
 

 

2.4 CCSD for Thai stakeholders (20 - 22 January 2016) 



สถานการณ์โลกด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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พระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2532 2

อุณหภูมิโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ส่งผลกระทบ ทั้งด้านความถี่ และความรุนแรง 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผลิตภาพ (productivity) ของประเทศ

ภาคป่าไม้ และการเกษตร
• ความเสียหายจากความแห้งแล้ง
• ผลผลิตการเกษตรตกต่ า

ทรัพยากรน้ า
• อุทกภัย
• ภัยแล้ง

สุขภาพอนามัย
• ควบคุมโรคระบาด
• โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
• การกัดเซาะชายฝ่ัง
• ท าลายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ และในท้องถิ่น 
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ในปี 2543ในปี 2536
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หิมะบนยอดเขาคิลิมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย  
ละลายเกือบหมด ในระยะเวลาเพียง 7 ปี

น้ าแข็งขั้วโลก ธารน้ าแข็ง และหิมะบนยอดเขา ละลาย



ธารน้ าแข็ง Portage ที่อลาสกา บริเวณข้ัวโลกเหนือ
ในปี 2537 ในปี 2547

ที่มาภาพ : Gary Braasch

ผลกระทบจากน้ าแข็งขั้วโลกละลาย
และการขยายตัวของน้ าทะเล

 การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง จากการถูกน้้าท่วม และกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น

 ความเสี่ยงของประชาชน ต่ออุทกภัย ของพื้นที่ชายฝั่ง

 การอพยพที่อยู่ของประชากร ที่อยู่อาศัย และมีที่ท้ากิน บริเวณชายฝั่ง

 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสาขาการผลติ

 ระบบนิเวศชายฝั่งจะมีความเสี่ยง เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง   
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Flood in Thailand (October 2010)

From North to South,
covered areas of 38 affected provinces

Nan Province, 15 Oct 2010 8

Flood hits rice production

Source: Bangkok Post, 27 Oct 2010



9

Flood in Thailand 

ที่มา :  ผศ.ดร.ก้าพล  รุจิวิทย์

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย
 โรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ

จะระบาดในบริเวณกว้าง เนื่องจากอุณหภูมิที่อุ่นข้ึน และช้ืน      
เนื่องจากมีฝนตกมากขึ้น เป็นปัจจัยเหมาะสมสา้หรับยงุหรือแมลงซึ่งเป็น
สื่อ/พาหะของโรคมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลอืดออก มาลาเรีย 

 คาดการณ์ว่า เมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนอีก             1-
3 องศาเซลเซียส ประชากรของโลกประมาณ ร้อยละ 45 จะอยู่อาศัย
ในพื้นท่ีซึ่งเหมาะสมต่อ การแพร่กระจายของโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ 

อาจส่งผล
กระทบต่อ ถึง 1 ใน 3 ของโลก

เพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขใหม่ 

จะส่งผลต่อแหล่งอาศัย และขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์

สูญเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สิน

และโรคพืช 

ซึ่งพืชบางชนิดจะมีผลผลิตตกต่ า หรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร



Heat wave across the globe : 2010 

1. Heat wave in Russia   Heat in Moscow 
reached 104 °F (40 °C) in August 

2. A record high in Los Angeles  The first time 
ever, downtown L.A. 113 °F (45 °C)

3. Record heat in Sudan 121 °F (49.4 °C)

4. New all-time highs in the Middle East         
Iraq reached 125.6 °F (52 °C) in July

5. A new all-time high in Asia Pakistan hit     
129 °F  (53.8 °C) on June 1

Sources: Guardian, AOL News, AccuWeather, BBC, NBC, Wall St. Journal, New York Times, Houston Chronicle

Sense a trend ?
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ท าไมเราต้องช่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน  มูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 

ผู้ได้รับผลกระทบ คือภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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กิจกรรมของมนษุย ์จากการพฒันาประเทศดา้น

ตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ภาคพลงังานและ

อตุสาหกรรม” พบว่า การผลติไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าใน

โรงงาน-อาคาร-บา้นเรือน รวมทัง้การเผาไหม้

เชือ้เพลงิจากการคมนาคม ขนสง่ ขยะ ของเสยี น า้เสยี 

ไดป้ลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก ในปริมาณมาก  

ในขณะที่ “ป่าไม”้ ซ่ึงเป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อนของ

โลกถกูท าลายไป    

 สาเหตขุองปัญหาโลกรอ้น



กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน 

อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้ง การคมนาคมขนส่ง ที่ต้องใช้น้ ามัน 

หรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

กระบวนการอุตสาหกรรม
ปล่อย CO2 และก๊าซอ่ืน

ขยะ ของเสีย น้ าเสีย
 ปล่อยก๊าซมีเทน CH4

การตัดไม้ท าลายป่า
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

เกษตรกรรมและปศุสัตว์
 CO2, CH4, N2O

การเผาในท่ีโล่ง
 CO2, CH4, N2O , Toxic Fume

ท่านคิดว่าเราทกุคนมีสว่นกอ่ใหเ้กิดกา๊ซเรือนกระจกหรอืไม่ ?

Q: จดัล าดบักิจกรรมท่ีปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก (มาก นอ้ย)

เปิดไฟหลอดไส้ 60 วัตต์
นาน 1 ช่ัวโมง

เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 8 ช่ัวโมง

รีดผ้า 1 ช่ัวโมง

ขับรถกระบะเป็นระยะทาง 30 กม.



Ans: ล าดบักิจกรรมท่ีปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (มากนอ้ย)

Emission kg CO2

0 1 2 3 4 5 6 7

เปิดไฟหลอดไส้ 60 วตัต์ นาน 1 ชัว่โมง
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 8 ชั่วโมง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

บรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลง

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
สูงสุดในรอบ 420,000 ปี 
(ปัจจุบันอยู่ที่ 400 ppm)

กิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้
ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว

การปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก”เป็นสาเหตุของโลกร้อน 
และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ที่มาข้อมูล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2557) Source: IPCC

จากกิจกกรมต่างๆ คือ
การใช้พลังงาน 25.9%
อุตสาหกรรม   19.4%
คมนาคมขนส่ง 13.1%
อาคาร/บ้านเรือน 7.9%
ป่าไม้             17.4%
เกษตร/ปศุสัตว์ 13.5%
ขยะ/น้ าเสีย      2.8%

เกิดจากการปล่อยก๊าซฯ ของประเทศต่างๆ 194 ประเทศรวมกัน
ประเภทก๊าซฯ  เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 73 %
(ซ่ึงมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิ 56 %
และจากการตดัไม้ท าลายปา่ 17 %)รวม 49,000 ล้านตัน 

ในปี 2547 (2004)

แหล่งปล่อยก๊าซฯ 
•ผลิตไฟฟ้า/พลังงาน 25.9 %
• ใช้พลังงานในอุตสาหกรรม     

19.4 %
• ใช้เช้ือเพลิงในการขนส่ง  

13.1 %
• ใช้พลังงานในอาคาร 7.9 %
•ปล่อยก๊าซฯ จากป่าไม้             

17.4 %
• เกษตร/ปศุสัตว์   13.5 %
•ขยะ/น้ าเสีย     2.8 %
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... แต.่.. หากรวมประเทศที่
ปล่อยก๊าซฯ น้อยกว่า 1% 
รวมกัน จะคิดเป็น 24% 

ของทั้งโลก !
24



จากการประชุมสมัชชารัฐภาคี อนุสัญญาฯ สมัยท่ี 16 
(COP 16) ณ เมืองแคนคูน เม็กซิโก ได้มี 

Decision 1/CP.16
ก าหนดเป้าหมายโลก (Global Goal) ควบคุม
อุณหภูมิโลก ให้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

“Below 2 degrees Celsius”
เม่ือเทียบกับช่วง Pre-industrial level

น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ในระยะยาว

.               56 Giga tons CO
2
equivalent = Emissions from  

Business as Usual in 2020 

Below 2 degrees scenario ทั่วโลกต้องมีการปล่อยก๊าซฯ ที่ Deep cuts in global GHG emission ลงตามเส้นสีเขียว  

แต.่..โลก ยังมชี่องว่างที่ขาดอยู่ จาก Mitigation Pledge ของประเทศตา่งๆ  ที่ประมาณ 5,000 - 9,000 ล้านตัน ในปี 2020 !

5,000 – 9,000 million tons CO2
equivalent/ year

Emissions gap in 2020

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของทุกประเทศในโลก รวมกัน 
จะต้องมีทิศทางเช่นนี้  จึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายโลกที่
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศา
หากตั้ง เป้าหมายโลก ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกนิ 1.5 
องศา

1990 2020 2050

Source: UNEP

53 GtCO2e (lenient)

49 GtCO2e (strict)

44 GtCO2e   ( 2 C)

The European Union



What about Thailand ?

ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 229 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในปี 2000 โดยปล่อยก๊าซฯ สูงสุดจากภาคพลังงาน (การผลิตพลังงาน การใช้พลังงานในอาคาร
ต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในการคมนาคม-ขนส่ง)  70 % ตามด้วย 
ภาคเกษตรกรรม-ปศุสัตว์  กระบวนการอุตสาหกรรม ขยะ-ของเสีย และป่าไม้ ตามล าดับ

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2554) 30

31

คาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของไทย 
ในปี พ.ศ. 2593 (2050) (Million tons CO2 equivalent)

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และ 
emission trends ในอนาคต -- ยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนสูงไปจนถึงปี ค.ศ. 2050



ประเทศ
พัฒนาแล้ว

ประเทศ
ก าลังพัฒนา

ประเทศก าลังพัฒนา มี
ส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก 
• โดยความสมัครใจ 
• ตามก าลังศักยภาพ 
• พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือน

กระจก โดยสมัครใจ ตามพิธี
สารเกียวโต

ประเทศพัฒนาแล้ว  
มีพันธกรณี ลดก๊าซเรือน
กระจก ตาม
• อนุสัญญา UNFCCC 
• พิธีสารเกียวโต

อนุสัญญาฯ ขอให้ ประเทศพัฒนาแล้ว 
แสดงเจตจ านง“เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีครอบคลุม ทุกสาขาเศรษฐกิจ” ด าเนินงาน   ลด
ก๊าซฯ รวมท้ังส่งรายงาน Biennial Report

2012 2020

ภาคีด าเนินงานพิธีสารเกียวโต รอบพันธกรณีท่ี 2

อนุสัญญาฯ ขอให้ ประเทศก าลังพัฒนา แสดง
เจตจ านง โดยความสมัครใจ “แผนด าเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ 
(NAMAs)” ซึ่งจะน าไปสู่การลดก๊าซฯ ในปี 2020 โดย
ตรวจวัด รายงาน ทวนสอบ (MRV) ข้อมูลได้ รวมท้ัง ส่ง
รายงาน Biennial Update Report 

ข้อตกลงใหม่
ของโลก 
มีผลบังคับ ทางกฎหมาย
จะบังคับใช้ กับทุกประเทศ 
นับจากปี 2020
ปัจจุบัน เจรจาภายใต้ คณะท างาน 
ADP เพื่อให้แล้วเสร็จ และรับรอง
ได้ใน COP21 Paris  ปี 2015

กฎหมายฉบับใหม่ ของโลก (The 2015 Agreement) 

ที่มาข้อมูล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2557)

การเจรจาภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

United Nations Framework Convention on Climate 
Change

(UNFCCC)













What is happening ?



สรุปผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 
(COP21)
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ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

COP 21 รับรอง ความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement 
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รับรองความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

เง่ือนไขการมีผลบังคับใช้ 30 วัน หลังจากที่รัฐภาคีอย่างน้อย 55 รัฐภาคี ซึ่งครอบคลุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อย 55% ของโลก ได้ให้สัตยาบัน 

องค์กรก ากับดูแล
(Governing body)

Conference of the Parties serving as the Meeting of the 
Parties to the Paris Agreement หรือ CMA

วัตถุประสงค์หลัก ของความตกลงปารีส
Article 2 This Agreement,… aims to strengthen the global response to 

the threat of climate change, in the context of sustainable development 
and efforts to eradicate poverty, including by:

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-
industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C
above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and 
impacts of climate change;

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and 
foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in 
a manner that does not threaten food production;

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low GHG emissions 
and climate resilient development.
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ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

และความน่าเชื่อถือ
ในระดับโลก

การสนับสนุน
ทางการเงิน
เทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพ

1 2

3 Means of 
implementatio
n

4

การลด
ก๊าซเรือนกระจก

การปรับตัว
ต่อผลกระทบ
/ความสูญเสีย 
และพิบัติภัย

ความตกลงปารีส ได้ก าหนดกรอบด าเนินงานใน 4 เรื่องหลัก คือ



Article 4.1

In order to achieve the long-term temperature goal set out in
Article 2,

 Parties aim to reach global peaking of GHG as soon as possible,
recognizing that peaking will take longer for developing country Parties,

 and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best
available science,

 so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources
and removal by sinks of GHG in the second half of this century,

 on the basis of equity, and in the context of sustainable development and
efforts to eradicate poverty.

65

1. การลดก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION)

66

 Developed country Parties 
 Should continue taking the lead 
 by undertaking economy-wide absolute emission reduction 

targets.

 Developing country Parties
 Should continue enhancing their mitigation efforts, and 
 are encouraged to move over time towards economy-wide 

emission reduction or limitation targets 
 in light of different national circumstances. 

1. การลดก๊าซเรือนกระจก (MITIGATION)

เป้าหมาย และ เจตจ านงของประเทศ
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 Each Party shall prepare, communicate and maintain successive NDCs
that it intends to achieve

 Parties shall pursue domestic mitigation measures.

 All Parties shall provide the information necessary for clarity, 
transparency and understanding

 Each Party shall communicate NDC every 5 years

 Parties shall account for their NDCs ensure the avoidance of double 
counting

 As nationally determined contributions (NDCs) to the global response 
to climate change are to undertake and communicate ambitious 
efforts… with the view to achieving the purpose of this Agreement in 
Article 2.  

 The efforts of all Parties will represent a progression over time, while 
recognizing the need to support developing country Parties for the 
effective implementation of this Agreement. 

1. MITIGATION – เกี่ยวกับ แนวทางความร่วมมือต่างๆ 
(Cooperative approaches)
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Parties shall, 
 where engaging on a voluntary basis in cooperative 

approaches 
 that involve the use of internationally transferred 

mitigation outcomes towards NDCs, 
 promote SD and ensure environmental integrity and 

transparency, including in governance, and 
 shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the 

avoidance of double counting, consistent with guidance 

Parties recognize that
 Some Parties choose to pursue voluntary cooperation in 

the implementation of their NDCs 
 to allow for higher ambition in their mitigation and 

adaptation actions and 
 to promote sustainable development and environmental 

integrity



2. ADAPTATION การด าเนินงานด้านการปรับตัว

Parties hereby establish the Global Goal on 
Adaptation of 
• enhancing adaptive capacity, 
• Strengthening resilience and 
• Reducing vulnerability
with a view to contributing to SD and ensuring an 
adequate adaptation response in the context of the 
temperature goal referred to in Article 2.

• แต่ละรัฐภาคี ต้องด้าเนินกระบวนการ จัดท้าแผนการปรับตวั และน้าไปสู่การปฏิบัติการด้าเนินงานด้านการ

ปรับตัว ตามความเหมาะสม

• แต่ละรัฐภาคี ควรส่ง รายงานด้านการปรับตวั และปรับปรุงรายงาน ให้เป็นปัจจุบัน โดยอาจประกอบด้วย 

ล้าดับความส้าคัญของการด้าเนินงาน การสนับสนุนท่ีต้องการ ฯลฯ ตามความเหมาะสม
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2. LOSS AND DAMAGE ความร่วมมือในการรับมือกับ
ความสูญเสีย และพิบัติภัย
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• ส่งเสริมความร่วมมือ รวมถึง ผ่านกลไก Warsaw International 
Mechanism for Loss and Damage ภายใต้การก้ากับดูแลของ CMA

• ประเด็นความร่วมมือ อาทิ
• ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
• ความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
• ความต้านทานของระบบนิเวศ และชุมชน
• ประกันภัยความเสี่ยง
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การ
ด าเนินงาน

• ประเทศพัฒนาแล้ว
ต้องให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ประเทศ
ก้าลังพัฒนา
• สนับสนุน ให้ รั ฐภาคี
อื่นๆ ให้การสนับสนุน
ด้านการเงินโดยสมัครใจ

• รัฐภาคี ต้องส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการ
พัฒ น า แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี

• รั ฐภาคีควร ร่วมมื อ
เ พ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ก า ลั ง
พัฒนาในการด้าเนินงาน
ตาม ความตกลงปารีส

กลไก
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน

Financial Mechanism Technology
Mechanism

(CMA จะพิจารณา
โครงสร้างองค์กรส้าหรับ
การเสริมสรา้งศักยภาพฯ 
ภายใต้ความตกลงฯ)

Standing 
Committee on 
Finance

Technology 
Executive 
Committee

การสนับสนนุ

3. SUPPORT - MEANS OF IMPLEMENTATION   (Articles 9, 10, 
11)
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ความโปร่งใสของ การด าเนินงาน และ การสนับสนุน
4. TRANSPARENCY OF ACTION & SUPPORT   (Article 13)

Transparency Framework
ค.โปร่งใสของการด าเนินงาน ค.โปร่งใสของการสนับสนุน

 รัฐภาคีต้องให้ข้อมูล ตามท่ีก้าหนดไว้ อาทิ
 รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

 ข้อมูลท่ีมีความจ้าเป็นในการติดตาม ความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน

มีการตรวจสอบข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ให้ CMA ในการประชุม สมัยที่ 1
รับรองรูปแบบ วิธีการ และแนวทาง ส้าหรับการด้าเนินการด้านความโปร่งใส ตามความเหมาะสม

 เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 ระบุแนวทางพัฒนาความต้องการการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติม ฯลฯ



กระบวนการ ประเมินความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์

4. GLOBAL STOCKTAKE   (Article 14)

และเป้าหมายของความตกลงฯ

CMA ต้องมี การทบทวนการด าเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส เป็นระยะ 
เพ่ือประเมินความคืบหน้าในภาพรวมในการบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมาย
ระยะยาวของความตกลงนี้

1st Global Stocktake และทุกๆ 5 ปีถัดไป
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INDCs บรรลุเป้าหมาย 2 °C หรือไม่

• การด้าเนินงานตาม INDCs ที่ส่งมา จะท้าให้
ระ ดับการปล่อยก๊ าซ เ รือนกระจกรายปีรวม
โดยประมาณ อยู่ท่ี 55.2 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 
2025 และ 56.7 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 2030

• ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีรวม
โดยประมาณดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมาย < 2 °C ได้
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รายงานสังเคราะห์โดยส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf

• INDCs จะสามารถจ ากัดการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิโลกได้ อยู่ท่ี 2.7 °C โดยประมาณ 
ในปี ค.ศ. 2100

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 9

โทร 0 2141 9790 โทรสาร 0 2143 8400

Email :  info@tgo.or.th  
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เจตจ านงการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย

Pre-2020

Post-2020

“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, subject to the level 
of international support provided […]”

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 percent 

from the projected business-as-usual (BAU) level by 2030. The level of 

contribution could increase up to 25 percent, subject to adequate and 

enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement 

[…]”

 การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMAs)

 ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC)

RE EE Bio-fuels Transport

Inclusion of LULUCF will be decided later

Coverage:

Coverage: Economy-wide



77ที่มา : กสว.

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558
มีรัฐภาคีส่ง INDCs แล้ว รวม 147 รัฐภาคี

ตัวอย่าง INDCs ที่ส่งโดยรัฐภาคีตา่งๆ

รัฐภาคี ระดับการลดกา๊ซฯ
หลังปี 2020

เทียบกับ ก าหนดเวลา ประเภทก๊าซฯ/ สาขาการ
ปล่อย

ภาคีภาคผนวกที่ 1 (Annex I Parties)

EU อย่างต้่า 40% ปีฐาน 1990 2021 – 2030 6 + NF3 / Economy-
wide

Japan 26% ปีฐาน (FY) 2013 FY2021 – FY2030 6 + NF3 / Economy-
wide

US 26 – 28% ปีฐาน 2005 บรรลุในปี 2025 6 + NF3 / Economy-
wide

ภาคีนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I Parties): ประเทศก าลังพฒันา

China 60-65% (& peak of CO2

emissions around 2030)
CO2 emissions per unit of 
GDP เทียบกับปี 2005

บรรลุในปี 2030 CO2 / ระบุเป็นกิจกรรม
ในหลายสาขา

Mexico 25% แบบไม่มีเงื่อนไข BAU (Ref 2013) บรรลุในปี 2030 6 + Black Carbon / 
Economy-wide40% แบบมีเงื่อนไข

Republic of 
Korea

37% BAU (850.6 MtCo2e in 
2030)

บรรลุในปี 2030 6 / รวม LULUCF หรือไม่
จะตัดสินใจภายหลัง

Singapore 36% (“with the aim of peaking 
around 2030”)

Emissions Intensity เทียบ
กับปี 2005

2021 – 2030 6 / Economy-wide
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Thank you for your attention

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)



ต่อสู้โลกร้อนด้วยแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีมา : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยาย 24 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมกิติขจร กองทัพบก

 เชื้อเพลิง 60% เสียไปกับการที่ท าให้เครื่องยนต์หมุน

 20% ใช้ในการปรับอากาศ 

 15% เสียไปกับแรงเสียดทานของล้อรถยนต์ 

 เพียง 5% ท้าให้ผู้โดยสารเคลื่อนที่

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

พลงังานจากลิกไนต ์52-62% สญูเสียท่ีโรงไฟฟ้า

 10% ของไฟฟ้าท่ีได ้สญูเสียไประหว่างการเดินทาง

 75-90% ของพลงังานไฟฟ้า สญูเสียไปเป็นความรอ้นที่หลอดไฟ

 เพียง 10-25 % ของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดถ้กูเปลี่ยนเป็นแสงสว่าง

 ลิกไนต ์1 กก. ผลิตไฟฟ้าได ้1 kWh

 สญูเสยีระหว่างทาง เหลอื 0.9 kWh

 สญูเสยีเป็นความรอ้นที่หลอดไฟ เหลอืใชเ้ป็นแสงสว่าง  0.09 kWh

ดงันัน้

หากเปิดไฟท้ิงไว ้บา้นละดวง 60 W

วนัละ 12 ชม.

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก



ดงันัน้  หากเปิดไฟท้ิงไว ้     

บา้นละดวง 60 W วนัละ 12 ชม.

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

16 ลา้นครวัเรอืน

ดงันัน้ หากเปิดไฟท้ิงไว ้             

บา้นละดวง 60 W วนัละ 12 ชม.
16 ลา้นครวัเรอืน

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

เสียลิกไนต ์9,600 ตนัต่อวนั

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มระดบัโลก

=

ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม              

จากประชากร 1 คน

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

X จ านวนประชากร

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก



ปัญหา

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ

สิ่งแวดลอ้ม

เกิดจากการบรโิภค

ท่ีเกินพอดี

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

การบริโภคของไทย

 ขา้วสาร 1 กระสอบ มี 5 ลา้นเม็ด

คนไทย 62 ลา้นคน กินขา้วเหลือคนละ 30 เม็ด/มื้อ   จะมีขา้ว

เหลือทิ้งลง ท่อน า้ 407,340 กระสอบ/ปี

 น ้าท่ีร ัว่ ใสแ่กว้ เต็มภายใน 10 นาที

1 ปี เสียน า้ 10,000 ลิตร หรือ 10 ตนั

 45% ของขยะชมุชนสามารถน ามา Recycle ได ้    

แตม่ีเพียง 19% ท่ีถกู Recycle

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

ท าได้

ถา้อยากจะท า

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

ING Bank ในเนเธอรแ์ลนด์

ลงทนุเทคโนโลยีประหยดัพลงังาน เป็น

เงิน 0.7 ลา้นเหรียญ ในท่ีท าการใหม่

ส าหรบัพนกังาน 2,400 คน เน้ือท่ี 50,000

ตรม. ท าใหใ้ชพ้ลงังานลดลง 92%

 Pay Back 3 เดือน

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก



ประเทศเดนมารก์   

ใชไ้ฟฟ้าลดลง 74% จากการเพ่ิม

ประสิทธิภาพเครือ่งใชไ้ฟฟ้า อาทิ

- ต ูเ้ยน็ จาก 350 เป็น  30 Kwh
- เครือ่งซกัผา้ จาก 400 เป็น  115 

Kwh
- เตาท าอาหาร จาก 700 เป็น 280 

Kwh
ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

Super Window
ท่ีราคาไมแ่พงกว่ากระจก Double Glazing แต่เป็น

ฉนวนกนัความรอ้นไดดี้กว่า 3 เท่า  และใหแ้สงผา่น
มากกว่า 6 เท่า ท าใหอ้าคาร 12 ชัน้  ในเมืองชิคาโก

 ประหยดัแอร์ จาก 750 ตนั เป็น 200 ตนั
 การใชไ้ฟฟ้า ลดลง 72%
 Peak Demand ลดลง 76%
ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

ประเทศไทย

ใชห้ลอดผอมแทนหลอดอว้น 230 ลา้นหลอด
สามารถประหยดัพลงังานได ้ 300 MW หรอื
เท่ากบัโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 1 โรง

ประเทศไทย

เพ่ิมการใชแ้อร ์ปีละ 400,000 เครือ่ง   
 ตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิม 600 MW หรอืเงินลงทนุ 

15,000 ลา้นบาท 

แลว้เราจะตอ้งท าอยา่งไรกนั?
ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก

เศรษฐกิจพอเพียง

ตอ้ง

ร ูจ้กัโลก

ร ูจ้กัเรา

จึงจะเขา้ใจ

ท่ีมา : ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ บรรยาย 24 กมุภาพนัธ ์2550 ณ หอประชมุกิติขจร กองทพับก



เราจะช่วยได้อย่างไร 
เพื่อส่งเสริมการลดวิกฤติโลกร้อนด้วยวิถีไทย

1) ส่งเสริมการปลูกพืชทนน้ าท่วมเหมือนในอดีต เช่น ข้าวฟางลอย หรือพัฒนาพืชทนแล้งให้

เหมาะกับฤดูกาลที่แปรปรวนในอนาคต 
2) ปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสม สามารถแก้ปัญหาการระบาดแมลงศัตรูพืชและโรคระบาด 

เสถียรภาพด้านอาหารในอนาคต

3) บริโภคอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์แต่น้อย การบริโภคแต่น้อย และตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง จะช่วยให้เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงได้

4) ลดการใช้ไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า หากเราใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเท่าใด จะท าให้โรงไฟฟ้าต้อง

เพ่ิมก าลังการผลิตมากขึ้นเท่านั้น

5) การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง การใช้ระบบขนส่งมวลชน การประหยัดน้ ามัน เดิน

หรือใช้จักรยาน

6) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การน ากลับมาใช้ใหม่ การประหยัดน้ า แยกขยะ

8) ส่งเสริมการบริโภคอย่างย่ังยืน ได้แก่ 

- การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน 

- การใช้สินค้าท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7) ลดปริมาณขยะ การลดปริมาณขยะ จะช่วยเป็นการลดปริมาณก๊าซมีเทน ซ่ึงเป็นก๊าซเรือน

กระจกที่ท าให้โลกร้อนถึง 21 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

10) การพัฒนาและใช้พลังงานทดแทน เช่น น้ ามันแกสโซฮอล์ ไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์

9) การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว เพ่ิมพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ รักษาป่า ลดการตัดไม้ท าลายป่า

ถึงเวลาแลว้ท่ีเราทกุคนตอ้ง

ช่วยกนัแกไ้ข และรบัมือกบั

ปัญหาโลกรอ้น

Thank you for your attention

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)



การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า 

นางสาววรรณภา คล้ายสวน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่านาญการพิเศษ 

ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1 www.nesdb.go.th 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change Management for Sustainable Development : CCSD) 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา 
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ประเด็นน่าเสนอ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมคาร์บอนต่่า : ความหมาย 

นโยบายและแผนที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่่า  

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

กลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่่า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคมคาร์บอนต่่า: 
ความหมาย 

www.nesdb.go.th 3 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
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แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดอื่นๆ ที่
กล่าวถึงในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ. 

