชนขายทีด่นิและย้ายถิน่ฐาน ประมาณ 60 % ของผู้มทีีด่นิตดิชายทะเล 

พนืทชีายทะเลบางขุนเทยีน 

้ ี่ ฝัฝฝ่

ผลกระทบเชิงลบ  >> เกดิภยัคุกคาม (Treats) 

ผลกระทบเชิงลบ  >> เกดิภยัคุกคาม (Treats) 

  - อุทกภยั ปี พ.ศ. 2554 
  - เกดิความเสียหายทางดา้นเศรษฐกจิ 
  สังคม 

  - ภยัแลง้   

ผลกระทบเชิงลบ  >> เกดิภยัคุกคาม (Treats) 



ผลกระทบเชิงบวก  >> เกดิโอกาส  (Opportunities) 

-การตระหนกั (Awareness)  
-การตืน่ตวั (Activation) 
-ความรว่มมอื (Cooperation) 
-การจดัการองคค์วามรู้ (KM) 
-การวจิยัและพฒันา (R&D) 

Crisis Management on Adaptation 

การจัดการวกิฤต 

ปรับโครงสร้างองค์การ 
ปรับวัฒนธรรมองค์การ 
ค่านิยมขององค์การ 

กาํหนดกลยุทธ์          
การรับมือและปรับตัว 

ผลลพัธ์ 

นธรร

ั

กาํหนดกล

p
Integration 

บรูณาการ 

-PPPPs 
-CSR,SSR 

-Reorganization 
-Set up HQ. 
-Empowerment 

-Prevent/Minimize Impacts 
-Growth  Stability  Sustainable 

-Plans 
-Measures 
-Projects 
-Activities 

องคค์วามรู ้ (7Ks) 

ประสบการณ ์

หน่วยงานตา่งๆ 

มาตรการตา่งๆ 

กรณีตวัอย่าง :: แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลยีนแปลง
สภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2556-2566 

• JICA ได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ดาํเนินงานจัดทาํแผนแม่บทฯ    
• ระยะเวลาการดาํเนินงานมีนาคม 2556 – กันยายน 2558 
• ประกอบด้วยแผนงาน 5 ด้าน   
 

 
การขนส่งทยีังยืนและเป็น
มิตรต่อสิงแวดล้อม 

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้
พลังงานทางเลือก 

การจดัการขยะและการ
บาํบดันําเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การวางผังเมืองสีเขียว 

การรับมือกับการเปลยีนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

คณะทาํงานขบัเคลอืนแผนฯ 
ด้านแนวทางการรับมอืกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

บรูณาการ ผู้เชียวชาญหลายสาขา 

หน่วยงานหลายด้าน 

ประสบการณ์หลากหลาย 

มาตรการหลากหลาย 



การดาํเนินการของคณะทาํงานฯ 

กาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินการตามแผนแม่บทฯ 

ระบุมาตรการด้านการปรับตัวลงในแผนแม่บทฯ 

จาํแนกมาตรการ (Strengthen,Acclimatize,Fundamental)  
และหาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการด้านการปรับตัวและมาตรการด้านอืนๆ เพือการทาํงานแบบบูรณาการ 

ลาํดับความสําคัญของมาตรการปรับตัว และกาํหนดตัวชีวัดติดตามและประเมินผลของมาตรการ (M&E Table) 

วิเคราะห์ ระดับของมาตรการการรับมือ และกรอบระยะเวลาของผลกระทบ 
ป้องกันได้  , ลดผลกระทบได้  , ต้องปรับตัว ระยะสัน 1 - 3 ปี   ,  ระยะกลาง 3 - 5 ปี   ,  ระยะยาว 5 - 10 ปี  

รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา มาตรการ และแผนการดาํเนินการในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติทคีัดเลือก 
สภาพปัญหาปัจจุบัน การดาํเนินการในปัจจุบัน สภาพปัญหาในอนาคต การดาํเนินการทจีาํเป็นในอนาคต 

