
 

 

- 2nd Project Year (19 - 30 January 2015) 



21 มกราคม 2015

2013 คอื 1,395 ลา้นตนั  ( 1.6% , 1.3% 2005, 10.6% 
1990)  

ม
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

2005 
CO2

(HFCs) 

  (การคํานวณเทียบค่าCO2 ลา้นตนั)  

1,261 ลา้นตัน

1,395 ลา้นตนั
  ( +1.6%  )  

  ( +1.3%  
2005)  

  (+10.6%  1990)  

1990

1,286 ลา้นตัน
  (+4.2% เชน่เดียวกัน)  

1,337 ลา้นตัน
  (+3.9% เชน่เดียวกัน)  1,310 ลา้นตัน

  (-6.0% เชน่เดียวกัน)  

1,234 ลา้นตัน
  (-5.8% เชน่เดียวกัน)  

1,377 ลา้นตนั

ปรมิาณแก๊สเรอืนกระจกของประเทศเรา  ( ประจําปี 2013)  

1,373 ลา้นตัน
  (+2.7%  เชน่เดียวกัน)  

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* 1    2013 ซรือนกระจกโดยเป็นไป

ยก๊
2012 

2012  ( 15เมษายน 2014)   
* 2    2013 ส่วนของค่าในปี 2013 2012

รุง
2013 2013

ป่าไมเ้ป็นตน้ก็มีการคํานวณและมีกําหนดแสดงต่อสาธารณะดว้ยเชน่กัน

2006 2007

1,394 ลา้นตัน
  ( +2.4% เชน่เดียวกัน)  

1,361 ลา้นตัน
  (-1.2%  )  

1

การผันแปรของปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นแขนงตา่งๆ (หลังจากการแจกจ่ายไฟฟ้า/ความรอ้น)  

  ( -ลดของปรมิาณการปล่อยก๊าซในปี 2013ของแต่ละแขนงงานจากปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซในปี 2005)  

ภาคอตุสาหกรรม
  (โรงงานเป็นตน้)  

ลา้นตัน

ลา้นตัน

ลา้นตัน
ลา้นตัน

ลา้นตัน

ภาคอกุารขนสง่
  (รถยนตเ์ป็นตน้)  

(การคา้และบริการเป็นตน้)  

ภาคครัวเรอืน

(แหล่งผลติไฟฟ้า เป็นตน้)

(ห
นว่
ย 

:ล
า้น
ตัน

CO
2)

  (ประจําปี)  
2

แนวความคดิของเป้าหมายใหม่
เป้าหมายใหม ่  และยังประสบ

1. 2005 44
ลา้นกโิลลติร 20% 

2. ปรับปรงุหนว่ยของแหล่งกําเนดิการปลอ่ยก๊าซ (Emissions Intensity)   รวมถงึการนํา

3. การดําเนนิการจัดการกับฟรอีอน (Freon)  
เขม้งวด

4. การนําระบบแบ่งปันเครดิตระหวา่ง 2 ประเทศ  (JCM) มาใช ้
5. การนําแหลง่กําเนิดการดูดซับของป่าไมม้าใช ้

3

2020 ของประเทศเรา

• 16 (COP16) และจากการประกาศ
25%  กอ่นถงึ COP19 และ

ในปี 2020 ลดปรมิาณ 3.8% 2005 
• เป้าหมายใหมค่อื 

• คิดและ
ดําเนนิการปรับปรงุ

การรองรับการรับเป้าหมายใหม่
29 เดอืนพฤศจกิายน 2013 ณ 

เรอืนกระจกของประเทศ   (BUR)  ตามอนสุัญญา 16 ( 27 เดอืน
ธันวาคม 2013) การดําเนนิการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซตาม Review ระหวา่งชาตอิย่างเป็นไปตามลําดับ



หลังจากปี 2013 ทําการลงทะเบยีนเป้าหมายการลด
ปรมิาณก๊าซและทําการรายงาน/
2020 16 ภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่

2020 ปรบัปรุงแกไ้ข เป้าหมายลดปรมิาณ 25% กอ่นถงึการ
ประชุมสภาพอากาศโลกของสหประชาชาติ (COP19) กรอบ

19 
ไดม้กีารประชุมรว่มกนัของ

สรา้งแผนงานการรบัมอืกบัปัญหาภาวะโลกรอ้นและกําหนดการ
ประชุมคณะรฐัมนตรโีดยสํานกังานใหญห่นว่ยงานดําเนนิการผลกัดนัรบัมอืกบัปัญหาภาวะโลกรอ้น เป็นตน้

. 2013

ดําเนนิแผนงานและการตรวจเช็คความคืบหนา้ของแผนงานบรรลุตามเป้าหมายในสนธสิัญญาเกยีวโตมาประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม

ประเทศอกีดว้ย
พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน

เทคโนโลยแีละภูมปิัญญาของประเทศเรามาประยุกต์ใช้
ความกา้วหนา้อยา่งสูงสุด อกีดว้ย เป็นตน้

.นโยบายการพจิารณาการวางแผนรบัมอืกบัปัญาภาวะโลกรอ้น

,นกัธุรกจิและประชาชน ได ้
แผนงานบรรลุตามเป้าหมายในสนธสิญัญาเกยีวโต รัฐบาลใหก้ารสนับสนุนองค์กรสาธารณะ ,นักธุรกิจและประชาชน

. นโยบายการจดัการระหวา่งการตดัสินการวางแผนรบัมอืกบัปัญหาภาวะโลกรอ้นใหม่

(อา้งองิ) 
 (การกําหนดสํานักงานใหญ่หน่วยงานดําเนนิการผลักดันรับมือกับปัญหาภาวะโลกรอ้น 15 มนีาคม 2013) 

4

เป้าหมายในการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ปี 2050

ในแผน
4 ( 2012) ลดปริมาณการ

ปลอ่ยแก๊สเรอืนกระจก 80% ถงึภายในปี 2050
80%

รอ้นไดก้็คอื

5

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2  (หอ้งปฏบิัตกิารแห่งชาตโิอกรดิจ์ (ORNL)กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมรกิา)
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2  (องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ(IEA)
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2  ( )
ปรมิาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก( )

ปร
ิมา
ณ
กา
รป
ล่อ

ยก
๊าซ
เร
ือน

กร
ะจ
ก 

(ร
อ้ย

ลา้
นตั

น 
CO

2)

การเติบโตสูง

1
2

เศรษฐกิจฟองสบู่

วิกฤติเลห์แมน บราเทอร์

(FIT) และ

กลไกของ FIT

ย่าง
12ลา้น kW ณ จุดปลายเดอืนสงิหาคม 2014 รวม

 72 ลา้น kW แลว้

,ความรอ้นใตด้นิ,มวลชวีภาพเป็นตน้

FIT  (เดอืนกรกฎาคม 2012) 

ชนดิของอุปกรณ์
การผลติไฟฟ้า

แสงอาทติย์
 (เคหสถาน) 

แสงอาทติย์
 (ไมใ่ช่เคหสถาน) 

พลงัลม ความรอ้นใตด้นิ
กลาง/เล็ก

มวลชวีภาพ รวม

การรับรอง
3 ลา้น 7 kw 66 ลา้น 3 แสน 6 

kw
1 ลา้น 3 แสน

kw
1 

kw
3 แสน 2 

kw
1 ลา้น  3แสน 2 

kw
72 ลา้น 3 แสน 7 

kw

ปรมิาณการนํา
พลังงานทดแทนมาใช ้
ในเป้าหมาย 30% 

(ปี 2030) 

28 ลา้น 1 แสน 8 
kW

57 ลา้น 4 แสน 7 
kW

32 ลา้น 5 แสน
kW

2 ลา้น 2 แสน 8 
kW

12 ลา้น 3 แสน 8 
kW

5 ลา้น 9 แสน 5 
kW

138 ลา้น 7 แสน 6
kW

ทดแทนเขา้มาใชใ้นเป้าหมาย30%
* การทดลองคํานวณปรมิาณการนําพลังงานทดแทนเขา้มาในเป้าหมาย30%
ดําเนนิการในประจําปี 2013

* อ 
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พลังงนทดแทน อุปทานไฟฟ้า

จัดเก็บค่าไฟรวมกัน

ผูใ้ชพ้ลังงานไฟฟ้าผูป้ระกอบการ
พลังงานทดแทน

แสงอาทติย์
พลังลม

ความรอ้นใตด้นิ

บรษิัทพลังงานไฟฟ้า

6 ของโลก 

”แบบลอยตัว” (ลกึกว่า 50 
เมตร)

2010 ทําไพล็อต สเกล (pilot scale) ในปี 2012 และ
ในปี 2013 นํา
นําไปใชจ้รงิถงึภายในประจําปี 2015

1 ลา้น kW ในปี 2020

ปี 2014 /ผลติไฟฟ้าจรงิของ
2000 kW,

,การปรับให ้
,

โครงสรา้ง/ / /การประเมนิผล ลมจากกังหัน แบบลอยตัว  ของสเกล

การออกแบบและการก่อสรา้งแบบลอยตัวมีความตา้นทานต่อไตฝุ้่ น

ร่วมมือกับการประมง

การนําการผลติไฟฟ้าพลงัลมจากกงัหนัลมแบบ
หลงัประจําปี 2015   

ในปี 2020 มากกวา่1ลา้น kW

รูปแบบไฮบรดิ สปาร์ แห่งแรกของโลก

จรงิ

การวางแผนงาน 2010 2012 2013 2014 2015

(100
kW) 

(2MW) 

การประเมนิผลทางธรุกจิ

2012

เดียวกัน

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึผล 2013

2MW 
2013

7



การสง่เสรมิการใชค้วามรอ้นใตด้นิ

มาตรการรบัมอื

3 (ออนเซ็น) 

 ประมาณ 28,000 

       ประยุกตใ์ชอ้ย่างพอเพยีง

      

• กําหนดมาตรการแผนงานการพฒันาอุตสาหกรรมการใชค้วาม
รอ้นใตด้นิ

•
ความรอ้น

 (กลุ่มเป้าหมาย ) เย็น
ละลายหมิะ

การส่งเสรมิการใชค้วามรอ้นใตด้นิ/การผลิตไฟฟ้าจากออน
เซ็น/การใชค้วามรอ้น

การผลติไฟฟ้า
ออนเซ็น

การผลติไฟฟ้าและ
ความรอ้นร่วมโดยกา๊ซ

ความรอ้นของ
ออนเซ็น

•
ประกาศในเดอืนมนีาคม ปี 2012 

• 7 แห่งเช่น คุรโิคมะ Quasi-National Park
ของจงัหวดัอาคติะ,

ประมาณ 23
ลา้น4แสนkW

ปริมาณความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร

8

นอกสวนสาธารณะ
ธรรมชาติ

ในสวนสาธา
รณะธรรมชาติ

บวกอัตราภาษี (289 เยน/ CO2 ตัน) ตามปริมาณ CO2 
2012 และใชเ้วลา 3 

ก๊าซ CO2
 90% ของก๊าซเรือนกระจกของประเทศเรา

อัตราภาษี
เกณฑห์ลกั
อตัราภาษ ี 1  ตุลาคม 2012 1 เมษายน 2014 1 เมษายน 2016

/
[ต่อ 1kℓ]

(2,040 เยน) 
250 เยน

(2,290 เยน) 
250 เยน

(2,540 เยน) 
260 เยน

(2,800 เยน) 

ไฮโดรคารบ์อนสภาพกา๊ซ
[ต่อ 1t]

(1,080 เยน) 
260 เยน

(1,340 เยน) 
260 เยน

(1,600 เยน) 
260 เยน

(1,860 เยน) 

ถา่นหนิ
[ต่อ 1 ] (700 เยน) 

220 เยน
(920 เยน) 

220 เยน
(1,140 เยน) 

230 เยน
(1,370 เยน) 

 (หมายเหตุ)  760 เยนต่อ 1 ℓ 0.76 เยน  ( 2016) 

“ภาษสีําหรบัรบัมอืกบัภาวะโลกรอ้น” และรายไดจ้ากภาษี

มาตรการการควบคุมการปล่อย ก๊าซ CO2

* (  ) 

เดอืนเมษายน 2014

9

ประมาณ 4 ประมาณ 9
ลา้นเยน

ประมาณ 1 แสน 7 ประมาณ1 แสน 7 ประมาณ 2 แสน 6
อตัราภาษี 1/3

อตัราภาษี 2/3

อตัราภาษี 3/3

เดอืนเมษายน 2015 เดอืนเมษายน 2016 เดอืนเมษายน 2017เดอืนเมษายน 2013
1 เดอืนตุลาคม 2012

เดอืนเมษายน 2012 บงัคบัใช้

L2-Tech ( ) 

Leading & Low-Carbon

การผลักดันการพัฒนา/การนํามาใช/้การเผยแพรข่องL2-Tech สู่ในและต่างประเทศอย่างจรงิจัง

 (แอลเทค) คอื

CO2 

อย่างมากต่อการลดการปล่อยกา๊ซ CO2

Leading Low-carbon Technology

          

          นําในการประกอบองคป์ระกอบของเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกันและวธิีการนํามาใช ้

"L2-Tech ระดับมาตรฐาน" 

10

"การแคมเปญความแปรปรวนของภมูอิากาศ Fun to Share" 

Kick Off แคมเปญสูโ่อกาสการประชุมใหญส่ามญัIPCC
(จดักจิกรรม  Kick Off  26 เดอืนมนีาคม) 

 

จากการประกาศรายงานภาวะโลกรอ้นของ IPCC 5 ไดส้่งผลให้ "ความรูส้ึกถงึวกิฤต" 
( 4 กอ่น "ซมัมติโทยาโคะฮอกไกโด") 
ความคบืหนา้ของ " "  ( ) 

" "  ( ) 

คําคม

ขอ้ความใน

แชร์ร่วมกัน

 ( แชร์ ) 
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การสรา้ง

 (เดือนธนัวาคม 2014 ปัจจุบัน ไมไ่ดส้รา้ง "กรอบการทํางาน" ) 
(BAT : Best Available Technology) มาใช ้

ของกา๊ซธรรมชาติพลังงานความรอ้นในต่างประเทศ 
80% ในปี 2050 ไดด้ําเนนิการพฒัน

  เทคโนโลยีของ CCS (การเก็บรวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บ) และ
  หมาะสมในการกกัเก็บ

รับความสามารถในการชนะการประมูลพลังงานความรอ้นถา่นหนิในการประมูลแหลง่จา่ยไฟฟ้าจากบรษิัทพลังงานไฟฟ้า
โตเกยีว, /เศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรม, 4
คอืหัวหนา้เลขานกุารคณะรัฐมนตร,ีรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกจิการคา้และอุตสาหกรรม,รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

(เดอืนเมษายน 2013) 

การรองรบัการสรา้งขยายใหมข่องโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นถา่นหนิการรองรบัการสรา้งขยายใหมข่องโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นถา่นหนิ

 (1)  ยงัไมม่กีารสรา้ง "กรอบการทํางาน" ตามขอ้ตกลงดงัขา้งต้น
 (2)  (112,500kW) ของขนาดกลุม่เป้าหมาย  
       
 (3)  ในประเทศตะวนัตกมกีารกําหนดกฎระเบียบการปลอ่ยกา๊ซในขอ้สมมุตลิ่วงหน้า CCS มแีนวทางการ
        

พลงังานความรอ้นถ่านหนิ
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เป้าหมายระยะยาว (ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 80% ในปี 2050) 

CO2 ในปรมิาณมากและ
CCS เขา้มาใช ้

มุ่งสู่การผลติไฟฟ้าพลังความรอ้นซโีร่ คารบ์อน
การเกบ็รวบรวมกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละการกกัเกบ็ (CCS) 

 (1) (7 รอ้ยลา้น
เยน)  (งานตดิต่อร่วมมือกับการกระทรวงเศรษฐกจิการคา้และอุตสาหกรรม) 

(ราว 3 ) 

กน้ทะเลจากมุมมองในดา้นสมรรถภาพในการกักเก็บ,
สมรรถภาพในการกรอง,ความเสถยีรภาพของโครงสรา้งทาง

 (2)การดําเนนิงานส่งเสรมิการนํา CCS รูปแบบ
(540 ล้านเยน) 

มี
ไนโตรเจน รวบรวมและการแยกคารบ์อนไดออกไซด,์ 
การพิจารณาของเทคโนโลยี/ระบบในการขนส่ง/การกักเก็บ

การดําเนนิงานส่งเสรมิการนําพลงังานไฟฟ้าซีโรค่ารบ์อนจาก CCS เขา้มาใช ้  (ประจําปี 2014 งบประมาณ 1,240 ล้านเยน) 

โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นถา่นหนิ

ระบบการขนส่งและการกกัเกบ็ดว้ยชัทเทลิชปิ (การอัดฉีดดว้ยแรงดันจากเรอืไปยังใตก้น้ทะเล) 

กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(หนิทราย) 

(ดนิและกอ้นหนิ) 
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(Pickup buoy) (Pickup float) ท่อสายเคเบิล
(F lexible riser + 

power 
cable(FRP))

สมอเรือ
(Riser base)

(C ommunication buoy)
โซผู่กจอดเร ือ(Mooring 

chains&wires)

ชัทเทลิชปิ CO2

สารทําความเย็นธรรมชาต ิGWP /สารทําความเย็นธรรมชาต ิ

ชนดิฟรีออน

 (1)  
 (2)  
( /ฟรอีอน GWP ) 

ผูป้ระกอบการทําการทําลายและ
ผูป้ระกอบการนํากลบัมาใชอ้กี
ผูป้ระกอบการทําการทําลายและ
ผูป้ระกอบการนํากลบัมาใชอ้กี

Expand scope

ผูผ้ลติผลติภณัฑ์ผูผ้ลติผลติภณัฑ์

GWP 

ฟรีออน

โชว์เคส CO2

ฉนวนป้องกัน
ความรอ้นไม่
มีฟรีออน

ผูใ้ช ้ผูใ้ช ้

ผลติภัณฑ์สารทําความเย็น
ธรรมชาต ิ GWP 

ผูป้ระกอบการเก็บรวบรวมและบรรจ ุ
(เก็บรวบรวม) 

ผูป้ระกอบการเก็บรวบรวมและบรรจ ุ
(เก็บรวบรวม) 

ดําเนนิการทําลาย

การแกไ้ขกฎหมายฟรีออนใหถู้กตอ้ง เดือนมถินุายน 2013  (กําหนดบังคับใชเ้ดือนเมษายน 2015) 

 (3)  ความคุมความเหมาะสมและถูกตอ้งของสารทําความ
( )

 (4)  ปฏบิตักิารบรรจใุหเ้ต็มอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

 (5)  ปฏบิตักิารนํากลบัมาใชอ้กีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ
/การทําลายจากใบรบัรอง

 (
เก็
บ
รวบ

รวม
) 

ผูผ้ลติฟรอีอนผูผ้ลติฟรอีอน

ผูป้ระกอบการเก็บรวบรวมและบรรจุ
บรรจ ุ(การบรรจ)ุ 

ผูป้ระกอบการเก็บรวบรวมและบรรจุ
บรรจ ุ(การบรรจ)ุ 

การตรวจเช็ค/
บรรจุ

การตรวจเช็ค/
บรรจุ

รายงานปรมิาณรายงานปรมิาณ

รายงานปรมิาณการ
บรรจุ

รายงานปรมิาณการ
บรรจุ

ตรวจเช็คตาม
เวลากําหนด
ตรวจเช็คตาม
เวลากําหนด
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ACE (เอซ) “Actions for Cool Earth ( ) " 
กลยุทธท์างการทูตของภาวะโลกรอ้นแบบจู่โจม

2013 เป็นเวลา 3 ปีเป็นจํานวนเงนิ1ลา้น6แสนลา้น
เยน
 (ประมาณ 1 6พันลา้นดอลล่าร์ กองทุนสาธารณะประมาณ 1 3 1/3ของเงินประมาณ3 5

3 ปี) 
ใหค้วามสําคัญในการชว่ยเหลือภัยพิบตัิต่อประเทศดอ้ย (เตรียมพรอ้มเงินกูใ้นการกูภ้ัยพิบตัิ, ,ใชร้ะบบเงินกูเ้งินเยนระบบใหม่มา
ใช)้ 
ใชว้ิธกีารทางการเงินสาธารณะ,

การประดิษฐ์เทคโนโลยี ( ) 
2020 1 แสน 1

ลา้นดอลล่าร์ในภาครัฐและเอกชนร่วมกัน ในเวลา 5 ปี
ไดม้ีการ

80% 2050 
,  (CCS (เทคโนโลยีการเก็บรวบรวม และการกักเก็บCO2) ,วัตถุดิบในการสรา้งนวัตกรรม,การสรา้งการสังเคราะห์แสง, 
ความตอ้งการของประเทศกําลังพัฒนา ) 

"
พลังงาน" ” ” 

แนวความคดิ

สงสัยใด (การประกาศรายงานภาวะโลกรอ้นของ IPCC 5) 
จากCool Earth 6
เป็นผูย้ืนอยู่ในแนวหนา้สรา้งนวตักรรมแห่งเทคโนโลยแีละเผยแพร่เสรมิความสมัพนัธพ์นัธมติรนานาชาตใิหแ้ข็งแกร่งและเป็นผูน้ําสงัคม
นานาชาติ "โลกอนัสวยงาม" 

" 80% 2050"  
" "  จะยืนอยู่ในแถว บรรลุเป้าหมาย

นวตักรรม ในแนว

พนัธมติร Win-Win 

การเผยแพร่เทคโนโลยี
(JCM) 3 

JCM (JSF) JBIC และNEXI, ดําเนินการชว่ยเหลือดา้นโปรเจคและติดต่อร่วมมือแก่ JICA 

(ตัวอย่างเชน่ LED,
เป็นมาตรฐานนานาชาติเชงิกลยุทธ)์ 

2017

มาตรการและการประเมินผล

จีน องักฤ
ษ

E
U

รั

ย

รสั
เซ ี
ย

อิ
น

ด
ย

อิ
น
เ
ดี
ย
น
ปุ่
น

ปล่อยต่อปีลง

สถานการณป์ัจจุบนั

ปี 2050 

    
อนัสวยงาม (Cool Earth) 

กลายเป็นจรงิ

การประยุกตใ์ช้

นวตักรรม

พนัธมติร

การประยุกตใ์ช้
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Joint Crediting Mechanism (JCM) 

ประเทศเจา้ภาพ

ดําเนนิกจิกรรมการบรรเทา

ดําเนนิการเผยแพร่เทคโนโลยี/ผลติภัณฑ/์ระบบ/บริการ/

/การ
รายงาน/การพสิูจน์ (MRV) 

CDM ใหส้มบูรณ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

กรอบการทํางานสภาพภูมอิากาศแปรปรวนแห่งสหประชาชาติ

MRV

โปรเจค JCM

ลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกและปรมิาณการ

ดูดซบั

การพัฒนาทฤษฎวีธิ ีMRV 
ประชุมคณะกรรมการร่วม

นําความสําเร็จตามเป้าหมายใน
เครดติ
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มองโกเลยี
8 มกราคม 2013
(อูลานบาตอร์) 

บังคลาเทศ
19 มนีาคม 2013
(ธากา) 

JCM 2011 และไดม้กีารลงนามลงใน
JCM กับประเทศมองโกเลยี,บังคลาเทศ,เอธิโอเปีย,เคนยา,มัล

ดฟีส,์เวยีดนาม,ลาว,อินโดนเีซยี,คอสตารกิา,ปาเลา,กัมพชูา,เม็กซิโก

เอธโิอเปีย
27 พฤษภาคม 2013
(แอดดสิอาบาบา) 

เคนยา
12 มถิุนายน 2013
(ไนโรบ)ี 

มัลดฟีส ์
29 มถิุนายน 2013
(โอกนิาวา) 

เวียดนาม
2 กรกฎาคม 2013
(ฮานอย) 

มกีารเปิดการประชมุคณะกรรมการรว่มในแต่ละประเทศของระหว่างประเทศมองโกเลยี,บังคลาเทศ,เอธิโอเปีย,
เคนยา,มัลดฟีส,์เวยีดนาม,ลาว,อินโดนเีซยี,ปาเลา

ลาว
7 สงิหาคม 2013
(เวยีงจันทน)์ 

อนิโดนเีซยี
26 สงิหาคม 2013
(จาการ์ตา) 

คอสตาริกา
9 ธันวาคม 2013
(โตเกยีว) 

ปาเลา
13 มกราคม 2014
(เงรุลมุด) 

กัมพูชา
11 เมษายน 2014
(พนมเปญ) 

เม็กซโิก
25 กรกฎาคม 2014
( ) 
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COP21