 Green Growth 
 Green Economy 
 Low Carbon Development 
 Green Growth – Low 

Carbon Development 
 แนวคิด Green Growth และ Green 

Economy มีที่มาจากการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 Low Carbon Development 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (climate change 
mitigation) 



11972 

1992 

2000 

2002 

2012 

2015 

UN Conference on the 
Human Environment 
(Stockholm, Sweden) 
• Our Common Future 

UN Conference on Environment & 
Development (UNCED) (Rio de 
Janeiro, Brazil) 

AKA: The Earth Summit or  
          The Rio Conference 

The Rio+10 
(Johannesburg,  
South Africa) 
• Johannesburg 

Declaration 
• Johannesburg 

Plan of Implementation 

The Rio+20 
(Rio de Janeiro, Brazil) 
• The Future We Want 
• Green Economy 

UN Millennium Summit 
(New York City, USA) 
• MDGs 

• UNFCCC 
• UNCBD 
• UNCCD 

• UN Declaration 
• Agenda 21 
• Forest Principles 

UNFCC: Framework Convention on Climate Change 
UNCBD: Convention on Biological Diversity 
UNCCD: Convention to Combat Desertification 

UN Sustainable Development  
Summit 
(New York City, USA) 
• Transforming Our World:  

The 2030 Agenda for SD 
• SDGs 

MDGs: Millennium Development Goals (8 goals) 
SDGs: Sustainable Development Goals (17 goals, 169 targets) 

UN C f h UN M Th Ri 2Mill i S iMill i 20

พัฒนาการของแนวคิด การพัฒนาอยางยั่งยืน ในบริบทสากล 
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“one that results in improved human well-being and social equity, while 
significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its 
simplest expression, a green economy can be thought of as one which is 
low carbon, resource efficient and socially inclusive.” 

Source: http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/FrequentlyAskedQuestions/tabid/29786/Default.aspx) 

“means fostering economic growth and development while  
ensuring that natural assets continue to provide the resources  
and environmental services on which our well-being relies.  
To do this it must catalyze investment and innovation which will  
underpin sustained growth and give rise to new economic opportunities.” 
 
Source: Toward Green Growth (OECD, 2011) 

เศรษฐกิจสีเขียว และการเติบโตสีเขียว ในบริบทสากล 

6 www.nesdb.go.th 

“can be a “leapfrogging” strategy for developing countries to pursue 
economic development without going down the conventional grow first, 
clean up later” path…  and move away from the resource & pollution 
intensive growth pattern – ‘brown growth’ – to a resource-efficient growth 
pattern – ‘green growth’” 
Source:bhttp://www.unescap.org/esd/environment/lcgg/ 

การเติบโตแบบคารบอนต่ํา ในบริบทสากล 
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•สรางมูลคาเพิม่ โลกาภิวัตน 
•เชื่อมโยงโลก-ทองถิ่น 
•เนนตลาดเฉพาะ 
•พัฒนาโดยยึดพื้นที่เปนหลัก 

•สังคมคารบอนต่ํา 
•จัดการแบบไรของเสีย/ใชวัสดุหมุนเวียน 
•สินคาสีเขียว 
•การมีสวนรวมของประชาชน 

•เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพไมทําลาย
สิ่งแวดลอม •สังคมไมมีความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา •สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู อนุรักษและจัดการ
อยางยั่งยืน •ประชาชนมีสวนรวมพัฒนาทุกดาน 

•ใชแรงงานราคาถูกและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก 

•เนนปริมาณและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต 

วียน

ลือมลํา
ษและจัดการ
ลอมลา

www.nesdb.go.th 

พัฒนาการของการพัฒนาอยางยั่งยืนในบริบทไทย 
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รากฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทไทย:  
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

www.nesdb.go.th 9 

เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการด่ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด่าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ่าเป็นที่
จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน่าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ 
การด่าเนินการทุกขั้นตอน  

สังคมคาร์บอนต่่าที่มีภูมิคุ้มกัน ในบริบทไทย 
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“การพัฒนาที่มุ่งสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดความเสือ่มโทรมและสูญเสียสมดุลใน 
การค้่าจุนการด่ารงชพี ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของ
ประชาชนในทุกสาขาการผลติ” 
 สศช. (2553) 

นโยบายและแผนที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสังคมคาร์บอนต่่า  

www.nesdb.go.th 11 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(11 ด้าน)  

www.nesdb.go.th 12 



นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (11 ด้าน)
12 กันยายน 2557 

การส่งเสริมบทบาทและ 
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ 

การลดความเหลื่อมล้่าของ 
สังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) ด้านเศรษฐกิจ 
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ระยะเร่งด่วน 

14 

ระยะต่อไป 

 ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้อง
กัน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

 แก้ปัญหาน้่าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมบริเวณกว้างและ
ท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน้้า

 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ
ต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้้ามัน
ต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท

 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี ให้จัดเ ก็บได้อย่าง
ครบถ้วน และปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีด้าน
การค้าและขยายฐานการจัดเก็บประเภทใหม่ เช่น
ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดิน

ระยะยาว 

 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม และปรับโครงสร้าง

การบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของสาขาขนส่งให้ทันสมัย
 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

เพิ่มบทบาทสหกรณข์องเกษตรกรให้เป็นผู้ขายสินค้ารายใหญ่
 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ

ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป
 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนากกลางและขนาด

ย่อมให้เข้มแข็ง แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตัลและวางรากฐานให้สามารถขับเคลื่อนได้อยา่ง

จริงจัง

• เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2557 ที่คงค้าง และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ คสช. ได้จัดท้าไว้
• กระตุ้นการลงทุน ด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
• ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม เช่น ลดต้นทุนการผลิต ใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
• ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

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

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

บุคคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับทองถิ่น

ระยะเร่งด่วน 

ระยะต่อไป 

 ลดความเหลื่อมล้่าทางสังคม เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

 ยกระดับคุณภาพแรงงาน ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน
 ปรับปรุงระบบ และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก้ผู้ยากจน และด้อย

โอกาส

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ฯ) ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ ก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน จัดท้าฐานข้อมูลและทะเบียนผู้
ถือครองท่ีดินในท่ีดินรัฐ รวมท้ังปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองท่ีดิน 

ระยะเร่งด่วน 

ระยะต่อไป 

เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส่าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ปรับปรุงกฎหมายใหทั้นสมัย และสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 

 บริหารจัดการทรัพยากรน่้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของประเทศ และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้่าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยให้ความส่าคัญกับการจัดการ
ขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เร่งก้าก้าจัดขยะตกค้างสะสม และวางระเบียบการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเป็นพิเศษ 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2560) 

www.nesdb.go.th 17 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
พ.ศ. 2555-2559 

“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ” 
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ภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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การสร้างคนและสังคมคุณภาพ 

แผนฯ 11 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ธรรมาภิบาล 

และการขับเคลื่อนแผนฯ 11 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
และความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเตรียมพร้อมรองรับการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ การมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่่า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนฯ 11: การสร้างคนและสังคมคุณภาพ 
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• เศรษฐกิจและสังคมมั่นคง 
• บริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
• การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
• สังคมมีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม 

• ประชากรมีโครงสร้างและการกระจายตัวเหมาะสม 
• คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
• ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
• สถาบันทางสังคมเข้มแข็ง 



ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างความเป็นธรรม และโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และ
สร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับ 
ทุกคน 

2. ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน ให้เข้าถึงบริการทางสังคม 
3. สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้า 
4. พัฒนาให้ทุกคนในสังคมสามารถด้ารงชีวิตในสังคม

อย่างมีศักดิ์ศรี 

1. ยกระดับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้สูงและกลุ่ม

ที่มีรายได้น้อย 
3. ลดสัดส่วนประชาชนกลุ่มยากจน 
4. แรงงานนอกระบบประกันสังคมเข้าถึงระบบ

สวัสดิการสังคม 
5. คนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร 

การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ 
6. ลดการทุกจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 

2. สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดกับ

กลุ่มที่มีรายได้น้อย 

3. ลดสัดส่วนคนยากจนเหลือร้อยละ 5 ปี 59 

4.  แรงงานนอกระบบประกันสังคมเข้าถึงระบบสวัสดิการ

สังคมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของก้าลังแรงงาน 

5.คนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร 

การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ในปี 59 

6. ลดการทุจริตในภาครัฐและดัชนีภาพลักษณ์ 

การทุจริตมีค่าคะแนนไม่ต่้ากว่า 5 ภายในปี 59 

4 

6 เป้าหมาย 

6 ตัวชี้วัด 

4 วัตถุประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
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การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสใน
ชีวิตให้แก่ตนเอง 

การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ 

การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกใน
การใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม

และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 

แ
น

ว
ท

าง
ก

าร
พ

ัฒ
น

า 

www.nesdb.go.th 23 

เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีจิตส้านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็น
พลังทางสังคมที่เข้มแข็ง 

2. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่าง
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ  
มีคุณธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมความรู้ต่างๆ 
รู้จักสิทธิหน้าที่ มีค่านิยมความเป็นไทย  

1. ระดับอัตราเจริญพันธุ์รวมไม่ต่้ากว่า 1.6 

2. อัตราการย้ายถิ่นจากเขตชนบทสู่เมืองลดลง 

3. คุณภาพคนโดยรวมดีขึ้น โดยประชากรวัยเด็กมีการ

พัฒนาระดับสติปัญญา/อารมณ์ อัตราการป่วยด้วย 

โรคที่เป็นปัญหาควบคุมได้ และมีระดับคุณธรรมสูงขึ้น 

ค่าดัชนีทุจริตลดลง คดีอาชญากรรมและยาเสพย์ติดลดลง 

4. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ดัชนีความเข้มแข็ง

ของสถาบันครอบครัวสูงขึ้น ถาบันการศึกษาที่ผ่าน

การรับรองคุณภาพมาตรฐานมีมากขึ้น ภาคธุรกิจ

เอกชนที่ด้าเนินกิจกรรมทางสังคมมีมากขึ้น ชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 

4 ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ 2 

5 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 
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การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้
เหมาะสม 

 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มภีูมิคุ้มกนัต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

 
การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น
องค์รวม 

 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 



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 ระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ิมขึ้นเป็น 70:30 

• สร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
การปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
• จัดหาพลังงานอย่างเพียงพอ 

อนุภูมิภาค 

1. เชื่อมโยงการขนส่ง / 
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 

เข้ าร่ วมเป็นภาคี
ความร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ 
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เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพื่อสร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส้าหรับ
ผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ มีราคาที่เหมาะสม และ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในชนบท 

2. เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ท้าให้เกิด 
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร 

3. เพื่อสร้างความสมดุลและมั่นคงของการใช้ผลิตผล
การเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน 

4. เพื่อจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงเพียงพอกับ 
ความต้องการใช้ในประเทศ 

1. สัดส่วนมูลค่าผลิตผลภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 

2. ปริมาณสินค้าเกษตรอาหารที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล  

3. ผลผลิตต่อพื้นที่ของพืชอาหารและพืชพลังงาน และ
สัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้จากพืชต่อพืชพลังงานที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงลง 

4. ปริมาณการน้าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีทาง 
การเกษตร 

5. รายได้สุทธิทางการเกษตร และความสามารถใน
การช้าระหนี้สินของเกษตรกร 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ และ
ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองด้านพลังงาน 

6 ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ 4 5 
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
2. ปริมาณผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ

ความต้องการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้มั่นคงจากการผลิต 

ทางการเกษตร 
4.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและพลังงาน

ทดแทน 
5.สร้างความสมดุล มั่นคงด้านพลังงาน และ 

ความหลากหลายของพลังงานทางเลือก  

7 

ยุทธศาสตร์ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 
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ฐานการผลิตภาค
เกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ประสิทธิภาพและศักยภาพ

มูลค่าเพิ่มผลผลิต ห่วงโซ่ 
การผลิต 

ความมั่นคงในอาชีพและรายได้

ความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวมวล

ความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เสริมสร้าง 
การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสมดุล 

2. สร้างระบบประกันละบริหารจัดการความเสี่ยงในด้าน
เศรษฐกิจ 

3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
และบริการในภูมิภาคบนฐานปัญญา นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายใน
ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศในภูมิภาค 

1. TFP สูงขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี* 
2. สัดส่วนภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของ 

GDP เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 
ของ GDP และพัฒนาให้เกิดเขต/ เมือง/ นิคม
อุตสาหกรรมนิเวศอย่างน้อย 2 แห่ง  

3. สัดส่วนสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 15 
ของ GDP 

6 ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ 4 4 

4. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของ GDP  และผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนา
เป็น 10 คนต่อประชากร 10,000 คน 

5. ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ  GDP เหลือร้อยละ 
16 และเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ 5 

6. สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ใช้นวัตกรรม ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 
ของ GDP 

1. รักษาอัตราการขยายตัวของภาค 
การผลิตและบริการให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการที่เน้นการใช้ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย   

5 
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การปรับโครงสร้างภาคการค้าและการลงทุน 

การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
(วทน.) โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน 

การปฏิรูปกฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. เตรียมพร้อมและปรับตัวสูบ่ริบทโลกและ
ภูมิภาค 

2. สร้างความได้เปรียบเชิง เศรษฐกิจจาก
ศักยภาพที่ตั้ง 

3. ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
4. บรรเทาผลกระทบเชิงลบ 

วัตถุประสงค ์4 

7 

1. ไทยได้รับการยอมรับจากอาเซียนและเพื่อนบ้านใน
การเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาค 

2. เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้า
เสร ี

3. ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4. สร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยความ
ได้เปรียบด้านที่ตั้งและประสิทธิภาพของโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาค 

6. ลดปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม และ 
ภัยพิบัติ ภายใต้ความร่วมมือกับมิตรประเทศที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

6 

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคในอาเซียน 

การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ 
อนภุูมิภาคและภูมิภาค 

การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ-ภูมิภาคโดยมี
บทบาทสร้างสรรค ์

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจด้าน ทรัพยากร
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน

การมีส่วนร่วมป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  

ยาเสพย์ติด ภัยพิบัติ 

การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจ  
สังคมคาร์บอนต่่า 

ควบคุมและ 
ลดมลพิษ 

สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กรณ ี
มาบตาพุด 

บริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ 

เพิ่มบทบาทไทยในเวที
ประชาคมโลก 

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

2553 
2554 

ทั้งป ี
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  
อ่ืนๆ 375  176 551  
รวม 630,354  795,191  1,425,544  

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

• ยกระดับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
• เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
การจัดการองค์ความรู้ 

เร่งรัดการบริหารจัดการน่้าแบบ 
บูรณาการ เพื่อสนับสนุนความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน และลดปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน 

จัดท่าแผนแม่บทโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทรัพยากรน้่าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 
อย่างเป็นระบบ 

แผนฯ 11: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดม
สมบูรณ์ เอื้อต่อภาคการผลิต และเป็นฐานการด้ารง 
ชีวิตของประชาชนได้อย่างมีความสุข สามารถ   
เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. เพื่อขับเคลื่อนการผลิต/บริโภคไปสู่สังคมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน/เตรียมพร้อมในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

1. พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับการฟื้นฟู 
2. จ้านวนชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
3. สัดส่วนมูลค่าของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อสินค้า

ทั่วไป 
4. สัดส่วนการใช้พลังงานต่อมูลค่ารวมของผลผลิตมวลรวม 

ในประเทศ 
5. ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

8 ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์ 3 3 
1. เพิ่มความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความ 

หลากหลายทางชีวภาพให้เพียงพอกับการรักษา 
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล  

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและ
ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปกป้อง และลดการ
สูญเสียพื้นที่เสี่ยงภัย 

6.จ้านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.ปริมาณน้้าท่าและน้้าต้นทุน/มูลค่าความเสียหาย
จากพิบัติภัยธรรมชาติ 

8.มีฐานข้อมูล/แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย 
จากภาวะโลกร้อน 

8 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
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วิสัยทัศน์ 

• การมีความม่ันคงปลอดภั ยจากภั ยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ี เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกที่น้าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก้าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

• ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการด้ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• ฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม ประชาชน 
มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้้า 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่ องจนเข้ าสู่ กลุ่ มประ เทศราย ได้ สู ง 
ความเหลื่อมล้้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส้าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท้าธุรกิจ  
มีบทบาทส้ าคัญ ในระดั บภู มิ ภ าคและระดั บ โลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ควา มสมบู รณ์ ใ น ทุ น ที่ จ ะส าม า ร ถส ร้ า ง 
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เ กิ นพอดี  ไ ม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อสิ่ ง แวดล้ อมจน เกิ น
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส้าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา 
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง  ความยั่งยืน  

ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
น่าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายไดร้ะดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

และสร้างความสุขของคนไทย  
 

สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม  
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง 

1 
2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
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 (ร่าง) กรอบแนวทางส่าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส่าคัญ  
1. ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง  
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทกุระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลงังาน 
และน้้า  

(8) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  

(1)สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมัน่ ส่งเสริมการค้า
และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนยก์ลางการค้า
และได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

(2)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสูรู่ปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศนูยก์ลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ   

39 www.nesdb.go.th 

 (ร่าง) กรอบแนวทางส่าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส่าคัญ  
2.ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
(ต่อ) 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย 
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ   

(5)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ้านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ไทยในองค์การระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิด
การค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์
และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 
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(ร่าง)  กรอบแนวทางส่าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางท่ีส่าคัญ  
4. ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม  

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ  

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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 (ร่าง)  กรอบแนวทางส่าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ.2579 

2558 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

มั่นคง  
ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี  

2560 2561 2562 2563 2564 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 :  
ความก้าวหน้า และกรอบยุทธศาสตร์ 
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ความก้าวหน้าในการจัดท่าแผนฯ 12 

การด่าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ช่วงเวลา 
1) ประมวลความเห็นของภาคีการพัฒนาจากสรุปผลการประชุมประจ่าปี 2558 ของ สศช. รวมกับ

เอกสารทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เสนอในการประชุมประจ้าปี 2558 ของ สศช. จัดท้าเป็น
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนที่
ชัดเจน เสนอคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กก.สศช. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  

ตุลาคม-ธันวาคม 
2558 

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยแต่ละ
ชุดมี กก.สศช. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทน
หน่วยงาน/ผู้แทนภาคีการพัฒนาจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอนุกรรมการ 
รศช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ 

ธันวาคม 2558 

3) คณะอนุกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ฯ แต่ละชุดจัดท่ารายละเอียดของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) จัดท้าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จในระดับยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางด้าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 
(2) ก้าหนดแนวทางด้าเนินการที่มีความส้าคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ก้าหนดไว้ในข้อ (1) ทั้งนี้ การด้าเนินการดังกล่าวอาจต้องท้าการวิจัยระยะสั้น (Quick 
Research) หรือจัดท้า Focus Group เพื่อรวบรวมข้อมูล สร้างแบบจ้าลอง หรืออื่นๆ 
สนับสนุนการก้าหนดเป้าหมายและแนวทางที่ส้าคัญ 

ธันวาคม 2558 
–  
กุมภาพันธ์ 
2559 

4) คณะอนุกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ที่จัดท้าขึ้นให้
คณะท้างานจัดท้าเอกสารฯ รวบรวมเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เสนอต่อคณะกรรมการ
จัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความเห็นก่อนน้าเสนอ กก.สศช. พิจารณา จากนั้น ให้น้าส่ง(ร่าง) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังกล่าวแก่ส้านักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดท้าค้าของบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ก้าหนดแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน 2559) 

กุมภาพันธ์ 
2559 
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ความก้าวหน้าในการจัดท่าแผนฯ 12 
การด่าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ช่วงเวลา 

5) คณะท้างานจัดท้าเอกสารฯ ประสานคณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แต่ละชุด ปรับปรุง
ร่างยุทธศาสตร์ตามความเห็นคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก่อนน้ากลับมาประมวลเป็นเอกสารประชุม
ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค 

มีนาคม 2559 

6) คณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค เตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ร่วมกับภาคีการพัฒนาใน 4 ภูมิภาค มีนาคม 2559 

7) คณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค จัดการประชุมระดมความเห็นร่วมกับภาคี
การพัฒนาใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เมษายน 2559 

8) คณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค จัดท้าสรุปผลการประชุมจัดส่งให้คณะท้างาน
จัดท้าเอกสารฯ เพื่อประสานคณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12แต่ละชุด ปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ตามผลการระดมความคิดเห็นในแต่ละภาค และส่งกลับมายังคณะท้างานจัดท้าเอกสารฯ เพื่อประมวลเป็น 
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

พฤษภาคม 
2559 

9) คณะท้างานจัดท้าเอกสารประกอบการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น้า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ชุดที่ปรับปรุง
ตามผลการระดมความคิดเห็นในแต่ละภาค เสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความเห็น 
จากนั้นน้าความเห็นมาปรับปรุงและน้าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต่อที่ประชุมประจ้าปี 2559 ของ สศช. 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2559 

10) สศช.จัดการประจ้าปี 2559 ของ สศช. เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปลายมิถุนายน  
2559 

11) คณะท้างานจัดท้าเอกสารฯ น้าความเห็นจากที่ประชุมประจ้าปี 2559 ของ สศช. ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 เสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ กก.สศช. เพื่อให้ความเห็นชอบน้าเสนอคณะรัฐมนตรี
และ สนช. (กรณีรัฐธรรมนูญก้าหนด) เพื่อพิจารณา 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2559 

12) สศช. ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ และ สนช. (กรณี
รัฐธรรมนูญก้าหนด) แล้วน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน้าขึ้นทูลเกล้าถวายฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559เป็นต้นไป 

กันยายน 2559 
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯ 12 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯ 12 

2. ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้่า 

ในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้่าในทุกมิติเพื่อ
สร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับ
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็น
คนดี  คนเก่ ง  มี ระ เบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนา
และดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม 
การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ให้ความส่าคัญกับการบริหารจัดการนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้ งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับ
โครงสร้ า งทั้ งห่ ว ง โซ่ คุณ ค่า ในภาค เกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา 
SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

มุ่ ง อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู สร้ า งความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่ งยืนและ เป็นธรรม บริหารจัดการน้่ า ให้มี
ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดย
เร่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
การพลังงาน ปรับตัวสู่รูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชน
มีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มี
การกระจายอ่านาจ และแบ่ งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น   โ ด ย เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรั บปรุ ง ให้ บริ ก า รภาครั ฐผ่ าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  

5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ให้ความส่าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้ งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถ
รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม  และการบริ ห าร จั ดกา ร
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ เมือง การ
เช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

ให้ความส่าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิ จั ย  และ
นวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
 

พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส่าคัญ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ศักยภาพ โอกาสและข้อจ่ากัดของพื้นที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ
ในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด่าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค  เช่น การด่าเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้า
สู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
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24 กรกฎาคม 18 กันยายน 27 มีนาคม 9 มิถุนายน 

2555 2556 2558 2558 

ครม. มีมติเห็นชอบ 
ให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) 
ตามที่ ทส. เสนอ 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2556 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครม. มีมติเห็นชอบให้ม ี
การแก้ไขระเบียบ สนร. ว่าด้วย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มเติม
องค์ประกอบและมอบหมายให้ 
สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ 

ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
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ประธาน 
นายกรัฐมนตรี 

รองประธาน 1 
รองนายกรัฐมนตรี 

ภาคเอกชนและวิชาการ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ กระทรวงต่างๆ  ฝ่ายเลขานุการฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 

สภาหอการค้า 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(4) 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

TDRI 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

สถาบันธรรมรัฐฯ 

ปลัดกระทรวง 16 ท่าน 

ผู้อ่านวยการ สงป. 

เลขาธิการ สศช. 

เลขาธิการ สผ. ทส. 

รองเลขาธิการ สศช. 

เจ้าหน้าที่ สศช. 

จ้านวนกรรมการทั้งหมดประมาณ 37 ท่าน 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

รองประธาน 2 
รัฐมนตรีประจ่า สนร. 
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1. ก่าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและบูรณาการ และเป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุการด่าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. ก่ากับการด่าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศตามระเบียบน้ี และ
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4. เสนอแนะให้มีการก่าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ต่อคณะรัฐมนตรี 

5. ก่าหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

6. ติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืน
ของประเทศ และข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

7. ออกประกาศ และค่าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท่างาน หรือที่ปรึกษา เพื่อด่าเนินการใด ๆ ตามที่ กพย. มอบหมาย 

9. เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กพย. หรือคณะอนุกรรมการ 

10. รายงานผลการด่าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

11. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
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กุมภาพันธ์ 2559 
จัดการประชุม กพย. ครั้งที่ 2/2559 

2558 

2558 

2558- 
2559 

2559 

7 ตุลาคม 2558 
มีการประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2558 
มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด 

4 กันยายน 2558  
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 
เป็นกรรมการ (ค่าสั่ง นร. 
ที่ 230/2558) 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 
จัดการประชุมหารือและประชุม 
คณะอนุกรรมการ 3 ชุด 
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ประธาน 
รัฐมนตรีประจ่าส่านักนายกฯ 

(นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 

ภาคเอกชน 

สภาอุตสาหกรรมฯ/ 
สภาหอการค้าฯ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (2) 

องค์กรไม่แสวงหา
ก่าไร/ภาควิชาการ 

มูลนิธิโลกสีเขียว/ 
สถาบันธรรมรัฐฯ/ 

ภาครัฐ  
(กระทรวง กรมต่างๆ) 

ผู้แทนกระทรวงต่างๆ 

มท./พม./กษ./กค./พณ./
รง./ศธ./สธ./อก./พน./

วท./ทก./กต./กพร. 

สศช. / สสช./ สผ. / สกว./  
สภาวิจัยแห่งชาติ/ส่านักงาน
กิจการยุติธรรม/สถาบันเพื่อ

การยุติธรรมฯ 

ฝ่ายเลขานุการ 

รองเลขาธิการ 
สศช./ ผอ./และ

เจ้าหน้าที่ 

จ้านวนอนุกรรมการทั้งหมด 31 คน 

อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชุด 1) 
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วางแนวทางการด่าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการด่าเนินงานของกรม และกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน  
จัดท่าข้อมูลพื้นฐาน (Base line data) เพื่อรองรับตัวชี้วัด SDGs ของสหประชาชาติ รวมทั้ง
พัฒนาตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ร่วมกับ
กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง 
เสนอแนะให้มีการก่าหนดหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดเตรียมระบบติดตามประเมินผล SDGs รวมทั้งจัดท่ารายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนส่งเลขาธิการสหประชาชาติ 
ติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานของหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอต่อ กพย.  
พิจารณาแต่งตั้งคณะท่างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยงานคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อ กพย. 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชุด 1) 
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ประธาน 
นางจุรี วิจิตรวาทการ 

ภาคเอกชน 

สภาอุตสาหกรรมฯ 

สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

ผอ.ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ
เพ่ือความยั่งยืน ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

องค์กรไม่แสวงหา 
ก่าไร และภาควิชาการ 

สถาบันธรรมรัฐฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(1)  
 

หน่วยงาน
ภาครัฐ  
ปลัดกระทรวง  

นร./มท./กต./ศธ. 

 
ส่านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด่าริ (กปร.) 

ศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด่าริและความ

มั่นคง (ศปร.) 

ผ่ายเลขานุการ 

รองเลขาธิการ 
สศช./และ
เจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานระดับกรม 

สส./สถ./ พช./กปส. /สมอ. 
สกว. 

อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุด 2) 

จ้านวนอนุกรรมการทั้งหมด 25 คน 
59 www.nesdb.go.th 

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" กับ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง
เป็นแนวทางส่าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทสังคมไทย และสื่อสารท่าความเข้าใจให้
กว้างขวางขึ้นแก่สาธารณชนทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมายและในเวทีประชาคมโลก 
ให้ค่าแนะน่าแนวทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการสื่อสารสาธารณะ 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด่าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด่าเนินงาน 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ค่าปรึกษาและค่าแนะน่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และแต่งตั้งคณะท่างาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้
ตามความเหมาะสม 
ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุด 2) 
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ประธาน 
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ 

หน่วยงานวิจัย/ 
นักวิชาการ 

สกว. /สภาวิจัยแห่งชาติ/ 

GISTDA 

องค์กรเอกชน 
ไม่หาแสวงก่าไร 

สถาบันธรรมรัฐฯ 

ภาครัฐ  
(กระทรวง กรมต่างๆ) 

ผู้แทนจาก 15 กระทรวง 

สศช./ กพร. 

ฝ่ายเลขานุการร่วม 

ผอ.ส่านักงานสถิติ
แห่งชาติ /และเจ้าหน้าที่ 

รองเลขาธิการ 

สศช./ และเจ้าหน้าที่ 

จ้านวนอนุกรรมการทั้งหมด 30 คน 

อนุกรรมการจัดท่าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชุด 3) 
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ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของคณะกรรมาธิการด้านสถิติของ
สหประชาชาติ และวางแนวทางการจัดท่าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้ง
พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติของประเทศให้มคีวามทันสมัย เพื่อรองรับการจัดท่าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของสหประชาชาติ ท้ังในระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน 
ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติแบบจ่าแนกข้อมูลทัง้ใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน  
บูรณาการแนวทางการท่างานของหน่วยงานรัฐ ที่จัดท่าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ ให้มีการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณร่วมกัน ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการจัดเก็บและการจัดท่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ ที่ยังไม่
ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ 
ติดตาม และประเมินผลการด่าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอต่อ กพย. 
เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล และค่าช้ีแจงส่าหรับการจัดท่าฐานข้อมูลใหม่และสถิติที่เก่ียวข้อง
และแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะท่างาน เพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

อนุกรรมการจัดท่าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชุด 3) 
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ความสาํคญัของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรอืนกระจก
กบัการลดกา๊ซเรอืนกระจก

ศูนยข์อ้มูลกา๊ซเรอืนกระจก

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

หวัขอ้นาํเสนอ

� คาํจาํกดัความ ความเป็นมา ความสาํคญั ของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก

� หลกัการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก

� สถานการณก์ารปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย

� ประโยชน์ของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก กบัการลดกา๊ซเรือนกระจก

คาํจาํกดัความ ความเป็นมา และความสาํคญั 
ของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก

บญัชีกา๊ซเรือนกระจก : คาํจาํกดัความ

� บญัชีรายการที(แสดงถึงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากแหล่งต่างๆ       
ที(เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์(Anthropogenic emissions by sources) 
และทาํใหก้า๊ซเรือนกระจกหายไปเขา้สู่แหล่งกกัเก็บ (Removals by sinks) 
ที(เกิดขึ2 นในชว่งเวลาหนึ(ง 

� Anthropogenic Emissions by sources

� Removals by sinks



บญัชีกา๊ซเรือนกระจก : ความเป็นมา 

� อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี(ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (UNFCCC) กาํหนดระดบัความ
รบัผิดชอบตามสถานภาพและความพรอ้มในการประเมินของแต่ละประเทศที(แตกต่างกนั ในการควบคุม
ปริมาณความเขม้ขน้ของกา๊ซเรือนกระจกของโลก

� ประเทศในภาคผนวกที) 1 (Annex I) จดัทาํรายงานบญัชีกา๊ซเรอืนกระจก เสนอต่อสาํนักงาน
เลขาธิการอนุสญัญาฯ เป็นประจาํทุกปี รวมทั2งมีการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยคณะผูเ้ชี(ยวชาญ 

� ประเทศนอกภาคผนวกที) 1 (Non-Annex I) 

� จดัทาํรายงานบญัชีกา๊ซเรือนกระจก โดยจดัทาํไวเ้ป็นส่วนหนึ)งของรายงานแห่งชาต ิ (National
Communications: NC) ซึ(งนําเสนอต่อสาํนักงานเลขาธิการอนุสญัญาฯ เป็นครั2งๆไป และจดัทาํ
รายงานความกา้วหนา้รายสองปี (Biennial Update Report: BUR)

� ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการเงินผ่านกองทุนสิ(งแวดลอ้มโลก (Global Environment Facilities: GEF)
เพื(อใหป้ระเทศเหล่านั2นสามารถดาํเนินการได้

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที(เกี(ยวขอ้งกบัการทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก: Decision 17/CP8: UNFCCC Guidelines for the Preparation of 
National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention

บญัชีกา๊ซเรือนกระจก : ความสาํคญั

� เพื(อตอบสนองต่อพนัธะกิจที(ประเทศไทยใหไ้วต่้ออนุสญัญาฯ โดยจดัทาํเป็นส่วนหนึ(งของรายงาน
แหง่ชาติ (NC) และรายงานความกา้วหน้ารายสองปี (Biennial Update Report; BUR)

� สนับสนุนการวิเคราะหใ์นระดบันโยบาย เพื(อกาํกบัดูแลและควบคุมปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

� สนับสนุนการวิเคราะหท์างวิทยาศาสตรด์า้นการเปลี(ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

�  การรวบรวมขอ้มลู (Compile Inventory) และการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions Estimation)
�  การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty Assessment)
�  คุณภาพของขอ้มลู (Data Quality)

� การทวนสอบขอ้มลู (Verification)
� การควบคุมคุณภาพ (Quality Control; QC) 
� การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance; QA)
� TCCCA Concept

หลกัการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก
� การรวบรวมขอ้มลูเพื(อประเมินปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก คาํนึงถึงหลกัเกณฑ ์ดงันี2

� Where: The geographic area covered,

� How: The methodology to use.

� Why: The types of activities that cause emissions,

� What: The chemical or physical identity of the pollutants included,

� When: The time period over which emissions are estimated,

Emission = Activity Data (AD) x Emission Factor (EF)

Gas Types

Country Level, Sub-country level

Annually

Methodologies Tier #

การรวบรวมขอ้มลู
(Compile Inventory)







สถานการณก์ารปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย

การจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย

� จดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของปี 
1994 (พ.ศ. 2537)

� IPCC GL 1996

� เสนอต่อ UNFCCC เมื(อ 13 พ.ย. 
2543 (ค.ศ. 2000)

ขอ้มูลของปี 1994 (Gg CO2e)

� Total Emission : 325,575.4

� Removal : -39,101.6 

� Net Emission : 286,473.8 

� จดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของปี 
2000 - 2004 (พ.ศ. 2543 -
2547)

� IPCC GL 1996, GPG 2000, 2003

� เสนอต่อ UNFCCC เมื(อ 23 มี.ค. 2554
(ค.ศ. 2011)

ขอ้มูลของปี 2000 (Gg CO2e)

� Total Emission : 281,382.7

� Removal : -52,374 

� Net Emission : 229,088.7

Initial National Communication Second National Communication 

การจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย

� จดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของปี 2000 
- 2011 (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2554)

� IPCC GL 1996, GPG 2000, 2003

� เสนอต่อ UNFCCC เมื(อ 29 ธ.ค. 2558 
(ค.ศ. 2015)

ขอ้มูลของปี 2011 (Mt CO2e)

� Total Emission : 305.52

� Removal : -70.94 

� Net Emission : 234.58

� มีแผนจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกของปี 
2013 (พ.ศ. 2556)

� มีแผนที(จะเสนอต่อ UNFCCC ภายในปี 
พ.ศ. 2560

Biennial Update Report Third National Communication

การรายงานขอ้มูลกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขา
จากการศึกษาของ อบก. (not official data!)

ไมใ่ช่ขอ้มลูของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกระดบัประเทศที(เป็นทางการ 
โปรดอา้งอิงขอ้มลูที(รวบรวมโดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม

� ปริมาณและสดัส่วนการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยรายสาขา ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)

• 2006 IPCC GL
• GWP AR4



การรายงานขอ้มูลกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขา
จากการศึกษาของ อบก. (not official data!)

� ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยรายสาขา ปี ค.ศ. 2000-2012 (พ.ศ. 2543-2555)

ไมใ่ช่ขอ้มลูของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกระดบัประเทศที(เป็นทางการ 
โปรดอา้งอิงขอ้มลูที(รวบรวมโดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม

• 2006 IPCC GL
• GWP AR4

การรายงานขอ้มูลกา๊ซเรอืนกระจกรายสาขาจากการศึกษาของ อบก. 

� กราฟแสดงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทยรายสาขา ปี ค.ศ. 2000-2012                  
(พ.ศ. 2543-2555)

ไมใ่ช่ขอ้มลูของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจกระดบัประเทศที(เป็นทางการ 
โปรดอา้งอิงขอ้มลูที(รวบรวมโดยสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้ม

• 2006 IPCC GL
• GWP AR4

ประโยชน์ของการจดัทาํบญัชีกา๊ซเรือนกระจก กบัการลดกา๊ซเรือนกระจก

กฎกตกิาโลกดา้นการลดกา๊ซเรือนกระจก

� Cancun Agreement (2010)

� เป้าหมายโลก : below 2 °C

� Paris Agreement (2015)

� เป้าหมายโลก : Well below 2 °C





Climate Change Sustainable Development 
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mitigation and adaptation 
 

Overview of  
climate change mitigation 

and  
linkages with  

sustainable development and 
adaptation 
20 January 2016 

Dr. Kazuhito YAMADA 
JICA Expert Team 

Today’s message 

• More than 100 countries have included both 
mitigation and adaptation in their INDCs. 

• It means both measures are important to 
combat against climate change. 

• This presentation reminds you “For what 
purpose should we implement mitigation 
measures?” and the linkages of mitigation, 
adaptation and sustainable development. 

2 

Slowdown of GHG Emission Growth due to INDCs 

Source: SYNTHESIS REPORT ON THE AGGREGATE EFFECT OF INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS (INDCS), UNFCCC 

3 

The Paris 
Agreement at 
COP 21 is the 

great first step! 
But.... 

Comparison of global emission levels resulting from the 

INDCs in 2025 and 2030 with other trajectories 

4 

We need to revise the targets again! 



Toward the Sustainable Development 

• The United Nations Sustainable Development Summit for the 
adoption of the Agenda 2030 and the sustainable development 
goals was held during three historic days in New York, 25-27 
September 2015. 

• In the lead-up to the Summit, the UN Secretariat, launched 
Partnerships for SDGs – an online platform to spur partnerships 
engagement in support of the sustainable development goals. 

5 Source: https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships 

• Born out of the Rio+20 
Conference, the platform has 
been revitalized in preparation 
for the Agenda 2030, with the 
17 sustainable development 
goals (SDGs) at its core. 
 

Toward the Sustainable Development 

• SDGs are important criteria, including “Climate Action”. 
• Thailand has 12th NESDB plan, including “LCRS development”. 

6 Source: https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships 

Objectives of mitigation measures 

SD >= climate change mitigation 

 
• For what purpose should we implement 

mitigation  measures?  
   --> To realize sustainable development.  
 

also adaptation! 

7 

Objectives of mitigation measures 

• To realize mitigation measures successfully, 
following conditions should be necessary: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In addition, the measures should avoid 
adverse impact to others. 

• Mitigation technologies,  
• Finance,  
• Laws/regulations 
• Human resources 
• MRV 
• Workable schedule 

8 



Roles of Mitigation and Adaptation: 
Important Message from IPCC-AR5 

• IPCC report before AR5 described qualitatively that: 
“Climate change can be tackled by mitigation and 
adaptation measures. Both measures should be 
implemented in complemental manner”. 

• IPCC-AR5 finally described that: 
“Greater rates and magnitude of climate change 
increase the likelihood of exceeding adaptation 
limits. In some parts of the world, insufficient 
responses to emerging impacts are already eroding 
the basis for sustainable development”. 

9 

Mitigation, Adaptation, co-benefit and SD 

What is “Co-benefit”? 
• Reducing GHG can be accomplished through policies, 

programs/projects conceived specifically for that purpose.  
• Or it can be achieved with policies, programs/ projects 

designed to meet immediate development priorities such as 
improving urban air/water quality, transportation, and waste 
management while taking into account longer term climate 
concerns.  

• Policies, programs/projects considering both development 
and climate objectives can deliver co-benefits. 
 

10 

Mitigation, Adaptation, co-benefit and SD 

IPCC-AR5:  
Climate-resilient pathways are SD trajectories that 
combine adaptation and mitigation to reduce 
climate change and its impacts. 

11 

• To address climate change, both mitigation 
and adaptation measures are required. Their 
integrated implementation is also required.  

• Projects which contribute to both mitigation 
and adaptation are more desirable. 

IPCC-AR5:  
Climate-resilient pathways are SD trajectories that 
combine adaptation and mitigation to reduce 
climate change and its impacts. 

12 

• For developing countries with low GHG emission, 
projects with co-benefits to solve other problems (e.g., 
air pollution, energy shortage) are more desirable. 

• We should promote projects which can address the 
climate change but can contribute to achieve the SD of 
country/municipality/ city/local area. 

Mitigation, Adaptation, co-benefit and SD 



390tCO2/year 
• Subproject 1: 232tCO2/year 

Electricity generation: 289,740kWh/year 
Grid emission factor: 0.8tCO2/MWh 

• Subproject 2: 158tCO2/year 
Electricity generation: 197,100kWh/year 
Grid emission factor: 0.8tCO2/MWh 

 

The estimation assumes that all electricity 
generated by the project replaces grid 
electricity. 

Overview of GHG emissions reductions project 

Estimated GHG emissions reductions Subproject 
1 

Subproject 2 

Financing Programme  
Project sites 

A grid-connected photovoltaic (PV) system is 
installed on the rooftops of commercial facilities 
(220.5kW on a warehouse in Subproject 1 and 
150kW on a supercenter building in Subproject 
2). This project uses high quality PV modules 
of a Japanese manufacturer and general-
purpose inverters with easy maintenance 
suitable for small-scale applications. The 
power generated by the PV system is normally 
consumed in-house. When there is the surplus, 
it is supplied to grid.  

Taking into account the recent large typhoon, 
PV modules with strong wind resistance are 
introduced. 

Palau 

Net-metering

From the grid

From the PV system

PV module Inverter

Grid

User (End point)
Power flow

DC AC

PV system

Revenue 
meter

kWh

Integration of Mitigation and Adaptation: 
Palau: Solar power for energy security 

13 

Mitigation by solar power is one of the important 
adaptation in the field of energy security. This solar 
power can be a emergency power when Palau has 
a meteorological disaster. 

14 

Integration of Mitigation and Adaptation: 
Bangkok: Flood Control 

Flood control is one of the important adaptation. In tandem 
with adaptation, it can reduce the magnitude of traffic jam 
of the road which is an important CO2 emission source. 

Source: http://www.bangkokpost.com/photo/photo/263806/bangkok-flooding-oct-29 

15 

Integration of Mitigation and Adaptation: 
Bangkok: Waste Management 

After severe 
flooding in 2011, 
disaster wastes 
dramatically 
increased. 
Thai Gov. and 
BMA considered 
to introduce 
waste incinerator 
plant in order to 
treat the wastes. 

16 



Integration of Mitigation and Adaptation: 
Bangkok: Waste Management 

Flood control is an 
important adaptation.  
Waste management is 
also an important 
mitigation. 
The vicious spiral 
between flood and 
wastes will be 
strengthened by 
climate change.  
 Therefore, integration of them should be considered.   

17 

Integration of Mitigation and Adaptation: 
Thailand: mangrove plantation 

https://www.mangrovesforthefuture.org/news-and-media/news/thailand/2016/mangrove-restoration-in-bang-kaeo-
sub-district-samut-songkhram-a-2015-mff-marriott-project/ 

Phu Yai Deang, Moo 10, Bang Kaeo Village Chief, Bang Kaeo Village © IUCN Thailand 

Protection of 
coastal erosion 
by SLR is one of 
the important 
adaptation. 
Mangrove 
plantation is the 
most popular 
activity which 
has both effects 
of mitigation and 
adaptation.  

18 

Financial Resource of Mitigation: 
Green Climate Fund - GCF 

from GCF Statement at COP 21: 
 

• One of the key elements to the climate negotiations is the 
role of climate finance. 

• The GCF was set up jointly by 194 countries, all of whom 
have an equal voice as parties to the UNFCCC. 

• GCF Board also reflects that principle of equality, balanced 
as it is between members from developing and developed 
countries. 

• The Fund is a key entity under the financial mechanism of 
the convention, and the one solely dedicated to supporting 
the UNFCCC objective on climate change to keep 
temperature rise under 2 degrees Celsius. 

19 

Financial Resource of Mitigation: 
Green Climate Fund - GCF 

• USA:  3,000 mil. US$ (not signed) 
• Japan: 1,500 mil. US$ (signed) 
• UK:  1,211 mil. US$ (signed) 
• Germany: 1,003 mil. US$ (signed) 

20 



What is JCM? 
• 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 

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

21 22 

23 

• Prospects for climate-resilient pathways for SD are 
related fundamentally to what the world 
accomplishes with climate-change mitigation.  

• Since mitigation reduces the rate as well as the 
magnitude of warming, it also increases the time 
available for adaptation to a particular level of 
climate change, potentially by several decades. 

• Delaying mitigation actions may reduce options for 
climate-resilient pathways in the future. 
 
 

Conclusion - from IPCC AR5 

24 



• In recent decades, changes in climate have caused 
impacts on natural and human systems on all 
continents and across the oceans. 

• Based on many studies covering a wide range of 
regions and crops, negative impacts of climate 
change on crop yields have been more common than 
positive impacts. 

• As described above, greater rates and magnitude of 
climate change increase the likelihood of exceeding 
adaptation limits. 

• In other words, the abilities of adaptation by natural 
and human system have obvious limits.  

Conclusion 

25 

• Therefore, we have to accelerate mitigation activities 
in order to reduce the level of climate change impact 
under the limit of adaptation by natural and human 
systems. 

• Mitigation activities may be easy to obtain the results 
because we can implement the same activity all over 
the world, otherwise adaptation are basically local 
and site-specific activities. 

• Therefore, the responsible person of the mitigation 
(e.g. energy, transport, wastes, agriculture, etc.) 
should take an initiative to integrate their activities 
into adaptation toward sustainable development. 

Conclusion - continued 

26 



Climate Change Sustainable Development 
Day 1: Global trend, national policy, Introduction to climate change 

mitigation and adaptation 
 

Linkages of adaptation 
from national to local level 

20 January 2016 
Dr. Mariko FUJIMORI 

JICA Expert Team 

Today’s message 
• Adaptation Limits: Greater rates and magnitude of 

climate change increase the likelihood of exceeding 
adaptation limits (IPCC-AR5). 

• Importance of mitigation is clear, and importance of 
adaptation is also clear. 

• Adaptation may have co-benefits and synergy to 
many issues, however, 

• Wide range of adaptation causes complicated and 
difficult planning, arrangement, management, etc... 

 
How we can promote effective & efficient adaptation? 

2 

Why Adaptation is not Easy? 

3 

• Adaptation covers wide range of sectors as same as 
mitigation - agriculture/fishery, coastal erosion, flood, 
health, infrastructure, natural resources, water, etc. 

• We can use GHG inventory to calculate emission 
reduction, but there is no “inventory” for adaptation. 

• Each affected field/site should understand the 
situation by using many types of data and information. 

• Necessary data is different for each different issue, 
e.g., temperature, precipitation, etc., and not all data 
is collected and stocked enough... 

Why Adaptation is not Easy? (cont.) 

4 

• National level data is applicable to some issues, but  
more detailed local data is required for other issues. 

• Many scientific researches have been carried out and 
many findings have been achieved so far, but still it is  
difficult to project concrete future. 

• HOWEVER, we should not wait till everything is 
clarified by science. We should do what we can do 
from now. 

 

We can promote 
effective & efficient adaptation. 



Simple steps to promote adaptation 
1. Evaluate existing system 
2. Expand existing system 
3. Improve base of remaining vulnerability 

5 Source: IPCC-AR5 WG2 SPM 

1. Evaluate existing system 
• Evaluate existing system (policies, laws and 

regulations, etc.) to understand what can be done 
and what have already been done under the system. 

[Example] 
Adaptation to flood by extreme weather event 

6 

Source: CNN website 

• After the severe damage 
by flood in 2011, review 
and improvement of 
flood management 
measures have been 
done and ongoing by 
central and local 
authorities. 

2. Expand existing system 
• To address impact which can not be fully covered by 

the existing system, improve (expand, change, etc.) 
the current system to address those impacts. 

[Example] 

7 

Adaptation to flood by 
extreme weather event 
• Collaborative management 

of river by Bangkok and 
other municipalities in 
upper watershed region to 
address possible risk of 
flood in Bangkok area. 

Source: 
http://www.bangkokpost.com/photo/photo/

263806/bangkok-flooding-oct-29 

3. Improve base of remaining vulnerability 
• If there are still severe risk in future, base of 

remaining vulnerability should be improved 
fundamentally. 

[Example] 
Adaptation to flood by extreme weather event 

8 

• Land use planning would 
be needed, including the 
relocation of residential, 
industrial & commercial 
buildings from the 
possible damaged area. 

Source: 
http://www.bangkokpost.com/photo/photo/

263806/bangkok-flooding-oct-29 



Thailand Climate Change Master Plan 
(2014-2050) (Draft: as of September 2015) 

9 Source: Mr. Prasert Sirinapaporn, ONEP, MONRE 

Thailand Climate Change Master Plan 
(2014-2050) (Draft: as of September 2015) 

10 Source: Mr. Prasert Sirinapaporn, ONEP, MONRE 

How to link national and local? 
• Support for the practical implementation by local 

stakeholders (public authorities and private sectors) 
is also critical. 

11 

• For example, preparation 
and dissemination of latest 
scientific findings is one of 
the most effective support. 

• At the same time, 
information sharing about 
local data and experience 
is also important. Source: APAN 2015, Emerging Climate Change 

Adaptation Issues in the Asia-Pacific Region 

The objectives of climate-smart agriculture 

[Example] 
Gulf of Thailand, coastal erosion is an existing and future 

threats especially those residents.  

12 Coastal areas of Bang Khun Thian and planning of stone dikes (as of May 2015) 

Linkage between national 
and local levels, between 
neighbor provinces, etc. 



[Example] 
Draught and saline intrusions are also occurring. 

13 

Source: Executive Summary, The Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 

Linkage between 
national and local 

levels, between local 
districts, etc. 

[Example] 
Develop flood management information system with link to 

other sectors, e.g., crop planting schedule.. 

14 

Linkage between national and 
local levels, between related 

ministries, etc. 

How to link different sectors? 
• Long term national adaptation plan should be 

developed with coordination among related sectors. 
• Collaboration and harmonization among different 

sectors are critical for the successful realization of 
adaptation measures. 

15 Source: Mr. Prasert Sirinapaporn, ONEP, MONRE 

How to link different sectors? 

Institutional arrangement for implementing 
the Bangkok Master Plan on Climate Change 

16 Source: Executive Summary, The Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 



How to link different sectors? 

Monitoring and Evaluation through the institutional arrangement 

17 Source: Executive Summary, The Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 

Global trend of adaptation 

- From understanding to solution - 
<Understanding phase> 
• Major effort was to find and understand (1) what 

kind of impacts are already observed, (2) what kind 
of risks will be there, (3) at which areas. 

 
<Solution phase> 
• How these problems and risks can be solved, when, 

by whom, by which technology/institution/finance? 

18 

Local situation of adaptation 

Which phase is the adaptation 
in your home town? 

19 

How to encourage decision making 
under limited data and information? 

• Start from simple knowledge sharing with related 
divisions. 
 

20 Simple first 5 steps 

Advanced 10 steps 

Source: Approaches to Climate Change Adaptation 
(MOEJ, 2010) 



How to encourage decision making 
under uncertainties 

• Uncertainty makes difficulties to decide future target. 
• It is reasonable to review the observed impact in 

each 5 years and revise necessary policies. 
• To do this PDCA cycle, continuous monitoring and 

data collection/storage is essential. 
 
Who will manage it, by which budget? 

21 

Information sharing and 
communication among stakeholders 

• All people agree that cross-sectoral collaboration and 
cooperative actions are very important and effective. 

• At the same time, they also agree its difficulties... 

22 

Information sharing and 
communication among stakeholders 

23 Source: APAN 2015, Emerging Climate Change Adaptation Issues in the Asia-Pacific Region 

Existing flow of climate change related information 

Science-policy-practice interfacing and communication needs 
 
The need for an effective interface between science-policy-practice 
and effective communication between scientists, policymakers and 
also local communities was stressed. 

Information sharing and 
communication among stakeholders 

24 Source: APAN 2015, Emerging Climate Change Adaptation Issues in the Asia-Pacific Region 

Existing flow of climate change related information 

Local 
citizens 

Private 
sector 

All stakeholders must be involved. 



Information sharing and 
communication among stakeholders 

25 

Source: APAN 2015, Emerging Climate Change Adaptation Issues in the Asia-Pacific Region 

*Other sources: media reports, seminars, workshops and consultations 

* 

Example of Himalayan countries: Bhutan, India and Nepal 

Information sharing and 
communication among stakeholders 

26 

Source: APAN 2015, Emerging Climate Change Adaptation Issues in the Asia-Pacific Region 

Example of Himalayan countries: Bhutan, India and Nepal 

Bottlenecks in sharing information 
sharing at district and sub-district level 

27 
Acknowledgement: Sumary of IPCC-AR5 by Prof. Nobuo Mimura, President of Ibaraki University 

in Kankyo Kanri (in Japanese), Vol. 51, No. 10, October 2015 

Please enjoy communication and develop & expand your 
human network through this CITC training course. 



