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1. Background 

1-1 Current situation of climate change 

(1) Current situation of climate change in general 

Climate change is one of the largest challenges to the current and future development of human society. The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) issued its 5th Assessment Report warns that warming of the 

climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades 

to millennia, and the atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, sea level 

has risen, and the concentrations of greenhouse gases have increased.  

 

(2) Thailand’s national context of climate change 

In 1994, the Kingdom of Thailand ratified the United Nations Framework Convention for Climate Change 

(UNFCCC) and established the Sub-Committee on Climate Change for international negotiations and policy 

planning (was subsequently changed to the National Climate Change Committee in 2006 putting the Prime Minister 

as a chairman). In January 2008, the cabinet approved the “National Strategy on Climate Change Management 

(2008-2012)”. Also after the ratification to the Kyoto Protocol in 2002, the country extensively conducted GHG 

reduction projects under the clean development mechanism (CDM), promoting efforts toward a low carbon society 

in Thailand.  

 

Responding to the development of the international regime of climate change, the Royal Government of Thailand 

also strengthened its domestic policy actions. Currently Thailand is implementing the Eleventh National Economic 

and Social Development Plan (NESDP) (2012-2016) issued in October 2011. In the Plan, the Government 

highlights the importance of developing low-carbon-society that is resilient to climate change under one of the sixth 

focal areas of the “Strategy for Managing Natural Resources and Environment toward Sustainability”. During the 

same period, there are significant efforts made in the relevant sectors.  

 

In the energy sector, the Government introduced the Energy Efficiency Development Plan (EEDP) 2011-20301 and 

the Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2012-2021. Also in the transport sector, the Environmentally 

Sustainable Transport Master Plan was prepared to promote measures to improve energy efficiency and reduction 

of GHG in the transport sector, while also improving the mobility and quality of life of people of Thailand. 

 

Against this background, in November 2014, the NCCC endorsed key policy directions, which were authorized by 

the Cabinet, including endorsement of the Thailand Climate Change Master Plan (2012-2050), and the Thailand 

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), as well as preparation for an agreement for the Joint 

Crediting Mechanism (JCM) with Japan.  
                                                        
1 The EEDP sets its targets as follows; 

 For all economic sectors, to reduce energy intensity (energy use per unit of GDP) by 25% (*1) in 2030, compared to 2005 levels; 
 To reduce overall energy consumption by 20% (*2) (about a 30 million tons of oil equivalent (toe) reduction) in comparison to 

projected BAU levels in 2030; overall CO2 emissions by 49 million tons and industrial sector energy consumption by about 11 
million ton. 

 For the short-term period of 2011 to 2015, total energy conservation of the whole economic sectors to be 5.0 million toe by 2015, 
compared to BAU; for the industry sector, total energy conservation to be 1.9 million toe by 2015, compared to BAU  
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1-2 Current situations in Bangkok related to climate change 

(1) Climate change and Bangkok 

As pointed out in the IPCC AR 5, stress from climatic drivers, if not only, is increasing and influence on changes in 

precipitation patterns and coastal and marine systems, to which Bangkok is exposed its vulnerability. In 2009, the 

World Bank Study pointed out that the Bangkok Metropolitan Region (BMR) including Bangkok Metropolitan 

Administration (BMA), might face a serious challenge by climate-induced large scale flooding within the next 50 

years and urged actions to increase the readiness to cope with such extreme events. While it is still not scientifically 

possible to determine whether or not a specific extreme event is due to climate change, in 2011, Bangkok and areas 

along the Chao Phraya River was hit by a large scale flooding, and historical economic and social damages were 

recorded. At the same time, it further reminded that BMA would need to accelerate actions to respond to climate 

change.  

 

While Bangkok can severely be affected by negative impacts of climate change, it is also the case that Bangkok is 

contributing to deteriorating climate change situation. As the largest city in Thailand, as well as a major global city 

in the Southeast Asia, and in the world, economic and social activities in Bangkok have caused large emission of 

GHGs. In addition, climate related damage in Bangkok affects not only Bangkok itself but also many other cities 

and countries. In 2008 Thailand’s national GHG emission per capita was estimated at 3.54 ton. Compared with 

those of major developed economies, such as the United States (19.1), Japan (9.68), Germany (9.71), it is still low, 

however, it is likely that compared with other parts of the country, the GHG emission of Bangkok is higher, and it is 

expected to increase due to its rapid economic growth. In other words, while Bangkok can be a victim of climate 

change, it is also responsible for climate change at the same time.  

 

(2) Efforts by BMA 

1) Past efforts by BMA 

BMA implemented the Bangkok Action Plan on Global Warming Mitigation 2007-20012 aiming at the greenhouse 

gas (GHG) reduction of 15 % by undertaking five initiatives as follows; (i) Expansion of mass transit and 

improvement of traffic system, (ii) Promotion of the use of renewable energy, (iii) Improvement of building 

electricity consumption efficiency, (iv) Improvement of solid waste management and wastewater treatment 

efficiency, and (v) Expansion of park areas. Japan International Cooperation Agency (JICA) supported BMA since 

2009 through 2012 by providing opportunities of organizing group training in Japan and dispatching short-term 

experts to BMA. With challenges remained, the implementation of the Action Plan was successful in initiating 

work to address climate change issues at local government level in a systematic manner.  

 

2) Preparation for the Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 and the Technical Cooperation by 

JICA 

In November 7, 2012, BMA and JICA agreed to sign the Record of Discussion (R/D) on the Technical Cooperation 

Project for Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023, which provided support to BMA for drafting a 
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master plan as well as individual and institutional capacity development of BMA, by dispatching Japanese climate 

planning and sectoral experts, organizing study tours to Japan, as well as other activities including providing local 

experts and organizing public seminar etc., in cooperation with the City of Yokohama, commencing on March 2013 

for the period of 24 months. Later, due to the political turbulence in Thailand, the progress of project was delayed, 

and the cooperation period was extended until the middle of October, 2015.  

 

Under this Technical Cooperation Project, BMA agreed to establish an institutional arrangement for drafting the 

Master Plan, consisting of a Steering Committee (SC), a Working Group (WG), and 5 Task Forces (TFs), and a 

Secretariat. In terms of sectors, the following initiatives are made through the 5 Task Forces namely, (1) 

Environmental sustainable transport, (2), Energy efficiency and alternative energy, (3) Efficient solid waste 

management and wastewater treatment, (4) Green urban planning, and (5) Adaptation planning. With participation 

by key agencies of the national government, as well as departments of BMA, the Bangkok Master Plan on Climate 

Change 2013-2023 was gradually drafted based on their technical and policy-related discussion and consensus 

building. Through this process, the institutional arrangement made of the Steering Committee, the Working Group, 

the Task Forces, and the Secretariat functioned very well, and it has now been recognized as basic form of the 

institutional arrangement for the implementation of the Master Plan.  
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2. Basic approaches to the Master Plan 

2-1 Approaches in general  

The Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 is designed as a basic policy document to provide general 

direction on the following matters;  

 

(1) BMA’s recognition on climate change as a largest human challenge 

(2) A future vision for BMA toward establishing a low carbon and climate-resilient city  

(3) Assessment of the current situation of BMA regarding climate change  

(4) Proposed measures for climate change mitigation and adaptation in the 5 sectors, including quantitative and 

qualitative targets 

(5) An institutional arrangement for the implementation of the Master Plan 

(6) A proposed framework of monitoring and evaluation (M&E), and measurement, report, and verification 

(MRV) 

(7) Capacity-building and outreach 

(8) Budgetary arrangement and finance 

 

2-2 Alignment with the national policies 

Given the fact the Bangkok’s local efforts should be an integral part of the entire national policy on climate change, 

the Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 is designed and should be implemented in alignment with 

the relevant national policies today and future. 

 

To date, in particular, policy documents such as the Thailand Climate Change Master Plan (2012-2050), and the 

Thailand Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) provided important references in elaborating future 

visions, mitigation and adaptation actions and targets, as well as measurement, reporting, and verification (MRV) of 

the Bangkok Master Plan. For some sectors like transport, and energy, these national documents provided a logical 

foundation in establishing quantification of the business as usual as well as emission reduction targets for BMA. 

While some of these documents are linked with Thailand’s international pledges for mitigation, the Bangkok 

Master Plan on Climate Change 2013-2023 is not directly linked with international commitments, and it should be 

rather regarded as a local effort that could also a support national government’s actions.  

 

In future, during the implantation of the Bangkok Master Plan and beyond, the national policies are likely to be 

developed in an evolving nature. In this regard, the current Master Plan should also be updated with technical and 

policy review at an appropriate timing.  

 

2-3 Quantification of GHGs 

With regard to mitigation of climate change, it is important to see GHG emission amount by comparing cases 

without mitigation actions (business-as-usual or BAU) and with actions. In other words, how much GHG is 

reduced in quantity is one crucial approach to assessing the degree of success in mitigation actions in an objective 
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way. In this Master Plan, GHG emissions have also been quantified for the 2 emission scenarios, namely the case of 

BAU and the case with emission reduction by taking mitigation actions.  

 

[Methodologies] 

In terms of methodology, basically the logic was to simply apply to quantify GHG emission is to simply multiply 

activity data2 and emission factor.  

 

GHG Emission = Activity * Emission Factor 

 

[Reference data] 

In terms of source of reference data for the activities above, most of the sources are from the relevant national 

master plans, such as the EEDP, AEDP, Environmentally Sustainable Transport Master Plan, and others, as well as 

national statistical data. For emission factors, this Master Plan adopted factors officially used by the national 

government, and where not available, IPCC GHG Inventory Guidelines for 2006.  

 

[Coverage of GHG emission] 

The Master Plan basically covers all GHG emissions in the geographical jurisdiction under BMA. In case of waste 

disposal site, where GHG emission and emission reduction occurs by actions of BMA, those outside of BMA are 

included. In terms of GHGs, the Master Plan covers CO2 emissions from energy use (including transport), as well 

as CH4 and N2O emission from waste and wastewater treatment. Also, GHG absorption by green urban 

development is also included.  

  

Among from GHG emission in BMA area, some of them are directly belong to BMA’s activities. For example, 

GHG emission from electricity use in BMA owned building or from fuel use by BMA owned public vehicle. Others 

are GHG emission not directly by BMA but citizens, the private sector, and others contribute to GHG emissions 

(the attribution of GHG emissions are shown in the Figure 2-1 Attribution of GHG emissions in BMA below. In 

terms of actions to reduce GHG, this Master Plan also encompasses actions to be taken by BMA directly or 

indirectly through promotional efforts and cooperation with other stakeholders, as appropriate.  

                                                        
2 Activity data are for example, amount of electricity used for lighting, fuels used for vehicles, etc.  
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Figure 2-1 Attribution of GHG emissions in BMA 

 

[Approaches to quantification at Bangkok level] 

As mentioned above, some of the GHG emissions and emission reduction targets are calculated with reference to 

national statistical data and national master plans, amounts were developed through top-down approach with 

proportional distribution to BMA level. This is especially the case with the sectoral emission and emission 

reduction targets for transport and energy, since they are calculated by referring to the EEDP, the EST Master Plan, 

and the Thailand NAMAs.  

 

However, other sectors such as the waste and wastewater and green urban development, emissions and emission 

reduction amount and absorption amount were calculated by aggregating those at activity level to BMA level. For 

individual actions in all sectors, including transport and energy, bottom-up approaches were used in order to enable 

measurement, report, and verification by BMA in a feasible way.  

 

Table 2-1 Approaches to calculate GHG emission and emission reduction 

Approach 
Evaluation 
beforehand 
(ex ante） 

Evaluation 
afterwards 

(ex post) 
Application to Bangkok Master Plan 

on Climate Change 2013-2023 
Top-down Calculate by using 

macro-statistical 
data. 

Evaluate progress 
record by using 
macro-statistical 
data. 

GHG emission and emission reduction 
amount in the statistical data and/or 
targets are proportionally divided into the 
BMA level.  

Bottom-up Adding amount of 
emissions by each 
facility and entity. 

Evaluate the 
aggregated 
emissions by each 
facility and entity 

GHG emission and emission reduction 
amount at activity level is aggregated at 
the BMA level 

 

 

 

 

 

CH4

CO2

CO2CO2

CH4CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2CO2

(1)  BMA as a GHG emission entity

Counts GHG emissions from public buildings, waste water 
plant, public schools, etc.. Does not count GHG emissions 
from buildings which are not owned by the BMA

CO2

(2)  BMA  as a governmental entity that has GHG 
emission entities within its territory

In addition to the buildings owned by BMA, it counts 
entities built within the district controlled by BMA 
(including office buildings of private companies, public 
transportation facilities including metro, and privately-
owned cars)

CO2
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2-4 Scope of the Master Plan 

As mentioned above, the Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 covers whole geographical area of 

BMA, in the following sectors; 

(1) Environmental sustainable transport; 

(2) Energy efficiency and alternative energy; 

(3) Efficient solid waste management and wastewater treatment,3 ; 

(4) Green urban planning; and 

(5) Adaptation planning 

 

This Master Plan contains description by sector. Mitigation related sectors, in particular, Environmental sustainable 

transport, Energy efficiency and Alternative energy, efficient solid waste management and wastewater treatment, 

and Green urban planning, package of information contains their sectoral GHG emission (absorption) in BAU, and 

sectoral emission reduction (absorption) targets, respective emission reduction actions, and monitoring and 

evaluation (M&E) and measurement, reporting, and verification (MRV). With regard to adaptation, first rationale 

and priority setting are described, including present problem, current status of actions, future problems, and 

additions, actions needed. Then adaptation actions to be conducted under this Master Plan are described, together 

with M&E of the progress of such actions. All of the actions included information of stakeholders involved, 

timeframe of action, and roles to be played by BMA. 

 

The main role of the Master Plan is to select mitigation and adaptation measures as practical projects based on the 

assessment of their priority, urgency and feasibility. In order to develop the comprehensive and action oriented 

approach, the Master Plan includes provide objective assessment of the current and future situation, prioritizing 

possible interventions, proposing concrete implementation plan of feasible actions., Therefore, it contains a 

package of Business as Usual (BAU) setting, target setting, and actual mitigation and adaptation measures. In 

addition, Monitoring & Evaluation (M&E) as well as the Measurement, Report, and Verification (MRV) 

mechanisms were developed to ensure the successful implementation of the Master Plan. The following figures 

show structure of steps from the understanding of current situation to the selection of necessary measures. 

 

                                                        
3  Final disposal sites of municipal solid waste are located outside of the BMA area. But since they are disposing waste generated in 

BMA, mitigation actions by management of waste, including in these plants are regarded as part of efforts of the Master Plan.  
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Mitigation package Adaptation package 

Figure 2-2 Mitigation and adaptation package 

 

2-5 Stakeholders and their roles 

BMA is primarily responsible for the implementation of this Master Plan. However, it is impossible for BMA to 

achieve its goals. It is always important and necessary to promote cooperation and partnership with key 

stakeholders, such as the national government ministries and agencies, the private sector, academia, 

non-governmental organizations, and citizens. 

 

The national government ministries and agencies are the main bodies of developing and implementing climate 

change and related policies of Thailand, and held major influence of the designing and implementation of this 

Master Plan. For example, many of mitigation actions under this Master Plan cover those planned and conducted 

within the geographical area of BMA. Naturally, many of such mitigation actions are originally developed under 

the national policies, such as the Thailand NAMAs. In other words, the full implementation of such mitigation 

actions under this Master Plan is highly dependent on the success of national actions. BMA is in a position to 

collaborate and support steady implementation of such national actions, by recognizing them as actions under this 

Master Plan.  

 

The private sector’s roles are the key to the implementation of this Master Plan. This Master Plan strongly 

recognizes that the private sector is one of the most important partners in harnessing sustainable economic and 

social development, and provides influence on mitigation and adaptation actions. Also, because this Master Plan 

support the concept of co-benefits approach to climate change and development, it highlights that by working on 

climate change, the private sector would obtain economic and social development benefits in a sustainable manner.  

 

Academia is regarded as a continuous source of scientific and technical information to promote and strengthen the 

implementation of this Master Plan. At the same time, educational institutions also play a crucial role in promoting 

and disseminating information to raise awareness of Bangkok people.  

 

Non-governmental organizations and community organizations are regarded as important partners to support 

BMA to implement activities under the Master Plan. It may include community-based activities, and 
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awareness-raising of citizens and other stakeholders.  

 

Citizens of Bangkok are the fundamental unit of implementation of the Master Plan. Citizens are welcomed to 

participate in actions to mitigate and adapt to climate change through their individual and collective actions, such as 

purchase and consumption of goods and services, conveying information, as well as any other matters relevant to 

this Master Plan.  
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3. Future visions of Bangkok 

3-1 Bangkok as a low carbon, climate resilient and smart city in future 

5 keys to future vision of Bangkok 

 BMA, in partnership with the national government ministries and agencies, takes a major responsibility to 

mitigate and adapt to climate change in Bangkok. 

 BMA endeavors to establish well balanced action to harness economic and social development and climate 

change concerns.  

 BMA takes comprehensive approach to the low carbon and climate change-resilient urban development and 

action oriented approach to the implementation of the Master Plan, as a vehicle in evolving nature  

 BMA promotes actions by citizens, the private sector, academia, as well as other key players to mitigate and 

adapt to climate change, which should involve, multi-channel communication platform, innovative ways of 

promotional schemes and low carbon technology leapfrogging.   

 BMA, as a leading City of Southeast Asia and the world, takes proactive measures to mitigate and adapt to 

climate change in short, and mid, and long term. 

 

As mentioned above, Bangkok is the largest economic zone of Thailand, which shares the largest part of the 

national GHG emission. In this regard, national actions to address to reduce and mitigate GHG emission are and 

will be conducted by the national government. For example, many actions listed in the Thailand NAMAs involve 

transportation and energy-related measures to be implemented in Bangkok area. While BMA will take its own 

action to address GHG mitigation directly responsible for and controlled by itself, it will also take supportive and 

promotional actions in partnership with the national governmental ministries and agencies in a proactive way. This 

is also the case for adaptation measures.  

 

Since Bangkok is a heart of Thailand’s economic and social life, it is important to sustain its growth. As pointed out 

in the OECD Report on Green Growth (March, 2015), there are large potentials to promote its economy in a 

sustainable manner by introducing policies and measures in relevant areas. In this Master Plan, a number of actions 

are listed which reduced GHGs and vulnerability in a short term, but it also aims at realizing well balanced 

approach to harness economic growth while addressing climate change concerns.  

 

This Master Plan serves as a vehicle, with which BMA and people of Bangkok take appropriate steps toward 

realizing a low carbon and climate change resilient society. It involves not only a concept but also  concrete 

actions to address climate change concerns in short, mid- and long terms. In order to respond to evolving nature of 

climate change, the progress of the implementation of the Master Plan and its actions will be monitored and 

evaluated and strengthened through necessary modification. In this regard, the Master Plan takes approach of 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle to the implementation.   

 

BMA, as a local government, should play a proactive role in promoting concerned actions participated by citizens, 

the private sector, academia, as well as other key players to mitigate and adapt to climate change. By such 
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promotional efforts, all of them (as Bangkok citizens in a wider sense) may exploit their potentials to address 

climate change concerns. BMA may play a catalytic role by connecting one actor with another. In this regard, BMA 

will provide functions of platform for stakeholder to jointly make efforts to the same direction. Also, in order to 

involve players in an accelerated manner, BMA will consider developing innovative promotional schemes. In a mid 

and longer term, it is extremely important to mobilize technology inputs which enable to reduce GHG emission in a 

drastic way. When taking a development path of green economy, Bangkok should take a “leapfrog” step, by 

avoiding conventional high carbon growth, but directly jump to a low carbon society, by introducing appropriate 

technologies.  

 

Bangkok is one of the largest mega-cities in the Southeast Asia region, and regarded as a major global city in the 

world. For this, efforts of Bangkok are quite influential not only to other cities in Thailand, but also to other cities 

in the same region and beyond. Since BMA initiated its efforts to address climate change earlier, it should take the 

lead in this area, and promote efforts by other cities through exchange of information and knowledge as well as 

possible international cooperation. In a way, Bangkok may become a center city of climate change-related policies 

and actions in the Southeast Asia region.  

 

3-2 Mitigation targets under the Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 

Based on the survey, due to the steady population and economic growth of the country as a whole, and in particular 

accelerated urbanization in the Bangkok Metropolitan area, there is a general trend of increasing GHG emission in 

all sectors, as shown in the below graphics. To address this situation, this Master Plan foresees GHG emission in 

business as usual (BAU) from 2013 through 2020, and with implementation of actions hereby set forth, promotes to 

reduce GHG emission and mitigate climate change.  

  

 
Figure 3-1 GHG emission prospects in BAU and with mitigation measures 

 

Most of the BAU emissions and emission reduction targets are identified, based on the relevant national policies 
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such as AEDP, EEDP, as well as EST Master Plan, as appropriate, by drawing the national figures and calculated 

proportionate volumes of GHG emission and emission reduction to Bangkok level. In other sectors, such as the 

waste and wastewater and green urban development, the calculation was made through bottom up approach, since 

activity data are directly available at BMA level, rather than allocating the national statistical data.  

 

The GHG emission prospects and mitigation targets in the respective sectors are shown in the following diagrams 

and table. The assumption of these targets is full implementation of mitigation activities in alignment with the 

relevant national policies and aggregated efforts at the local level. In other words, many of them will be realized 

through actions at the national level, but located in BMA area. In this case BMA will support implementation of 

such national actions as the local government. Nevertheless, BMA is also responsible directly and indirectly for 

mitigation and adaptation actions to be implemented in BMA area. And the role varies by action to action, and also 

monitoring and evaluation as well as MRV should be conducted, by paying due attention to the difference of its 

roles in respective actions.  

 

While this Master Plan covers BMA’s actions between 2013 and 2023, the primary target year has been set at 2020. 

The reason for selecting 2020 is as follows: currently under the UNFCCC, Thailand submitted its NAMA, with the 

target year of 2020. While this Master Plan does not directly link with the Thai government’s international pledge 

of mitigation, domestically, mitigation actions within the BMA area constitute a large part of such national 

government’s actions announced. Furthermore, currently at the UNFCCC, future regime, including the Intended 

Nationally Determined Contributions (INDC), is being negotiated, and it is likely that Thailand’s future mitigation 

actions and targets are further developed beyond 2020 later. In this regard, for the time being, the target year of 

mitigation actions of this Master Plan, in terms of GHG emission reduction against BAU, is set in 2020, but it is 

subject to review and further renew at the appropriate time setting. 
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Figure 3-2 BAU emission and mitigation targets in 2020 (by Sector) 

 

Table 3-1 Reduced GHG emission/absorbed GHG against BAU in 2020 

Sector Reduced GHG emission/absorbed GHG 

 against BAU in 20204 

Transport -16.8 % 

Energy -13.2 % 

Waste and wastewater -4.1 % 

Green urban development +8.9 % 

 

3-3 Consideration on adaptation as a cross-cutting concern 

Given the fact that Bangkok is situated in a vulnerable area, and economic and social lives of the country as well as 

the world heavily rely on the Metropolis, it is a pressing concern to address its adaptation needs. Actions to address 

issues like flooding, coastal erosion and others natural disasters related to climate change turned out to be matters 

of priority. Thus in this Master Plan, countermeasures through short, mid, and long-term timeframe have been 

identified, together with responsibilities of divisions and other stakeholders, to work in coordination and 

collaboration.  

 

Also, it is evident that adaptation is a concern that comes across different sectors, sectors usually recognized with 

mitigation focus, such as transport, energy, waste and wastewater, and green urban development. These sectors 

should also integrate adaptation concerns. In this regard, in the sections for these sectors include key adaptation 

concerns and possible actions for further discussion and consideration into their mitigation measures.  

4. Current and future mitigation 

4-1 Current status of GHG emission and future trend 

(1) Transport sector 

(a) Current status of GHG from the Transport sector 

(i) Scope of emission 

CO2 emissions associated with transportation activities (road, railway, waterway) within BMA administrative 

area, also emissions associated with BMA owned vehicles. 

 

(ii) Methodologies for calculation 

Road 

CO2 emission from road transport (motor vehicles) is calculated multiplying “Fuel consumption from road 

sub-sector in Bangkok by fuel types” by “CO2 emission factor by fuel types (per liter etc.)”. The methodology 

is based on “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”. CO2 emission from combustion 

of biofuel is accounted as zero. As for High Speed Diesel (HSD) fuel, the blending ratio of biodiesel (B100) is 
                                                        
4 Note that these figures are not portions of contribution to the overall GHG emission in Bangkok. It is percentage of reduction and 

absorption of GHG against respective sectoral emission of BAU in 2020.  
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assumed as 6 %. “Fuel consumption from road sub-sector in Bangkok by fuel types” is provided by the 

Ministry of Energy, Thailand. “CO2 emission factor by fuel types” is calculated by “CO2 emission factor by fuel 

types (per energy unit)” provided by IPCC and “Net calorific value by fuel types” provided by the Ministry of 

Energy Thailand. 

 

Railway 

Railways include MRT (Blue line), Skytrain and ARL (Airport Rail Link). CO2 emission from railway 

sub-sector is calculated multiplying “Electricity consumption of MRT and Skytrain in Bangkok” by “CO2 

emission factor of the grid electricity”. “Electricity consumption of MRT and Skytrain in Bangkok” can be 

obtained from the companies of MRT and Skytrain. “CO2 emission factor of the grid electricity” is provided by 

the local expert of the project. 

 

Waterway 

Waterways include Chao Phraya River ferries (operated by three companies) and canal boats (Saen Saep canal 

extension and Phasricharoen canal). CO2 emission from waterway sub-sector is calculated multiplying “Fuel 

consumption of waterways” by “CO2 emission factor of the grid electricity”. “Fuel consumption of waterways” 

can be obtained from the companies of waterways. “CO2 emission factor by fuel types” is calculated by “CO2 

emission factor by fuel types (per energy unit)” provided by IPCC and “Net calorific value by fuel types” 

provided by the Ministry of Energy Thailand. 

 

BMA owned vehicles 

CO2 emission from vehicles owned by BMA is calculated multiplying “Fuel consumption from road BMA 

vehicles by fuel types” by “CO2 emission factor by fuel types (per liter etc.)”. CO2 emission from combustion 

of biofuel is accounted as zero. As for HSD fuel, the blending ratio of biodiesel (B100) is assumed as 6 %. 

“Fuel consumption from road BMA vehicles by fuel types” is available monthly from the responsible 

department of BMA. “CO2 emission factor by fuel types” is calculated by “CO2 emission factor by fuel types 

(per energy unit)” provided by IPCC and “Net calorific value by fuel types” provided by the Ministry of Energy 

Thailand. 

 

(iii) Result of calculation 

CO2 emission from the road sub-sector in 2013 within BMA administrative area is estimated as shown in Table. 

CO2 emission from the transport sector in BMA administrative area in 2013 is 13,693,732 tCO2/year. Diesel 

fuel has the highest share, 32.7%, and natural gas is the 2nd highest proportion, 30.6%. The proportion of 

gasoline fuel including gasoline, gasohol E10, gasohol E20 and gasohol E85 is 24.9%. LPG is 11.8%. 

The result indicates that, in Bangkok, fuel shifts from high carbon intensity fuel such as petroleum based 

gasoline and diesel to low carbon intensity fuel such as natural gas and biofuel-blended gasoline are well 

progressed. If such low carbon fuel is not used, the total emission from the transport sector in BMA 

administrative area would have been much higher. 
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Table 4-1 CO2 emission from the road transport in 2013 within BMA administrative area in 2013 

Fuel types 
CO2 emission 

(tCO2/year) 

Natural Gas 4,193,268 

LPG 1,622,395 

Gasoline 216,030 

Gasohol E10 2,815,147 

Gasohol E20 358,616 

Gasohol E85 17,177 

Diesel (HSD) 4,471,099 

Total 13,693,732 

 

CO2 emission from the railways in 2013 in Bangkok is estimated as shown in Table. 

 

Table 4-2 CO2 emission from the railways in Bangkok in 2013 

Lines 
CO2 emission 

(tCO2/year) 

BTS 39,369 

MRT (Blue line) 12,991 

ARL (Airport Rail Link) N.A. 

Total 52,360 

 

 

CO2 emission from the waterways in 2013 in Bangkok is estimated as shown in Table. 

 

Table 4-3 CO2 emission from the waterways in Bangkok in 2013 

Lines 
CO2 emission 

(tCO2/year) 

Chao Phraya River ferries*1 8,200 

Canal boat*2 3,301 

Total 11,501 

*1: Operated by three companies, Chao Phraya Express Boat Company, Sap Thananakorn Ltd. and Supatra Ltd. 

*2: Include Saen Saep canal extension (11 km, 9 station) and Phasricharoen canal (11.5 km, 15 station) 

 

CO2 emission from the BMA owned vehicles is estimated as shown in Table. 

 

Table 4-4 CO2 emission from the BMA owned vehicles in 2013 
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Fuel types 
CO2 emission 

(tCO2/year) 

Gasoline (ULG91) 7,688 

Diesel (HSD) 87,534 

GASOHOLE10 1,421 

Total 96,643 

       * Emissions from garbage trucks are included. 

       * The emission is also counted in the emission within BMA administrative area 

 

(b) Business-as-Usual (BAU) emission of the transport sector  

(i) Scope of emission estimated 

Future (BAU) CO2 emissions associated with transportation activities (road) within BMA administrative area. 

* BAU Emissions from railways and motorways are excluded, because of simplification since these emissions 

are very low (less than 1% compared to road transportation). 

 

(ii) Methodologies for estimation 

The BAU emission is estimated by multiplying “Current emission (year 2013)” by “Increase rate of BAU 

emission”. “Current emission (year 2013)” is described in (a). “Increase rate of BAU emission” should be set 

using appropriate parameter. Basically, CO2 emission has high correlation with energy consumption, therefore, 

in this estimation, “Increase rate of BAU energy consumption in transport sector” is applied for “Increase rate 

of BAU emission”. One of the well-known data is provided in “Thailand 20-Year Energy Efficiency 

Development Plan (2011-2030), Ministry of Energy”. The plan estimated future energy consumptions by 

sectors in Thailand by 2030 as shown below. 

 

 
Figure 4-1 Future (BAU) energy consumptions by sectors in Thailand by 2030 

Source: ”Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-2030), Ministry of Energy” 
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(ii) Result of estimation 

Future (BAU) CO2 emissions associated with transportation activities (road) within BMA administrative area is 

shown in the figure below. Total GHG emission in BMA is projected to increase from 13.7 million tons of CO2 

in 2013 to 19.8 million tons of CO2 in 2023. 

 

   

 
Figure 4-2 Future (BAU) CO2 emissions associated with transportation activities (road) within BMA administrative 

area 

 

(2) Energy efficiency and alternative energy sector 
(a) Current status of GHG from the energy efficiency and alternative energy sector 
(i) Scope of emission  

Scope of emission is as below. 

• GHG emissions related to energy consumption in the administrative boundary of BMA that BMA facilities and 

Non-BMA sector (residential/household part, commercial/business part, and industrial/manufacturing part). 

• Energy consumption data is disaggregated into three main types; i.e. electricity consumption, fuel (oil, natural 

gas, and coal) consumption. 

• Scope of this sector excludes the energy consumption in transport sector and efficient solid waste management 

and wastewater treatment sector. 

 
(ii) Methodologies for calculation 

[Data collection] 

Data collection is the process of gathering information in an established systematic that enables one to answer 

stated research questions, test hypotheses, and evaluates outcomes. 

*Primary Data 

Primary data is a type of information that is obtained directly from first-hand sources by means of surveys, 
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observation or experimentation. It is data that has not been previously published and is derived from a new or 

original research study and collected at the source. 

*Secondary Data 

Secondary data is data collected by someone other than the user. Common sources of secondary data for social 

science include censuses, organizational records and data collected through qualitative methodologies or 

qualitative research. Primary data, by contrast, are collected by the investigator conducting the research. 

 

[Collection of data/information] 

In Bangkok area, secondary data is the main source of collecting energy data which is divided into the data 

from all sectors responsible to BMA and entire Bangkok area which is not under BMA. All of collected data 

can be divided into 4 energy types which are electricity, oil, natural gas and coal as followings: 

1) Electricity 

Electricity data in Bangkok is collected as secondary data from the Metropolitan Electricity Authority 

(MEA) and it shows electricity consumption in the year 2009-2012. The data was collected from 12 

districts, which is consisted of electricity consumption data from various sectors under the authorization 

of BMA and not covering in: 

Residential 

Small general service 

Medium general service 

Large general service 

Specific business service 

Government institute 

Non-profit organization 

Temporary user and public lighting 

2) Oil 

Oil data for Bangkok is collected as secondary data from Department of Energy Business (DOEB), 

Ministry of Energy in the year 2009-2012 as follows: 

Gasohol  

Gasoline 

Diesel oil 

Fuel Oil 

LPG and  

Other types of oil 

3) Natural gas 

Natural gas data for Bangkok is collected as secondary data from PTT PLC covering the year 

2009-2012. 

4) Coal 

Coal data for Bangkok as collected in secondary data from Department of Alternative Energy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Census
http://en.wikipedia.org/wiki/Qualitative_research
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_data
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Development and Efficiency (DEDE) covering the year 2009-2012. 