ทกุประเทศเขา้รว่มไดอ้ย่างเสมอภาค 

ขอ้เขยีนรา่งสัญญา COP  
,

ผสมผสานพลังงาน และ

CO
P

20

เดอืนธันวาคม 2014
(เปรู-ลมิา) 

CO
P

21

เดอืนธันวาคม 
2015
(ปารสี) 

COP21 (

2015) 

การคดัเลอืกกรอบ
การทาํงานใหม่

เดือนกุมภาพันธ ์ การประชุม
หารือ เจนีวา

( 8 -13 กุมภาพันธ)์ 

ทําตน้ฉบับการต่อรอง
ภายในก่อนถงึเดือน

พฤษภาคม การประชุมหารือต่อรอง  
ฤดูใบไมร้่วง

เดือนมถิุนายน การ

บอนน์
 ( 3-14 มถิุนายน

* 
* 

1 เดอืนพฤศจกิายน
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โครงการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานสาธารณะใน

21 มกราคม  พ.ศ.2558 

นายโทชิคาซ ุ คนัโนะ

1

(ผลสาํรวจสภาพการบงัคบัใช)้

2

(ประมวลกฎหมายมาตรา 20 (3))

อัตราการบังคบัใชโ้ครงการบริหารจดัการของ
(

(ณ เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556) 

การแบ่งกลุ่ม บังคบัใชแ้ล้ว รวม

จังหวดั 45(95.7%) 47

16(80.0%) 20

เมืองศูนย์กลาง 40(95.2%) 42

เขตปกครองพิเศษ 36(90.0%)
202(12.3%)

40
1,640

 รวม 339
(18.9 ) 1,789

อัตราการบังคบัใชโ้ครงการบริหารจดัการของ
(

ธุรการ) (ณ เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556)

การแบ่งกลุ่ม บังคบัใชแ้ล้ว รวม

จังหวดั 47(100%) 47

20(100%) 20

เมืองศูนย์กลาง 42(100%) 42
เขตปกครองพิเศษ 40 100%) 40

1,271
77.5 1,640

รวม 1,420
(79.4 ) 1,789

(ประมวลกฎหมายมาตรา 20 วรรคสาม (3))
เมือง

3 

3

คาดเดา BaU

0 20 40 60 80 100

คาดการณ์หวงัผล

ความรู้เฉพาะทาง
ไม่รู้วธิคีาํนวณ

ออกมาในปัจจุบนั
พิจารณามาตรการ/การบงัคบัใช ้
(อดุช่องว่างระหว่างเป้าหมาย)

สามารถแกป้ัญหาไดด้ว้ยการใช ้
และแหล่งทรพัยากร

จากภายนอก เป็นตน้

(PDCA)

ผลกระทบจากภัยพิบัติ

รอคูม่ือ

รอนโยบายจากประเทศ

ทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงพอ

แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ

ไม่ถงึเขตปกครองพิเศษ

4

สภาพการใชแ้หลง่ทรพัยากรจากภายนอก

ไม่ถงึเขตปกครองพิเศษ

ออกมา

จัดทํานโยบาย

วางระบบขับดัน



http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/tools_3.html

5

เป็นตน้

สถิติยอดรวมอกีดว้ย

5

เว็บไซตใ์หค้วามช่วยเหลือในการบงัคบัใชโ้ครงการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกของ
( )

คู่มือ/
- -

หนา้แรกเว็บไซต์ใหค้วามช่วยเหลือในการบงัคบัใชโ้ครงการบริหารจดัการ

หนา้แรกโครงการบริหารจดัการ( )

คู่มือ/

http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/tools_3.html

สถติิปัจจุบันแสดงปริมาณก๊าซ  

งานโดยดาวนโ์หฃดจากตารางข้างล่าง (กรุณาใช้ผลสถิติมาเป็นค่าอ้างอิง)

ปัจจุบนั

ติดต่อสอบถาม

วงการธุรกจิ

วงการ
อุตสาหกรรม

งานผลิต

งานก่อสร้าง/งาน
เหมืองแร่

งานเกษตรกรรมและ
การประมง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6

1 เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน
พนักงานร่วมจดังานโดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม

.ศ.2556 

2 9/24
หวัขอ้ : ดาํเนินการประหยัดพลังงานของระบบสาธารณูปโภค

ในกลุ่ม เหมอืนกับดา้นล่าง

3  10/29 หวัขอ้ 

4 12/ 9 หวัขอ้
5 1/28 หวัขอ้

ตวัอย่างการจดังานประจาํปี พ.ศ.

* การ ( 553 หนว่ยงาน)
เสนอขอ้มูลล่าสุด 
และแชรข์อ้มูลกนั

การจดั” ”

ก๊าซเรือนกระจก(เว็บบอร์ด)

7

ความหมายของการกาํหนดปริมาณ(Quantification)

(รายงานสภาพการนาํพลงังานมารีไซเคิล ปริมาณการใชพ้ลงังานจาก
SHK)

(เป็นผลกระทบจากการบงัคบัใชห้รือผลกระทบของ
แต่ละโปรเจกต)์

(การใส่ใจต่อสงัคม/ Public 
awareness)

(
) →

( CO2 
มอบหมายและพิสูจนใ์น 8 )

(ชกัชวน)ไดง้่าย

7

88

”
การผสมผสานกลมกลืนระหว่างธรมชาตแิละมนุษย์” 

”
การผสมผสานกลมกลืนระหว่างธรมชาตแิละมนุษย์” 

ประจําปี พ.ศ.2557 5,300 ล้านเยน

งบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 (ร่าง) 5,300 ล้านเยน

ให้ความช่วยเหลือโดยตลอด และบังคับใช้โครงการธุรกจิไปจนถงึให้ความ
(งบประมาณประจาํปี พ.ศ. รวมอยู่ใน  ร้อยล้านเยน)

เป็นศนูย์กลางของ”โครงการบรหิารจดัการ

( )” 

จงึสามารถสรา้งเมอืงลดจาํนวนคารบ์อนไดด้ว้ยการ

แต่
ยงัมกีารใหค้วามช่วยเหลือในการวางกรอบมาตรการ
สําหรบัก๊าซเรอืนกระจก จงึสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง

•
•
•
• “ ” อย่าง

เทศบาล

ผู้ดําเนินธุรกิจ

ทําการสาํรวจ FS/สร้างโครงการธุรกจิ

จําเป็น 

(แกนนําดําเนินกิจการ หน่วยงานสาธารณะ

)*1
•
•ดําเนินงานจริง และผลักดันสนับสนุนโครงการ

จงัหวดั  /บริษทัเอกชน 1/2
 : 2/3

ยอดเงิน ( Max 10 ล้านเยน)
บริษทัเอกชน 1/2 ( Max 10 ล้านเยน)

อีกดว้ย



9

เป้าหมาย/เป้าหมาย/

การเผยแพร่อย่างอตัโนมตัิ

วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ใน
เทศบาล

เป้าหมายธรุกิจ 

[ ]
•ปัญหาสมองไหล พลเมืองลดลง การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม

•การดูแลผูสูงวยั

•

•

[ตัวอย่างการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์]

•

•

•ทําให้เป็นเมืองกะทัดรดั/Compact city 

คมนาคมสาธารณะ

•สรา้งเมือง ecoBCPประสทิธิภาพระดบัทตุิยภมูิ

วางระบบ

นโยบายเผยแพร่

ชิโมะคาว่ามาจิ สร้างการจา้งงาน กระตุน้ใหค้นมาอาศยัอยู่รวมกนั(ดูแลผูสู้งวยั.หนุ่มสาวไ ม่ยา้ย
ออกไปไหน) ยานพาหนะสาธารณะ

ฮามุระชิ ควบคุมการขยายไปยงัรอบนอก(เมืองกะทดัรัด/Compact city) 
การคมนาคมสาธารณะ)

เสริม EV ใหแ้ก่พลเมืองและผูป้ระกอบการรายย่อย (ผูไ้ดร้ ับผลประโยชนจ์ากการจดัระบบ
)

ทซึยาม่าชิ ( ) 
การเดินทางบนทางแคบอย่างมีประสิทธิภาพ(
สาํหรับผูสู้งวยั)

โคโตขุ ( ) ใช้สาํหรับประทงัชีพตวัเองยามเกิดภัยพิบตัิ และทาํ

?



21 มกราคม ปีพ.ศ 2558

IPCC AR5 Synthesis Report

คณะ ภูมิอากาศ(IPCC): โครงสร้างองค์กร

สภานิติบัญญัติIPCC

สํานักประธาน IPCC

สํานักงาน
เลขานุการ IPCC

1(WGI)

รากฐานทาง
วทิยาศาสตร์
ธรรมชาติ

1(WGII)

ผลกระทบ การ
ปรับตัว ความอ่อนแอ

1(WGIII)

การอ่อนตัวลงของ

ของสภาพอากาศ

ฟอร์ส(TFI)

ผู้ เข ียน,ผู้ ให้ความร่วมมอืในการเขียน,ผู้ อ่านสํารวจ

• จํานวนของเอกสารทีบ่่งชี้ภาวะทีร่้อนขึน้ของ
ระบบสภาพอากาศโลกทีม่าจากความเข้มข้น
ของก๊าซทีส่่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนใน
สภาพอากาศเพิม่ขึน้มากตั้งแต่กอ่นทีI่PCCจะ
ถกูกอ่ตั้งขึน้

• มกีารเรียกร้องการประเมนิสภาพของระบบ
สภาพอากาศทั่วโลกทีเ่ป็นอสิระ,มวีตัุ
ประสงค,◌์เป็นธรรมและโปรง่ใส

• ดงันั้น IPCCได้รับการแต่งตั้งขึน้ในการ
ประชุมใหญส่หประชาชาติ (UNGA)ครั้งที ่42,
โดยอยูภ่ายใต้หน่วยงานสภาพอากาศโลก
(WMO) และ แผนงานสิ่งแวดล้อม
สหประชาชาติ (UNEP) ในปีในปี พ.ศ.2531

• การประเมนิ IPCC จะขึน้อยูก่บัฐานข้อมลู
จากการเจรจาภายใต้ผู้ตัดสินนโยบายหรือ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ

IPCC AR5 Synthesis Report

หลังช่วงปีพ.ศ. 2493 พบความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางภูมอิากาศ
ที่รุนแรงเป็นจํานวนมาก

 จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบวา่มสีิ่งที่เกีย่วข้องกบัผลกระทบที่เกดิจากมนุษย์

AR5 SYR SPM; AR5 WGI SPM

480-530

430-480

530-580

580-720

เบสไลน์

720-1000

สงูมาก
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 ปลานกลาง

ไม่พบ
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(แก้ไข AR5 SYR Fig SPM.10 )

CO2 จําเป็นต้องเกิน 2.9 ล้านๆ t 
2 C

ปริมาณ CO2 

uพ.ศ 2413

*Gt=1พันล้านตัน

ขับ CO2 ออกมากว่า 1.9 ล้านๆ t 
ภายในปี พ.ศ 2554

G
HG

 
20

50
(เที

ยบ
เป็
น

CO
2)
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25
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)

แผนภาพ. (A) ,(B) CO2 ,
  (C) ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณ CO2 (%) ของระดับ GHG พ.ศ2593

430-480

เทียบกับปี 2553 แล้วในปี 2593 จะลดลง 40~70%

น้อยลง

ปริมาณ CO2 1870



ภาพ 200ml ตลอดปี
(เอกสารจดัทําโดยกระทรวงคมนาคม)

ภาพ:
(ภาพโดย: )

ภาพ ปะการังเป็นสีขาว (ภาพโดย: )

จาํนวนพรานหรือหมู่บ้านเกษตรในภูเขาลดลงและคาดว่าปริมาณ

เกดิภัยอาหารผลติภัณฑ์การเกษตร

โรคลมแดด/

โรคติดต่อ

ประกฏการณ์ผดิปกติ/ภัย
ธรรมชาติ

ฤดูร้อนปี พ.ศ2556 มคีนถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยลมแดด
จํานวน 15,189 คนจาก 20 เมอืงและเขต(ข้อมลูด่วน)
(

แดด)

200ml 

(ภาพโดย:นาคาซิซกูะ  โทโอรุ)

ข้าว/ไม้ผล

ระยะเวลาข้าวเปลือกเกิดความร้อน( / ดอกไม้บาน /จน
) 27 C หรือบางส่วนเป็นสี

ขาวข ุ่นหรือเม็ดข้าวผอมลง (ธัญพืชอ่อนสีขาว) 

โดยเฉพาะ 

และฝนตกหนัก( )

ภาพ:ธัญพืชอ่อนสีขาว(ภาพโดย:กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง)

ภาพ: โรคเปลือกส้มบาง
(ภาพโดย:กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง)

คุณภาพตกเช่นข้าวสีขาวขุ่น

ภาพ ยุงลาย
(รูปถ่ายโดย:ศูนย์วิจยัโรคติดต่อแห่งชาติ แผนกโรคจากแมลง )

ระบบนิเวศ

ปะการังเป็นสขีาว / 

5

การบรรเทาหมายถึง:
การปรับตัวหมายถึง:

* 5 ของคณะ “

ยนแปลงสภาพอากาศ
21 าพอากาศ

”  

6

การขบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
สภาพอากาศ

ตกของฝน,

ผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน

ธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสงัคม

บรรเทา
ควบคุมการ

ภาวะโลกร้อน

ปรับตัว
ปรับให้เข้ากับ
ธรรมชาติหรือ

สังคม

ประเภท ตัวอย่างผลกระทบ

อาหาร คุณภาพเกษตรและปศุสัตวแ์ย่ลง,

ปริมาณผลิตลดลง ฯลฯ

/

ลง ฯลฯ
ระบบนิเวศ
ธรรมชาติ

,แนว
ปะการงัลดลง  ฯลฯ

ภยัธรรมชาติ 

ฯลฯ
,

สุขภาพ  ,โรคลมแดด 

ฯลฯ

ตวัอย่างรูปธรรมของผลกระทบ

กิจกรรม ผล

ปี 2537-

2544

WG การประเมินผลกระทบภาวะโลกร้อนคณะกรรมการพิจารณา
ปัญหาภาวะโลกร้อน

ปี 2551 คณะกรรมการผลกระทบและการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

S4 (2548-
2552)

สภาพอากาศ

ปี 2552 รายงานการสังเกตและคาดคะเนรวมถึงการ
ประเมินผลกระทบ

ปี 2553
สภาพอากาศ

ปี 2554

สภาพอากาศ

ปี 2554
ไป ภาวะโลกร้อนS8 (ปี 2553-2557) และรายงานรวมการประเมินผลกระทบ(รอบปี 2555)

114 ( 2 กรกฎาคม ปี พ.ศ2556)

(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปพ.ศี 2558)

( พ.ศ2558)
*

• (~10ปี),ระยะกลาง
(10~30 ปี),ระยะยาว(30ปี~100ปี)

• แต่ละกระทรวงพจิารณา

•
•
• ฯลฯ

* 2 C (หมายเหตุ)  , ,ความ
,

(หมายเหตุ) เป้าหมาย 2 C 2 C 

8



(ข้อเสนอ)

ประเภทหัวข้อ(จํานวนหัวข้อย่อย:รวม56)

• เกษตร,ป่าไม้,ประมง(11)

• , (6)

• ระบบนิเวศธรรมชาติ(14)

• ภัยธรรมชาติ, (7)

• สุขภาพ(7)

• อุตสาหกรรม,กิจกรรมเศรษฐกิจ(8)

• กิจกรรมแห่งชาติ,กิจกรรมเทศบาลนคร(3)

วิธีประเมิน
• รีวิวเอกสาร

• การคํานวนพยากรณ์อากาศ(อุณหภูมิ,ฝนตก,ปริมาณหิมะตก ฯลฯ)

• คํานวนพยากรณ์ผลกระทบ(เกษตร, ,บนผิวทะเล, )

• สภาพปัจจุบัน,

• ความสําคัญ( , ),ความเร่งด่วน,การประเมินระดับความแน่ใจ

9

,ภูมิประเทศ,วัฒนธรรม ฯลฯ

ด้วยเช่นกัน

การสนับสนุนของประเทศ:สนับสนุนการประเมินผลกระทบและกําหนดแผนการปรับตัวในภูมิภาค
 โดยเฉพาะการดําเนินนการสนับสนุนอยา่งมุ่งเน้น

ตัวอยา่ง) (อยูใ่นระหว่างเรียกร้องงบ
         ประมาณใหม่),

ตัวอยา่ง)

ตัวอยา่ง) ( 8 )

10

(ระบบสนับสนุนของประเภทปรับตัว)

ดภั

งดําเนินการมาตรการ

3 ปี จะทําการเสริมสร้างบุคลากรปรับตัวเป็นจํานวน 5000 คน

ประสบการณก์ารวางแผนปรับตัว(กําหนดการณช์่วงฤดูร้อน) ของประเทศเรา

สนับสนุนให้ การปรับตัวเป็นทางหลกัสาํหรับประเทศกาํลงัพฒํนาโดย

สนับสนุนของประเภทปรับตัวในประเทศกําลังพฒันา

แผนงานเสริมสร้างความสามารถอบรมบคุลากรสภาพอากาศโอเชียเนีย

แผนงานคาริบพูาร์ทเนอร์ชิพ / (ร่วมกับ UNDP) ฯลฯ

• / ดาวเทยีมสภาพอากาศ
• (หารือการให้ความร่วมมอืป้องกันภยั ฯลฯ)

สนับสนุนการกาํหนดแผนการปรับตัว(กาํหนดยุทธวิธี/แผนการ) สนับสนุนมาตรการปรับตัว

( )      

3 (มีนาคม ปี 2558 เมืองเซนได) 2558

สนับสนุนการป้องกันภัย

(ผลงานเดือนมกราคม ปี 2556 ถงึ เดือนมิถุนายน ปี 2557:ประมาณ 2พัน3ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ)

สนับสนนุมาตรการปรับตัวต่อปารกฏการณผ์ิดปกติ

/ระบบนเิวศ ฯลฯ/ป้องกันภยั

( ,การฝึกอบรม,และความต้องการ ฯลฯ แล้วสง่เสริมการทํานโยบาย)

2539

มี 22 ประเทศเข้าร่วม

เครือข่ายปรับตัวเอเชียแปซิฟิก(APAN)

2552

สํานักงานเลขานุการเป็นสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวาแผน
(UNEP-ROAP)

รับผิดชอบกิจกรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเครือข่ายปรับตัวโลก
(GAN)

เครือข่ายปรับตัวโลก (GAN) สาํนักงานเลขานุการ:UNEP-DEPI

แอฟริกา
AAKNet

เอเชียแปซิฟิก
APAN

อเมริกากลางและใต้
REGATTA

เอเชียตะวันตก
WARN-CC

ี ัเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียใต้ แปซิฟิก เอเชียกลาง ีเอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ฐานกิจกรรมภูมิภาค (จดุศนูย์กลางภ ูมิภาค) : IGES AIT-RRC.AP/SEI

เครือข่ายปรับตัวเอเชียแปซฟิิก (APAN)

สํานกังานเลขานกุาร:UNEP-ROAP



(LCS-RNet) (LoCARNet)

G8 ในปี 2551 และได้รับการอนุมัติ

ในปีถัดมา

จริงได้

7 COP21 

 ASEAN+3 ในปี 2554

ใช้ความรู้ LCS-Rnet 

ของแต่ละประเทศในเอเชีย 1 

4 

/ /
มหาสมุทร

/วจิัยพลังงาน

สภาพอากาศพลังงาน

ป่า
ไม้

กระทรวง แวดล้อม

กระทรวง

ศูนย์วจิ ัยสภาพอากาศ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สํานกังานควบคมุพลงังานธรรมชาติ

ศูนย์วจิ ัยพลังงาน
อังกฤษ
อังกฤษ

ศูนย์วจิ ัยวทิยาศาสตร์บริหารโดย

ประเทศอินเดีย อินเดีย

แห่งชาติ

เกาหลี

ศูนย์วจิ ัยวปู
แปร์ตัล
เยอรมนี

LCS-Rnet
ประธานสภาร่วม+สํานักงาน

เลขาธิการ IGES

อินพตุใส่นโยบาย

ทีมบริหาร
/สํานักงานเลขาธิการ

หน้าต่างรัฐบาล

หน้าต่าง
รัฐบาล

หน้าต่างแต่ละประเทศ

หน่วย
งานวจิัย

หน่วย
งานวจิัย

หน้าต่าง
แต่ละ
ประเทศ

หน่วย
งานวิจัย

กระทรวงผู้รบัผิดชอบ

สนับสนุนและดําเนินการหารือ

ความร่วมมือ
ร่วมกับภาคใต้/

ภาคเหนือ

หารือร่วมกับหน่วยงานวจิยั
วจิัยร่วม

สนบัสนนุโดยหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ

ระหว่างประเทศ

(G8/G20 UNFCCC 

IPCC)

(ASEAN 

ละประเทศใน
เอเชีย)

สิรันซานต้าโรซ่าประเทศฟิลิปปินส์

วเิคราะห์
สถานการณ์

ประเมินความ

ร่างมาตรการต่อ

ของสภาพอากาศ

ปรับปรุงการ
พฒันาและการใช้

ร่างและส่งเสริมมาตรการบรรเทาใน
ประเทศกําลังพฒันา

งานไพลอต ( แวดล้อม)

ทบทวนแผนงานพฒันา พิจารณาและส่งเสริมมาตรการ
ตอบรบั



การคาํนวณ การรายงาน 
และการแจ้งต่อสาธารณชน

มกราคม 2015

1

 2005 (บงัคบัใชเ้มษายน 2006)

 รัฐบาลมี

ระบบการคํานวณ การรายงาน และการแจ้งต่อสาธารณชนคือ
1. โครงร่างระบบ 

2.  เป้าหมายของระบบ

ร่างมาตรการการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ บังคบัใช ้ตรวจเชค็ผลลัพธ์ของมาตรการ สร้างมาตรการใหม่ๆ และลงมือปฏิบัตโิดยใชร้ะบบการจัดการ 
Plan-Do-Check-Action PDCA

สร้างแนวโน้มและกระตุ้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการทกุฝ่ายเกดิการจัดการด้วยตนเองโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและทาํให้เหน็ภาพ

  บรายงาน
มาจากทุกฝ่าย

2

ผังแสดงการคํานวณ การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลโดยรวม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ประชาชน
ผู้ประกอบการ

การแจ้งต่อสาธารณะ
รวบรวมข้อมูลปริมาณการปลอ่ยกา๊ซ 
โดยแยกผูป้ระกอบการ,ประเภท
กิจการ,จังหวัด และแจ้งตอ่สาธารณชน

  รายงาน แจ้ง

การเปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลปริมาณการปลอ่ยกา๊ซ

การร้องขอ

ร้องขอ

ค้นข้อมูล

ร้องขอความคุ้มครองด้านสิทธิและผลประโยชน์ได้
 

3. 

ประชาชนทราบ

2. 