การเตรยีมความพรอ้มรับมอืกบัสาธารณภยัที
เกดิจากการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

นายอารณุ ปินตา 
ผูอ้ํานวยการสว่นความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
สํานักวจิัยและความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสยีงจาก Climate Change

• คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยความเปลยีนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Intergovernmental  Panel on Climate  Change 
: IPCC 2014) คาดการณ์วา่ อณุหภมูโิลกจะเพมิขนึ 1.1 ถงึ 6.4 
องศาเซลเซยีส ในชว่งปี  พ.ศ. 2544-2643 เนอืงจากการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกสะสมในชนับรรยากาศมากเกนิกวา่ทเีคยเกดิขนึ 
ทา ใหเ้กดิ “ภาวะโลกรอ้น” (Global Warming) ซ่งึมผีลกระทบ
ใหส้ภาพภมูอิากาศเกดิการเปลยีนแปลงและสง่ผลตอ่ ฤดกูาล
ตา่ง ๆ เชน่ ชว่งฤดรูอ้นทยีาวนานขนึ ฤดหูนาวทสีนัลง ภาวะแหง้
แลงใ้นชว่งฤดแูลงท้ทีวคีวามรนุแรง ฝนตกชกุเพมิขนึในชว่งฤดู
ฝน เกดิสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวรา้ย
บอ่ยครัง และระดบัของนําทะเลทมีแีนวโนม้สงูขนึ ซ่งึสง่
ผลกระทบในวงกวา้งทงัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สงิแวดลอม้ สรา้งความเสยีหายตอ่
ประเทศตา่ง ๆ เป็นมลูคา่หลายพันลา้นบาท  ซ่งึเป็นปัจจยเัสยีง
สําคญัตอ่การพัฒนาของประเทศ 

กรอบความรว่มมอื

• ในภาวะฉุกเฉนิ ภายใตโ้ครงการเตรยีมพรอ้มเผชญิสาธารณ
ภยัและการฟืนฟ ู1.1.2 กรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่
ดว้ยการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations  
Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC)  และพธิสีารเกยวีโต (Kyoto  Protocol)  เพอื
หาแนวทางยบยัังการเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
ป้องกนัผลกระทบทจีะเกดิขนึกบัมนุษยแ์ละไดก้ําหนด
หลกัการทสีาคญัไวค้อื การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตริะดบโัลกทตีอง้การ ความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ โดยจําเป็นตอง้อาศยกัารมสีว่นรว่ม
และการแกป้ัญหารว่มกนัระหวา่งประเทศ             ที
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เป็นการป้องกนัผลกระทบที
รนุแรงตอ่การสง่เสรมิการพฒนัาเศรษฐกจิทยีังยนื



ยทุธศาสตรก์ารจดัการภยัพบิตัใินปจัจบุนั

1. การมุง่เนน้การลดความเสยีงจากสาธารณภยั
2. บรูณาการการจดัการในสภาวะฉุกเฉนิ
3. การเพมิประสทิธภิาพในการฟืนฟอูยา่งยงัยนื 

(Build Back Better)

4. การสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

บทสรปุ

• ในอนาคตประเทศไทยจะตอ้งเผชญิกบัสาธารณภยัอกีแน่นอน 
แตจ่ะเป็นภยัอะไร เกดิขนึเมอืไหร ่เป็นเรอืงยากทจีะคาดการณ์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ปภ.เป็นหน่วยงานกลางดา้นการจัดการสาธารณภยัของประเทศ
ไทย จากการทําหนา้ทมีากวา่ 14 ปี ผา่นภัยพบิตัทิงันอ้ยใหญ ่
ทําให ้ปภ.มคีวามพรอ้มมากกวา่เดมิ

• ปภ.ขบัเคลอืนงานดา้นการจัดการสาธารณภยัโดยอาศยั 4 
ยทุธศาสตร์

• ปภ.ไมส่ามรถทํางานไดเ้องโดยลําพัง ตอ้งพงึพาอาศยัความ
รว่มมอืจากหน่วยงานตา่ง ๆ



นายธาดา  นายธาดา  สุขะสุขะปุณปุณพันธุ ์                                                                                 พันธุ ์                                                                                 
กรมชลประทานกรมชลประทาน
2020  มกราคม มกราคม 25592559 2

วัฏวัฏจักรอุทกวิทยาและทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยจักรอุทกวิทยาและทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย

การบริหารจัดการนํ้าชองกรมชลประทานการบริหารจัดการนํ้าชองกรมชลประทาน

ว ัฏจ ั กรของนํ า
HYDROLOGIC CYCLE

การระเหย
จากทะเล มหาสมุทร

ความชืนในอากาศ

ไอนํากลันตัวเป็นเมฆ

นําบางส่วนถูกดักจับไว ้ ด ้ วยพืช
(Interception)

นําใต ้ ดิน (Underground water)

นําบางส่วนไหลซึมลงใต ้ ผิวดิน
(Infiltration) 

การระเหย
Evaporation

นําส่วนทีเหลือไหลบนพืนผิว(Overland Flow)

การคายนําของพืช
Transpiration

หยาดนําฟ้า
(ฝน หิมะ ลูกเห็บ)



แนวร่องมรสุม

และทางเดินพายุหมุน
ทีพัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือน

ต่าง ๆ

พ.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.
No  risk  area

Low  drought  risk  area

Medium  drought  risk  area

High  drought  risk  area

Dam  and  Reservior



    พันธกิจของกรมชลประทาน

 พัฒนาแหลงน้ําและพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล

 บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม

 ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม

 เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา

แม่นํ าปิง

เขือนภูมิพล

เขือนเจ้าพระยา

Gulf of Thailand

1317

12918.
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ปริมาณนํ้าไหลเขาเขื่อนภูมิพลรายป

ปริมาณนํ าไหลเข ้ ารายปี

ปริมาณนํ าเฉลีย

5,797 ลาน ลบ.ม.

12,918

1317
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ป พ.ศ.

ปริมาณนํ้ารายปไหลลงเขื่อนภูมิพล

ปริมาณนํ าไหลเข ้ ารายปี

ปริมาณนํ าเฉลีย10 ปี

ปริมาณนํ าเฉลีย

6,517
5,648

4,779
5,166

6,848
5,797

              กรอบการพัฒนาการชลประทานระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบกรอบการพัฒนาการชลประทานระดับลุมนํ้าอยางเปนระบบ

พื้นท่ีอ่ืนๆ พื้นท่ีอ่ืนๆ 152 ลานลานไรไร

พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีเกษตรกรรม 169 ลานลานไรไร

พื้นท่ีศักยภาพ 60 ลานไร

พื้นท่ีเกษตรน้ําฝน พื้นท่ีเกษตรน้ําฝน 109  ลานลานไรไร

มีระบบชลประทานแลว มีระบบชลประทานแลว 
29.32  ลานไรลานไร

พัฒนาพ้ืนที่ชลประทานไดอีก
30.68 ลานไร

พื้นท่ีประเทศไทยพื้นท่ีประเทศไทย

321 321 ลานไรลานไร

พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีเกษตรกรรม 

169 169 ลานไรลานไร

พื้นท่ีศักยภาพ พื้นท่ีศักยภาพ 

6060  ลานไรลานไร

ฝนเฉลีย 1,500 มม.                   
ปริมาณนําท่า 769,500 ล้าน ลบ.ม./ปี

ไหลลง คลอง ห้วย ลําธาร 
230,850 ล้าน ลบ.ม./ปี

ระบบเก็บก ักนําผิวด ิน

 77,000 ล้าน ลบ.ม.

เหลือนําในแหล่งนําธรรมชาติและไหลลงทะเล

153,850 ล้าน ลบ.ม./ปี

ระเหยและไหลซึมลงดิน

538,650 ล้าน ลบ.ม./ปี

    วัฎจักรนํ้าของประเทศไทยในปจจุบัน

ความต้องการใช้นํา
อุตสาหกรรม 

2,798 
ล้าน ลบ.ม./ปี

(4%)

อุปโภค-บร ิโภค 
2,876 

ล้าน ลบ.ม./ปี
(4%)

ปริมาณนํ าทีต้องการใช้
73,788 ล้าน ลบ.ม./ปี

เกษตรกรรม 
55,735 

ล้าน ลบ.ม./ปี
(76%)

ร ักษาลํานํ า
12,378 

ล้าน ลบ.ม./ปี
(16%)

ปริมาณนํ าทีควบคุมได้อย่างม ั นคง
เฉลีย  53,305 ล้าน ลบ.ม./ปี

ปริมาณนําต้นทุน

นําบาดาล
3,500 ล้านลบ.ม.

(4.45 %)

โครงการขนาดใหญ่
69,485 ล้าน ลบ.ม.

(88.38 %)

โครงการขนาดกลาง
3,951 ล้าน ลบ.ม.

(5.03 %)

โครงการขนาดเล็ก
1,683 ล้าน ลบ.ม.

(2.14 %)

สถานการณ์นํ าในสภาพปัจจุบ ันสถานการณ์นํ าในสภาพปัจจุบ ัน

ขาดแคลนนํา
20,483 ล้าน ลบ.ม./ปี



    ในฤดูแลงจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน  ตามลําดับความสําคัญ

       ของกิจกรรมการใชน้ํา ดังนี้

  ลําดับ 1  จัดสรรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง

  ลําดับ 2  จัดสรรน้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในชวงฤดูแลง

  ลําดับ 3  สํารองน้ําไวสําหรับการใชน้ําในชวงตนฤดูฝน 

  ลําดับ 4  จัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม

  ลําดับ 5  จัดสรรน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม

      แนวทางการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน

อุตสาหกรรม

การเกษตร

ระบบนิเวศ
อุปโภค - บริโภค

ความจุทีไม่ใช ้ การ (Dead 
storage)

อ่างเก็บนํ า

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิงแวดล้อม อุปโภค-บริโภค

เขือน

ไฟฟ้าพล ั งนํ า

ความท้าทายในการบริหารนํา

ประโยชน์สูงสุด
MAXIMIZE 
BENEFITS

เสียหายน ้ อยทีสุด
MINIMIZE  
LOSSES

อ่างเก็บนํา

นํามาก /   นําน้อย



(หลักการ)
การบริหารนําในเขือนเพือป้องก ันนําท่วม-ภ ัยแล้ง

1. บรรเทานํ าท่วม
         ปล่อยนํ าก่อนพายุเข้า - รอรับฝน

2. บรรเทาภัยแล้ง
         สํารองนํ าให้ได้มากทีสุด - สําหรับฤดูแล้ง

เก็บก ัก หรือ ระบายออก ?

ปล่อยนํ ารอฝน  แต.่......
ฝนไม่ตก - ไม่มีนํ าสํารองฤดูแล้ง

(ปัญหาของช่วงจังหวะ)

กลัวภัยแล้ง – ตุนนํ าไว้ให้
มาก แต.่..

ฝนหนัก - ระบายไม่ทัน - นํ าท่วม

1. เพิมประสิทธิภาพการระบายนํา
ของทางนําเดิม

จะเก็บมาก ต้องระบายได้มากไม่กระทบท้ายนํา

2. ทํา FLOODWAY หรือ
สร้างBYPASS ใหม่

Spillway แนวโน้มสถานการณ์นําฝน
ในอนาคต



(9) ลุ่มนําน่าน

แผนที 25 ลุ่ม
นํ าหล ัก

1
2

3

4

5

6
7

8

11

12

13

14

15

16

171819

22

23

24

2

25

21

21

21

21

10

20
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ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ในลุมน้ํานาน ป พ.ศ. 2516-2556

ฝนเฉลี่ยรายปในลุมน้ํา

ฝนเฉลี่ย ป 2516-2556

เสนแนวโนม

ฝนเฉล่ีย 1,251  มม.

y = 4.43x + 1,141.32
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ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ในลุมน้ําชี ป พ.ศ. 2516-2556

ฝนเฉลี่ยรายปในลุมนํ้า

ฝนเฉลี่ย ป 2516-2556

เสนแนวโนม

ฝนเฉลี่ย 1,239  มม.

y = 0.01x + 1,294.11
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ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป ในลุมน้ํามูล ป พ.ศ. 2516-2556

ฝนเฉลี่ยรายปในลุมน้ํา

ฝนเฉลี่ย ป 2516-2556

เสนแนวโนม

ฝนเฉล่ีย 1,294  มม.
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อ่างขนาดใหญ่ทั วประเทศ  33 อ่าง 

บางลาง

ปราณบุร ี

ร ัชชประภา

ภูม ิพล

สิร ิก ิต ิ

ศรีนครินทร์

วชิราลงกรณ

ห้วยหลวง นําอูน
นําพุง

แก่งกระจาน
บางพระ

หนองปลาไหล

สิร ินธร

 

แม่ง ัด

กิวคอหมาแม่กวง

กิวลม

 

แควน้อย

ท ับเสลา
กระเสียว ป่าส ั ก

 ขุนด่านฯ
คลองสีย ัด

ประแสร์

จุฬาภรณ์
ลําปาว

ลํานางรอง

อุบลร ัตน์

นํ าไหลลงเฉลียทั งปี > ความจุ 14 อ่าง

นํ าไหลลงเฉลียทั งปี = ความจุ 2 อ่าง

นํ าไหลลงเฉลียทั งปี < ความจุ 17 อ่าง

การเกษตร

ภ ัยแล้ง

ระบบนิเวศ

อุปโภค-บริโภค

ความจุทีไม่ใช ้ การ 
(Dead storage)

อ่างเก็บนํ า

เขือน

ไฟฟ้าพล ั งนํา

ระบบนิเวศ

อุปโภค-บริโภค

ภัยแล้ง

การเกษตร

ลําด ับการจ ัดสรรนํ า
ตามปร ิมาณนํ าสํารองในเขือน

ในสภาวะเกิดภ ั ยแล้ง

THANK YOU 
FOR YOUR ATTENTION



นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการอย่างยังยืน
ภายใต้ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ดร. สมชาย  บุญประดับ
ผู้เชียวชาญด้านระบบการปลูกพืช

กรมวิชาการเกษตร

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท ี12
( พ.ศ. 2560 – 2564 )

ทศิทางการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์

ยทุธศาสตรท์ ี4 : 

บรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สงิแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยังยนื

1. ฟืนฟแูละอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร (ป่า ดนิ นํา
พชื สตัว)์ 

2. เกษตรทเีป็นมติรตอ่สงิแวดลอ้ม (Zero Waste, Low 
Carbon Society, Green City, GAP)

3. พัฒนาโครงสรา้งพนืฐานและสงิอํานวยความสะดวก
(บรหิารจัดการนํา, แหลง่นํา, พนืทชีลประทาน)

4. บรหิารจัดการพนืททีํากนิทางการเกษตร (ปฏริปูทดีนิ, 
ธนาคารทดีนิ, จัดรปูทดีนิ, เกษตรยังยนื)

5. สรา้งภมูคิุม้กนัการเกษตรตอ่การเปลยีนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

แนวทางการพัฒนา 
• จัดทําแผนทคีวามเสยีง: นําทว่ม ภยัแลง้ ศตัรพูชื 
• จัดทําระบบเตอืนภยัลว่งหนา้(Early warning system)
• พัฒนาพันธุพ์ชืและสตัว ์เพอืทนทานตอ่ความ
แปรปรวนสภาพภมูอิากาศ 

• พัฒนาการจัดการระบบเกษตร ชว่ยลดผลกระทบ เชน่ 
Precision Farming, Remote Sensing, GIS

• สรา้งกลไกชว่ยลดผลกระทบ: ประกนัภัย จัดการความ
เสยีงการผลติ&ตลาด ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหนา้

• สง่เสรมิการเกษตรทมีภีมูคิุม้กนั: เกษตรตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรผสมผสาน วนเกษตร

สรา้งภมูคิุม้กนัการเกษตรตอ่การเปลยีนแปลง
สภาพภมูอิากาศ



ยทุธศาสตรก์ารวจิัยดา้นการเกษตรและ
อตุสาหกรรมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปี 2558-64

ยทุธศาสตรท์ ี4 : 

การวจิัยและพัฒนาเพอืรองรับการ
เปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

แนวทางการดาํเนนิงาน
• วจิัยเพอืใหไ้ดอ้งคค์วามรูเ้กยีวกบัผลกระทบและ
การปรับตัวตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

• วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยดีา้นพันธุ ์การจัดการ
การผลติ และการฟืนฟปูัจจัยการผลติทเีหมาะสม
ตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

• วจิัยและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรในระบบปิด

กลยทุธท์ ี1. การวจิัยเพอืยกระดับขดีความสามารถ
ในการปรับตวัตอ่สภาพการเปลยีนแปลงภมูอิากาศ

แนวทางการดาํเนนิงาน
• วจิัยและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรเพอืลด
การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

• วจิัยและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรโดย
เทคโนโลยสีะอาด (Green Technology)

• วจิัยเพอืใหไ้ดข้อ้มลู Carbon Footprint และ
Water Footprint สนิคา้เกษตรทสีําคญั

• วจิัยและพัฒนาการเกษตรในเขตพนืทชีมุชน
เมอืงและชานเมอืง

กลยทุธท์ ี2. การวจิัยและพัฒนาเมอืงเกษตรสเีขยีว 
(Green city)

แนวทางการดาํเนนิงาน
• วจิัยเพอืกําหนดพนืทเีขตกรรมทางเศรษฐกจิให ้
เหมาะสมตอ่การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ

• วจิัยเพอืเสรมิสรา้งการผลติสนิคา้เกษตรทเีป็น
พชือาหารและพลังงานใหเ้กดิความมันคง

กลยทุธท์ ี3. การวจิัยและพัฒนาเพอืสนับสนุน
การจัด Zoning ทางการเกษตร



แนวทางการดาํเนนิงาน
• วจิัยการจัดการนําทเีหมาะสมกบัการผลติสนิคา้
เกษตร

กลยทุธท์ ี4.การวจิัยและพัฒนาเพอื
รองรับการเพมิพนืทชีลประทาน

แนวทางการดาํเนนิงาน
• วจิัยเพอืพยากรณ์/คาดการณก์ารแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทมีผีลตอ่การผลติสนิคา้เกษตร

• วจิัยเพอืนําองคค์วามรูด้า้นผลกระทบจากการ
เปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิัตมิาใช ้
บรหิารจัดการความเสยีง

• วจิัยเพอือนุรักษ์ทรัพยากรชวีภาพเพอืเป็นฐาน
พันธกุรรมสําหรับการปรับปรงุพันธุ์

กลยทุธท์ ี5. การวจิัยเพอืจัดการความเสยีงจาก
การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิัติ

แนวทางการดาํเนนิงาน (ตอ่)
• วจิัยและพัฒนาระบบการผลติทเีหมาะสมในพนืที
รับการทว่มนํา (Flood way) พนืทแีหง้แลง้ และ
พัฒนาระบบการผลติทเีหมาะสมในพนืทเีสยีงภยั

• การสํารวจกลุม่พชืเศรษฐกจิทไีดร้ับผลกระทบ/
ปัจจัยทมีผีลกระทบตอ่การระบาดของศตัรพูชื/
การพัฒนาความตา้นทานของศตัรพูชืตอ่สารเคมี
ป้องกนักําจัดศตัรพูชื/การเคลอืนยา้ยของศตัรพูชื

กลยทุธท์ ี5. การวจิัยเพอืจัดการความเสยีงจาก
การเปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิัติ

ยทุธศาสตรง์านวจิยัและพฒันา
กรมวชิาการเกษตร

ปี 2558-64

ยทุธศาสตร ์: การวจิัยเชงิรกุดา้นพชืเพอืรองรับ
การเปลยีนแปลงของสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ
และสงัคม

กลยทุธ ์: การวจิัยและพัฒนาเพอืลดผลกระทบ 
และการปรับตวัจากการเปลยีนแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศตอ่ระบบการผลติทางการเกษตรและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ



• ปรับปรงุพันธุพ์ชืทนทานตอ่สภาพแวดลอ้ม
• ผลกระทบและการปรับตวัตอ่การผลติพชืเศรษฐกจิ
• การแพรร่ะบาดและระบบการเตอืนภยัศตัรพูชื
• ความหลากหลายทางชวีภาพ (พชื & จลุนิทรยี)์
• การจัดการดนิ นํา ธาตอุาหารเพอืลดผลกระทบ
• เทคโนโลยกีารผลติเพอืลดการปลดปลอ่ย GHG
• การกกัเก็บคารบ์อนในดนิและพชื
• รอยเทา้คารบ์อนและนําในพชืเศรษฐกจิ

แผนงานวจิัยกรมวชิาการเกษตรปี 2559-64

ผลการดาํเนินงานทีผา่นมา

NSFCRCพนัธุ์ขา้วโพดลูกผสมทนแลง้ 
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ข้าว มันสําปะหลััหลังั

มันสําปะหลงั

พันธุม์ันสําปะหลงัอายสุนั

• ปรับปรงุพันธุม์ันสําปะหลังอายสุนั เพอืหลกีเลยีง
เก็บเกยีวชว่งฤดฝูนและใชป้ลกูในพนืทนีา



มนัสําปะหลงั :
• เปลียนช่วงเวลาปลูกจากตน้ฤดูฝนเป็นปลายฤดูฝน
• เปลียนจากมนัสาํปะหลงัเป็นออ้ย 
อ้อยโรงงาน : 
• การใหน้าํออ้ยเพิมเติมในระยะแรกของการเจริญเติบโต
ข้าวโพด : 
• เปลียนช่วงเวลาปลูกจากตน้ฤดูฝนเป็นกลางฤดูฝน
• ใชพ้นัธุ์อายสุนัและทนแลง้ 

การปรับตัวของพชืเศรษฐกจิ การผลติสม้โอคณุภาพ

การผลติมังคดุนอกฤดู ควบคมุศตัรพูชืโดยวธิทีางชวีภาพ

• การใชแ้มลงศตัรทูางธรรมชาตเิพอืควบคมุ
เพลยีแป้ง
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25หนอนวยั1-2
หนอนวยั3-4
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ดักแด ้
หนอนทถีูกเบยีน
ใบทถีูกทําลายดว้ยหนอนหัวดํา
ใบเขยีว

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตรวจพบไส้เดอืนฝอยกลุ่มหากนิอสิระในดนิ รวม 6
สกลุ คอื Dorylaimus, Mononchus, 
Rhabditis, Alaimus, Nygolaimus และ
Seinura

ตรวจพบไส้เดือนฝอยศตัรูพืช 3 สกลุ คือ
Helicotylenchus, Hirschmaniella และ 
Hoplolaimus

การจัดการดนิและนําเพอืลดผลกระทบ
• การพัฒนาเครอืงมอืไถระเบดิดนิดานตดิทา้ยรถไถ
ขนาดเล็กเพอืลดปัญหาหวัเน่า

เทคโนโลยกีารผลติ
เพอืลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

• การใชปุ้๋ ยเคมตีามคา่วเิคราะหด์นิ



กกัเกบ็คาร์บอนในดนิและพชื Carbon and Water Footprint พชืเศรษฐกจิ

พนืทเีสยีงภยันําทว่ม: Flood way

สเีขยีว=พนืทนีําทว่ม
http://www.gistda.or.th

มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ขา้วโพดฝกัสด

ขา้ว

ขา้วโพดไร่

ถวัเหลอืง

ขา้วนาปี

ขา้วนาปี

ขา้วนาปี

ขา้วนาปี

ขา้วนาปีถวัเขยีว

ปฏทินิระบบการปลกูพชืใชน้ํานอ้ย



ระบบเกษตรผสมผสาน

การฟืนฟแูละสรา้งสวนไมผ้ลหลงันําทว่ม

พนืทเีสยีงภยัดนิถลม่ : พนืทลีาดชนั



การผลติกาแฟอราบกิา้ ระบบการผลติไมผ้ล พชืผัก สมนุไพร และเห็ด

การพฒันาศูนย์สู่ความเป็นเลิศเพอืพฒันาองค์ควมรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้เพอืพฒันาศักยภาพนักวิจัย

เชียงใหม่

เชียงราย

พจิิตร ขอนแก่น ศรีสะเกษ

จันทบุรี

พทัลุง

ระนอง

เพชรบุรี

ศูนย์สู่ความเป็นเลศิ

อุตรดติถ์
สุโขทยั



ขอขอบคุณุกจิกรรมศูนย์สู่ความเป็นเลศิ

งานวจิัยระบบให้นํา

การพฒันาสถานีอตุุนิยมวทิยา พฒันานักวจิยัรุ่นใหม่





Climate change management for 
sustainable development (CCSD)

Asst. Prof. Chanisada Choosuk, Ph.D.,
Faculty of Environmental Managementulty of Environmental Managem

Prince of Songkla University

1

สิ่งที่ไดฟงในวันที่ 20 มกราคม 2559
• ทิศทางโลกและ COP 21
• นโยบายรัฐไทย ตอ SD และ LCS
• การจัดทําบัญชีกาซเรอืนกระจก
• Mitigation and SD and adaptation
• Adaptation at national & local level
• SD ภายใตปญหา CC

• การจัดการน้ํา
• การจัดการภาคการเกษตร
• การจัดการภัยพิบัติ

2

CC at global level
• ทําไมตองลด GHG – เพราะ GHG กอใหเกิดปญหา Global 

warming- CC
• ผลกระทบของ CC
• กิจกรรมที่กอใหเกิด GHG 
• ขอตกลงของหมูบานโลก ตอ CC 

• UNFCCC
• Developed and developing countries
• 2015 Agreement- well below 2 degree
• 4 องคประกอบหลัก

3

Mitigation Adaption

Good 
governance 

ระบบสนับสนุน
งบ เทคโนโลยี
Capacity 
building

4



CC at national level
• นโยบายพลเอกประยุทธ จันทรโอชา –SD-Economic, social, 

environment
• แผน 11- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

• รับมือ CC
• มุงสูเมือง LCRS 

• กรอบชาติ 20 ป
• มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
• Green Growth- Mitigation & Adaptation

• แผน 12- Green Growth- รับมือและปรับตัวตอ CC
• เนน Mitigation และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5

มิต/ิระดับ Global level National level
Actor UNFCCC

Country parties
Royal Thai Government

Intention Reduce GHG
Well below 2 degree

Reduce GHG
Green growth

Activities 2015 Agreement
4 components-

mitigation/adaptation 
/supporting 

system/Good 
governance

Green Growth
Low carbon society 

Adaptation

Expected
outputs

Well below 2 degree มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

6

SD and CC
• SD- i.e. green growth, green economy, low 

carbon development
• SD—SDG (from Rio+20) –2030 Agenda

• SDG- Climate action
• Climate change mitigation + adaptation

• LCRS- สศช. แผน 12
• Development for the growth of economic, social, envi
• Natural resource use
• Zero waste/ Less GHG
• คุณภาพชีวิต และ Lifestyle

7

GHG Inventory
• ทําไมตองมีการจัดทํา GHG Inventory

• ตอบสนองพันธกิจ
• สนับสนุนการวิเคราะหระดับนโยบาย
• สนับสนุนการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร สําหรับ CC

• ประโยชนของ GHG Inventory
• บงชี้แหลงปลอย กักเก็บ กิจกรรม
• ติดตาม –เห็นแนวโนม ทิศทาง
• กําหนดยุทธศาสตร
• กําหนดเปาหมาย
• ติดตามปริมาณการปลอย เห็นระดับความสําคัญ

8



Mitigation
• Mitigation, adaptation, co-benefits and SD

– Co-benefits- integrated implementation between 
mitigation and adaptation

– Project with co-benefits 
• กรณีประเทศที่ปลอย GHG ต่ําๆ –ทําแลว solve ปญหาอื่นๆ ได 
• Promote project เพื่อ CC- ไดสราง SD ดวย เพื่อครอบคลุมมิติอื่นๆ
• ตัวอยางที่ปาเลา – mitigation – solar energy- ลด black out และ ทําใหมี 

energy source ชวงเกิดภัยพิบัติ และ energy security
– Mitigation ตองเรงทํา – วัดได ทําไปปฏิบัติไดในทุกพื้นที่
แต Adaptation มักจะอยูที่ระดับทองถิ่น และพื้นที่เฉพาะเทานั้น 
– ตอง Integrate Mitigation และ Adaptation เพื่อไปสู SD

9

Adaptation
• Adaptation สําคัญ และสราง Co-benefit ได
• แต Adaptation จะซับซอน วางแผนยาก และ มีหลาย sector
• ทําไม Adaptation จึงไมงาย

– Wide range 
– มี GHG inventory แตไมมี Inventory for Adaptation
– ตองเขาใจ เพื่อใชขอมูล และขาวสารที่หลากหลาย
– ขึ้นกับบริบทของแตละที่

• กรณีของประเทศไทย  
– CC Master Plan – adaptation and mitigation / resilient 

and low carbon 10

CCSD- น้ํา การเกษตร ภัยพิบัติ

11

Policy & management system towards CC for SD

มิติ น้ํา- กรมชล พืช- กรมวิชาการเกษตร ภัยพิบัติ - ปภ

ผลกระทบของ CC น้ํามาก/น้ํานอย ผลผลิตตกต่ํา ถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น

SD Eco- เกษตร/นอกภาคเกษตร
Social- การจัดสรรน้ํา

Envi-ระบบนิเวศ

เกษตรยั่งยืน – eco, so, envi การจัดการ ภัยพิบัติ –
prevention-mitigation/ 
preparedness/response

/recovery

Mitigation - Green technology
CFP/Water FP
ลด GHG จากการปุย

-

Adaptation การบริหารจัดการน้ํา 
= การเก็บ การปลอย

มาตรการการบริหารจัดการน้ํา
= infrastructure/non-

infrastructure

การจัดการความเสี่ยง
ระบบ early warming 

พัฒนาพันธุพืช
ระบบเกษตร
Zoning

DRR-
Emergency

management
Recovery

12



ความทาทายในการรับมือวิกฤตน้ําทวม - แลง 
สูการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน

โดย รองศาสตราจารย ดร. ศรินทรทิพย แทนธานี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 มกราคม 2559

Naresuan 
University

Projected surface temperature changes 
(2090-2099 relative to 1980-1999)

Continued emissions would lead to further warming 
of 1.1ºC to 6.4ºC over the 21st century

0  0.5   1  1.5   2   2.5   3   3.5   4   4.5    5   5.5   6   6.5  7   7.5 (oC)

R.K. Pachauri, IPCC (2009)

              0                         1                         2                         3                         4                        5oC

WATER 
Increased water availability in moist tropics and high latitudes 

Decreasing water availability and increasing drought in mid-latitudes and semi-arid low latitudes 

Hundreds of millions of people exposed to increased water stress 

ECO-
SYSTEMS 

Increased coral bleaching     Most corals bleached    Widespread coral mortality 

   Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source as: 
   15%                                            40% of ecosystems affected 