 

[Convert from energy to GHG] 

The method used to analyze is Emission Factor (EF) which is from 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy. 

 

(iii) Result of calculation 

[Electricity] 

The amount of greenhouse gas emission from using electricity is from various sectors which are Residential, 

Small General Service, Medium General Service, Large General Service, Specific Business Service, and 

Government institutions and non-profit organization. The followings are the amount of greenhouse gas 

emission from using electricity in year 2009-2012. 

 
Table 4-5 The amount of greenhouse gas emission from using electricity 

                                                                   (Unit: million tCO2-eq) 
Type 2009 2010 2011 2012 

Residential 3.247 3.465 3.442 3.814 

Small general service 2.489 2.632 2.610 2.774 

Medium general service 2.542 2.696 2.371 2.533 

Large general service 4.313 4.572 4.603 4.824 

Specific business service 0.854 0.885 0.831 0.917 

Government institutions and non-profit 
organization 0.059 0.063 0.511 0.416 

Total 13.503 14.312 14.368 15.278 
 

[Fuel] 

The amount of greenhouse gas emission from using fuel is from various types of fuel which are Gasoline and 

Gasohol, Diesel, Fuel oil, LPG, and Natural Gas. The followings are the amount of greenhouse gas emission 

from using fuel in year 2009-2012. 

 

Table 4-6 The amount of greenhouse gas emission from using fuel 

                                                                              (Unit: million tCO2-eq) 

Type 2009 2010 2011 2012 

Gasoline and gasohol 0.456 0.318 0.368 0.716 

Diesel 3.166 3.053 3.765 3.771 

Fuel oil 0.851 0.666 0.766 0.582 
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Type 2009 2010 2011 2012 

LPG 2.085 1.730 1.138 1.034 

Natural gas 0.086 0.086 0.103 0.114 

Total 6.644 5.854 6.141 6.217 

 

Table 4-7 The amount of greenhouse gas emission from using fuel 

                                                                              (Unit: million tCO2-eq) 

Type 2009 2010 2011 2012 
Electricity 13.503 14.312 14.368 15.278 
Fuel 6.644 5.854 6.141 6.217 

Total 20.147 20.166 20.509 21.495 

 
(b)Business-as-Usual (BAU) emission of the energy efficiency and alternative energy sector 
(i) Scope of emission estimated 

Scope of emission estimated is as below. 

• Expected GHG emissions related to expected energy consumption in the administrative boundary of BMA 

that BMA facilities and Non-BMA sector (residential/household part, commercial/business part, and 

industrial/manufacturing part). 

• Expected energy consumption data is disaggregated into three main types; i.e. electricity consumption, fuel 

(oil, natural gas, and coal) consumption. 

• Scope of this sector excludes the energy consumption in transport sector and efficient solid waste 

management and wastewater treatment sector. 

 

(ii) Methodologies for estimation 

• Annual BAU emissions are estimated in accordance with the expected amount of consumption data (both 

BMA and Bangkok entire area). 
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Table 4-8 Flow of calculation of BAU GHG emissions 

 

 (iii) Result of estimation 
BAU GHG emissions from Energy Efficiency and Alternative Energy sector are shown in the table and 

figure below. 
Table 4-9 BAU emissions of energy efficiency and alternative energy sector 

Sub-sector 
BAU emissions (Million tCO2-eq/year) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Electricity 15.755 16.699 16.764 17.826 18.552 19.185 19.817 20.449 

Fuel 7.832 6.811 7.092 7.196 7.047 7.108 7.168 7.229 

Total 23.587 23.580 23.856 25.022 25.599 26.292 26.985 27.678 

 

Sub-sector 
BAU emissions (Million tCO2-eq/year) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Electricity 21.082 21.714 22.346 22.979 23.611 24.243 24.875 

Fuel 7.412 7.595 7.778 7.960 8.143 8.326 8.509 

Total 28.493 29.309 30.124 30.939 31.754 32.569 33.384 
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Figure 4-3 BAU GHG emissions from energy efficiency and alternative energy sector 

 

 

(3) Efficient solid waste management and wastewater treatment sector 

(a) Current status of GHG from the efficient solid waste management and wastewater treatment sector 

(i) Scope of emission 

Scope of emission is as below. 

• GHG emissions related to municipal solid waste generated in the administrative boundary of BMA and 

various activities related to handling of such waste 

• GHG emissions related to domestic and commercial wastewater generated in the administrative boundary of 

BMA and various activities related to treatment of such wastewater 

• GHG emitted from the waste and wastewater that is originally generated in the administrative boundary of 

BMA but is transported to outside of its boundary, i.e. emissions from landfill sites located outside of 

Bangkok that accept municipal solid waste generated in Bangkok, and emissions from sludge sediment in 

canals located outside of Bangkok that is contained by wastewater from residential and commercial units and 

wastewater treatment plants in Bangkok 

 

(ii) Methodologies for calculation 

Methodologies for calculation are as below. 

 

[Waste] 

• CH4 emission from disposed wastes is calculated by applying First Order Decay (FOD) model specified in 

2006 IPCC Guidelines. 

 -
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• Data of municipal solid waste generated in Bangkok such as waste amount and composition is taken from 

“Bangkok State of Environment 2013.” 

• IPCC default values are applied for some parameters except those values where Thailand’s country-specific 

value or BMA’s actual data is available. 

 

[Wastewater] 

• CH4 emission from wastewater sludge accumulated at the bottom of canal is estimated by multiplying 

“volume of wastewater discharged into canal” by CH4 emission factor per BOD.  

• CH4 emission from septic tanks is calculated by multiplying BOD concentration of wastewater discharged 

from septic tanks installed in selected residential and commercial units by IPCC default emission factors. 

 

[Electricity consumption] 

• All GHG emissions due to electricity consumption (at waste transfer centers, composting plant, wastewater 

treatment plants) are calculated by recorded or estimated electricity consumption data multiplied by CO2 

emission factor of the national electricity grid. 

 

[Transportation of waste/sludge] 

• GHG emissions due to fuel consumption by waste collection/ transportation trucks are estimated by using 

fuel emission factor calculated by Ministry of Energy and IPCC default data.  

• Truck fuel consumption data is estimated from actual data provided by BMA districts. 

 

(iii) Result of calculation 

GHG emissions from the efficient solid waste management and wastewater treatment sector in 2013 are 

estimated as shown in Table below. 

 

Table 4-10 Current GHG emissions from efficient solid waste management and wastewater treatment sector 

Sub-sector 
GHG emissions 

(tCO2-eq/year) (2013) 

Waste 3,837,438 

Wastewater 714,388 

Total 4,551,826 

 

(b) Business-as-Usual (BAU) emission of the efficient solid waste management and wastewater treatment sector  

(i) Scope of emission estimated 

• Expected GHG emissions related to municipal solid waste generated in the administrative boundary of BMA 

and various expected activities related to handling of such waste 

• Expected GHG emissions related to domestic and commercial wastewater generated in the administrative 

boundary of BMA and various ongoing and expected activities related to treatment of such wastewater 
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• Expected GHG emitted from the waste and wastewater that is originally generated in the administrative 

boundary of BMA but is transported to outside of its boundary, i.e. emissions from landfill sites located 

outside of Bangkok that accept municipal solid waste generated in Bangkok, and emissions from sludge 

sediment in canals located outside of Bangkok that is generated by wastewater from residential and 

commercial units and wastewater treatment plants in Bangkok 

 

(ii) Methodologies for estimation 

• Annual BAU emissions are estimated in accordance with the expected amount or volume of waste and 

wastewater and relevant activities to treat or manage such waste and wastewater. 

• A “future growth rate” is applied to some parameters referring to the BMA’s future development plan (such 

as expected population growth rate) or sectoral plan. 

• Activity data related to newly-constructed plants and facilities that will be constructed during the Master Plan 

period such as waste management plants and wastewater treatment plants, as well as their technical details 

such as plant size and operation hours is in line with the BMA’s official plans. Where such plans are not 

available, activity data is estimated in accordance with information of existing same or similar technology 

that is currently used by BMA.  

 

(iii) Result of estimation 

BAU GHG emissions from Efficient Solid Waste Management and Wastewater Treatment sector are shown in 

the figure below. 

 

Table 4-11 BAU emissions of Efficient Solid Waste Management and Wastewater Treatment sector 

Sub-sector 
BAU emissions (tCO2-eq/year) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Waste 3,837,438 3,891,484 3,941,658 3,989,132 4,034,761 4,079,163 

Wastewater 714,388 724,225 731,468 738,782 746,170 753,632 

Total 4,551,826 4,615,710 4,673,125 4,727,914 4,780,931 4,832,795 

 

Sub-sector 
BAU emissions (tCO2-eq/year) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Waste  4,122,789 4,165,966 4,208,933 4,251,865 4,294,889 

Wastewater  761,168 768,780 776,468 784,232 792,075 

Total 4,883,957 4,934,746 4,985,401 5,036,098 5,086,964 
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Figure 4-4 BAU GHG emissions from waste and wastewater sector 

 

(4) Green urban planning sector 

(a) Current status of GHG absorption in the green urban planning sector 

(i) Scope of GHG absorption  

CO2 absorption of planted trees, which can be managed and monitored by BMA in BMA controlled area, 

including parks, roadsides, riversides, mangrove area, public facilities, excluding shrub, flower and turf. 

 

(ii) Methodologies for calculation 

GHG absorption is calculated by multiplying activity data such as number of planted trees by absorption factor 

per tree. Activity data such as number of planted trees, which can be managed and monitored by BMA in BMA 

controlled area, is measured by district office, and is compiled as statistical data in public park office in 

department of environment in BMA. 

GHG absorption factor per tree is calculated as follows: 

• Major species of 70% occupancy in distribution by type of whole species are selected using field survey in 

urban parks*1 and main roadsides*2 of Bangkok conducted by city planning department in BMA and 

Kasetsart University. 

• GHG absorption factor per tree (tC/tree) by species is estimated using allometric equation of species in FAO 

database and DBH (Diameter of Brest Height) of species. 

• Averaged GHG absorption factor per tree (tC/tree) is estimated using distribution by type of species and 

GHG absorption factor per tree (tC/tree) by type of species.  

*1 : Santiphap Park(720 trees), Saranrom Park (356 trees) ,Rommaneenart Park (700 trees) and Chutchuk Park(845 trees) 

*2 : 189,409 trees 
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Figure 4-5 Flow of estimating GHG absorption factor 

 

Equation) 

 

Activity data: Number of planted trees (trees) 

Absorption factor (whole area): 0.012tonC/ tree/year      *1 

              (Road Side): 0.012 ton C/tree/year      *1 

             (Urban Park): 0.009 ton C/tree/year      *1 

(Mangrove): 0.75 ton C/rai/year             *2 

Source: *1  Estimated by JICA expert team & Kasetsart University 

    *2  Kasetsart University 

 

 

(iii) Result of calculation 

Annual CO2 absorption estimated using number of planted trees from year 2007 to 2013, which is managed and 

monitored by BMA in BMA controlled area, is shown below. 

FactorAbsorptionDataActivityAbsorptionGHG 　
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Figure 4-6 Number of trees 2007-2013 and Annual CO2 Absorption 2007-2013 
Source; Measured by district office, 
       Database on http://dailyplans.bangkok.go.th/parks/ 

            Mangrove area : 699 rai measured by satellite image 
                    250 magroves/rai 

 

(b)Business-as-Usual (BAU) GHG Absorption in the Green Urban Planning Sector  

(1)Green Urban Planning 

(i) Scope of absorption estimated 

BAU value of CO2 absorption of planted trees, which can be managed and monitored by BMA in BMA 

controlled area, including parks, roadsides, riversides, mangrove area, public facilities, excluding shrub, flower 

and turf. 

 

 (ii) Methodologies for estimation 

In BAU case, number of trees planted in BMA controlled area is assumed to be kept due to the proper 

maintenance by BMA. BAU value of CO2 absorption is calculated by multiplying number of trees planted by 

year 2013 by absorption factor per tree shown above. 
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 (iii) Result of estimation 

BAU value of CO2 absorption in year 2020 is estimated to be 45,232 tCO2-eq/year. It is similar to CO2 

absorption of year 2013 due to the proper maintenance of trees planted by year 2013. BAU value of CO2 

absorption from year 2016 to 2023 is shown below. 

 

 

Figure 4-7 Annual CO2 Absorption (BAU) 2016-2023 
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5. Mitigation measures by sector 

5-1 Mitigation measures for the transport sector 

(1) Overview of the measures 

Following table shows an overview of the mitigation measures for the transport sector. These measures include 

both measures which will be directly implemented by BMA and will be implemented by other entities but 

supported by BMA. 

 

Table 5-1 Mitigation measures for the transport sector 

Category Measure Ref. No. 

1. Public 
transportation 
(Infrastructure) 

Development of Mono rail and LRT 1-1 

Extension of BTS 1-2 

Development of MRT 1-3 

Development of BRT 1-4 

Development/improvement of water transportation 1-5 

2. Public 
transportation 
(Supporting 
measures) 

Improvement of connectivity of public transportation 2-1 

Improvement of bus service 2-2 

Development of passenger shelter at bus station 2-3 

Development/expansion of Park & Ride 2-4 

Introduction of common ticket system 2-5 

3. Measures on 
motor vehicles 

Introduction of low emission vehicles (LEV) to BMA’s public vehicles 3-1 

Introduction of NGV or LEVs to BMTA buses 3-2 

Promotion of Eco-driving 3-3 

4. NMT Development/expansion of bikeway 4-1 

Expansion of “Bike-for-Rent” 4-2 

Development/expansion of pedestrian 4-3 

5. Traffic 
volume/flow 
control 

Development/improvement of road, bridge and tunnel  5-1 

Improvement of signal system 5-2 

On-street parking control 5-3 

6. Public 
awareness rising 

Promotion of public transportation 6-1 

Classes for school to learn about environmental transport 6-2 

Organize workshops and seminars 6-3 
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(2) Details of the measures 

Details of each measure in the previous table are described below. 

 

1) Public transportation (Infrastructure) 

 1-1 Development of Mono rail and LRT 
Title Development of 3 monorails and 1 LRT line 
Details - Monorail: Gray line (Watcharaphon - RAMA IX): 26 km, 21 stations, Along 

the Pradit Manutham Road, and connecting between Watcharaphon Road and 
RAMA IX Road. 

 
- Monorail: Ramkhamhaeng University - Soithonglo line: 11.1km, 6 stations 
- Monorail: BMA hall 2 - Victory monument - Yothi road: 6.5km, 7 stations 

along Prachasongkhor Road, Dindaeng Road, Ratchaprarop Road, Yothi 
Road. 

- Light rail: Bangna - Suvarnabhumi: 15.3km (extend 3km), 12 station (extend 2 
stations), Along the Bangna trad Road 

BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA (KT) 
Implementation 
schedule5 

Mid to long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

*Emission reduction of the Grey line is included in 1-3. 
N/A for other lines. 

Comments - 4 development plans of Monorail are in the planning stage. 
- Feasibility study for Gray line has already done. The project of Gray line is 

high priority. 
- The feasibility studies for another 4 lines have already done. 
- Grey line is approved under M-MAP. 
- Other 3 lines are already approved by the cabinet. 

                                                        
5 Short term (2013-2015), Mid term (-2018), Long term (-2023). 
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1-2 Extension of BTS 
Title Extension of BTS lines 
Details Either Line 1 (Buddha Monthol - Suanpak) or Line 2 (Bang Wa - Taling Chan) 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders  
Implementation 
schedule 

Long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

N/A 

Comments - 
 

1-3 Development of MRT 
Title Development of MRT 
Details - Purple line (Bang Yai - Bang Sue) (MRTA, 23.0 km, Short term (2015)) 

- Purple line (Bang Sue - Rat Burana) (MRTA, 19.8 km, Long term (2019)) 
- Blue line (Hua Lumphong - Bang Khae, Bang Sue - Tha Phra) (MRTA, 27.0 

km, Mid term (2017)) 
- Green line (Bearing - Samut Prakarn) (MRTA, 12.8 km, Mid term (2018)) 
- Green line (Mo Chit - Saphan Mai - Cucot) (MRTA, 18.4 km, Mid term 

(2018)) 
- Green line (Samut Prakarn - Bang Poo) (MRTA, 7.0 km, Long term (2019)) 
- Pink line (Kae Rai - Min Buri) (MRTA, 36.0 km, Mid term (2017)) 
- Orange line (Taling Chan - Min Buri) (MRTA, 37.5 km, Long term (2019)) 
- ARL (Don Mueng- Phaya Thai) (SRT, 21.8 km, Long term (2019)) 
- Dark Red Line (Hua Lumphong - Bang Sue-Rang Sit-Thammasat) (SRT, 42.8 

km, Short term (2016)) 
- Dark Red Line (Hua Lumphong-Bang Born) (SRT, 18.0 km, Long term 

(2019)) 
- Light Red Line (Bang Sue-Phaya Thai- Makkasan - Huamak) (SRT, 19.0 km, 

Short term (2016)) 
- Light Red Line (Bang Sue-Taling Chan) (SRT, 15.0 km, Short term (2016)) 
- Light Red Line (Taling Chan-Salaya) (SRT, 14.0 km, Long term (2019)) 

BMA’s Responsibility Indirect (Support) 
Stakeholders MRTA, SRT, Public-private participation 
Implementation 
schedule 

See “Details” and “Comments”. 

Estimated GHG 
emission reduction 

950 thousand ton /year 
* Source: MRV Demonstration Study (DS) using a Model Project 2012, Modal Shift through 
Construction of Mass Rapid Transit (MRT) System, Final Report, JWA & ALMEC Consortium 
for MRV Demonstration Study 

Comments - BMA’s contribution 
- Land acquisition 
- Support for the constructions, i.e. displacement of traffic signal and traffic 
sign, bus station, pedestrian, trees and etc. 
- Control of intersections in case of constructions for MRT 

- Progresses (as of August 2015) 
Color From - To Organization Progress Remark 
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Line (2015/04) 

Purple 
Bang Yai - Bang Sue 

MRTA 

Constructing 
(96%) 

Proposed to operate 
in August 2016 

Bang Sue - Rat 
Burana 

FS Study and 
public relation  

Blue 

Hua Lumhong - Bang 
Kae 

MRTA 
Constructing 

 

Bang Sue -Tha Phra 
Constructing 
(56%) 

Construction will 
finish in 2019 

Green 

Bearing - Samut 
Prakarn 

MRTA 
Constructing 
(44%) 

Construction will 
finish in 2020 

Mo chit - Saphan Mai 
– Cucot 

MRTA Tendering 
Get Contractor in 
April 2015 

Samut Prakarn - Bang 
Poo 

MRTA 
FS Study and 
public relation  

Pink Kae Rai - Min Buri MRTA 
Propose to 
government 

Proposed to start 
Construction in 
2017 

Orange Taling Chan Min Buri MRTA 
FS Study and 
public relation 

Proposed Tender in 
2016 

ARL 
Don Mueng - Phaya 
Thai 

SRT 
FS Study and 
public relation  

Dark 
Red 

Hua Lumphong - 
Bang Sue - Rangsit - 
Thammasat 

SRT 
Constructing 
(16%)  

Hua Lumphong - 
Bang Born 

SRT 
FS Study and 
public relation  

Light 
Red 

Bang Sue - Huamak SRT 
Construction 
complete 

 

Taling Chan - Salaya SRT 
Propose to 
government  

 

 

1-4 Development of BRT 
Title Extension of BRT line 
Details BRT extension from Ratchaphruek to Talatphlu  
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA (KT) 
Implementation 
schedule 

Long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

N/A 

Comments - Just idea stage. BMA had already submitted evaluation of the current BRT 
project. Base on the report, the number of passengers have been increased, 
however, the profits of the project is not good. Therefore, the head of the 
department has been considering the change of policy. Now, construction of 
Monorail is alternative idea. 

- At this stage, we keep this measure on the list. BMA will decide whether they 
will remain this measure or not by the final stage. 

- There is a long term plan for BRT including 12 lines. 
 

 

1-5 Development/improvement of water transportation 
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Title Saen Saep canal extension, Phasricharoen canal 
Details 1. Saen Saep canal extension; 11 km, 9 station 

 
2. Phasricharoen canal; 11.5 km, 15 station 

 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA (KT), Marine Department, MOT 
Implementation 
schedule 

SaenSaep canal extension: Short term (Pier construction finished and test 
operation started) 
Phasricharoen canal: Short to mid term (Test operation started) 

Estimated GHG 
emission reduction 

N/A 

Comments - 
 

2) Public transportation (Supporting measures) 

2-1 Improvement of connectivity of public transportation 
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Title Construction of 3 skywalks 
Details - Construct skywalk between BTS Station (Bangwa Station) and Taksin 

Petkasem pier station (on Phasricheroen Canel) 0.24 km 
- Construct skywalk between BTS Station (Bangna Station – Udomsuk Station) 

and Bangna transfer point 1.4 km 
- Construct skywalk (725 meters) and install walkalator (345 meters) between 

BTS Taksin Station and BTS Surasak Station (the existing BTS Taksin station 
will be removed to construct double track acrossing Chao Phraya River) 

BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, Public – Private Partnerships 
Implementation 
schedule 

Short to mid term (Construction start from the end of 2014) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

2-2 Improvement of bus service 
Title Feeder bus service 
Details To operate feeder bus services 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, OTP, MOT, BMTA, DLT 
Implementation 
schedule 

Long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - Project under consideration by BMA as an operator 
- BMA had to submit some proposal to the government. If the Feasibility Study 

(FS) will be submitted and the contents of the project decided, BMA will be 
able to implement the project within one or two years. 

 

2-3 Development of passenger shelter at bus station 
Title Improvement/construction of passenger shelters at bus station 
Details Introduce LED lighting at bus station: 2,265 shelters (3 LED lights/shelter), 

4,530 advertise sign (3 LED lights/pcs) 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, Private company 
Implementation 
schedule 

Short to mid term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

2-4 Development/expansion of Park & Ride 
Title Development of 4 Park & Ride facilities 
Details Bang Yai, Taling Chan, Bang Kae, Baring 
BMA’s Responsibility Direct 
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Stakeholders BMA, MOT, DOH, DRR 
Implementation 
schedule 

Long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

N/A (*emission reductions will be included in 1-3 or other respective lines.) 

Comments Policy level by Governor 
 

2-5 Introduction of common ticket system 
Title Introduction of common ticket system 
Details - Introduce common ticket system with BRT, BTS, MRT, ARL 

- Extend to buses and highway, etc. 
BMA’s Responsibility Indirect (Support) 
Stakeholders OTP 
Implementation 
schedule 

Short term (2015) for BRT, BTS, MRT and ARL 
Long term for buses, ferry and highway 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

 

3) Measures on motor vehicles 

3-1 Introduction of low emission vehicles (LEV) to BMA’s public vehicles 
Title Introduction of low emission vehicles (LEV) to BMA’s public vehicles 
Details Start discussion to revise the purchase rule with related department (after that 

introduce LEVs at the timing of replacement of each vehicles) 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA 
Implementation 
schedule 

Short to mid term 

Estimated GHG 
emission reduction 

8.7 thousand ton /year 

Comments Number of BMA owned vehicles as of the end of 2013. 
 
Tractor 439 
Road roller 12 
Truck (pick-up etc.) 982 
Trailer 4 
Sedan (not more than 7 passengers) 1,281 
Microbus & Passenger Van (more than 7 passengers) 1,950 
Bus 131 
Truck 4,106 
Motorcycle 2,764 

 

3-2 Introduction of NGV, LEVs to BMTA buses 
Title Introduction of NGV, LEVs to BMTA buses 
Details Introduction of 3,184 NGV to BMTA buses 
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BMA’s Responsibility Indirect (Support) 
Stakeholders BMTA 
Implementation 
schedule 

The timeframe is under consideration. 

Estimated GHG 
emission reduction 

25 thousand ton /year 

Comments - 
 

3-3 Promotion of Eco-driving 
Title Eco-drive training to drivers of BMA and BMA officers 
Details - Eco-drive training to drivers of BMA (garbage truck, truck, other services cars)  

- Extend Eco-drive training to BMA officers 
- Organize seminar and training course about eco-driving 

BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders OTP, DLT, DOH, EXAT: Seminar and training course 
Implementation 
schedule 

Short to mid term 

Estimated GHG 
emission reduction 

120 thousand ton /year 

Comments - 
 

 

4) NMT 

4-1 Development/expansion of bikeway 
Title Improvement of 12 bike routes/Extension of 1 bike route/Construction of new 9 

bike routes/Improve connectivity of bike lanes between main and secondary 
roads/ Construction of “Bicycle routes under expressway” 

Details - Improvement of 12 bike routes  
1. Sathorn Road  2.8 km 
2. Bangkuntien Seaside Road 11.5 km  
3. Praditmanutham Road 24 km 
4. Petchakasem Road 16 km 
5. Road around Koh Rattanakosin 12.5 km 
6. Ladprao Road 21 km 
7. Road around Taksin Monument 4.4 km 
8. Bhuddamondhon Sai 2 Road  8 km 
9. Utthayan Road  3.8 km 
10. Jaransanitwong-Ratchadapisek Road 14 km 
11. Klong Paisingto Road 1.3 km 
12. Doungpitak Road  1 km 

- Extension of 1 bike route 
1. Pattanakarn Road 2.8 km 

- Construction of new 9 bike routes  
1. Paholyothin-Rattanakosinsompoth Road 5.25 km 
2. Ratutit- Leapwaree Road 13.6 km 
3. Srinakarin Road 7 km 
4. Serithai Road (Sukapiban 2 Road)  10 km  
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5. Road link between Jaransanitwong-Kanjanapisek Road 2 km 
6. Bhuddamondhon Sai 3 Road  10.4 km 
7. Taweewattana Road 8.5 km  
8. Bangkradi Road 3.6 km 

- Improve connectivity of bike lanes between main and secondary roads 
- Construct “Bicycle routes under expressway” 

BMA’s Responsibility Direct (Indirect (Construction of “Bicycle routes under express way”)) 
Stakeholders BMA, OTP, EXAT (Bicycle route under expressway) 
Implementation 
schedule 

Short to mid term (Some of the candidates of the project will be started within 
this year) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments For “Bicycle routes under express way” project, a pilot project will be done in 
Sriruth route. (MOT uses official of “expressway”) 
- Progresses (as of August 2015) 

- Improve 12 bike route 

 
1. Sathorn Road Completed 

 
2. Bangkuntien Seaside Road Completed 

 
3. Praditmanutham Road Improving 

 
4. Petchakasem Road Study and design process 

 
5. Road around Koh Rattanakpsin Completed 

 
6. Ladprao Road Study and design process 

 
7. Road around Taksin Mounment Improving 

 
8. Bhuddamondhon Sai 2 Road Study and design process 

 
9. Utthayan Road Study and design process 

 
10. Jaransanitwong-Ratchadapisek Rd. Study and design process 

 
11. Klong Oaisingto Road Completed 

 
12. Doungpitak Road Study and design process 

 - Extend 1 bike route 
 

 
1. Pattanakarn Road Study and design process 

 - Construct new 9 bike routes 
 

 
1. Phaholyothin-Rattanakosin.. Under construction 

 
2. Ratutit-Leapwaree Road Construction complete 

 
3. Srinakarin Road Construction complete 

 
4. Serithai Road Study and design process 

 
5. Road link between Jaransanit… Under constructing 

 
6. Bhuddamondhon Sai 3 Road Under constructing 

 
7. Taweewattana Road Under constructing 

 
8. Bangkradi Road completed 

- Improve connectivity of bike lane between main and sub road 

  
Improving 

- Construct "Bicycle routes under express way" 

  
Under constructing 

 

 

4-2 Expansion of “Bike-for-Rent” 
Title Expansion of “Bike-for-Rent” 
Details Increase 250 stations and 10,000 bikes 

CBD zone and along the BTS and MRT line 
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BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA (Private company) 
Implementation 
schedule 

Short to mid-term (2013-2017) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

4-3 Development/expansion of pedestrian 
Title Improvement of 10 pedestrian deck/Improvement of accessibility to 50 stations 
Details - Improve 10 pedestrian (Improve road surface and footpath) 

1. Improvement of Prachasook's road surface and pedestrian starting 
from Sutthisan Winitchai road to Prachasongkroh Road, Dindang 
district 
2. Improve the road surface of Bang Khun Tian Chaytalay from Klong 
Sanam Chai to Pittayalongkorn Intersection in Bang Khun Tian district 
3. Improve Rural Development road surface from roads along 
motorway to Krungthep Kreetha road, Ladkrabang district 
4. Improve pedestrian on Saimai Road starting from road along Klong 
2 to Sukhapiban 5, Saimai district 
5. Improve pavement on Bang Khun Thian road starting from Ekachai 
to Rama 2 road, Bangbon and Bang Khun Thian district 
6. Improve Bangkwake road starting from identification point to 
Taweewattana road, Bangkae district 
7. Restoration and reinforce structure of bridges over canals in 
Bangkok 
8. Improve Chimplee road project starting from Boromaratjonani road 
to roads along railway in Talingchan district  
9. Improve Luang Pang road project from Klong Phraya Pecth to Klong 
Kalong in Ladkrabang district 
10. Improve Rajamontri road project starting from Puthamonthol 1 to 
Klong Lampradong in Phasi Chareon district 
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- Improve accessibility to 50 stations, including improvement of pedestrian 
facilities, etc. 

BMA’s Responsibility Direct /Indirect (Improvement of accessibility to 50 stations) 
Stakeholders BMA, MOT, OTP, MRTA, DOH, DRR 
Implementation 
schedule 

Short to long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - Progresses (as of August 2015) 
- Improve 10 pedestrian 

  
Improving 

- Improve accessibility to 50 stations 

  
Under construction  

 

 

5) Traffic volume/flow control 

5-1 Development/improvement of road, bridge and tunnel 
Title Construction on 1 new road/Construct 2 new tunnels/Construct 1 new 

bridge/Improve 7 roads/Extend 1 bridge 
Details - Construction on 1 new road  

1. Srinakarin-Romklao Road (12.5km) 
- Construction on 2 new underpasses 

1.Sriayutana-Rama 6 (0.8km) 
2. Pattanakan- Ramkamhaeng-Taworn Thawat Road (0.9km) 

- Construction 1 new bridge 
1. Klong Nongprue Lad-krabang Road (50m) 

- Improvement on 7 roads 
1. Kum-Klao Road from Suwintawong Road to Motor Way frontage 
Road (10km) 
2. Ramkamhaeng Road to Srinakarin Road (Soi Ramkamhaeng 24) 
(1.6km) 
3. Mitmaitri Road from Vibhavadi Rangsit to Prachasongkro Road 
(0.8km)  
4. Roads around BMA City hall 2 (Mitmaitri Road, Mitmaitri 3 Road, 
and Prachasongkhro Road) (1.6km) 
5. Ratchawong Road from Yaowarat Road to Songwat Road (0.4km) 
6. Sutthawas Road  
7. Soi Rama 2 yak 82 Road (1.85km) 

- Extension of 1 bridge 
1. Extension of Arun-ammarin Overpass (with road ascent and descent) and 
expand Sirirath Overpass 

BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, MOT, OTP, DOH, DRR 
Implementation 
schedule 

Long term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - Progresses (as of August 2015) 
- Construction new 1 road 
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1. Sathorn Road Tendering (E-auction) 

- Construction 2 new underpasses 
 

 
1. Sriayutaya-Rama 6  Cost Estimate process 

 
2. Pattanakarn-Ramkamhaeng-Tavo.. Tendering (E-auction) 

- Construction 1 bridge 
 

 
1. Khlong Nongprue Tendering (E-auction) 

- Improvement of 7 roads 
 

 
1. Kum-Klao Road  Re-Design process 

 
2. Ramkamhaeng Road Cost Estimate process 

 
3. Mitmaitri Road Cost Estimate process 

 
4. Road around BMA Tendering (E-auction) 

 
5. Ratchawong Road Under constructing 

 
6. Sutthawas Road* Under constructing 

 
7. Soi Rama 2 Yak 82 Tendering (E-auction) 

- Extension of 1 bridge 
 

 
1. Extend Arun-ammarin Overpass Tendering (E-auction) 

 

 

5-2 Improvement of signal system 
Title Install additional adaptive traffic signal system control 5 intersections 
Details - Install additional adaptive traffic signal system control 5 intersections 

1. Rama 3 road – Ratchadapisek road intersection 
2. Petchkasem road – Petchkasem 69 road intersection 
3. Petchkasem road – Petchkasem 81 road intersection 
4. Sukapiban 1 road – Happyland road intersection  
5. Ramkamhang road – Ratpattana road intersection (Mistine 
intersection) 

BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA 
Implementation 
schedule 

Short term (The project is going on process of installation and will be finish by 
the end of this October) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

5-3 On-street parking control 
Title On-street parking control project 
Details 1. Ladprao raod (Ladprao intersection – Happyland intersection) 

2. Rama 4 road (Hualampong train station – Ratchadapisek-Rama 4 intersection)  
3. Sukhumvit-Pleonchit-Rama 1 road (Bangna intersection – Pongpraram 
intersection 
4. Ramkamhang-Rama 9-Chaturatit road (Klongjek intersection – Ramkamhang 
intersection - Chaturatit road) 
5. Ratchadapisek road-Asokedindaeng road-Asokmontri road (Prachanukul 
intersection – Ratchadapisek-Rama 4 intersection) 
6. North Sathorn and South Sathorn 
Phaholyothin road (Victory monument – Saparnmai market) 
7. Kasetnawamin road (Kasetsart University intersection – Nawamin 
intersection) 
8. Petburi road-New Petburi road (Urupong intersection – Klongton intersection) 
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9. Viphavadi rangsit road  
10. Pracharat sai 1 road and Pracharat sai 2 road 
11. Samsen road 
12. Ramindra road 
13. Chang-wattana road 
14. Ngamwongwan road 
15. Prachachuen road 
16. Nawamin road 
17. Ladkrabang road 
18. Praditmanudham road 
19. Srinakarin road 
20. Serithai road 
21. Cheroenkrung road 
22. Chakpet road 
23. Romklao road 
24. Narathiwasratchanakarin road 
25. Bamrungmueng road 
26. Krungkasem road 
27. Yaowarat road 
28. Silom road 
29. Charansanitwong road 
30. Cheroennakorn road 
31. Ratchapisek road - Rama 3 road 
32. Ratchadapisek road – Talaad Plu  
33. Somdejchao Phraya road 
34. Krung Thonburi road 
35. Somdetprachaotaksin road 
36. Pracha-utit road 
37. Petkasem road 
38. Rama2 road 
39. Ratchapluk road 

BMA’s Responsibility Indirect (support) 
Stakeholders RTP 
Implementation 
schedule 

Short to mid term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments - 
 

6) Public awareness rising 

6-1 Promotion of public transportation 
Title Promotion of public transportation 
Details - Launch campaign on public transport use 

- Promote public transport use (free of charge) on special day, i.e. Child day, Car 
free day 
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BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, MOT, OTP, MRTA, SRT, PCD 
Implementation 
schedule 

Short term (Annually) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments BMA will have same kind of the project in this year. 
 