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม

การรายงานก๊าซ CO2  จากแหล่งกาํเนิดพลงังาน เช่น การ  ต้องปฏบิัติตามกฎหมาย
ประหยัดพลงังาน

ข้อมูลเท็จจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

กาํหนด (รวมถึงองค์กรสาธารณะ)

คาํนวณ

1. กล ุม่เป้าหมาย( )
ตนเองปลอ่ย ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งรายงานข้อมูลปริมาณการปลอ่ย

(ผูป้ระกอบการดา้น
ขนส่งตอ้งรายงานภายในเดือนมิถนุายน)

3

ก๊าซเรือนกระจกและกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทของก๊าซเรือนกระจก กลุ่มเป้าหมาย ( )

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกาํเนดิพลงังาน (CO2)
(CO2 

หรือการใชค้วามร้อน)

1,500kl ต่อปี (=
)

1500kl ต่อปี (
ควบคุมด้านพลังงานภายใต้กฎหมายประหยัดพลังงาน เป็นต้น) ต้องรายงานแจกแจงปริมาณการปล่อยกา๊ซของสถาน

ผู้ปล่อยก๊าซด้านขนส่ง
ผูป้ระกอบการด้านขนส่ง,ผูป้ระกอบการด้านการคมนาคม,

ก๊าซเรือนกระจกนอกเหนอืจากข้างต้น (5.5 ก๊าซ)
CO2

มีเธน (CH4)
ไดไนโตรเจนออกไซด์ (N2O)
ประเภทไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)
ประเภทเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC)
ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

1 และ 2 
1. CO2มากกว่า 

3,000 ตันต่อกา๊ซเรือนกระจกแต่ละประเภท
2. 21 

CO2มากกว่า 3,000 ตันต่อกา๊ซเรือน

หมายเหตุ ร้านสาขา(เฟรนชายส์)
          4



(1) ช่วงเวลาในการคาํนวณ 

(2) 
ตอ่กา๊ซเรือนกระจกแตล่ะ

ประเภท

, , (
เหมาะสม เช่นการคาํนวณจากการวัดจริง)

ต้องเขียนอธิบายวิธีคาํนวณในหนังสือรายงาน

ประเภทของก๊าซเรือนกระจก ช่วงเวลาในการคาํนวณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

    ปีงบประมาณก่อนหน้าปีงบประมาณ
(เมษายนปีก่อน มีนาคมปีปัจจุบัน)

มีเธน (CH4)
ไดไนโตรเจนออกไซด์ (N2O)
ประเภทไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)

(มกราคมถึงธันวาคมปีก่อน)ประเภทเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC)
ซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

5

หวัขอ้การรายงาน ( )
หวัข้อการรายงาน

การคํานวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (
ปล่อยจริง)
รายงานประจําชว่งเวลาตาม

กฎหมายประหยัดพลังงานหรือ
แผนป้องกนัสภาวะโลกร้อน

1

1 4 
1. 
2. 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาํนวนกจิกรรม ค่าการปล่อยก๊าซ
3. 
4. เทยีบค่าปริมาณการปล่อยกา๊ซของกา๊ซเรือนกระจกแต่ละประเภทเป็นหน่วยCO2

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (tCO2) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tก๊าซ) ค่าการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหลงัปรับค่า (ปริมาณการ
ปล่อยหลงัปรับค่า)
หนังสือรายงานกฎหมาย

ประหยัดพลังงานหรือแผน

1

ปรับค่าตามข้อ 1 2 3 4 
1 3 

1=CO จากแหล่งกาํเนิดพลังงาน ( ) 

ค่าการปล่อยก๊าซหลังปรับค่า

2=CO  ( )

3=ปริมาณการปล่อยมีเธน,ไดไนโตรเจนออกไซด์,HFC,PFC รวมถึงซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์ตามจริง

4= ก่อนค่าตัดจาํหน่าย
Domestic Credit, Offset Credit (J-VER) การใช้พลงังานสะอาดลดปริมาณ CO2 J-Credit

6

หวัขอ้การรายงาน (หัวขอ้ไม่บังคบั)
หวัข้อการรายงาน

การขอความคุ้มครองด้านสิทธแิละ
ผลประโยชน์

1/2

1. (ขอได้ตามชนิดของกา๊ซเรือนกระจก)
2 
3 ปริมาณรวมของเครดิตกลไกตามพธิีสารเกยีวโต
    

2

ได้

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ
(1)ระยะเวลารายงาน

ตอ้งรายงาน ของทุกปีงบประมาณ

ตอ้งรายงาน ของทุกปีงบประมาณ

(2)

รายงานไปยัง
2 อย่าง ตอ้งส่งหนังสือรายงานต่อ

รายงานประจําช่วงเวลาตามกฎหมายประหยัดพลังงาน

ฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

หัวหน้าส่วนภูมิภาค

องค์การสาธารณะส่วนภูมิภาค สาขาใหญ่ ให้รายงานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

8



(3) 

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ

(4) 
งาน

ประจาํช่วงเวลาตามกฎหมายประหยัดพลังงาน

1.  แค่ปริมาณการปล่อยCO2จากแหล่งกาํเนิดพลงังาน
หากรายงานโดยใช้หนังสอืรายงานประจําช่วงเวลาตามกฎหมายประหยัดพลงังาน จะถอืเป็นการรายงานตามกฎหมายป้องกนัสภาวะโลกร้อน 

(ไม่จําเป็นต้องส่งหนังสอืรายงานตามกฎหมายป้องกนัสภาวะโลกร้อน)

2.  CO2จากแหล่งกาํเนิดพลงังาน
ตอ้งใชห้นังสอืรายงานตามกฎหมายป้องกนัสภาวะโลกร้อน 1

3.  ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2
ต้องแนบหนังสอืรายงานตามกฎหมายป้องกนัสภาวะโลกร้อนส่งพร้อมกบัหนังสอืรายงานประจําช่วงเวลาตามกฎหมายประหยัดพลงังาน

9

(1) การแจ้งต่อสาธารณชน
อสาธารณะตามด้านล่าง

(2) การเปิดเผยข้อมูล

การแจ้งผลรวมต่อสาธารณชนและการเปิดเผยข้อมูล

( )
( , , )

ปริมาณรวมของเครดิตกลไกตามพธิีสารเกยีวโตของผูป้ระกอบการ,
   
ผูป้ระกอบการ
( )

( , )

( , , )

ปริมาณการปล่อยCO2จากแหล่งพลังงาน

ปริมาณการปล่อยจริง ( ,ประเภทของกจิการ)
ปริมาณการปล่อยหลังปรับค่า (แยกตามผูป้ระกอบการ)

ปริมาณการปล่อยจริง (แบง่ตามจังหวัด,ประเภทของกจิการ)

ผู้ปล่อยก๊าซด้านขนส่ง
ปริมาณการปล่อยจริง (

ผูป้ระกอบการ)

10



Mitsuru Tanaka 1

มิทซึรุ  ทานากะ
ศาสตราจารยม์หาวทิยาลยัโฮเซ ภาควชิาสังคมวทิยาและศูนยว์จิัยภูมิภาค

21 ม.ค. 2015 JICA ฝึกอบรม   ณ  ห้องประชุม ORIENTAL CONSULTANTS

ประเทศไทย  

1.

~ ความคืบหนา้และมาตรการรับมือกบัภาวะโลกร้อน

2

3:  (IPCC) รายงาน 5  1 (มูลฐานเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

10 ปีของ 30 10 ปีใด  ๆนบัจากปี 1850

2014  (กรมอุตุนิยมวิทยาโลกเดือน
ธ.ค. 2014: ประกาศของ WMO)

1-1. 

19
61

 –
 19

90
 (

C)

4

21 (ปี 2046-2065) จนถึงปลาย
21  (ปี 2081-2100 ) ตามแผน RCP

RCP2.6 : “ ” 2100

RCP4.5 : แผนการทาํใหเ้กดิเสถียรภาพระดบัปานกลาง RCP6.0 : แผนการทาํใหเ้กดิเสถียรภาพระดบัสูง
RCP8.5 : “แผนอา้งอิงระดบัสูง“ 2100

1-2. (1)

:  (IPCC) รายงาน 5  1 (มูลฐานเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

ความ

ความ

อุณหภูมิบน

( C)

แผนการ

ปี 2046 - 2065 ปี 2081 - 2100

ความกวา้งของการ

เป็นไปไดสู้ง

ความกวา้งของการ

เป็นไปไดสู้ง



5

  เหนือนา่จะเกดิความร้อนเร็ว
กวา่ นา่จะสูงกวา่ทะเล (ระดับ )

1-2. (2)

RCP2.6 : “ ” 2100

RCP8.5 : “แผนอา้งอิงระดบัสูง“ 2100
:  (IPCC) รายงาน 5  1 (มูลฐานเชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

(ความตา่งระหวา่ง 1986-2005 กบั 2081-2100)

1-3. ข้อสรุปของ 5 IPCC (พ.ย 2014)

• แมว้า่จะพยายาม   
ไป
ภมูิอากาศได ้ ในการแกไ้ข

• หากไมส่ามารถบรรเทา ใน
ระยะยาวก็คงจะเกินขอบข่ายความสามารถในการปรับตวัของระบบ
ธรรมชาติ, 

6

ความออ่นแอ (แรงตา้น)

(แรงกดดันจากภายนอก) 
· อุณหภูม,ิ ฝน, หิมะ, 
แสงอาทิตย์, ลม ฯลฯ

ผลกระทบต่อธรรมชาติ
· ดิน, , ระบบนิเวศ, 

, ฯลฯ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม

· ,

, , 

ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวติ
· สุขภาพ, ความปลอดภยั/ความ
สบายใจ, การรับรู้, พฤติกรรม, 

บญัชีครัวเรือน ฯลฯ

ปัจจัยนอกเหนือจากกา๊ซเรือนกระจก
เชน่ Heat Island, การพฒันา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
·

ความไวในการรับรู้ ( )
· , ความสมัพันธ์บริเวณใกล้เคยีง, การลด
จํานวนประชากร 
· 

, การสูงวัย 

มาตรการบรรเทา
·ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ฯลฯ

มาตรการปรับตัว

·แก้ไขความไวในการรับรู้ 
· พัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัว

มาตรการบรรเทาแลว้กต็าม

ความสามารถในการปรับตัว
· ระบบการเมือง, การตรวจสอบ, การ
จัดเตรียมความพร้อมและความรู้โดย
ประชาชนและองค์กร

1-4. : มาตรการบรรเทา (ป้องกันภาวะโลกร้อน) และมาตรการปรับตวั

7

มาตร
การ

รับมือ
กับ

การ

แปลง

สภาพ
อากาศ

8

แม้ว่าจะพยายามบรรเทา

/ลักษณะภูมิประเทศ, 

“มาตรการปรับตัว"

Mitsuru Tanaka

1-5. 



1-5. ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการบรรเทากบัมาตรการปรับตัวอย่างถูกต้อง

สําคญัสูงสุด

มาตรการปรับตวัไมใ่ช่มาตรการเยียวยาความลม้เหลวของมาตรการ
บรรเทา 

 

มาตร
มาตร

ไมใ่ช่หมายความวา่ = มาตรการบรรเทา,            
 = มาตรการปรับตวั  และกําลัง

พัฒนาต่างจําเป็นต้องใช้ มาตรการบรรเทาและมาตรการปรับตวั

9

1-6. (สรุป)

2 ~ 3 

นบัจากปี 
2000 จึงจาํเป็นตอ้งใช ้“มาตรการบรรเทา” 
ออกไซด์ในปี 2050 ลงใหไ้ด ้50% ~ 85% 2.0 ~ 
2.4 

“มาตรการปรับตวั” 

   

Mitsuru Tanaka 10

2. มุมมองและกรอบของมาตรการปรับตวัต่อ

11 Mitsuru Tanaka 12

2-1. 

มาตรการปรับตัวไมใ่ชม่าตรการเยียวยาและวิธีการบําบัดรักษาของมาตรการบรรเทา  แตเ่ป็นการแกไ้ข
ความออ่นแอ (ปรับปรุงความไวในการรับรู้และพฒันาความสามารถในการปรับตัว)

ทิศทางในการปรับตัวให้ความสาํคัญใน 3 ระดับ (คือระดับป้องกนั, ลดผลกระทบให้น้อยลง และ
) และ 3 ประเภท (คือชีวิตและทรัพยส์ิน, คณุภาพชีวิต และจริยธรรมวฒันธรรม)

ในมาตรการปรับตัว  จําเป็นต้องพิจารณาถึง
การรับมือกบัผลกระทบในระยะกลางและระยะยาว
มาตรการปรับตัวมี 3 ทิศทาง  

ควบคมุแบบปรับให้สอดคล้อง
มาตรการปรับตัวจําเป็นต้องบูรณาการกบั เชน่ มาตรการบรรเทา ฯลฯ ไมว่า่จะเป็นปัญหาระยะยาวหรือ
ปัญหาในมาตรการอิสระใดๆ และ  และ 
“ทําให้เป็นแกนหลัก” ในการสง่เสริมมาตรการตา่งๆ



ภัยพิบัติ

13

ระบบนิเวศ อุตสาหกรรมการเกษตร,

อาหาร

,

 พลังงาน

, 

บัญชีครัวเรือน

สภาพภูมิอากาศ
ป่าไม้

, , 

ดินและทราย
การดํารงชีวิต, 

วัฒนธรรม, ประเพณี

, 

2-2. 

แรงกดดันจากภายนอก

14

1. กาํหนดความสัมพนัธร์ะหวา่งมาตรการบรรเทากบัมาตรการปรับตวั
และดาํเนินการตามมาตรการใหส้ําเร็จไปพร้อมๆ กนั

            มาตรการบรรเทา = 
            มาตรการปรับตวั = ปรับปรุงความออ่นแอของสังคม และ

2. การป้องกนัผลกระทบและมาตรการปรับตวั ไดเ้ป็น
    3 ประเภท

ฝนตกหนกัหรือโรคติดตอ่ → ปกป้องชวีิต/ร่างกายของคน  ผลกระทบสูง x 
 การผลิตอาหาร, → ปกป้องคุณภาพในการดาํรงชวีิตและอุตสาหกรรม   
ผลกระทบปานกลาง x 

ผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ, ประเพณี/ → การสืบสานของระบบนิเวศ, อตัลกัษณ์
x เป็นประจํา/ระยะยาว

     3 

3. (จัดเตรียมโครงสร้าง), ซอฟทแ์วร์ (ระบบและกรอบ) และมนุษย ์(
ของจิตสํานึก)

4. , 
1 (การป้องกนั ), 2 (การปรับตวัใน

) และ 3 (การถอนตวั)

1
ป้องกัน

2
ปรับตวั/ลดผลกระทบให้น้อยลง

3
/จัดโครงสร้างใหม่

พัฒนาความสามารถในการปรับตวั ปรับปรุงความไวในการรับรู้

1
ปกป้องชีวติมนุษย์ (ฝน
ตกหนกั ฯลฯ )

/ดินและทรายขนาด
เล็กและขนาดกลาง
ปกป้องชีวติและทรัพยส์ินดว้ย
ซอฟแวร์, ฮาร์ดแวร์, มนุษย์ ปกป้องไดแ้คช่ีวติดว้ยซอฟท์แวร์, มนุษย์ 2

2
ปกป้องคณุภาพชีวติ
และอุตสาหกรรม 
(อาหาร, เจ็บป่วยจาก

 
ฯลฯ )

ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบดว้ย
ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์, มนุษย์

ลดผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติและ
อุตสาหกรรมใหน้อ้ยลงดว้ยซอฟท์แวร์, 
มนุษย์ 2

3
ใหค้วามสําคญักบั
จริยธรรมและ
วฒันธรรม

ได้
ควบคมุและปกป้องผลกระทบดว้ย
ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์, มนุษย์

สานตอ่ไปได้
ลดผลกระทบดว้ยการเตรียมความพร้อม
ซอฟท์แวร์, มนุษย์

ธรรมชาติ, วฒันธรรม
โยกยา้ยระบบนิเวศทางธรรมชาติหรือ
ประเพณีวฒันธรรมหรือโยกยา้ย

15: การวจิัย S8, โคะมะทซึ, ชิราอิ, ทานากะ, ทามรุะ, ยาซฮุาระ, ฮาระซาวา

2-3. : แบ่งออกเป็น 3 ประเภทและ 3 ระดับ
ระดบัของมาตรการปรับตัว

1  ป้องกัน 2  ลดผลกระทบให้น้อยลง 3  /วางโครงสร้างใหม่

พัฒนาความสามารถในการปรับตวั ปรับปรุงความไวในการรับรู้

การควบคุมแบบปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบ              
ระยะกลาง-ระยะยาว

กําหนดร่างทดแทนมาตรการตามการคาดการณ์ถึงผลกระทบ
เลือก, ปฏิบัติ และทบทวนร่างทดแทนตามการตรวจสอบ
บันทึกและอธิบาย, การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

จัดทํานโยบายการประเมินผลกระทบและมาตรการปรับตัว

เตรียมระบบตรวจสอบและควบคมุความคบืหนา้ในการเตรียมความพร้อม

พัฒนาและตรวจรับรองเทคโนโลยีในการปรับตัว

เผยแพร่มาตรการปรับตัว (ข้อมูล , เศรษฐกิจ, วธิีการเชิงควบคมุ) 

ส่งเสริมความร่วมมือ, 

ปรับปรุงรากของ
ความไวในการรับรู้
ปรับโครงสร้างการ

มีความยืดหยุ่น

2-4. ทิศทางของมาตรการปรับตัว: 

กําห
นด

เวล
าขอ

งผ
ลก
ระท

บ
ผล
กระ

ทบ
ปัจ

จุบ
ัน/

ผล
กระ

ทบ
ระย

ะกล
าง/
ระย

ะยา
ว



ภาพมาตรการปรับตัว: การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการปรับปรุงความไวในการรับรู้ (มาตรการปรับตัวของภาคการเกษตร)

17

, ฝนตก

ผลกระทบต่อการ ความเสียหายต่อ
อุตสาหกรรม

เกษตรไม่
เพียงพอ ฯลฯ

ความไวในการรับรู้
เกษตรกรกลายเป็นผู้สูงวยั, ขาดผู้สืบทอด

/การผลิตแบบแมส  

ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

บัญชีครัวเรือน

รายได้ลดลง, 

ปัจจัยนอกเหนอืจากก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาความสามามารถในการต้านทาน

: ดา้นบวก : ดา้นลบ
พัฒนา/ปรับปรุงความไว

ในการรับรู้

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในหมู่ บ้านเกษตรกรรม

และผู้บริโภค

ความสามารถ /เทคโนโลยใีนการปรบัตัว
เตรียมระบบให้ข้อมูลสภาพอากาศ
พัฒนาเทคโนโลยกีารปรับตัว, การแปลงพนัธุ์
เตรียมความช่วยเหลือภาคการเกษตร
ยังไม่มกีารเตรียม

แพร่หลาย
จติสํานกึในการปรับตัวของผู้ผลิตยงัไม่เพียงพอ

พัฒนา/ปรับปรุงความ
สามารถในการปรับตัว 18

ความปลอดภัย/ความสบายใจ
, 

ประสทิธิภาพของการบรรเทา, การคาํนึงถงึความหลากหลายทางชีวภาพ, การสร้างสงัคมรีไซเคลิ

สังคม/สวสัดกิาร
ความเสมอภาค, , ความเท่ากนัของชายหญิง

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในทางเศรษฐกิจ
ประสทิธิผลต่อค่าใช้จ่ายตามมาตรการ, ประสทิธิภาพทางเศรษฐกจิ, 

การมีส่วนร่วม/การก่อตวัของแกนนาํ
, การก่อตัวของทนุทางสงัคม

ปกป้องโอกาสในอนาคต, , 

มุมมอง

ในการ

ประเมิน

มาตรการ

ปรับตัว

19

( )
· , แผนงานจัดการกบัภาวะโลกร้อน
· (การป้องกนัภยัพิบตัิ) 
·
·แผนงานพฒันาป่าไม้
·แผนงานส่งเสริมการเกษตร
·แผนงานส่งเสริมสุขภาพประชากรในจังหวดั ฯลฯ
  
    
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือไม่

(มาตรการเดมิ)
·มาตรการจัดการกบัความเจ็บป่วยจากความร้อนสูงเกนิไป,ปรับปรุง

มาตรการจัดการกับผลกระทบระยะกลางและยาวจากภาวะโลกร้อน
· ·

การแพร่กระจายของ

ภาวะโลกร้อน

( ) ช่วงเวลา (ระยะยาว)

3. 

20
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ประเทศ ความเป็นมา ประเมินผลกระทบ/ แผนการปรับตัว

องักฤษ

1997  UKCIP

2008 
ของสภาพภูมิอากาศ : 

อังกฤษทุกปี 

ระดบัชาติทุก 5 ปี

2012 2013 แผนการปรับตัวแห่งชาติ

อเมริกา

1990  

โลก
        2009  Task Force ปรับตัวต่อสภาพ

หนว่ยงาน

2000 ประเมินสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ (NCA)

2009 NCA  2

2013 NCA  3

2011 Task Force Report

2013 แผนการปรับตัวแยกตาม
กระทรวงและหนว่ยงาน

2013 
สภาพภูมิอากาศของประธานาธิบด ี
(รวมถึงการปรับตัว)

EU

       2009 

       2010 นาํสมุกปกขาวมาใช้ในรัฐสภายุโรป
2008 รายงานผลกระทบจาก

2012 รายงานผลกระทบและ
ลักษณะความอ่อนแอจากสภาพ

มาตรการในแผนการปรับตัวของแต่
ละประเทศใน EU
       2012 Clearing House System ใน
ข้อมูลการปรับตัว

3-1. 

) (13 เม.ย. 2012) ฯลฯ 22

ร่วมมือกับกระทรวงและหนว่ยงาน
กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง

การขนส่ง
" " (2001)

“
" (2008)

“รายงานรวมการสังเกตการณ์, การคาดการณ์ และ
การประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อน" (2009)

"

" (2010)

"รายงานแบบบูรณาการใหม่" (2012)

ความสําคญัใน "
4" (2012)

(2013 , 2015 
กําหนดแผน)

"

กับอุณหภูมิสูงในข้าวเปลือก"  (2003)

"

จากอุณหภูมิสูง" (2006)

"กลยุทธ์แบบบูรณาการในมาตรการจัดการ
กับภาวะโลกร้อนของกระทรวงเกษตรป่าไม้
และประมง" (2007)

"รายงานมาตรการปรับตัวแยกตามรายการ
สินค้า/ตารางกระบวนการ" (2007)

การนาํเทคโนโลยีการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน

(2008 ~)

สภาจัดเตรียมเงินทุนทางสังคม 
"

(รายงาน)" (2008)

พิบัติและอนุรักษ์ คณะอนุกรรมการ
ท่าเรือ "วธิีการของนโยบายท่าเรือต่อ

สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน (รายงาน)" 

(2009)

3-2. , 

) 

จังหวัด โอกาส แผนงาน ฯลฯ

เ       
กรุงโตเกยีว

        
ปรับตวัโดย C40 
เครือข่ายของเมืองใหญ่ๆ ใน
โลก (2008)

 "
กรุงโตเกียว" (2008), ผสมผสานการปรับตวัใน “โครงการปฏิบัตจิริงมุ่ง
สู่โตเกียวใน 10 2011”  (2010), 

        คาดการณ์ถึงผลกระทบในอนาคตในเมืองของตวัเอง (2009-
2012), เขา้ร่วมในการวิจัย S8

        การทาํให้มาตรการปรับตวั
กลายเป็นรูปธรรมอยู่ ในระหว่างการ

จังหวัด
         ไซตา
มะ

        จัดทาํรายงานความ

จังหวัด

         
“รายงานฉุกเฉิน  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อจังหวัดไซตามะ“, 
ผสานกับมาตรการปรับตวัลงใน “หยุดภาวะโลกร้อน-นาํทางไซตามะ 
2050“, 
โลกร้อน  (2008), เขา้ร่วมในการวิจัย S8 

        "คณะกรรมการ
" ใน

แผนจัดการกับภาวะโลกร้อนอยู่ ใน
ระหว่างการพจิารณา

        จังหวัด
        นากา
โนะ

•วิจัยตามการวิจัย

เช่น ปัญหาระบบนิเวศภูเขา
ฯลฯ เป็นศูนย์กลาง

        มีส่วนร่วมในการวิจัย S8 
ของจังหวัดนากาโนะ 
        จัดอันดับมาตรการปรับตวัใน “
พลังงานในจังหวัดนากาโนะ ~ 

3 ~" (2013)

        “ระบบตรวจจับสภาพ

(สังเกตการณ์) และ “แพล็ทฟอร์ม

” 

         จังหวัดมิเอะ:    (2012 ~)
จังหวัดชงิะ :  (2009),  

(2011) ( เกษตร)

 ๆ : นอกจาก   ยังมีนครเกียว
โตและจังหวัดคาโกชมิะด้วย  ส่วนการจัดอันดับมาตรการปรับตวัในแผนงานนอกเหนือจากกรุงโตเกียว, จังหวัดไซตามะ, นากาโนะ และชงิะแล้ว 
ยังมีจังหวัดนางาซากิและโอกินะวาด้วย

3-3. 