Increasing species range shifts and wildfire risk 

Ecosystem changes due to weakening of the meridional 
overturning circulation 

FOOD 

Complex, localised negative impacts on small holders, subsistence farmers and fishers 

Tendencies for cereal productivity                 Productivity of all cereals  
to decrease in low latitudes                           decreases in low latitudes 

Tendencies for some cereal productivity      Cereal productivity to decrease in  
to increase at mid- to high latitudes              some regions 

COASTS 
Increased damage from floods and storms 

About 30% of global coastal wetlands lost 

Millions more people experience coastal flooding each year 

HEALTH 
                Increasing burden from malnutrition, diarrhoeal, cardio-respiratory, infectious diseases 

Increased morbidity and mortality from heat waves, floods, droughts 

Changed distribution of some disease vectors 

Examples of impacts associated with 
global average temperature change relative to 1980-1999

R.K. Pachauri, IPCC (2009)

การเปลียนแปลงทสีังเกตได้

Global average 
sea level

Northern hemisphere
snow cover

Global average 
temperature

R.K. Pachauri, IPCC (2009)

Naresuan 
University



Distribution of vulnerability

R.K. Pachauri, IPCC (2008)

Climate hazard hotspots Dominant hazards
Bangkok and its surrounding area in Thailand Sea level rise, floods
Southern regions of Thailand Drought, floods

Source: Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, Arief Anshory Yusuf & Herminia A. Francisco
Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2009

Naresuan 
University

Source: Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, Arief Anshory Yusuf & Herminia A. Francisco
Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), 2009

Naresuan 
University
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พืนทีเสียงภยัแล้ง (พ.ศ.2558−2582) พืนทีเสียงภยัแล้ง (พ.ศ.2618−2642)
พนืทแีละหมู่บ้านเสียงภยัแล้งทไีด้รับผลกระทบในอนาคต (พ.ศ.2558−2582) 

Source: Sucharit et al., 2010a and 2010b



พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (พ.ศ.2558−2582) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (พ.ศ.2618−2642)
พื้นที่และหมูบานเสี่ยงภัยน้ําทวมที่ไดรับผลกระทบในอนาคต 

Source: Sucharit et al., 2010a and 2010b

Naresuan 
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การเปลียนแปลงภมูอิากาศส่งผลต่อวัฏจักรทางอุทกวิทยาของนํา
ตัวแปรสําคัญ แนวโนมที่พบ การคาดการณในศตวรรษที่ 21

น้ําจากฟา
(ฝน ลูกเห็บ หิมะ)

แนวโนมไมชัดเจน เพิ่มขึ้นในบริเวณระหวางเสนละติจูด
300N-800N และลดลง ระหวางเสนละติจูด 100S-300N

ปริมาณรวมเพิม่ขึ้นประมาณ (2%/0C) บริเวณ
ละติจูดสูงๆจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น พื้นที่ในบรเิวณ
ละติจูดต่ําถึงกลางมีแนวโนมลดลง

คาความดันไอใน
บรรยากาศ

คาความชื้นจําเพาะเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศต่ําๆ คา
ความชื้นสัมพัทธเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

เพิ่มขึ้น

ความเขมของน้ําฟา ปริมาณของคาสูงสุดที่เกิดเหตุการณรุนแรงมีการเพิ่ม
อยางไมเปนรูปแบบทีช่ัดเจน

เพิ่มขึ้นประมาณ 7% / 0C)

การเกิดความแหงแลง เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่

พายุโซนรอน ความเขมเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเขตแปซิฟกเหนือ
มหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟคตะวันตกเฉียงใต

ความเขมเพิ่มขึน้ เปลียนแปลงความถี่และ
เสนทางไมแนนอน

ธารน้ําแข็งและพื้นที่มี
หิมะปกคลุม

มวลของธารน้ําแข็งลดลงในบางพื้นที่ ในบริเวณซีกโลก
เหนือพืน้ที่มีหมิะปกคลมุลดลง ปริมาณน้ําทาสูงสุดจาก
การละลายตัวของธารน้ําแข็งและหิมะมาเร็วขึ้น

ธารน้ําแข็งและพื้นที่มีหมิะปกคลมุลดลงอยาง
ตอเนื่อง

ระดับน้ําทะเล เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 เมตร ในศตวรรษที่ 20 จากขอมูล
ตนป 1990 พบวาเพิ่มในอัตราเทากับ 0.3 เมตร/100 ป
แตยังไมชัดเจนวาในระยะยาวจะเพิ่มขึ้นอยางมีอตัราเรง

คาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 0.2-0.6 เมตร หรือมากกวา

ทีมา: Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC) 

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

พายหุมนุเขตร้อน ปะการังฟอกขาว ผลผลิตอาหารลดลง

การตายของนกและปลาทะเล

คลืนรังสีความร้อนสงูขนึ

นําแข็งขวัโลกละลาย แพร่ระบาดโรคติดต่อ เจ็บป่วยและเสียชีวิต

ระดบันําทะเลสงูขนึ นําท่วมและนําแล้ง ไฟไหม้ป่า ภมูิอากาศเปลียนแปลง

Naresuan 
University

Damage to society, 
economy and 
environment
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Damage to society, 
economy and 
environment

Naresuan 
University

http://www.nationmultimedia.com/national/PM-vows-to-tackle-worsening-drought-30200184.html

ความสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างการเปลียนแปลงสภาพอาอากาศอมโยงระหวางการเปลยนแป
กับการบริหารจัดการนํา

การเปลียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

นําท่วม นําแล้ง นําเสีย

การบริหารจัดการนาํ
คณุภาพ

ปริมาณ

ไม่ใช่สิงก่อสร้าง

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์

ข้อมลูทางสถิติ

กฎหมาย

สิงก่อสร้าง
ต้นนํา

ป่าต้นนํา
อ่างเก็บนํา

ฝาย
เขือน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลางนํา ปลายนํา
ประตนูํา แก้มลงิ เครืองสบูนํา

เครืองดนันํา

สาเหตุของโลกร้อนจากกจิกรรมของมนุษย์

โลกร้อน

ปรากฏการณ์ฏ
ก๊าซเรือนกระจก

ทํา
ให้
เกิด

ก๊า
ซ C

O
2

ทํา
ให้
เกิด

ก๊า
ซมี
เทน

ความอดอยาก

ความอยู่รอด

ภยัพิบตัิ

คลืนความร้อน

เราจะทาํอย่างไร 111. 11.. รับสภาพ
2

รบ11. ร
22. 222. . ปรับตัว
333. 3333. . บรรเทาภัย

แผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ําแผนแมบทการจดก
แบบบูรณาการ

ารทรพยากรนาจดก
าราร ระดับนานาชาติ

United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC Kyoto Protocol

Hyogo Framework for Action: 
HFA 2005-2015

Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030

Naresuan 
University



United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) 
(A international agreement to prevent ‘Dangerous’ Climate) – since 2002

Kyoto Protocol and enabling mechanisms (CDM and others) –
until 2012

Naresuan 
University

International Actions on Climate Change

Note: Clean Development Mechanism (CDM) 

Industrialised, developed 
countries

Developing, emerging 
countries

More interest in 
climate change 
mitigation and 
environmental 

protection

Has capacity and 
financial resources

More interest in 
economic and  

social 
development. 

Responsible for 
most of the GHG 

emissions between 
1850 - 2000

Will be responsible 
for most of future 

GHG emissions

Lack capacity and 
financial resources 

Green and Low 
Carbon Growth

Mitigating and 
adapting to 

climate change 
while still 

improving the 
economy and 
human well-

being

International cooperation

International Actions on Climate Change

Source: www.iges.or.jp

Priority 1
Understanding disaster risk

Priority 2
Strengthening disaster 

risk governance to 
manage disaster risk

Priority 3
Investing in disaster 

risk reduction for 
resilience 

Priority 4
Enhancing disaster preparedness 

for effective response and to 
recovery, rehabilitation, and 

reconstruction 20

NNational Actions on Climate Change

China
12th Five Year Plan 

Mongolia
National Action Program on Climate 
Change (NAPCC)

Korea
Framework Act on Low Carbon
Green Growth 

Philippines
National Climate Change Action Plan

India
National Action Plan for Climate 
Change (NAPCC)

Thailand
National Strategic Plan on Climate 
Change

Vietnam (2011)
National Climate Change Strategy

Cambodia
Climate Change Strategic Plan

Lao PDR
Strategy on Climate Change

Source: Developed from IGES Market Mechanism Country Fact Sheet (July, 2012)

20

Sri Lanka (in preparation)
National Climate Change 
Policy of Sri Lanka 

Indonesia (2011)
National Climate Change Action Plan



แผนแมบทการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ ระดับชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 และ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 -
2558 และ

นโยบายของรัฐบาล

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พ.ศ. 2553 - 2562

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2558

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2558

TThaila ss National Climate Change Policy

Source: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (2012)

การเชื่อมโยง

ที่มา แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558

การปรบัตวัในสภาวะโลกรอ้น
แผนระยะสนั แผนระยะยาว

ผลกระทบ ความเสียหาย

-- นาํท่วม

-- ภยัแลง้

-- พายุ

-- คลนืความรอ้น

-- แผ่นดนิทรดุ

-- ชายฝังถูกกดัเซาะ

-- ชวีิต

-- ทรพัยส์นิ

-- ผลผลติ

-- การประกอบ

ทางการเกษตร

อาชพี

-- สขุภาพอนามยั

-- โครงสรา้ง าง าง พ.พพ ฐพพ.ฐฐฐฐ.

• สรา้งแบบจาํลองสภาพภมูิอากาศในอนาคต

• ศกึษาผลกระทบทีจะเกดิขนึต่อ แหล่งล่งนาํ ษ ล ร บ จ ขน อ ลงน
ผลผลติการเกษตร ป่าไม ้ระบบนเิวศและล ล ร ษ ร ป ม ร บบน ว ล
ความหลากหลายทางชวีภาพ พนืทีชายฝั

ล
ยยฝฝัฝฝง ว ม ล ลล ย งชว น ช ยย ง

ทะเล การประมง โรคระบาดและสขุภาพล รปร มง ร ร บ ล สขุ
อนามยั โครงสรา้งพนืฐานต่างๆ

ล สขุข
ๆๆ ฯลฯ

• แสวงหาแนวทางในการปรบัตวัและการลดสวง นว ง น รปรบ ว ล รล
สาเหตุจากปรากฏการณก์า๊ซเรอืนกระจก

Naresuan 
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Local Climate Change Actions
Climate change เป็นปัญหาในระดบัสากล ... แต่ 80% ของการปล่อย CO2 
มีส่วนสมัพนัธ์กบักจิกรรมในเขตเมืองและชนบท

รฐับาลทอ้งถนิมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินการปรบัตวั (Adaptation) และ

การบรรเทาภยั (Mitigation)

สงิทา้ทาย:

• การขาดความตระหนกัและความรู ้

• การขาดเครอืงมือ มาตรฐาน แนวทาง และทรพัยากรสนบัสนุน

• การขาดการสนบัสนุนของผูม้ีสว่นเกียวขอ้งในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

การบริหารจัดการนําในสภาวการณ์ต่างๆ

ในสภาวะปกติ บรรเทาอุทกภัย บรรเทาภัยแล้ง

- อ่างเกบ็นํา
- หนองบงึ
- ทะเลสาบ
- แก้มลิง
- นําในลาํนํา
- ฯลฯ

ปริมาณนําต้นทนุ ความต้องการนํา

- อุปโภค
- บริโภค
- เกษตรกรรม
- การพาณิชย์
- ท่องเทยีว
- ระบบนิเวศนํา
- ฯลฯ

บริหารให้เกิดความสมดุลุ
ปริมาณนําต้นทุน น vsุุ
ความต้องการนํา

1

2

3

ทาํให้นําไหลมาน้อยและช้า

ทาํให้นําไหลไปทางอนื

ทาํให้นําไหลมากและเร็วขนึ

เขือน อา่งเก็บนํา

แก้มลิง ฝายแม้ว

ปลกูต้นไม้(ป่า)
ชะลอนํา

อโุมงค์ผนันําทางผนันํา

ทางนําหลาก

ทางผนันํา

ผนันําข้ามลุม่นํา แก้มลิง

เครืองสบูนํา

เครืองดนันํา

ขยายทางระบายนํา

รือสิงกีดขวางทางนํา

ผนันําเข้าลุม่นําแก้มลิง

1.จดัเก็บข้อมลูทีเกียวข้อง

2.วางแผนโดยพิจารณาทงั
อทุกภยัและภยัแล้งควบคู่กนั

3.วางแผนบริหารจดัการนําทงั
อทุกภยัและภยัแล้งอยา่งต่อเนือง

และทกุฤดกูาล

2
อท

+

Naresuan 
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แผนภาพรวมของการจัดการนําเสีย

นําเสีย

แหล่งกาํเนิด

ระบบระบายนําเดมิในพนืที

บ้าน สถานประกอบการ โรงงานปริมาณและลักษณะนําเสีย
ในปัจจุบันและอนาคต (20 ปี)

คาดการณ์

การตรวจวัด

- อุปกรณ์
- เทคนิคและวิธีทีใช้
- การตดิตามตรวจสอบ
- ความถี

การทาํนาย

บ

ปริมาณปรมาณ
ลักษณะ
นําเสีย

ระบบรวบรวมนําเสีย

ระบบท่อรวม

ระบบท่อแยก

ระบบบาํบัดนําเสีย

พจิารณาทดีนิเพอื
ก่อสร้างระบบ

ประเมินประสิทธิภาพระบบ

สํารวจ

- วิเคราะห์คณุภาพนําก่อนและหลงับําบดั
- มาตรฐานนําทงิชมุชน

การเฝ้าระวังตดิตาม
ผลกระทบต่อคุณภาพุ

นาํในแหล่งนํา

การใช้
ประโยชน์
นาํทงิ

พจิารณาค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนและ
O&M

การบูรณาการการจดัการทรัพยากรนําแบบยงัยืน

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคองค์กร
เอกชน

การจัดการนําแบบยงัยืน

- ผลกัดนันโยบายและยทุธศาสตร์
- แผนงานร่วมสว่นกลาง-ท้องถิน
- กระจายอํานาจและทํางานบรูณาการ

- ลงทนุในโครงสร้างพ.ฐ.ทีจําเป็น
(จดัหานํา/สขุาภิบาล/ควบคมุมลพิษ)

- เชือมประสานและทําความเข้าใจ
(ขา่วสาร/ข้อมลู/ความรู้ทีถกูต้อง)

ภาคประชาชน

- เข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินการ
(ทงัระบบ/การวางแผนจดัการและ
พฒันาและอนรุักษ์แหลง่นํา)

ภาคองค์กรระหว่างประเทศ

- ความร่วมมือระดบัภมูิภาคและ
ระหวา่งประเทศ
(แลกเปลียนข้อมลูและองค์ความรู้/
พฒันาเทคโนโลยี/ใช้แหลง่นําร่วมกนั)

- การจัดสรรทรัพยากรนาํ
- การจัดการอุปสงค์นาํ
- การควบคุมมลภาวะนํา



นักจัดการนําชุมชนแบบมืออาชีพ

การจัดการการเงนิ

หลักการจัดการทรัพยากรกรนํา

การวเิคราะห์ะห์ระบบบบและระบบบบสนับสนุนการารตัดสินในใจ

โครงสร้างพืนฐานของการจัดการนาํ

ทฤษฎีองค์กร

การวางแผนและการตัดสินใจ

กฎหมายนํานําและละล สงิแวดล้อล้อม

นิเวศวทิยานํา

การบริหารจัดการนําตามแนวพระราชดําริ
1 ฝนหลวง

แก้ปัญหาความแห้งแล้ง

2 ป่าไม้
ทีเก็บนําทีดีทีสดุ

3 ฝายต้นนํา
เพือชะลอนํา

หญ้าแฝก
ปอ้งกนัดินพงัทะลาย

4

อ่างเกบ็นํา
เก็บนําบริเวณเชิงเขา

5

6

เขือน
เก็บนําใช้ตามวตัถปุระสงค์

7

ทฤษฎีใหม่
จดัการทีดินและนําของเกษตรกร 30:30:30:10

8

แก้มลิง
ระบายนําท่วมจากพืนทีนําท่วมขงั

คันกันนํา
ช่วยกนัและบงัคบันํา

ทีมา: http://www.rdpb.go.th

การบริหารจัดการนําตามแนวพระราชดําริ
10

ทางนําผ่าน
ขดุลอกคลองเร่งระบายนําออก

11

กังหันนําชัยพัฒนา

12

นวตักรรมเพือบําบดันําเสีย

คลองลัดโพธิ
เร่งระบายนําลงทะเล

http://www.nso.go.th/ ทีมา : สาํนกังานนโยบายและบริหารจดัการนําและอทุกภยัแห่งชาติ

กรณีศึกษาษา:า: โครงการอาสาเพือนพงึ พงึ (ง (ภาาภา) า) ยามยาก สภากาชาดไทย เพือการจัดการนํา

• ระบบเฝ้าระวังเตือนภยั ระบบการกระจายข่าวเตือนภยั และระบบการอพยพหนีภยัในถนิทุรกันดาร



แนวคิดการบริหารจัดการรวมระหวางน้ําผิวดินและน้ําบาดาล
(Conjunctive Management of Surface Water and Groundwater) 

การบริหารจัดการรวมระหวางน้ําผิวดินและน้ําบาดาลทําใหเกิดศักยภาพในการบรรเทาภัยแลงและภัยน้ําทวม  เพิ่มปริมาณการ
เติมแองน้ําบาดาล    ในขณะเดียวกันก็ยังปรับปรุงหนาที่ของระบบนิเวศใหดีขึ้น (Public Policy Institute of California, 2011) 

ศกัยภาพนําบาดาลและกลุ่มบอ่สงัเกตการณน์ําบาดาล
พนืทชีลประทาน เขอืนแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

การนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนเพื่อการเกษตรในชุมชน

กรณีศึกษาษา การารา บริหารจัดการสภาวการณขาดแคลนลนน้ํา

- เกิดปัญหาภยัแล้งและสภาวะขาดแคลนนํา

การารขุดสระเก็บนําแก้มลิงขนาดาดใหญ่ญ่ (ญ (แม่ลิงลิง) ง) จาํนวน น 77 สระ ระ เพอืพอืพื เพิพิเพมิแหล่งเก็บุ
สาํรองนําเชือมต่อกับตัวคลองส่ง

ญญ (ญญ
สงส่งนาํ โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากมลูนิธิโคคา-

โคลา ประเทศไทย และร่วมบริจาคทีดินจากชาวบ้าน เพือใช้เป็นแหลง่นําสาธารณะ พืนที
รวม 14 ไร่ ปริมาณกกัเก็บนํารวม 65,7000 ลบ.ม. แบ่งปันทงันําและจดัสรรพืนที ทํา
การเกษตรรอบสระ และจดัเตรียมแปลงเพาะหญ้าแฝกและไม้ให้ร่ม 

ชมุชนบ้านลมิทอง อําเภอนางรอง จงัหวดับรุีรัมย์

- นําไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภคบริโภคและการเกษตร
- ผลผลิตทางการเกษตรและไร่นาเสียหาย

success
1. เพิมปริมาณแหลง่นํา

3. ความร่วมมือของชาวบ้าน

2. การสนบัสนนุของเอกชน

4. ใช้หลกัวิชาการช่วยแก้ปัญหา

กรณีศึกษาษา:า: เทศบาลนครพิษณุโลก
Naresuan 
University

1. การบริหารจดัการสูเ่มืองคาร์บอนตํา

จํานวนประชากร: 73,323 คน
จํานวนครอบครัว: 32,459 ครอบครัว

2. การบริหารจดัการนํายามเกิดอทุกภยั

วิสยัทศัน์ “เมืองทีมีภมูิทศัน์สวยงาม ประชาชนมีความสขุ”

challenge

กรณีศึกษาษา: า: เทศบาลนครพิษณุโลก
1. การบริหารจดัการสูเ่มืองคาร์บอนตํา

1) พิษณุโลกเมืองคารบอนต่ํา ภายใตความรวมมือระหวาง
เทศบาลนครพิษณุโลกกับสถาบันสิ่งแวดลอมโลก 
(Institute for Global Environmental Strategies, IGES)

2) การบริหารงานและพัฒนาเมืองในสวนของสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี การลดชุมชนรอน การบริหารจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการดานพลังงาน

3) เมืองไรมลพิษ / เมืองแหงตนไม / เมืองพิชิต
พลังงาน / เมืองที่มีการบริโภคอยางยั่งยืน

ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก



กรณีศึกษาษา: า: เทศบาลนครพิษณุโลก
2. การบริหารจัดการน้ํายามเกิดอุทกภัย

ระดับนํา นํา 99 ม. ม. แผนท ีท ี1 ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝา้ระวงัอดุท่อระบายนําทกุ
จดุทีปลายท่อระบายนําลงสู่แม่นําน่าน ปิดบานประตรูะบายนําทงัหมดวางแนวกระสอบ
ทราย และติดตงัเครืองสบูนํา

ระดับนํา นํา 1000 ม. ม. แผนท ีทีที 2 เสริมแนวกระสอบทรายชนัที 2 เต็มตลอดแนว ตงัหน่วยเฉพาะ
กิจเพือออกช่วยเหลือพีน้องประชาชน จดัเตรียมถงุยงัชีพเพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และตรียมเจ้าหน้าทีช่วยพยาบาลพร้อมรถฉกุเฉิน

ระดับนํา นาํ 10.500 ม. ม. แผนท ีท ี3 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมขนสมัภาระและสิงของ
เสริมแนวกระสอบทรายแถวที 3 ตงัหน่วยเฉพาะกิจเพือออกช่วยเหลือพีน้องประชาชน
เตรียมอพยพประชาชน ตงัเต้นท์ชวัคราว, ไฟฟา้แสงสว่าง, ห้องสขุา, จดัเตรียมนําดืม นําใช้
ประจําจดุอพยพ จดัเตรียมถงุยงัชีพเพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตรียม
เจ้าหน้าทีช่วยพยาบาลพร้อมรถฉกุเฉิน

ระดับนํา นาํ 1111 ม. ม. แผนท ีทีท ี4 แจ้งเตือนประชาชนเตริยมขนสมัภาระและสิงของ เสริมแนว
กระสอบทราย ชนัที 4 ตลอดแนว หน่วยเฉพาะกิจออกช่วยเหลือพีน้องประชาชน แจกถงุยงั
ชีพเพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก

กรณีศึกษาษา: า: เทศบาลนครพิษณุโลก
2. การบริหารจดัการนํายามเกิดอทุกภยั

Operation 1
Flood Alert and
Preparations

Operation 2
Second Layer
Sand Bag Wall and 
Rescue Preparation

Operation 3
Evacuation Alert, 
Third Layer Sand Bag 
Wall and Evacuation 
Preparation

Operation 4
Second Evacuation 
Alert, Forth Layer Sand 
Bag Wall and Rescue 
Missions

ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก

Experience on Long Battles 
and Victory

ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก

Unity Against Flood Flood Reliefs

ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก



Future Plan for Flood 
Prevention

ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก ทีมา: เทศบาลนครพิษณโุลก

ขอบคุณ กรุณาซักถาม
กจิกรรมและเทคโนโลยทีจีะใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก

ผลิตและใช้พลังงาน

- ผลติพลงังานสะอาด
- ประหยดัการใช้พลงังาน

การขนส่ง

- ใช้พลงังานสะอาด
- เพิมประสทิธิภาพเครืองยนต์

อาคาร

- อาคารประหยดัพลงังาน
- ใช้เครืองปรับอากาศทีดี

ป่าไม้

- ปลกูป่า/เพิมพืนทีสีเขียวในเมือง

ของเสีย

- นํากลบัมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
- ทําปุ๋ ย ผลติไฟฟา้ 

อุตสาหกรรม

- โรงงานทีเป็นมติรต่อสงิแวดล้อม
- ใช้เทคโนโลยีสะอาด

เกษตรกรรม

- ปรับปรุงวิธีทํานาและจดัการมลูสตัว์

Naresuan 
University



การลดและการปรับตัวต่อการเปลยีนแปลง
สภาพภูมอิากาศอย่างยงัยนื

เทศบาลตําบลห้วยข้าวกาํ อ.จุน จ.พะเยา

การลดก๊าซเรือนกระจก

การใช้กล่องสานจากไม้ไผ่บรรจุข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก งานในชุมชน 

Reduce  การลดปริมาณขยะโดยลดการใช้ผลติภณัฑ์ การใชต้ะกร้าแทนการใชถุ้งพลาสติก



การศึกษาดูงานหรือการตรวจประเมินงาน 

ดว้ยการใชว้สัดุธรรมชาติบรรจุอาหารวา่งตอ้นรับ

การผลิตตะกร้า ใช้ใส่สินค้า 

Reuse  การนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่



Recycle
เทศบาลร่วมกบับริษัทกรีนลายเอน็เนย ีรับซือถุงพลาสตกินําไปผลติไบโอดเีซล



ธนาคารขยะชุมชน 

การรับขยะแต่ละครัวเรือนเข้ามายงัธนาคารขยะ

ผา้ป่าขยะ

ปันจักรยานรับบริจาคขยะกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน การนาํหลอดไฟฟ้าทีเสียแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่



การนําขยะอนิทรีย์ในครัวเรือนผลติปุ๋ยหมักเพาะปลูกผกัปลอดภัย
บริเวณหน้าบ้านหน้ามอง การนําเศษฟางข้าวผลติปุ๋ยหมกัแบบไม่พลกิกอง

ช่วยลดการเผาบรรเทาโลกร้อน

การนําเศษใบไม้/กงิไหม้ริมทางมาเป็นเศษวสัดุ
ในการผลติปุ๋ยหมกั

การนาํเศษโฟมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตตวัหนอนหรือแผน่กระเบือง 

โดยกลุ่มนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน การลดการใชพ้ลงังาน
การจัดตังชมรมปันจักรยาน ใช้จักรยานเดนิทางแทนการใช้รถ 



การปันจักรยานไปจ่ายตลาด การเปลียนหลอดไฟฟ้าสาํนกังานเป็นหลอด LED

การใช้เตาเผาชีวมวลแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ออกสํารวจต้นไม้ใหญ่ทมีีคุณค่าในป่าชุมชนและชุมชน



เมลด็พนัธุ์มะม่วงป่า เมลด็พนัธุ์ต้นมะค่าเจ็ดนาง

ธนาคารตน้ไมใ้หญ่ทรงคุณค่าในชุมชน ปลูกต้นไม้ใหญ่ทมีีคุณค่า ริมอ่างเก็บนําห้วยข้าวกาํ

ปันจักรออกกาํลังกายกลุ่มผู้สูงอายุดูแลต้นไม้



ร่วมคณะสงฆต์าํบลหว้ยขา้วกาํดูแลป่าไม้ การปรับตวัต่อการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ภยัแล้ง นําในอ่างเก็บนําปริมาณลดลง

ประชาคมการบริหารจดัการนาํอ่างเกบ็นาํหว้ยขา้วกาํ สร้างฝายชะลอนาํ 88 ฝายถวาย
ในหลวงร่วมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน 



ร่วมกบัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก

การกักเก็บนําของฝาย สร้างความชุ่มชืนอุดมสมบูรณ์ให้ป่าชุมชน ระบบนิเวศป่าชุมชน
เกดิเป็นแหล่งทอีาศัยของสัตว์เลก็สัตว์น้อย ได้แก่ ลูกอ๊อด 
ปลาเลก็ปลาน้อยๆ นําหน้าฝาย



ร่วมกบักรมทรัพยากรนาํในการสาํรวจออกแบบการ
ปรับปรุงระบบการกกัเกบ็นาํอ่างเกบ็นาํหว้ยขา้วกาํ

ศูนย์สุขใจ ไร้คาร์บอน ศูนยก์ารฝึกอบรมเกษตรรูปแบบ พี.อาร์.โมเดล



พืช/ผกัแขง็แรง
การปลกูพืชแบบผสมผสาน การปลกูพืชแบบประณีต สูง กลาง ตาํ

เตีย เรียดิน กินหวั

การห่ม บ่ม ดิน

การปลูกข้าวเส้นเดียว
เปิดโครงการปลูกข้าวเส้นเดียวลดต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายเพมิคุณภาพสร้างอาหาร
ปลอดภยั