6-2 Classes for school to learn about environment/transport 
Title Classes for school to learn about environment/transport 
Details Launch program on environment/transport for all schools in Bangkok 

(elementary school to high school) 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, MOT, MOE, OTP, DOH, OTP, MOE, DOH 
Implementation 
schedule 

Short term (Annually) 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 

Comments Education programs has already implemented every year at elementally school of 
Bangkok (BMA’s 438 elementary schools. The officer of BMA is instructor. 
Main topics are relative to traffic safety. Including the environmental issues to the 
text should be good measure. 

 

6-3 Organize workshops and seminars 
Title Organize workshops and seminars 
Details Workshops and seminars on environment/transport 
BMA’s Responsibility Direct 
Stakeholders BMA, MOT, OTP, DOH, BMTA, DLT 
Implementation 
schedule 

Short to mid term 

Estimated GHG 
emission reduction 

* Check the progress of the measure for the MRV 
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Comments - Including the environmental issues in the contents of the seminar should be 
encounter on the good measures. 

- Include promotion of low emission vehicles 
- Review/re-regulate laws/measures/related action on social actions 
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5-2 Mitigation measures for the energy efficiency and alternative energy sector 

(1) Overview of the measures 

Following table shows an overview of the mitigation measures for the energy efficiency and alternative 

energy sector. 

Table 5-2 Mitigation measures for the energy efficiency and alternative energy sector 
Category Possible mitigation measures (countermeasures) 

1. 
BMA 
government 
buildings & 
facilities 

1-1. 
Energy 
saving 
renovation/r
epair work 
for existing 
facilities 

1-1-1. 
General 
tasks 

a Formulating the systematic schedule of retrofitting BMA’s 
existing building for appropriate management of energy 

b Systematic implementation of energy saving retrofitting works 
of BMA’s existing building 

c Selection of model project for energy saving renovation work 
Intensive adoption of top-runner appliances 

d Energy saving requirements for retrofitting works of BMA 
facilities and setting of high-level of energy efficiency 
Acquisition of certification for energy saving renovation work 
(CASBEE or LEED etc.) 

e  Consideration of renovation work, extension work, conversion 
at the time of facilities update (maximum utilization of existing 
stocks) 

f Efficient retrofitting/renovation work for energy saving by 
introducing private capital know-how (ESCO business etc.) 

1-1-2. 
Improving 
insulation 
performance 
(renovation 
technique) 

a Introducing thermal barrier roof coatings 
b Improving external insulation and waterproofing 
c Introducing roof greening 
d Improving heat insulating window (high heat insulating glass 

such as low-e pair glass) 
e Improving heat insulating window (thermal barrier film) 
f Controlling solar radiation heat by installing louver or eaves  

1-1-3. 
Cutting 
down air 
conditioning
/ 
ventilation 
load 
(retrofitting 
technique) 

a Replacing existing air-conditioning equipment by 
high-efficiency one 

b Introducing variable flow controller 
c Introducing task ambient air conditioning system - controlled 

by motion/temperature sensor, timer etc. 
d Introducing high-efficiency fan (total heat exchanger) 
e Introducing cogeneration system 

1-1-4. 
Cutting 
down 
lighting load 
(retrofitting 
technique) 

a Introducing LED lighting or hf fluorescent lamp 
b Introducing task ambient lighting 
c Installing motion sensor lighting to bathroom, corridor or 

staircase 
d Daytime energy reduction by daylight sensor 

1-1-5. 
Energy 
reduction by 
water-saving 

a Upgrade to water saving sanitary appliances 
b Introducing rainwater recycling system 
c Introducing waste water recycling system (reuse as toilet bowl 

flushing water) 
1-1-6. 
Others 

a Solar power generation systems 
b Introducing BEMS, building energy management systems 
c Replacing street lighting to LED 

1-2.Energy 
saving 
consideratio
n for new 
construction 

1-2-1.Gener
al tasks 

a Construction of high energy efficiency building  
b Requirements of certificate acquisition for new construction of 

BMA facilities (CASBEE or LEED etc.) 

1-3． 
Information 

1-3-1. 
Conducting 

a Promotion of  environmental education at school 
b Support to exhibitions of energy saving merchandise for BMA 
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Category Possible mitigation measures (countermeasures) 

campaign campaign to 
citizens 

facility 
c Visualization of energy saving of BMA facility 

Notifying saving energy activities by panel or monitor 
d Promotion of "Green Curtain" installation at school to reduce 

air conditioning load 
e Workshops on energy saving repair work for public 

participation 
(schoolchild, public facilities) 

1-3-2. 
Conducting 
campaign to 
the officials 

a Raising preset cooling temperature 
b Commendation for saving energy activity 
c Turn off lightings during lunch break 
d Thorough power saving setting on PC or OA equipment  

1-4. 
Promotion 
of low 
carbon city 

1-4-1. 
Model areas 

a Setup low-carbon model area, each fields top runner measure, 
intensive equipment investment 

2． 
Civil 
Categories 
(Residential/
Commercial/
Industries) 
  
 

2-1. 
Residential 
part 

2-1-1. 
Promotion 
of energy 
saving house 

a Promotion of low-carbon/energy saving detached house 
(Publicity of cost benefit from the viewpoint of LCC, backup 
exhibition, provide advertising spaces at BMA facilities 

b Facility equipment introduction promotion of energy saving 
house 
(LED lights, energy-saving air conditioning system or hot‐
water apparatus etc.)  

2-1-2. 
Promotion 
of energy 
saving repair 
work 

a Publicity of cost benefit by repair work for energy saving 
b Promotion of repair work for energy saving: insulation upgrade 

by double glazing, heat barrier film, renew air conditioning 
device 
 (subsidy system etc.) 

2-1-3. 
Promotion 
of energy 
saving home 
appliances 

a Purchasing promotion of energy saving home electric 
appliances (air conditioning, fridge, TV etc.) 

2-1-4. 
Promotion 
of energy 
saving 
action 

a Promotion of  better understanding of air conditioner 
maintenance 
(conduct free cleaning) 

2-1-5. 
Others 

a Promotion of  solar panel installation 
（subsidy system or mediating installable roof） 

2-2. 
Commercial/
Business 
part 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2-2-1. 
Promotion 
of energy 
saving 
building 

a Incentive for constructing/repairing saving energy factory (tax 
reduction, subsidy, zero-interest finance etc.) 

2-2-2. 
Promotion 
of energy 
saving repair 
work for 
existing 
building 

a Conducting  energy saving inspection of public buildings 

b Promotion of ESCO business for existing buildings 
(Educate ESCO business, advertisement promotion support, 
subsidy system for energy saving diagnostic) 

c Promotion of repair work for energy saving: insulation upgrade 
by double glazing, heat barrier film, renew air conditioning 
device (subsidy system etc.) 

d Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut 
Introduction support for automatic control facility of Electricity 
Peak-Cut 

2-2-3. 
Promotion 

a Promotion of  saving energy activity (publicity of cost benefit 
etc) 
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Category Possible mitigation measures (countermeasures) 

of energy 
saving 
action 

b Raising preset cooling temperature at public buildings 
Turning off lightings during lunch break 

c Thorough power saving setting on PC or OA equipment  
d Commendation for saving energy activity 

2-2-4. 
Others 

a Promotion of solar panel installation 
（subsidy system or mediating installable roof） 

2-3. 
Industrial 
part 
 

2-3-1. 
Promotion 
of energy 
saving 
factory 

a Incentive for constructing/retrofitting saving energy factory 
(tax reduction, subsidy, zero-interest finance etc.) 

2-3-2. 
Promotion 
of energy 
saving repair 
work for 
existing 
factory 

a Conducting energy saving inspection of public factories 
b Promotion of repair work for energy saving (subsidy system 

etc.) 
c Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut 

Introduction support for automatic control facility of Electricity 
Peak-Cut 

2-3-3. 
Promotion 
of energy 
saving 
action 

a Promotion activity for factory's energy saving technique (for 
SMEs) 

b Commendation for saving energy activity 

2-3-4. 
Others 

a Promotion of Solar Energy 
（subsidy system or mediating installable roof） 

b Promotion of beneficial use of factory exhaust heat 
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(1) Details of the measures 

Details of each measure in the previous table are described below. 

1) BMA government buildings & facilities 

1-1 Energy saving renovation/repair work for existing facilities 

1-1-1 General tasks 
Title Formulating the systematic schedule of retrofitting BMA’s existing building for 

appropriate management of energy 
Description a. Correct the related data both type and amount of building and quantity and 

type of energy used, as well as other condition  
b. Correct the technology information of the renovation in term of price, process 
time and other condition  
c. Study of the related laws  
d. Arrange for projects, determine the responsible person and prioritize the 
projects.  
e. Project feasibility study.  
f. Form the systematic schedule.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  JICA, DEDE  
Plan short term (2013-2015) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Urgently required; This is major key to other countermeasures. However, BMA's 

Climate change "action plan" is also required for long term systematic plan.  
 

 

 

Title Systematic implementation of energy saving retrofitting works of BMA’s existing 
building 

Description a. Determine the responsible person in each sector. 
b. Study the information and plan thoroughly. 
c. Operate the building implementation by time frame plan. 

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder DEDE, MoEn 
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Systematic implementation in "Housekeeping approach", require next step in 

"Process improvement and major change equipment". Have to start after 
finishing systematic schedule (Step 1-1-1a) 

Title Selection of model project for energy saving renovation work 
Intensive adoption of top-runner appliances 

Description a. Study and collect the appropriate models for improve the energy saving  
b. Selected the possible of top-runner models.  

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan medium term (2016-2018) and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment BMA would try to apply top-runner appliances concept/policy in renovation 

works, but however, it should base on appropriate price/budget.   

Title Energy saving requirements for retrofitting works of BMA facilities and setting 
of high-level of energy efficiency 
Acquisition of certification for energy saving renovation work (CASBEE or 
LEED etc.)  
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1-1-2 Improving insulation performance (renovation technique) 

Title Introducing thermal barrier roof coatings  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Description a. Study the information and choose of the appropriate thermal barrier roof 
coatings  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan short term (2013-2015)  

Description a. Study terms and conditions of device installation of high-level of energy 
efficiency (CASBEE or LEED etc.)  
b. Acquisition of certification for energy saving renovation work (CASBEE or 
LEED etc.)  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  Private consultant, TGBI  
Plan medium term (2016-2018) and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment BMA would challenge with LEED or CASBEE, but will consider according to 

suitable criteria/opportunity of LEED (certificate type)  

Title Consideration of renovation work, extension work, conversion at the time of 
facilities update (maximum utilization of existing stocks)  

Description a. Study of the effect that may be occur while changing the equipment and 
machinery. Study of the approach to reduce the impact. 
b. Considered the appropriate adjustments.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Normally implemented, especially stock management.  

Title Efficient retrofitting/renovation work for energy saving by introducing private 
capital know-how (ESCO business etc.) 

Description a. Qualifying the contractors that have knowledge and expertise.  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility - 
Stakeholder  - 
Plan  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment No policy in collaboration with private capital due to government regulation/laws 

limitation.  
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GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Normally implemented to all BMA buildings.  

 

 
Title Introducing roof greening  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Description a. Study the information and choose of the appropriate roof greening  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DOE  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  TGO, ASA, TGBI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Old buildings: This policy emphasized by Bangkok governor to renovate for roof 

greening, based on appropriate conditions  
New building: Have to do in all new buildings since design phase.  

 
  

Title 

Improving external insulation and waterproofing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 

a. Study the information and choose of the appropriate external insulation and 
waterproofing.  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Normally implemented to all BMA buildings. 
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Title Improving heat insulating window (high heat insulating glass such as low-e pair 
glass)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description a. Study the information and choose of the appropriate heat insulating window  
b. Select the building that appropriate with the equipment. Install the equipment 
by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: - 

Stakeholder  DEDE, ASA, TGBI  
Plan medium term (2016-2018)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Have to consider this countermeasure with ASA, TGBI due to character of 

Bangkok weather may not suitable with low e-pair glass.  
 

Title Improving heat insulating window (thermal barrier film)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Description a. Study the information and choose of the appropriate heat insulating window 
Select the building that appropriate with the equipment. 
b. Install the equipment by plan. 

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder DEDE 
Plan short term (2013-2015) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Normally implemented to all BMA buildings. 

 
Title Controlling solar radiation heat by installing louver or eaves  
Description a. Study the information and choose of the appropriate solar radiation heat 

controller.  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE, ASA  
Plan medium term (2016-2018) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.864 thousand CO2-eq *(total 1-1-2 measures) 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building  
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1-1-3 Cutting down air conditioning/ventilation load (retrofitting technique) 

Title Replaceing existing air-conditioning equipment by high-efficiency one  
Description Study the information and choose of the high-efficiency existing air-conditioning 

equipment.  
Select the building that appropriate with the equipment.  
Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  25.192thousand CO2-eq  
Comment Normally implemented to all BMA buildings. Based on appropriate 

situation/conditions of each building and based on appropriate price/budget  
 

Title Introducing variable flow controller  
Description a. Study the information and choose of the variable flow controller. 

b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan medium term (2016-2018) and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 15.115 thousand CO2-eq *(total 1-1-3 measures) 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget  
 

Title Introducing task ambient air conditioning system - controlled by 
motion/temperature sensor, timer etc.  

Description a. Study the information and choose of the task ambient air conditioning system.  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan medium term (2016-2018) and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 15.115 thousand CO2-eq *(total 1-1-3 measures) 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget 
 

Title Introducing high-efficiency fan (total heat exchanger)  
Description a. Study the information and choose of the high-efficiency fan (total heat 

exchanger).  
b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility - 
Stakeholder  - 
Plan  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 15.115 thousand CO2-eq *(total 1-1-3 measures) 
Comment Policy and campaign on ventilation fan remove program. No heat exchanger due 

to require only cool air  
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Title Introducing cogeneration system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description a. Study the information and choose of the cogeneration system.  

b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Installation /modify the equipment according to the plan 

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  - 
Plan - 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment May have no potential due to BMA only require in power and cooling system, 

but not steam. 
 
1-1-4 Cutting down lighting load (retrofitting technique) 

Title Introducing LED lighting or HF fluorescent lamp  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description a. Study the information and choose of the LED lighting or HF fluorescent lamp. 

b. Select the building that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 19.378 thousand CO2-eq 
Comment Normally implemented to all BMA buildings. Based on appropriate 

situation/conditions of each building and based on appropriate price/budget 
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Title Introducing task ambient lighting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Description a. Study the information and choose of the task ambient lighting.  
b. Select the building or area that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget 
 

Title Installing motion sensor lighting to bathroom, corridor or staircase  
Description a. Study the information and choose of the motion sensor lighting. 

b. Select the building or area that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan.  

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan short term (2013-2015)  and medium term (2016-2018)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget 
 

Title Daytime energy reduction by daylight sensor  
Description a. Study the information and choose of the daylight sensor. 

b. Select the building or area that appropriate with the equipment.  
c. Install the equipment by plan. 

BMA Responsibility BMA: DPW  
Other Organization: All departments and District offices  

Stakeholder  DEDE  
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget 
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1-1-5 Energy reduction by water-saving 
Title Upgrade to water saving sanitary appliances 
Description a. Using motion sensor sanitary system for turn off the water, such as faucet. 

b. Choose sanitary that is designed to work on saving water 
BMA Responsibility BMA: DPW 

Other Organization: All departments and District offices 
Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Existing motion sensor in some water faucet system in toilet. However, normal 

flushing system may suitable in open-access office buildings due to its durable 
character.  

 
Title Introducing rainwater recycling system 
Description a. The rainwater utilization, such as watering garden, watering plants, washing 

the car.  
BMA Responsibility BMA: DPW 

Other Organization: All departments and District offices 
Stakeholder  - 
Plan medium term (2016-2018) and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building and based on 

appropriate price/budget 
 

Title Introducing waste water recycling system (reuse as toilet bowl flushing water) 
Description a. Set up the system by bringing the treatment waste water reuse.  

b. Bring water from water treatment and reuse, such as toilet flushing and plants 
watering.  

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 0.775 thousand CO2-eq 
Comment Normally implemented to some suitable BMA buildings. Recycled water is now 

using in toilet and garden.  (New city hall) 
 
1-1-6 Others  

Title Solar power generation systems 
Description a. Installation of solar energy to produce electricity in residential homes.  

b. Factory and Building Installed to generate electricity for some equipment, such 
as lighting.  
c. Installation to produce electricity for street light or the light at the bus stop. 

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  DEDE 
Plan short term (2013-2015)  and medium term (2016-2018)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 1.550 thousand CO2-eq 
Comment Focus in solar PV (for lighting and outdoor area including traffic signs) and 

based on appropriate price/budget 
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Title Introducing BEMS, building energy management systems 
Description a. Study BEMS system to better understand the process of implementation of the 

system.  
b. Planning system operations.  
c. Broadcast systems to the organization in BMA.  
d. BEMS systems are combined with energy conservation plan to be in line with 
the Department of Energy. 
e. This system has published continuously.  

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  DEDE 
Plan short term (2013-2015)  and medium term (2016-2018) 
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 3.100 thousand CO2-eq 
Comment Based on appropriate situation/conditions of each building. Have to establish/set 

up the BMA's BEMS center unit. 
 

Title Replacing street lighting to LED 
Description a. Start with change the main street lighting. 

b. Extended to the secondary roads and minor roads around Bangkok.  
c. Solar cells are the source of LED system’s electricity. 

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  DEDE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Already implemented in some area. Plan to extend this concept in future. 

 
1-2 Energy saving consideration for new construction 

1-2-1 General tasks 
Title Construction of high energy efficiency building 
Description a. Building design focuses on building energy conservation. 

b. The lighting systems of the building is designed for saving the energy systems. 
c. The air conditioning systems are designed for saving the energy system.  

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  DEDE 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 15.502 thousand CO2-eq 
Comment New construction would base on existing Thailand Building energy code under 

DEDE 
 

Title Requirements of certificate acquisition for new construction of BMA facilities 
(CASBEE or LEED etc) 

Description a. Study all assessment system.  
b. Select the assessment system that the most appropriate for Bangkok. 
c. Set up a team for operation. Planning and operation for the assessment system 
has been selected.  
d. Provision of energy conservation system to all organization operating 
continuously.  

BMA Responsibility BMA: DPW 
Other Organization: All departments and District offices 

Stakeholder  Private consultant, TGBI 
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment BMA would challenge with LEED or CASBEE, but will consider according to 

suitable criteria/opportunity of LEED (certificate type) 
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1-3 Information campaign 
1-3-1 Conducting campaign to citizens 

Title Promotion of  environmental education at school 
Description a. Organizing activities related to the environment for educate the students.  

b. Invention contest about energy saving and environmental conservation.  
c. The contest writing about energy saving and environmental conservation. 

BMA Responsibility BMA: DOE 
Other Organization: DOEd 

Stakeholder  DEDE 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment BMA have achievement this countermeasure. All schools have curriculum and 

activities based on energy conservation concept. 
 

Title Support to opening exhibition of energy saving merchandise for BMA facility 
Description a. Prepare the area to organize an exhibition on energy saving.  

b. Invention contest about energy saving  
BMA Responsibility BMA: DOE 

Other Organization:  All departments and District offices 
Stakeholder  - 
Plan  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Exhibition events are hold at Taksin hospital twice per year. Other departments 

also support energy saving activities. 
 

Title "Visualization of energy saving of BMA facility 
Notify saving energy activities by panel or monitor" 

Description a. Operate the total energy management, begin with BMA’s employees.  
b. PR the result of energy activities to other sector, such as community, 
education, etc. For the case study from the BMA organization.  
c. Operate activities continuously to show the BMA organization is focus on 
energy.  

BMA Responsibility BMA: DOE 
Other Organization:  All departments and District offices 

Stakeholder  - 
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Installation of visualized equipment after BEMS countermeasures have been 

implemented. 
 

Title Promotion of  "Green Curtain" installation at school to reduce air conditioning 
load 

Description a. Planning and design the projects.  
b. Start the projects with school in Bangkok.  
c. Expansion the projects to all schools. 

BMA Responsibility BMA: DOE 
Other Organization:  All departments and District offices 

Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Already implemented in some buildings (DPW, Schools). 

 
Title Workshops on energy saving repair work for public participation (schoolchild, 

public facilities)" 
Description a. Planning and design workshop to attract the attention from target.  

b. Set up workshop meetings to educate that star with BMA organization the 
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extension to the schools.  
c. Operate the project continuously to be the most effective.  

BMA Responsibility BMA: DPW,DOE 
Other Organization: DOEd 

Stakeholder  - 
Plan medium term (2016-2018)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Plan to set up workshop after major energy conservation countermeasures have 

been implemented. 
 
1-3-2 Conducting campaign to the officials 

Title Raising preset cooling temperature 
Description a. Set the temperature at 25oC.  
BMA Responsibility BMA: ALL 

Other Organization: - 
Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Campaign started since 2005, as policy from governor. Next step should focus in 

"strictness behavior in all staff levels". 
 

Title Commendation for saving energy activity 
Description a. Introduce the saving energy activities to all organization, such as electricity, 

heat, petroleum, etc. 
b. Promote and support the activities related to energy efficiency. 
c. All employee involved in the presentation of concept of energy saving 
activities. 
d. Should be motivated by the results of the activities for to be more productive 
activities. 

BMA Responsibility BMA: ALL 
Other Organization: - 

Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Campaign started since 2005, as policy from governor. Next step should focus in 

"strictness behavior in all staff levels". 
 

Title Turning off lightings during lunch break 
Description a. Always turn off lightings during lunch break ช่ 

b. Always turn off lightings in the non-lighting area. 
BMA Responsibility BMA: ALL 

Other Organization: - 
Stakeholder  - 
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Campaign started since 2005, as policy from governor. Next step should focus in 

"strictness behavior in all staff levels". 
 

Title Thorough power saving setting on PC or OA equipment 
Description a. Turn off the computer when leave for long.  

b. Turn off the monitor when not in use for over 15 minutes. 
c. Set up a screen saver to maintain the quality of the screen.  
d. Always turn on the energy saving function.  

BMA Responsibility BMA: ALL 
Other Organization: - 

Stakeholder  - 
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Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Campaign started since 2005, as policy from governor. Next step should focus in 

"strictness behavior in all staff levels". 
 
1-4 Promotion of low carbon city 

1-4-1 Model areas 
Title Setup of low-carbon model area, each fields top runner measure, intensive 

equipment investment 
Description a. Knowledge about low carbon city to all area.  

b. Select the prototype area.  
c. Planning and begin to build a low-carbon city.  
d. Define operational issues to the environment of the community as a low 
carbon city that is environmental, transportation, infrastructure community and 
buildings.  
e. All of organization must cooperate to achieve a low carbon city.  
f. Expand operation to other communities.  

BMA Responsibility BMA: DOE 
Other Organization: DPW 

Stakeholder TGO, DEDE 
Plan medium term (2016-2018)  and long term (2019-2023) 
GHG Mitigation/ Do not have GHG mitigation on this measure. 
Comment Focus in "New city hall" to be low-carbon and smart office building by applying 

more renewable energy and energy conservation technologies. 
 

2) Civil Categories (Residential/Commercial/Industries)  
2-1 Residential part  
2-1-1 Promotion of energy saving house  

Title "Promotion of low-carbon/energy saving detached house 
(Publicity of cost benefit from the viewpoint of LCC, backup exhibition, provide 
advertising spaces at BMA facilities" 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Low-carbon/energy saving detached house awards  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, TGO 

Stakeholder ASA EIT, TGBI ONEP  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 29.392 thousand CO2-eq *(total 2-1-1 measures) 
Comment Start from Energy Labeling& Design  

 
Title "Facility equipment introduction promotion of energy saving house 

(LED lights, energy-saving air conditioning system or hot‐water apparatus 
etc.)" 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Promotion of LED lights  
d. Promotion of energy-saving air conditioning system  
e. Promotion of energy-saving hot‐water apparatus  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, EGAT 

Stakeholder  MEA, EPPO, MoEn, ASA, EIT, TISI, TGO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 29.392 thousand CO2-eq *(total 2-1-1 measures) 
Comment Campaign for LED started from 2012 by EGAT 
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2-1-2 Promotion of energy saving repair work  

Title Publicity of cost benefit by repair work for energy saving 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
BMA Responsibility BMA: Support 

Other Organization: DEDE, EPPO 
Stakeholder  ASA, EIT  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 19.595 thousand CO2-eq *(total 2-1-2 measures) 
Comment Mass media promoting campaign started from 1996 

 
Title "Promotion of repair work for energy saving: insulation upgrade by double 

glazing, heat barrier film, renew air conditioning device (subsidy system etc.)" 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Subsidy for double glazing  
d. Subsidy for heat barrier film  
e. Subsidy for renew air conditioning device 

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, EGAT 

Stakeholder  EPPO, MoEn, MEA, MoE, TISI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 19.595 thousand CO2-eq *(total 2-1-2 measures) 
Comment Promotion and labeling of glass, heat barrier film since 2010 

 
2-1-3 Promotion of energy saving home appliances  

Title Purchase promotion of energy saving home electric appliances (air conditioning, 
fridge, TV etc.) 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Promotion of energy saving air conditioning  
d. Promotion of energy saving fridge  
e. Promotion of energy saving TV  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, MoEn 

Stakeholder  EGAT, MEA, EPPO, TISI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  19.686thousand CO2-eq  
Comment One of measures of Ministry of energy 2008. 

 
2-1-4 Promotion of energy saving action  

Title Promotion of  better understanding of air conditioner maintenance 
(conduct free cleaning)" 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Promote better understanding of air conditioner maintenance  
d. Conduct free cleaning  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  JICA / Japan International Cooperation Agency 
DEDE  

Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 59.057 thousand CO2-eq 
Comment One of measures of Ministry of energy 2008. DEDE campaign in 2013 
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2-1-5 Others  

Title Promotion of  solar panel installation 
(subsidy system or mediating installable roof)" 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Promote solar panel installation  
d. Subsidy system or mediating installable roof  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, ERC 

Stakeholder  EGAT, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 19.686 thousand CO2-eq 
Comment Feed-in-tariff for Solar roof topped started in 2013 

 
2-2 Commercial/Business part  
2-2-1 Promotion of energy saving building  

Title Incentive for constructing/repairing saving energy building  
(Tax reduction, subsidy, zero-interest financial etc.) 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Tax reduction  
d. Subsidy  
e. Zero-interest financial  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  EPPO, MoEn, TCC  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 121.264 thousand CO2-eq *(total 2-2-1 & 2-2-2 

measures) 
Comment Performance & cost-based tax incentive program started for more than 10 years 

 
2-2-2 Promotion of energy saving repair work for existing building  

Title Conducting energy saving inspection of public buildings 
Description a. Conduct energy saving inspection of public buildings  

b. Publicity of cost benefit  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  EPPO, MoE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 121.264 thousand CO2-eq *(total 2-2-1 & 2-2-2 

measures) 
Comment Compulsory for Designated buildings according to ENCON Act since 1995 

 
Title "Promotion of ESCO business for existing buildings 

(Educate ESCO business, advertisement promotion support, subsidy system for 
energy saving diagnostic)" 

Description a. Promotion of ESCO business for existing buildings  
b. Educate ESCO business  
c. Advertisement promotion support  
d. Subsidy system for energy saving diagnostic  
e. Publicity of cost benefit  
f. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
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Other Organization: DEDE 
Stakeholder TCC  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 121.264 thousand CO2-eq *(total 2-2-1 & 2-2-2 

measures) 
Comment ESCO fund program in Thailand started for more than five years 

 
Title "Promotion of repair work for energy saving: insulation upgrade by double 

glazing, heat barrier film, renew air conditioning device (subsidy system etc.)" 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Subsidy for double glazing  
d. Subsidy for heat barrier film  
e. Subsidy for renew air conditioning device  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  TCC, EPPO, MoEn, MEA, MoE, TISI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 121.264 thousand CO2-eq *(total 2-2-1 & 2-2-2 

measures) 
Comment Process improvement and major change equipment in energy intensive 

equipment have been common practices in Thailand since ENCON Act. 
 

Title "Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut  
Introduction support for automatic control facility of Electricity Peak-Cut" 

Description a. Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut  
b. Introduction support for automatic control facility of Electricity Peak-Cut  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: EGAT, ERC 

Stakeholder  DEDE, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 121.264 thousand CO2-eq *(total 2-2-1 & 2-2-2 

measures) 
Comment Campaign for Peak cut applied during the Blackout avoidance in April 2014 in 

Southern region of Thailand 
 
2-2-3 Promotion of energy saving action  

Title Promotion of saving energy activity  
(Publicity of cost benefit etc.) 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, EPPO  

Stakeholder  TCC, MoE, EGAT, MEA, TCC, MoE, EGAT, MEA  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 363.791 thousand CO2-eq *(total 2-2-3 & 2-2-4 

measures) 
Comment Mass media promoting campaign started from 1996 

 
Title "Raising preset cooling temperature at public buildings  

Turn off lightings during lunch break" 
Description a.  
BMA Responsibility BMA: Support 

Other Organization: DEDE 
Stakeholder  EGAT, MEA, EPPO, MoEn, MoE  
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Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 363.791 thousand CO2-eq *(total 2-2-3 & 2-2-4 

measures) 
Comment Value engineering (VE) techniques with full energy saving consultant services 

have been applied in SMEs since 2001. 
 

Title Thorough power saving setting on PC or OA equipment 
Description a. Thorough power saving setting on PC or OA equipment  

b. Publicity of cost benefit  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  EGAT, MEA, EPPO, MoEn, MoE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 363.791 thousand CO2-eq *(total 2-2-3 & 2-2-4 

measures) 
Comment Value engineering (VE) techniques with full energy saving consultant services 

have been applied in SMEs since 2001. 
 

Title Commendation for saving energy activity 
Description a. Commendation for saving energy activity  

b. Publicity of cost benefit  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  MEA, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 363.791 thousand CO2-eq *(total 2-2-3 & 2-2-4 

measures) 
Comment Thailand Energy Awards started from year 2000 and rewarded annually to 

various related categories. 
 
2-2-4 Others  

Title Promotion of  solar panel installation(subsidy system or mediating installable 
roof) 

Description a. Promote solar panel installation  
b. Subsidy system or mediating installable roof  
c. Publicity of cost benefit  
d. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, ERC 

Stakeholder  EGAT, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 363.791 thousand CO2-eq *(total 2-2-3 & 2-2-4 

measures) 
Comment Feed-in-tariff for Solar roof topped started in 2013 

 
2-3 Industrial part  
2-3-1 Promotion of energy saving factory  

Title Incentive for constructing/retrofitting saving energy factory  
(Tax reduction, subsidy, zero-interest financial etc.) 