23) จัดทาํโดยมหาวิทยาลัยโฮเซด้วยการ เชน่ สัมภาษณ์ ฯลฯ

ทบทวนการทาํงาน(ปี 2012-2013)

แผนดาํเนินการใหม ่แผนดาํเนินการจริง

ผลการประเมินผลกระทบโดย

แนวทางของมาตรการปรับตวั

ประจําจังหวดั

แนวทางมาตรการปรับตวัเอนกประสงค์
ขอ้มลูผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
วธิีการร่างแผนงาน

ผลลพัธ์
จาก S8

24

ดําเนินการตามมาตรการ

อยูใ่นระหวา่งการนาํไปปฏิบตัิการใหเ้ป็นรูปธรรมมากกวา่ในปัจจุบนั

) 

 3-4. : สภาพการพิจารณา  จังหวัดไซตามะ (1)



25

อธิบายมาตรการปรับตวัในแผนงานภาคปฏิบตัิ
ตอ่อุณหภูมิในจังหวดัไซตามะ (ร่าง)

ขอบข่าย สมมุติฐาน ทิศทางหลัก  ๆ ในอนาคต

เกษตร
กรรม อุณหภูมิสงู

 

วิจัยเทคนิคการลดความเสียหายจากโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์

สุขภาพ

การเจ็บป่วยจาก

เกินไปและการ
เสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยจากความ

,

วิทยุการป้องกันภยัพิบัติ, ยานพาหนะการประชาสมัพันธ ์ฯลฯ

เผยแพร่ “Cool Oasis Town” 

โรคติดต่อ
ไข้เลือดออก, มาลาเรีย ฯลฯ

การจัดระเบียบทิศทางหลักของมาตรการปรับตวัในอนาคต
โดยอาศัยการคาดการณ์ผลกระทบในอนาคต

ความจําเป็นในการใหเ้ห็นความสําคญัของมาตรการปรับตวั

แนวโนม้ของ
วธิีการส่งเสริมมาตรการปรับตวั
ระบบการสนบัสนุนมาตรการปรับตวั

ประเด็นสําคญัของการอธิบายมาตรการปรับตวั
ในแผนงานตอ่อุณหภูมิในจังหวดัไซตามะ

ให้เป็นระบบ

แสดงถึงการส่งเสริมเชิงปรับใหส้อคดลอ้งกบัมาตรการปรับตวั

จับสภาวะจริงและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนตรวจสอบ

รวบรวมและจัดระเบียบขอ้มูลจากการคาดการณ์
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

พยากรณ์ถึง
ผลกระทบ

ทกุหน่วยงานมีข้อมูลสภาพความเป็นจริงและ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนร่วมกนัการมีขอ้มลูร่วมกนั

มาตรการปรับตวั (งบประมาณ/การทํางาน)

พจิารณา/ดาํเนินการ
ตามมาตรการปรับตวั

จับสภาวะการปฏิบตัิตามมาตรการปรับตัวและ
สภาพความคืบหน้า

จับสภาวะการปฏิบตัิ
จริง

3-4. : สภาพการพิจารณา  จังหวัดไซตามะ (2)

26

แผนภาคปฏิบตัิใหม่

มาตรการในแผนภาคปฏิบตัิตอ่อุณหภูมิในจังหวดั
S-8

ใน    กําหนดการออกรายงาน ใน    
S-8

0

10

20

30

40

50

60

ผลกระทบต่อผลผลิตจากภาวะโลกร้อน

แนวคิดของมาตรการปรับตัว

ข้อมูลจากการพยากรณ์ผลกระทบ
์เอาท์พุทจาก Down Scaler 

3-4. : สภาพการพิจารณา  จังหวัดไซตามะ (3)

หน่วยงานสังเกตการณ์สภาพอากาศ, ผลกระทบ ฯลฯหน่วยงานสังเกตการณ์สภาพอากาศ, ผลกระทบ ฯลฯ

หน่วยงาน
บริหารงานอสิระ

หน่วยงานในประเทศ

มหาวทิยาลยั

หน่วยงานในจงัหวดั

เมอืง/ตําบล/หมู่บ้าน

ฐานข้อมูล สภาดําเนนิงาน
หอสงัเกตการณ์อุตุนยิมวิทยา

มหาวิทยาลยั
หน่วยงานในจังหวัด ฯลฯ

-
~ 3

ประชาชน,

องค์กร,

โรงเรียน, 

NPO

ฯลฯ

ประชาชน,

องค์กร,

โรงเรียน, 

NPO

ฯลฯ
ขอ้มลูขอ้มลู

เผยแพร่

ได้

เผยแพร่

ได้

วจิัยการปรับตวั
ตามการคาดการณ์
ถึงผลกระทบ

ปรับตวั

ข่าว
รายงาน
ข้อมูล

ข่าว
รายงาน
ข้อมูล

ผลการ
วจิยั

ผลการ
วจิยั

ข้อมูลข้อมูล

หน่
วยง

าน
วจิ
ัย

(ภาพแนวคดิ
โดยสังเขป)

12

3-5. : สภาพการพิจารณา  จังหวัดนากาโนะ (1)

คา่สังเกตสภาพ
อากาศ, ผลกระทบ 

ฯลฯ

จุดสังเกตสภาพอากาศภายในจังหวัดนากาโนะ (จุดสงัเกตของรัฐ/หนว่ยงานในจงัหวดั)

• จํานวนจุดสังเกต  ขนาด 6-9 เทา่ของ AMeDAS กรมอุตุนิยมวทิยา

     จุดสังเกต 30 จุด 198 จุด 45 จุด 368 จุด                                 13 จุด 120 จุด 28

สภาพการพจิารณาของจงัหวดันากาโนะ (2)

ภาพการกระจายตวัของจุดสังเกตอุณหภูมิ ภาพการกระจายตวัของจุดสังเกตปริมาณ ภาพการกระจายตวัของจุดสังเกตความลึก



การจบัสภาวะ, คาดการณ์, 

ธรรมชาติภายในจงัหวัด
รูปแบบการกระจาย

(Bog moss bumblebee)

ศึกษาผลกระทบตอ่นกตระกลู Tetraonidae

ชวีภูมิอากาศของการออกดอกชวีภูมิอากาศของการออกดอก

นกป่า
(สํารวจรังนกภายในเมืองนากาโนะ)

เตรียมฐานข้อมูลของการกระจายตัวของพืชหายาก, , แมลงดอกไม้เตรียมฐานข้อมูลของการกระจายตัวของพืชหายาก, , แมลงดอกไม้

สํารวจกลุ่ม Top Leontopodium japonicum รวมถึงสภาพแวดล้อมของพืชพนัธุ์สํารวจกลุ่ม Top Leontopodium japonicum รวมถึงสภาพแวดล้อมของพืชพนัธุ์

(วิจัยร่วมกบัสถาบนัวิจัยป่าไม้)(วิจัยร่วมกบัสถาบนัวิจัยป่าไม้)

/การออกดอกและระยะของแมลงดอกไม้, /การออกดอกและระยะของแมลงดอกไม้, 

สังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพืชพันธุ์ภายใน-ภายนอก OCT และประเมินผลกระทบสังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพและพืชพันธุ์ภายใน-ภายนอก OCT และประเมินผลกระทบ

ภูเขาสูง/ภูเขา

ซาโตชิ / ซาโตยามะ

พชืพรรณ
(สาํหรับการกระจายตวัภายในจังหวัด)

 IC recorder IC recorder

สํารวจการกระจายตวัของ White oak Dryopteris erythrosora ในแถบอบอุน่สํารวจการกระจายตวัของ White oak Dryopteris erythrosora ในแถบอบอุน่

กา ม้)

สาํหรับผลกระทบต่อเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง 
(พืชพันธุ์ : , ชีวภูมิอากาศ, 

การทดลองภาวะโลกร้อน, , แมลงดอกไม้)

14

3-5. : สภาพการพิจารณา  จังหวัดนากาโนะ (3)

“งานเผยแพร่ขอ้มูลอปัปา
เระ-นารุโฮโดะ- "

Mitsuru Tanaka 30: HP เมืองคุมากายะ

· ใน
จังหวดัไซตามะ บนัทึกไว ้
·มีการปกป้องความปลอดภยัใหก้บัพลเมืองผา่น

เกิดจากความร้อนสูงเกินไปและโรคหวดัตามการ
สังเกตสภาพอากาศภายในตวัเมือง
· 

ป้องกนั
· 

3-6. : เมอืงคุมากายะ

Mitsuru Tanaka 31

3-7. 

ท่วมของเขตเอโดกาว่า

: เอกสารเขตเอโดกาว่า

เขตเอโดกาวา่มีประชากร 670,000 คน 
, 

ราคาวา่และ
ไหลผา่นศูนยก์ลาง
• 70% (ความ
สูงของ )

• 

• 

: การศึกษาโมเดลของนากาโนะ

32

(1) 

ปัจจุบัน/

(1) 

กลาง- (3) 

ปรับปรุงจุดกําเนิดความไวในการรับรู้
ควบคุมเชิงปรับตัวต่อผลกระทบระยะกลาง-ยาว

S-8 

อยา่งง่าย
เอกสารเปิดเผย
สาธารณะ

(จังหวดันากาโนะ)



33

แนวทางของ
มาตรการ
ปรับตวั 

(ร่าง) : อยูใ่น
ระหวา่งการ
พิจารณา

1. วธิีการจัดทาํและวธิีการใชแ้นวทาง

1. มีอยูแ่ละรับรู้ร่วมกนัในความรู้ของมาตรการปรับตวั

4. 

2. 

            มาตรการปรับตวั
3. 

พจิารณามาตรการปรับตวั
4. 

“ ”

3. 2. 

5. 

ส่วนไดส้่วนเสีย

6. 

ควบคมุความคืบหนา้

1   

2  แนวทางการส่งเสริมและวธิีสรุปมาตรการปรับตัว
4. บทสรุปและปัญหาต่อการพฒันามาตรการปรับตวั

34

35

สรุป: 2 

1) การบรรเทา (เชน่ ลดการปลอ่ยและดูดซบั เชน่ CO2 ฯลฯ )
2) มาตรการปรับตัว (เชน่ )

    เตรียมรับมือกบัผลกระทบ Unavoidable ( ) 

ยงัคงเป็นปัญหาในอนาคต

ทําให้เกิดสังคมแห่งการบรรเทาและ

ปลอดภัยและสบายใจของพลเมือง : “ความทา้ทายต่อการปรับตัว 2012”

เช่น การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการ

, 

, 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนภูมิอากาศ

ธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสังคมมนษุย์

การบรรเทา
ควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

การปรับตวั
ปรับวิถีของธรรมชาติและ
สงัคมมนุษย์

4-1. : สรุป
2050 ลดปริมาณการปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 80% และลดให้ได้มากกว่า 50% 
ของมาตรการจัดการกบัภาวะโลกร้อน 

(มาตรการบรรเทา) 

     ในขณะเดียวกนัแมว้่าจะมีการดาํเนินมาตรการลดและมาตรการบรรเทาอยา่งสูงสุดแล้วกต็าม  
แต่

มาตรการวางแผนเมืองและมาตรการสาํหรับพลเมือง
การลดการปล่อยกา๊ซและการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน  และจาํเป็นต้องมีมาตรการปรับตัว

จัดอันดันให้มาตรการปรับตัวอยูใ่น
พระราชกฤษฎีกา การวางแผนมาตรการปรับตัวนาํร่องและ
นาํมาปฏิบตัิจริง 

Mitsuru Tanaka 36



4-2. สรุปมาตรการปรับตัว- (ต่อ)

มาตรการปรับตัวเป็นปัญหาทาง ของสังคม
จาํเป็นต้องรับรู้ว่าเป็นปัญหาในอนาคต-ระยะยาว  และจะ

แผ่ขยายไปยงัขอบข่ายต่างๆ อีกมากมาย
ต้องการให้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

อนาคต  
วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ , วิทยาศาสตร์  และ

การ 5 
2013  

มาตรการ   โดยไมย่ึดติดกบั
มาตรการ

ในระยะกลาง- สรรสร้างเมืองกลายเป็นรูปธรรมและ
ปฏิบตัิได้จริง

ฉบบัเผยแพร่ยอดนิยม  ออกปลายเดือนพ.ย. 2013

38
38

<อา้งอิง>

39

ขอขอบพระคุณสาํหรับการรับฟัง

“(1) การวิจัยดาํรงอยูต่ามวิธีการประเมินแบบ

(เชน่ การสร้างเมือง, การดาํรงชีวิต ฯลฯ) 

” ของหัวขอ้ยอ่ย 2 “

จากภาวะโลกร้อนและมาตรการปรับตวั S-8” โดยความชว่ยเหลือจากงบประมาณ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2010 

<อ้างอิง>

0

: AR4 AR5 
ปรากฏการณ์รวมถึงแนวโน้ม

20

ความไปได้ในการอุทิศให้กับกิจกรรม
ของมนุษย์

ความเป็นไปได้ของแนวโน้มในอนาคต

หนาวลดลง 
มีความเป็นไปได้สูงมาก มีความเป็นไปได้สูง

มีความเป็นไปได้สูงมาก
เกือบจะแน่นอน

มีความเป็นไปได้สูงมาก มีความเป็นไปได้สูง (เฉพาะกลางคนื)
มีความเป็นไปได้สูงมาก

เกือบจะแน่นอน

มีความเป็นไปได้สูง มีความเป็นไป ไม่ว่าจะกล่าวในทางใด
มีความเป็นไปได้สูง

มีความเป็นไปได้สูงมาก

ไม่ว่าจะกล่าวในทางใด
เกือบ

 

ความเป็นไปสูงมาก

นับจากปี 1970 มีความเป็นไปได้สูงใน
มาก มีความเป็นไป

ไม่ว่าจะกล่าวในทางใด มีความเป็นไปได้สูง
 ~ระดับโลกมีความ

เป็นไปสูงมาก

มีความเป็นไปได้สูง
 ไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรแปซฟิิกแถบ

ตะวันตกเฉียงเหนือหรือและมหาสมุทร
แปซฟิิกตอนเหนือ

มีความเป็นไปได้สูง มีความเป็นไป
ได้สูง (หลังจากปี 1970)

ไม่ว่าจะกล่าวในทางใด
มีความเป็นไปได้สูง

มีความเป็นไปได้สูง
มีความเป็นไปได้สูงมาก

: IPCC WGI 5



ปล่อย GHG ในระดับชุมชน (GPC) 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Japan Training

22 มกราคม ปี 2015

(ทรัพย์สินของรัฐ) Tanabe Kiyoto

แนวโน้มระหว่างประเทศและความสําคญัของ

ระดับชุมชน

http://www.iclei.org/climate-roadmap/home.html

กระบวนการความร่วมมือและพนัธมิตรในวงกวา้งของเครือข่ายรัฐบาล

UNFCCC COP13 2007

2010

สภาพอากาศ

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดยสมคัรใจ
, รายงาน และตรวจสอบ (MRV) เช่น รายการ

คงเหลือและสญัญาได้
(cCCR)



(cCR)
http://carbonn.org/climateregistry/

ยกความโปร่งใสของมาตรการ

(cCCR) ในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2010

(ภาพจาก HP ของ cCR)

เปรียบเทยีบรายงานระดับชาติกบัcCR
ภาคผนวกของรายงานแหง่ชาติ

• สถานการณ์ของชาติ
• รายการคงเหลือ GHG

• นโยบายและมาตรการ
• แนวโนม้ในอนาคตและประสิทธิภาพ
ของนโยบายและมาตรการ

•

และมาตรการการปรับตวั
• ความชว่ยเหลือทางการเงินและการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• การวจิัยและการสังเกตอยา่งเป็น
ระบบ

• การศึกษาและการฝึกอบรมและการ
รับรู้ของประชาชน

รายงาน cCR และหวัขอ้ลงทะเบียน

•

• ความรับผิดชอบ
• การปลอ่ยมลพษิจากสํานกังานรัฐบาล
•

• พฤติกรรมการปรับตวั
• พฤติกรรม (การบรรเทา) ลดการ
ปลอ่ยกา๊ซในสํานกังานรัฐบาล

• พฤติกรรม (การบรรเทา) ลดการ
ปลอ่ยกา๊ซใน

ไมใ่ชภ่าคผนวกของรายงานแหง่ชาติ

• สถานการณ์ของชาติ
• รายการคงเหลือ GHG

•

•

อากาศ
•

•

• ขอ้จํากดัและชอ่งวา่งและความ
ตอ้งการทางการเงิน, เทคโนโลยแีละ

UNFCCC  NAZCA
http://climateaction.unfccc.int/

(

, บริษทั, ) UNFCCC 2014

ระหว่างรัฐใน UNFCCC COP21 

(เดือนธนัวาคม ปี 2015)

ปัญหาและการวางตาํแหน่ง MRV 

ในบริบท เช่น วิสัยทัศน์ร่วมกนั พฤติกรรมการปรับตวั, REDD หมายถึงความจาํเป็นใน

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยรวม

MRV - วิธีการตรวจสอบ V เป็นกญุแจสาํคัญ?



!

จากประเทศ –
อิสระ? 

ใช้ความยืดหยุน่ของการแกไ้ขภาวะโลกร้อนโดยการใช้ประโยชน์ของคุณสมบัติของ
( )

สนับสนุนความร่วมมือของพลเมือง
สนับสนุน “MRV” อยา่งแพร่หลายโดยการใช้ “cCR”

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดชุมชน (GPC)

รายการคงเหลอืของก๊าซเรือนกระจกคอื

, อนัตราย
ตอ่สุขภาพ, การเกิดภยัพิบัติ ลกัษณะสาํคญัในการบรรเทา

, 

, 

ความเข้มข้นในบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจก เชน่ CO2 

การเกิดก๊าซเรือนกระจก เชน่ CO2 จากกิจกรรมของมนุษย์

ปริมาณการปล่อย GHG?

รายการคงเหลอืของก๊าซเรือนกระจกคอื

“การสาํรวจ” 
สามารถทาํให้เกิดไดจ้าก “การประมาณการ” 

“การประมาณการ“ 



ความสําคัญของ MRV – รายการคงเหลือของก๊าซเรือนกระจก
รายการคงเหลือของก๊าซเรือนกระจก (คํานวณการดูดซึมและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก) 

เขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนั, เขา้ใจประสิทธิภาพของมาตรการ, การคาดเดาในอนาคต, 

รายการคงเหลือในทุกระดับคือรากฐานสําคัญของ MRV

ระดับตนเอง Carbon Offset

ระดับครอบครัว
ระดับโรงงานและกิจการ , การจัดการปริมาณการปลอ่ย
ระดับโครงการ Carbon Offset, CDM

ระดับองค์กร การแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยองค์กร
ระดับประเทศ การแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยประเทศ, ภาระผูกพนัภายใต้อนุสญัญา

ประเภทต่างๆของรายการคงเหลอื

รายการคงเหลือระดบัต่างๆมีจดุเหมือนกนั
(ปกติ , [การปลอ่ยก๊าซ] = [ข้อมูลกิจกรรม] X [ปัจจัยการ

ปลอ่ยก๊าซ]) สามารถนําไปใชไ้ด้ทุกระดับ

,วิธีการรายงาน
(การปลอ่ยมลพิษ

จากการผลิตกระแสไฟฟ้าควรเป็นคณุสมบัติของผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค?)

ลกัษณะสําคญัในการแนะนํารายการคงเหลอืระดับ
ชุมชน

ในอนาคต การประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะได้รับความร่วมมือโดย

ของรายการคงเหลือของชาติโดย IPCC

การพัฒนา GPC
WRI (พิธีสาร GHG), C40, ICLEI 

สําหรับรายการคงเหลือของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดชุมชน (GPC)

C40 และ ICLEI ในเดือนมิถุนายน ปี 2011

WRI 
(UNEP) และ UN-

HABITAT

ประกาศฉบับนาํร่อง Version 1.0  ในเดือนพฤษภาคม ปี 2012

ผา่นการทดสอบฉบับนาํร่อง ประกาศฉบับร่าง Version 2 ในเดือนกรกฏาคม ปี 2014

ประกาศฉบับสุดท้าย ในเดือนธันวาคม ปี 2014



(จากโฮมเพจของ cCR)

เมือง 35 GPC (ปี 2013)

การพัฒนา GPC ( )
Pankaj Bhatia (chair), WRI/GHGP

Seth Schultz, C40

Yunus Arikan, ICLEI

Stephen Hammer, World Bank

Robert Kehew, UNHABITAT

Soraya Smaoun, UNEP

Adam Szolyak, Covenant of Mayors

Alvin Meijia, Clean Air Asia

Amanda Eichel, Bloomberg Philanthropies

Carina BorgströmHansson, WWF

Farhan Helmi, Indonesia (NCCC)

Ines Lockhart, Buenos Aires

Jan CorfeeMorlot, OECD

Jean-Pierre Tabet, France (ADEME)

Junichi Fujino, IGES/NIES

Kiyoto Tanabe, IPCC

Kyra Appleby, CDP

Maria VarbevaDaley, BSI

Matthew Lynch, WBCSD

Michael Steinhoff, ICLEI US

Ragnhild Hammer, Arendal London

Sergey Kononov, UNFCCC

Shirley Rodrigues, CIFF

Stefan Denig, Siemens

Victor Hugo Paramo, Mexico City

Yoshiaki Ichikawa, ISO

Yuuko Nishida, Tokyo

โครงสร้าง GPC
โครงสร้างของ GPC

ส่วน 1: บทนําและข้อกําหนดในการรายงาน

นําเสนอตัวอยา่งตารางรายงาน
ส่วน 2: แนวทางของวิธีคํานวณสําหรับแต่ละแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส่วน 3: 

ผลกระทบ, วิธีทําความเข้าใจประสิทธิภาพของการดําเนินการบรรเทาผลกระทบ 

ภาคผนวก

GPC 

2
CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3

GPC ครอบคลมุมี 6 

Stationary Energy

การขนส่ง Transportation

ของเสีย Waste

กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลติภณัฑ์ Industrial Processes and Product Use: IPPU

การใชเ้กษตรกรรม, Agriculture, Forestry and Other Land Use: 

AFOLU

Other



STATIONARY ENERGY
Residential buildings
Commercial and institutional 
buildings and facilities
Manufacturing industries and 
construction
Energy industries
Agriculture, forestry, and fishing 
activities
Non-specified sources
Fugitive emissions from mining, 
processing, storage,
and transportation of coal
Fugitive emissions from oil and 
natural gas systems

TRANSPORTATION
On-road
Railways
Waterborne navigation
Aviation
Off-road

WASTE
Solid waste disposal
Biological treatment of waste
Incineration and open burning
Wastewater treatment and 
discharge

INDUSTRIAL PROCESSES 
AND PRODUCT USE (IPPU)
Industrial Processes
Product Use

AGRICULTURE, FORESTRY, 
AND LAND USE (AFOLU)
Livestock
Land
Aggregate sources and non-
CO2 emission sources on land

OTHER
Any other emissions occurring 
outside the geographic 
boundary as a result of city 
activities.
These emissions are not 
covered in this version of the 
GPC but may be reported 
separately.

ประเภทของการปล่อยก๊าซ ขอบเขต

ความแตกตา่งของรายการคงเหลือของชาติ
ความเหมือนกนัของรายการคงเหลือของกิจการ

ใน GPC มีการจําแนกประเภทของการปล่อยก๊าซเป็น 3 แบบ ตามแนวคิดของ 
"ขอบเขต" ในมาตรฐานสําหรับองค์กรของพิธีสาร GHG

ประเภทของการปล่อยก๊าซ ขอบเขต
ขอบเขต คําจํากัดความ
ขอบเขต 1 การปลอ่ยกา๊ซ GHG 

ขอบเขต 2 การปลอ่ยกา๊ซ GHG ตามการใชบ้ริการกระแสไฟฟ้าและความ
ร้อน, 

ขอบเขต 3 การปลอ่ยกา๊ซ GHG 

(นอกเหนือจากขอบเขต 2)



(GPC)

การรวมรายการคงเหลอืระดับชุมชน
รายการคงเหลอื GHG ในระดับชุมชนถูกสร้างตาม GPC 

GHG ของ
กิจกรรมการบรรเทาผลกระทบในระดบัชุมชน

กว้างจากการรวมปริมาณการปล่อยก๊าซในขอบเขต 1 ของแต่ละชุมชน

เค้าโครงรายงาน
2 

ปล่อย GHG 

เคา้โครงขอบเขต
1, 2, 3 และรายงาน

เคา้โครงทาํให้เกิดชุมชน
รวบรวมและรายงานโดยเลอืกการปลอ่ย GHG 

ตอ่แหลง่ปลอ่ยก๊าซจะแตกตา่งกนั

เค้าโครงทําให้เกดิชุมชนแบ่งทางเลอืกเป็น 2 แบบ
( )

+ (ครอบคลุมแหลง่ปลอ่ยก๊าซให้กวา้งกวา่เดิม)

ระดบัการรายงาน 2 ระดบั

ระดับการรายงาน
: ขอบเขต 1+2

การขนส่ง: ขอบเขต 1+2

ของเสีย: ขอบเขต 1+3 

BASIC

IPPU: ขอบเขต 1

AFOLU: ขอบเขต 1
ขอบเขต 3



(GPC) (GPC)

การใช้ GPC อย่างมปีระสทิธิภาพ

GPC

โดยการใช้ GPC

สามารถเขา้ใจปริมาณการปลอ่ยในชุมชนไดอ้ยา่งถอ่งแท้

GPC 
GPC 

ขอ้ตกลงของนายกเทศมนตรี (เมือง 500 2015)
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CITIES-Mayors-compact.pdf

PAS 2070 (

ในการประเมินการปลอ่ย GHG ในเมือง)

ISO37120

(ESCI)

GPC 



ติดตอ่ Mr.Tanabe tanabe@iges.or.jp

GPC 
http://www.ghgprotocol.org/city-accounting



































ผลกระทบ
ความต้านทานต่อ

ผลกระทบ

การป้องกนัผลกระทบ

ผลกระทบ
หลบผลกระทบ

ผลกระทบ
ยอมรับผลกระทบ

ปรับความยืดหยุน่

มาตรการภาวะโลกรอ้น คอื “การบรรเท
าผลกระท

บ” และ “การปรับตัว”
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เมืองทส)ึ

 วัน ต่อ 
ปี

สุขภาพ
การรักษา

สุขภาพ
สวัสดิการ

การบริการ

พลังงาน
ความปลอดภยั

การขนส่ง

การเกษตร
การศึกษา
กีฬา

การป่าไม้

การประมงธรรมชาติ
การอนุรักษ์

ครอบครัว

ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม

การผลิต
การขาย

การปลูกป่า

ขยะ
การทาํความสะอาด

การดับเพลิง
การป้องกันภยั

ปรับตัว

•อ
ทิ
ธพิ

ล
ข
อ
งก
าร

3

40 วัน (ประมาณ 2 เท่า)

40 วัน (ประมาณ 7 เท่า)

แสงแดดในฤดหูนาว
ลดลงประมาณ 20 วัน (

ระยะเวลาสถิติ
เมืองทสึ

เมืองโอะวะเสะ

ปีปี
วัน

วัน

ปี
วัน

วัน

แสงแดดในฤดหูนาว
ปี

ลดลง 
วัน

ลดลง 
วัน

ระยะเวลาสถิติ
ชิโกะกุ

บริเวณ
น่านทะเลโทไค

100 ปี
1.24

 
มรสมุ (

) 
 (

)
ประมาณ

ร้อยละ 80 

0.06 เมตร ระบบนิเวศธรรมชาติ
 จะทําให้สายพนัธุ์บางชนิดสญู

พนัธุ์

เกิดภยัแล้ง

                                                                                    

ผลกระทบต่อสังคม

ภยัพิบัติ

การเกษตร ป่าไม้ และประมง
, 

สตัว์ และทะเล

สุขภาพ

เป็นโรคหัวใจและหลอดเลอืดเลวร้ายลง

,  ทรัพย์สนิ
ทางวฒั

นธรรม,  ฐานการผลติ , 
ความเสียหายตอ่โครงสร้าง

?