การลงแขกปลูกข้าวเส้นเดียว

การเจริญเตบิโตของข้าวเส้นเดียวแตก แยกก่อ 



ปศุสัตว์แขง็แรง
การบริหารจัดการในการเลียงไก่แข็งแรง ไก่ดาํ เลยีงด้วยธัญพชื

ภาคลีูกข่ายร่วมสร้างสังคมคาร์บอนตาํ

• เทศบาลตําบลปง
• เทศบาลตําบลเวยีง
• เทศบาลตําบลเชียงม่วน
• เทศบาลเมืองดอกคาํใต้
• เทศบาลสูงเม่น จ.แพร่

• โรงเรียนอนุบาลจุน
• โรงเรียนบัวสถาน
• โรงเรียนบ้านสะแล่ง
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ระดับตําบลทุ่งกล้วย

เทศบาล 5 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง รพสต. 1 แห่ง
เข้าเป็นเครือข่ายการเรียนรู้สังคมคาร์บอนตํา โรงเรียนคาร์บอนตาํ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพยีง



พิธีลงนาม MOU สร้างสงัคมคาร์บอนตาํ
เทศบาลหว้ยขา้วกาํ เทศบาลตาํบลเวียง เทศบาลตาํบลปง 

เทศบาลตาํบลเชียงม่วน
ออกติดตามใหค้าํแนะนาํเทศบาลตาํบลปง

ออกติดตามใหค้าํแนะนาํเทศบาลตาํบลเวียง



ถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตตระกร้าจากถุงกาแฟ



การรับมือกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศนครหาดาดใหญ่
((((อุทกภัย

ู
ภยภยภัย)

นแปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปลงสภาพ เมอืง

สภาพภูมิอากาศ 

ความ
เปราะบาง
/ความเสียง

เมอืง
- นิเวศวทิยา, สังคม, ศก./

การเงนิ, โครงสร้าง
กายภาพ/โครงสร้าง
พนืฐาน
- เน้นปรับตัว / รับมือ
- กลุ่มเปราะบางต้อง
เข้าถึงระบบบริการ
พนืฐานของเมอืง

- ผลกระทบจากการ
เปลยีนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ : CC

(ทางตรง/ทางอ้อม) 

-ระดบัความรุนแรง
และความถีของภัย
ธรรมชาติ ทาํให้เมอืง
และประชากรได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง

-กลุ่มเปราะบาง คอื ผู้ทมีีความสามารถในการตอบสนองและ
รับมือกบัผลกระทบได้น้อยทสีุด
- เป็นกลุ่มทไีด้รับผลกระทบจาก CC มากทสีุด
- ส่วนใหญ่มักเข้าถงึระบบบริการพนืฐานของเมืองน้อย

กรอบอบแนวคดิการรับมือกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรับมืออุทกภัยนครหาดใหญ่

รู้จกัตนเอง  เริมตน้ทีตนเอง  พฒันาตนเอง
หาเพือนช่วยคิด  ช่วยทาํ
เริมตน้ทีชุมชน  ขยายสู่ครัวเรือน   เชือมต่อกบัเทเทศบาล

ความสูงตาํของสภาพภูมิประเทศ พนืทเีคยประสบภัยนําท่วม

สภาพทางกายภายลุ่มนําคลองอู่ตะเภา



การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมอืงหาดใหญ่ :

การคาดการณ์อุณหภูมิ : รายเดือน ตังแต่ ปี ค.ศ. 2010 - 2099
อุณหภูม ิ: การเพมิขึนของอณุหภูมิเฉลยี (ตําสุดและสูงสุดเฉลยี) เพมิขึน 

ความเสียง/ผลกระทบทีเกดิขึน 

- อากาศร้อนมากขนึ ร้อนต่อเนือง และยาวนานมากขึน
- ความต้องการใช้นําเพมิขึน ในช่วงแล้ง ปริมาณนําในคลอง/ธรรมชาติมีน้อย อาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณนําทนีํามาทํานํา ประปา เกดิปัญหาการขาดแคลนนํา
- มีความต้องการใช้พลงังานมากขึน
- ผลต่อการเกษตร เช่น ยางพาราผลดัใบเร็วขึน และนานขึน อาจต้องหยุดกรีดยางนาน
กว่าเดมิ 

พนืทแีละกลุ่มเสียง/เปราะบาง 

- ชุมชนแออดั และชุมชนทยีงัไม่มนีําประปาใช้
- กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และเดก็เลก็ 

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงภูมิอากาศต่อเมืองหาดใหญ่

การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่ :

การคาดการณ์ปริมาณนําฝน : ปริมาณนําฝนเฉลยี ปี ค.ศ. 2010 - 2099
ปริมาณฝน : ฝนทงิช่วงในช่วงหน้าร้อน/แล้ง

พนืทีเสียง : 

• ชุมชนแออดั/ชุมชนทยีงัไม่มนีําประปา
• พนืทีทําการเกษตร (ข้าว ผกั ยางพารา)
• พนืทีริมทะเลสาบสงขลา

• ขาดแคลนแหล่งอาหาร นําดมื
• ขาดแคลนนําเพอืการเกษตร 

ผลผลติได้รับความเสียหาย ไม่
สามารถกรีดยางได้ตามปกติ 

• เมอือากาศแห้ง/แล้ง ทาํให้เกดิไฟ
ไหม้ได้ง่าย 

• ระดบันําธรรมชาติแห้งขอด ทาํให้
นําเสียสะสมมาก             

• เกดินําเคม็รุก ดนิกลายเป็นดนิ
เปรียวใช้ประโยชน์ไม่ได้

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงภูมิอากาศต่อเมืองหาดใหญ่

ภัยแล้ง



การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่ :

การคาดการณ์ปริมาณนําฝน : จํานวนวันทฝีนตก ปี ค.ศ. 2010 - 2099
ปริมาณฝน : ฝนตกหนัก/ชุกมากขึนในช่วงหน้าฝน
ความเสียง/ผลกระทบทีเกดิขึน 

- ความเสียหายต่อชีวติและทรัพย์สิน เศรษฐกจิ และระบบสาธารณูปโภค
- ขาดแคลนอาหาร นําดมืนําใช้ทสีะอาด
- สุขาภิบาล และสุขภาพระหว่างและหลงันําท่วม การเกดิโรคระบาด
- อนัตรายจากสัตว์มีพษิ

พนืทแีละกลุ่มเสียง/เปราะบาง 
- ชุมชนแออดั/ชุมชนบุกรุก (ไม่มกีรรมสิทธิทอียู่อาศัย), - ชุมชนฝังซ้ายของคลองอู่ตะเภา 
- ทม.คลองแห (ตลาดนําคลองแห, ช.ท่าไทร ,ช.สะพานดาํ), - ทม.ควนลงั (สนง.ทม.ควนลงั, 
ช.บางแฟบ, ช.ทุ่งตาํเสา), - ทม.คอหงส์ (ช.ทุ่งรี, ช.ปลกัธง , ช.ข้างม.หาดใหญ่), - ทต.คูเต่า 
พนืทรีิมทะเลสาบสงขลา (พนืทีประมง และการเกษตร), - ทต.พะตง (ใจกลางเมอืง)

อุทกภัย

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงภูมิอากาศต่อเมืองหาดใหญ่

เหตุการณ์นําท่วม                       
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

19-23 พ.ย. 2531 21-24 พ.ย. 2000

17-19 พ.ย. 2548 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2551
1 – 3 พ.ย. 2553



m.
m.
m.
m.

m.
m.

เปรียบเทียบสภาพนําท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ปี 2543 กบั ปี 2553

พนืทนีําท่วม (km3)              :              18                      20 

ความลกึนําท่วมเฉลยี (m.)   :            3.50                  4.50 
ความลกึนําท่วมสูงสุด (m.) :            4.00                   5.50 

2531 2543 2553

2543                 2553

ปี 2553 มีระบบป้องกนันําท่วมทลีงทุนไปมากกว่า 10,000 ล้านบาท 

(คลองระบายนําเลยีงเมือง สถานีสูบนํา แก้มลงิ ท่อขนส่งนํา )

เปรียบเทยีบประมาณนําฝนและนําท่า

497 516

2531 2543
2552 2553

(m3/s.)

3 วัน

2 วัน

สรุปลกัษณะการเกดิอุทกภัยในลุ่มนําคลองอู่งอูตะเภา

มีโอกาสเกิดอุทกภยัขึนทุกทุกกปี ปี (ปี ((198888, 8, 200000, 0, 2, 200550 , 5, 2, 200880 , 8, 2, 201001 , 0, 2, 201111 )
นาํหลากผา่นเมืองในปริมาณทีมาก และไหลเชียว
ระดบันาํท่วมมีระดบัสูงขึนทุกปี
พนืทีนาํท่วมเพิมขึนทุกปี 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของนครหาดใหญ่เพิมขึนทุกปี หากไม่มีการรัรรัรรับมือทีมีูู ฐ ญ ุ
ประสิทธิภาพ ความเสียหายกจ็ะเพิมขึนทุกครังทีเกิดอุทกภักภกภักภัยั



แนวทางการรับมืออุทกภัยุ
ใชร้ะบบป้องกนันาํท่วมของเมืองใหม้ีประสิทธิภาพมากทีสุด
เนน้ การเตือนภยั มากกวา่การป้องกนัอุทกภยั
-- การป้องกนัอุทกภยัตอ้งทาํในระดบัลุ่มนาํ 

-- มาตรการใชส้ิงก่อสร้าง างาง :ง ง : การกกัเกบ็นาํ การหน่วงนาํ การชะชะลอนาํ      
การป้องกนัพนืที การผลกัดนันาํ

-- มาตรการไม่ใชส้ิงก่อสร้าง าง : : มาตรการผงัเมือง 
กาํหนดพืนทีทที flood way
มาตรการทางภาษีนาํท่วม 

รูปแบบการเตือนภยัตอ้งเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มอยา่งรวดเร็ว
ขอ้มูลในการเตือนภยัมีความแม่นยาํสูง

มิตกิารรับมืออุทกภัยของหาดใหญ่ 

2. ติดตามสถานการณ์นําฟ้า นําท่า 
3. การบริหารจัดการนําหลากในพนืที
4. การแจ้งเตือนประชาชน 

6. การฟืนฟูนครหาดใหญ่

1. ตงัศูนย์อาํนวยการฯ

5. การจัดการในภาวะวกิฤต

1. มีแผนรับมือฯ / คู่มอืรับมอือุทกภัยของชุมชน
2. การซักซ้อมแผนฯ

4. เครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน
3. จัดตงับ้านพเีลยีง

5. www.hatyaicityclimate.org

2. แต่ละหน่วยงานเพมิประสิทธิภาพ
ของเครืองมือ / การใช้ข้อมูลร่วมกนั

1. คณะประเมินสถานการณ์นํา

3. ทาํงานร่วมกบัพนืที

เมอืง

หน่วยงานทีเกยีวข้อง

ชุมชน  (ดาํเนินการโดย ACCCRN)

หาเพอืนช่วยคดิ  ช่วยทํา 



เครือข่ายเมืองในเอเชียเพอืรับมือกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศา -ศ-เมืมืเมืองหาดใหญ่
Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)

แต่งตงัคณะทํางาน น ACCCRN

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องแก้ไขทงัลุ่มนําคลองอู่ตะเภา
ใช้ระบบราชการทาํงานให้น้อยทสีุด

แต่งตัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประธานคณะทาํงาน (รองหอการค้า
จังหวดัสงขลา (ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งหอการค้าจังหวดัสงขลา)
รองประธานเป็น รองนายกเทศมนตรีตําบลพะตง (กลางนํา) และ 

อาจารย์จาก ม.สงขลานครินทร์
เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นกองเลขานุการ
แต่งตงัจากผู้ว่าราชการจังหวดัสงขลา

ยุทธศาสตร์การรับมอืกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศของเมอืงหาดใหญ่
(Hat Yai City Resilience Strategies)

ระยะสัน (-2556) - กลุ่มเสียง/เปราะบางในเมืองหาดใหญ่ มีการ
ปรับตัว/รับมือต่ออุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

ระยะยาว (-2563) - เมืองหาดใหญ่ มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนําทมีีประสิทธิภาพ เพอืรับมือกบัการเปลยีนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสร้างระบบสนับสนุนในการขับเคลอืนอย่าง
ยงัยนื

วสิัยทศัทศัน์

-

ยุทธศาสตร์ท ีท ี1 1 : 1  : การปรับตัวเพอืรับมือกบัการป้องกนัุ
และบรรเทานําท่วมทีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท ี2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวติทดีี

ยุทธศาสตร์ท ีท ี3 3 :  : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติาต/ิุ
สิงแวดล้อม และการท่องเทียวเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์ท ี4 : การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ



ศูนยว์ิจัยภยัพบิัติทางธรรมชาติ ภาคใต ้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

การแต่งตงัคณะประเมินสถานการณ์นํา

การประเมินสถานการณ์อุทกภยัจากคณะประเมินสถานการณ์นาํ

การแต่งตงัคณะประเมินสถานการณ์นํา

Contour ฝน 
ของศนูยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคใตฝ้ังตะวนัออก

การพฒันา / เพมิประสิทธิภาพของเครืองมือ

Early Warning
(ระบบเตือนภยัล่วงหนา้)
ของกรมทรัพยากรนาํ

การทํางานร่วมกบัพนืที

ประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกบัทอ้งถิน ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน



ติดตงั CCTV เพอืตดิตามสถานการณ์อุทกภยั
พนืทลีุ่มนําคลองอู่ตะเภา www.hatyaicityclimate.org

www.hatyaicityclimate.org 

เวบ
y y g

วบไซด์เตอืนภัยอุทกภยัของคนหาดใหญ่

เมอืงกบัการรับมอือุทกภยั
““เริมทตีนเอง   พฒันาตนเององ”

ตรวจสอบพนืทเีพอืสํารวจรอยรัว จุดทนีําเข้ามา



บา้นพกัครเูทศบาล



ประชุมหน่วยงานภายในและภายนอกเพอืติดตามสถานการณ์นํา

เปิดศูนย์อาํนวยการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
เทศบาลนครหาดใหญ่ ติดตามสถานการณ์นําฝน 

คาดการณ์กลุ่มฝนได้ล่วงหน้า 7 วนั คาดหมายลักษณะอากาศจากแผนที
อากาศ

คาดการณ์ล่วงหน้า

ความเข้มฝนแบบ Real Time
ปริมาณฝนตกสะสมทีตกลงมาในลุ่มนํา

ติดตามามสถานการณ์รณ์นําฝน 

ตดิตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการตดิตามและประเมนิสถานการณ์นํา
เทศบาลนครหาดใหญ่



กรณี ฝนตกเฉลยีในเขตเทศบาล มากกว่า 80 มิลลเิมตรภายใน 3 ชัวโมง 

เกดินําท่วมขงัในพนืทลีุ่มตาํ หรือพนืทเีสียง

ติดตามสถานการณ์นําฝน
กรณ ีฝนตกเฉลยีมากกว่า 100 มิลลเิมตรภายใน 6 ชัวโมง เกดินําไหลบ่า

จากเขาคอหงส์และลุ่มนําคลองเรียน

ติดตามสถานการณ์นําฝน

กรณ ีฝนตกเฉลยีทงัลุ่มนําคลองอู่ตะเภามากกว่า 220 มิลลเิมตร ใน 2 วนั 

เกดินําล้นตลงิคลองอู่ตะเภา

ติดตามสถานการณ์นําฝน ติดตามามสถานการณ์รณ์นําท่า

บ้านม่วงกอ็ง

บ้านบางศาลา

ทวี่าการอาํเภอหาดใหญ่

ระดบัเตือนภัย 16.80 ม.

ระดบัเตือนภัย 10.30 ม.

ระดบัเตือนภัย 8.40 ม.

ระดบัเตือนภัย 7.40 ม.

ประตูระบายนํา

1 – 2 ชัวโมง

9 – 10 ชัวโมง

30 นาที



บริหารารจัดการนําหลากในพนืที
ระบบระบายนําและป้องกนันําท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

แก้มลงิ

สถานีสูบ
นําคันกันนํา

เขตเทศบาล
ทางรถไฟ
คลอง
ถนน

-- ระบบท่อขนส่งนํา

ท่อขนส่งนํา
(Transportation)

ท่อเชือมรับนําอาคารผันนํา

รปูแบบการแกไ้ขปัญหาการระบายนําโดยท่อขนสง่นํา

ระบบระบายนําเดิม ระบบระบายนําเดิม

นส่งนํา
บริหารารจัดการนําหลากในพนืที

-- สถานีสูบนํา  มีอตัราการสูบระบายนํารวม ม 8989 ลูกบาศก์เมตรต่อต่อวนิาที

PT1 ข7

PT2PW1

PU1

PU2
PU3

P2

P1

ซ.27
ร.1

คลองอู่ตะเภา

คลองเตย

ระบบสูบนํา

สถานีสูบนําฝังขวา คลองอู่ตะเภา
อตัราการสูบนํารวม 83 ลบ.ม./วนิาที

สถานีสูบนําฝังซ้าย คลองอู่ตะเภา 
อตัราการสูบนํารวม 6 ลบ.ม./วินาที

บนํา มีอตัร
บริหาร

ราการสบระบายนํารวม 889 ลกบาศก์เมตกราการส
ารจัดการนําหลากในพนืที

- แก้มลงิ : จํานวน 9 แห่ง ตัดลดปริมาณนําได้ 1,302,000 ลูกบาศก์เมตร

ทตีงัและความจุของแก้มลงิ ลุ่มนําคลองเปลและลุ่มนําคลองเรียน 

ศูนย์วิจัยยางฯ
Vmax :      50,000  m3

รพ.ค่ายเสนาณรงค์
Vmax :       15,000  m3

มณฑลทหารบก42
Vmax :      70,000  m3

สนามกอล์ฟ
Vmax :      74,000  m3

สวนจราจร
Vmax :       7,000  m3

สวนสาธารณะ
Vmax :      94,000  m3

เรือนเพาะชํา
Vmax :      85,000  m3

มอ.
Vmax :    377,500  m3

คลองเรียน
Vmax :    530,000  m3

านวน 9 แ
บริหาร

ห่ง ตัดลดปริมาณนําได้ 1,302,000 ลกบห่ง ตัด
ารจัดการนําหลากในพนืที



- คนักนันําฝังขวาคลองอู่ตะเภาคันกนันําฝังซ้ายคลองอู่ตะเภา

- คนักนันําคลองอู่ตะเภา  คลองอตะเภอ
บริหาร

ภา
ารจัดการนําหลากในพนืที

ทะเลสาบสงขลา

คลองระบายนาํที 1

คลองระบายนาํที 3

คลองระบายนาํที 4

คลองระบายนาํที5

คลองระบายนาํที 6คลองอู่
ตะเภา

ปตร.หน้าควน

ปตร.บางหยี

คลองระบายนําเลียงเมือง

บริหารจัดการนําหลากในพนืที

องอู่่
ตะเภา การบูรณาการหน่วยงานทเีกยีวข้องเพอืการตดิตามสถานการณ์  วเิคราะห์ข้อมูลและเตอืนภัย

การแจ้งเตือนประชาชน

คณะประเมินสถานการณ์นํา



การแจ้งเตือนประชาชน การแจ้งเตือนประชาชน

การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวทิยุกระจายเสียง การแจ้งเตือนประชาชน

การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน
ระบบ บ SMS



การแจ้งเตือนประชาชน

การกระจายข่าวสารสู่ประชาชน
เครือข่ายวทิยุเครืองแดง

ศูนย์เทศบาล 

ชุมชน

ศูนย์นยนย์มณโฑ

ศูนย์อนิทรีทรีีย์

ศูนย์อนื ๆ ชุมชน
ชุมชน

การรับมอือุทกภยัในระดบัชุมชน

“การอพยพไม่ใช่การหนีนํา”
“การอยู่กบันํา....ไม่ใช่แยกคนออกจากนํา”

การวางแผนการดาํเนินงาน -ตงัคณะทาํงานในพนืที

จัดทาํข้อมูล / วเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

ทาํแผนการรับมืออุทกภยั

ซ้อมแผนปฏบิตักิารรับมือชุมชน

ปรับปรุงแผนรับมือ รณรงค์ชุมชน เตรียมรับมือ

แนวทางการดาํเนินงาน 1.การวางแผนการดําเนินงานและตังคณะทาํงานระดับชุมชน 



2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

สภาพชุมชนก่อน และเมือเกดิอุทกภัย(กรณีนําล้นตลิง 1 เมตร)

แผนทกีลุ่มเปราะบางในชุมชน (แผนททีํามือของชุมชน)

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

ตําแหน่งบ้านชันเดียว

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน



ตําแหน่งบ้านทีมีคนชรา

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

ตําแหน่งบ้านทมีีเด็กเลก็

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

ตําแหน่งบ้านทมีีผู้ป่วย

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

ตําแหน่งบ้านทมีีผู้พกิาร

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน



•การแสดงผลกลุ่มเปราะบางบน web page (อยู่ระหว่างการพฒันา)
2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

•การแสดงผลกลุ่มเปราะบางบน web page (อยู่ระหว่างการพฒันา)
2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

•การแสดงผลกลุ่มเปราะบางบน web page (อยู่ระหว่างการพฒันา)
2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน

บ้านพเีลยีง ชุมชนโชคสมาน

บ้านพเีลยีง 

1.บ้านสองชันขนึไปทีมันคง และรองรับ 

คนไม่น้อยกว่า 10 คน 
2.การมีจิตสาธารณะ 

3.การเป็นตัวแทนประจําซอย 

4.มีอุปกรณ์เครืองใช้ทจีําเป็น
ได้แก่ เชือก  เสือชูชีพ   แหล่งกาํเนิดแสงสว่าง
อุปกรณ์สือสาร  ยาสามัญประจําบ้าน  อาหารและนําดืม เป็นต้น

บ้านพเีลียง เป็นทงั ผู้เตือนภัย ช่วยเหลือประจําซอย 

2.การจัดทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลชุมชน



จัดทาํแผนก่อนเกดิอุทกภัย ขณะเกดิอุทกภัย และหลงัเกดิอุทกภัย                
พร้อมกาํหนดคณะทาํงานแต่ละฝ่าย และข้อตกลงชุมชน

3.การทาํแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน

จัดทาํแผนก่อนเกดิอุทกภัย ขณะเกดิอุทกภัย และหลงัเกดิอุทกภัย                
พร้อมกาํหนดคณะทาํงานแต่ละฝ่าย และข้อตกลงชุมชน

3.การทาํแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน



การประชาพจิารณ์แผนชุมชน

3.การทาํแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน
พฒันาศักยภาพเครือข่ายเตือนภัยภั (ัย(วทิยเุครือรืองแดงดง)

ปัจจุบันชุมชนในพนืทเีสียงริมคลองอู่ตะเภาและคลองระบายนําท ี1 มวีทิยุ
เครืองแดงจํานวน 48 เครือง (ส่วนใหญ่ชุมชนจัดหากนัเอง) ไม่รวมวิทยุเครือง
แดงตามโครงการตาสับปะรด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จํานวน 800 เครือง 

1 2 3

4.การซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยของชุมชน คู่มือรับมืออุทกภัยของชุมชน



จัดทาํหลกัสูตรท้องถนิรับมือภัยพบิัติ

ปัจจุบันมโีรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครหาดใหญ่ทัง 6 แห่ง นําไปใช้ในการเรียนการสอน และ
ขยายไปยงัโรงเรียนเทศบาล 1 (ทม.คลองแห) รวมถึง โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 

ถาม-ตอบ
ขอบคุณครับ



เทศบาลเมืองพจิิตร  กบั แนวทางและการดาํเนินงาน
เพอืรองรับการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ

โลก ร้อน
เรือง ใกล้ตวัทคีวรรู้ .. จริงหรือ?

หรือบอกว่างวดนีเลขอะไรชัวร์  
น่าสนใจมากกว่าจริงอะเปล่า 

การทํางานในพนืที  เทศบาลเมืองพจิิตร  อย่างยาวนาน
ทําให้เข้าใจคนใน พนืทีเพมิมากขนึ   ว่าจะบอกอย่างไร
แล้วสรุปว่า    จะบอกเขาอย่างไร   .... 

ความแตกตางของอุณหภูมิของ พื้นที่จากการใชประโยชน ที่ดิน

ใคร...ทําให้โลกร้อนขึน ?