Description a. Publicity of cost benefit  
b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Tax reduction  
d. Subsidy  
e. Zero-interest financial  
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BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  EPPO, MoEn, FTI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 292.66 thousand CO2-eq *(total 2-3-1 & 2-3-2 measures) 
Comment Performance & cost-based tax incentive program started for more than 10 years 

 
2-3-2 Promotion of energy saving repair work for existing factory  

Title Conducting energy saving inspection of public factories 
Description a. Conduct energy saving inspection of public factories  

b. Publicity of cost benefit  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  EPPO, MoE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 292.66 thousand CO2-eq *(total 2-3-1 & 2-3-2 measures) 
Comment Compulsory for Designated factory according to ENCON Act since 1997 

 
Title Promotion of repair work for energy saving (subsidy system etc.) 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
c. Subsidy  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  FTI, EPPO, MoEn, MEA, MoE, TISI  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 292.66 thousand CO2-eq *(total 2-3-1 & 2-3-2 measures) 
Comment Process improvement and major change equipment in energy intensive 

equipment have been common practices in Thailand since ENCON Act. 
 

Title Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut 
Introduction support for automatic control facility of Electricity Peak-Cut" 

Description a. Publicity of cost benefit by Electricity Peak-Cut  
b. Introduction support for automatic control facility of Electricity Peak-Cut  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: EGAT, ERC 

Stakeholder  DEDE, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years = 292.66 thousand CO2-eq *(total 2-3-1 & 2-3-2 measures) 
Comment Campaign for Peak cut applied during the Blackout avoidance in April 2014 in 

Southern region of Thailand 
 
2-3-3 Promotion of energy saving action  

Title Promotion activity for factory's energy saving technique (for SMEs) 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  
BMA Responsibility BMA: Support 

Other Organization: DEDE 
Stakeholder  EPPO, FTI, MoE  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  760.92thousand CO2-eq *(total 2-3-3 measures) 
Comment Value engineering (VE) techniques with full energy saving consultant services 

have been applied in SMEs since 2001. 
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Title Commendation for saving energy activity 
Description a. Commendation for saving energy activity  

b. Publicity of cost benefit  
c. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  MEA, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  760.92thousand CO2-eq *(total 2-3-3 measures) 
Comment Thailand Energy Awards started from year 2000 and rewarded annually to 

various related categories. 
 
2-3-4 Others  

Title Promotion of  Solar Energy 
(subsidy system or mediating installable roof)" 

Description a. Promote solar panel installation  
b. Subsidy system or mediating installable roof  
c. Publicity of cost benefit  
d. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE, ERC 

Stakeholder  EGAT, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  99.349thousand CO2-eq *(total 2-3-4 measures) 
Comment Feed-in-tariff for Solar roof topped started in 2013 

 
Title Promotion of  beneficial use of factory exhaust heat 
Description a. Publicity of cost benefit  

b. Backup exhibition and provide advertising spaces at BMA facilities 
c. Tax reduction  
d. Subsidy  
e. Zero-interest financial  

BMA Responsibility BMA: Support 
Other Organization: DEDE 

Stakeholder  FTI, EPPO  
Plan short term (2013-2015)  
GHG Mitigation Accumulate 10 years =  99.349thousand CO2-eq *(total 2-3-4 measures) 
Comment - 
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5-3 Mitigation measures for the efficient solid waste management and wastewater treatment sector 

(1) Overview of the measures 

Following figure and table show an overview of the mitigation measures for the efficient solid waste 

management and wastewater treatment wector. 

 

 

 

Figure Categorization of mitigation measures according to basic flow of solid waste management [W: Waste] 

 

Table 5-3 Mitigation measures for solid saste management sub-sector 

Category Measure 

W1. Waste generation W1.1 Promotion of participation on waste reduction and separation at source 

W1.2 Reducing the amount of plastic waste 

W2. Waste collection 

and transportation 
W2.1 Improving fuel efficiency of waste collection and transportation system 

W3. Intermediate 

treatment 

W3.1 Promotion of utilization of organic waste 

W3.2 Constructing waste-to-energy incineration facility 

W3.3 Constructing Waste segregation Plant 

W4. Final disposal W4.1 Installing environment- friendly landfill system 

 

 

 

Figure Categorization of mitigation measures according to basic flow of wastewater treatment [WW: Wastewater] 

 

Table 5-4 Mitigation measures for the wastewater treatment sub-sector 

Category Measure 

WW1. Wastewater 

generation 

WW1.1 Promotion of reduction of water usage at house 

WW 1.2 Promotion of collection of wastewater tariff 

WW2. Waste collection WW 2.2 Expanding sewage area 

WW 2.3 Implementing separate collection system 

WW3. Wastewater 

treatment 

WW 3.1 Improving operation and equipment of existing WWTPs 

WW 3.2 Constructing new energy efficient WWTPs 

WW4. Sludge treatment WW 4.1 Promotion of utilization of sludge 

WW5. Water reuse WW 5.1 Promotion of  water reuse 

  

W4.  
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W3.  
Intermediate treatment 

W2. Waste collection and 
transportation 

W1.  
Waste generation 

WW5. Water 
reuse 

WW4. Sludge 
treatment 

 

WW3. Wastewater 
treatment 

 

WW2. Wastewater 
collection 
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generation 
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(2) Details of the measures 

Details of each measure in the previous table are described below.  

 

 

 

W1.1 Promotion of participation on waste reduction and separation at source 

Title W1.1 Promotion of participation on waste reduction and separation at source 

Details a) Enhance public awareness and partnership on waste management through 

public relation and campaigns 

b) Develop waste management model in district office, BMA’s school, BMA 

hall1&2, BMA’s health center service and BMA offices 

c) Promote partnership with the private sector in the management of solid waste 

at source 

d) Consider establishing and reinforcing laws and regulations including incentive 

measures to accelerate waste reduction 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, district offices, community, schools, university, private 

sector 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

304 tCO2-eq /year (2013) – 9,330 ton-CO2e /year (2023) 

(for mitigation measure b) 

 

W1.2 Reducing the amount of plastic waste 

Title W1.2 Reducing the amount of plastic waste 

Details a) Encourage cloth bags and bio-packing use instead of plastic bags 

b) Promote plastic waste separation for recycling 

c) Promote manufactures and trader to reduce packaging and foam 

BMA’s Responsibility BMA (Indirectly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, district offices, community, private sector, scavenger 

Implementation 

schedule 

Mid to long term (2016-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

2,391 tCO2-eq /year (a) 

 

 

W4.  
Final disposal 

W3.  
Intermediate treatment 

W2. Waste collection and 
transportation 

W1.  
Waste generation 



 

70 
 

W1.3 Consider establishing and reinforcing of laws and regulations including incentive measures to accelerate 

waste reduction and separation at source 

(To be considered further during the implementation of the Master Plan) 

 

 

 

W2.1 Improving fuel efficiency of waste collection and transportation system 

Title W2.1 Improving fuel efficiency of waste collection and transportation system 

Details a) Implement environmentally friendly trucks 

b) Improve waste collection and transportation routes 

c) Develop Eco-driver awards program 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, district offices, truck rental companies 

Implementation 

schedule 

Long term (2019-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

114 tCO2-eq /year (b) 

 

W2.2 Promote the standard development of Green Junk Shops 

(To be considered further during the implementation of the Master Plan) 

 

 

 

W3.1 Promotion of utilization of organic waste 

Title W3.1 Promotion of  utilization of organic waste 

Details a) Promote composting and utilization of organic waste, nightsoil, sludge and 

yard waste 

b) Construct composting plant with 600 tons/day at On-Nuch Transfer station 

c) Increase production of biogas in BMA's school, market, hotel, restaurant and 

community 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, private sector 

Implementation 

schedule 

Mid to long term(2016-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

5,567 tCO2-eq /year (2015) – 38,517 ton-CO2e /year (2023) (a) 

12,154 tCO2-eq /year (2016) – 81,111 ton-CO2e /year (2023) (b) 

12 tCO2-eq /year (2013) – 37 ton-CO2e /year (2023) (c) 

W4.  
Final disposal 

W3.  
Intermediate treatment 

W2. Waste collection and 
transportation 

W1.  
Waste generation 

W4.  
Final disposal 

W3.  
Intermediate treatment 

W2. Waste collection and 
transportation 

W1.  
Waste generation 
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W3.2 Constructing waste-to-energy incineration facility 

Title W3.2 Constructing waste-to-energy incineration facility 

Details Construct waste-to-energy incinerator with 300 tons/day at Nong Khaem 

Transfer Station 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, private sector 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

31,364 tCO2-eq /year (2015) – 65,691 ton-CO2e /year (2023) 

 

W3.3 Constructing Waste segregation Plant 

Title W3.3 Constructing Waste segregation Plant 

Details Construct waste separation plant for recyclable wastes with 300 tons/day at On 

nut transfer station 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, private sector 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

- 

 

 

 

W4.1 Install environment- friendly landfill system 

Title W4.1 Installing environment- friendly landfill system 

Details a) Encourage methane collection and power generation from landfill 

b) Reduce GHG from landfill 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders Dept. of Environment, Private sector 

Implementation 

schedule 

Short to long term(2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

- 

W4.  
Final disposal 

W3.  
Intermediate treatment 

W2. Waste collection and 
transportation 

W1.  
Waste generation 



 

72 
 

 

 

 

WW1.1 Promotion of reduction of water usage at house 

Title WW1.1 Promotion of reduction of water usage at house 

Details a) Promote use of water saving device 

b) Raise awareness of water saving 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Dept. of Environment, Sanitation Dept. of District Offices, Community, 

private sector (water saving devices manufacture, advertising), NGO, (private 

WWTP operators) 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

- 

 

WW 1.2 Promotion of  collection of wastewater tariff 

Title WW 1.2 Promotion of collection of wastewater tariff 

Details Prepare and implement the tariff collection 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Dept of Finance, Dept of Strategies and Evaluation Env, Sanitation Dept of 

District Office Community (service area) MWA (Metropolitan water Authority), 

NGO, private Sector 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

- 
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WW 2.1 Analyze feasibility of wastewater separate system 

(To be considered further during the implementation of the Master Plan) 

 

WW 2.2 Expand sewage area 

Title WW 2.1 Expanding sewage area 

Details Rearrange existing sewage collection and improvement of BMA combined type 

sewage collection system and analyze feasibility of wastewater separation system 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Env, Sanitation Dept of District Offices, private sector (wastewater facilities 

construction manufacture), community 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

28,373 tCO2-eq /year 

 

WW 2.3 Implementing separate collection system 

Title WW 2.2 Implementing separate collection system 

Details a) Implement separate sewerage system pilot project at new urban 

residential/commercial area 

b) Implement separate Sewerage system pilot project at existing treatment area 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Dept. of Environment, Sanitation Dept of District Offices, community, 

private sector (establishments, manufactures, company, etc.) 

Implementation 

schedule 

Mid to long term (2016-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

- 
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WW 3.1 Improving operation and equipment of existing WWTPs 

Title WW 3.1 Improving operation and equipment of existing WWTPs 

Details a) Increase efficiency of wastewater treatment process 

b) Campaign regarding wastewater pollution resolution 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, academic and research institutions, private sector (WWTP operators) 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

151 tCO2-eq /year (a) 

 

WW 3.2 Constructing new energy efficient WWTPs 

Title WW 3.2 Constructing new energy efficient WWTPs 

Details a) Construct New Central wastewater treatment plants (WWTPs) 

1. Minburi (10,000 m3/d) 

2. Thonburi (160,000 m3/d) 

3. Klongtoey (360,000 m3/d) 

4. Nongbon (135,000 m3/d) 

b) Energy efficient improvement at new WWTPs 

c) Construct a new treatment system which can reduce sludge aeration from new 

WWTPs 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Ministry of Interior, Ministry of Finance, National Economic and Social 

Development Board 

Implementation 

schedule 

Long term (2019-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

434 tCO2-eq /year (2018) – 28,849 tCO2e /year (2023) (a) 

15 tCO2-eq /year (2013) – 994 tCO2e /year (2023) (b) 

4 tCO2-eq /year (2013) – 11 tCO2e /year (2023) (c) 

 

 

 

 

 

WW5. Water 
reuse 

WW4. Sludge 
treatment 

 

WW3. Wastewater 
treatment 

 

WW2. Wastewater 
collection 

WW1. Wastewater 
generation 



 

75 
 

 

 

 

WW 4.1 Promotion of  utilization of sludge 

Title WW 4.1 Promotion of utilization of sludge 

Details a) Promote sludge conversion to fertilizer 

b) Encourage energy creation by digestion gas 

c) Reduction of fuel by using sewage sludge as solid fuel 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, Public Parks Office, farmers, academic and research institutions, private 

contractors 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

797 tCO2-eq /year (2013) – 2,387 tCO2e /year (2023) (a) 

66 tCO2-eq /year (2013) – 199 tCO2e /year (2023) (b) 

66 tCO2-eq /year (2013) – 199 tCO2e /year (2023) (c) 

 

 

 

WW 5.1 Promotion of water reuse 

Title WW 5.1 Promotion of water reuse 

Details a) Increase quantity of treated wastewater use for agricultural and community 

application 

b) Reduction of heat exchange by using treated wastewater for cooling 

BMA’s Responsibility BMA (Directly implemented)  

Stakeholders DDS, farmers, community, private sectors, academic and research institutions 

Implementation 

schedule 

Short to long term (2013-2023) 

Estimated GHG 

emission reduction 

(average) 

426 tCO2-eq /year (a) 
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5-4 Mitigation measures in the green urban planning sector 

(1) Overview of the measures 

Following table shows an overview of the mitigation measures for the green urban planning sector. These 

measures include measures which will be directly implemented by BMA. 

 

Table Mitigation measures in the green urban planning 

No. Measure Category 

1 Increasing new public parks in Bangkok 

Quantitative 

measures 

2 Increasing new green areas in public areas 

3 Planting new trees along roadside areas  

4 Increasing the Biotope Area Factor (BAF) in private lands 

5 Mangrove reforestation 

6 Well-managing and maintaining of planted trees 
Qualitative 

measures 
7 Encouraging rooftop greening and wall greening 

8 Raising public awareness in increasing green areas 

 

(2) Details of the measures 

Details of each measure in the previous table are described below. 

 

1) Increasing new public parks in Bangkok 
Title Increasing new green areas (Public Parks) 
Details Construction of 15 new public parks:  

- 5 middle/large scale parks (200rais) in short/mid term 
- 10 middle/large scale parks (450rais, 4-174 rais/park) in long term. 

BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation: Public Park Office of Environmental Department 

Maintenance: Public Park Office and 50 district offices 
Evaluation: Public park office, 50 district offices and Strategy and Evaluation 

Department 
Implementation 
schedule 

- 5 middle/large scale parks (200rais) in short/mid term (2016-2018)    
- 10 middle/large scale parks (450rais) in long term (2019-2023). 

Estimated GHG 
Absorption 

165 tCO2/year（5,000 trees planted) in short/mid term (2016-2018) 
371 tCO2/year（11,250 trees planted) in long term (2019-2023) 
 
Data for estimation) 
-Number of trees per rai in park: 25 trees/rai. (source: averaged number of trees in 3 small 
scale parks such as Santiphap Park, Saranrom Park, Rommaneenart Park) 
-GHG absorption per rai : 0.825 tCO2/rai/year = 25 trees/rai * 0.009 ton C/tree/year *44/12 

 

2) Increasing new green areas in public areas 
Title Increasing new green areas in public areas 
Details 1) Planting new young trees at public area (government office, public schools, 
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public hospitals and temples):  
- Totally 2,000 rais in short/mid term 
- Totally 3,500 rais in long term 
2) It is based on “One Community : One Park” project and “One School : One 

Park” project. 
3) Encouraging district offices to build the pocket parks 

BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation : Public Park Office of Environmental Department 

Maintenance: Public park office and 50 district offices 
Evaluation: Public Park Office, 50 district offices and Strategy and Evaluation 

Department 
Implementation 
schedule 

- 2,000 rais in short/mid term (2016-2018) 
- 3,500 rais in long term (2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

1,650 tCO2/year (Short to mid-term)(50,000 tress will be planted) 
2,888 tCO2/year (Long term) (87,500 trees will be planted) 
 
Data for estimation: 
- Number of trees per rai : 25 trees/rai. (similar to the park case) 
- GHG absorption per rai : 0.825 tCO2/rai/year 

 

3) Planting new trees along roadside areas 
Title Planting new trees along roadside areas 
Details 1) Planting 100 new trees per year along 40 roadsides that set back 2m. including 

increasing new young trees between existing trees based on the Open Space 
Plan of the Bangkok Comprehensive Plan 2013  

2) Holding the competition on the concept of “Green Road” among district 
offices 

BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation : Public Park Office of Environmental Department 

Maintenance: Public Park Office and 50 district offices 
Evaluation: Public Park Office and 50 district offices, Strategy and Evaluation 

Department and City Planning Department 
Implementation 
schedule 

in short/mid term (2016-2018) and long term(2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

13 tCO2/year(Short to mid-term)(300 tress will be planted)  
22 tCO2/year(Long term) (500 trees will be planted 
 
Data for estimation: 
- Number of planted trees per year: 100 trees/year 
- GHG absorption per year : 4.4 tCO2/year = 100 trees/year * 0.012 ton 
C/tree/year *44/12 

 

4) Increasing the Biotope Area Factor (BAF) in private lands 
Title Increasing the Biotope Area Factor (BAF) in private land 
Details 1) Increasing green area by BAF law enforcement 

- totally 352 rais in short/mid term (2016-2018) 
- totally 635 rais in long term (2019-2023) 
2) Developing BAF database in GIS database and improving reporting system of 
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BAF database in short/mid term 
3) All of permitted building construction will have BAF in their areas in long 

term 
- Promoting new planting on private area expected to be implemented in the 

development project based on the Bangkok Comprehensive Plan. 
- Advertising the concept of Biotope Area Factor (BAF) to related stakeholders 

and citizens 
- Encouraging the provision of Biotope Area Factor (BAF) in governmental 

buildings 
BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation: Environmental Department, City Planning Department, 50 

district offices and Public Works Department 
Maintenance : 50 district offices, Public Works Department and City Planning 

Department 
Evaluation : 50 district office, Public Works Department and City Planning 

Department 
Implementation 
schedule 

in short/mid term (2016-2018) and long term(2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

291 tCO2/year(Short to mid-term)  
523 tCO2/year (Long term) 
 
Data for estimation: 
- Number of trees per rai: 25 trees/rai. (similar to park case) 
- GHG absorption per rai : 0.825 tCO2/rai/year 
- Green area is estimated in the following process. 

1. Statistical data of housing and building area during year 2005 to 2013 is 
collected.  
2. Data is categorized into 5 groups using the number of stories; 
 a) 1-4 stories, b) 5-7 stories, c) 8-10 stories, d) 11-20 stories, e) over 20stories 
3. Floor area in year 2014 to 2023 is estimated using the average growth rate of 
each group. 
4. OSR (Open space ratio) of each group is set; 
 a) 1-4 stories = 10.0%, b) 5-7 stories = 6.5%, c) 8-10 stories = 4.5%, d) 11-20 
stories = 4.0%, 
 e) over 20stories = 3.0% 
5. Area of OS(Open Space) is calculated by multiplying floor area by OSR 
6. Finally, green area is estimated by multiplying Area of OS by 50%(BAF). 

 

5) Mangrove reforestation 
Title Mangrove reforestation 
Details 1) Planting mangrove trees: 

- totally 50 rais in short/mid term (2016-2018) 
- totally 250 rais in long term (2019-2023) 
2) Promoting increase of new mangrove areas with cooperation with major 

companies 
3) Promoting the campaign for tree distribution(1 time/year, 10,000 trees/time)  
4) Seeding, nursing or producing mangrove trees 

BMA’s Responsibility Directly implemented 
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Stakeholders Implementation: Public Park Office of Environmental Department, Bang Khun 
Thian district office and major companies 

Maintenance: Public Park Office and Bang Khun Thian district office 
Evaluation: Public Park Office and Bang Khun Thian district office 

Implementation 
schedule 

in short/mid term (2016-2018) and long term(2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

138 tCO2/year(Short to mid-term)  
687 tCO2/year(Long term) 
 
Data for estimation: 
- Number of trees per rai: 250 trees/rai. sourced by Department of Marine and 
Costal Resources 
-GHG absorption per rai : 0.75 ton C/rai/year 

 

6) Well-managing and maintaining of planted trees 
Title Well-managing & maintaining of planted trees 
Details 1) Maintaining all of existing public parks and public areas (governmental 

offices, public schools, public hospitals, temples and mangrove areas) 
2) Looking after and maintaining planted trees in routine job done by Public 

Park Office 
3) Training the involved staff on “how to correctly look after and maintain 

planted trees” 
BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation : Public Park Office of Environmental Department 

Maintenance: Public Park Office and 50 district offices 
Evaluation: Public Park Office and 50 district offices, Strategy and Evaluation 

Department 
Implementation 
schedule 

in short/mid term (2016-2018) and long term (2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

- 
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7) Encouraging rooftop greening and wall greening 
Title Encouraging Rooftop greening and Wall greening 
Details Promoting rooftop greening and wall greening on government and private areas, 

with pilot project on “Rooftop and wall greening “ by Public Parks Office 
- Studying the appropriate model for good practice and the appropriate 

standard related to design guideline and standard drawing 
- Rooftop greening and wall greening will be set as incentive measures in the 

Bangkok Comprehensive Plan in long term 
BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation: Public park office, City Planning Department 

Maintenance: Public park office, City Planning Department 
Evaluation: Public park office, City Planning Department, Strategy and 

evaluation department 
Implementation 
schedule 

in long term (2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

- 
 

 

8) Raising public awareness in increasing green areas 
Title Public awareness campaign 
Details Promoting the public awareness campaign to children, student, and citizens with 

tree distribution(300,000 trees/year) to citizens in event 
- Recruiting the volunteers (50 persons/year) for looking after, preserving and 

maintaining the green area, and training them. 
- Encouraging the citizens, communities and land owners to preserve any 

Huge Trees in their areas 
BMA’s Responsibility Directly implemented 
Stakeholders Implementation: Public Park Office of Environmental Department 

Maintenance: Public Park Office of Environmental Department and 50 district 
offices 

Evaluation: Public Park Office of Environmental Department, 50 district offices 
and Strategy and evaluation department 

Implementation 
schedule 

in short/mid term (2016-2018) and long term(2019-2023) 

Estimated GHG 
Absorption 

- 
 

 

  



 

81 
 

6. Current and future adaptation 

Given the fact that Bangkok is situated in a mega delta, one of the most vulnerable areas, and economic and social 

lives of the countries as well as the world heavily rely on the Metropolis, it is a pressing concern to address this 

adaptation needs. Measures to address major issues such as disasters related to climate change turned out to be 

matters of priority. 

In this Master Plan, three issues are identified as priority, namely, (1) Flood, (2) Coastal erosion, and (3) 

Drought/Saltwater intrusion. Ongoing and required adaptation measures are reviewed and analyzed through 

discussion of Adaptation Task Force members. These measures are listed in short, mid, and long-term timeframe, 

together with responsibilities of divisions and other stakeholders, to work in coordination and collaboration. 

 

6-1 Current status of climate change negative impacts and future trend 

 (1) Flood 

(a) Location of Bangkok is susceptible to flood and land subsidence 

 Present problem 

 Bangkok is situated on the floodplains of the Chao Phraya River and subjected to the tides of the sea which 

results in trapped water from rainfall (flooding) and overflow from the river (BMA, 2013). In addition, 

withdrawal of groundwater is also a cause of land subsidence in the area. 

 Bangkok has a low elevation and is situated at the edge of the Chao Phraya River, in the past it was subjected 

to seasonal flooding; the monsoon season brings heavy rainfall thus management of the water becomes 

difficult and costly. Bangkok is also at the Chao Phraya River’s delta and has a myriad of tributaries flowing 

through making it more susceptible to harsher waves during the rainy season and overflow of the river 

causing flooding (WWF, 2014).  

 The average land subsidence was 0.97 cm/year over 2002-2007 (World Bank, 2009)*6.  

 Location of Bangkok cannot avoid the flow of water from upstream area and BMA also has no authority in 

managing water from upstream**7. 

 

 Current action 

 The World Bank, the Asia Development Bank, and the Japan Bank of International Cooperation have 

evaluated the effects of global warming by simulating it using mathematical hydrology (World Bank, 2009). 

 Information about flooding, from the past, was collected and analyzed and predicted flooding problems and 

finding solutions to flooding management in the city area using non-structural and structural methods (BMA, 

2013). 

 The research team’s proposal on policies and defensive measures 

1) All policies and problems that are caused by global warming should be included in all development 

plans   

2) The procedural options should be based on the analysis of the surveyed environment so that it can lead 
                                                        
6 “*” denotes information extracted by JICA Expert Team 
7 “**” denotes information obtained from Adaptation Task Force 
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to the improvement of other measures and procedures (World Bank, 2009). 

 Plans developed to prevent and mitigate flooding and landslides are as follows: 

- Prevention 

1) Prevention and lessening of impact: Gathering of information to perform a risk analysis and 

developing a suitable procedural guideline 

2) Preparations: Setting up training centers for volunteers and increase the community’s preparedness. 

- Response (Management during Emergencies) 

1) Setting up a control center and following the guidelines 

2) The control center delegates and distributes the received donations to help mitigate the situation 

3) Identification and proof of deceased (if casualties occur). 

- Aftermath (Recovery) 

1) Damage assessment and needs assessment 

2) Arrangement for temporary relief centers and care centers for physical and mental health  

3) Following the procedures dealing with casualties 

4) Provincial Public Health Offices 

5) Beginning recovery of physical and mental treatments 

6) Recovery and restoration of the communal environmental systems 

7) Restoration of building foundations 

8) Proceeding with basic damage restorations 

9) Studying and reviewing of incident to use to improve upon (BMA, 2013). 

 

 The BMA installed a prevention system that protects and controls flood waters and increases the capabilities 

of the strategically placed water detention system to contain the overflow of canals and rivers during the 

rainy season and hot season (WWF, 2014). 

 Increased the capabilities of the water gate to prevent saline water invasion and control floodwaters (WWF, 

2014).  

 The Thai government has found and arranged for rice to be stored at high elevations, to be protected from 

extreme flooding and droughts, so that there are no food shortages (WWF, 2014). 

 Training different communities in basic preparedness for emergencies and preparing them for extreme storm 

surges (WWF, 2014). 

 Protection and conservation of Mangrove forests (WWF, 2014). 

 

 Future problem 

 Mean basin rainfall (June-August) for Bangkok would increase by 2-3% by 2050 (World Bank, 2009)*. 

 Sea level is expected to rise by 12.3 cm from 2009-2050 (World Bank, 2009)*. 

 Within 2050, land subsidence will increase from 0.05 m to 0.30 m due to these reasons: 

- Global warming in Bangkok and its perimeter have caused a temperature increase of 1.2-1.9 degrees 

centigrade  
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- Problems due to storm movement 

- Building foundations have been changed (World Bank, 2009). 

 The change marks about a 30% increase in the flood-prone area between 2008 and 2050 (World Bank, 

2009)*. 

 Within 2050 floodable areas, they are at the western side of Bangkok, will increase to a larger area and 

flooding will impact approximately 1 million inhabitants within the Bangkok and Samut Prakan area. 1 of 8 

of the effected live in the crowded areas and 1 of 3 affected people will be surrounded by water >0.5 m for at 

least 1 week. High risk areas include the Bang Khun Thian area (Bangkok) and the Phra Samut Chedi area 

(Samut Prakan) (World Bank, 2009). 

 Under current climate and infrastructure conditions, economic damage from flooding (at current prices) 

would be 35 billion baht which might rise to 148 billion baht in 2050. However, 70% of the cost in 2050 

would be attributed to land subsidence alone (World Bank, 2009)*. 

 The commercial and industrial sectors will lose considerable income due to business suspension during 

flooding. It is estimated that value-added income losses will be 22 and 10 billion baht in commercial and 

industrial sectors respectively (World Bank, 2009)*. 

 In 50 years the seawater level will rise by 50 and then 100 cm resulting in loss of occupational land and will 

cause the GDP (Gross Domestic Product) to fall by 0.36% and 0.69%, respectively, (300-600 million US 

dollars) each year; the most loss in the agriculture sector of Bangkok with a total monetary loss 38% and 

61% (WWF, 2014). 

 

 Action needed 

 Reviewing the existing system and prevention plans for flooding levels of the ground where subsidence occur 

in Bangkok (World Bank, 2009). 

 Campaigning and raising awareness about climate change (World Bank, 2009). 

 Gathering all land usage plans and city plans to consider together**. 

 Cooperation with neighboring provinces to control the use of ground water**. 

 Capacity building for human resource in parallel with the development of prevention system management 

and other equipment required**.  

 Facilitate the development of practices, measures, and regulations that is needed for flood prevention to 

reduce impacts of flood**. 

 

(b) Ineffectiveness of government’s countermeasure  

 Present problem 

 The government sector is inadequately prepared for an efficient response; they are not taking into account 

global warming and they are not informed enough to develop proper plans for improvement (World Bank, 

2009). 

 Low enforcement of existing law & regulations. e.g. City planning, zoning of land use (BMA, 2013). 

 Lack of cooperation between government agency and stakeholders does not allow effective implementation 
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of countermeasures**. 

 Poor integration of water resource management at the national level  at least before the 2011 flood.. After 

the flood, integrated national water resource management was proposed that will integrate upstream and 

downstream management together (BMA, 2013). 

 Drainage canal has no clear boundary; all boundaries setting and construction of flood prevention system 

require cooperation from adjacent land owners to verify their property’s boundary. In practice, local citizens’ 

cooperation in this matter is low; therefore the boundary of public drainage canal is hardly verified**. 

 There are also drainage canals and roads belonging to other government agencies that pass through BMA 

territory, therefore, BMA has no authority in the maintenance of such canals and roads. If the responsible 

agencies do not give BMA the right to carry out the maintenance activities (e.g.. Removal of aquatic plant, 

restoration of canal’s bank) BMA cannot do anything**. 

 The bottleneck of drainage system due to other constructions such as road and rail system construction that 

block the original drainage system**. 

 Infrastructure systems of other government agencies (such as electricity, telephone, water supply, express 

way, and sky train) also block the construction and improvement of flood prevention system**. 

 

 Current action 

 The World Bank, the Asia Development Bank, and the Japan Bank of International Cooperation have 

evaluated the effects of global warming by simulating it using mathematical hydrology (World Bank, 2009). 

 All policies and problems caused by climate change should be included in all improvement plans**. 

 

 Future problem 

 Existing and planned flood protection infrastructure (dikes and pumps) may be inadequate to save the area 

(World Bank, 2009)*. 

 Conflicts between affected communities will continue to exist if there is no public campaigning to raise 

awareness on disaster preparedness**. 

 Construction of flood barrier in the northern part of Bangkok will induce more flood in the lower BMA due 

to the fact that all water are diverted to Chao Phraya River directly**.  

  

 Action needed 

 Mainstreaming climate change in national and sector development planning (World Bank, 2009)*. 

 Policy makers and city planners should take into consideration the problems that can occur in the future. 

Analysis of climate change effects that builds foundations is taken as first priority for continuous 

improvement for a sustainable city in the future (World Bank, 2009). 

 Some issues must be addressed as a matter of urgency such as inadequacy of the existing and planned flood 

protection dikes and drainage system in the future (World Bank, 2009)*. 

 Promote involvement of private sectors and industry that situated in flood risk area to develop disaster 

preparedness plan and adaptation measures**.  
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 Improve Bangkok city planning to facilitate the implementation of flood prevention measures, zoning within 

the city or the setting of water catchment area, for instance**.  

 Develop disaster preparedness plan for vulnerable communities in order to facilitate cooperation between 

government agency and local citizens in flood warning**.  

 Establish Flood cooperation center before the disaster takes place**. 

 Organize meeting, seminar and training for communities in the vulnerable areas in order to raise awareness 

for disaster preparedness**.  

 Training and practice the action plan for disaster management for all levels involved especially the local 

government officers and communities**. 

 

(c) Land use pattern changes  

 Present problem 

 Land use pattern changes 

 Upper part of Bangkok  flood plain area/ water drainage and water catchment areas were changed 

into industrial and residential zones which result in the blockage of water flow and decreasing of 

retention areas**. 

 Lower part of Bangkok  land area were converted into aquaculture farm (after the owner sold soil in 

that area), industrial and residential areas**. 

 Mangrove forests were removed in order to convert the land into aquaculture farm**. 

 Flooding has caused shrimp and aquatic animal farms to have to be relocated while mangrove forests and 

the coast are damaged from the impact of waves (Rawadee and Areeya, 2009). 

 The BMA has not yet taken into account the potential impacts of climate change (Rawadee and Areeya, 

2009)*. 

 Local citizens illegally construct their houses or other properties along the Chao Phraya River bank as 

well as other public drainage canals. This prevents the development of flood prevention and drainage 

systems. The BMA alone does not have complete authority to relocate or remove such properties**. 