พชื (ข้าว)  เ
คุณ

ภาพข้าวจะไม่แน่นอน

อ้างองิ
 “การพฒั

นา 
 23

 
 

(สถาบันวิจยัเกษตรจงัหวัดมิเอะ)
ภาพโดย 

 
จาก “คูมื่อการป้องกันโรคลมแดด 2014” (

)

จํานวนคนตายด้วยโรคลมแดดแบ่งชายหญ
ิง (ปี 1968-2012, 

)

จํานวนคนตายด้วยโรคลมแดด

สุขภาพ  (โรคลมแดด)หลังจากปี 1944 

ถนนทางหลวงหมายเลข 23 เมืองทสึ
21 เดือนกนัยายน 

ปี 2004, 
รายงานปรากฏการณ์

ผดิธรรมชาติ 2005 (กรมอตุุนิยมวิทยา)

(ไต้ฝุ่น)

ชายหาด

21 
20 (

)

จากเอกสารเสนอโดยกรมอตุุนิยมวิทยาเมืองท
สึ

 
3 

 “
                            สภาพอากาศ.”  (คณ

ะกรรมการวิจยัค้นคว้าการปรบัตวัและ

             
), “หยดัโลกร้อน 

   2005” (
), “โลกร้อน  

” (รายงาน 

พัฒ
นาเชิงกลยทุธ์ )

ฝนตกหนกั
            

                                       

    

ผลกระทบจากมนษุย์“สูงมาก” อาจจะเป็นสาเหตุ
ภาวะ

โลกร้อน 
 20

ภาพ 
(จาก 

 ของกรมอตุุนิยมวิทยา)

 
(

อากาศ) 
 5 (2013-2014) 

(1901- 2012)

ไม่มีข้อสงสัยในภาวะโลกร้อนของระบบภูมิอากาศ

(หนว่ย
จังหวัดมิเอะ)

21
21

20
สญั

ลกัษณ
์ 

(
) 

(
24)

การจาํลองคาดการณ์
สภาพอากาศ
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อุปกรณ
์ประหยัดพลังงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
                การทํางานของฉนวนกันความร้อน
ดูแลพลังงาน

การอนุกรักษ์ป่าไม้

การเลือกผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ลดปริมาณขยะ

พลังงานทดแทน

หลักสูตรและกิจกรรม

16 17151413 1812
1.57

 ต่อ 100 ปี

(1890-2013, เมืองทสึ)

ลดลง

(
) (เมอืงทสึ)

 21
 (ปัจจุบนั)

สภาพอากาศเดิม
สภาพอากาศใหม่

ความหนาวมีการ
อณุ

หภูมิปกติ

โรคติดต่อ  (โรคไข้เลอืดออก)
จะมีไวรัสหรือไม่

 (ข้าว 
: 

 สาห
ร่ายสดีํา

ผลติภัณ
ฑ์
พเิศษของผลไม้ในเขต

ร้อน
 กําลงัสนับสนุน “

”
กําลังพิจาณ

าระบบและแผน “
, การวางแผนส่วน
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“
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, กิจกรรมทางธุรกิจ และสภาพอากาศ?

U
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http://www.eco.pref.m
ie.lg.jp/o

ndanka/

จังหวัดมิเอะ ฝ่ายความเป็นอยูส่ภาพแวดล้อม แผนกมาตรการภาวะโลกร้อน

นําเข้าอาหาร ทรัพยากร และพลังงานจํานวนมาก

ปีแนวโน้มระยะยาว
5  ปี

5  ปี
แน
วโน้

มระยะยาว

จํานวนวนั















บริษัท

โรงเรียน

บริษัท

ห้องโถงนทิรรศการ

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ป่าไม้

ห้องโถงนิทรรศการ

มลพิษอาํเภอโยคคะอิจิขยะ

ความหลากหลายทางชีวภาพ



ห้องอบรม ห้องฝึกภาคปฏิบัติ
การวิเคราะห์

มุมห้องสมุด

การใช้พลังงานธรรมชาติ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

COD ด้วยสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์



การตอบรับต่อการขอร้อง

บริษัท

บริษัท

อีโค่ซอง
สัมผสัประสบการณ์ทาํกระดาษ

ป้องกนัปรากฏการณ์เรือนกระจก



จงัหวดัมิเอะเป็นผูจ้ดั

อีโค่แฟร์เด็ก 

มาผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบใหม่กันเถอะ
จัดในชว่งปิดเทอมฤดูร้อน

งานเฝ้าสงัเกตแมลงปอเขม็ขดีเขยีวฟ้า



เสริมสร้างอินเตอรพ์รีเตอร์



เมอืงโทยามะ

26 มกราคม 2015

สภาพปัจจุบันของเมืองโทยามะ

จงัหวดัโทยามะ

ภาพตวัเมืองถ่ายจากดา้นบนของสถานีโทยามะ

: 1,241.85 ตรม. (กวา้งเป็นอนัดบัสองของเมืองใหญ่)
จาํนวนประชากร

จาํนวนครัวเรือน

ลกัษณะเฉพาะ

: 421,953 คน (สาํรวจสาํมะโนประชากรประจาํปี 2010)

: 159,151 ครัวเรือน (สาํรวจสาํมะโนประชากรประจาํปี 2010)

: 0 
ความสูงถึง 2,986m

เมืองโทยามะ

ภเูขาซุยโชดาเคะ

อ่าวโทยามะ

2 ของประเทศ (จงัหวดัโทยามะ)

ปริมาณทรัพยากรความร้อนใตด้ินเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
(จงัหวดัโทยามะ)

70 % 

ประเดน็ปัญหาของเมืองโทยามะ

ประชากรลดลงและเป็นสังคมผู้สูงอายุ

สูญเสียเสน่ห์ของการเป็นเมอืงศูนย์กลาง

สูง เหมาะสม

อายุขยัสุขภาพ



สาธารณะเป็นแกน

<เสาหลกั 3 ตน้ในการสร้างไดจ้ริง>

~ กะทดัรัด ~

การกระตุน้ขนส่งสาธารณะ

: 

กาํหนด
: 

<ภาพแนวคิด>

โครงสร้างเมืองแบบ “ ” 

ยามาดะ

โอยามะ

มนิามโิทยามะ

โทยามะ

ฟุจโิคะชิ

อวิาเสะ
มซิึบาชิ

คุเระฮะ

ฟุจู

โยะคาตะ

ยตัสึโอะ โอซาวาโนะ

โฮโซะอริิ

คาํอธิบาย

บริการรถไฟ รถราง รถบัส
บริการรถไฟ
บริการรถบัส
ใจกลางเมือง
หน่วยการดําเนินชีวิต

รอยเท้าแห่งความพยายาม

~ ~

ยกเลกิ JR สายโทยามะโค ~ LRT (เปิดให้บริการ : 29 เมษายน 2006)

(เปิดให้บริการ : 23 ธันวาคม 2009)

1 ( 8 กมุภาพนัธ์ 2007 รับรองเป็นหมายเลข 1 ของประเทศ)

กลยุทธ : 
                

ระยะเวลา : กมุภาพนัธ์ 2007 – มีนาคม 2012

2 ( 29 มีนาคม 2012 )

กลยุทธ : 
ตัวกระตุ้น

ระยะเวลา : เมษายน 2012 – มีนาคม 2017

การกระตุ้นขนส่งสาธารณะ

SE4ALL

(22 กรกฎาคม 2008)

เหตุผลในการคดัเลอืก : 
สาธารณะเป็นแกน

วตัถุประสงค์ :
“ ” เป็นตัวอย่างแรกของโลก

1 : เมษายน 2009 – มีนาคม 2014

2 : เมษายน 2014 – มีนาคม 2018

(22 ธนัวาคม 2011)

เหตุผลในการคดัเลอืก : LRT เป็นแกน

วตัถุประสงค์ : 

ต่างประเทศ

เหตุผลในการคดัเลอืก : 
คาดหวงัได้ว่า จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานได้ในอนาคต

วตัถุประสงค์ : 3 SE4ALL ของสหประชาชาตินําเสนอ

1 : พฤษภาคม 2012 – มีนาคม 2017

 (23 กนัยายน 2014)

อยู่ระหว่างการกาํหนดแผนปฏิบัต ิSE4ALL



และสภาพการดาํเนินการ

~ เป้าหมาย ~ 

นโยบายในการพยายามมุ่งลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป้าหมายระยะกลาง (ปี 2030) เป้าหมายระยะยาว(ปี 2050)

สนบัสนุนการกระตุน้การขนส่งสาธารณะ   ขนส่ง

ลดลง 30% ลดลง 50%
  ครัวเรือน

สนบัสนุนการใชช้ีวิตอยา่งประหยดั(อีโคไลฟ์)    การทาํงาน
อุตสาหกรรม

กาํหนดนโยบายเดือนมีนาคม 2009

เทยีบกบัปี 2005 เทยีบกบัปี 2005

~ ~ 

หน่วยงานราชการ, พลเมือง, องค์กรธุรกจิ ร่วมมือกนัดําเนินการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
องค์กรธุรกจิพลเมอืง

เมอืงโทยามะ (หน่วยงานราชการ)

- การจัดการพลงังาน (อพัเดทอุปกรณ์)

- ไปทาํงานแบบประหยัด (ใช้บริการขนส่งสาธารณะ)

- พฒันาและขยายตลาดผลติภัณฑ์ประหยัด
-

             ( )

- กระตือรือร้นในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
(ทบทวนการใช้รถยนต์)

-

-

สนบัสนุนการกระตุน้การขนส่งสาธารณะ ~ การเตรียมความพร้อมของโทยามะไลทเ์รล ~

< ข้อมูลสังเขปของเส้นทาง >

วนัเปิดให้บริการ : 29 เมษายน 2006

: 7.6km

      (ระยะทางรถไฟ 6.5km, ระยะทางรถราง 1.1km)

จํานวนสถานี          : 13

จํานวนรถไฟ       : 7 ขบวน  (ขบวนละ 2 )
: ประมาณ 25 นาท ี(โทยามะเอขิคติะ – อวิาเสะฮามะ)

ความพยายามในการนําแนวคดิ รัฐสร้างเอกชนบริหาร เข้ามาใช้กบั JR สาย
โทยามะโค (รถไฟ) มาสร้างใหม่เป็น ระบบ LRTอย่าง

โทยามะไลท์เรล ( PORTRAM)JR สายโทยามะโค สายเก่า

นํามารีนิวอัลเป็น LRT 

< การพฒันาการให้บริการ ฯลฯ >
ปรับปรุง ให้บริการ, สร้างสถานีใหม่, 

, ใช้ระบบ ICการ์ด ,

 จัดให้มีพนักงานต้อนรับ, PORTRAM ฯลฯ

ฟีดเดอร์บัส

ฟีดเดอร์บัส
เตรียมความพร้อมบริเวณรอยต่อของการจราจร

สร้างสถานีใหม่

สร้างสถานีใหม่

สํานักงานใหญ่และอู่จอดรถไฟ

ย้ายราง

Okuda chugakkoumaeToyama Sta. Kita

Intec-Honshamae

Iwasehama

Kyorinjou mae

Higashi Iwase

Shimo Okui

Etchu-nakajima

Hasu machi

Hasu machi

Awajima (Osakaya shop mae)

Inujima shimmachi

Ohirota

Jogawara

สัญลักษณ์

Toyamako Line (รางรถไฟ)

Toyamako Line (รางบนถนน)

JR Line

Toyama Chiho Railway Toyama Kido Line

Toyama Chiho Railway Main Line
Toyama Chiho Railway Fujikoshi, Kamidaki Line

สร้างสถานีใหม่

เตรียมความพร้อมบริเวณรอยต่อของการจราจร

สนบัสนุนการกระตุน้การขนส่งสาธารณะ ~ ~

เส้นทางให้เป็นแบบวง
แหวน

สถานีโทยามะ (แผน)

< ขอ้มลูสงัเขปของเส้นทาง >

 วนัเปิดใหบ้ริการ       : 23 ธนัวาคม 2009

ขยายระยะเส้นทาง  : ประมาณ 0.9 km  ( 3.4km)

สถานี                          : สร้างสถานีใหม่ 3 

ขบวนรถ                  : 3 ขบวน

รถรางสายวงแหวนให้บริการในตัวเมือง ( : CENTRAM)

จํานวนผู้ใช้บริการ : วันหยุด 2,805 คนต่อวัน

        วันธรรมดา 1,959 คนต่อวัน
( 31 มนีาคม 2011)

ในความสะดวกสบายในการเดนิทางใจกลาง

- นําเอารูปแบบแบ่งแยกบนและล่าง
- ทศันียภาพของเมอืง



โฮะคุริคุชินคนัเซ็นเปิดให้บริการในปลายปีงบประมาณ 2014

LRT เหนือและใต้ ( ) เข้ากบั Hokuriku Main Line 

- 26 เมษายน 2013 อนุมัตแิผนการดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพทางรถราง
- 13 ธันวาคม 2013 อนุมัตใิห้ดาํเนินการก่อสร้างราง

LRT 

สนบัสนุนการกระตุน้การขนส่งสาธารณะ ~ ~

สนับสนุนการอยู่อาศัยในใจกลางเมืองและตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ
สนับสนุนการอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ

<เส้นทาง>

(6 เส้นทาง)

(13 เส้นทาง)

(วันละประมาณ 60 ขบวน (ไป-กลบั))

< >

, ขอบเขตรถประจําทางจอด
( ) 500m

300m

[ธุรกิจสนับสนุนการอยู่อาศัยในเมือง ( 2005)]
<สําหรับผู้ประกอบการ> อพาร์ตเมนท์ : 1,000,000 เยน/หลงั
<สําหรับพลเมือง> : 500,000 เยน/หลงั เป็นต้น
ผลดําเนินการ : 702 ราย 1,417 หลงั ( 2005 ~ มีนาคม 2014)

[ธุรกจิสนับสนุนการอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ ( 2007)]
        <สําหรับผู้ประกอบการ> อพาร์ตเมนท์ : 700,000 เยน/หลงั

    <สําหรับพลเมือง> : 300,000 เยน/หลงั เป็นต้น
   ผลดําเนินการ : 438 ราย 946 หลงั ( 2007 ~ มีนาคม 2014)

เขตสนับสนุนการอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ

เขตใจกลางเมือง

เขตใจกลางเมือง (ประมาณ 436 เฮกเตอร์)

เขตสนับสนุนการอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ ( ประมาณ 3,357 เฮกเตอร์)

การอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งสาธารณะ
Toyam

a Light Rail Line

JR Hokuriku Main Line

Hokuriku Shinkansen

(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

Toyama Chiho Railway Main Line

Hokuriku Expressway

JR Takayam
a M

ain Line Toyama Chiho Railway Fujikoshi, Kamidaki Line

( 25 โครงการ  )

สร้างความคกึคกัให้กบัเมืองโดยการประกาศความเป็นโทยามะและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเสาสามต้น

โครงการการเตรียมความพร้อมของสวนสาธารณะ

โครงการการเตรียมความพร้อมอาคารคอมเพลกซ์ ในเขตมินามิ ตําบลนิชิ
โครงการ

-

- โครงการ
บุตรในตัวเมือง
-

โครงการการสร้างทางยกระดับตัดกนับริเวณสถานีโทยา
มะ

25 โครงการ

 

“ระบบแสงอาท
ติย์” 

สถานประกอบการกส็ามารถรับเงินช่วยเหลอืได้

เงนิช่วยเหลอื 30,000 เยน

ระบบกรองอากาศและลดความต่างของอุณหภูมินอกบ้านกบัใน
บ้าน โดยการใช้ประโยชน์จาก “ความร้อนใต้ดิน” 

ระบบใช้ประโยชน์จากความร้อนจากแสงอาทติย์ ECO WILL

( )

ENE FARM

( )
ระบบใช้ประโยชน์จากความร้อนใต้ดนิ

 เงนิช่วยเหลอื 50,000 เยน 

จากพลงังานแสงอาทติย์ ฯลฯ

สนบัสนุนการใชช้ีวติอยา่งประหยดั(อีโคไลฟ์)



ปีงบประมาณ 2010 ก่อสร้าง (2 ปี)

ปีงบประมาณ 2011    

สวนสาธารณะโจไซ ศาลาประชาชนตาํบลฮิงาชิ
ชินมาจิและตาํบลฮิงาชิ

กงัหนั type S

(ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 0.8 2.5 

(m)
2.0 4.48 

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (kW) 9.9 88 

(kWh) 84,300 689,200

แปลงเป็นปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน
ตลอดปี (หลงั)

23 191

ผลการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(t-CO2/ปี)

46.8 382.5 

จัดอโีคทวัร์

สวนสาธารณะโจไซ ศาลาประชาชนฮิงาชิชินมาจิ ตําบลฮิงาชิ

ศาลาประชาชนฮิงาชิชินมาจิ ตําบลฮิงาชิ

เป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีของประมาณ 250 หลงัคาเรือน ทาํให้สามารถ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ ปีละประมาณ 300 ตัน

ปีงบประมาณ 2009 ประสานงาน ประกาศอย่างเป็นทางการ
ปีงบประมาณ 2010    

ปีงบประมาณ 2011    

บริษัท การไฟฟ้าโฮะคุริคุ จํากดั

เมืองโทยามะ

ให้การสนับสนุนทางอ้อม

: 1 เมกะวตัต์
(1,000 กโิลวตัต์)

เมืองโทยามะเชิญชวน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โทยามะ

สวนสาธารณะใกล้เคยีง

อาคาร
ประชาสัมพนัธ์

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ทยามะ

อัตราการใช้ประโยชน์5% 75% (เป้าหมาย)
(นํามาจากแนวความคดิ Biomass town)

เศษไม้ เปลอืกไม้ ฯลฯ
อัตราการใช้ประโยชน์ 65% 90% (เป้าหมาย)

ปีละ 1500 ตัน 
1,832 ตัน - CO2

(ก่อสร้างแล้วเสร็จ 25 มีนาคม 2010)

( )
215,000,000 เยน

เกษตรกร

2010

13 เตา ในปีงบประมาณ2011

ทาวน์

โรงงานรีไซเคลิขยะพลาสตกิ
แบบไฮบริด

โรงงานรีไซเคลิรถยนต์

โรงงานรีไซเคลิขยะประเภทไม้ หลงัจากใช้ประกอบอาหาร

ศูนย์พลงังานขยะ

และขยะพลาสตกิผสม

อ่าวโทยามะ การใชข้ยะใหเ้กิดประโยชน์ ~ สนบัสนุนอีโคทาวน์ ~ 



(1) (บริษัท โทยามะ BDF จํากดั)

- ซุปเปอร์มาร์เกต็, โรงงานผลติอาหาร
- อาหารกลางวันโรงเรียน, 

- ซุปเปอร์มาร์เกต็, โรงงานผลติอาหาร
- อาหารกลางวันโรงเรียน, 

BDF ( )
- รถขนส่งสินค้าของเอกชน
- รถทําความสะอาดของเมือง
- รถประจําทางอโีคทาวน์ของเมือง ฯลฯ

BDF ( )
- รถขนส่งสินค้าของเอกชน
- รถทําความสะอาดของเมือง
- รถประจําทางอโีคทาวน์ของเมือง ฯลฯ

ความสามารถในการจัดการ ปีละ 960 กโิลลติร

(2) (บริษัท โทยามะกรีนฟู้ดรีไซเคลิ จํากดั)

ขยะเปียก
- โรงแรม, โรงงานผลติอาหาร ฯลฯ
ขยะเปียก
- โรงแรม, โรงงานผลติอาหาร ฯลฯ

- บริษัทรับจัดและตกแต่งสวน ฯลฯ- บริษัทรับจัดและตกแต่งสวน ฯลฯ

ไฟฟ้า
- บริษัทการไฟฟ้า
แก๊ส
- โรงงานละแวกใกล้เคียง
วสัดุปรับปรุงสภาพดิน
- การเกษตร
- บริษัทรับจัดและตกแต่งสวน ฯลฯ

ไฟฟ้า
- บริษัทการไฟฟ้า
แก๊ส
- โรงงานละแวกใกล้เคียง
วสัดุปรับปรุงสภาพดิน
- การเกษตร
- บริษัทรับจัดและตกแต่งสวน ฯลฯ

1,118

(3) (บริษัท ECO MIND จํากดั)

ขยะเส้นใย, กระดาษ,  ขยะพลาสติก ฯลฯ
- สถานประกอบการ
-

ขยะเส้นใย, กระดาษ,  ขยะพลาสติก ฯลฯ
- สถานประกอบการ
-

RPF ( )
- โรงงานผลติกระดาษ ฯลฯ
RPF ( )

- โรงงานผลติกระดาษ ฯลฯ34,761

(4) ศูนย์พลงังานขยะ (บริษัท ไอแซค จํากดั)

การไฟฟ้า
- บริษัทการไฟฟ้า
โลหะ, กากแร่
- บริษัทก่อสร้าง, โรงงานถลุงแร่ ฯลฯ

การไฟฟ้า
- บริษัทการไฟฟ้า
โลหะ, กากแร่
- บริษัทก่อสร้าง, โรงงานถลุงแร่ ฯลฯ

อุตสาหกรรม , ขยะธรรมดา
, ดินโคลน ฯลฯ

- อุตสาหกรรมการผลติ
- อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ฯลฯ

อุตสาหกรรม , ขยะธรรมดา
, ดินโคลน ฯลฯ

- อุตสาหกรรมการผลติ
- อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ฯลฯ 11,700

ความสามารถในการจัดการ ( )

เตาเผาขยะแบบตะกรับควบคุมการเผาไหม้ 135 ตัน / วนั
(ประสิทธิภาพในการผลติไฟฟ้าสูง : 4,000 kWh) เตาหลอมไฟฟ้า :10 ตัน / วนั

ความสามารถในการจัดการ ขยะเปียก : ปีละ 7,320 ตัน
( :2,500 ลูกบาศก์เมตร/วนั

: ปีละ 4,536 ตัน

ความสามารถในการจัดการ ปีละ 15,000 ตัน

การใชข้ยะใหเ้กิดประโยชน์ ~ สนบัสนุนอีโคทาวน์ ~

2,459 ตัน

“โปรเจคระดบัชาติ 21 โปรเจค” (ครม. 2010)

*ถกูกาํหนดอยูใ่น “ ” 

  มิถุนายน 2013 

“ ” 
 กา

อายุ

5 เมืองโทยามะ ( ) ไดร้ับการคดัเลือก (ธนัวาคม 2011)

เมืองโทยามะ

เมืองชิโมะคาวะ

เมืองคาชิวะ

เมืองคิตะคิวชู

เมืองโยโกฮาม่า

เหตุผลในการคดัเลือก

LRTเป็นแกน
และสามารถเป็นตน้แบบในการแกป้ัญหาของเมืองใหญ่ในชนบทได้

จาํนวนประชากรลดลง, ,  , 
< สภาพปัจจุบนัและประเด็นปัญหาของเมืองใหญ่ในชนบท >

แผนงานโดยสงัเขป

1. 