แล้ววนันี  เทศบาลเมอืงพจิิตร 
ดาํเนินการอย่างไร 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ปี 2557 – 2558  

เราทุกคนทาํให้โลกนีร้อนขึนทงัสิน เพราะ...
เรายังขับรถทใีช้นํามัน / เรายงัจุดไฟเผา
หญ้า และปิง ย่างต่างๆ / เรายังใช้พลงังาน
ไฟฟ้า / เรายังบริโภคอาหารและผลติภัณฑ์
ต่างๆ / เรายังทงิขยะและของเสีย /ฯ



วสิัยทัศน์การพฒันาเมืองพิงพจิิตร

นายประกาศิต  ยูวะเวส
นายกเทศมนตรีเมอืงพจิิตร

เมอืงพจิติรน่าอยู่  
บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ  

บริการมีประสิทธิผล  
ประชาชนพอใจ

ประชากรรวม           23,535 คน  
จาํนวนครัวเรือน  9,572 ครัวเรือน 
ปริมาณขยะ   ปี 2542 วนัละ 23 - 25 ตัน 
ปริมาณขยะ   ปี 2551 วนัละ 17 – 19 ตัน 
ปริมาณขยะ  ปี 2557 วนัละ 16 - 18 ตัน
เป้าหมาย       ปี 2562 วนัละ 13 - 15 ตัน

ประชากรรวม 23 535 คน
พนืทีในเขตเทศบาลเมืองพจิิตร 

น
ตร 12.01717 ตารางกโิลโลเมตร

เทศบาลเมืองพจิติร  กบั แนวทางและการดาํเนินงาน
เพอืรองรับการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ท ี๑  มุ่งสู่…เมอืงแห่งต้นไม้
- ส่งเสริมกจิกรรมอนุรักษ์ต้นไม้ทมีอียู่เดมิ 

- ส่งเสริมการปลูกเพมิ ต้นไม้  / พนืทสีีเขยีว ในเขตเทศบาล 
ยุทธศาสตร์ท ี ๒  มุ่งสู่…เมอืงไร้มลพษิ

- รณรงค์ลดปริมาณ ขยะ / ของเสีย / นําเสีย ให้เหลอืน้อยทสีุดก่อนนําไปกาํจัด 
- ส่งเสริมการนําขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท ี๓  มุ่งสู่...เมอืงพชิิตพลงังาน
- ประหยดัการใช้ไฟฟ้าและการใช้นํามนัเชือเพลงิ ลงจากเดมิทเีคยใช้อยู่   
- สนับสนุนส่งเสริม ใช้พลงังานอนืๆ  ทดแทนไฟฟ้าและนํามนั 

ยุทธศาสตร์ท ี๔ มุ่งสู่...เมอืงทมีกีารบริโภคอย่างยงัยนื
- ส่งเสริม การเลอืกบริโภคสินค้าและบริการทเีป็นมติรต่อ   สิงแวดล้อม
- ส่งเสริมการบริโภคน้อยลง / ใช้นานขนึ  ใช้ซํา  และบริโภคเท่าทจีําเป็น   
- กจิกรรมส่งเสริมการผลติและบริโภคสินค้า/ผลติภัณฑ์/บริการ ในหรือใกล้ บ้าน/ชุมชน/

ยุทธศาสตร์ท ี๑  มุ่งสู่… เมอืงแห่งต้นไม้
1.  เพมิพนืทสีีเขียวในเมือง หรือ ปลูกต้นไม้เพมิ                                   

• ในปี 22557 ชวนปลูกต้นไม้ ในทุกโอกาสทอีาํนวย เช่น  วนัเกดิ  วนัสําคญั
ทางศาสนา  ฯ  เน้นปลูกไม้ผล  อายุ 3 ปี ขึนไป โครงการปลูกไม้ผลเพอืเป็น 
ร่มเงา และเป็นทาน ตังเป้า 84 ต้น  ปลูกปีเดียว
ติดดอกออกผล จาก 84 ต้น ขยายเป็น  138 ต้น 

• ในปี 2558 ชวนปลูกบนถนน  หน้าอาคารต่างๆ   
•



2. สํารวจและอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตเทศบาลเมอืงพจิิตร
- ปี 2557 ทาํการสํารวจ เกบ็รวบรวมข้อมูลต้นไม้  แค่ 1,120 ต้น 
- โดยเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ /สถานศึกษา / ชุมชน, ฯ ช่วยบันทึก

ข้อมูลต้นไม้
- ปี 2558 ลงเกบ็ข้อมูลต้นไม้ซํา ทาํให้เราเรียนรู้เพมิเติม ต้นไม้บน

ถนนโตช้า (1-3 ซม./ปี ) ส่วนต้นไม้ ทีระบบบําบัดนําเสีย (2-5 
ซม./ปี ) และ ต้นไม้ ทไีด้นํา ได้ปุ๋ยต่อเนือง (3-7 ซม./ปี ) 

ต้นไม้ .. ให้อะไรมากกว่าร่มเงา
• ปี 2557  =  361131.79 กโิลคาร์บอน
• ปี 2558  =   383144.94 กโิลคาร์บอน
• แหล่งอาหาร
• มิตรภาพ / สังคมแบ่งปัน
• เครืองมือชีวดัคุณภาพอากาศ
• เครืองมือสร้างสุขภาพกายใจ
• ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ท ี ๒  มุ่งสู่…เมืองไร้มลพษิ
• ลดปริมาณ ขยะ
• นําขยะกลบัมาใช้ประโยชน์

การดําเนินงาน...เน้น งานหรือกจิกรรมทีต้องปฏิบัติฯ
2557 จากผลการดําเนินงาน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การคดัแยกขยะมูลฝอย

เพอืนําไปใช้ประโยชน์ สามารถ ช่วยลด ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซค์ 
1,200,000 กโิลคาร์บอน

2558 ลด ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซค์ ลดลง เหลอื  1,080,000 กโิลคาร์บอน

ไม่ใช่แค่   การลดปริมาณ ขยะมูลฝอย  
แต่ ช่วยลดความขดัแย้งและแบ่งปัน



ฉันไม่ใช่  ขยะ  นะจ๊ะ ขยะ .. นําเสีย  คอื  ทรัพยากร  ช่วยสร้างชุมชน  คนมีสุข
นําเสีย นํากลบัมาใช้ใหม่ ทงัด้านเกษตรกรรม และสนับสนุนดูแลพนืทใีกล้เคียง

ขยะ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างสุขภาพกายใจแขง็แรง สังคมแบ่งปัน ยุทธศาสตร์ท ี๓  มุ่งสู่...เมืองพชิิตพลงังาน
- ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้นํามันเชือเพลงิ ลงจากเดิมทีเคยใช้อยู่   
- สนับสนุนส่งเสริม ใช้พลงังานอนืๆ  ทดแทนไฟฟ้าและนํามัน
ปี 2557 =  77636.27 กโิลคาร์บอน
ปี 2558 =  68256.55 กโิลคาร์บอน



เทศบาลเมืองพจิิตร  นําพลงังาน
ทดแทน เช่น แสงอาทิตย์,พลงังาน
กล,ชีวมวล ฯลฯ  มาใช้ในศูนย์
เรียนรู้ /แหล่งท่องเทียว

ศูนย์เรียนรู้การจดัการสิงแวดล้อมฯ

ลดพลงังาน เรืองยงิใหญ่ .. แต่สิงทีได้มา .. ยงิใหญ่กว่า

ยุทธศาสตร์ท ี๔ มุ่งสู่...เมอืงทมีกีารบริโภคอย่างยงัยนื

- ส่งเสริม การเลอืกบริโภคสินค้าและบริการทเีป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
- ส่งเสริมการบริโภคน้อยลง / ใช้นานขึน  ใช้ซํา  และ บริโภคเท่าทจีําเป็น   
- ส่งเสริมการผลติและบริโภคสินค้า / ผลติภัณฑ์  /บริการในหรือใกล้บ้าน/ฯ

ส่งเสริมการผลติ และ บริโภคสินค้า / ผลติภัณฑ์ บริการ
ในหรือใกล้บ้านฯ

- เปลยีนพฤติกรรม องค์กร

- เทศบาลเมืองพจิิตรมอบพสัดุ

กองคลงั พจิารณาจัดซือสินค้าทเีป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม

- ประสาน อสม. / ชนชน

- อาคารศูนย์บริการฯ เปลยีนเป็นหลอด led ทงัหมด



ไม้กระถางข้างบ้าน ส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัวรัวกนิได้
แปลงผกัสวนครัวในโรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 

การสนับสนุนครัวเรือน ปลูกผกัสวนครัวฯ เริมจาก  30 - 40 ครัวเรือน 
ขยายมากกว่า 4,000 ครัวเรือน

ส่งเสริมการปลูก ไม้แดก แทน ไม้ดอก ในสวนสาธารณะ/ สํานักงานฯ

สิงทีเทศบาลเมืองพจิิตร ดําเนินการ
• จัดซือวสัดุครุภัณฑ์สํานักงาน ทเีป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม โดยใช้

งบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ เมือเทยีบกบั การจัดซือวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงานทวัไป

• ประชาสัมพนัธ์ และ ให้ แกนนําชุมชน / ประชาชน ช่วยรายงาน                        
การใช้สินค้าเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมในครัวเรือน อะไรบ้าง เช่น แอร์ เบอร์
5 กตีัว / เครืองใช้ไฟฟ้า เบอร์5 กชีิน

• ให้ อสม. ช่วยรายงานการใช้  สินค้าเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อมในครัวเรือน 
อะไรบ้าง เช่น แอร์ เบอร์5 กตีัว, 
เครืองใช้ไฟฟ้า เบอร์5 กชีิน

- ปลูกผกัสวนครัว / กินใชเ้ท่าทีจาํเป็น

การปลูกฝังและส่งเสริมให้ เยาวชน – ประชาชน
น้อมนําหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านการประหยดัและออม 

มาใช้ในการดาํเนินชีวติ

เรืองเล่าจาก..โรงเรียน



เรืองเล่าจาก..ชุมชน
สุขภาพดเีริมท ี   ขยะ ชุมชนศรีมาลา

เรืองเล่าจาก..สือ

ทีผ่านมา   เทศบาลเมืองพจิิตร   ทําเพอือะไร
• เพอืพฒันาองค์กร  ให้มีความพร้อม เพอืตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพนืที

• เพอืยกระดบัการสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี

• เพอืเป็นสือกลาง ให้คนทวัไปทราบว่า องค์กรปกครอง
ท้องถินไทย มมีาตรฐานด ีและอยู่เคยีงข้างประชาชน

ความท้าทาย  ย  ... . . เทศบาลเมืองพจิิตร กาํลงัจะทําอะไะไร
วนันี  นโยบายการพฒันาเมือง ในด้านสิงแวดล้อม  คอื  

พฒันาเมืองพจิติรน่าอยู่  
นําสู่วถิจีกัรยาน  ผสานเรียนรู้สู้ภยัพบิัต ิ ยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอนตํา 

โดยมีเป้าหมาย    
ให้ประชาชน   มีสุขภาวะด ี จากการอยู่ในสิงแวดล้อมทดี ี
มีความพร้อมเพอืเตรียมรองรับภัยพบิัตใินด้านต่างๆ อย่างเท่าทัน     
โดยน้อมนําหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใช้ในการดาํเนินชีวติ 



อุปสรรค ปัญหา 
• นโยบาย  และ มุมมองผู้บริหาร
• ความไม่รู้ + ไม่เข้าใจ
• กจิกรรม ต้องประสาน หลายฝ่าย
• ความต่อเนือง  ของกจิกรรม
• ฯลฯ 
• สรุป แต่ ถ้า ตงัใจผ่านทุกเรือง 

สรุป  เทศบาลเมืองพจิติร  บอกเรืององการเปลยีนแปลงสภาพภูมิภูมิอากาศ
แก่ประชาชน อย่างไร 

MDGs / Millennium Development Goals
SDGs / Sustainable Development Goals

• ถ้าอยากอยู่ดี   ต้องทาํ
• ถ้าอยากมีกนิ  ต้องปลูก ต้องสํารอง
• ถ้าไม่อยากมีโรค   ต้องเกบ็
• ถ้าอยากอยู่สบาย  ต้องเตรียมพร้อม

ขอบคุณ
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Day 2
City and climate change adaptation

(focus on water resource management)
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สิ่งที่ได้ฟังในวันที่ 21 มกราคม 2559

• ความท้าทายต่อการรับมือวิกฤตน ้าท่วม-น ้าแล้ง

• แนวทางและการด้าเนินงานในภาคเมืองภายใต้ปัญหา CC
–ทต.ห้วยข้าวก่้า

–ทม.พิจิตร

–ทน.หาดใหญ่

• ดูงานเขื่อนล้าตะคอง
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CC and water management
• GHG- global temperature- water 
• น ้ามาก น ้าน้อย

• ผลกระทบต่อมิติต่างๆ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

• ปัญหาของน ้าในแต่ละพื นที่แตกต่างกัน

• ภารกิจในการบริหารจัดการน ้า
• ระดับชาติ

• ระดับภูมิภาค

• ระดับท้องถิ่น
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ท้องถิ่น กับ การบริหารจัดการน ้า
Local government & water management

• เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของท้องถิ่น

• การจัดการน ้า 
– ในสถานการณ์ปกติ

– ในยามเกิดอุทกภัย

• แต่ มุมมองต่อน ้าในประเด็น Basic human needs?
• การสร้างความยั่งยืนในการจัดการน ้า
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สังคมเกษตร สังคมเมือง

Adaptation Mitigation
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สังคมเกษตร
• บ้านลิ่มทอง 

– น ้าแล้ง เกษตรเสียหาย

– การหาแหล่งน ้า

• ทต.ห้วยข้าวก่้า
– น ้าแล้ง มีผลต่อระบบเกษตร

– พื นที่ขาดแหล่งเก็บน ้า 

• ทต.กุดจิก
– การเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสยี
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สังคมเมือง
เมือง ลักษณะเมือง ผลกระทบ

พิษณุโลก เมืองศูนย์กลาง น ้าท่วม

ภูเก็ต เมืองใหญ่ เมือง
ท่องเที่ยว

น ้าไม่พอใช้ /น ้าท่วม
น ้าเสีย

นนทบุรี เมืองใหญ่  ปริมณฑล น ้าท่วม

หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลาง น ้าท่วม
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กรมชลประทาน & ภารกิจในการบริหารจัดการน ้า
• ผลกระทบจาก CC ต่อน ้า 

• น ้าท่วม

• น ้าแล้ง

• การบริหารจัดการน ้า ในแต่ละสถานการณ์ --ส้าหรับแต่ละภาคสว่น

• เขื่อนล้าตะคอง --ปริมาณน ้ามีจ้ากัด 
• เน้นเพื่อการอุปโภคบริโภค  ท้าน ้าประปา

• ส่งเสริมให้ภาคเกษตรปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อย

• สิ่งที่จะด้าเนินการต่อไป
• การขุดลอกตะกอนเหนือเขื่อน 

9

เมืองและ Mitigation & adaptation
ห้วยข้าวก่้า

มิติ Mitigation Adaptation

ผู้บริหาร/นโยบาย ห้วยข้าวก่้า เมืองคาร์บอน
ศูนย์สุขใจไร้คาร์บอน

ต่้า

การจัดการปัญหาภัยแล้ง

กิจกรรม โครงการ 4 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน ้า

ความร่วมมือ เทศบาล โรงเรียน รพ.สต. สถาบัน
วิชาการ พระ เทศบาลไกล้เคียง

ประชาคมกับการจัดการภัยแล้ง

เทคนิคส้าคัญ ระบบเก็บข้อมูล Carbon
footprint /การหาเพื่อน

ผู้บริหารชัด / มืออาชีพ
/การหาเพื่อน
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เมืองและ Mitigation & adaptation
หาดใหญ่

มิติ Mitigation Adaptation

ผู้บริหาร/นโยบาย หน้าเพื่อพ่อ มุ่งสู่เมืองคาร์บอน
ต่้า

หาดใหญ่เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

กิจกรรม โครงการ 4 ยุทธศาสตร์ ระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย การ
ติดตามสถานการณ์ การให้ข้อมูล

และความรู้ บ้านพี่เลี ยง

ความร่วมมือ ชุมชน
เครือข่ายในพื นที่

ชุมชน หน่วยงานราชการ
เครือข่ายเมือง อปท.ในพื นที่

เทคนิคส้าคัญ การหาเพื่อนมาร่วมคิด
ระบบเก็บข้อมูล Carbon

footprint 

รู้จักตัวเอง รู้จักหาเพื่อน
มุมมองต่อน ้า การสร้างความ

เข้าใจ
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เมืองและ Mitigation & adaptation
พิจิตร

มิติ Mitigation Adaptation

ผู้บริหาร/นโยบาย ศูนย์เรียนรู้คาร์บอนต่้า

กิจกรรม โครงการ 4 ยุทธศาสตร์

ความร่วมมือ คนในชุมชน
อสม.

เทคนิคส้าคัญ เอาปากท้องเป็นตัวตั งในการดงึคน
มี Timeline ท้าก่อน ท้าหลัง

ท้าสิ่งที่มีอยู่ ขยายผล ต่อยอด
12



ห 

ดร. ณรงค์  ภู่อยู ่

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 
 

แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคพลังงานในระดับเมือง 

วันที่   22  มกราคม 2559 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

หัวข้อบรรยาย 

1. แผนบูรณาการระยะยาว พ.ศ. 2558-2559 

2. การใช้พลังงานในระดับเมือง 

3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลงังานทดแทนเพือ่การ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสงัคมเมือง 
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แผนบูรณาการระยะยาว พ.ศ. 2558-2559: AEDP 2558-2579 

แผนบูรณาการระยะยาว พ.ศ. 2558-2559: AEDP 2558-2579 

  สังคมเมืองครอบครอง 3% พื้นผิวดินของโลกและมีบ้านที่อยู่อาศัย 75% ของ
ประชากรมนุษย์  

  สังคมเมืองมีการใช้พลังงาน 2/3 ของการใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

 การผลิต การค้าขาย และการคมนาคมเกดขึ้นในเมือง และ 80 % ของ GDP 
ถูกผลิตโดยเมืองในเอเชีย 

 การเจริญเติบโตสังคมเมืองสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

 สังคมเมืองหนาแน่นด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการมีมลพิษ 

 สังคมเมืองมีผลท าให้ของเสียเพิ่มมากขึ้น 
(Source: Manuel L. Soriano, Senior Technical Advisor Energy, Infrastructure, Transport & 
Technology UNDP Asia-Pacific Regional Centre, Bangkok, Thailand) 

การใช้พลังงานในระดับเมือง 



 รถยนตแ์ละการขนส่งในเมืองก่อให้เกิด ความคับคั่งในเมือง 
มลพิษทางอากาศและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 เกิดความไม่แน่นอนการผลิตพลังงานที่ไม่เพียงพอ 

 ปัญหาด้านสังคม– ความยากจน– ขาดการเข้าถึงการให้บริการ
พื้นฐาน                                                                                               
(Source: Manuel L. Soriano, Senior Technical Advisor Energy, Infrastructure, 
Transport & Technology UNDP Asia-Pacific Regional Centre, Bangkok, 
Thailand) 

การใช้พลังงานในระดับเมือง การใช้พลังงานในระดับเมือง 

Source: Thailand, clean energy for green Low-Carbon Growth, 2011  

การใช้พลังงานในระดับเมือง การใช้พลังงานในระดับเมือง 



ผู้ด ำเนินกำร เคร่ืองมืออนรัุกษ์พลงังาน 
ท่ีเป็นระบบ 

@2557 

ควบคมุ 
จ ำนวน 
(รำย) 

พลงังำนทีใ่ช ้(ktoe) 

โรงงำน    5,300  (64%)    22,300 (86%) 

อำคำร
เอกชน 

   2,150  (26%)    3,200  (12%) 

อำคำร
ภำครฐั 

    850   (10%)     400  (2%) 

รวม    8,300 (100%)  25,900 (100%) 

มาตรการจัดการพลังงานโรงงาน/อาคารควบคุม  

 

 

เป้าหมาย 299 ktoe 

เฉล ีย่ประหยดั 1.2% /แห่ง 

 
 

@ด าเนินการจริงได้ประมาณ 90 %  = 7200 แห่ง 

260 
ktoe 

คดิเป็นสดัส่วนพลงังาน 70% ของ

ภาคอุตสาหกรรม  อาคารธุรกจิ 

อำคำร/โรงงำน ทีม่ ีนำ 

เคร อ่งว ั   ้ำ ั ง     1 000  kW     น     

 มอ้  ลง   ้ำ ั ง    1 1 5  kVA    น  

กำรใชพ้ลงังำนรวม ั ง        0  ลำ้น MJ/ ี    น  

เป้าหมายปี 59  = 299 ktoe 

โรงงำน 

อำคำรเอกชน  

อำคำรภำครัฐ  

25 ktoe 

14 
ktoe 

 นวทำงกำรก ำกบั  ูล 
- ก ำกบัตำมคูม่อืกำรจัดกำรพลงังำน 
- ผลกัดนัผำ่นกจิกรรมใหค้วำมรูต้ำมกลุม่เป้ำหมำย 
- ตัง้คำ่เป้ำหมำยขัน้ต ำ่ใหป้ระหยัดได ้1.2% ตอ่แหง่ 
- มกีำรตรวจสอบผลกำรประหยัดพลงังำน  7200 แหง่ 
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1. บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

•บังคับใช้เกณฑ์ BEC  
•พัฒนาระบบผู้ตรวจแบบประเมิน 
•ปรับเกณฑ์ BEC ให้เข้มขึ้น 

2. สนับสนุนสร้างอาคารใหม่ 

•พัฒนาต่อยอดการวิจัย/พัฒนา
เกณฑ์การออกแบบ/ ส่งเสริมการ
ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

3. ส่งเสริม Zero Energy Building  

• ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ 
   ให้มีการก่อสร้างอาคาร ZEB 

 
•บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารใหม่ 
โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบน า
เกณฑ์ BEC ไปบังคับใช้ผ่านกรมโยธา 

 
 
 

•สนันสนุนงานวิจัย เช่น วัสดุอาคาร ฯลฯ 
•ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้มีการก่อสร้าง
อาคารใหม่ ตามเกณฑ์ BEC 

•สนับสนุนโดยการติดฉลากอาคาร 
•สนับสนุนด้วยมาตรการการเงิน 

 
•อาคาร ZEB ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมี
การผลิตพลังงานใช้เอง เป้าหมายใช้
พลังงานเข้าใกล้ศูนย ์

สนับสนุนให้อาคารใหม่/ต่อเตมิ/ปรับปรุง 
ให้ได้รับการประเมินมาตฐานระดับสากล 

กลุ่มเป้าหมาย: อาคารก่อสร้างใหม่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน พื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม. เป้าหมายปี 2559 เริ่มที่อาคารขนาด

ใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป 

มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code) 

การส่งเสริมหลอด LED 

เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า 
(Soft loan) 

กลไกการขับเคลื่อน 

• โครงการท่ีสนับสนุน : โครงการอนุรักษ ์
• อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี 
• ระยะเวลาช าระคืน   : ไม่เกิน 5 ปี 
• วงเงินกู้สูงสุด         : ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

มาตรการทั่วไป 
• อุปกรณ์ที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง 
• อุปกรณ์ มีใช้อย่างแพร่หลาย เช่น Boiler, Chiller,  
    Motor, Air comp 

มาตรการที่มีความเสี่ยงในการลงทนุ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน 

อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ 
มาตรการที่มีการลงทุนสูง 

มาตรการที่สถานประกอบการไม่มีความเชี่ยวชาญ 

พพ. 

สถาบันการเงิน 

customers customers 

พพ. 

สถาบันการเงิน 

ESCO 

การสนับสนุนทางด้านการเงนิ 

รับประกนัผล 
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การอนุรักษ์พลังงานภาคขนสง่ 

EE -1 รำคำพลงังำนทีเ่ มำะสม ( เีซล) 

EE -   ยำนยน  ์ระ ย ัพลงังำน 

EE -3 ยำงรถยน  ์ระ ย ัพลงังำน 

EE -4  Logistics and Transport 
Management; LTM 

EE -5  บั ี ่ระ ย ัพลงังำน  ECO Driving EE -6 Logistics ESCO 

EE -7 Standard Offer (ภำค นส ง) 

EE -8  รถ   ้ำ นส งมวลชน 

EE -9  รถ  รำงคู  

EE -10   นส งน  ำมนัทำงท อ 

- ปรับรำคำน ้ำมันดเีซล เริม่ 28 ส.ค. 57 
- จ ำนวนรถทีใ่ชด้เีซลลดลง 1.35 หมืน่คัน 
- กำรใชน้ ้ำมันลดลง 9.2 ลำ้ลติร 

- เริม่ใชภ้ำษีสรรสำมติ 1 ม.ค. 59 
- รถใหมปี่ 59 ทีไ่ด ้Eco Sticker รถน่ัง 460,000 คัน 

รถกระบะ 230,000 คัน 
- รถประหยดัพลังงำน รำคำลดลง Market Share 

เพิม่ขึน้  

EE -11 Electric Vehicles 

สนพ 

สรรพสำมติ 

พพ 

โครงสรำ้งพ  นฐำน  

ก คมนำคม 

กรมธรุกจิพลังงำน 

ก คมนำคม 

สนพ 

8 ktoe 

990 ktoe 

9 ktoe 

1 ktoe 

33 ktoe 

17 ktoe 

กำรจ ักำรพลงังำนในกำร นส ง  

- ผูป้ระกอบกำรขนสง่  100 แหง่ 
- ประเมนิกำรใชพ้ลงังำนเทยีบกบั Best Practice 
- ปรับปรงุ ตรวจวัดผลเทยีบ Pre-Post 

- ผูข้บัรถประกอบกำรขนสง่  400 คน 
- วเิครำะหพ์ฤตกิรรมกำรขบัขี ่ อบรม 
- ปรับปรงุ ตรวจวัดผลเทยีบ Pre-Post  25%  

- ควำมเป็นไปไดร้ถประจ ำทำงไฟฟ้ำ, รถน่ัง, จักรยำนยนต ์
- R&D Charging Station, Battery, Motor 

- ผูป้ระกอบกำรขนสง่  200 แหง่ 
- สนับสนุนเงนิลงทนุปรับปรงุประสทิธภิำพ 9 ลำ้นบำท 

ตอ่ 1ktoe ตอ่ปี หรอื 8 บำทตอ่ลติร  

- ผูป้ระกอบกำรขนสง่  10 แหง่ 
- ปรับปรงุประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำน 

เป้าหมายปี 59  = 1,059 ktoe 
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การใช้พลังงานทดแทน 

การใช้มาตรการด้านพลังงานทดแทน การใช้มาตรการด้านพลังงานทดแทน 



การใช้มาตรการด้านพลังงานทดแทน การใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

 อบคณุครบั 



SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

The Leading Solar Farm and Solar Roof Developer in ASEAN

By : Dr. Alisa Khunchornyakong
Deputy Managing Director

Solar Power Company Limited
2016/01/22

บทบาทภาคเอกชนในการส่งเสรมิ
การลดกา๊ซเรือนกระจกของเมือง

2

SPCG impacts on Global

3

Honorable Award

‘Leading a women Empowered Solar Energy Transformation’

UNFCCC Momentum for Change Light House Activities Award 2014 in Lima, Peru

from helping the world 200,000 tonnes of carbon dioxide (CO2) emissions 
prevented every year

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 4

Solar Farm 
Project 
#1-34

(253.6MW)
Operation

A.J 
Technology 

Co., Ltd.
(AJ)

Solar Farm 
Project #35
(3.73 MW)
Operation

Thippayanarai 
Co., Ltd.

(TP)
Solar Farm 
Project #36
(3.73 MW)
Operation

Steel and 
Solar Roof 
Co., Ltd.

(SSR)

Manufacturer 
of Steel Roof

Solar 
Power 

Co., Ltd.
(SPC)

Developer of 
34 Solar 
Farms in 
Thailand

Solar 
Power 
Asset 

Co., Ltd.
(SPA)

Developer of 
2 Solar Farms 
in Thailand

Solar 
Power 

Engineering
Co., Ltd.

(SPE)

Provider of 
EPC and OMM 

Services 

Enegate 
(Thailand)
Co., Ltd.

(EGT)

Manufacturer 
of Smart 

Meter and 
EMS (1)

Solar 
Power Roof

Co., Ltd.
(SPR)

Developer of 
Solar Rooftop

SPCG Capital  
Co., Ltd.
(SPCGC)

Investing in Solar 
Power Projects 

and Related 
Business

100% 100%100% 100% 100%30% 76%

SPCG Group

100%75%56% - 100%
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n
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SPCG Group

6

2009
• Obtained 6 

PPA licenses 
from PEA

2010
• Obtained additional 28 

PPA licenses from 
PEA 

• Completion and COD 
of the first and largest 
commercial solar farm 
in Thailand

• Successful M&A with STEEL 
(listed in the MAI)

• Changed the Company’s name 
from “STEEL” to “SPCG” 

• Completion and COD of 
additional 4 solar farms

• Set up Solar Power Engineering 
with the goal of providing EPC and 
OMM services to outside 
customers

2011 2013

• To capture new capacity 
through acquisition of new 
PPAs

• To become a leading full 
range EPC & OMM 
provider for both domestic 
and international 
customers

• To be a leader in 
solar roof top

Long term growth

•Included in SET100 
• COD of 14 solar farms 

2012
• Successfully PO in 1Q2012 with transaction size 

of THB1,260 mm
• Completion and COD of additional 4 solar farms 

by 2Q2012
• Move from the MAI to the SET
• Begin a plan to set up IFF
• JV with ENEGATE (Japan) and Thai Aichi Denki
• M&A with Solar Power Assets (SPA) (obtained 2 

PPA’S subsidiaries from SPA namely AJ and TP)

2008
• The 2rd Adder Policy  

for 8 THB/10 years 
has announced 

2007
• The 1st Adder 

Policy  for 8 
THB/7 years 
announced

• Completed COD 
of all 36 solar 
farms 

2014

SPCG’s History, Future and Beyond

SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 7

Current Business

Solar Farm
 SPCG invests and develops 36 solar farms, which are considered the largest in ASEAN with total 261.1 MW 

PPAs by THB8 adder on top of base tariff and Ft.

 All 36 solar farms are achieved COD since June 2014

EPC and O&MM

 SPCG provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Operation, Maintenance and Monitoring 
(O&MM) services for all of its solar farms through Solar Power Co., Ltd. (SPC), a wholly owned subsidiary

 The Company expands EPC and O&MM services to external clients, both domestically and internationally through 
Solar Power Engineering Co., Ltd. (SPE), a wholly owned subsidiary

Steel Roofing
 Steel and Solar Roof Co., Ltd. (SSR) provides manufacturing, distribution and installation services for steel 

or metal roofing sheets. 

Solar Rooftop

 SPCG provides solar rooftop business through Solar Power Roof Co., Ltd. (SPR), the Company’s affiliate which was 
established on May 1, 2013

 SPR provides full services for distribution and installation of solar roof systems including design and 
installation, supply and distribution of materials, and advice on effective management in energy-saving and safety by 
focusing on residence, industry and real estate project

 SPCG established SPCG Capital Co., Ltd. (SPCGC) on August 29, 2013 in order to be a vehicle to invest in solar power 
projects and related business

8

Solar Farm by SPC
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PV Module: 
To convert solar 

energy to DC 
electricity

Inverter: 
To convert from DC 

to AC electricity

Main Distribution 
Board: 

Lower voltage side 
circuit breaker

Step-up Transformer: 
To step up voltage/
higher voltage side 

circuit breaker

Electricity Meter: 
To measure the 
electricity sold to 

PEA

K
ey

 C
o

m
p

o
n

en
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Solar Farm: How does it work?