 

 Current action 

 Implementation by households in Bang Khun Thian area includes construction of new water gate and dikes, 

and relocation of the inhabitants of the mentioned area (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 The BMA and the Fishery Department have provided assistance to households affected by providing 

sandbags and flooding compensation (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Future problem 

 The worst scenario indicates approximately 600 meters inland from coastline in the upper Gulf of Thailand 

are estimated to be inundated in 2030 sea level rise (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 It is expected that the frequency of cyclone event will double compared with that in the past 30 years 

indicating more storm surges (Snidvongs, 2007; Rawadee and Areeya, 2009)*. 
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 The annual adaptation cost is approximately US$ 3,130 per household, which is equal to 23 percent of the 

average household income (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 Due to low educational attainment and lack of other knowledge skills, farmers could not shift to other 

occupations (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Action needed 

 A thorough study on the impacts of climate change in order for the concerned public agencies to prepare 

proper solutions to the problem (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 The cooperation of the national government, local governments, and the public is necessary to address the 

problem of coastal flooding (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

(d) Flood caused by natural and physical reasons 

 Present problem 

 Floods are natural disasters that occur more frequently than other disasters; in the past 30 years the amount of 

floods in Asia make up 40% of all flooding that occurs in the world, with 90% of the world’s flooding 

victims living in Asia. The floods not only directly damage the economy but also affect other areas of life in 

the long run, such as, sicknesses from waterborne diseases that come with the flood and food and clean water 

shortages which all interfere with the development of the country in the long run (Abhas et al., 2012). 

 Naturally occurring causes for the Bangkok floods includes: 

- Precipitation, 

- Agricultural water, 

- Northern waters, 

- Tidal waves, 

- Water level of Chao Phraya River in October and November, and 

- Others such as La Nina and sea level rise (BMA, 2013). 

 Manmade mistakes for the Bangkok flood include: 

- Poor implementation of city planning 

- Insufficient drainage system from rapid expansion of the community 

- Land use change  

- Intrusion into ditches  

- Land subsidence (BMA, 2013). 

 There are 6 main causes for the flooding problems in Bangkok and its eastern boundary. They are: 

1) Northern waters overflowing the banks of the Chao Phraya River as in 1973, 1976, 1980, 1983, 1995, 

1996, 2002, 2006, 2010 the latest being in 2011  

2) Water from the north and the east 

3) Torrential downpours (>90mm/day)  

4) High tide  

5) Uncontrollable development of the land  
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6) Intrusion and lack of maintenance of canals (BMA, 2013). 

 Natural cause – increasing rain water, changing of raining patterns from light shower for long time to heavy 

rain in short period of time. BMA cannot drain the water fast enough resulted in flash flood**. 

 

 Current action 

 Gathering of information about causes and factors of flooding in Bangkok (BMA, 2013). 

 The most effective method of flood management is the integration of structural measures and non-structural 

measures; this can be building of floodways which can help during the initial stages of flooding but costs a 

lot , for structural measures, while for non-structural measures include warning systems, organizing more 

urban greening areas, and planning land usage that avoids flooding**. 

 There should be a balance of using structural and non-structural measures**. 

 Since the massive flooding in 1983 the BMA and other agencies involved have proceeded in protecting and 

preventing flooding in Bangkok’s eastern side, covering an area of approximately 650 m2, following the royal 

idea for a dike through the Chao Phraya River. Then aid was given by the Japanese government through the 

JICA, who helped research and plan the appropriate flood prevention system and the drainage system of the 

east side of Bangkok in 1984 and the project was completed in 1986 (BMA, 2013). 

 The BMA proceeded in surveying, designing, and developing a master plan for the drainage system in the Sai 

Mai district and parts of the Bang Khen, Meenburi, Khan Na Yao, and Khlong Sam Wa districts from 

2012-2013 (BMA, 2013). 

 Groundwater preservation charge is successfully applied to overcome groundwater extraction problem as 

groundwater management to prevent land subsidence (Abhas et al., 2012)*. 

 Annual report of Bangkok Flood Prevention Action Plan (2013) indicates: 

1. Management of Flood Areas in Bangkok 

- Using of sub-polder system to release floods in low area 

- Within the sub-polder building a drainage system (BMA, 2013) 

 

2. Prevention and solving of flooding in Bangkok 

- Providing dike and flood protection facilities for the prevention against overflow of the Chao Phraya 

River from high discharge from the north and tidal waves. 

- The dike for flood overflow on the eastern side of Bangkok (in accordance with the royal idea) starting 

building in 1984 

- The dike preventing overflow from the Chao Phraya River, Klong Bangkok Noi, and the Mahasawat 

which was started in 1996 

- The Drainage System for flooding around the Bangkok area should be capable of withstanding of 

rainfall of 60 mm/hour and improved to withstand 100 mm/hour within 2023 (BMA, 2013). 

 

 Future problem 

 Mean basin rainfall (June-August) for Bangkok would increase by 2-3% by 2050 (World Bank, 2009)*. 
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 Sea level is expected to rise by 12.3 cm from 2009-2050 (World Bank, 2009)*. 

 Within 2050, land subsidence will increase from 0.05 m to 0.30 m (World Bank, 2009). 

 Where land subsidence problem cannot be sufficiently solved, it is in highest concern because flood 

prevention and drainage systems recently planned for will be insufficient or less effective in future (BMA, 

2013)*. 

 

 Action needed 

 Twelve key principles for integrated urban flood risk management includes: 

- Every flood risk scenario is different: there is no flood management blueprint 

- Designs for flood management must be able to cope with a changing and uncertain future 

- Rapid urbanization requires the integration of flood risk management into regular urban planning and 

governance 

- An integrated strategy requires the use of both structural and non-structural measures and good metrics 

for “getting the balance right” 

- Heavily engineered structural measures can transfer risk upstream and downstream 

- It is impossible to entirely eliminate the risk from flooding 

- Many flood management measures have multiple co-benefits over and above their management role 

- It is important to consider the wider social and ecological consequences of flood management spending 

- Clarity of responsibility for constructing and running flood risk programs is critical, 

- Implementing flood risk management measures requires multi-stakeholder cooperation 

- Continuous communication to raise awareness and reinforce preparedness is necessary 

- Plan to recover quickly after flooding and use the recovery to build capacity (Abhas, et al., 2012)*.  

 

(e) Damages from 2011 flood 

 Present problem 

 Bangkok’s rapid growth causes it to outgrow the city plans and drainage systems and overuses of land and 

public utilities, which combined with land subsidence cause the massive flooding in 2011 and damaged 

physical assets and building foundations (BMA, 2013). 

 From surveys collected from 300 people as a sample of the population in the Khlong Luang and Nong Sua 

district, who were victims of the 2011 floods; it was found that the majority of the people knew about the 

flash flood, however, they did not expect it to flood that much, that the flood would be higher than 1.5 m, or 

that it would continue to flood more than a month (Sresunt et al. 2012). 

 Lack of asset security during flood leads flood-victim not to leave their house (Sresunt et al., 2012)*. 

 It was found that assistance among community members in the area was relatively low (Sresunt et al., 

2012)*. 

 2011 flood caused damage including: 

1) Damages of assets in households as well as agricultural products 

2) Social damages which includes stress within the household, loss of pets, loss of communications for 
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contacting family members, and quarrelling amongst family members  

3) Damages towards health are the stress and worry due to flooding, injuries or illnesses that come with 

the flood waters, and people with chronic diseases suffer more severely (Sresunt et al., 2012). 

 Flood in 2011 caused damage to both infrastructures and public & private properties (BMA, 2013). 

 Aiding system for flood-victims is still insufficient especially for poor people (Sresunt et al., 2012)*. 

 

 Current action 

 Studying how to coexist with water for victims of the flooding and The objectives are: 

- Studying of the relationship between foundations of the household and how violent flood waters affect 

it  

- Looking at the response of the victims to the floods 

- Reviewing and analyzing the effectiveness of the community’s management and aid for its own people 

(Sresunt et al., 2012). 

 Plans on coexisting with water if you become a victim of the flood; for example, building houses that can 

withstand a long period of flooding, applications of materials and equipment that are suitable for use during 

floods, and an effective warning system that gives enough time to prepare before the incident (Sresunt et al., 

2012). 

 After the 2011 massive flood, the government created two committees which are the Strategic Committee for 

Reconstruction and Future Development (SCRFD) formulating strategies for the restoration of the country 

and the Strategic Committee for Water Resources Management (SCWRM) formulating strategies to prevent 

and solving floods. Therefore, later is for a continuation in the management of water resources of the country 

(BMA, 2013). 

 After the 2011 massive flood, BMA has formulated strategies in flood restoration, protection and prevention 

by developing guidelines to ensure readiness and course of action in 2 phases  

1) The immediate phase and 

2) The long term phase that is planned in accordance with the water management of plans of the 

government (BMA, 2013).  

 Gathering of information about causes and factors of flooding in Bangkok (BMA, 2013). 

 The massive flooding in 2011 invoked the population, government agencies and private agencies to prepare 

for the flooding in 2012; floodways were made and plans following the proposed plans for 2012 helped make 

the control and management effective (BMA, 2013). 

 From the data compiled from 2011 flood, action plan, flood prevention plan, and flood rescue plan were 

developed (BMA, 2013). 

 

 Future problem 

 With current flood management measures, the larger area at the west side of BMA has high risk to be flooded 

and may be inundated for a period of 1 month in 2050 (BMA, 2013). 

 Since the building and improvement flood prevention systems cost a lot of money and will take no less than 
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10 years to finish. There will be funding and continuation problems (BMA, 2013). 

 Severe flood (like the one in 2011) that may happen in the future will create conflicts between citizens inside 

and outside of the flood barriers if the integration of water management system does not exist**. 

 

 Action needed 

 Policymakers should increase their understanding of the causes and risks of flooding in the city, so that they 

can efficiently control and manage the problems in the present and future, since the rapid expansion of the 

city forces the integration of the analysis of flooding risks into city planning (World Bank, 2009). 

 Reviewing the system that deals with flooding in the Bangkok area (World Bank, 2009). 

 Giving training and education to increase the understanding of floods (Sresunt et al., 2012). 

 Changing behavior and actions towards problems relating to water and coexisting with water (Sresunt et al., 

2012). 

 Before any disastrous events there should be warnings and clear instructions on the actions that need to be 

taken; warnings made through a media center isn’t as effective as warnings from the local leader, relatives, 

and people living in the area, who can assess the situation and determine which precise action to take; this 

encourages more participation from the people to help each other which is more effective than having a third 

party interfere (Sresunt et al., 2012). 

 There should be an overseeing third party that is formed specifically for policy making and arranging budgets 

for the purpose of this project and they will announce their progress for the public to ensure progress (BMA, 

2013). 

 Integration of the analysis of flooding risks in city planning (Sresunt et al., 2012). 

 Enforcing a mandatory law that prevents the expansion of houses and communities that invade waterways 

(Sresunt et al., 2012). 

 This can be solved by 

1) Digging new drains and cleaning old ones 

2) Installation an electrical water pumps 

3) Increase the efficiency of the water pumping station 

4) Installation of devices for measuring the flow rate of the river and drainage system. (BMA, 2013) 

 Considering human right and social equity to all flood victim (Sresunt et al., 2012)*. 

 Reliable warning systems are key core to mitigate flood impacts, and leader of community should be active 

to disseminate flood information to their community members (Sresunt et al., 2012)*. 

 Giving training and education to increase the understanding of floods (Sresunt et al., 2012). 

 Adding defensive measures to prevent flooding in area communal and household areas to lessen damage 

done to assets and the economy (Sresunt et al., 2012). 

 Revise law and regulations if needed as well as to improve the enforcement level (Sresunt et al., 2012). 

 Reviewing overall system and prevention for flooding in the city and integrating it with other systems. (BMA, 

2013). 

 Compensation for affected household should reflect the real damage caused by flood**. 
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(f) Damages from public hazards 

 Present problem 

 The effects of public hazards damage lives and business in the country but its issues are never properly 

brought up in national level discussions or in policy making and arranging a budget for development (DDPM, 

2013) 

 

 Current action 

 Studying the thorough process and procedures that are important to mitigating the effects of natural disasters 

especially against flooding in the city. Learning as a community to help build a stronger more prepared 

community and to increase adaptability to lessen damages caused by public hazards (DDPM, 2013). 

 There is the procedural guidelines for the structural method such as construction of building and 

transportation routes resistant to public hazards, strengthening of river banks, growing of tree and shrubs, 

building of dams and water retention/detention systems, waterways, irrigation ways, and dikes, strengthening 

areas at the base of the mountain and expansion of the waterways (DDPM, 2013). 

 There is the procedural guidelines for the non-structural method such as setting up an agency or law that 

supports the building up an effective structure, and training and teaching of people involved about the skills 

needed to make design and construct an effective structure that is standardized and is suitable for the 

environment (DDPM, 2013). 

 

 Future problem 

(No information) 

 

 Action needed 

 Creating a procedural guideline for the mitigation of public hazards, for the prevention, response, and 

aftermath, all the way through to the increase of understanding of public hazards and the development of 

hyper relations of both the good and bad (BMA, 2013). 

 Increasing in education and raising awareness towards social responsibilities concerning public hazards 

(BMA, 2013). 

 Arranging of information, about the risks and prevention of floods, to be distributed more efficiently for the 

population that lives in high risk areas, whether it be through social media or broadcasting the news online to 

increase awareness (BMA, 2013). 

 

(2) Coastal erosion 

(a) Erosion continuously increasing 

 Present problem 

 Cause of coastal erosion in Bang Khun Thian includes: 

- Use of groundwater leading to land subsidence, 
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- Decrease in sediment transport in the Chao Phraya River due to dams blocking the sediment flow, 

- The growing and raising of aquatic animals and drilling of wells, 

- Destruction of mangrove forests, 

- Coastal currents, 

- Large waves in the monsoons, and 

- Seawater levels (BMA, 2014).  

 The Bang Khun Thian coast has eroded a total of approximately 800-1,000 m with a rate of 1.4-4.5 m/year, 

the receding shorelines are caused by 1) decrease in sediments in the Chao Phraya River due to dams that 

block the sediment flow 2) Large waves that occur during the monsoons 3) Coastal currents 4) The 

subsidence of the sea floor (BMA, 2014). 

 From the analysis of aerial surveilance images, it was found that the coastal erosion around the Bang Khun 

Thian area has dramatically increased. From 1952-1991 the sea has eroded the coast by 7-12m/year at 8 

different points, especially during 1987-1991 where the rate of erosion has increased to 33.1m/year (Ittaro, 

2001).  

 The coast at Bang Khun Thian has suffered 500 m of coastal erosion or equivalent to losing 400 hectare in 

the past 30 years especially at the estuary (BMA, 2002). 

 From the analysis of aerial surveillance images, it was discovered that there is a tendency for coastal erosion 

of the Bang Khun Thian front which has significantly shown changes (Winterwerp et al., 2005). 

 2 sub-districts which are village number 9 and 10 in the district of Tha Kham in Bang Khun Thian area, 

suffered directly as a result of coastal erosion in 2005 which resulted in the impacted 382 households and 327 

households, respectively (BMA, 2006). 

 30 spots along the coast, in the provinces of Samut Sakhon, Samut Prakan, and Bangkok (Bang Khun Thian), 

suffer from extreme coastal erosion (Jarupongsakul, 2006). 

 Chulalongkorn University has conducted a research on coastal erosion at the Gulf of Thailand and the 

Andaman Sea and concluded that there was an 11% erosion in the Gulf of Thailand and 2% erosion in the 

Andaman Sea where the erosion rate exceeded 5m/year which is an estimate of 156 million US dollars each 

year (World Bank, 2006). 

 The Bang Khun Thian seafront is approximately 5 km long and has extensively suffered erosion damages 

over the past 28 years, which totals to more than 800 m of land**. 

 Ban Khun Samutchin village is located in a coastal erosion hot spot. Over the past 28 years, erosion and land 

subsidence have decreased the village shoreline by more than one kilometer (World Bank, 2006)*. 

 

 Current action 

 The information and effects of coastal erosion were studied and analyzed by Ittaro (2001), BMA (2002 and 

2006), Winterwerp et al., (2005), Jarupongsakul (2006), and Chulalongkorn University. 

 Rawadee, J and Areeya, M. analyzed landmarks in the Bang Khun Thian area and discovered that productive 

land areas along the coast has decreased. (Rawadee, J and Areeya, M., 2009). 

 BMA has implemented a variety of measures to mitigate coastal erosion problems as follows (BMA, 2014): 
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- In 1991, the BMA placed rocks along the coast with a total length of 80 m, 

- In 1993, The BMA added more rocks along the coast with a total length of 4,320 m, 

- In 1995, the BMA added extension to the wall to a width of 6 m, height of 2 m and a total length of 

5,020 m (presently the wall is beyond repair and not in use), 

- In 2008, the community in the Bang Khun Thian area built bamboo wave breakers a total length of 900 

m, 

- In 2009, the BMA built 1st length of bamboo wave breakers a total length of 4,190 m, 

- In 2010, the BMA continued on building bamboo wave breakers with length of 4,900 m, 

- In 2012, the 3rd installment of the bamboo wave breakers with a length of 4,200 m. 

- From 2005-2007, the BMA assigned the Department of City Planning to continue the policy to prevent 

erosion and repair damages caused by coastal erosion in Bang Khun Thian area (BMA, 2014). 

 Ban Khun Samutchin is rallying to save its temple, Wat Khun Samut Taraward using their personal savings to 

save the temple (World Bank, 2006)*. 

 

 Future problem 

 The coast at Bang Khun Thian has suffered from coastal erosion and it is evident that the rate of erosion is 

increasing (Ittaro, 2001) 

 Jarupongsakul (2006) estimates that the sea level at the upper Gulf of Thailand would rise to 10-100 cm in 

next 50 years. When effect of land subsidence is factored in, about 6-8 km inland from the current shoreline 

will be inundated in the next 100 years (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 Without comprehensive action and support from the national government, Ban Khun Samutchin and other 

villages like it will keep moving until no land and no village remains (World Bank, 2006)*. 

 BMA has not yet taken into account in its coastal protection plan the potential impacts due to climate change 

particularly sea level rise (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 Climate change leads to more frequent and more severe storm that speed up the erosion**. 

 

 Action needed 

 To develop a plan for prevention and be familiar with early signs of coastal erosion (Ittaro, 2001). 

 To develop a plan and know about the early signs of coastal erosion (Jarupongsakul, 2006). 

 To develop a plan and increase knowledge of coastal erosion (Rawadee and Areeya, 2009). 

 Restoration of the intertidal area through entire or part of current coastline, and by scarifying part of the fish 

and shrimp ponds (Winterwerp et al., 2005)*. 

 Use of permeable groynes perpendicular to the coast to protect the coastal area from lateral transport of 

sediment (Winterwerp et al., 2005)*. 

 An internal mangrove belt of about 300-500 m is required to re-initiate sedimentation process, hence to 

restore a favourable habit for mangrove forest (Winterwerp et al., 2005)*. 

 For the protection structure to be effective in protecting the shore, it should be planned for the whole upper 

Gulf of Thailand. Thus, the cooperation of the national government, local governments, and the public is 
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necessary to address the problem of coastal erosion/flooding (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 A thorough study on the impacts of climate change in order for the concerned public agencies to prepare 

proper solutions to the problem (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

(b) Coastal area losing previous stability 

 Present problem 

 From the analysis of the balance of resources at the coast of Bang Khun Thian area, it was discovered that the 

coast of Bang Khun Thian no longer has its previous stability and resilience (BMA 2007). 

 Conversion of mangrove forest into aquaculture farm**. 

 Less sediment due to dams construction upstream**. 

 

 Current action 

 The 4 main actions to prevent and solve the problem: 

1) Not doing anything 

2) Evacuation to a safer area or retreat 

3) Creating stability and resilience of the shore using non-structural methods 

4) Creating stability and resilience of the shore using structural methods (BMA, 2007). 

 The most effective structure is the T-Groins and growth mangrove forests in a total area of 550 rai to use as 

breakers and restore the ecology along the coast (BMA, 2007). 

 Construction of Bang Khun Thian Coastal Erosion monitoring center**. 

 

 Future problem 

 Within 10 years the remaining mangrove forest will be destroyed leaving the inhabitants of the area to lose > 

50 m. If nothing is done to prevent the retreat of the shorelines, in 30 years, the shorelines will recede to 

behind the present day location of the mangrove forest, where the shrimp farms are, and may continue to 

recede to the Klong Long area (BMA, 2007). 

 Although with implementation of groins, it is likely that the coast along Samut Prakan province in next 15 

years will be 10.2 m/year while it will be 9.8 m/year in case of no groin implementation (BMA, 2007)*. 

 

 Action needed 

 In order to prevent increasingly continuous coastal erosion in the coast along Samut Prakan province as 

consequence of groin implementation in Bang Khun Thian, construction of mole along and expansion of 

groins to the coast of Samut Prakan province are needed (BMA, 2007)*. 

 Campaign to raise awareness of local citizens especially on the linkage between type of land use and 

economic activity that will facilitate the implementation of coastal erosion protection plan. For example, 

local citizen should aware that the selling of soil or sediment from their land will reduce the stability of the 

region and thus speed up the erosion process**. 
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(c) Coastal fisheries affected 

 Present problem 

 Studies in the area of the local community, in the Chom Thong district in Bangkok, show that households in 

the provinces of Samut Sakhon and Samut Prakan, which are in the areas affected by the coastal erosion, 

suffer from the decrease of produce, produced by occupations raising and selling aquatic animals as well as 

aquaculture farms. (Rawadee, J and Areeya, M., 2009). 

 From the analysis of landmarks in the Bang Khun Thian area, from past to present, the coast has eroded a 

total of 4-800 m with a rate of 20-25 m/year due to the decrease of collected sediment, the construction of 

dams, and the rising levels of seawater; this has also affected shrimp and cockel farms of 2 sub-districts 

(Rawadee, J and Areeya, M., 2009).  

 

 Current action 

 Rawadee, J and Areeya, M. (2009) conducted a study with emphasis on the adaptableness behavior of 

households. 

 There are 3 types of strategies 

1) Prevention (i.e. building a wave breaker, using a wall of rocks, bamboo dams, and permanent dams)  

2) Evacuation  

3) Adjusting the elevations of the house. Each household may use more than one strategy and they do not 

have to be the same strategies. (Rawadee, J and Areeya, M., 2009). 

 The BMA and the Fishery Department have provided assistance to households affected by coastal 

erosion/flooding including provision of small structural protections such as tire breakwater and sandbags 

(Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 The BMA is addressing the problem by emphasizing foundations that involve engineering designs or 

engineering structures**. 

 

 Future problem 

 Seawater levels, at the coast of the Gulf of Thailand in year 2030 will cause two types of risk namely, 

inundation (permanent flood) and extreme flood incidences (episodic extremes) (Rawadee and Areeya, 

2009). 

 The annual adaptation cost for Bang Khun Thian is approximately US$ 3,130 per household which is equal 

to 23 percent of the average household income (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 Due to low educational attainment and lack of other knowledge skills, farmers could not shift to other 

occupations (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Action needed 

 For the protection structure to be effective in protecting the shore, it should be planned for the whole upper 

Gulf of Thailand. Thus, the cooperation of the national government, local governments, and the public is 

necessary to address the problem of coastal erosion/flooding (Rawadee and Areeya, 2009)*. 
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 A thorough study on the impacts of climate change in order for the concerned public agencies to prepare 

proper solutions to the problem (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

(d) Sediment reduction and land subsidence 

 Present problem 

 The decrease of the sedimentary area, ground subsidences, rising seawater levels, crashing waves, storms, 

and the receding of the coast causes the ground to sink 1 cm each year; which shows definitively that there is 

coastal erosion at a rate of 5 m/year (Rawadee, J and Areeya, M., 2009). 

 The decrease in sediment is caused by the Chao Phraya River as a result of the construction of the Bhumipol 

and Sirikit dams (Winterwerp et al., 2005)*.  

 Groundwater utilization in Bangkok area has been controlled, however, the neighboring provinces still 

cannot control the use and that lead to the area land subsidence**.  

 

 Current action 

 Rawadee, J and Areeya, M. cited Winterwerp et al., 2005, Jarupongsakul, 2006, and Ittaro, 2001, and 

conducted a research to understand the reasons for ground subsidence. (Rawadee, J and Areeya, M., 2009). 

 Future problem 

 Jarupongsakul (2006) estimates that the sea level at the upper Gulf of Thailand would rise to 10-100 cm in 

next 50 years. When effect of land subsidence is factored in, about 6-8 km inland from the current shoreline 

will be inundated in the next 100 years (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Action needed 

 Use technology that will keep the sediment behind the structure and finally new land can be formed**. 

 Extension of water supply system to cover more area and define area where groundwater drilling and 

utilization are prohibited to reduce the land subsidence problem**. 

 Efforts should be made to create cooperation between neighboring provinces to control the use of 

groundwater**. 

 

(e) Mangrove forest decreasing 

 Present problem 

 In the past 30 years the mangrove forest was subjected to severe deforestation and the Bang Khun Thian area 

has lost a total of 483 ha of mangrove forest. These mangrove forests are the key to lessen the force of impact 

of Storm Surges against the coast. The residents of the sub-district of Ban Khun Samut Jeen were forced to 

evacuate permanently due to coastal erosion. (WWF, 2014). 

 Mangroves at the shoreline have been fallen by strong waves because their root system does not provide 

sufficient anchoring anymore (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Current action 
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 In 1989 the Cabinet resolved to distributing an area of 2,735 rai for mangrove trees from the land reserved 

for permanent forest and left the BMA in charge of overseeing the prevention of more erosion and 

conservation of the mangrove forest (BMA, 2014). 

 Protection and conservation of the Mangrove forests. (WWF, 2014). 

 

 Future problem 

 In 50 years in the future the seawater levels is predicted to rise, causing erosion at a rate of 15-25 m/year 

while the intertidal forest is being cut down at an frightening rate, causing a 2,667 km loss of coastal area 

which damages the perimeter of the province of Bangkok and the tourism industry (WWF, 2014). 

 

 Action needed 

 Restoration of the intertidal area through entire or part of current coastline, and by scarifying part of the fish 

and shrimp ponds (Winterwerp et al., 2005)*. 

 An internal mangrove belt of about 300-500 m is required to re-initiate sedimentation process, hence to 

restore a favourable habit for mangrove forest (Winterwerp et al., 2005)*. 

 

(f) Sea level rising 

 Present problem 

 The southern coast of Bangkok lies within the 9th and 10th sub-district, in the district of Tha Kham in the 

Bang Khun Thian area, and suffers from erosion due to seawater (BMA, 2007). 

 The changing global temperature has caused the average seawater level abruptly increase by 0.09-0.88 m, 

which causes changes in the delicate state of torrential waves and coastal erosion which effects the coastal 

ecology, occupations, tourism and the country’s economy. (TGO, 2014). 

 

 Current action 

 Understanding on the side-effects and cause of fluctuations on seawater level and the impact on the country 

(TGO, 2014). 

 

 Future problem 

 The sea level rise estimates for 2100 in the Gulf of Thailand is in wide range between 17.3 and 319.0 cm 

depending on future scenario (World Bank, 2006; Jarupongsakul and Suphawajruksakul, 2005)*. 

 Jarupongsakul (2006) estimates that the sea level at the upper Gulf of Thailand would rise to 10-100 cm in 

next 50 years. When effect of land subsidence is factored in, about 6-8 km inland from the current shoreline 

will be inundated in the next 100 years (Rawadee and Areeya, 2009)*. 

 

 Action needed 

 There should be changes to adapt and to learn and know the causes and factor of the rising levels of seawater 

(WWF, 2014). 
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(3) Water resources, salinization etc. 

(a) Many areas experiencing drought every year 

 Present problem 

 From December to May, of each year, the average temperature of Thailand increases and in April 

temperatures can reach 40-43 degrees Celsius causing the natural convection to slow down and with 

combination of little rainfall it results in droughts in some areas including outer area of BMA including Khan 

Na Yao District and Hui Khwang District suffers from drought (BMA, 2013). 

 Invasion of saline water affects the amount of consumable water and water for agricultural needs (WWF, 

2014). 

 Poor management of water resource**. 

 

 Current action 

 Plans for preparation and mitigation of droughts  

- Preparation 

1. To prepare for and mitigate the impact of droughts; information was gathered to perform a risk analysis 

to develop procedural guidelines  

2. Preparations to increase readiness includes arranging and training of volunteers and readying the 

community 

 

- Response (Management Administration during Emergencies) 

1. Setup a control center and proceed according to the developed plans 

2. The control center announces news regarding the situation for all citizens 

3. Finding and distributing water for consumption 

4. Delegating and spreading different groups to help smooth operations 

 

- Aftermath (Recovery) 

1. Damage assessment and needs assessment  

2. Begin rehabilitation of the physical and mental states 

3. Begin basic restoration of damages 

4. Studying and learning of the incident to collect more information to improve upon (BMA, 2013). 

 

 The Thai government has found warehouses, at places with high elevation, to store rice to prepare for severe 

flooding and subsequent drought to maintain a stable flood supply (WWF, 2014). 

 Setting up a system for the prevention and control of flood waters and at the water source install equipment 

to prevent saline water invasions and to help control flood waters (WWF, 2014). 

 Setting up training seminars for the community to prepare for emergencies and to increase readiness for 

severe droughts brought on by rising sea levels and storm surges (WWF, 2014). 
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 Future problem 

(No information) 

 

 Action needed 

 Development of plans and increase knowledge for prevention (WWF, 2014). 

 Short run**: 

- Rehabilitate drought affected area through soil and water conservation program (use of compost, grow 

ground-covering plant such as vetiver grass) 

- Drought monitoring and warning system   

- Immediate compensation payment to affected communities 

 Long run**: 

- Develop small scale water reservoir in agricultural land area 

- Accurate warning system so that farmers and communities can plan their type of crop based on water 

availability 

- Employ appropriate technology: Conversion of saline water to freshwater (desalination water) and the 

use of artificial rain for instance. 

 

(b) Sea level rising causing damages 

 Present problem 

 Bangkok lies just 2 m above current sea level indicating high risk of saltwater intrusion (WWF, 2014)*. 

 The changing of the Earth’s temperature has increased the average water level by 0.09-0.88 m since 1993. 

Researchers have evaluated the factors causing the rising of sea levels and calculated that if the seawater 

levels rise by approximately 0.5-1 m the coast at the Gulf of Thailand will receive more damages than the 

coast at the Andaman Sea. The coasts that will receive more damages are in the Bangkok area and areas 

nearby which include the coast at Rayong, Petchaburi all the way down to Narathiwat (TGO, 2014). 

 Saltwater intrusion occurs because of sea level rise and groundwater extraction (TGO, 2014). 

 

 Current action 

 Research has shed light on the effects and cause of the sea level rise in Thailand (TGO, 2014). 

 At the water source, install water gate facilities to prevent saltwater intrusion and to help control floodwater 

(WWF, 2014). 

 

 Future problem 

 In the next 50 years the seawater levels will rise by 10-100 cm increasing the saline water invasion into the 

Chao Phraya River which will cause a decrease in usable water for agriculture and consumption. The severe 

increase of frequency in saline water invasion and storm surges results in an increase of seawater levels, by 

50 cm and 100 cm, and a loss of occupational land which in turn decreases the GDP-Gross Domestic Product. 
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(WWF, 2014) 

 Saltwater intrusion is also exacerbated by stronger and more frequent storm surges (WWF, 2014)*. 

 

 Action needed 

 Protecting existing mangrove forests and restore ones that have been lost due to cutting. These measures can 

result in high benefit for relatively low cost of implementation (WWF, 2014)*. 

 There is a need for adaptation and learning of the factors that influence the seawater levels (TGO, 2014). 

 

(4) Others 

Besides the above mentioned three priority issues, many types of impacts related to climate change might occur 

such as damage to human health, infrastructure and energy security. In some cases, combined impact might be 

included as possible worse damage; e.g., longer rainfall cause worse outbreak of pest and might affect human 

health, or loosen the ground and might cause landslide, especially combined with earthquake. 

These possible problems should be reviewed, analyzed and incorporated to the list of the adaptation measures 

periodically. 

 

6-2 Adaptation targets and future prospects 

(1) How to set adaptation target 

Compared to mitigation targets, it is difficult to set adaptation targets because there is no common 

quantitative indicators such as the amount of GHGs. There are many existing adaptation plans without 

target, in both national and city level. 

For the Bangkok Master Plan on Climate Change, adaptation target is set in qualitative description, 

considering desirable situation as follows: 

 

(2) Adaptation target 

The Thailand Climate Change Master Plan 2013 - 2050 (Draft) has three key strategies; adaptation, 

mitigation and capacity strengthening. Concerning the targets, they have short-term (by 2016), mid-term 

(by 2020) and long-term (by 2050) targets. The Adaptation sector of Bangkok Master Plan also sets short 

(1-3 years), mid (3-5 years) and long (5-10 years) term timeline as described in Chapter 7. Therefore, the 

adaptation targets for the Bangkok Master Plan are set as follows, considering its timeline and priority 

sectors as well as referring the targets of master plan at national level. 

 

Short-term targets (1 - 3 years) 

 - Complete the ongoing adaptation-related measures, 

 - Establish appropriate organizational structure in BMA to carry out adaptation measures, including 

cross-cutting efforts. 

 - Promote understanding of BMA’s personnel and public awareness about adaptation. 

Mid-term targets (3 - 5 years) 
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 - Develop tools to promote citizen’s participation to adaptation measures (e.g., hazard maps), 

 - Establish a facility for monitoring as well as awareness raising (e.g., Coastal Monitoring Center), 

 - Promote cooperation with other national/local governmental organizations and public participation for 

the implementation of adaptation measures. 