การกระตุน้ขนส่งสาธารณะ, 

, , หมกับ่มทุนทางสงัคม เป็นตน้

2. สร้างคุณภาพชีวิตของพลเมืองใหด้ีและมีเสน่ห์

3. 

, ใชป้ระโยชน์จากพลงังานสีเขียว, การเชิญชวนองคก์รธุรกิจเขา้มาลงทุน เป็นตน้

                           สร้าง “ ”
                                                                                                                                                                   จากการสร้าง



นาํไปรีไซเคิลได้

สร้างเครือข่าย LRT

สร้างโรงงานปลูกพืชสมุนไพร

( 15 โครงการ)

สร้างแบรนดโ์ทยามะโดยอาศยัการประสานงานของเกษตรกรและพ่อคา้

เกษตรกรรม, ป่า, อุตสาหกรรมป่าไม้

ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ดูแลปรนนิบตัิคนชราโดยการสนบัสนุนใหม้ีการ

ออกแบบระบบการผลิตพืชสมุนไพร

สงัคมผูสู้งอายุ

การกระตุน้ขนส่งสาธารณะ

ขนส่งสาธารณะหรือใจกลางเมือง

ใชป้ระโยชน์จากพลงังานสีเขียว

Car sharing

และเป็นมิตรต่อคนพกิารและคนชรา

เครือข่าย LRT ‘ความผกูพนั’ และเป็นมิตรต่อ มนุษย์ และ 
รถรางสายวงแหวน (เปิดใหบ้ริการ ธนัวาคม 2009)

ภาพสถานีรถรางใตท้างยกระดบัสถานีโทยามะ

โทยามะไลทเ์รล (เปิดใหบ้ริการ เมษายน  2006)

~ สร้างเครือข่าย LRT ~

อวิาเสะฮามะ

สถานีโทยามะ
หน้ามหาวทิยาลยัโทยามะ

มนิามโิทยามะ

ทาํให้เป็นวงแหวน

Toyama Chiho Railway

Fujikoshi, Kamidaki Line

Toyama Light Rail

Toyama Chiho Railway

-ใต้
ทําให้เป็นวงแหวน

Kamidaki Line 

สัญลกัษณ์

รวม

< >

สวนสาธารณะชิบะโซโนะ นิโจเมะ
 สวนสาธารณะมินามิชินมาจิ
 สวนสาธารณะนาคาโนะชินมาจิ

< >

เมษายน 2013 (3 แห่ง)

< >

แห่งละ 50 ตารางเมตร

โครงการสวนชุมชนในสวนสาธารณะของเขต

สร้างคุณภาพชีวติของพลเมืองใหด้ีและมีเสน่ห์ ~ หมกับ่มทุนทางสงัคม ~

ก่อนจดั หลงัจดั

ภาพลกัษณ์ภายในโรงงานปลูกพืช (ออกแบบปี 2012, จดัเตรียมปี 2013)

 เมืองโทยามะสร้างโรงงานปลกูพืช
ดาํเนินการผลิต แปรรูป และจดัจาํหน่าย “ ” อยา่งครบวงจร 
ใหเ้ป็นเมืองสุขภาพดีอายยุนืยาว

 
สุขภาพดีและอายยุนืไดจ้ริง

( 2013) 

ประโยชน์ของโครงการ

พืชสมุนไพรลม้ลุกตระกลูPerilla เป็นตระกลูเดียวกบัใบชิโสะ
“สิบปี” เพราะมีคาํกล่าววา่ ถา้รับประทานแลว้จะ

ทาํใหอ้ายยุนืไปอีกสิบปี

~ 6 ~

(*1) บริษทัเคน็ไซโดจาํกดั : 
บริษทัเอกชน 4 6

(*1)



 “ (ปลูก
ขา้ว)” และ “ ”

“ไฟฟ้าไม่พอ” หรือ “เกษตรกรรมถดถอย”

ประเดน็ปัญหา

ไฟฟ้าไม่พอ

เกษตรกรรมถดถอย

การเกษตรกรรม

เกษตรกรรม (ปลูกขา้ว)

คุณลกัษณะเฉพาะของโทยามะ

เกษตรกรรมหลกัคือการปลูก
ขา้ว

โปรเจค

แกป้ัญหา

21มีนาคม 2014
เจค จงัหวดัทาบานงั รัฐบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

โมเดลการ
กระตุน้
หมู่บา้น

เกษตรกรรม
แบบโทยามะ

~ 

ใชพ้ลงังานสีเขียวใหเ้กิดประโยชน์สู่ต่างประเทศ ~

30

เดอืนมถิุนายน 2012 OECD ( ) ได้
(เมลเบิร์น, แวนคูเวอร์, ปารีส, ปอร์ตแลนด์, เมอืงโทยามะ)

Compact City Policies

ประชุมนานาชาต ิOECD (2012.6.13  สํานักงานใหญ่ OECD )

“ ” หรือ “ ” 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานได้ในอนาคต เราได้รับการประเมินจาก SE4ALL (Sustainable Energy for All : 
ชน) ขององค์การสหประชาชาติ ในเดือนกนัยายน ปี 2014 

พลงังาน

< SE4ALL>

23 กนัยายน 2014 (วนัองัคาร) 9:30 ~ 11:30

หอประชุม Dag Hammarskjöld สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

< เข้าร่วมประชุมพเิศษของ SE4ALL สหประชาชาติ >

เมืองโทยามะ( ), , กรุงวอร์ซอร์, กรุงมะนิลา,

SE4ALL หมายถงึ

2030

พดูคุยกบันายยมุ เกเลอร์ ผูแ้ทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติรับผิดชอบ SE4ALLนาย

ต่างประเทศ
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ผลประโยชน์จากการวางผงัเมอืงแบบกะทดัรัด

ประชากรย้ายเข้ามากกว่าย้ายออกอยู่ตลอด 2008 (H20) และในปี 2014(H26) มีส่วนต่างระหว่างจํานวนประชากรย้ายเข้าหักลบกบั
จํานวนประชากรย้ายออก 

(จํานวนย้ายเข้า-ออก) 

ผลประโยชน์จากการวางผงัเมืองแบบกะทดัรัด

 
มีแนวโน้มลดลง ปี 2012 (H24) และปี 2014 (H26) มีประชากรย้ายเข้า มากกว่าประชากรย้ายออก

 จํานวนประชากรย้ายเข้า - ประชากรย้ายออก

 ส่งเสริมการอยู่อาศัยตามเส้นทางขนส่งมวลชน จํานวนประชากรย้ายเข้า - ประชากรย้ายออก

ตามเส้นทางขนส่งมวลชน

(คน)

(คน)

 ลดลง

คน

จําน
วน

คน
เดนิ

เท้า

(วนัหยดุ) 

แกรนด์พลาซ่าเปิดให้บริการ 
 

ลดลง 

สัด
ส่ว
นข

องจ
ําน
วน

อาค
ารพ

าณ
ชิย์
ว่าง

ผลประโยชน์จากการวางผงัเมืองแบบกะทดัรัด จาํนวนคนเดินเทา้และจาํนวนอาคารพาณิชยว์า่ง

จุดสังเกตการณ์ รวม จุดตามถนนโซกะวะ ช่วงเวลาสังเกตการณ์ ปี ส.ค.  ปี  
การสํารวจ 

) 

จุดสังเกตการณ์ ถนนชูโอ ย่านการค้านิชิมาจิ

 

เขตโรงเรียนประถมชิบะโซโนะและโรงเรียนประถมชูโอ

ปี 
 คน ปี 

คน คน  โรงเรียนประถมฯและมธัยมตน้ชิบะโซโนะ 

ผลประโยชน์จากการวางผงัเมืองแบบกะทดัรัด

ปีการศึกษา2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
โรงเรียนประถมชิบะโซโนะและโรงเรียนประถมชูโอ โรงเรียนประถมชิบะโซโนะและโรงเรียนประถมชูโอ



ราคาคงตวัอยู่ในแนวนอน 2006 (H18)

 2007 (H19) 
ของเทศบาลเมอืงโทยามะ กย็งัถือได้ว่า

ผลประโยชน์จากการวางผงัเมืองแบบกะทดัรัด 

บริเวณถนนวงแหวนระยะ
ตัดใหม่ (N=4)

(ถนน
)(N=28)

จังหวัดโทยามะ

ให้ราคาปี นับเป็น 

 สํารวจโดยรัฐบาล ม ก สํารวจโดยจงัหวดั ก ค

คาํนวณ จากข้อมูลสถติิของเทศบาลโทยามะ

บริเวณถนนวงแหวน
ระยะตดัใหม่

เมือง (ถนนวง
)



การลดปริมาณขยะ/การนาํกลบัมาใชใ้หม่

“ ”

1. 

เซส (ต่อไปเรียกวา่ “ ”) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 
“ปัญหาการจดัการขยะ” 

สามารถใหค้วามร่วมมือได้

“โปรแกรมถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(รับจา้งเหมาแรงงาน)” ระหวา่งเมืองโทะยามะ, JICA ( ) 
สาขาโฮขรุิข,ุ 3 ฝ่าย

เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554 
“แผนนาํเสนอร่าง” ในรูปแบบของโครงการความร่วมมือดา้นเทคโนโลยรีะดบั

รากหญา้ ( ) และไดร้ับการรับเลือก

.ศ. 2555  3 แลว้

1.1 โครการความร่วมมอืด้านเทคโนโลยรีะดบัรากหญ้า ( ) ของ JICA คอื
(1) วตัถุประสงค์

มีเทศบาล

(2) 
การรับผูม้าศึกษาดูงาน, การส่งพนักงานผูม้ีประสบการณ์ทาํงาน, การจดัสร้างฐานราก, 

อุปกรณ์

(3) 
อุตสาหกรรม/การพฒันาภูมิภาค สุขอนามยั การศึกษา/วฒันธรรม

ขนส่ง/คมนาคม
                 การเกษตร     อุตสาหกรรมป่าไม/้การอนุรักษป์่าไม้ ประมง
                 /มาตรการป้องกนัมลภาวะ

1.2 
(1) ความเป็นมาของโครงการ

หรือรี

ถูกเรียกวา่ “คาตาดอล” 

*คาตาดอล

(2) วตัถุประสงคข์องโครงการ
“สงัคมแบบหมุนเวยีนใชท้รัพยากร” 

“ขยะรีไซเคิล” จาก “ขยะ” 
“สหภาพ

คาตาดอล” /การให้
ความรู้ดา้นความปลอดภยั ฯลฯ จากเมือง



(1) เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย 4 ประการ 

50% 

(2) ส่งพนกังานไปประจาํการ 5 , รับพนกังานจากเมือง 2 

2. 

ปีงบประมาณ เมืองโทะยามะ

2555

29 สิงหาคม-6 กนัยายน 2555 2 คน

สังเกตการณ์สภาพปัจจุบันของขยะในเมือง
16 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2555 2 คน

สังเกตการณ์สภาพการรวบรวมขยะและการจัดการ, 

4-10 มีนาคม 2556 2 คน

ปีงบประมาณ เมืองโทะยามะ

2556

23-30 กรกฎาคม 2556 2 คน

สังเกตการณ์สภาพการรวบรวมขยะและการจัดการภายในอาํเภอโทะยามะ
29 สิงหาคม-3 กนัยายน 2556 2 คน

13-19 กมุภาพนัธ์ 2557 3 คน

ชาวเมืองด้วย

2557
20-26 สิงหาคม 2557 2 คน

อบรม
รายงานผลโดย

, ถงั
แยกขยะสาํหรับใชใ้นโรงเรียน, อุปกรณ์ความปลอดภยัสาํหรับคาตาดอล, ดว้ยงบประมาณของตน 
(กองทุน JICA)

หน่วย : พนัเยน

3. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 (ประมาณการณ์) รวม
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 4,233 2,611 2,120 8,964

( / ) 187 4,881 528 5,596

ค่าบริการ
(ค่าล่ามภาษา ฯลฯ) 707 1,080 500 2,287

ค่าจ้างเหมาทํางาน
(จัดทํา DVD) 788 0 0 788

(ค่าบริการทางด่วนพเิศษ) 33 10 0 43

ค่าใช้จ่ายแก่สาธารณะ
( ) 18 0 18

รวม 5,948 8,600 3,148 17,696

รับเงินกองทุน JICA 3,411 7,634 2,424 13,469

320,000 ชุด , 
ประถม/ , , สาํนกังาน

มีการแยกขยะอยา่งจริงจงัในแต่ละโรงเรียน

4. ผลการดาํเนินโครงการ

(สําหรับเดก็เลก็)

(กองทุน JICA)

10,000 ชุด 14,800 เรอลั (ประมาณ 600,000 เยน)

(สําหรับเดก็โต)

(กองทุน JICA)

20,000 ชุด 26,800 เรอลั (ประมาณ 1,100,000 เยน)



ถงัขยะคดัแยก
รวบรวมสําหรับ
โรงเรียน

(สีเขียว) ขยะเปียก (อาทิ ขยะสด)
( ) ขยะแห้ง ( )

(กองทุน JICA)

148 ชุด (เขียว/ ) 43,500 เรอลั (ประมาณ 2,100,000 เยน)

  (อ้างองิ) แผ่นพบัสําหรับให้ความรู้ (แจกจ่ายในงานประชุมรายงานผลดาํเนินการ เดือนสิงหาคม 2557)
(กองทุน JICA) 40,000 แผ่น 6,000 เรอลั (ประมาณ 270,000 เยน)

การลดปริมาณขยะฝังกลบ

สัดส่วนการนําไปรีไซเคลิ ปี พ.ศ. 2555
(ปี ค.ศ. 2012)

ปี พ.ศ. 2557
(ปี ค.ศ. 2014)

ค่าเป้าหมาย
0.6

2 %
(เดอืนสิงหาคม ปัจจุบัน)

4.05 %ค่าปฏิบัติ

2 หน้า/แผ่นพบั 3 ตอน

(ด้านหน้า)
โลโก้ของ JICA/ตราสัญลกัษณ์เมืองโทะยามะ

“ ”

(ด้านหลงั)
, ขวดแก้ว, พลาสติก, 

กระดาษ ฯลฯ

(อา้งอิง) การรวบรวมโดยแบ่งแยด/การคดัเลือก

“ขยะแห้ง”

ศูนย์แยกขยะรีไซเคลิ
แบ่งเป็นประเภท อาทิ กระป๋องหรือขวดแก้วหรือกระดาษ ฯลฯ ภายในศูนย์

   มีแผนในการจัดจ้างสหภาพคาตาดอล

60 % เมือง

  

(อ้างองิ) 

50% 



ผลจากการเจรจาโดยทุกส่วนงานของเมือง

(อ้างองิ) ชุดและอุปกรณ์ความปลอดภัย

(หมวก, , กางเกงทํางาน, แว่นตา, ถุงมือนิรภัย, , รองเท้านิรภัย)

(กองทุน JICA)

190 ชุด ( 2 ตัว) 25,840 เรอลั (ประมาณ 1,300,000 เยน)

/อุปกรณ์ความปลอดภัยจากนายกเทศมนตรีแก่ตัวแทนคาตาดอล

มะและ JICA 4 
ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก

5. สรุปภาพรวมของโครงการ

























































Meguru kun Kogomi chan

การลดปรมิาณขยะและการยดึอายุของ ป่า

มกราคม 

เกียวโต

สาํนกังานการควบคมุการฝังกลบ

 โครงการพฒันาศกัยภาพในการบรรเทาสาธารณภยั / 
ภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ประเทศไทย)

ภาคตะวนัออก

 กนัยายน ความสามารถในการ

เผา ตนั วนั

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ภาคใต ้

ภาคใต ้

ภาคตะวนัออก

ภาคเหนือ

ปรงุอาหาร

ศนูยร์ีไซเคิลทรพัยากรภาคใต้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

เขต Sakyo

เขต Kita

เขต ukyo

เขต 
Nishikyo

เขต 
Fushimi

ประมาณ ลา้น 
ลกูบาศกเ์มตร

Clean Center ภาคตะวนัออก ปิด
 2013

ซากา้
ซากา้

(ขอ้มูลปีกอ่น)
เกียวโตจะ

 Mitsutari, Kyoto

ปี  ปี 



ป่า Otowa Eco Land

ประกาศแผน มีนาคม 
ปี
ปี

จากช่วงประกาศแผน ใชเ้วลา ปี จงึแลว้เสรจ็
ค่าใชจ้า่ยในการสรา้งโดยรวม ประมาณ .

4

เหมาะสม

กลบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ระยะการขนไมไ่กลจากเมืองและใชเ้วลาไมน่าน

 สามารถรกัษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละภูมิทศันป์ระวตัศิาสตร์
ของเกียวโตได ้

ซากา้ งานการฝังกลบ



ปริมาณขยะ (
)

ในชว่ง 

ปีกอ่น

ปี

ปีกอ่น

ปี

 แสนตนั

สูงสุด

ปี 

 แสนตนั

เป้าหมาย

ปี 

 แสนตนั

 ปีกอ่น

ปี

แสนตนั

ปัจจบุนั

ปี 

 แสนตนั

เป้าหมายชว่งกลาง

ปี 

 แสนตนั

รูปภาพ กราฟปริมาณขยะเมืองเกียวโต( )

 ในอกี ขา้งหนา้ 
เป้าลดปรมิาณขยะให ้
เทา่กบัปี

บรรลุเป้า 

%

ศก.ฟองสบู่ ภาวะŤ ศก. Ť
ศก.Ťฟองสบู่

ศก.บูมŤในช่วงศก.บูม
ในช่วง 

เป้าหมายการดาํเนินการ สาํหรบัปี
ประมาณ . แสนตนั

8
. แสนตนั

ปี 

, ปรมิาตร 
ประมาณ

ประมาณ ตนั
ตนั

ตนั

ขนขยะไปยงั ป่า 
ประมาณ ตนั ตนั

กราฟแสดงปรมิาณการขนเขา้มายงัป่า Otowa Eco Land

ปริ
มา
ณ
กา
รนํ
าเ
ข้า

ตนั

 ถึงแมป้ัจจบุนัในเมืองเกียวโต เราสามารถบรรลุผลในการลดขยะตามแผนไดแ้ลว้ก็ตาม แตห่ากยงัมีขยะ
ก็จะสามารถรองรบัขยะไดอ้กีเพียงแค่
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(อาคารโรงงาน) 

( ) 

ความสงูปล่องไฟ 

กาํลงัการผลติ ตนั วนั ( ตนั วนั ไลนผ์ลติ  
ไลน์

เทคนคิการหลอม ใชเ้ทคนคิ 

งกวา่าในClean center 
1200 และปลอ่ยใหเ้ย็นตวัลง                  

Slug ตอย

, ขนถ่ายไปยงัโรงกาํจดัขยะ เขา้สูเ่ตาเผา และสูก่ารฝัง

มาลดปรมิาณขยะกนัเถอะ!



Biodiesel fuel production facility 
Administration section of Kyoto City South Clean Center

Oil recycled in Kyoto











•
พัฒนาสงัคมใหก้ลบัคนื

ICLEI และเมอืงสมาชกิ
ตา่งๆของICLEI

                                                                     มจิเิอะ คชิกิามิ
                                                                     ผูอ้ํานวยการ
                                                                     
                                                                     ชมุชน (ICLEI) -
                                                                     

michie.kishigami@iclei.org
 29 มกราคม 2558

หวัขอ้ในการนําเสนอโดยสงัเขป

• ความรว่มมอืของรัฐบาลระดบัชาตแิละรัฐบาล : 

• ความสําคญัของวธิใีนการปฏบิตัแิบบ bottom-up approach และความสําคญัของการสรา้งขดีความสามารถในระดบั

• บทบาทของสภา (ICLEI)

• วธิกีาร รับมอืสภาพอากาศในระดบัชมุชน

• ปรับสภาพอากาศ

• การสรา้งความตระหนัก - กรณีของประเทศอนิโดนเีซยี

รัฐบาล

ขอ้มลูจาก http://www.clair.or.jp/e/pub/others/index.html

47 ระดบัภมูภิาค : 43 เขตการปกครอง โตเกยีว โอซากา้ เกยีวโต ฮอกไกโด

 770 เมอืง : 20 (จํานวนประชากรเกนิ 500,000 คน)

43 เมอืงศนูยก์ลาง (จํานวนประชากรเกนิ 300,000 คน)

 40 เมอืงพเิศษ (จํานวนประชากรเกนิ 200,000 คน)

                            667 เมอืง

            746 เมอืง

   183 หมูบ่า้น

โครงสรา้ง

35.20%

การจดัสรรภาษี
17.60%

เบกิจากสํานกังาน
ทรพัยส์นิแผน่ดนิ 

14.70%

13.30%

 , 19.20%

รายไดร้วมในปีงบประมาณ 2553



ของนโยบายสภาพอากาศ

นโยบาย
ระดบัชาติ

แผนงานและ
กฎหมาย
ระดบัชาติ

มอบสูร่ัฐบาล
วธิกีารปฏบิตั ิ
สําหรับรัฐบาล เงนิอดุหนุน

การตรวจสอบ
ความคบืหนา้

แผนปฏบิตักิาร การปฏบิตักิาร 

การบรรเทาผลกระทบ

แผนปฏบิตักิาร เป้าหมาย จัดเก็บขอ้มลู

ตน้แบบ อนาคต 
เงนิอดุหนุน

• การบรู

นโยบาย
ระดบัชาติ

แผนงานและ
กฎหมาย
ระดบัชาติ

มอบสูร่ัฐบาล
วธิกีารปฏบิตั ิ
สําหรับรัฐบาล เงนิอดุหนุน

การตรวจสอบ
ความคบืหนา้

แผนปฏบิตักิาร การปฏบิตักิาร 

    การปรับสภาพอากาศ

      แผนปฏบิตักิาร

ทําการวจิยั

ศกัยภาพ

•    ความสามารถในการแสดงตวัอยา่งในการดําเนนิงานและการใหบ้รกิารประชาชนในเขตของตนเอง ( ปลกูสรา้งตา่งๆ ... )

•  

•

• ตา่งๆ

•

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ การใหค้ําแนะนํา และการสนับสนุนทางการเงนิ

 โดย

รัฐบาลแหง่ชาต ิองคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์รระดบัภมูภิาค 

สถาบนัการวจิัย

เครอืขา่ยแนวราบของ

•บทบาทของ

● ผูน้ําตา่งๆ
สนับสนุน และผูว้า่
การตา่งๆ  ในการเจรจาอนุสญัญา

● เรง่การดาํเนนิการ
โครงการ/โปรแกรมนํารอ่ง และการประสานงานในระดบัโลก

● เปิดประตสููก่ารแกป้ญัหา
จัดทํากจิกรรมเครอืขา่ย

ตา่งๆ การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร และการประชมุระหวา่งประเทศ



•
การวเิคราะห์
1. มอบหมายงาน และ
จัดเตรยีมความพรอ้ม
2. บนัทกึและคาดการณ์การ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
3. กําหนดวธิกีารและลําดบั
การแกป้ัญหา

ลงมอืกระทาํ
1. อนุมตัลิําดบัความสําคญั
2. พัฒนาแผนการจัดการเฉพาะ
3. ลงมอืปฏบิตั ิ

เรง่การดาํเนนิการ
1. ตรวจสอบและทบทวน
2. รายงานและทบทวน
3. ยกระดบั

การสนับสนุนของ ICLEI 
“โปรดสนับสนุนเราถา้คณุตอ้งการชว่ยลดระดับคารบ์อน”

มาตรฐานวธิรีะดบัโลก สําหรับอตัราการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกของชมุชน

• มาตรฐานวธิรีะดบัโลก สําหรับอตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ของชมุชน

- กรอบการทํางานระดบัโลกสําหรับประเมนิและรายงานอตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของชมุชน

- สอดคลอ้งกบัแนวทางของ IPCC 2006 ในการจัดการดแูลการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกแหง่ชาติ