คัดเลือกภยัพบิตัิทเีกียวกับภาวะโลกร้อนทสีาํคัญทกีรุงเทพมหานครประสบอยู่ 
การกัดเซาะชายฝัง นําท่วม ภยัแล้งและการรุกลาํของนําเค็ม 

ตัวอย่าง : ตารางข้อมูลมาตรการด้านการกดัเซาะชายฝัง ตามมิติกรอบเวลา 
ระดับการปรับตัว สถานะของมาตรการและความสัมพนัธ์กบัมาตรการด้านอนืๆ 

A    X : Adaptation measure is needed to be implemented before other Task Force X 
A = X : Measures of adaptation and other TF can be/should be implemented at the same time 
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Time scale 
of impact Adaptation level Adaptation measure Condition 

Relationship with other TF 

Trans 
port (T) 

Energy (E) Waste/ 
Wastewater 

(WW) 

Green Urban 
Planning (G) 

Short term 
1-3 years 

Level 1 
Prevention 

Improvement of dike system (BMA et al., 2009) Not yet        
A G 

Level 2 
Minimize impacts 

Promote people’s knowledge on benefits of 
mangrove forest and its conservation 

Ongoing        
A       G 

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Set up joint committee of stakeholders to develop 
the coastal area management master plan by 
adopting integrated coastal zone management 
approach (MOEJ, 2008) 

Not yet        
A G 

Midterm 
3-5 years 

Level 1 
Prevention 

Construct permanent coastal erosion defense 
(Stone dike) โครงการก่อสร้างคันหนิ 

Not yet        
A        G 

Comprehensive sediment control along rivers and 
coastal areas (MOEJ, 2008) 

Not yet      
A        G 

Level 2 
Minimize impacts 

Rehabilitate mangrove forest along the shoreline 
of Bang KhunThian (The World Bank, 2010) 

Ongoing        
A G 

Develop integrated land use plan that address 
land use patterns in area prone to erosion 

Ongoing  
A       T 

     
A       G 

Coastal Monitoring Center 
ศูนย์สํารวจและเฝ้าระวังชายฝัง 

Not yet       
A       G 

Long term 
5-10 years 

Level 2 
Minimize impacts 

Implement integrated land use plan Ongoing  
A=T 

 
A=E 

 
A=WW 

 
A=G 

หมุดหลัก
เขต  29 

หมุดหลักเขต  28 

หมุดหลักเขต  
29 

อ่าวไทย 

เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 

แนวคันไม้ไผ่ระยะท ี1 ทกี่อสร้างแล้วเสร็จ ยาวประมาณ 4,190 เมตร 

แนวคันไม้ไผ่ทดีําเนินการก่อสร้างแล้ว  ยาวประมาณ 900 เมตร ต 
แนวคันหนิป้องกันการกัดเซาะ 

แนวคันไม้ไผ่ระยะท ี2 ทกี่อสร้างแล้วเสร็จ ยาวประมาณ 4,900 เมตร 
แนวคันไม้ไผ่ระยะท ี3 ทกี่อสร้างแล้วเสร็จ ยาวประมาณ 4,200 เมตร 

ก่อสร้างศูนย์สํารวจและเฝ้า
ระวังชายฝังทะเลบางขุนเทียน 

15 

คันดนิ 

แนวคันหนิป้องกันการกัดเซาะ ตลอดแนวชายฝัง 4.7 กิโลเมตร 

พืนทปีลูกป่าชายเลน 

16 16



ตัวอย่าง : ตารางข้อมูลมาตรการด้านการป้องกนันําท่วม ตามมิติกรอบเวลา 
ระดับการปรับตัว สถานะของมาตรการและความสัมพนัธ์กบัมาตรการด้านอนืๆ 
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Time 
scale of 
impact 

Adaptation level Adaptation measure Condition 

Relationship with other TF 

Trans 
port (T) 

Energy (E) Waste/ 
Wastewater 

(WW) 

Green 
Urban 

Planning 
(G) 

Short term  
1-3 years 

Level 1 
Prevention 

Dredge of drainage channels Ongoing  
A=T 

      