Long-term targets (5 - 10 years) 

 - Implement integrated land use planning based on the enhanced scientific knowledge and developed 

tools such as hazard maps, 

 - Improve related laws and regulations to enhance adaptation capacity. 

 

 

7. Adaptation measures by sector 

Necessary adaptation actions in future can be classified by time scale and acceptability level of impact 

 

 Time scale 

Time scale classification is categorized by adaptation measures which correspond to occurrence time and 

certainty objected impact. Urgent response measures and restoration measures are needed against impacts 

which has been occurred already or occurrence likelihood is high. To cope with the impact that is projected to 

occur in medium/long term, the measures are important which accommodative management based on impact 

assessment or monitoring, and fundamental improvement of vulnerability. This classification can distinguish 

between measures to be begun promptly and measures to be considered carefully through monitoring or impact 

assessment etc. 

 

 Short term (1-3years) 

 Medium term (3-5years) 

 Long term (5-10years) 

 

 Acceptability level of impact 

Classification depending on acceptability level of impact are; Protection which is prevention of climate change 

impacts itself, Minimize impact which is to accept certain level of impacts with mitigating them, and 

Change/Reconstruction which is vulnerability improvement in regional/social side against unavoidable climate 

change impacts. These classifications can make adaptation measures more diverse. 

 

 Protection (Level1) 

 Minimize impact (Level2) 

 Change/Reconstruction (Level3) 

 

 Classification of adaptation direction by time scale and acceptability level of impact 

When time scale and acceptability level of impact are considered together, adaptation measure can be further 
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categorized into three types based on implementation direction namely, 

- Strengthen existing adaptation measures, 

- Acclimatize/Accommodate to medium/long term impacts, and 

- Fundamental improvement of vulnerability (Hosei University, 20158). 

 

The categorization is introduced through discussion within adaptation Task Force. Due to various benefit from the 

implementation, it is possible that one measure contains more than one direction 

 

7-1 Flood  

(1) Short term (1-3 years) 

In level 1, structural measures would be taken, and it would be classified into 1) Strengthening flood prevention 

and draining system and 2) Strengthening flood prevention and control systems. 

 

In level 2, non-structural measures would be taken, and it would be classified into 1) Addressing how to live 

together with the flood water, 2) Making flood prevention and amendment plans, 3) Raising awareness, 

promoting community’s participation, and R&D, 4)Providing financing support. For 1) , storing water as much 

as possible, for 2), designating evacuation areas, improving disaster evacuation facilities, drilling evacuation 

plan, for 3), promoting people’s participation on maintenance of community canal, educating community 

people to understand risk of residing in the area, for 4), compensating for damaged farmland, would be listed. 

 

In level 3, major actions are integrate efficiency measures, especially, regarding “how to live together with the 

flood water”, coordinating with government/related organizations, formulating business continuity plan, 

providing financial support. 

 

(2) Medium term (3-5 years) 

In level 1, following short term, major actions are strengthening flood prevention and draining systems. 

Constructing community-based small scale retention pond, maintaining canals and increasing drainage capacity, 

effective operating of existing dams, diversifying power supply would be listed. 

 

Level 2 would be classified into 1) Making flood prevention and amendment plans, 2) Strengthening flood 

prevention and control systems. For 1), producing hazard maps, improving effectiveness of weather forecast 

and warning system, providing agricultural guidance, for 2), providing more catchment areas, relocating 

housing in anger zones would be listed. 

 

In level 3, making flood prevention and amendment plans, raising awareness, promoting community’s 
                                                        
8 Hosei University, the S-8 Project, “Comprehensive Study on Impact Assessment and Adaptation for Climate Change,” implemented 

by the Environment Research and Technology Development Fund of the Ministry of the Environment, Japan, Guideline for Climate 

Change Adaptation, 2015, http://www.adapt-forum.jp/tool/pdf/tekiousaku-guideline_last.pdf accessed 1 July 2015 
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participation, R&D would be important. 

 

(3) Long term (5-10 years) 

Basically, necessary actions would be continued based on plans in all levels. In addition, making proper 

operation rule for flood control facilities, developing flood management information system, providing publicly 

sponsored flood insurance, establishing funds and subsidies for post-disaster restoration would be listed.  

 

7-2 Coastal erosion 
(1) Short term (1-3 years) 

In level 1, structural measures would be implemented, that aims to improve hardware which should be initiated, 

early or to respond temporarily. For example, constructing and improving levees and dykes, constructing 

temporary coastal defense. 

 

In level 2, non-structural measures would be implemented, and it would be classified into 1) Addressing the 

mangrove forest decreasing, 2) Addressing other problems. For 1), Promoting people’s knowledge on mangrove 

conservation, promoting mangrove plantation, for 2), making emergency preparedness plans, implementing 

public information campaigns and training exercises would be listed. 

 

In level 3, major actions are integrate efficiency measures, it would be classified into 1) Addressing the 

increasing erosion, 2) Addressing other problems. For 1), setting clear goal for plan of operation for 

constructing coastal defense and deliberately working on, for 2), setting up joint committee of stakeholders to 

make the master plan, implementing integrated coastal zone management would be listed. 

 

(2) Medium term (3-5 years) 

Level 1 would be classified into 1) Addressing increasing erosion, 2) Addressing the reduction of sediment, 3) 

Addressing other problems. For example, for 1), improving coastal protection facilities and erosion control 

facilities、for 2), comprehensive sediment controlling of rivers and coasts、for 3), designing waste discharge 

would be listed. 

 

Level 2 would be classified into 1) Addressing the increasing erosion, 2) Addressing the affected ecosystem, 3) 

Addressing the mangrove forest decreasing, 4) Addressing the land use pattern changes、5)Addressing other 

problems. In general, measures which depend on the non-structural method and try to minimize damage by soft 

measures would be listed, for example, enforcing law, producing hazard maps, improving early warning system, 

public awareness. 

 

In level 3, following short term, comprehensive management and strengthen the foundations such as R&D 

would be important. 
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(3) Long term (5-10 years) 

Basically, necessary actions would be continued based on plans in all levels. For example, upgrading 

monitoring system, conducting research and developing technologies would be listed. 

 

7-3 Water resources, salinization etc. 

(1) Short term (1-3 years) 

In level 1, since Bangkok situated at the end of the river area and Bangkok is dependent on water from the north 

and weather, measures are limited. Following short term, major actions include diversion of water from the 

northeast part of BMA to affected area, rehabilitation of drought affected area through soil and water 

conservation program (use of compost, grow ground-covering plant such as vetiver grass), drought monitoring 

and warning system, and immediate compensation to affected communities. 

 

In level 2, non-structural measures would be implemented. For example, using recycle water, raising awareness, 

making emergency preparedness plans, training exercises would be listed. 

 

In level 3, major actions are integrate efficiency measures, for example, cooperating with government units and 

concerned agencies to plan to allocate water would be listed. 

 

(2) Medium term (3-5 years) 

In level 1, there is no actual action at this stage. 

 

In level 2, producing hazard maps, conserving water and energy, planting trees would be listed as well as 

implementing actions as planned. 

 

In level 3, R&D would be listed as well as implementing actions as planned. 

 

(3) Long term (5-10 years) 

Basically, necessary actions would be continued based on plans in both level2 and level3. Upgrading 

monitoring system, conducting research and developing technologies, establishing funds and subsidies for 

post-disaster restoration would be included. 

 

7-4 Cross-cutting efforts 

Climate change adaptation and mitigation have different roles. Adaptation aims at moderating or avoiding harm 

or exploiting beneficial opportunities while mitigation is a human intervention to reduce the sources or enhance 

the sinks of GHG9. Adaptation and mitigation depend on one another, they can reduce climate risks but they do 

so at different time scales. Adaptation addresses current and committed climate change, while mitigation 

                                                        
9 Allwood J. M., V. Bosetti, N. K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, and C. von Stechow, 2014: Glossary. In: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, http://mitigation2014.org/report/publication/ accessed 16 June 2015 
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reduces future climate risks10. 

Integration of mitigation and adaptation responses can generate mutual benefits and co-benefits with sustainable 

development, but they may have negative consequences if choices not carefully analyzed. For instance, 

implementing adaptation measures may sometimes lead to increase in the amount of GHG emissions (e.g., 

excessive use of air conditioners to accommodate heat waves), and may sometimes lead to decreases (e.g., 

forest management)11.  

With good cooperation and planning with other Task Forces, several benefits can be gained including: 

 

 Duplication of measures can be avoided, thereby the cost of adaptation can be reduced, and 

 Synergized measures can enhance the effectiveness to relevant sectors.. 

 

Hence, addressing cross-cutting efforts is necessary and important for the Bangkok Master Plan. Tables 2-1, 2-2 

and 2-3 show relationship of adaptation measures and priority measures with other Task Forces for flood, 

coastal erosion and drought/saltwater intrusion, respectively.  

 

Relationship with other Task Force sectors: 

In this Master Plan, the relationship between adaptation measures and mitigation measures under other Task 

Forces can be divided 3 types based on implementation time and/or order as follows: 

 

(1) Adaptation measure and other Task Forces can be/should be implemented at the same time. Examples 

include: 

 

 Mangrove reforestation is to prevent coastal erosion. Simultaneously, it can contribute to climate change 

mitigation by increasing green area of BMA. This adaptation measure can be implemented at the same 

time with Green Urban Planning Task Force, and 

 Constructing and elevating outer ring road which is primarily designed as an alternative for transportation 

during flood event however out of flood event the increased number of road may reduce traffic congestion. 

Therefore, GHG emissions from vehicles can be decreased. This adaptation measure can be implemented 

at the same time with Transport Task Force. 

 

(2) Adaptation measure is needed to be implemented before measures by other Task Forces. Examples include: 

 

 Use of pumping station, water gate and tunnel installed with alternative power sources and transmission 

lines can ensure operation of such facilities during flood event. Applying alternative power sources such as 
                                                        
10 Asun Lera St.Clair, Lead Author chapter 1, Climate resilient pathways: relationship between adaptation, mitigation and sustainable 
development, IPCC presentation file, 
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%
3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Fpdf%2Funfccc%2Fsbsta40%2FSED%2F4_st.clair_sedpart2.pdf&ei=7zWTVaGAE5be8AX0y7uoBQ&u
sg=AFQjCNF24Rp4WTj-Syjx180qm_XmAzcOqw&bvm=bv.96952980,d.dGc 
11 The Committee on Climate Change Impacts and Adaptation Research Japan, Wide Adaptation to Climate Change: Part I: Wise 
Adaptation to Climate Change, https://www.env.go.jp/en/earth/cc/wacc_080618.pdf accessed 16 June 2015 
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PV and biofuels can decrease amount of fossil fuels needed for energy generation, therefore reduce GHG 

emissions. This adaptation measure is needed to be implemented before Energy Task Force, and 

 Community-based small scale retention pond which is primarily designed for flood protection, water 

quality in the pond may be in poor condition. Therefore, treatment is required prior to discharging for 

environmental protection. This may imply more energy demand for operation of wastewater treatment 

plant, therefore can increase GHG emissions. This adaptation measure is needed to be implemented before 

Waste and Wastewater Task Force. 

 

(3) Adaptation measure is needed to be implemented after measures by other Task Forces. At current stage, no 

adaptation measure are identified as this type in the Tables 2-1, 2-2 and 2-3 However, when adaptation 

measures will be updated in near future, new adaptation measures might be classified as this type of 

relationship. 

 

Priority measure: 

All measures in relationship with other Task Forces is categorized into 3 types of priority as follows: 

High: Considered as first priority, or it should be given as highly urgency and should be 

primarily implemented, 

Middle: Considered as moderate priority, and 

Low: Considered as lower priority or less urgency than others. 

 

It is noteworthy that although some adaptation measures may increase GHG emissions, if the measure is urgent 

and important for human life security, the measure should be implemented12. 

 

Above priority measure and relationship with other sectors are based on only discussion within adaptation Task 

Force. It is desirable that a meeting with all Task Forces to discuss the relationship and priority of their mitigation 

and adaptation measures for the effective and co-beneficial implementation. 

                                                        
12 The Committee on Climate Change Impacts and Adaptation Research Japan, Wide Adaptation to Climate Change: Part I: Wise 
Adaptation to Climate Change, https://www.env.go.jp/en/earth/cc/wacc_080618.pdf accessed 16 June 2015 
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Table 7-1 Flood (Present problem – current activities – future problem – required activities) 
“*” denotes information extracted by JICA Expert Team 

“**” denotes information obtained from Adaptation Task Force  
Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

Location of Bangkok is susceptible to 
flood and land subsidence 
- Bangkok is situated on the floodplains 

of the Chao Phraya River and 
subjected to the tides of the sea which 
results in trapped water from rainfall 
(flooding) and overflow from the river 
(BMA, 2013: p.71-74)13 
 

- Bangkok has a low elevation and is 
situated at the edge of the Chao 
Phraya River, in the past it was 
subjected to seasonal flooding; the 
monsoon season brings heavy rainfall 
and management of the water 
becomes difficult and costly. Bangkok 
is also at the Chao Phraya River’s 
delta and has a myriad of tributaries 
flowing through making it more 
susceptible to harsher waves during 
the rainy season and overflow of the 
river causing flooding (WWF, 2014)14 
 

- BMA has no authority in managing 
water from upstream** 

- The World Bank, the Asia Development Bank, and the 
Japan Bank of International Cooperation have 
evaluated the effects of global warming by simulating 
it using mathematical hydrology (World Bank, 2009). 
 

- Information about flooding, from the past, was 
collected and analyzed and predicted flooding 
problems and finding solutions to flooding 
management in the city area using non-structural and 
structural methods (BMA, 2013). 
 

- The research team’s proposal on policies and 
defensive measures 
1) All policies and problems that are caused by global 
warming should be included in all improvement plans   
2) The procedural options should be based on the 
analysis of the surveyed environment so that it can 
lead to the improvement of other measures and 
procedures (WB, 2009) 
 

- Plans developed to prevent and mitigate flooding and 
landslides are as follows: 
Prevention 
1) Prevention and lessening of impact: Gathering of 
information to perform a risk analysis and developing 

- The research team of Tokyo University 
predicts that within 2050 land 
subsidence will increase (from 0.05 m 
to 0.30 m) due to these reasons: 
1) Global warming in Bangkok and it’s 
perimeter have caused a temperature 
increase of 1.2-1.9 degrees centigrade  
2) Problems due to storm movement 
3) Building foundations have been 
changed (World Bank, 2009) 
 

- Within 2050 floodable areas that are at 
the western side of Bangkok will 
increase to a larger area and flooding 
will impact approximately 1 million 
inhabitants within the Bangkok and 
Samut Prakan area. 1 of 8 of the 
effected live in the crowded areas and 1 
of 3 effected people will be surrounded 
by water >0.5 m for at least 1 week. 
High risk areas includes the Bang Khun 
Thian area (Bangkok) and the Phra 
Samut Chedi area (Samut Prakan) 
(World Bank, 2009) 
 

- Reviewing the existing system and prevention plans for 
flooding and levels of the ground where subsidence’s 
occur in Bangkok (World bank, 2009) 
 

- Gathering all land usage plans and city plans to consider 
together** 
 

- Cooperation with neighboring provinces to control the 
use of the ground water** 
 

- Capacity building for human resource** 
 

- Facilitate the development of flood prevention practices, 
measures and regulations** 
 

- Campaigning and raising awareness about global 
warming (World Bank, 2009) 

 

                                                        
13 BMA. (2013). Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Plan During 2010-2014: Bangkok.  (A19) 
14 WWF International. (2014). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, Switzerland, 25-26.  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน 2557) (เอกสารประกอบ 2) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

a suitable procedural guideline 
2) Preparations: Setting up training centers for 
volunteers and increase the community’s 
preparedness 
Response (Management During Emergencies) 
1) Setting up a control center and following the 
guidelines 
2) The control center delegates and distributes the 
received donations to help mitigate the situation 
3) Identification and proof of deceased (if casualties 
occur) 
 
Aftermath (Recovery) 
1) Damage assessment and needs assessment 
2) Arrangement for temporary relief centers and care 
centers for physical and mental health  
3) Following the procedures dealing with casualties 
4) Provincial Public Health Offices 
5) Beginning recovery of physical and mental 
treatments 
6) Recovery and restoration of the communal 
environmental systems 
7) Restoration of building foundations 
8) Proceeding with basic damage restorations 
9) Studying and reviewing of incident to use to 
improve upon (BMA, 2013: p.72-74) 
 

- The BMA installed a prevention system that protects 
and controls flood waters and increases the 
capabilities of the strategically placed water detention 
system to contain the overflow of canals and rivers 
during the rainy season and hot season (WWF, 2014) 
 

- Increased the capabilities of the Watergate to prevent 
saline water invasion and control floodwaters (WWF, 

70% of the future flood economic 
damage cost would be attributed to 
land subsidence alone (World Bank, 
2009)* 
 

- In 50 years the seawater level will rise 
by 50 and then 100 cm resulting in loss 
of occupational land and will cause the 
GDP (Gross Domestic Product) to fall 
by 0.36% and 0.69%, respectively, 
(300-600 million US dollars) each 
year; the most loss in the agricultural 
sector of Bangkok with a total 
monetary loss 38% and 61% (WWF, 
2014) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

2014) 
 

- The Thai government has found and arranged for rice 
to be stored at high elevations, to be protected from 
extreme flooding and droughts, so that there are no 
food shortages (WWF, 2014) 
 

- Training different communities in basic preparedness 
for emergencies and preparing them for extreme 
storm surges (WWF, 2014) 
 

- Protection and conservation of Mangrove forests 
(WWF, 2014) 

Ineffectiveness of government’s 
countermeasure: 
- The government sector is 

inadequately prepared for an efficient 
response; they are not taking into 
account global warming and they are 
not informed enough to develop 
proper plans for improvement. (World 
Bank, 2009)15 
 

- Low enforcement of existing law & 
regulations Ex. City planning, zoning 
of land use (BMA, 2013) 
 

- Lack of cooperation between 
government agency and 
stakeholders** 
 

- Poor integration of water resource 

- All policies and problems caused by climate change 
should be included in all improvement plans** 

- Insufficient existing and planned flood 
protection infrastructure (World Bank, 
2009) 
 

- Conflicts between flood-affected 
communities** 
 

- Lack of integrated flood prevention 
system between upstream area and 
downstream (BMA)** 

- Mainstreaming climate change in national and sector 
development planning (World Bank, 2009) 
 

- Policy makers and city planners should take into 
consideration the problems that can occur in the future 
(World Bank, 2009) 
 

- Address urgent issues such as inadequacy of the existing 
and planned flood protection systems (World Bank, 2009) 
 

- Promote involvement of private and industrial sectors in 
flood-risk area** 
 

- Develop disaster preparedness plan for vulnerable 
communities** 
 

- Training and practice the action plan for disaster 
management at all levels involved** 

                                                        
15 World Bank. (2009). Climate Change Impact and Adaptation Study for Bangkok Metropolitan Region [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก: http://www.worldbank.org/eap/climatecities.  วนัท่ีสืบคน้ไม่ระบุ (เอกสาร
ประกอบ 2) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

management at the national level 
(BMA, 2013) 

Land use pattern changes: 
- Flooding has caused shrimp and 

aquatic animal farms to have to be 
relocated, while Mangrove forests 
and the coast is damaged from the 
impact of waves  (Rawadee and 
Areeya, 2009)16  
 

- Construction of infrastructure in flood 
plain area in both upstream and 
downstream areas** 
 

- Flooding has caused aquatic farms to 
relocation ((Rawadee and Areeya, 
2009) 
 

- BMA has not taken into account the 
potential impacts of climate change 
((Rawadee and Areeya, 2009)* 

- Assistance by BMA and the Fishery Department to 
households affected by providing sandbags and 
flooding compensation ((Rawadee and Areeya, 
2009)* 
 

- Relocation of the mentioned area ((Rawadee and 
Areeya, 2009) 

- Due to low educational attainment and 
lack of other knowledge skills, farmers 
could not shift to other occupations 
((Rawadee and Areeya, 2009)* 

- A thorough study on the impacts of climate change 
((Rawadee and Areeya, 2009)* 
 

- Cooperation of the national government, local 
governments, and the public (Rawadee and Areeya, 
2009)* 

Flood caused by natural and physical 
reasons: 
- Floods are natural disasters that occur 

more frequently than other disasters; 
in the past 30 years the amount of 
floods in Asia make up 40% of all 
flooding that occurs in the world, 
with 90% of the world’s flooding 
victims living in Asia. The floods not 
only directly damage the economy 
but also affect other areas of life in 

- The most effective method of flood management is 
the integration of structural measures and 
non-structural measures; this can be building of 
floodways which can help during the initial stages of 
flooding but costs a lot , for structural measures, 
while for non-structural measures include warning 
systems, organizing more urban greening areas, and 
planning land usage that avoids flooding** 
 
- Since the massive flooding in 1983 the BMA and 

other agencies involved have proceeded in 

- Where land subsidence problem cannot 
be sufficiently solved, it is in highest 
concern because flood prevention and 
drainage systems recently planned for 
will be insufficient of less effective in 
future (BMA, 2013)* 

 

                                                        
16 Rawadee, J. and Areeya, M. (2009) . Adaptation Strategies to Address Coastal Erosion/Flooding: A Case Study of the Communities in Bang Khun Thain District, Bangkok, Thailand, 
Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore. (เอกสารประกอบ 8) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

the long run, such as, sicknesses from 
waterborne diseases that come with 
the flood and food shortages which 
all interfere with the development of 
the country in the long run (Abhas, 
Robin and Jessica L., 2012)17 
 

- Causes for the Bangkok floods 
include both the naturally occurring 
and manmade mistakes they are: 
 
Naturally occurring:  
1) Precipitation  
2) Agricultural water 
3) Northern waters 
4) Tidal waves 
5) Water level of Chao Phraya River 

in October and November 
6) La Nina and sea level rise 

 
Manmade mistakes:  
1) Poor implementation of city 
planning  
2) Rapid expansion of the community 
causing insufficient drainage ststem 
3) Land use change 
4) Land subsidence 
5) Intrusion of ditches (BMA, 2013)18 
 

- There are 6 main causes for the 

protecting and preventing flooding in Bangkok’s 
eastern side, covering an area of approximately 650 
m2, following the royal idea for a dike through the 
Chao Phraya River. Then aid was given by the 
Japanese government through the JICA, who helped 
research and plan the appropriate flood prevention 
system and the drainage system of the east side of 
Bangkok in 1984 and the project was completed in 
1986 (BMA, 2013: p.12-17) 
 

- The BMA proceeded in surveying, designing, and 
developing a master plan for the drainage system in 
the Sai Mai district and parts of the Bang Khen, 
Meenburi, Khan Na Yao, and Khlong Sam Wa 
districts from 2012-2013 (BMA, 2013: p.25-29) 
 
 

- Department of Preventing and Solving Floods 
Bangkok (2013): 
 
1.  Management of Flood Areas in Bangkok 

o Using of sub-polder system to release floods in low 
area 

o Within the sub-polder building a drainage system  
(BMA, 2013: p.45) 
2. Prevention and solving of flooding in Bangkok 

o Providing dike and flood protection facilities for the 
prevention against overflow of Chao Phraya River 
from high discharge from the north and tidal waves 

o The dike for flood overflow on the eastern side of 
                                                        
17 Abhas K. Jha , Robin Bloch and Jessica Lamond. (2012). Cities and Flooding:  A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. The World Bank, 1818 H Street 

NW, Washington DC. (เอกสารประกอบ 6) 

18 BMA. (2013). Department of Drainage and Sewerage: Bangkok. (เอกสารประกอบ 1) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

flooding problems in Bangkok and its 
eastern boundary; they are: 
1) Northern waters overflowing the 
banks of the Chao Phraya River as in 
1973, 1976, 1980, 1983, 1995, 1996, 
2002, 2006, 2010 the latest being in 
2011  
2) Water from the north and the east 
3) Torrential downpours (>90mm/day)  
4) Hide tide  
5) Uncontrollable development of the 
land  
6) Intrusion and lack of maintenance 
of canals (BMA, 2013: p.1-10)19 

Bangkok (in accordance with the royal idea) starting 
building in 1984 

o The dike preventing overflow from the Chao Phraya 
River, Klong Bangkok Noi, and the Mahasawat 
which was started in 1996 

 
- The Drainage System for flooding around the 

Bangkok area should be capable of withstanding of 
rainfall of 60 mm/hour and improved to withstand 
100 mm/hour within 2023 (BMA, 2013: p.46-49) 

Damages from 2011 flood: 
- From surveys collected from 300 

people as a sample of the population 
in the Khlong Luang and Nong Sua 
district, who were victims of the 2011 
floods; it was found that the majority 
of the people knew about the flash 
flood, however, they did not expect it 
to flood that much, that the flood 
would be higher than 1.5 m, or that it 
would continue to flood more than a 
month (Sresunt et al., 2012) 

 
- The damages done are: 
1) Damages of assets in households as 

well as agricultural products 
2) Social damages which includes stress 

within the household, loss of pets, loss 
of communications for contacting 

- Studying how to coexist with water for victims of 
the flooding. The objectives are: 
1) Studying of the relationship between foundations 
of the house and how violent flood waters effect it  
2) Looking at the response of the victims or the 
floods  
3) Reviewing and analyzing the effectiveness of the 
community’s management and aid for its own people 
(Sresunt et al., 2012) 
 

- Plans on coexisting with water if you become a 
victim of the flood; for example, building houses 
that can withstand a long period of flooding, 
applications of materials and equipment that are 
suitable for use during floods, and an effective 
warning system that gives enough time to prepare 
before the incident (Sresunt et al., 2012) 
 

- After the severely massive flooding of 2011 the 

- Since the building and improvement 
flood prevention systems costs a lot of 
money and will take no less than 10 
years to finish there will be funding 
and continuation problems (BMA, 
2013) 
 

- With current flood management 
measures, the larger area at the west 
side of BMA has high risk to be 
flooded and may be inundated for a 
period of 1month in 2050 (BMA, 2013) 

- Conflicts between citizens inside and 
outside of the flood barriers if the 
integration of water management 
system does not exist** 

- Reviewing overall system and prevention plans for 
flooding in the city and integrating it with other systems 
(BMA, 2013) 
 

- Proposing that policy makers should increase their 
understanding of the causes and risks of flooding in the 
city, so that they can efficiently control and manage the 
problems in the present and future, since the rapid 
expansion of the city forces the integration of the 
analysis of flooding risks into city planning (World 
Bank, 2009) 
 

- Reviewing the system that deals with flooding in the 
Bangkok area (World Bank, 2009) 
 

- Giving training and education to increase the 
understanding of floods (Sresunt et al., 2012) 
 

- Changing behavior and actions towards problems relating 
                                                        
19 BMA. (2013). Department of Drainage and Sewerage: Bangkok. Flood Control and Management of the Bangkok Metropolitan Area. (A22) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

family members, and quarrelling 
amongst family members  

3) Damages towards health are the stress 
and worry due to flooding, injuries or 
illnesses that come with the flood 
waters, and people with chronic 
diseases suffer more severely (Sresunt 
et al., 2012)20 

- Bangkok’s rapid growth causes it to 
outgrow the city plans and drainage 
systems and overuse of land and 
public utilities, which, combined with 
land subsidence, cause the massive 
flooding in 2011 and damaged 
physical assets and building 
foundations (BMA, 2013) 
 

- Lack of asset security during flood 
leads flood-victim not to leave their 
house (Sresunt et al., 2012)* 

 
- Flood in 2011 caused damage to both 

infrastructures and public & private 
properties (BMA, 2013) 
 

- It was found that assistance among 
community members in the area was 
relatively low (Sresunt et al., 2012)* 
 

- Aiding system for flood-victims is still 
insufficient especially for poor people 
(Sresunt et al., 2012)* 

government created two committees which are the 
Strategic Committee for Reconstruction and Future 
Development (SCRFD) which formulates strategies 
for the restoration of the country and the Strategic 
Committee for Water Resources Management 
(SCWRN) which formulates strategies to prevention 
and solving floods (and droughts) So that there is a 
continuation in the management of water resources 
of the country (BMA, 2013: p.35-42) 
 

- After the 2011 flood, BMA has formulated strategies 
in flood restoration, protection and prevention by 
developing guidelines to ensure readiness and course 
of action in immediate and long term (BMA, 2013) 
 

- Gathering of information about causes and factors of 
flooding in Bangkok (BMA, 2013) 
 

- The massive flooding in 2011 invoked the 
population, government agencies and private 
agencies to prepare for the flooding in 2012; 
floodways were made and plans following the 
proposed plans for 2012 helped make the control and 
management effective (BMA, 2013) 
 

- From the data compiled from 2011 flood, action 
plan, flood prevention plan, and flood rescue plan 
were developed (BMA, 2013)  

to water and coexisting with water (Sresunt et al., 2012) 
- Before any disastrous events there should be warnings 

and clear instructions on the actions that need to be 
taken; warnings made through a media center isn’t as 
effective as warnings from the local leader, relatives, and 
people living in the area, who can assess the situation and 
determine which precise action to take; this encourages 
more participation from the people to help each other 
which is more effective than having a third party 
interfere (Sresunt et al., 2012) 
 

- Adding defensive measures to prevent flooding in areas 
communal and household areas to lessen damages done 
to assets and the economy (Sresunt et al., 2012) 
 

- Enforcing a mandatory law that prevents the expansion 
of houses and communities that invade waterways 
(Sresunt et al., 2012) 
 

- This can be solved by 
1) Digging new drains and cleaning old ones 
2) Installation an electrical water pumps 
3) Increase the efficiency of the water pumping station 
4) Installation of devices for measuring the flow rate of 
the river and drainage system (BMA, 2013) 
 
- There should be an overseeing third party that is formed 

specifically for policy making and arranging budgets for 
the purpose of this project and they will announce their 
progress for the public to ensure progress (BMA, 2013: 
p.44) 
 

- Considering human right and social equity to all flood 
                                                        
20 Sresunt et al. (2012). Life with Floodwater: Response of Flood Victims of Disaster, The Graduated Volunteer Centre, Thammasat University. (เอกสารประกอบ 5) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

victim (Sresunt et al., 2012) 
- Compensation for affected people should reflect the real 

damage caused by flood** 
 

- Reliable warning systems (Sresunt et al., 2012) 
 

- Giving training and education to increase the 
understanding of floods (Sresunt et al., 2012) 

Damages from public hazards: 
- The effects of public hazards 

damages lives and business in the 
country but public hazard issues are 
never properly brought up in national 
level discussions or in policy making 
and arranging a budget for 
development (DDPM, 2013)21 

- Studying the though process and procedures that are 
important to mitigating the effects of natural 
disasters especially against flooding in the city. 
Learning as a community to help build a stronger 
more prepared community and to increase 
adaptability to lessen damages caused by public 
hazards (DDPM, 2013) 
 

- Procedural Guidelines for the Structural Method 
1) Construction of building and transportation routes 
that are resistance to public hazards 
2) Strengthening of river banks, growing of trees and 
shrubs, building of dams and water retention 
/detention systems, waterways, irrigation ways, and 
dikes, strengthening areas at the base of the 
mountain and expansion of the waterways (DDPM, 
2013) 
 

- Procedural Guidelines for the Non-structural Method 
(supports the structural method and used to prevent 
and mitigate the incident) 
1) Setting up an agency or law that supports the 
building up an effective structure 
2) Training and teaching of people involved about 
the skills needed to make design and construct an 

 - Creating a procedural guideline for the mitigation of 
public hazards, for the prevention, response, and 
aftermath, all the way through to the increase of 
understanding of public hazards and the development of 
hyper relations of both the good and bad (BMA, 2013) 
 

- Increasing in education and raising awareness towards 
social responsibilities concerning public hazards (BMA, 
2013) 
 

- Arranging of information, about the risks and prevention 
of floods, to be distributed more efficiently, especially 
for the population that lives in high risk areas, whether it 
be through social media or broadcasting the news online 
to increase awareness (BMA, 2013) 

                                                        
21 Department of Disaster Prevention and Mitigation. (2013), Ministry of Interior. (เอกสารประกอบ 7) 
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Flood in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of 
information) 

What have you done/are you doing to addressing the 
problems? 