- พัฒนาความรว่มมอืกบั WRI  ICLEI  C40  World Bank UN-Habitat และ UNEP 

- รายงานอตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

-

http://www.iclei.org/our-activities/our-agendas/low-carbon-city/gpc.html

•การลงทะเบยีนระดบัคารบ์อน (Carbonn) ในอากาศ
การรายงานออนไลนโ์ดยสมัครใจจากรัฐบาล ปกครองสว่น

หวัขอ้ในการรายงาน:
- เป้าหมายดา้นกา๊ซเรอืนกระจกและแผนปฏบิตักิาร
- จัดเก็บขอ้มลู (ชมุชน  ภาครัฐ ฝ่ายตา่งๆ)
- แผนปฏบิตักิาร (การประเมนิผลดว้ยอตัราการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจก)

การแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้ํา
ความรับผดิชอบและความโปรง่ใส
การ
การเขา้ถงึเงนิทนุและการมสีว่นรว่มของพลเมอืง

http://carbonn.org/home/

•
มากกวา่ 

5000 
รายงาน
ผลการ

ดําเนนิการ

1092
ความ

รว่มมอื(ดา้น
พลังงาน

และอากาศ)

        มากกวา่ 

12% 
ของประชากรเมอืงโลก

44 
    ประเทศ 

500
รายงานจาก
รัฐบาล
และองคก์ร
ปกครองสว่น

การปฏบิตักิารปรบั
สภาพอากาศ
การปฏบิตักิาร
บรรเทาผลกระทบ

2.28 Gt
CO2e 
ผลรายงาน
อัตราการ
ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกะจก
ประจําปี



• ความคบืหนา้ในการปรับสภาพ

นายกเทศมนตรี : :114 การลงนามใน Durban Adaptation Charter

: วจิยัลา่สดุ พบผูส้นับสนุน / 

          การประชมุ Resilient Cities Congress series ( ปี 2553 เดอืนมถินุายน เมอืงบอน ประเทศเยอรมน)ี

          การประชมุ Resilient Cities Asia-Pacific 2015 ( 11-13 กมุภาพันธ์ 2558 กรงุเทพฯ) 

ประวัต ิ: รายงานการปฏบิตักิารปรับสภาพอากาศ 1,089 ใหก้บั cCR

โครงการ : การเสรมิสรา้งศกัยภาพของรัฐบาล : นําแนวคดิ วธิกีารนโยบาย 

นําเสนอ ดําเนนิการ 
และกรณีศกึษาตา่งๆ

•
การฝึกอบรมชมุชนดา้นการ

อากาศ (ฟิลปิปินส,์ )

การปรับสภาพอากาศเมอืงตา่งๆ
ในเอเชยี (สถาบันการวจิัยตา่งๆ
ของอนิเดยีและฟิลปิปินส ์)

สภาพอากาศ
เมอืงตา่งๆของเอเชยี (อนิเดยี, 
อนิโดนเีซยี, ไทย, เวยีดนาม)

อากาศ  
(สหรัฐ- )

(การบรหิารทรัพยากรแบบ
บรูณาการในเมอืงตา่งๆของเอเชยี) ใน 6 
ประเทศเอเชยี

• สรา้งความตระหนักและ อากาศ 
~ แลว้ ในโบกอร ์ประเทศอนิโดนเีซยี

ประชากร: ประมาณ 900,000 คน  

60 กโิลเมตร จากกรงุจาการต์า

ระดบัความสงู: 250 ~ 300 เมตร

ยา่น : 70%, : 30%

ตดิขดั และสภาวะมลพษิ

การ ของของเสยีและปัญหา

• การควบคมุรถตูข้นาดเล็กและกฎขอ้บงัคบัดา้นการจราจร

ชว่ย



•ไบ

                                            มถินุายน 2549 โดยสารประจําทาง ดเีซลในเขตเทศบาลเมอืง

                                            สงิหาคม 2550 ทดสอบโรงงานสําหรับการผลติไบโอดเีซล

• ความทา้ทายของเมอืงโบกอร์

•

จากรา้นอาหาร

จากชมุชนและโรงเรยีน

ดว้ยแคมเปญสรา้งความตระหนักและการใหค้วามรู ้

• การปรับปรงุเทคโนโลยกีารผลติและการพฒันา

• ผลประโยชนร์ว่มจากโครงการ

 ไบโอดเีซล

ประหยัด

การปรับปรงุเทคโนโลยไีบโอดเีซล

การสาธารณสขุ

การ

การสรา้งงาน

•

ICLEI-Local Governments for Sustainability : www.iclei.org
carbonn Climate Registry (cCR) : http://citiesclimateregistry.org
Advocacy: www.iclei.org/climate-roadmap

ขอบคุณ ค่ะ



เมอืงคติะควิชู

คารบ์อน = Teitanso
เขยีนวา่ ระบบนเิวศ Teitan ตวัสดีํา

2

เมอืงคติะควิชู 

บรษิัทโตโต ้
จํากัด

(2463)

โรงงานเหล็ก ยาฮา
ตะ (2444)

บรษิัท ยาซะกา
วา้ อเิลคทรคิ 
คอรป์. (2468

เมอืงคติะควิช ู สมบรูณ์

เมอืงคติะควิชู และตน้กําเนดิ
อตุสาหกรรม

ประวัตเิมอืง

: 487.89 ตารางกโิลเมตร
ประชากร: 964,461 คน ( 1 มถินุายน 
2557)
เขตการปกครอง: 7 (โมจ ิ,โคครุะ-คิ
ตะ ,โคครุะ-มนิาม,ิ วากามทัส,ุ ยาฮาตะ ฮกิาช,ิ ยา
ฮาตะ นชิ,ิ โทบาตะ)
นายกเทศมนตร:ี เคนจ ิคติะฮาชิ

Shanghai
Kitakyushu

Tokyo

อทุยานแหง่ชาตฮิริาโอะ
ได ควาซ ี

อทุยานแหง่ชาตเิมการิ  เทอืกเขา โฮบาชริะ
ภเูขาซารากรุะ

ใจกลางเมอืง
รอ้น ชกูะ โน ทากิ

ภายในป่าสงวนแหง่ชาติ มกิะฮานะ

• 40%
• 210 กม. หนัเขา้หาทะเล

มอ่น ทะเลซโุบนาดะ
• และภเูขาตา่งๆ

3

โรงงานเหล็ก ยาฮาตะ
ของเมอืงคติะควิชูนบัเป็น
ศนูยก์ลางทางอตุสาหกรรมของ

20 

2 ควนัจากโรงงานกอ่ปัญหาแกพ่ลเมอืง

“เราตอ้งการทอ้งฟ้าสฟี้า!”

ทําการศกึษา บนัทกึปัญหามลภาวะดว้ยฟิลม์
ขนาด 8 มม. และเผยแพรผ่ลศกึษาดงักลา่ว

ประวตัขิองความพยายาม ของเมอืงคติะควิชู 

4



สมยัประชมุศกึษาโดยอาจารยม์หาวทิยาลยั

/ 

ภาคธรุกจิ มหาวทิยาลยัตา่งๆ และรฐับาลเขา้รว่มสนบัสนนุความ

พันธมติร
ความรว่มมอืจากภาครัฐบาลความรว่มมอืจากภาคธรุกจิ

ความพยายามของพลเมอืง

5

/ การผลติภาพยนตรส์ารคดอีสิระ

/ อปุกรณ์ป้องกนัมลภาวะ

’60

การ อศัจรรย ์จาก

โซนเมอืงคติะควิช ู ควนัพษิสตีา่งๆ

“ทะเลแหง่ความตาย” แบคทเีรยีบาซลิัส โคลกิ็ไมส่ามารถ

มชีวีติอยูไ่ด ้

ภเูขาวากามัทส-ุก ุถัดจากอา่วโดไก

ทางทะเลกลับคนืมาภายหลังจากการขดุลอก

6
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เมอืงคติะควิชู 

(ซลัเฟอรอ์อกไซด)์
(MG-SO3 / 100 cm2 / วนั)

การพฒันาทางเศรษฐกจิ
( : 1แสนลา้นเยน)

การหมดไปของมลภาวะ 
พรอ้มกบัการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ

: " “ โดย World Bank 

7 8

2444

2493

การสรา้งสภาพแวดลอ้มในระดบั
ภมูภิาคและระดบัโลก
การสรา้งสภาพแวดลอ้มในระดบั
ภมูภิาคและระดบัโลก

& โซนยทุธศาสตรร์ะดับนานาชาติ
ไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นเมอืงตน้แบบ โดยโครงการ OECD Green Cities Programme (2544)

การดําเนนิการของโรงงานผลติเหล็กยา
วาตะ

ควันและเขมา่

พัฒนาเป็นเมอืงผลติเหล็ก

วกิฤต

การรณรงคต์อ่ตา้นมลภาวะของชมรมสตรี

เมอืงมกีารดําเนนิมาตราการตา่งๆ

พระราชกฤษฎกีาป้องกันมลภาวะ
และบทสรปุของขอ้ตกลงควบคมุมลภาวะ

มาตรการของผูป้ระกอบการ
การปรับปรงุกระบวนการผลติ, การกําจัดสาร

, 
เขยีว, 

เอาชนะปัญหามลภาวะ

จากยคุ’60

นโยบายควบคมุ
มลภาวะ

จากยคุ’80 KITA (2523)

นโยบายตา่งประเทศ

วสัดทุมีวีฏัจักรเป็นมติร

นโยบายสงัคมชวีภาพ

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้น
(จากปี 2531)

21 
คติะควิช ู
2539

มาตรการในการลดขยะจากครัวเรอืน (2543, 2549)
คา่ธรรมเนยีมสําหรับกําจัดของเสยี นับเป็นพระราช

ทบทวนคา่ใชจ้่าย

การอยูร่ว่มกันของการอนุรักษ์

อตุสาหกรรม
เมอืงนเิวศ คติะควิช ู

(จากปี 2541)

ไซตส์ําหรับการประมวลผล PCB  ปี 2544 เอกสารอยา่งเป็นทางการจากการประชมุสดุยอดโจฮันเน
สเบริก์

ระบถุงึ เมอืงคติะควิช ู(2545)

เมอืง
จาก Grand design (2547)

การดําเนนิการและการ
ประเมนิผลกจิกรรมในทาง

ปฏบิัตติา่งๆ

แผนงานภมูปิระเทศสเีขยีว (2552)

8



การพฒันาเมือง
โครงสร้าง

CO2 Reduction:20%

ขอ้มลูอตุสาหกรรม

 สวนสนกุ Space World,

ศนูยก์ลางชุมชน

เขต

→สง่พลงังานความรอ้นสูโ่รงงานตา่งๆ

→สง่พลังงานไฟฟ้าสูเ่มอืง

ระบบผลติพลงังาน Higashida 

สรา้งกระแส
ไฟฟ้าโซลารเ์ซลล์

ไมโครกริด

กา๊ซ CO2ลดลง 20%

สถานรีถไฟ

ระบบพลงังานแบบบรูณาการ : 

หมูบ่า้นสเีขยีว Higashida

10

11

ภาพแสดงถงึพลงังานตา่งๆ – การบรหิารจดัการอยา่ง
ชาญฉลาดโดยพลเมอืง

การ
CT "คลัสเตอรร์ะบบการบรหิารจัดการพลังงาน (CEMS)

ศนูยช์มุชนอจัฉรยิะ ( ณ ควิช ูฮวิแมน 
)

12

การลดระดับการใชพ้ลงังานสามารถเป็นไปไดด้ว้ยระบบการเฝ้าตดิตามการประหยัดพลังงานและการควบคมุการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

รปูภาพดา้นบน : การแสดงสถานะอปุทานและอปุสงคข์องพลังงานดว้ย NS-
ELEX BEMS
รปูภาพดา้นลา่ง : 40kWอยูท่าง
ดา้นซา้ย และขนาด50kWอยูท่างดา้นขวา

คลนิกิ Higashida 

ชารจ์ EV ความเร็วสงู โดย NS-ELEX 
ประสทิธภิาพในการชารจ์ไดต้ามกําหนดเวลาและ
ระยะทางในการเดนิทาง

ระบบ
รอ้น

แผงรับความรอ้นจาก
แสงอาทติย์

หอพักคติะควิชขูอง บรษิัท นปิปอนสตลี
แอนดซ์มูคินิเอ็น
ประโยชนจ์ากพลังงานความรอ้นของ
แสงอาทติย/์ ลม/ ความรอ้นโลก

Energy supply and demand status at Kitakyushu Jigyo Center (KJC)

Current accessed power
Total demand

High voltage access Solar power generation Development wing Production wing FA wing

Storage battery Medium speed charger (15kW) High speed charger

Standard

Elevator

Saved power:  682kW

Virtual EV Virtual EV



13

ประชาชนผลติพลังงานดว้ยตนเองในฐานะผูบ้รโิภคมอือาชพี (ผูผ้ลติ / ผูบ้รโิภค)

“หนา้จอการแสดงผล” 
คา่ไฟฟ้าและคําแนะนําในการประหยัดพลังงานตามสถานะ
ความตอ้งการ

"Higashida H2" 
7 ครอบครัวอาศัยอยู่

หนา้จอ
การ
แสดงผล
ใน
ครัวเรอืน

มเิตอร์
อัจฉรยิะ

CO2 ลดลงถงึ 30% ในคอนโด
216 ครอบครัว “Livio Higashida Ville Courte”

ลด CO2 ลง 10,000 ตนั / 5 ปี + เศรษฐกจิเชงิรกุ

การสรา้งไฟฟ้าจาก
โซลารเ์ซลล์

หลงัคา PV

PV 

PV อาเขตในเวลากลางวนั

ไฟ LEDในอาเขตเวลากลางคนื

ไฟLED

รถยนตไ์ฟฟ้า

พลงังานลม

จักรยานเมอืงพรอ้มระบบไฟฟ้า

: เมอืงคติะควิชู

โครงสรา้ง
" Murasakigawa กบัโครงการพลงังานหมนุเวยีน"

14

สถานรีถไฟ

โซนสนับสนุนอโีคไ่ลฟ์

1) 
2) สามารถหาพลังงานมาใชด้ว้ยตนเองไดด้ว้ยการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน
3) 
4) 
5) 

15

Kokura

ชอ่งแคบ
Kanmon

สมาชกิ: 15 โรงงาน

Tobata

 Wakamatsu

โดไก-wan

และลดของเสีย
แนวคดิ

"โรงงาน" เป็น " " โดยรว่มกนัใช้
ประโยชนจ์ากทรพัยากรและพลงังาน

โครงการตามแผน (ตวัอยา่ง)

ลดการใชท้รพัยากรและพลงังานในระดบัเมอืง

การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของพลงังานและ ผลติภณัฑ ์Bi-products ในกลุม่

การไหลเวยีนของทรัพยากรและพลังงาน และ
มาตรการตอ่กรกับภาวะโลกรอ้นในระดับเมอืง

สรา้งความเขม้แข็งของอํานาจในการแขง่ขันระหวา่ง
ประเทศโดยการ

พลังงาน
แบบใหม่

คาดหวงั

ไซเคลิ

จา่ยกระแสไฟฟ้าและพลังงานความรอ้นไปโรงงาน
รอบๆโดยการใชอ้ปุกรณ์กูค้นืพลังงาน 

อาศัย

16



การประหยัดพลงังานแกธ่รุกจิ SMEs

SMEs 

ประหยัดพลงังาน. 

เมอืงใหก้ารสนบัสนุนแนวทางแกธุ่รกจิ SMEs ในการ
ประหยดัพลงังาน

ประเด็นสาํคญั

จํานวนเงนิชว่ยเหลอื
/ ของคา่ใชจ้า่ย

                                        สงูสดุ 3 ลา้น

ออกแบบและดําเนนิการโดยผูป้ระกอบการ SMEs 
เมอืงคติะควิช ู
เสรมิสรา้งโอกาสทางธุรกจิแกธุ่รกจิ SMEs 
เมอืงคติะควิชู

การสรา้งไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

( )

ใชพ้ลงังานธรรมชาติ
"พลงัของลม", "แสงของดวงอาทติย"์,"ความรอ้นของแผน่ดนิ“
ระบบอาคารคารบ์อน

"อาคารฉนวน", "BEMS" 
“ "

 ลดระดบั CO2 ลง: 36%

การประหยดัพลงังานสําหรบัภาค
ธรุกจิ SMEs

17

วนัไมใ่ชร้ถยนต ์พรอ้มรบัสทิธปิระโยชนจ์ากระบบ

ขนสง่สาธารณะ

JR และโมโนเรล ใหย้มืจักรยานไฟฟ้า (จักรยานของเมอืง)

ระบบการขนสง่

18

เชงินเิวศ

ผลลพัธ์

ลดลงของคา่ใชจ้า่ยและมลภาวะ

ลดการเกดิอบุตัเิหตทุางการจราจร

การศกึษาความเป็นไปได:้
จัดหาขอ้มลูชารจ์รถไฟฟ้า โดยระบบนําทางรถยนต ์ฯลฯ

สถาบนั : Yaskawa Information CO., 
Nissan CO., Zenrin CO.

ดว้ยความความร่วมมอื : กบัเมอืงคติะควิช,ู FAIS

kokurakita-
เขา้ชารจ์ไฟไดท้กุวนัตลอด 24 

19 20

โชว์รูมสีเขียว สวนชีวชาต ิHibikinada

:ชวีชาต ิHibikinada

  คารบ์อน :ยคุหนา้แหง่โครงการสวนพลงังาน
การรไีซเคลิทรพัยากร: เมอืงเชงินเิวศ

20



การพฒันามนษุยแ์ละสงัคม
เวท ีคติะควิชู อโีคไลฟ์

22

23

นทิรรศการจากองคก์รตา่งๆประมาณ 100 กลุม่
 บรษิัทผูส้นับสนุนประมาณ 50บรษิัท

l 24



ขยะจะไมถ่กูนําออกไป

ไมม่กีารแจกใบปลวิ

ใหมไ่ดจ้ะถกูนํามาใช ้

ตะเกยีบแบบฉีกจะไมถ่กูนํามาใช ้

กรณุาใหผ้ม ¥ 100. 

ไดร้ับขยะ

ขอบคณุครับ

ได ้¥ 100

25

การไมใ่ชไ้ฟฟ้า

26

เปิดรับ “ ” 
จากทกุๆคน

27

ใหค้าํแนะนําในการแยกแยะประเภทขยะในครวัเรอืน 
ถกูกระทาํโดยพลเมอืงกวา่ 10,000 คน (กรกฎาคม 2549)

ขยะ

พลเมอืงใหค้ําแนะนําในการแยก
ประเภทขยะลด : 30%

ขยะบรรจภุัณฑพ์ลาสตกิกระป๋องและขวดแกว้ ขยะพลาสตกิ

: เมืองคิตะคิวชู 

นโยบายความสมัพนัธป์ระชาชน (สงัคม)

28



สถานสีําหรับฝากขยะบรรจภุัณฑก์ระดาษและถาดกระดาษ ผา่น
กระบวนการในการนํากลบัมาใชใ้หม่

อปุกรณ์

29

การปลกูตน้ไม ้1ลา้นตน้

ทางเดนิสเีขยีว
สวนสาธารณะและรมิถนน

เมอืงคติะควิชหูวงัวา่จะไดป้ลกูตน้ไมใ้หมอ่กี 1 2565

ประชาชน
สาธารณะ

บรษิทัตา่งๆ

บรษิัท Hibikinada
Development Co.

โรงงาน TOYOTA Kyushu

ป่าไมข้องประชาชน :  “ถา้ทกุคนชว่ยกนั เราทกุคนสามารถปลกูตน้ไม ้1 ลา้นตน้ได!้”

30

การทาํขอ้สอบ คติะควิชูเมอืง

31 32



การสง่เสรมิการใชห้ลกั 3R (ลดใช ้นํากลบัมาใช ้และการรไีซเคลิ)
ในกจิกรรม 3R 

1. ลดการใช ้
2. นํากลับมาใช ้
3. การรไีซเคลิ
4. ไมเ่ฉพาะเจาะจงวา่ขอ้ใดสําคญักวา่

33

1. ลดการใช้

34

[เปิด] เมษายน 2545
[ ] 4,100 ตารางเมตร
[ ] ประมาณ 100,000 คน
[ ]  คน
[ ] 65 คน

พพิธิภณัฑ์

อนาคต!
ปัจจุบนั!

35 36



(อาสาสมคัร)

เกมคดัแยกขยะ

กจิกรรม

37

แบง่ปนัเกร็ดสาํคญัๆในการเอาชนะปญัหามลถาวะในอดตี

การใหค้วามรูแ้กผู่บ้รโิภค – ระบบนเิวศเป็นอยา่งไร

งานฝีมอืจากวสัดเุหลอืใชเ้ชน่ขวดพลาสตกิ ถงุขนม
และเปลอืกหอย

(อาสาสมคัร)

38

ออกมามากมาย

ในชว่งสมยักอ่น

หลงัเกษยีน (60)

(15)

เด็กๆ

ถา่ยทอด

ถา่ยทอด

อาสาสมคัร

39

หนงัสอือา่นนอกเวลาสง่เสรมิจติสํานกึดา้น
เด็กเล็กจนถงึมธัยมตน้

สมดุรปูสําหรับเด็กเล็ก 
( / ขนาดใหญ ่รุน่อกัษรเบรลล ์ซดี)ี
(สําหรับนักเรยีนและสําหรับครู)
สําหรับเด็กประถม 1 และ 2
สําหรับเด็กประถม3 และ 4 
สําหรับเด็กประถม 5 และ 6
( 9) 
สําหรับนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน้

คําอธบิายพรอ้มตัวอยา่งกรณีของเมอืงคติะควิชู
งา่ยตอ่การอา่นพรอ้มรปูและภาพประกอบ

40



“Green Workbook” 

สําหรับเด็กประถม 1 และ 2

สําหรับเด็กประถม3 และ 4 

สําหรับเด็กประถม 5 และ 6

คูม่อืการใช ้

41

การด์ “Eco-tori story”

42

กจิกรรมนํารอ่งทางนเิวศ

หนังสอืพมิพ ์Teitan (
)

ตุก๊ตามาสคอต Teitan ทําขอ้สอบ “คติะควิชเูมอืง
”

43
เขา้รว่มเทศกาลงาน ‘Sprinkling water event’

กจิกรรมตา่งๆของ ‘Teitan’ 

การประชาสมัพันธใ์นงานเทศกาลของสถาบนั
เทคโนโลยนีชินิปิปอน

สตกิเกอรโ์ฆษณารอบรถไฟ คติะควิช ู โม
โนเรล

การประชาสมัพันธใ์นงาน “คติะควิช ูณ 
เวท ี Ecolife กบั คมุามง”

การ “หอ้งประชาสมัพันธ์ Teitan”
กลางจังหวดั

44



“งานแกรนด ์ไพรซ ์ยรู ุเคยีระ 2014  (ตุก๊ตามาสคอตตา่งๆ ) 
นานาชาตชิูบเูซ็นแทรร ์ในจงัหวดัไอชิ

70,000 คน 

45

สนิคา้สง่เสรมิการขาย ‘Teitan’ 

46



- เมอืงแมแ่บบคติะควิช-ู 

เมอืงคติะควิช ู , ผูอ้ํานวยการบรหิาร
มหาวทิยาลัยรทิสเุมอกินั , อาจารยพ์เิศษ MBA
มหาวทิยาลัยโตเกยีว, 

ฟมุโิอะ โอออูิ
มกราคม 2558

ยคุ’60

ปจัจบุนั

1

ระเบยีบวาระ

I. ภาพยนตร์

II. โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

III. การสาธติ

IV. กรณีตวัอยา่งจงัหวดัระยอง

2

ระเบยีบวาระ

I. ภาพยนตร์

II. โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

III. การสาธติ

IV. กรณีตวัอยา่งจงัหวดัระยอง

3

ระเบยีบวาระ

I. ภาพยนตร์

II. โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

III.         การสาธติ

IV.          กรณีตวัอยา่งจงัหวดัระยอง



ประโยชนข์องกรณีโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิช ู– ประเทศไทย 

4

รฐับาลไทย

นาย อาคม เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ(สศช.) กรณโีมเดลเมอืง
แมแ่บบคติะควิช ู เมอืงคติะควิชไูด ้
ทํา

นาย เมอืงคติะควิช ู 5 คน และได ้
กลา่วปาฐกถาพเิศษใน
นายกเทศมนตร ี/ รองนายกเทศมนตรขีองเมอืงคติะควิช ูและนักธรุกจิราย
สําคัญๆในจังหวัดฟกุโุอกะอกีดว้ย

นาย อาคม ยังไดเ้ขา้พบ ดร.
รว่มมอืระหวา่งประเทศและระดับ

เมอืงตอ่ไป

นาย 

• เมอืงนเิวศ ( )
• Higashida ชาญฉลาด
• พพิธิภณัฑ์
• Water Plaza ( )

ประโยชนข์องโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิช ู– ประเทศไทย 

อ้างองิจาก:  http://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/81272-id81272.html

นาย 
6 พฤศจกิายน 2556 วา่ไทยสามารถ

ปรับรปูแบบของเมอืงแมแ่บบคติะควิชมูาใช ้

ผูค้นในระแวกดงักลา่วไดร้ับผลกระทบจาก

รัฐบาลไทยไดป้รับรปูแบบของโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิช ูมาใชก้บันคิมอตุสาหกรรมตา่งๆอยา่งรวดเร็ว

5

ประโยชนข์องกรณีโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิช ู– ประเทศพมา่

6

รฐับาลพมา่
ดร. คาน ซอว ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกจิ ไดแ้สดง
ความสนใจตอ่กรณโีมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชเูป็นอยา่งสงูและไดแ้จง้กรณี

. ตะควิชู

กรณโีมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชไูดร้ับการอธบิายตอ่สมาชกิของกระทรวงการ
กุง้ (YCDC)

เอกสารภาษาพมา่ยังไดร้ับการแจกจา่ยตอ่สมาชกิดังกลา่วอกีดว้ย

สมาชกิ
พัฒนาเมอืง ยา่งกุง้ (YCDC) ไดแ้สดงความสนใจตอ่กรณเีมอืงแมแ่บบคติะควิชู
เป็นอยา่งสงู 
แบบาคติะควิชแูละตามมาดว้ยการจัดสมัมนา

ประโยชนข์องกรณเีมอืงแมแ่บบคติะควิชู
โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชมูี วางรากฐานสําหรับ
ของสภาพแวดลอ้มเมอืงของพวกเขา 

ในการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของเมอืง เหมาะสมกบัเมอืง
ของพวกเขา

อะไรคอืวธิกีารและโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

7

วธิกีารคอื ...
3 องคป์ระกอบสําคญั ( )

ใคร?