Construct flood protection system (e.g., 
pumping station, water gate, flood dyke, 
tunnel) with proper supporting system such 
as alternative power sources and 
transmission lines 

Ongoing    
A       E 

    

Level 2 
Minimize impacts 

Promote people’s participation to maintain 
community canal 

Ongoing  
A=T 

      

Midterm 
3-5 years 

Level 1 
Prevention 

Construct community-based small scale 
retention pond 

Not yet      
A       WW 

  

Construct and elevate outer ring road as 
alternative for transportation during flood 

Ongoing  
A T 

      

Level 2 
Minimize impacts 

Establish flood hazard maps 
จัดทาํแผนทีเสียงภัยนําท่วม 

Not yet        
A       G 

Enforce law on land use and adopt 
integrated land use planning e.g., prohibit 
construction in flood prone area 

Not yet        
A       G 

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Utilize urban planning measures Ongoing  
A       T 

     
A       G 

Long term 
5-10 years 

Level 2 
Minimize impacts 

Enforce law on land use and integrated land 
use planning (BMA et al., 2009) 

Not yet  
A       T 

     
A       G 

A    X : Adaptation measure is needed to be implemented before other Task Force X 
A = X : Measures of adaptation and other TF can be/should be implemented at the same time 
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Inundation under 2-day  
rainfall 405 mm scenario 

       Yokohama flood hazard map 
Source: http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/life/security/bosai/image/04tsurumichuuou/1.pdf 

ตวัอย่างแผนทเีสยีงภยันําท่วม 

Title of Project 
/ Action 

Baseline 
indicator 

End Project / 
Action 
indicator 

Data / 
Information 

Data / 
Information 
Provider 

Reporting 
cycle 

Other Remarks 

Coastal Erosion 
Project 
 
1.1 Constructing 
permanent 
coastal erosion 
defense (Stone 
dike) 

• FS was almost 
complete 
(90%) 

• FS 100% done • Final FS 
Report 

• DDS, BMA 
• Consultant 

• Once a year 

• EIA Approve is 
in processing 

• EIA was 
approved 

• Final EIA 
Report 

• DDS, BMA 
• ONEP 

• Once a year 

• Detailed 
Design is 90% 
complete 

 

• Detailed 
Design 100% 
done 

 

• Tender document 
• Specification 
• Cost  Estimation 
• Detailed Design 

• DDS, BMA 
 

• Once a year 

• Budgetary 
approved in NG 
Plan but BMA 
can get after EIA 
was approved 

• Earn budget 
 

• National 
Erosion Master 
Plan 

 

• Dept. of Budget, 
BMA 

• DMCR, MOE  
• BB, NG 

• Once a year 

• Construction 
not yet done 
 

• Construction of 
Center and 
Stone Dike 
100% (5.2 km) 

• Construction 
Report (Length, 
wide and 
height of dike) 

• DDS,BMA 
• Construction 

Company 
 

• Once a year 
 

 

• Sedimentation 
will not  be 
increased or 
reduced more 

• Sedimentatio
n will be 
increased 
 

• Thickness of 
sedimentation 

• DDS,BMA 
 

• Once in 6 
months 

 

• Mangroves 
areas will not  
be decreased 
or reduced 
more 
 

• Mangrove 
areas will be 
increased 
 

• Areas  of 
mangrove 

• DOE , BMA 
 

• Once in 6 
months 
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ตวัอย่าง : ตารางตดิตามและประเมนิผล (M/E table)  

Before 
construction 

After 
operation 

การปรับตัวรับมอืกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
            เราทุกคนร่วมมอืกนัได้ 

วางแผน,กาํหนดมาตรการ,
จัดทาํโครงการ,สร้างเครืองมือ 

ตระหนักถงึภัย,ตดิตามข่าวสาร,
ปรับตัวป้องกันตนเอง 

สร้างความร่วมมือ,
แลกเปลียนข้อมูล, 

ใช้เครืองมือภาครัฐให้
เกดิประโยชน์สูงสุด 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน/ประชาชน 