High Quality Technologies
Kyocera’s PV module 

– Proven track record
– Low degradation in its PV module
– Large & strong PV module 

supplier  
SMA’s String Inverter

– String inverter minimizes energy 
loss & takes less time to replace 

– SMA is the leading supplier  for 
string inverters

11

High Potential Land in the Northeast
High solar radiation 
Low flooding risk due to high terrain
Land reasonably priced

Highly Experienced Team
Lead by capable management with 30 years 

of experience
Capable engineering team that completed 

the most numbers of solar farm projects in 
Thailand
Solid experience in operating solar farms 

Best Value, Best Design and Best Output Solar Farms

Warranties and Insurances
Construction insurance to cover construction risk
All-risk insurance for ongoing operation
PV module degradation warranty from Kyocera
 Inverter warranty from SMA

Best Value, Best Design and Best Output

12

Monitoring Energy production (KWh)
& Performance Ratio (PR)
 Daily
 Monthly
 Annually

Weather station
 Solar irradiation
 Wind velocity
 Ambient and module temperature

Central Monitoring Control Room

Power Measuring Ambient Data

Monitoring System

Energy Daily Report
System Data
1. Solar Irradiance  &  Today's Weather

kWh/m2 kWh/m2

2. Energy Output

kWh

3. Simulated PEA Meter Calculation

kWh

kWh

4. Solar Farm Performance

Reference Yield (h) AC Energy to Grid (Inverter)  (kWh/day) Avg.
Final Yield (h) AC Energy to Grid (PEA meter)   (kWh/day) Max.
Capacity Factor (%) Min.
Performance Ratio (PR) (%) Availability Factor (AF) (%)

2012 Energy Production by Month

Machinery outage status
Remark

1. PV Module

2. Inverter

3. CB Box

4. MDB

5. MV. Switch Gear

6. Transformer

Total Operation Day since 1 January 2012 is Days
Year to date of Energy Production is kW  = kW/Day

Incident Report / Summary

81.66 31,600 100.00

731,239 8,896,745

366

8,921,120 24,375

9,634,116

2012
Actual 5.394 24,375 721,543 8,921,120

Forecast -

P 90

-

ธันวาคม
Actual 5.394 26,395 818,240 -

Forecast - - 791,845

Yes No P 50 Forecast 5.022 23,115 703,083 8,437,000

Forecast 4.611 21,219 645,417 7,745,000

Statistics Irr Daily Monthly Yearly

79.97

5.394

79.97

5.394

99.89

Irr Avg.

99.89AF Avg.

26,395

PR Avg.

22,115 21,378 20,684 25,995 27,747 26,395Avg./Day 23,685 27,440 25,159 23,917 23,417

641,200 779,840 860,160 818,240 8,921,120Energy 734,240 795,760 779,920 717,520 725,920 663,440 662,720

August September October November December Total

76.49 100.00

2012 January February March April May June July

4.834 29,600 7.00 33.93 50.23
20.14 0.00 20.53 20.23

(m/sec) (oC) (oC)

6.320 32,438 2.32 27.52 36.75

Total 79.97 818,240 99.89

Wind Velocity Ambient Temp. Module Temp.

30
76.49 29,600 100.0031

28 78.53 28,160 100.00
29 80.21 30,320 100.00

26 80.63 19,920 100.00
27 80.56 27,280 100.00

32,438       25 81.31 24,640 99.89

23 81.14 27,360 100.00
0 24 81.87 28,160 99.15

21 79.71 29,280 100.00
22 81.27 28,480 100.00

19 78.46 29,840 99.36
20 78.96 30,000 100.00

17 79.60 29,120 100.00
18 80.18 26,960 100.00

15 79.58 29,680 100.00
16 80.03 29,520 100.00

13 78.76 26,640 100.00
14 80.16 27,040 100.00

5.292 6.320 9 81.63 24,160 100.00

32,438 12 81.28 16,400 100.00

10 80.53 28,080 100.00
11 80.01 23,360 100.00

6 80.58 26,800 100.00

8 78.01 23,120 100.00
7 80.97 24,000 100.00

79.84 19,920 100.00
5 79.33 22,160 98.17

26,960 100.00
2 78.44 27,520 100.00
3 80.64 22,160 100.00

Project: Solar Power (Sakon Nakorn 1 ) Co.,Ltd.

31 ธันวาคม 2012

Summary Energy O/P & PR
15:00 16:00 17:0014:00 18:00 Date PR (%) Energy AF (%)

STD. ≥ 75.00%    ≈ 25,000 ≥ 98.00%

742,160

24,739

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

1 78.57

4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

                                                             

W/m2

Horizontal Energy = Incline Energy =

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

                                                             

kWh Energy Total =

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

                                                             

kWh Energy Over 5.88 =

Energy =

Energy Report
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Solar Power (Korat 1) Co., Ltd. & 
Solar Power (Korat 2) Co., Ltd.

14

Solar Power (Korat 2) Co., Ltd.

15

Solar Power (Sakon Nakhon 1) Co., Ltd.

16

Solar Power (Nakhon Phanom 1) Co., Ltd.
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Solar Power (Korat 2) Co., Ltd.

18

Solar Farm Education Center

Solar Farm Education Center

19
Solar Farm Exhibition and Solar Farm Education Center 

20

Solar Roof by SPR
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Power line

Selling Meter

Buying Meter

Solar Rooftop: How does it work?

22

Solar Rooftop

23

Solar Rooftop

24

Solar Rooftop



Solar Roof คืออะไร

• ระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
• ระบบ On-grid เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าตอนกลางวัน
• จะผสมไฟฟ้าจากการไฟฟา้อตัโนมตัิเข้าไปใน Load 

ของบ้านเอง ไม่ตอ้งมีคนมาปิด-เปิดระบบ
• แปลงจากไฟฟ้า DC เป็น AC เพื่อเข้ากับระบบไฟฟ้า

มาตราฐาน และใช้ไดก้ับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุก
ประเภท

• ระบบจะตัดไฟฟา้จาก Solar Roof ถา้ไฟฟ้าภายนอก
ดับเพื่อป้องกันอันตราย (ตามกฎระเบียบของการ
ไฟฟ้า)

รับพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยแผง
Solar cell ที่ติดตั้งไว้บนหลังคา

ส่งกระแสไฟฟ้า DC ที่
ผลิตได้ เข้าแปลงที่เคร่ือง 
inverter เป็น AC

จ่ายไฟร่วมกับ กระแสไฟ
จากภาครัฐ

ตัวอย่าง ระบบ ON GRID

ระบบ Monitoring
รายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายวัน ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

ระบบ Monitoring Real Time



รายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายเดือน ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

ระบบ Monitoring Record
รายงานแสดงหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้: รายปี ณ บ้าน2ชั้น เขตวัฒนา กรุงเทพ

ระบบ Monitoring Record

31

OFFICE 7.74 kWp – SAVE 

32

Factory 64 kWp – SAVE
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Building 15.84 kWp – SAVE

34

Apartment 11.52 kWp – SELL

35

Factory 3,266.56 kWp – SELL

36

ผลงานการติดตั้ง
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Project

38

Case Study

Japanese abandoned deserted golf courses into 
Solar Power Plants

Source: www.asiagreenbuildings.com/10519/japanese-abandoned-deserted-golf-courses-into-
solar-power-plants/

By Virra Larasati on 29/07/2015

Thank you for your attention

“To Save is To Create”
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Content

Thailand’s largest industrial conglomerate, and 
a regional leader in basic materials

SCG Chemicals SCG PackagingSCG Cement - Building Materials

 Been in business more than 100 years (1913) following a Royal 
Decree of His Majesty King Rama VI as a means to eliminate 
reliance on import of cement.

SCG Overview

3

Sustainable Development – Overall Solution for 
Sustainable Business

4

กรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืน



Sustainable Development Framework

• Policy
• Code of conduct
• Culture 
• Ethics / Morality

Growing Economy

Healthy Environment Happy Society
Compliance with regulations and laws is 

a minimum requirement for all SCG operations.

SCG : Drawing the Future

Balance Triple Bottom Line

5

SCG Target on GHG Emission

6

Reducing GHG per 

ton of product 

(domestic) at 

least 10% from 

base year 2007, 

by 2020 

17.5 17.9 18.9 19.7 20.7 22.0 21.6 22.2

2.2 2.2 1.9 2.1 2.3 2.2 2.3 2.619.8 20.1 20.8 21.8
23.0 24.2 23.8 24.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Absolute GHG 
Emission (MT) 

Scope 2

Scope 1

70%

2%

15%

13%

2014 Scope 1: 22.2 MT

37%

12%
43%

8%

2014 Scope 2: 2.6 MT

SCG CBM (Cement)

SCG Paper

SCG Chemicals

SCG CBM (Building Materials)

SCG GHG Emission

7

Strategies to Reduce GHG

 Increase Energy Efficiency

 Increase % Alternative Energy

 Less GHG Product

 Fuel Switching

Target on reducing GHG per ton of product by at least 10% by 

2020 from base year 2007 by :

8



Examples 

9

GHG Reduction Product: Eco Process
GHG Reduction Product: Eco Product
GHG Reduction Product: Eco Use

GHG Reduction Product: Eco Use

เครือ่งฉีกถงุ แยกโดยใชค้น

Recycle

แยกดว้ยตะแกรง

ขยะอนิทรยี์

แยกดว้ยลม

หนิ, เศษแกว้, ทอ่นไม ้

แยกเหล็ก

60-70% by weight but
20-30% by volume

อดักอ้น

Raw 
Material 
for RDF

(MSW)

GHG Reduction Product: Eco Process
SCIeco

GHG Reduction Product: Alternative Fuel

RDF เป็นเชือ้เพลงิ
ทางเลอืก เพือ่ลดการ
พึง่พาถา่นหนิน าเขา้

การน าพลังงานทีส่ญูเสยีไป
ในกองขยะกลับมาใชเ้ป็น
พลังงานทดแทน ชว่ยลด
ปรมิาณการปลอ่ย CO2

จากเชือ้เพลงิหลักทีใ่ชใ้น
กระบวนผลติซเีมนต์

ปัจจบุัน ประเทศไทยมปีรมิาณ
ขยะเกดิขึน้ 25 ลา้นตันตอ่ปี และ
มขียะฝังกลบสะสมประมาณ 26 

ลา้นตัน ดังนัน้การแปรรปูขยะเป็น
พลังงานจงึเป็นหนึง่ในวธิกีารลด

ปัญหาการจัดการขยะของ
ประเทศ

ลดปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจาก
การจัดการขยะไมถ่กูวธิ๊

ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อน
ไดออกไซต์ (CO2)

ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ
ทางเลอืก

การใช ้RDF 1 ตนั ลดการใชถ้า่นหนิ 0.8-0.9 ตนั 
ลดการปลอ่ย CO2 ไดป้ระมาณ 1.6 ตนั
*Coal Emission 96kg-CO2/GJ

11

Hybrid Cement, SCG can reduce GHG 
emission from production process at    

least  70 kg/ton cement

Hybrid Cement, SCG is a new cement type of 
Portland Composite Cement where:

 The formula has been developed to maintain 
cement properties but consumes less clinker

 Achievable through effective production control and 
special formula

 Utilize waste heat to generate electricity which can 
replace grid electricity consumption at least 25%

 Using alternative fuel which can replace fossil fuel 
at least 10%

 In 2014, Reduced GHG 94,000 tons CO2/year

GHG Reduction Product: Eco Product

12



High emissivity coating 
technology for furnaces to 
increase the efficiency of heat 
transfer by radiation process. 

EmissproTM reduces the 
consumption of fuel gas by 

at least 2%

Substantial 
improvement of 
furnace thermal 
efficiency

Reduce heating time in 
furnaces

Turn industrial 
furnaces to green 

combustion; less fuel 
gas consumption and 
less emission of GHG

Cost effectivenessProlong service life of 
furnace lining materials

GHG Reduction Product: Eco Use

 In 2014, Reduced GHG 71,000 
tons CO2/year in our Olefin 
plants

13

Conclusion

3. Research and Development, Explore Technology in Low-Carbon Production

 Study and monitor cutting-edge technology on GHG reduction
 Low carbon cement production
 CO2 capture through adjustment of existing process or product
 Benchmark or partnership with global leader 

1. Create Awareness and Commitment in GHG Reduction for SCG’s employees

2. Opportunity from Greenhouse gas mitigation and Eco-Products 

 Workshop for manager, engineer and operator to educate and create 
understanding on environmental benefits from projects and efforts

 Education and news via internal e-mail and roadshow
 Acknowledge and praise to create sense of successiveness 

 Eco-Products to align with customers with environmental caring perspective 
 Opportunity from national agreement for stimulating Thailand GHG reduction 

through international technology transfer with support from private sector
 GHG credit price and cost monitoring to incorporate environmental benefits 

into financial benefits

Support Activities from Committee

14

15

Sustainability is in your hands.

Governance

Thank you
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THAIOIL GROUP CSR 
 

Strictly Confidential 
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EXECUTIVE PRESENTER  

คณุเกรยีงไกร นาคะพงศ ์

ผูจ้ดัการ - กจิการเพือ่สงัคม 

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) 

3 

1 THAIOIL GROUP OVERVIEW 

AGENDA 

4 

4 

แพลทฟอรเ์มต 
1.8 ลา้นตัน/ปี 

กลุ่ม ปตท. 80% 

100% 100% 

74% 

100% 

บมจ. ไทยออยล ์
(TOP) 

บมจ. ไทยลูบ้เบส 
(TLB) 

บจ. ไทยออยลม์ารนี 
(TM) 

กําลงัการกล ัน่ :  
275,000 บารเ์รล/วัน 

โครงการผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก 

โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความรอ้นรว่ม 

(กา๊ซธรรมชาต)ิ 
ไฟฟ้า 118 เมกะวัตต ์

ไอน้ํา  168 ตัน/ชัว่โมง 

เรอืขนสง่นํา้มนั/ปิโตรเลยีม 
: 147,450 ตันบรรทกุ 

ปตท. 26% 

ดําเนนิธรุกจิทีป่รกึษาบรกิาร 
ดา้นการบรหิารดแูลวชิาชพีแขนงตา่งๆ 

ปตท.  37.3% 
ไทยออยล ์11.9% 

27.7%  100% 

ทอ่ขนสง่ปิโตรเลยีม 
กําลงัการขนสง่ : 

26,000 ลา้นลติร/ปี 

9% 

20% 

ปตท. 31% 

อืน่ๆ 60% 

นํา้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 
กําลังการผลติ : 

นํา้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 
267,015 ตัน/ปี 

ยางมะตอย 
350,000 ตัน/ปี 

นํา้มนัยางมลพษิตํา่ 
67,520 ตัน/ปี 

 
 

สารอะโรเมตกิส ์ 
กําลังการผลติ : 

พาราไซลนี 
527,000 ตัน/ปี 

มกิซไ์ซลนี   
52,000 ตัน/ปี 

เบนซนี 
259,000 ตัน/ปี 

รวม 838,000 ตัน/ปี 

ธุรกิจ 
การกล ั่นนํา้มนั 

ธุรก ิจปิโตรเคมี 
และนํา้มนัหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรก ิจไฟฟ้า ธุรก ิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ 

บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์
ผา่น บจ. ท็อป โซลเวน้ท ์(TS) 

100% 

กําลงัการผลติ : 
76,000 ตนั/ปี 

ธุรกจิผลติไฟฟ้า 
ของกลุม่ปตท. 

 

ไฟฟ้า 1,038 เมกะวัตต ์
ไอน้ํา  1,340 ตัน/ชัว่โมง 
กําลังการผลติรวมทัง้สิน้  

1,357 MW 

บจ. ไทยพาราไซลนี 
(TPX) 

100% 80.5% 

จัดจําหน่ายสาร 
ทําละลาย 

ในประเทศไทย 

บจ. ศกัด ิไ์ชยสทิธ ิ
(SAKC) 

บจ. ท็อป โซลเวน้ท ์
เวยีดนาม 

จัดจําหน่ายสารทําละลาย 
ในประเทศเวยีดนาม 

บจ. พทีที ีไอซที ีโซลชู ัน่ส ์
(PTTICT) 

100% 

เอทานอลจากมนัสําปะหลงั 
กําลงัการผลติ : 
200,000 ลติร/วนั 

เอทานอลจากออ้ย 
กําลงัการผลติ : 
230,000 ลติร/วนั 

เอทานอลจากออ้ย และมนัสําปะหลงั 
กําลงัการผลติ : 

400,000 ลติร/วนั 

บจ. พทีที ีเอนเนอรย์ ี ่
โซลชู ัน่ส ์(PTTES) 

ดําเนนิธรุกจิทีป่รกึษาบรกิาร 
ดา้นเทคนคิวศิวกรรม 

20% 
ปตท 40% 

พทีที ีโกบอล เคมคิอล 20% 
บ.ไออารพ์ซี ี20% 

บจ. ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย 
(THAP) 

บจ. ไทยออยล ์เอทานอล 
(TET) 

บจ. ทรพัยท์พิย(์SAP) 

บจ. แมส่อดพลงังาน
สะอาด(MCE) 

บจ. อบุล ไบโอเอทานอล 
(UBE) 

บจ. ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ี
เซอรว์สิ (TES) 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (GPSC) 

ขายไฟฟ้าและไอนํา้ 
ใหก้ลุม่ 

พทีที ีโกบอล เคมคิอล 30.3% 

บจ. ลาบกิซ ์
ผลติและจัดจําหน่ายสาร LAB (Linear Alkyl 

Benzene)  
กําลังการผลติ : 

100,000 ตัน/ปี กอ่สรา้งแลว้เสร็จและเริม่ผลติ                                                                                       
เชงิพาณชิยป์ลายปี 2558 

บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์
(TP) 

บจ. ท็อป เอสพพี ี
 

100% 

75 %  

Thai Oil Group Business Structure 
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Economic 

 

Environment 
 

Social 

Journey to Trust and Sustainability 

License to Operate 

Major Events of TOP 

Major Milestone of Sustainability 

Our Journey and Achievements Our Goal 

Our Strategy 

Key Elements of Sustainability 
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2 แนวทางการดาํเนนิความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ขององคก์รทีเ่ชือ่มโยงกบักระบวนการธรุกจิ 

7 

แนวทางความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Environment and 
Energy Master Plan 

0.42 0.51 0.37 0.34 

8.35 
4.74 5.41 4.77 

2554 2555 2556 2557 
0.42 0.51 0.37 0.34 

8.35 
4.74 5.41 4.77 

2554 2555 2556 2557 

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของหน่วยกล่ันนํา้มันสูญญากาศที่ 3   

โครงการเคลือบสารประเภทเซรามิก

ภายนอกผิวท่อในเตาให้ความร้อน

สาํหรับเคร่ืองปฏิกรณ์ 

โครงการการล้างทาํความสะอาดอุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อนชนิดแผ่นในหน่วย

ผลิต CCR-PU1  

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปล่ียน

ความร้อนในหน่วยกล่ันนํา้มันดิบที่ 3 

 

ลดคา่ใช้จ่ายได้ประมาณ 600 ล้านบาทในปี 

2557 จากโครงการการจดัการสิง่แวดล้อม 

Financial benefit 

     ลดการปลอ่ยก๊าซฯ ทางตรงลง 73,000 ตนั 
(CO2 eq.) หรือ ร้อยละ 3 ของปีก่อนหน้า 
และไมม่ีการปลอ่ยก๊าซฯ ทางอ้อม (ไมม่ีการใช้

ไฟฟ้าจากภายนอก)  

Global  
Concerns 

Performances 

Initiatives : Climate Change Prevention  
Greenhouse Gas Emission in 2014 

Energy Intensity Index 

SOX  NOX 

Carbon  
Footprint  

Emission 
Improvement 
Project  (EIP) Renewable energy 

Global warming 

Earthquake 

Energy Efficiency 

78.3 

82.6 82.1 82.3 

75 

80 

85 

2554 2555 2556 2557 

ไทยออยล์ผนวกการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการดาํเนินงานปกต ิ

7 

8 

แนวทางความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

โครงการลดการสูญเสียไอนํา้ 
โดยทําการตรวจสอบและเปล่ียน

อปุกรณ์อปุกรณ์ดกัไอนํา้ (Steam 
Trap) ท่ีชํารุด  

โครงการนํานํา้จากกระบวนการ

สอบเทียบวัดระดับในถังเก็บ

นํา้มัน (Tank Calibration) มา

ใช้ซํา้  

 ประหยดันํา้ดบิได้ 1,300 ล้าน
ลิตรตอ่ปี 

 รักษาปริมาณการแบง่สรรนํา้ใช้ 

กบัภาคการเกษตรและชมุชน 

1.74 1.75 1.49 1.45 

25.61 25.46 21.48 20.13 

2554 2555 2556 2557 

ปริมาณนํา้ใช้ตอ่หน่วยการผลติ (ล้านลกูบาศก์

เมตร ตอ่ ตนัวตัถดุบิในการกลัน่) 
ปริมาณนํา้ใช้ (ล้านลกูบาศก์เมตร) 

Water Consumption 

Water Treatment 

75 ppm 
คา่ COD ในนํา้ทิง้ ดีกวา่ 
คา่มาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรม (120) 

Global  
Concerns 

Performances 
Initiatives : Water Management 

Drought 

Drinkable water 

Agriculture  

ไทยออยล์เหน็คุณค่าและใช้ทรัพยกรธรรมชาตใิห้มีประโยชน์สูงสุด 

8 
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To achieve the company’s goal 
Not only robust strategic plan but also…“License to Operate” 

• บทบาทการนําและการยอมรับของชุมชน 

• แสดงผลงานเชิงประจกัษ์ 

• ฐานเสียงทางการเมือง 

• ขัน้ตอนในการออกใบอนุญาต 

• การกํากับดูแลให้ปฏบัิตติามกฎระเบียบ 

• Reliability of Supply 

• คุณภาพผลติภณัฑ์ 

• มลภาวะ / ความปลอดภยั 

• ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ทางสังคม 

• รัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับภาคพลเมืองและประชาสังคม 

• ข่าวสารที่บดิเบือนผ่านโซเชียลมีเดยี 

• กระแสการปฏรูิปพลังงาน 

• การผูกขาดตลาดของกลุ่ม ปตท. 

• ราคาหุ้น / เงนิปันผล 

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

10 

การศกึษา 

ศ
าส

น
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วฒั
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ณี
 ส

ิง่แวด
ล

อ้ม
 

สขุภาพอนามยั 

• ประชุมประจําทกุเดอืน เพือ่การมสีว่นรว่มพจิารณา 
แนวทางการพฒันาชุมชน รวมถงึแกไ้ขปญัหาและ             
ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ 

• วางแนวทางปฏบิตักิารเชงิรกุ ดา้นสิง่แวดลอ้ม แกไ้ข
ปญัหาเป็นทมี ดแูลความรบัผดิชอบ 7 วนั 24 ช ัว่โมง 

• ระดบัความพงึพอใจของชุมชน ตอ่การบรหิารงาน
ชุมชนของบรษิทัฯ มากกวา่รอ้ยละ 97.47 

“การบรหิารคณุภาพดว้ยหลกั 5 รว่ม”  
รว่มคดิ / รว่มทํา / รว่มแกไ้ข / รว่มเรยีนรู ้/รว่มพฒันา 

ไทยออยลใ์ชน้วตักรรมบรหิารงานชุมชน 
“อา่วอดุมโมเดล (หลกั 3 ประสาน)”  

เครอืไทยออยล ์– ชมุชน – สว่นราชการทอ้งถิน่ 
มุง่เนน้การมสีว่นรว่มของชุมชมในพืน้ทีแ่ละ
ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐั 

Sustainable “Community” 

95 
96.5 97.81 97.47  

2554 2555 2556 2557 

Community Satisfaction     (%) 

11 

From Community to Remote Area 

   ocus       elective 
CSR 

     articipation     ollaboration P 

CSR in Remote Area 

12 

ไทยออยล ์นําความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมและพลงังาน 
มาชว่ยเหลอืและพฒันาสงัคม มุง่เนน้การพฒันาพลงังานทดแทนและ 

การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ภายใตแ้นวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพือ่รว่มสรา้ง“ชุมชนตน้แบบพึง่ตนเองดา้นพลงังาน”นําไปสูชุ่มชนทีย่ ัง่ยนื 

Sustainable “Society”  
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โครงการความรว่มมือ 
ระหว่าง 

บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั (มหาชน) และ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

“การจดัการของเสยีจากการผลิต                            
ยางแผน่และของเสยีจากครวัเรอืนดว้ย

ระบบบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ” 

“การสง่เสรมิการปลกูผกัปลอดสารเคมี
เพ่ือสขุภาวะท่ีดีของชมุชน” 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

14 

 

 
 

กิจกรรมเพ่ือสรา้งสขุภาวะท่ีดีของชมุชนเกาะหมากนอ้ย 

สง่เสรมิและจดัทําระบบกา๊ซชีวภาพจาก 
ขยะเศษอาหารและน้ําเสียยางแผน่ 

สง่เสรมิการเผาถ่านน้ําสม้ควนัไม ้

สง่เสรมิและสนบัสนนุการปลกูผกัอินทรยี ์

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

 เปล่ียนของเสียเป็นกา๊ซชีวภาพ 

ทีมวิจยัมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผศ.ดร. อษุา อน้ทอง และอาจารยวิ์กาญดา ทองเน้ือแข็ง  

 ตน้ทนุพลงังานชมุชน 
= 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

Community 

ศนูยก์ารเรยีนร ูพ้ลงังานทางเลอืกเพ่ือสขุภาพชมุชน ในภาคใต ้

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

16 



กา๊ซชวีภาพ 

หมกัแบบไรอ้ากาศ 

ขยะยอ่ยสลายได ้หรอืน้ําเสีย 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

17 

องคป์ระกอบหลกัของกา๊ซชีวภาพ 

มีเทน 

จดุติดไฟ 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

ตวัอยา่ง การจดัการน้ําเสียจากการผลิตยางแผน่แบบเดิมๆ 

ปัญหา คือ 

• กล่ินเหม็นรนุแรง 
• เกิดกา๊ซท่ีสง่ผลกระทบต่อภาวะโลกรอ้น 
• น้ําท้ิงยงัคงมีความสกปรกสงู 

น้ําเสียจากการผลิตยางแผน่ 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

19 น้ําเสีย กล่ินเหม็น สภาพดินเป็นกรด 
19 

ขยะยอ่ยสลายได ้

เปลี่ยน ขยะ 
เป็นพลงังาน

ทรงคณุค่า 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

20 



ขยะยอ่ยสลายได ้

45 min 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

21 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

เปลี่ยน 

น้ําลา้งปลา 
เป็นพลงังาน

ทรงคณุค่า 

22 

เปลี่ยน   มลูสตัวเ์ป็นพลงังาน 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

23 
ระบบบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ 

น้ําเสีย 

การบําบดัน้ําเสียดว้ยระบบแกส๊ชีวภาพ 

ระดบัครวัเรอืน 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

24 



45 min 45 min 45 min 

ระบบกา๊ซชีวภาพครวัเรอืน 

กากปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

น้ําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

25 

ผลลพัธจ์ากระบบบ่อหมกักา๊ซชีวภาพ 
• น้ําท้ิงจากระบบมีสภาพเป็นกลาง กลิ่นเหม็นลดลงมาก 

• เกิดกา๊ซชีวภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย กา๊ซมีเทน                           

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์  

• กา๊ซมีเทน มีคณุสมบติัจดุติดไฟ จึงนําไปใชเ้ป็นพลงังาน

ทดแทนในดา้นต่างๆ ได ้

STRICTLY 
CONFIDENTIAL 

26 
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Project Highlight 

ตอ่ยอดปลกูผกัระบบไฮโดรโปรนกิส ์และการสรา้งชา่งชุมชน 

1 

2 

ผลการดาํเนนิงาน 
โครงการผลติกา๊ซชวีภาพจากนํา้เสยีในการผลติ 
ยางแผน่ และของเสยีครวัเรอืน เกาะหมากนอ้ย 
อ. เกาะปนัหย ีจ. พงังา ปี 2554 -2558 

ระบบบอ่หมกักา๊ซชวีภาพ แบบใชนํ้า้เสยีในกระบวนการผลติยางแผน่และของเสยีอนิทรยี ์

28 

Thank you 
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