อยา่งไร? อะไร?

โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู
เมอืงคติะควิชไูด ้ มาจากมาตรฐานระดับโลกในการวางผังเมอืงของ

และการกอ่สรา้ง

การสง่มอบงานการสง่มอบงาน

โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู
มาตรฐานระดบัโลกของ

บรษิทัอารปั 
ประสบการณ์และความ

ของเมอืงคติะควิชู



ลกัษณะเฉพาะ : พลวตันยิมในภมูภิาคเอเชยี

8

จากผสมผสานแพลตฟอรม์มาตรฐานระดับโลกและประสบการณข์องเมอืงคติะควิชเูขา้ดว้ยกนั ทําให ้โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชเูป็นวธิกีารในการลดปรมิาณ
คารบ์อนและดํารง
วธิกีารดังกลา่วมคีวามเหมาะสมเฉพาะสําหรับภมูภิาคเอเชยี จากภมูภิาคยโุรปไมส่ามารถนํามาใชใ้นการจัดโซนในภมูภิาคเอเชยีได ้

โรงงานอตุสาหกรรมยา้ยออกไป
การ

การพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ
โรงงาน

อตุสาหกรรมได ้
ธรุกจิ

และการขนสง่ตา่งๆ
โรงงานอตุสาหกรรมยา้ยตัวออกไป

สง่ผลใหเ้กดิการพัฒนา

การพฒันาในเอเชยี:  สามารถนํามาปฏบิตัไิด ้และเป็นรปูธรรม

การ STEEP (สงัคม, เทคโนโลย,ี ประหยดั, 
เป็น และไดร้บัความรว่มมอืจากภาคการเมอืง)

โครงสรา้งโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

9

กรอบการทาํงาน

การบรหิารจดัการของเสยี

วธิกีาร
การ
การพัฒนากลยทุธ์
การพัฒนากลยทุธด์า้นเทคนคิ

ในการทดสอบและวัดผลกลยทุธ์
การ การเงนิ
ตา่งๆ

กรณศีกึษาตา่งๆ 

การบรหิารจดัการพลงังาน

การบรหิาร

การบรหิารจดัการมลภาวะ

กรณีเมอืงคติะควิชู

โครงสรา้งโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู
โครงสรา้งเอกสาร

วธิใีนการใชโ้มเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

10

ลําดบั
โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชูในระบบ Cloud

โครงสรา้ง
1. ของเมอืงคติะควิชู
2. กรอบ
3. การบรหิารจัดการของเสยี
4. การบรหิารจัดการพลังงาน
5. การ
6. การบรหิารจัดการมลภาวะ

วสิยัทศัน์

ขอ้จํากดัและโอกาสตา่งๆ  / ประเด็นสําคัญๆ

ดัชนี

แผนแมบ่ททางเลอืกตา่งๆ 

การประเมนิผลเชงิคณุภาพของทางเลอืกตา่งๆ

ทางเลอืก

ทกุ
เมอืง แมแ่บบคติะควิชู

กรอบ
สดุทา้ย: 

ตอ้งการ

บท (การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัใน 4 
เทคนคิ)
1. บทนํา
2. การ
3. การพัฒนาทรัพยากรและกลยทุธใ์นการจัดการของเสยี
4. การพัฒนากลยทุธด์า้นเทคนคิ
5.
6.

วธิกีาร
กระบวนการ
สาํหรับการวางแผนแมบ่ท กบั

อทิธพิลตอ่

ถนนสูเ่มอืงสเีขยีว

11

อาศัยกระบวนการตา่งๆ ของโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชตูาม
“แกป้ัญหาของเมอืงอยา่งครอบคลมุ” ยังจะชว่ยคาดการณ์โอกาสทางการพาณชิย์
ระยะแรกๆ

โมเดลเมืองแม่แบบคิตะคิว
ชู

เมอืงสเีขยีว

/ 

(ใหค้ําปรกึษาเชงิลกึและความรู)้

เมอืงคติะควิชู

(นําเสนอประสบการณ์ในการ
พฒันาเมอืง)

องคก์รภาครฐั

ใหค้วามรว่มมอืในระดบัของรฐับาล

บรษิทัเอกชนตา่งๆ 

( สมยัมาใชใ้นการดําเนนิโครงการ)

สรา้งระบบในการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบผลกระทบจากมมุมอง

สงัคม

การพูดคุยกบั

การพฒันาแผนแมบ่ท

เขา้ใจถงึสถานะการณ์
ในปจัจบุนั

การวเิคราะหก์าร
บรหิารหลกั

การพูดคุยกบัองคก์ร
ภาครฐัฯ

การตรวจสอบศกัยภ์าพ
ในเชงิพาณิชย์

การวเิคราะหท์างการเงนิ

สะดวกตา่งๆ

ธุรกจิ

ของเสยี

พลงังาน

ปญัหาตา่งๆ ผลติภณัฑใ์นเชงิพาณชิย์วดัถงึความเป็นไปไดใ้น
เชงิพาณชิย์

การศกึษาและการวจิยั
ตา่งๆ



ววิฒันาการของโมเดลในดา้นวตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของชดุรปูแบบ

12

ใน แมแ่บบคติะควิชเูนน้ 4 ชดุรปูแบบสําคัญ : (การบรหิารจัดการ
มลภาวะ) คารบ์อน 

องคป์ระกอบของชดุรปูแบบ ครอบคลมุตามแผนผังดา้นลา่ง

ความตา้นทานความตา้นทาน

นเิวศวทิยานเิวศวทิยา

เศรษฐศาสตร์
และสงัคม

เศรษฐศาสตร์
และสงัคมวฒันธรรมวฒันธรรม

ของเสยีของเสยี

พลงังานพลงังาน

การขนสง่การขนสง่

โมเดลววิฒันาการในภมูศิาสตร์

13

วธิตีามโมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิช ู( ) เป็นสากลสามารถ
x ( ) x 

โมเดลเมอืงไฮฟอง
(ประเทศเวยีดนาม)
โมเดลเมอืงไฮฟอง
(ประเทศเวยีดนาม)

โมเดลเมอืงระยอง
(ประเทศไทย)

โมเดลเมอืงระยอง
(ประเทศไทย)

โมเดลเมอืงสรุาบายา
(ประเทศอนิโดนเีซยี)
โมเดลเมอืงสรุาบายา
(ประเทศอนิโดนเีซยี)

โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู
( )

เมอืงตา่งๆของอนิโดนเีซยี

เมอืงตา่งๆของเวยีดนาม

เมอืงตา่งๆของไทย

14

ระเบยีบวาระ

I.

II. โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

III.           การสาธติ

IV.           กรณีตวัอยา่งจงัหวดัระยอง

15

ระเบยีบวาระ

I.

II. โมเดลเมอืงแมแ่บบคติะควิชู

III.            การสาธติ

IV.            กรณีตวัอยา่งจงัหวดัระยอง



ความรว่มมอืของ  มาบตาพดุ –
ไทย
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12-13 มกราคม 2558
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M.I. Consulting 

Group

เมอืงแมแ่บบคติะควิชู 

แนะนํากรณี ขอ้กงัวล และโอกาสตา่งๆของสงัคมผูส้งูอาย ุ

สนบัสนุน

ภาพรวมของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

17

ผา่นการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 3 :

สนบัสนนุ

โครงรา่งของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

18

มกราคม 
2558

เมษายน 
2558

มถินุายน –
กรกฎาคม 

2558

ระบุชอ่งวา่งระหวา่งสถานะปจัจบุนัและผลในอนาคต

รา่งกรอบการทํางานของ

สรปุ

และการสมัมนา
ระหวา่งประเทศ

เอกสารวเิคราะห์
ชอ่งวา่งของ
สถานะ

รา่งกรอบการ
ทาํงาน

สรปกรอบการ
ทาํงาน

สรุปผลการ
ประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร

1: กําหนดการและตารางเวลา
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<Day One 12th January> 
[Waste] 

 
Number Start Session title 

 9:00 Coffee & registration 

1 9:15 Overview of this workshop 

2 9:30 Who is in the room and what’s the problem here? 

 10:45 BREAK 

3 11:05 Drawing the current waste cycle 

 12:35 LUNCH & Networking 

4 13:50 Current policies, practices & opportunities to improve waste cycle 

 14:50 BREAK 

5 15:20 Deep Dive – Waste Segregation 

6 16:55 Review activities on the day 

 17:30 Day One End 

 

ภาพรวมของการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

              เจาะลกึ - การคดัแยกขยะ

      รา่งวงจรของเสยีในปจัจบุนั

ทานกาแฟ และทาํการลงทะเบยีน

         นโยบายปจัจบุนั, หลกัการปฏบิตัแิละโอกาสในการปรบัปรงุวงจรของเสยี

< 1: 12 มกราคม>

หวัขอ้ในการประชุม

                

พกั

        พกัทานอาหารกลางวนั และทาํความรูจ้กั 

       

      จบวนัแรก

[ของเสยี]

พกั



2: กําหนดการและตารางเวลา
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<Day Two 13th January> 
[Aging Society] 

 
 Start Session title 

 9:00 Aging Society – Case study, concerns and opportunities 

 [Waste] 
 

Number Start Session title 

 10:00 Coffee & registration 

7 10:15 Welcome back 

8 10:30 Deep Dive – Waste Management 

 12:00 LUNCH & Networking 

9 13:15 Creating the Vision –  

Target/Objective for Waste Segregation and Management 

 14:30 BREAK 

10 15:00 What makes a strategy become reality? 

11 15:45 Advancing and generating strategies for Rayong PAO, Map Ta Phut city 

and Rayong city 

12 16:30 Review workshop & next step 

 17:00 Day Two End 

     เจาะลกึ - การจัดการของเสยี

< 2: 13 มกราคม>
สงัคมสงูอายุ

หวัขอ้ในการประชุม

หวัขอ้ในการประชุม

ของเสยี

ทานกาแฟ และทําการลงทะเบยีน

กลา่วตอ้นรับกลับสูก่ารประชมุ

  พักทานอาหารกลางวัน และทําความรูจ้ัก 

การสรา้งวสิยัทัศนว์ัตถปุระสงคเ์ป้าหมายสําหรับการแยกและบรหิารของเสยี

พกั

            อะไรผลักดันใหก้ลยทุธเป็นจรงิ?

         ผลักดันความกา้วหนา้ และสรา้งกลยทุธตา่งๆสําหรับ เมอืงมาบตาพดุ เมอืงระยอง ในจังหวัดระยอง

การทบทวนการประชมุเชงิปฏบิตั ิ& 

     สงัคมสงูอาย ุ– กรณศีกึษา ขอ้กงัวลและโอกาสตา่งๆ

 การแนะนําตวัอยา่งเมอืงคติะควิชู

ประวตัคิวามเป็นมาของการบรหิารจดัการของเสยีในเมอืงคติะควิชู

196
0

197
0

198
0

199
0

200
0

201
0

(ดาํเนนิการ 8 ชม/วนัทําการ)

การแยกชนดิของเสยี
และการรไีซเคลิ

ระบบการเรยีก
เก็บเงนิคา่
ถงุพลาสตกิ

มกีารรไีซเคลิแกว้และกระป๋องในปี 2536 

การเก็บของเสยีจาํนวนมากตามบา้น
มี ชุมชน ในปี 2537

เตาเผาขยะทาํงาน 4 ตวั

ขวดพลาสตกิ
ภาชนะพลาสตกิ

กระป๋องและขวดแกว้
25 ℓ 45 ℓ

12 
12 
12 
33 

20 
20 
50 

เตาเผา
(ดาํเนนิการ ตลอด 24 ชม/

วนัทําการ) เตาเผาขยะทาํงาน 3 ตวั

ของเสยีผสม (ไมม่กีารแยกชนดิ
ของเสยี และไมม่กีารรไีซเคลิ)

มกีารรไีซเคลิขวดพลาสตกิ ในปี 2540

มกีารรไีซเคลิกลอ่งนมและโฟมสขีาวในปี 2543

มกีารการรไีซเคลิ หลอดไฟ ฟลอูอเรสเซนตแ์ละโฟมสใีนปี 2545

การรไีซเคลิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ2549

ระบบการเรยีกเก็บเงนิคา่ถงุพลาสตกิ 45ℓ:15) ปี 2541

( )

2549

คดิคา่ถงุพลาสตกิสําหรบับรรจ ุกระป๋อง ขวดแกว้ ขวดพลาสตกิ และบรรจภุนัฑพ์ลาสตกิ

คําถาม 

คําถาม ทําไมเมอืงคติะควิชถูงึคดิราคาถงุพลาสตกิ

คําตอบ 
680 

g/capita.day
690 

g/capita.day
690 

g/capita.day
670 

g/capita.day
680 

g/capita.day

ปรมิาณของเสยีจาํนวนมากในเมอืงคติะควิชู

253,000 ตนั 250,000 ตนั 255,000 ตนั 254,000 ตนั 253,000 ตนั

2542 2543 2544 2545 2546



253 250 255 254 253 252 247
214 189 184

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1000 ตนั

เมอืงของคติะควิชู

ดาํเนนิระบบรไีซเคลิใหม่

ลดลง 26%  

กอ่น หลงั

500
g/capita.day

690 
g/capita.day

670
g/capita.day



NordriDesign™
www.nordridesign.com
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3

Ministry of Natural Resources and 
Environment (MONRE)

- National Focal Point of UNFCCC & Kyoto Protocol

Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization): TGO

-Established in 2007
-Designated National Authority for CDM 

implementation (DNA-CDM)
-Co-Secretariat Assistance for the National 

Committee on Climate Change (NCCC)
-Technical Supporting Agency for GHG 

Management
- Capacity Development and Knowledge 

Outreach

About TGO

4

• CDM projects approval 
& Promote GHG mitigation projects

• Promoting the Carbon 
Market

• GHG Information 
Center

• Capacity Building & 
Outreach

• Strategy, Policy & 
Planning

About TGO



5

About CITC

Established by Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (TGO)
Official launching of CITC on May 8, 2014 
A flagship project by the Ministry of Natural Resources 
Environment, Thailand
Supported by Japan International Cooperation Agency (JICA) 
(June 2013 – May 2016) 

6

“ Become a leading 
climate change 

training center in 
ASEAN” 

Provide capacity 
development on climate        
change mitigation and 

adaptation

Promote climate 
change networking 

platform

Promote knowledge 
dissemination on climate 

change mitigation and 
adaptation        

7

7

CITC Services & Knowledge Areas

Training

Knowledge 
Hub & 

Dissemination

Knowledge on 
climate change 
policy-related 

issues
Climate Change 

Actions for mitigation 
& adaptation

Climate Change and GHG 
Accounting

Networking Policy-related issues

Actions in focus

Knowledge and GHG 
information management

CITC Services CITC Knowledge Areas

“Low Carbon and 
Resilient Society”

8

CITC Training courses (2014-2018)

MM CC
Econ.

GHG Inventory
Low Carbon & 

Resilient Society
Development

Mitigation 
Mechanism

Sustainable GHG 
Management

CC
Fin.

GHGI

Central 
Exec.

GHGI

Central 
Prac.

GHGI

Local 
Exec.

GHGI

Local 
Prac.

GHGI

Private 
comp.

LCS

Central 
Exec.

LCS

Central 
Prac.

LCS

Local 
Exec.

LCS

Local 
Prac.

LCS

Private 
comp.

REDD/
REDD+
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Progress

10

• GHG Inventory Management for Central Government Officers (27 trainees, 19 orgs /     
34 trainees, 11 orgs), 13-15 August and 3-5 September 2014
• Training the Trainers (TTT) for the course of GHG Inventory Management for Central 
Government Officers (16 trainees, 15 orgs), 18-19 August 2014

• GHG Inventory Management for Central Government Officers (27 trainees, 19 orgs /     
34 trainees, 11 orgs), 13-15 August and 3-5 September 2014
• Training the Trainers (TTT) for the course of GHG Inventory Management for Central 
Government Officers (16 trainees, 15 orgs), 18-19 August 2014

Training

Introduction Energy IPPC

Agriculture LUCF Waste

11

• Leadership program on Low carbon and resilient society development for Local 
Practitioners (32 trainees, 24 orgs), 17-19 Dec 2014
• Training the Trainers (TTT) for the course of Leadership program on Low carbon and 
resilient society development for Local Practitioners (10 trainees, 10 orgs), 22-23 Dec 2014

• Leadership program on Low carbon and resilient society development for Local 
Practitioners (32 trainees, 24 orgs), 17-19 Dec 2014
• Training the Trainers (TTT) for the course of Leadership program on Low carbon and 
resilient society development for Local Practitioners (10 trainees, 10 orgs), 22-23 Dec 2014

Training

12

Workshop

• Workshop on “Capacity Development on Low Carbon Society 
(LCS) in the Southeast Asia Region and Training Needs 
Assessment” (participation from ASEAN Secretariat and 7 ASEAN 
countries), 9 May 2014 
• Workshop on “IPCC Guidelines for Greenhouse Gas 
Inventories: Kick-Off of Blended E-Learning Course” 
(co-organized with USAID),15 May 2014
• Workshop on “Capacity Development Role for GHG Inventory 
Preparation in ASEAN countries: How can trainings facilitate 
to breakthrough the barriers on GHG inventory preparation?”
(co-organized with JICA, GIO and NIES), 7 August 2014

• Workshop on “Capacity Development on Low Carbon Society 
(LCS) in the Southeast Asia Region and Training Needs 
Assessment” (participation from ASEAN Secretariat and 7 ASEAN 
countries), 9 May 2014 
• Workshop on “IPCC Guidelines for Greenhouse Gas 
Inventories: Kick-Off of Blended E-Learning Course” 
(co-organized with USAID),15 May 2014
• Workshop on “Capacity Development Role for GHG Inventory 
Preparation in ASEAN countries: How can trainings facilitate 
to breakthrough the barriers on GHG inventory preparation?”
(co-organized with JICA, GIO and NIES), 7 August 2014
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Workshop

• “Training Needs Assessment Workshop on Low 
Carbon Society” 
• Pakkred, Nonthaburi, 11-12 Nov 2014
• Chiengrai, 13-14 Nov 2014
• Had Yai, Songkla, 17-18 Nov 2014
• Khonkaen, 20-21 Nov 2014
(more than 300 persons/80 organizations from Municipalities, 
Regional Environment Office, Provincial Office of National 
Resources and Environment)

• “Training Needs Assessment Workshop on Low 
Carbon Society” 
• Pakkred, Nonthaburi, 11-12 Nov 2014
• Chiengrai, 13-14 Nov 2014
• Had Yai, Songkla, 17-18 Nov 2014
• Khonkaen, 20-21 Nov 2014
(more than 300 persons/80 organizations from Municipalities, 
Regional Environment Office, Provincial Office of National 
Resources and Environment)

14

Workshop

• The UNFCCC COP 20 Side Event on “Climate Change 
Capacity Development Activities in Southeast Asia Region: 
Enhance Capacity through the CITC”, (co-organized with 
JICA) Lima, Peru, 2 Dec 2014 (more than 70 participants)

• The UNFCCC COP 20 Side Event on “Climate Change 
Capacity Development Activities in Southeast Asia Region: 
Enhance Capacity through the CITC”, (co-organized with 
JICA) Lima, Peru, 2 Dec 2014 (more than 70 participants)

Mr. Ruengdej Mahasaranond
Ambassador of Thailand at Lima, Perú

Mr. Michihiro Oi
Director, Office of International Strategies 

on Climate Change, MOEJ 

Mr. Ichiro Sato
Deputy Director, Office for Climate Change, JICA 

15

Workshop

Ms. Murni Titi
Resdiana
(DNPI), 

Indonesia

Dr. Luong Quang
Huy

MONRE, Vietnam

Dr. Puja Sawhney
IGES Bangkok 

Regional Center

Ms. Takako Ono
IGES

Mr. Jiro Miguel 
Ogahara
OECC

Dr. Jakkanit 
Kananurak,

TGO

Mr. Satoshi Iemoto
JICA Expert

การเสวนาเรือ่ง “Capacity 

and lessons learned in Southeast 
Asia”

การเสวนาเรือ่ง “Capacity 
Development experiences, needs 
and lessons learned in Southeast 
Asia”

16

Networking

CITCCITC

MOEJMOEJ

JICAJICA

IGESIGES

NIESNIES

OECCOECC

USAI
D

USAI
D

GIZGIZThe joint 
standing 

committee 
on 

commerce, 
industry and 

banking

The joint 
standing 

committee 
on 

commerce, 
industry and 

banking

Thailand 
Research 

Fund

Thailand 
Research 

Fund

GISTDAGISTDA

AcademiaAcademia

MOFA 
Thai

MOFA 
Thai

Ministry 
of 

Industry
Thai 

Ministry 
of 

Industry
Thai 

MONRE
Thai

MONRE
Thai

AITAIT
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Knowledge Hub & Dissemination

www.citc.in.th
Climate Change Channel

18

Knowledge Hub & Dissemination

19 20

Quarter 1
(Oct-Dec 2014)

Quarter 2
(Jan-Mar 2015)

Quarter 3
(Apr-Jun 2015)

Quarter 4
(Jul-Sep 2015)

Trainings

PR and Networking activities (road shows, participation of domestic & international events)

Publications through media to all targets

Knowledge Hub & Dissemination

Upcoming Events (Oct 2014 - Sep2015)

Workshop TNA on
GHG Mitigation / T-VER

Workshop TNA on
GHG Mitigation / T-VER

Training on Low Carbon 
Society for local 
practitioners (1)

Training on Low Carbon 
Society for local 
practitioners (1)

TTT on Low Carbon 
Society for local 

practitioners

TTT on Low Carbon 
Society for local 

practitioners

Training on Low Carbon 
Society for local 
executives (1)

Training on Low Carbon 
Society for local 
executives (1)

Workshop on Low 
Carbon Society for 

ASEAN

Workshop on Low 
Carbon Society for 

ASEAN

Training on Climate 
change economics
Training on Climate 
change economics

Training on GHG Inventory 
for central government 

officers (3)

Training on GHG Inventory 
for central government 

officers (3)

Training on Climate 
change economics(2)
Training on Climate 

change economics(2)

Training on Low Carbon 
Society for local 
practitioners (2)

Training on Low Carbon 
Society for local 
practitioners (2)

Training on Low Carbon 
Society for central 

government officers (1)

Training on Low Carbon 
Society for central 

government officers (1)

Training on Low Carbon 
Society for central 

government directors (1)

Training on Low Carbon 
Society for central 

government directors (1)

TTT on Low Carbon 
Society for central 

government officers 

TTT on Low Carbon 
Society for central 

government officers 

Training on GHG 
Mitigation

CITC website & E-learning
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