Future Problem (Source of 
information) 

What Kind of activities will be required additionally? 

effective structure that is standardized and is suitable 
for the environment it will be set in (DDPM, 2013) 
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Table 7-2 Coastal erosion (Present problem – current activities – future problem – required activities) 
“*” denotes information extracted by JICA Expert Team 

“**” denotes information obtained from Adaptation Task Force  
Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
Erosion continuously increasing 
- From the analysis of aerial surveillance images, it was 

found that the coastal erosion around the Bang Khun 
Thian area has dramatically increased. From 1952-1991 
the sea has eroded the coast by 7-12m/year at 8 different 
points, especially during 1987-1991 where the rate of 
erosion has increased to 33.1m/year (Ittaro, 2001)22 
 

- The coast at Bang Khun Thian has suffered 500 m of 
coastal erosion or equivalent to losing 400 hectare in the 
past 30 years especially at the estuary (BMA, 2002)23 
 

- From the analysis of aerial surveillance images, it was 
discovered that there is a tendency for coastal erosion of 
the Bang Khun Thian front which has significantly shown 
changes (Winterwerp et al., 2005)24  
 

- 2 sub-districts (9, 10), in the district of Tha Kham in the 
Bang Khun Thian area, suffered directly as a result of 
coastal erosion in 2005 which resulted in the impacted 382 
households in the 9th sub-district and 327 households in 
the 10th sub-district (BMA, 2006)25  
 

Research in coastal erosion 
- The information and effects of coastal erosion 

were studied and analyzed by Ittaro (2001), 
BMA (2002 and 2006), Winterwerp et al., 
(2005), Jarupongsakul (2006), and 
Chulalongkorn University 
 

- Rawadee, J and Areeya, M. analyzed landmarks 
in the Bang Khun Thian area and discovered 
that productive land areas along the coast has 
decreased. (Rawadee and Areeya, 2009) 
 

Structural measures 
- In 1991 the BMA placed rocks along the coast 

with a total length of 80 m 
 

- In 1993 the BMA added more rocks along the 
coast with a total length of 4,320 m 
 

- In 1995 the BMA added extensions to the wall 
increasing the height and width, resulting in a 
width of 6 m, height of 2 m, and a total length 
of 5,020 m; however each year the maintenance 

- The coast at Bang Khun Thian has suffered 
from coastal erosion and it is evident that 
the rate of erosion is increasing (Ittaro, 
2001) 
 

- BMA has not yet taken into account in its 
coastal protection plan the potential impacts 
due to climate change particularly sea level 
rise (Rawadee and Areeya, 2009)* 
 

- Climate change leads to more frequent and 
more severe storm that speed up the 
erosion** 

- To develop a plan for prevention  
and be familiar with early signs of 
coastal erosion, and increase 
knowledge of coastal erosion 
(Ittaro, 2001; Jarupongsakul, 2006; 
Rawadee and Areeya, 2009) 
 

- Cooperation of the national 
government, local governments and 
the public is necessary to address 
the problem of coastal 
erosion/flooding (Rawadee and 
Areeya, 2009)* 
 

- A thorough study on the impacts of 
climate change in order for the 
concerned public agencies to 
prepare proper solutions to the 
problem (Rawadee and Areeya, 
2009)* 

                                                        
22 Isaraporn Ittaro. (2001). Shoreline Changes at Bang Khun Thian, Master’s Thesis, Department of Engineering (Water Resources Engineering), Chulalongkorn University, Graduate School, 
Bangkok. 
23 BMA. (2002). Map of Bangkok. Department of City Planning: Bangkok. 
24 Johan C. Winterwerp, William G. Borst, and Mindert B. de Vries. (2005). “Pilot Study on the Erosion and Rehabilitation of a Mangrove Mud Coast” Journal of Coastal Research: Volume 21, 
Issue 2: 223-230. 
25 BMA. (2006). The project on Coastal Erosion Protection: A Case Study of Bang Khun Thain District. Bangkok. Interim Report: Bangkok. 
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Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
- 30 spots along the coast, in the provinces of Samut 

Sakhon, Samut Prakan, and Bangkok (Bang Khun Thian),  
suffer from extreme coastal erosion (Jarupongsakul, 
2006)26  
 

- Chulalongkorn University has conducted a research on 
coastal erosion at the Gulf of Thailand and the Andaman 
Sea and concluded that there was an 11% erosion in the  
Gulf of Thailand and 2% erosion in the Andaman Sea 
where the erosion rate exceeded 5m/year which is an 
estimate of 156 million US dollars each year (WB, 2006)27 
 

- The Bang Khun Thian seafront is approximately 5 km 
long and has extensively suffered erosion damages over 
the past 28 years, which totals to more than 800 m of land.  
The coastal erosion of the Bang Khun Thian area are 
caused by these following points: 
1) Use of groundwater and land subsidence 
2) Construction of dams at the source of the water 
3) The growing and raising of aquatic animals and drilling 
of wells 
4) Destruction of Mangrove forests 
5) Coastal current 
6) Large waves and seawater levels (BMA, 2014)28 
 

- The Bang Khun Thian coast has eroded a total of 
approximately 800-1,000 m with a rate of 1.4-4.5 m/year, 
the receding shorelines are caused by 

for the wall includes repairs and an extension of 
2 m to the height; presently the wall is beyond 
repair and is no longer in use 
 

- In 2008 the community in the Bang Khun Thian 
area built bamboo wave breakers a total length 
of 900 m 
 

- In 2009 the BMA built the 1st length of bamboo 
wave breakers a total length of 4,190 m 
 

- In 2010 the BMA continued on building 
bamboo wave breakers, the 2nd length being 
4,900 m 
 

- In 2012 the 3rd installment of the bamboo wave 
breakers had a length of 4,200 m (BMA, 2014) 
 

- From 1991-1996 the BMA constructed wave 
breakers from stones and used bamboo to 
support the structure, but this only worked for a 
short period of time 

 
Other measures 
- From 2005-2007 the BMA assigned the 

Department of City Planning to continue the 
policy to prevent erosion and repair damages 
caused by coastal erosion in the Bang Khun 

 

                                                        
26 Jarupongsakul T. (2006). Coastal Erosion in Thailand: Causes and Management.  Master’s Thesis, Department of Geolog, Chulalongkorn University, Graduate School, Bangkok. 
27 World Bank. (2006). Thailand Environment Monitor 2006, Bangkok. (เอกสารประกอบ 1.1) 
28 BMA. (2014). The project on Coastal Erosion Protection: A Case Study of Bang Khun Thain District. Bangkok. Progress Report, Department of Drainage and Sewerage: Bangkok (ไม่มีรหสั

เล่ม) 
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Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
1) decrease in sediments in the Chao Phraya River due to 
dams that block the sediment flow  
2) Large waves that occur during the monsoons  
3) Coastal currents  
4) The subsidence of the sea floor (BMA, 2014) 

 

Thian area in Bangkok 
o The temporary solution was to construct 

wave breakers in 3 different installments 
(from 2010-2013) 

o The permanent solution was to get advice and 
consult with building companies (who 
specialized in building T-Groins) (from 
2011-2018) 
 

- Other methods used, include giant sandbags, 
cement stakes were put in place, to use as wave 
breakers and then car tires were added to the 
stakes; in Khun Samut Jeen area 49A2 wave 
breakers were constructed from bamboo, and 
dikes were installed as well 
 

- Conclusion of Solutions: 
o Permanent Measures building T- groin 

structures to lessen impact of erosion 
o Temporary Measure use bamboo wave 

breakers to lessen impact of erosion 
o Preliminary Measures re-growing /planting 

Mangrove trees to us a wave breakers (BMA, 
2014) 

Coastal area losing previous stability: 
- From the analysis of the balance of resources at the coast 

of Bang Khun Thian area it was discovered that the coast 
of Bang Khun Thian no longer has its previous stability 
and resilience and concluded that the erosion rate is 
1.4-4.5 m/year (BMA, 2007: p.3-44)29 
 
 

- The 4 main factors to prevent and solve the 
problem: 

1) Not doing anything 
2) Evacuation to a safer area or retreat 
3) Creating stability and resilience of the shore 
using non-structural methods 
4) Creating stability and resilience of the shore 
using structural methods (BMA, 2007) 
 

- Within 10 years the remaining mangrove 
forest will be destroyed leaving the 
inhabitants of the area to lose >50 m in that 
time. If nothing is done to prevent the 
retreat of the shorelines, in 30 years, the 
shorelines will recede to behind the present 
day location of the mangrove forest, where 
the shrimp farms are, and may continue to 
recede to the Klong Long area. (BMA, 

- Campaign to raise awareness of 
local citizens especially on the 
linkage between type of land use 
and economic activity that will 
facilitate the implementation of 
coastal erosion protection plan 
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Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
- Construction of Bang Khun Thian Coastal 

Erosion monitoring center** 
 

- The most effective structure is the T-Groins and 
growing mangrove forests in a total area of  
550 rai to use as breakers and restore the 
ecology along the coast (BMA, 2007: p.1-13) 

2007: p.3-44) 

Coastal fisheries affected 
- Studies in the area of the local community, in the Chom 

Thong district in Bangkok, show that households in the 
provinces of Samut Sakhon and Samut Prakan, which are 
in the areas affected by the coastal erosion, suffer from the 
decrease of produce, produced by occupations raising and 
selling aquatic animals as well as aquaculture farms. 
(Rawadee and Areeya, 2009) 
 

- From the analysis of landmarks in the Bang Khun Thian 
area, from past to present, the coast has eroded a total of 
4-800 m with a rate of 20-25 m/year due to the decrease of 
collected sediment, the construction of dams, and the 
rising levels of seawater; this has also affected shrimp and 
cockel farms of 2 sub-districts (Rawadee and Areeya, 
2009)30 

- Rawadee, J and Areeya, M. (2009) conducted a 
study with emphasis on the adaptableness 
behavior of households.  
 

- The Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA) is addressing the problem by 
emphasizing foundations that involve 
engineering designs or engineering structures** 
 

- There are 3 types of strategies 
1) Prevention (i.e. building a wave breaker, using 
a wall of rocks, bamboo dams, and permanent 
dams)  
2) Evacuation  
3) Adjusting the elevations of the house. 
Each household may use more than one strategy 
and they do not have to be the same strategies. 
(Rawadee and Areeya, 2009) 

- Seawater levels, at the coast of the Gulf of 
Thailand in the year 2030, will cause  
risks of two types of disasters which are 1) 
inundation (permanent flood) 2) extreme 
flood incidences (episodic extremes) 
(Rawadee and Areeya, 2009) 
 

- Due to low educational attainment and lack 
of other knowledge skills, farmers could 
not shift to other occupations (Rawadee and 
Areeya, 2009)* 

 

- Cooperation of the national 
government, local governments and 
the public is necessary to address 
the problem of coastal 
erosion/flooding (Rawadee and 
Areeya, 2009)* 
 

- A thorough study on the impacts of 
climate change in order for the 
concerned public agencies to 
prepare proper solutions to the 
problem (Rawadee and Areeya, 
2009)* 

Sediment reduction and land subsidence 
- The decrease of the sedimentary area, ground subsidence, 

rising seawater levels, crashing waves, storms, and the 
receding of the coast causes the ground to sink 1 cm each 
year; which shows definitively that there is coastal erosion 
at a rate of 5 m/year (Rawadee and Areeya, 2009)  

- Rawadee, J and Areeya, M. cited Winterwerp et 
al., 2005, Jarupongsakul, 2006, and Ittaro, 2001, 
and conducted a research to understand the 
reasons for ground subsidence. (Rawade and 
Areeya, 2009) 

 - Use technology to keep sediment 
behind the structure** 
 

- Extension of water supply system 
and define where groundwater 
drilling and utilization are 

                                                        
30 Rawadee, J. and Areeya, M. (2009) . Adaptation Strategies to Address Coastal Erosion/Flooding: A Case Study of the Communities in Bang Khun Thain District, Bangkok, Thailand, 
Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore.  [ออนไลน์ ]. เข้าถึ งได้จาก : http://www.eepsea.net/pub/tr/12628446591Rawadee_and_Areeya_-_Coastal_Erosion.pdf (20 เมษายน 
2557) (เอกสารประกอบ 5, 8) 
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Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
- Uncontrollable groundwater utilization in the neighboring 

provinces** 
prohibited** 
 

- Cooperation between neighboring 
provinces to control the use of 
groundwater** 

Mangrove forest decreasing 
- In the past 30 years the mangrove forest was subjected to 

severe deforestation and the Bang Khun Thian area has 
lost a total of 483 ha of mangrove forest. These mangrove 
forests are the key to lessen the force of impact of storm 
surges against the coast. The residents of the sub-district 
of Ban Khun Samut Jeen were forced to evacuate 
permanently due to coastal erosion. (WWF, 2014)31 
 

- Mangroves at the shoreline have been fallen by strong 
waves because their root system does not provide 
sufficient anchoring anymore (Rawadee and Areeya, 
2009)* 

- In 1989 the Cabinet resolved to distributing an 
area of 2,735 rai for mangrove trees from the 
land reserved for permanent forest and left the 
BMA in charge of overseeing the prevention of 
more erosion and conservation of the Mangrove 
forest (BMA, 2014) 
 

- Protection and conservation of the mangrove 
forests (WWF, 2014) 

- In 50 years in the future the seawater 
levels is predicted to rise, causing erosion 
at a rate of 15-25 m/year while the 
intertidal forest is being cut down at an 
frightening rate, causing a 2,667 km loss 
of coastal area which damages the 
perimeter of the province of Bangkok and 
the tourism industry. (WWF, 2014) 

 

Sea level rising 
- The southern coast of Bangkok lies within the 9th and 10th 

sub-district, in the district of Tha Kham in the Bang Khun 
Thian area, and suffers from erosion due to seawater 
(BMA, 2007: p.1-1)32 
 

- The changing global temperature has caused the average 
seawater level abruptly increase by 0.09-0.88 m, which 
causes changes in the delicate state of torrential waves and 
coastal erosion which effects the coastal ecology, 

- Understanding on the side-effects and cause of 
fluctuations on seawater level and the impact on 
the country (TGO, 2014) 

 

- There should be changes to adapt and to 
learn and to know the causes and factor of 
the rising levels of seawater (WWF, 2014) 

 

                                                        
31 WWF International. (2014). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, Switzerland, 25-26.  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน 2557) (เอกสารประกอบ 2) 
32 BMA. (2007). Protection and Solution of Bang Khun Thain Coastal Erosion in Bangkok Project, The Final. Department of City Planning: Bangkok. (A15) 
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Coastal Erosion in Bangkok (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to 

addressing the problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
occupations, tourism and the country`s economy. (TGO, 
2014)33 

 

 

                                                        
33 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). (2014). ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sea-level&catid=37:effect-of-global-warming-in-thailand&Itemid=59. 21 มิถุนายน 2014 (เอกสารประกอบ 5) 
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Table 7-3 Water resources, salinization (Present problem – current activities – future problem – required activities) 
“*” denotes information extracted by JICA Expert Team 

“**” denotes information obtained from Adaptation Task Force  
Water resources, salinization (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to addressing the 

problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
Many areas experiencing drought every year 
- From December to May, of each year, the average 

temperature of Thailand increases and in April 
temperatures can reach 40-43 degrees Celsius 
causing the natural convection to slow down and 
with combination of little rainfall it results in 
droughts in some areas including Khan Na Yao 
District and Hui Khwang District suffers from 
drought (BMA, 2013: p.94)34 

 

- Invasion of saline water affects the amount of 
consumable water and water for agricultural needs. 
(WWF, 2014)35 
 

- Poor management of water resource** 

- Plans for preparation and mitigation of droughts  
o Preparation 

1.To prepare for and mitigate the impact of droughts; 
information was gathered to perform a risk analysis to 
develop procedural guidelines  
2. Preparations to increase readiness includes arranging 
and training of volunteers and readying the community 
 

o Response (Management Administration During 
Emergencies ) 

1.Setup a control center and proceed according to the 
developed plans 
2.The control center announces news regarding the 
situation for all citizens 
3.Finding and distributing water for consumption 
4.Delegating and spreading different groups to help 
smooth operations 
 

o Aftermath (Recovery) 
1.Damage assessment and needs assessment 
2.Begin rehabilitation of the physical and mental states 
3.Begin basic restoration of damages 
4.Studying and learning of the incident to collect more 
information to improve upon (BMA, 2013: p.94-95) 
 

- Setting up a system for the prevention and control of flood 
waters and at the water source install equipment to prevent 

 - Development of plans and 
increase in knowledge for 
prevention (WWF, 2014) 
 

- Short run** 
1) Soil and water conservation 
program (use of compost, 
grow ground-covering plant 
such as vertiver grass) 
2) Drought monitoring and 
warning system 
3) Immediate compensation 
payment to affected 
communities 
 

- Long run** 
1) Develop small scale water 
reservoir in agricultural land 
area 
2) Accurate warning system so 
that farmers and communities 
can plan their type of crop 
based on water availability 
3) Employ appropriate 
technology: conversion of 
saline water to freshwater 
(desalination water) and the 

                                                        
34 BMA. (2010). Bangkok Disaster Prevention and Mitigation Plan During 2010-2014: Bangkok. ( A19) 
35 WWF International. (2014). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, Switzerland, 25-26.  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน 2557) (เอกสารประกอบ 2) 
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Water resources, salinization (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to addressing the 

problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
saline water invasions and to help control flood waters 
(WWF, 2014) 
 

- The Thai government has found warehouses, at places 
with high elevation, to store rice to prepare for severe 
flooding and subsequent drought to maintain a stable food 
supply (WWF, 2014) 
 

- Setting up training seminars for the community to prepare 
for emergencies and to increase readiness for severe 
droughts brought on by rising sea levels and storm surges 
(WWF, 2014) 

use of artificial rain for 
instance. 

 

Sea level rising causing damages 
- The changing of the Earth`s temperature has 

increased the average water level by 0.09-0.88 m 
since 1993. Researchers have evaluated the factors 
causing the rising of sea levels and calculated that if 
the seawater levels rise by approximately 0.5-1 m 
the coast at the Gulf of Thailand will receive more 
damages than the coast at the Andaman Sea. The 
coasts that will receive more damages are in the 
Bangkok area and areas nearby which include the 
coast at Rayong, Petchaburi all the way down to 
Narathiwat (TGO, 2014) 
 

- Bangkok lies just 2 m above the current sea level 
indicating high risk of saltwater intrusion (WWF, 
2014) 

 

- Saline Water occurs because  
1) The rising seawater levels allows the saline water 

- Research has shed light on the effects and cause of the 
seawater level in Thailand (TGO, 2014) 
 

- Water gate facilities to prevent saltwater intrusion and to 
help control floodwater (WWF, 2014) 

- In the next 50 years the seawater levels 
will rise by 10-100 cm increasing the 
saline water invasion into the Chao 
Phraya River which will cause a 
decrease in usable water for agriculture 
and consumption. The severe increase 
of frequency in saline water invasion 
and storm surges results in an increase 
of seawater levels, by 50 cm and 100 
cm, and a loss of occupational land 
which in turn decreases the GDP-Gross 
Domestic Product. (WWF, 2014) 
 

- Saltwater intrusion is also exacerbated 
by stronger and more frequent sotrm 
surges (WWF, 2014)* 

- There is a need for adaptation 
and learning of the factors that 
influence the seawater levels 
(TGO, 2014) 
 

- Protecting existing mangrove 
forests and restore ones that 
have been lost due to cutting 
(WWF, 2014)* 
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Water resources, salinization (What? Where? When? Why?) 
Present Problems (Source of information) What have you done/are you doing to addressing the 

problems? 
Future Problem (Source of information) What Kind of activities will be 

required additionally? 
to invade the land  
2) Pumping up groundwater for use increases the 
relative seawater levels (TGO, 2014)36 

 

 

                                                        
36 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). (2014). ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sea-level&catid=37:effect-of-global-warming-in-thailand&Itemid=59. 21 มิถุนายน 2014 (เอกสารประกอบ 5) 
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Table 7-4 Flood adaptation measures (time scale of impact, adaptation level, current condition, classification and relationship with other sectors) 
(To be examined continuously) 
Flood 

Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
Short term  
1-3 years 

Level 1 
Prevention 

Strengthen measures for 
retention areas e.g., 
construct and improve 
temporary retention basins 
(BMA et al., 2009) 

N SAF High   ✔ 
A=WW 

  

Dredge of drainage channels O SA High ✔ 
A=T 

    

Install drainage pumps O SA       
Improve small scale 
irrigation facilities e.g., 
gates, weirs and etc. 
(NESDB et al., 2013) 

O SA       

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

O SA Middle  ✔ 
A    E 

   

Level 2 
Minimize 
impacts 

Provide catchment area to 
store water and reduce 
volume of flood water flow 
rate 

O SAF       

Ensure feed for livestock 
(NESDB et al., 2013) 

N SA       

Designate evacuation areas 
(MOEJ, 2010) with 
appropriate 

O AF       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
facilities/equipment 
Develop disaster evacuation 
plan and revise the plan as 
necessary 

O SAF       

Develop emergency 
preparedness plan 

N SAF       

Strengthen emergency 
communications (BMA et 
al., 2009) 

O SA       

Promote people’s 
participation to maintain 
community canal 

O SA High ✔ 
A=T 

    

Educate/inform citizens on 
flood related issues e.g., risk 
of residing in flood prone 
area, health care during 
flood, situation of flood 

O SA       

Establish “Flood Aid Units” 
which are ready to help 
promptly and thoroughly 

 SA       

Compensate for damaged 
farmland and properties 

O F       

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Coordinate with 
government/related 
organizations/neighboring 
provinces to develop 
agreement on flood water 
management 

O SAF       

Formulate business 
continuity plans (MOEJ, 
2010) 

N SAF       

Provide financial support 
during inundation period 

O AF       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
(NESDB et al., 2013) 

Midterm 
3-5 years 

Level 1 
Prevention 

Continue the 
implementation according 
to the plan 

O SAF High ✔ 
A=T 

✔ 
A=E 

✔ 
A=WW 

  

Promote household level 
flood protection measures 
such as flood walls 

 SA       

Construct community-based 
small scale retention pond 

N SAF Middle   ✔ 
A  
WW 

  

Maintain canals/rivers and 
increase drainage capacity 
(NESDB et al., 2013) e.g. 
maintenance of levees and 
river bank dredging 

O SA High ✔ 
A    T 

    

Develop Ayutthaya bypass 
channel regulation 

N SA       

Operate existing dams 
effectively and revise dam 
water management plan as 
appropriate 

O SA       

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

O SAF Middle ✔ 
A＝T 

    

Provide alternative power 
source and power 
transmission lines 

N SAF Low  ✔ 
A＝E 

   

Construct flood proof 
buildings (BMA et al., 2009) 

N AF       

Effectively utilize existing 
flood protection facilities 
and extending their lifetime 
via regular maintenance 

O SA       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
(MOEJ, 2008) 

Level 2 
Minimize 
impacts 

Establish flood hazard maps N SAF High    ✔ 
A    G 

 

Implement education 
program to create 
understanding on flood risk 
map and to introduce 
self-flood prevention 
measure to citizen 

 S       

Improve accuracy of 
weather forecast and 
upgrade monitoring and 
warning systems (MOEJ, 
2008) 

O SA       

Develop flood management 
information system with 
link to other sectors e.g., 
planting schedule 

N SAF       

Establish guidelines for 
flood control facilities 
operation 

O SA       

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

N SAF     ✔ 
A    G 

 

Implement intervention 
measure in agricultural 
sector when appropriate 
(NESDB et al., 2013) 

N SA       

Develop emergency 
preparedness plans (BMA et 
al., 2009) 

N SAF       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
Provide more catchment 
areas 

N SAF       

Relocate housing in flood 
prone areas 

N F       

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Utilize urban planning 
measures 

O SAF  ✔ 
A    T 

  ✔ 
A    G 

 

Conduct research and 
develop countermeasures 
technologies (MOEJ, 2010) 

O SAF       

Long term 
5-10 years 

Level 1 
Prevention 

Continue the 
implementation of plans 

O SAF  ✔ 
A＝T 

✔ 
A＝E 

✔ 
A=WW 

  

Level 2 
Minimize 
impacts 

Continue the 
implementation of plans 

O SAF  ✔ 
A＝T 

  ✔ 
A=G 

 

Ensure operational 
guidelines for flood control 
facilities 

N SA       

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

N SAF  ✔ 
A    T 

  ✔ 
A    G 

 

Improve flood management 
information system (NESDB 
et al., 2013) 

N SA       

Upgrade monitoring and 
warning systems (MOEJ, 
2008) 

N SA       

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Continue the 
implementation of plans 

O SAF     ✔ 
A=G 

 

Provide government 
sponsored flood insurance 
(for areas outside of flood 
protection facilities) (BMA 
et al., 2009) 

N F       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S: Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors,  A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A    TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and WW 
Green 
Urban 

Planning 
Establish funds and 
subsidiaries for post disaster 
restoration (MOEJ, 2008) 

N F       

Conduct research and 
develop countermeasures 
technologies (MOEJ, 2010) 

O SAF       
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Table 7-5 Coastal erosion adaptation measures (time scale of impact, adaptation level, current condition, classification and relationship with other 
sectors) 

(To be examined continuously) 
Coastal erosion 

Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning  
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
Short term 
1-3 years 

Level 1 
Prevention 

Construct temporary 
coastal area protection 
fence (Bamboo) 

C S High    ✔ 
A＝G 

 

Integrated disaster 
prevention system for 
coastal community - 
including evacuation road, 
hazard map and early 
warning system to sea side 
and inland areas6 

        

Improvement of dike 
system (BMA et al., 2009) 

N SAF Low    ✔ 
A＝G 

 

Level 2 
Minimize 
impacts 

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

O SAF High    ✔ 
A    G 

 

Promote mangrove forest 
plantation 

O SAF Middle    ✔ 
A＝G 

 

Public information 
campaigns and training 
exercises (World Bank, 
2010) 

O SAF       

Level 3 Set clear goal for coastal O SAF       

                                                        
6 Time scale of impact is from short to midterm plans 
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning  
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
Change and 
Reconstruction 

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

N SAF Middle    ✔ 
A＝G 

 

Midterm 
3-5 years 

Level 1 
Prevention 

Construct permanent 
coastal erosion defense 
(Stone dike) 

N SA High    ✔ 
A＝G 

 

Integrated disaster 
prevention system for 
coastal community - 
including evacuation road, 
hazard map and early 
warning system to sea side 
and inland areas7 

        

Maintain and improve 
coastal area protection 
facilities (MOEJ, 2008 and 
MOEJ, 2010) 

N SAF High    ✔ 
A＝G 

 

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

N SAF Middle   ✔ 
A    
WW 

✔ 
A    G 

 

Design proper wastewater 
discharge 

N SA    ✔ 
A    
WW 

  

                                                        
7 Time scale of impact is from short to midterm plans 
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning  
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
Level 2 
Minimize 
impacts 

Prohibit and restrict 
construction in high risk 
zones (MOEJ, 2008) 

N F       

Enforce law on land and 
fisheries and enhance the 
role of communities in 
coastal protection tasks 

N SAF       

Improve coastal ecosystem 
services to maintain existing 
capacity in supporting food 
security 

N A     ✔ 
A＝G 

 

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

O SA     ✔ 
A＝G 

 

Relocate community from 
high risk zones 

N F       

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

O SAF  ✔ 
A    T 

  ✔ 
A    G 

 

Initiate and develop hazard 
maps 

N SAF     ✔ 
A    G 

 

Early warning system 
(ONEP, 2011), and 
monitoring system (MOEJ, 
2008) 

N SAF       

Coastal Monitoring Center O SA    ✔ 
A    
WW 

  

Public information 
campaigns and training 
exercises (The World Bank, 

O SA       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning  
A   （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
2010) 
Operate harbor/port N SA  ✔ 

A=T 
    

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Implement integrated 
coastal zone management 
according to the plan 
(MOEJ, 2008) 

N SAF    ✔ 
A= 

WW 

✔ 
A=G 

 

Conduct research and 
develop countermeasure 
technologies (MOEJ, 2010) 

O SAF      There are studies on 
coastal erosion 
protection measures in 
Thailand, although may 
not be done by BMA.  

Long term 
5-10 years 

Level 1 
Prevention 

Implement integrated 
coastal zone management 
according to the plan 

N SAF    ✔ 
A= 

WW 

✔ 
A=G 

 

Level 2 
Minimize 
impacts 

Implement integrated 
coastal zone management 
according to the plan 

N SAF     ✔ 
A=G 

 

Monitor ecosystem changes 
for protection purpose 
(BMA et al., 2009) 

N SA Middle    ✔ 
A=G 

 

Implement integrated land 
use plan 

O SAF High ✔ 
A=T 

✔ 
A=E 

✔ 
A= 

WW 

✔ 
A=G 

 

Upgrade monitoring system 
(MOEJ, 2008) 

N SA       

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Implement integrated 
coastal zone management 
according to the plan 

N SAF Middle   ✔ 
A= 

WW 

✔ 
A=G 

 

Conduct research and 
develop countermeasure 
technologies (MOEJ, 2010) 

O SAF       
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Table 7-6 Water resources, salinization adaptation measures (time scale of impact, adaptation level, current condition, classification and 
relationship with other sectors) 

(To be examined continuously) 
Drought and saltwater intrusion 

Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A    （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
Short term 
1-3 years 

Level 1 
Prevention 

The drought cannot be 
prevented as Bangkok 
situated at the end of the 
river area; and Bangkok is 
dependent on water from the 
north and weather 

        

Level 2 
Minimize 
impacts 

Expand water supply 
service area 

O SAF High   ✔ 
A=WW 

  

Construct small water 
reservoirs 

N SA       

Supply water from other 
sources/areas 

O S       

Promote water conservation 
measures, use water 
efficiently 

O SAF Middle  ✔ 
A=E 

✔ 
A=WW 

  

Develop drought 
management and 
emergency preparedness 
plans and monitoring 
system 

N SAF       

Strengthen emergency 
communications (BMA et 
al., 2009) 

N S       

Public information 
campaigns and training 
exercises (The World Bank, 

N SAF       
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A    （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
2010) 

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Cooperate with government 
units and concerned 
agencies to plan for water 
allocation 

O SA       

Midterm 
3-5 years 

Level 1 
Prevention 

-         

Level 2 
Minimize 
impacts 

Implement drought 
management plan 

O SAF      
 

It is confirmed that 
there is a work done on 
drought management 
plan by Department of 
Water Resource and 
other government 
agencies however, it is 
more like a general 
picture and not specific 
to BMA.   

Drought hazard map N AF       
Implement water and 
energy conservation 
measures 

O SAF High  ✔ 
A=E 

✔ 
A=WW 

  

Plant trees (BMA et al., 
2000) 

O SAF Middle    ✔ 
A=G 

 

Public information 
campaigns and training 
exercises (The World Bank, 
2010) 

N SAF       

Develop warning and 
monitoring systems (MOEJ, 
2008) 

N SAF       

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Implement drought 
management plan 

N SAF       

Conducting research and O SAF      It is confirmed that 
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Yellow highlight: Adaptation measures selected to prioritize in the Monitoring and Evaluation (M/E) Table 
*C: Completed, O: Ongoing, N: Not yet 
**S:Strengthen existing adaptation measures, A:Acclimatize/accommodate to medium/long term impacts, F:Fundamental improvement of vulnerability 
*** Ranking of priority measure will be conducted continuously with consultation with other Task Forces and involved parties 
**** WW: Wastewater, A: Adaptation, T: Transport, E: Energy, W: Waste and wastewater and G: Green urban planning 
A    （TF）：Adaptation is needed to implement before implementation of other TF sectors, A=（TF）：Adaptation and other TF sectors can be implemented at the same time , and A   （TF）：
Adaptation is needed to implement after implementation of other TF sectors 
Time scale 
of impact 

Adaptation level Adaptation measure C/O/N* S/A/F.** Priority*** Relationship with other TF**** Explanation 
Transport Energy Waste  

and 
WW*** 

Green 
Urban 

Planning 
developing technologies for 
countermeasures (MOEJ, 
2010) 

Department of Water 
Resource has some 
works related. 