X 



เราได้อะไรจากการรับมือและปรับตัว 
ต่อการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ความเสียง 
RISK 

ภาวะวกิฤต ิ
Crisis 

ความเสียหาย 
Damage X X 

บรหิาร จดัการ ป้องกนัและบรรเทา 

บรูณาการ 

+ 

สรุปความสาํคัญ 

การเปลยีนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

มาตรการลด 
Emission 

มาตรการรับมือ
และปรับตัว 

ผลกระทบ 

การแก้ไข 
การอยู่

ร่วมกับ CC 

มนุษย์ 

มาตรการทยีงัยืน 

สังคมทมีีการเจริญเตบิโต มีเสถยีรภาพและมีความยังยืน 

ขอบคุณครับ 
 

visnuc@hotmail.com 
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. . 2556-2559  

 BMUB-IKI Support for integrating the 
agricultural sector into National Adaptation Plans (NAPs) 

UNDP-FAO 



12  
( . . 2560-2564) 

 

I.  

. . 2556-2559  

3 

Cropland group 
 

Livestock group 
 

Paddy rice group 
 

Soil carbon and nitrogen 
cycling cross-cutting 

group 
 

Inventory and 
measurement cross –

cutting group 
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II. 

 

 (BMUB-IKI Support for integrating the 

agricultural sector into National Adaptation Plans)  

10 

:: 
(NAPs) 

 The national adaptation plan (NAP) process was established 
under the Cancun Adaptation Framework (2010).  
 It enables Parties to formulate and implement national adaptation plans 

(NAPs) as a means of identifying medium- and long-term adaptation 
needs and developing and implementing strategies and programmes to 
address those needs.  

 It is a continuous, progressive and iterative process which follows country-
driven, gender-sensitive, participatory and fully transparent approach.  

• The NAP process is an opportunity for countries to be able to 
address risks and vulnerabilities in climate-sensitive sectors and 
to coordinate these actions with wider national processes 
(climate strategy, planning and budgeting processes)  

11 
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Outcome 1:  

Technical capacity 
and institutions on 
NAPs strengthened 

 

Outcome 2:  

Integrated 
roadmaps for 

NAPs developed 

Outcome 3:  

Evidence-based 
results for NAPs 

improved 

Outcome 4:  

Advocacy and 
knowledge-sharing 
on NAPs promoted 

1.1 Training in 
adaptation-sensitive 
planning and 
budgeting 
 

1.2 Training in 
economic valuation 
and cost-benefit 
analysis for 
adaptation options in 
agricultural sector 
 

1.3 Developed 
training materials 
based on needs 
identified  

2.1 Formulate 
roadmaps for 
integrating climate 
into agriculture sector 
planning 
 

2.2 Update national 
development plans 
taking into account 
cross-sectoral climate 
change concerns in 
agricultural sector 
 

2.3 Update 
Agriculture 
Supplement to the 
LEG guidelines  

3.1 Design and apply 
impact assessment 
framework for existing 
agriculture-based 
livelihood projects  
 

3.2 Strengthened 
capacity of agriculture-
based monitoring units 
for monitoring 
adaptation 
effectiveness  
 

3.3 Generated case 
studies on evidence-
based results 

4.1 Convened 
exchanges on science, 
technology and economics 
of adaptation to support 
integration of adaptation 
options into national 
adaptation plans  
 

4.2 Global outreach for 
supporting UNFCCC 
processes, LEG work, 
Adaptation Committee 
and Green Climate Fund 
 

4.3 Annual report on 
integrating agriculture 
into the NAP process 

1.1 Training in
adaptation-sensitive
planning and
budgeting

2.1 Formulate 
roadmaps for
integrating climate 
into agriculture sector 
planning

3.2 Strengthened 
capacity of agriculture-
based monitoring units
for monitoring
adaptation
effectiveness

1.2 Training in
economic valuation
and cost-benefit
analysis for 
adaptation options in 
agricultural sector
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