Long term 
5-10 years 

Level 1 
Prevention 

-         

Level 2 
Minimize 
impacts 

Implement drought 
management plans with 
proper monitoring and 
warning systems (MOEJ, 
2008) 

N SAF       

Implement integrated land 
use planning 

N SAF High ✔ 
A=T 

  ✔ 
A=G 

 

Implement water and 
energy conservation 
measures 

N SAF High  ✔ 
A=E 

✔ 
A=WW 

  

Plant trees  SAF Middle    ✔ 
A=G 

 

Level 3 
Change and 
Reconstruction 

Establish funds and 
subsidies for post-disaster 
recovery (MOEJ, 2008) 

N F       

Implement actions as 
planned 

O SAF       

Conduct research and 
develop countermeasures 
technologies (MOEJ, 2010) 

O SAF      It is confirmed that 
Department of Water 
Resource has some 
works related.  
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Table 7-7 Monitoring and evaluation table for the stone dike 
* DDS: Department of Drainage and Sewerage, BMA: Bangkok Metropolitan Administration, ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning, DMCR: Department of Marine and Coastal Resources, MNRE: Ministry of Natural Resources and Environment, BB: Bureau of the Budget and DOE: 

Department of Education 

Title of 
Project / 
Action 

Baseline indicator End Project / Action 
indicator 

Data / Information Data / Information 
Provider* 

Reporting cycle Other 
Remarks 

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

• Feasibility Study (FS) 
was almost complete 
(90%) 

• FS 100% done • Final FS Report • DDS, BMA 
• Consultant 

• Once a year  

• EIA Approval is in 
processing 

• EIA was approved • Final EIA Report • DDS, BMA 
• ONEP 

• Once a year  

• Detailed Design is 70% 
complete 

• Detailed Design 100% 
done 

• Tender document 
• Specification 
• Cost Estimation 
• Detailed Design 

• DDS, BMA • Once a year  

• Budgetary approved in 
National Government 
(NG) Plan but BMA 
can get after EIA was 
approved 

• Earn budget • National Erosion 
Master Plan 

• Department of 
Budget, BMA 

• DMCR, MNRE 
• BB, NG 

• Once a year  

• Construction not yet 
done 

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

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

• DDS,BMA 
• Construction 

Company 

• Once a year  

• Sedimentation will not  
be increased or reduced 
more 

• Sedimentation will be 
increased (7.3 – 43.8 
cm/year up to the area) 

• Thickness of 
sedimentation 

• DDS,BMA • Once in 6 
months 

 

• Mangroves areas will 
not be increased or 
reduced more 

• Mangrove areas will be 
increased 

• Areas of mangrove • DOE , BMA • Once in 6 
months 
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Table 7-8 Monitoring and evaluation table for Coastal Monitoring Center 
* DDS: Department of Drainage and Sewerage, BMA: Bangkok Metropolitan Administration, ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning, DMCR: Department of Marine and Coastal Resources, MNRE: Ministry of Natural Resources and Environment, BB: Bureau of the Budget and DOE: 

Department of Education 

Title of 
Project / 
Action 

Baseline indicator End Project / Action 
indicator 

Data / Information Data / Information 
provider* 

Reporting cycle Other 
Remarks 

Coastal 
Erosion 
Project 
1.2 Coastal 
Monitoring 
Center 
(CMC) 

• FS was almost complete 
(90%) 

• FS 100% done • Final FS Report • DDS, BMA 
• Consultant 

• Once a year  

• EIA App. is in 
processing 

• EIA was app. • Final EIA Report • DDS, BMA 
• ONEP 

• Once a year  

• Detailed Design (DD) is 
70% complete 

• DD100% done • Tender doc. 
• Specification 
• Cost Estimation. 
• DD 

• DDS, BMA • Once a year  

• Budgetary approval in 
National Government 
(NG) Plan but BMA can 
get after EIA was 
approved 

• Earn budget  • National Erosion 
Master Plan 

• DDS, Department 
of Budget, BMA 

• DMCR, MOE 
• BB, NG 

• Once a year  

• Construction not yet 
done 

• 100% CMC 
Constructed 

• Construction Report • DDS,BMA 
• Construction 

Company 

• Once a year  

• CMC is not constructed • Coastal engineering. 
data (erosion, 
sedimentation, wind & 
wave speed) 

• No. of visitors 
• No. of educational  

activities for local 
people 

• Increase of local 
activities 

• Erosion rate 
• Erosion length 
• Mangrove area 
• No. of visitors 
• No. activities 

• DDS, BMA 
• DOE., BMA 
• DMCR, MNRE 
• Social Development 

Department 

• Once in 6 
months 

• Once in 4 
years 
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Table 7-9 Monitoring and evaluation table for flood hazard map 
* DDS: Department of Drainage and Sewerage, BMA: Bangkok Metropolitan Administration, RID: Royal Irrigation Department, TMD: Thailand Meteorological 

Department, and DPMD: Disaster Prevention and Mitigation Department 

Title of 
Project / 
Action 

Baseline indicator End Project / Action 
indicator 

Data / Information Data / Information 
Provider* 

Reporting cycle Other 
Remarks 

Floods 
 
Establish 
Flood 
Hazard 
Map (FHM) 

• Planning Process • Planed • GIS Map 
• High Spot Map 
• Risk Area Map 

• DDS, Fire and 
Rescue 
Department., BMA 

• RID 
• TMD 
• DPMD 

• Once a year  

• Budget not yet approved • Budget app. • Budgetary Report • DDS, BMA  
• Budget 

Department ,BMA  

• Once a year  

• Consultant not yet 
employed 

• Consultant has been 
employed 

• TOR 
• Proposal 
• Contract 
• Consultant Report 

• DDS, BMA • Once a year  

• FHM not yet done • FHM ,100% done 
(1,569 km2) 

• Consultant Report • DDS, Fire and 
Rescue Dept., , 
Public Works 
Department and 
District Office, 
BMA 

• IRD 
• TMD 
• DPMD 

• Once a year  

• Flood warning system is 
not established 

• Damage cost by flood will 
not be decreased or 
increased 

• Operation of flood 
warning system 

• Utilization for the 
flood action plan 

• Reduction of damage 
cost by flood 

• Area covered by the Map 
• No. of population  

covered by the Map 
• High risk areas (e.g. 

industrial zones, schools) 
• No. Bangkok Build. 
• Existing flood protection 

infra. 
• Damage cost by flood 

• Review and 
update of the 
Map: Once 
in 3 years 

• Utilization of 
the Map: 
When a 
flood 
damage 
occurs 
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Table 7-10 Monitoring and evaluation table for drought hazard map 
** DDS: Department of Drainage and Sewerage, BMA: Bangkok Metropolitan Administration, RID: Royal Irrigation Department, TMD: Thailand 

Meteorological Department, and DPMD: Disaster Prevention and Mitigation Department 

Title of 
Project / 
Action 

Baseline indicator End Project / Action 
indicator 

Data / Information Data / Information 
Provider* 

Reporting cycle Other 
Remarks 

Drought 
 
Drought 
Hazard 
Map 
(DHM) 

• Planning Process • Planed • GIS Map 
• High Spot Map 
• Risk Area Map 

• DDS, Fire and 
Rescue 
Department., BMA 

• RID 
• TMD 
• DPMD 

• Once a year  

• Budget not yet app. • Budget app. • Budgetary Report • DDS, BMA  
• Budget Department, 

BMA 

• Once a year  

• Consultant not yet 
employed 

• Consultant has been 
employed 

• TOR 
• Proposal 
• Contract 
• Consultant Report 

• DDS, BMA • Once a year  

• DHM not yet done • DHM,100% done 
(1,569 km2) 

• Consultant Report • BMA (Drainage and 
Sewerage 
Department, Fire 
and Rescue 
Department) 

• IRD 
• TMD 
• DPMD 

• Once a year  

• Drought warning system is 
not established 

• Damage cost by drought 
will not be decreased or 
increased 

• Operation of drought 
warning system 

• Utilization for the 
drought action plan 

• Reduction of damage 
cost by drought 

• Area covered by the Map 
• No. of population  

covered by the Map 
• High risk areas (e.g. farm 

lands, water reservoirs) 
• No. Bangkok Build. 
• Existing drought 

protection infra. 
• Damage cost by drought 

• Once in 3 
years 
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8. Implementation 

8-1 Institutional arrangement 

In order to implement and monitor and evaluate the progress of the Bangkok Master Plan on Climate 

Change, the institutional arrangement will be set up, consisting of (1) Steering Committee, (2) the 

Working Group, (3) Task Forces, (4) BMA Secretariat, (5) External Partners, as described in the 

below chart 

 

 
Figure 8-1 Institutional arrangement for the implementation of the Bangkok Master Plan on Climate 

Change 2013-2023 

 

(1) Steering Committee 

 The Steering Committee(SC) is a forum to provide overall guidance and review to the 

progress of activities of the Master Plan and capacity development in policy aspect 

 The SC supervise the conduct of monitoring and evaluation (M&E) and measurement, 

report, and verification (MRV) as mechanism of PDCA (Cycle of the Project), based on 

reports received from the Working Group on the progress of project activities periodically. 

 It is expected the SC meets annually for the above mentioned purpose, unless otherwise 

required.  

(2) Working Group 

 The Working Group(WG) discusses technical matters related to implementing the Master Plan 

and capacity development activities, based on works by the 5 Task Forces 

 Collect  activity data / information related mitigation and adaptation
 Propose mitigation and adaptation actions 
 Conduct outreach activities in respective sectors etc

 To provide overall guidance, and review to the activities of  Master Plan and capacity development in policy aspect, such as   
monitoring and evaluation (M&E) and measurement, report, and verification (MRV) as mechanism of PDCA (Cycle of the Project)

 To receive report on the progress of project activities periodically by the Working Group

Core of overall coordination.  Coordinates inter-departmental work, 
including reporting process
 Propose activities on knowledge development of climate change
 Focal point for external communication

Transport 
Task Force

Energy
Task Force

Waste & Wastewater 
Task Force

Urban Green Planning
Task Force

Adaptation
Task Force

Steering Committee

Working Group

Other partners

Domestic counterpart Domestic counterpart Domestic counterpart Domestic counterpart Domestic counterpart

 Based on discussion by the Steering Committee, domestic counterparts are invited to collaborate with respective BMA department s, 
regarding data collection, outreach  etc.   (working level officials are expected)

Local consultants

 Support for data collection 
and calculation etc

 To discuss technical matters related to implementing the Master 
Plan and capacity development activities, based on works by the 5 
Task Forces

 To coordinate and ensure consistency and integration of work 
across the 5 Task Forces

Institutional arrangement  

BMA Secretariat
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 The WS coordinates and ensures consistency and integration of work across the 5 Task Forces, 

including the approaches to the implementation and M&E of the activities under the Master 

Plan. 

 It is expected the WS meets every 6 months for the above mentioned purpose, unless otherwise 

required.  

 

(3) Task Forces 

 Task Forces (TF) are established by sector to deal with actual implementation work of activities 

under the Master Plan. Sectoral TFs are to implement and propose new activities on mitigation 

and adaptation, as well as other related activities.  

 The TFs collect activity data / information related mitigation and adaptation for the use of M&E 

and MRV. 

 The TF conducts outreach activities in respective sectors etc., in partnership with citizens, the 

private sectors, academia, NGOs, and other key stakeholders, as appropriate.  

 

(4) BMA Secretariat 

 BMA Secretariat is set within the Department of Environment in order to play a core role of 

overall coordination for inter-departmental work, including implementation and reporting work. 

 BMA Secretariat also proposes activities on actions necessary and useful for the 

implementation of the Master Plan, and for further strengthen and enhance BMA’s action 

strategically. Such actions may include, strengthening knowledge development of climate 

change, organizing internal and external events, and others. 

 BMA Secretariat functions as the focal point for BMA for external communication 

 

(5) External Partners  

 External partners are invited to cooperate with BMA in effective implementation of the Master 

Plan through contribution of their available resources. External partners may include other local 

governments, development partners, which have experiences and knowledge of working on 

local governments’ actions on climate change.  

 

(6) Others 

 It is important that BMA should plan and implement overall actions as well as mitigation and 

adaptation as well as other relevant activities in cooperation with stakeholders such as citizens, 

the private sectors, academia, NGOs, and other. 
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8-2 Roadmap and milestones 

The Bangkok Mater Plan on Climate Change expects key mile stones during the implementation. The drafting of the Master Plan was conducted from March 2013 through 

July 2015, supported by the JICA Technical Cooperation Project on Bangkok Master Plan on Climate Change2013-2023. During the same period, especially in early and 

middle of 2015, preliminary implementation of activities was started. Upon the completion and approval of the Master Plan by the BMA Governor, the full implementation 

is expected to be completed by the end of the fiscal year 2023. 

 

In order to keep the right track of the implementation, and provide useful feedback of lesson learned, the regular monitoring and evaluation (M&E) is conducted. Also for 

more substantial improvement of the situation, such as addition of sectors, strengthening of the institutional arrangement, the 5 year comprehensive review will be 

conducted. The first comprehensive review will be conducted in the year 2018, for the period of 2013 through 2017, and the final comprehensive review is conducted in 

2024, that covers not only the period of 2018 through 2023, but also the whole implementation period. Also regular and comprehensive M&E will be information resources 

of proposal for enhancement of work. Other than these continuous efforts to conduct capacity development of BMA officials and its stakeholders should be done. 

  

Table 8-1 Roadmap and milestones 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 

1 Drafting the MP            

2 Preliminary implementation            

3 Full implementation             

4 Regular M&E            

5 Comprehensive review            

6 Proposals of enhancement             

7 Other (e.g. capacity development)            

  

Governors’ Approval  
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8-3 Roles of BMA Departments 

(1) Individual measures 

(a) Task Forces/Sectoral Departments 

Mitigation and adaptation, as well as other related actions (projects) under the Bangkok Master Plan on 

Climate Change are planned, budgeted, implemented by the authority and responsibility of the respective 

BMA Departments, which belong to the sectoral Task Forces. Also, the Task Forces, and related sectoral 

departments conduct monitoring and evaluation of individual projects, and produce reports to be submitted 

to the Working Group. 

 

(b) Overall coordination of the implementation and M&E 

The BMA Secretariat will take the role of providing facilitation and advises on planning, budgeting, and 

implementing, and monitoring and evaluating individual projects. As to the overall coordination of 

implementation and M&E, the BMA Secretariat will play the central role for supporting the Steering 

Committee and the Working Group to conduct necessary work.   

 

For all of these works to be done in an appropriate manner, the Task Forces should make an annual work 

plan in the beginning of the fiscal year.   

 

Table 8-2 Role of the Task Forces/Departments and the BMA Secretariat 
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9. Monitoring and Evaluation (M&E) and MRV 

9-1 Objective and purpose of the M&E and MRV 

Monitoring and evaluation (M&E) is a tool for supporting the effective implementation of the Master Plan, 

by efficient input of resources. For this purpose, Monitoring is done through systematic and routine 

collection of information from projects to learn from experiences to improve practices and activities in the 

future; to have internal and external accountability of the resources used and the results obtained; to take 

informed decisions on the future of the initiative; to promote empowerment of beneficiaries of the 

initiative. And evaluation is done through assessing, as systematically and objectively as possible, ongoing 

and completed project and actions 

 

Measurement, report, and verification (MRV) may be regarded as one type or variation of M&E. Like 

M&E applied in many different areas, contents and targets of MRV may vary from policy to project-level, 

or national to local government levels. However, it may be recognized that MRV may often imply 

involvement of quantitative indicators or metrics, such as tCO2-eq for assessment of GHG. 

 

9-2 Procedures of M&E 

The Master Plan expects the following procedure through the established institutional arrangement. 

 
Figure 9-1 Monitoring and evaluation through the Institutional Arrangement 

 

(1) Reports of TF on the implementation for projects/activities to the Working Group 

As shown in the Figure 9-1 above, progress of the implementation of projects are reported by the Task 

Forces. The information contained in the report is to clarify the status of projects, providing items; 

 

Project Project Project Project Project Project

Transport 
Task Force

Energy
Task Force

Waste & Wastewater 
Task Force

Urban Green Planning
Task Force

Adaptation
Task Force

Steering Committee

Working Group

Other partners

Local consultants

M&E through the Institutional arrangement

6

BMA Secretariat

ReportReport Report Report Report

Consolidated
ReportBMA Secretariat

Reporting guideline Common reporting format

TOR of BMA Secretariat for M&E
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Mitigation Projects 

(a)Baseline indicator of project and End of project/action indicator for M&E 

Baseline indicator is to indicate the status of respective steps of project. For example, in a project to build 

and operate monorail to induce modal shift, currently the status of the project is that “a feasibility study 

was almost completed (90%)”. In this case, to complete the feasibility study (100%) is the action by the 

Transport Task Force and the Department of Transport. And as a result of the action, the DOT will make a 

proposal to the BMA Governor and the BMA Council, which is clarified in in the End of project/action 

indicators, and the actions should move on to next step (budgetary arrangement). 

 

(b) Baseline indicator of project and End of project/action indicator for MRV 

As to MRV, the status is show with or without project/actions, the reduction of GHG is specified. In case of 

the blow project, before introducing the monorail, GHG reduction is not available, and by introducing the 

monorail, GHG reduction occur. While this is a qualitative statement, since it is important to provide 

quantified information, data and calculation methodologies are also provided in the format.  

 

Adaptation Projects and other actions 

Likewise mitigation projects, the progress of efforts is to be assessed by baseline indicator of project and 

End of project/action indicator for M&E. However, it not possible to quantify the results and effectiveness 

of adaptation work, in a way that mitigation project indicates with GHG emission. In this regard, 

adaptation projects are monitored and evaluated in the below template, which corresponds only to the 

M&E of the template for the mitigation.  

 

All these reports are submitted by the Task Force to the Working Group (through the BMA Secretariat) 

every 6 months, to provide information resources for Working Group session for twice a year. For 

respective measures, specific action plans or project documents will be prepared, and M&E and MRV will 

also be further elaborated, based on the framework consideration provided as below, and the main 

document. 
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Table 9-1 Common template for M&E of mitigation projects

 

 

 

Table 9-2 Common template for M&E of adaptation projects 
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(2) Reports of Working Group to the Steering Committee 

Based on discussion at the Working Group, as well as TF reports submitted, the BMA Secretariat will 

produce reports for the discussion at the Steering Committee. In earlier stage of M&E, the BMA 

Secretariat may produce simple compilation report, which only compiles information from TF report, but 

to increase the effectiveness of M&E, the Steering Committee may consider that information should be 

consolidated and synthesized with analysis. For this, discussion on approaches and methodologies are 

necessary, and this may be dealt with in future.  
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10. Capacity-building and outreach 

(1) Capacity-building and outreach for BMA Officials 

Capacity-building and outreach for BMA Officials play a critical role to maintain and strengthen the basis 

of implementing the Master Plan. For this reason, BMA should positively utilize internal and external 

opportunities for capacity building. Through the implementation of the Master Plan, BMA will consider 

how to mainstream climate change into their policy and administrative work and take appropriate actions 

for them.  

 

(2) Capacity-building and outreach for stakeholders 

It is also important that BMA should conduct and promote capacity-building and outreach for stakeholders, 

as part of the implementation of the Master Plan. In conducting such activities, it is important to explore 

collaborators in the government, citizens, and the private sectors, academia, NGOs, international 

organizations and other stakeholders, drawing experiences from other local governments, such as the City 

of Yokohama.  

 

 

 
Figure 10-1Capacity building and outreach 

  

Capacity building and outreach

Individual level (BMA officials)

Institutional level (BMA as a whole and respective departments)

Society level (citizens and the private sector)

(1)  Acquire and strengthen capacity to overview climate change 
in general and specific sectors, and to plan countermeasures
(2) Understand technical aspects of GHG quantification and 
adaptation and able to guide consultants 
(3) Able to collect and process activity data within BMA
(4)Able to communicate with stakeholders regarding technical 
matters of climate change in a appropriate way 
(5) Able to lead other officials in BMA

(1) Establish and strengthen institutional arrangement to design and implement the Master Plan
(2) Strengthen the capacity of the Secretariat for (1) 
(3) Elaborate a process of monitoring the implementation of the Master Plan
(4) Prepare procedure and documents  for MRV (with a focus on R) , among from (3) above  
(5) Strengthen capacity to build and maintain good network with external organizations (government, 
private sector, citizens etc.)

(1) Acquire and  strengthen interest in and understanding about climate change, triggered by the Master Plan
(2) Acquire and strengthen willingness to participate in implementation of the Master Plan within its activities and 
become aware of such means
(3) Become aware of the necessity of data provision and MRV from GHG emission in Bangkok

Other partner Local consultants Approaches by outreach activities 
(newsletter, seminars etc)

・ Support Master Plan development  and PDCA Cycle 
development 
・Strengthen implementation arrangement  through SC
・Elaborate GLs and other documentation
・ Share useful experiences from Japan and  others 

・Guide on ways ansdmeasns of how to 
renew knowledge of GHG quantification 
and adaptation 
・Strengthen capacity for communication
・Provide training methods thru TOT

Th
ai N

atio
n

al go
ve

rn
m

e
n

t m
in

istrie
s

Collaborative work on 
low carbon and climate 
resilient society 
development with BMA

Participate in SC, and 
provide policy and 
technical advices

Yokohama City
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11. Budgetary arrangement and finance 

 

For implementation of the Master Plan, including mitigation and adaptation measures in the respective 

sector, BMA should take a primary responsibility to secure and disburse necessary budget. Such budget 

should be mobilized through budget resources, regularly set up within respective departments relevant to 

the Master Plan, by combining their regular activities with more climate change-related activities. As to 

those implemented as part of the national policy, such as the Thailand NAMAs, will be supported by the 

national budget, BMA still should make efforts to supplement the national actions.  

 

However, it is important to scale up the level of finance, BMA should also seek multiple opportunities of 

external budget and financial resources. This includes support from national subsidy programmes, 

international finances, and collaboration with the private sector and other organizations. It should be noted 

that there are increasing opportunities of finance related, climate change mitigation and adaptation, through 

Official Development Assistance, multilateral finances, the JCM, and others, so that BMA should 

positively consider possibilities of utilizing these directly or indirectly for implementing the Master Plan.  
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Abbreviations 
 
[Thai organizations] 
BMA = Bangkok and Metropolitan Administration  
BMTA = Bangkok Mass Transit Authority 
DPW = Department of Public Works 
DOE = Department of Environment 
DOEd = Department of Education 
DDS = Department of Drainage and Sewerage 
 
MoEn = Ministry of Energy 
DEDE = Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
DOEB = Department of Energy Business 
EGAT = Electricity Generating Authority of Thailand 
EPPO = Energy Policy and Planning Office 
ERC = The Energy Regulatory Commission Office 
 
MNRE = Ministry of Natural Resources and Environment 
ONEP = Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning 
PCD = Pollution Control Department 
TGO = Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 
 
MOT = Ministry of Transport 
 
DOH = Department of Highway 
DLT = Department of Land Transport 
MRTA = Mass Rapid Transit Authority 
OTP = Office of Transport and Traffic Policy and Planning 
SRT = State Railway of Thailand 
TMD = Thailand Meteorological Department 
 
Other organizations 
ASA = The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage 
DDPM = Department of Disaster Prevention and Mitigation 
EIT = The Engineering Institute of Thailand 
EXAT= Expressway Authority of Thailand 
FTI = The Federation of Thai Industries 
KT = Krungthep Thanakom Co., Ltd. 
MEA = Metropolitan Electricity Authority 
MoE = Ministry of Education 
MRTA = Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
NESDB = National Economic and Social Development Board 
RID = Royal Irrigation Department 
RTP = The Royal Thai Police 
TCC = The Thai Chamber of Commerce 
TGBI = The Green Building Institute 
TISI = Thai Industrial Standards Institute 
 
[Climate change-related matters] 
BAU = Business-as-Usual 
CDM = Clean Development Mechanism 
GHG = Greenhouse Gas 
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 
JCM  = Joint Crediting Mechanism 
MRV = Measurement, Reporting, and Verification 
M&E = Monitoring and Evaluation 
NAMAs = Nationally Appropriate Mitigation Actions 
UNFCCC = United Nations Framework Convention for Climate Change 
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[Others] 
AEDP = Alternative Energy Development Plan 
ART = Airport Rail Link 
BAF = Biotope Area Factor 
BMR = Bangkok Metropolitan Region 
BOD = Biochemical oxygen demand 
BRT = Bus Rapid Transit 
BTS = Bangkok Mass Transit System 
CASBEE = Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency  
CBD = Central Business District 
EEDP = Energy Efficiency Development Plan 
EF = Emission Factor 
ESCO = Energy Service Company 
EST Master Plan = Environmentally Sustainable Transport Master Plan 
FAO = Food and Agriculture Organization 
FOD = First Order Decay 
HSD = High Speed Diesel 
INDC = Intended Nationally Determined Contributions 
LEED = Leadership in Energy and Environmental Design 
LEV = Low Emission Vehicles 
LRT = Light-Rail Transit 
MRT = Mass Rapid Transit 
NESDP = National Economic and Social Development Plan 
NGV = Natural Gas Vehicle 
PDCA = Plan-Do-Check-Act 
SRT = State Railway of Thailand 
WWF = World Wide Fund for Nature 
WWTP = Wastewater Treatment Plant 
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รา่ง 

แผนแม่บทกรงุเทพมหานคร 

วา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ.2556-2566 

 
 

 

กรุงเทพมหานคร 

และ 

คณะผู้เชี่ยวชาญ JICA 
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รา่งสารบญั 

แผนแมบ่ทกรงุเทพมหานครวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

1. บทน า 

1-1 สถานการณ์ปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1-2 สถานการณ์ปัจจุบันภายในกรุงเทพมหานครที่สัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. แนวทางพ้ืนฐานของแผนแม่บท 

2-1 แนวทางท่ัวไป 
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2-2 ความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ 

2-3 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

2-4 ขอบเขตของแผนแม่บท 

2-5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบทบาท 

3. วิสัยทัศน์อนาคตของกรุงเทพมหานคร 

3-1 กรุงเทพมหานคร เมืองคาร์บอนต่ า รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และเมือง ในอนาคต 

3-2 เป้าหมายการลดมลพิษภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 

3-3 การพิจารณาด้านแนวทางการรับมือซึ่งเป็นประเด็นปัญหาร่วม 

4. การลดก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน และอนาคต 

4-1 สถานะปัจจุบันของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวโน้มใน

อนาคต 

5. ปฏิบัติการลดมลพิษในภาคส่วน 

5-1 ปฏิบัติการลดมลพิษภาคการขนส่ง 

5-2 ปฏิบัติการลดมลพิษภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พลังงานทางเลือก 

5-3 ปฏิบัติการลดมลพิษภาคการจัดการขยะและการบ าบัดน้ าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5-4 ปฏิบัติการลดมลพิษภาคการวางผังเมืองสีเขียว 

6. การปรับตัวในปัจจุบัน และอนาคต 

6-1 สถานะปัจจุบันของผลกระทบด้านลบและแนวโน้มในอนาคต 
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6-2 เป้าหมายการปรับตัว และการคาดการณ์ในอนาคต 

7. ปฏิบัติการด้านการปรับตัวในแต่ละภาคส่วน 

7-1 น้ าท่วม 

7-2 การกัดเซาะชายฝั่ง 

7-3 แหล่งน้ า การรุกล้ าน้ าเค็ม ฯลฯ 

7-4 อื่นๆ 

7-5 ประเด็นปัญหาร่วม 

8. การด าเนินการ 

8-1 การจัดเตรียมโครงสร้าง 

8-2 แผนแม่บท และตารางปฏิบัติงานของกิจกรรมส าคัญ 

8-3 บทบาทของส านักงานสังกัด กทม. 

9. การติดตาม-ประเมินผล (Monitoring and Evaluation; M&E) และการ

ตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ (Measurement, Report and 

Verification; MRV) 

9-1 วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของการติดตาม-ประเมินผล และ

การตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ 

9-2 กระบวนการติดตาม-ประเมินผล 

10. การพัฒนาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

11. การจัดการด้านงบประมาณ และการเงิน (ไม่มีเนื้อหา) 
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1. บทน า 

1-1 สถานการณ์ปัจจบุันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(1) สถานการณ์ปจัจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ท่ีสุดของการพฒันาสังคม

มนุษย์ในปัจจุบัน และอนาคต   

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ได้จัดท ารายงานการ

ประเมิน ฉบับที่ 5 (Fifth Assessment Report) ระบุว่าการเตือนของระบบบรรยากาศ

แสดงออกอย่างชัดเจน และตั้งแตช่่วงระหวา่งปี 2493 – 2502 มีการเปลี่ยนแปลง

หลายอย่างที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อนในหลายทศวรรษจนถึงพันปี  บรรยากาศและมหา

สมุทรอุ่นขึ้น หิมะและน้ าแข็งจ านวนมากหายไป ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น และความ

เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(2) วาระแห่งชาติของประเทศไทยว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ในปี 2537 ราชอาณาจักรไทยได้ให้สัตยาบนัต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations Framework Commission on 

Climate Change; UNFCC) และจัดตั้งคณะกรรมการย่อยด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศส าหรบัการเจรจาและการวางแผนนโยบายกับต่างประเทศ (ซึ่งได้

เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแห่งชาติ หรือ 

National Committee on Climate Change; NCCC ในปี 2549 โดยมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ในเดือนมกราคม 2551 คณะรัฐมนตรไีด้มีมติเห็นชอบต่อ 

“ยุทธศาสตร์แห่งชาตใินการจัดการปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.

2551-2555 (National Strategy on Climate Change Management 2008-

2012)”  นอกจากนี ้หลังจากการให้สัตยาบนัร่วมกันในพิธีสารเกยีวโต (Kyoto 

Protocol) ปี 2545 ประเทศไทยไดด้ าเนินโครงการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจก โดยใช้กลไกการผลิตที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) 

ส่งเสริมความพยายามในการสร้างสังคมคารบ์อนต่ าในประเทศไทย 

 

ในการตอบสนองต่อขอ้ตกลงนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาล

ไทยได้เสริมความเข้มแข็งกิจกรรมเชิงนโยบายภายในประเทศ  ปัจจุบัน ประเทศไทย

ก าลังด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-

2559) (The Eleventh National Economic and Social Development Plan; 

NESDP (2012-2016)) ซึ่งจัดท าขึ้นในปี 2554  ในแผนน้ี รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ า ที่รบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่ง

ในหกประเด็นส าคัญ “กลยุทธ์ส าหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ความยั่งยืน”  ขณะเดยีวกัน ได้มกีารด าเนินกิจกรรมส าคัญต่างๆ ในภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

 

ในภาคส่วนพลังงาน รฐับาลได้ริเริ่มแผนแมบ่ทพลังงาน พ.ศ.2554-2573 (Energy 

Efficiency Development Master Plan; EEDP1) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555 - 2564 (Alternative Energy Development 

                                                                 
1 แผนแม่บทพลังงานฯ ก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

 ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ สามารถลดอัตราการใช้พลังงาน (หน่วยพลังงานต่อหน่วย GDP) ได้ 

25% (*1) ภายในปี 2563 โดยเทียบกับข้อมูลปี 2548 

 สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด 20% (*2) (เทียบเท่าการลดการใช้น้ ามัน

ประมาณ 30 ล้านตัน) โดยเทียบกับขอ้มูลที่คาดการณ์ในปี 2566 กรณีไม่มีการด าเนินการ

ใดๆ  สามารถลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 49 ล้านตัน และลดการใช้พลังงานด้าน

อุตสาหกรรมได้ 11 ล้านตัน 

 ส าหรับช่วงปี 2554-2558 ปริมาณการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมดจากภาคเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่

ที่ 5 ล้านตัน ภายในปี 2558 โดยเทียบข้อมูลกรณไีม่มีการด าเนินการใดๆ  ส าหรับเฉพาะ

ภาคอุตสาหรรม ปริมาณการอนุรักษ์พลังงานเป็น 1.9 ล้านตันภายในปี 2558 โดยเทียบ

ข้อมูลกรณไีม่มีการด าเนินการใดๆ 
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Plan; AEDP)  ส าหรบัภาคส่วนการขนส่ง ได้มีการจัดท าแผนแมบ่ทว่าด้วยการขนส่ง

ที่ยั่งยืนและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sustainable Transport 

Master Plan) เพ่ือส่งเสริมมาตรการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

การลดปริมาณก๊าซเรอืนกระจกจากการขนส่ง ควบคูก่ับการพฒันาการคมนาคม และ

คุณภาพชีวติของประชาชนชาวไทย 

 

นอกจากนี ้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติไดร้ับรองถึงทิศทางดา้นนโยบายส าคัญ และผา่นการเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตร ี รวมทั้งการรับรองในแผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 (Thailand Climate Change Master Plan 2012 – 

2050) และการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 

(Nationally Appropriate Mitigation Actions; NAMAs) รวมทั้งการจดัเตรยีม

ข้อตกลงในการจัดท าความรว่มมือทวิภาคี (Joint Crediting Mechanism; JCM) กับ

ประเทศญี่ปุ่น  

1-2 สถานการณ์ปัจจบุันภายในกรุงเทพมหานครที่สัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับกรุงเทพมหานคร 

ดังที่กล่าวไว้ในรายงานการประเมินฉบับที ่5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความกดดันจากปัจจยัขับเคลื่อนทางบรรยากาศ

มีมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเกดิฝน และระบบ

ชายฝั่ง/น้ าทะเล  ซึ่งกรุงเทพมหานครไดร้ับผลกระทบจากความเส่ียงภัยเหล่านี้  ในปี 

2552 การศกึษาของธนาคารโลก (World Bank Study) ระบุว่าพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region; BMR) อาจเผชิญ

ความท้าทายครั้งใหญจ่ากมหาอุทกภยัในรอบ 50 ปีข้างหน้า จากปัจจัยด้านสภาพ

ภูมิอากาศ และยังกระตุ้นให้มีการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาที่รุนแรงน้ี  
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ขณะเดยีวกันในทางวทิยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุไดว้่ามหาอุทกภยันี้เป็นผลจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ แต่ในปี 2554 กรุงเทพมหานครและพื้นที่

ริมน้ าเจ้าพระยาประสบปัญหาอุทกภยัครั้งใหญ่ และมีการสูญเสียด้านสังคมและ

เศรษฐกิจมากเป็นประวัติการณ์  ดังนั้น กรุงเทพมหานครจ าเป็นที่จะต้องเร่งการ

เตรียมการเพ่ือรับมือตอ่ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ขณะทีก่รุงเทพมหานครสามารถไดร้ับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ แตก่รุงเทพมหานครยังเป็นตวัการในการท าให้สถานการณ์ปัญหาแย่ลง 

เน่ืองด้วยเป็นหัวเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และเป็นเมืองส าคัญตอ่ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมในกรุงเทพมหานครก่อให้การ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูบ่รรยากาศปรมิาณมาก  ในปี 2551 ปริมาณการปล่อย

ก๊าฐเรือนกระจกของประเทศไทยต่อหน่วยอยู่ที่ 3.54 ตันโดยประมาณ  หาก

เปรียบเทียบกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ สหรัฐอเมรกิา (19.1) ญี่ปุ่น (9.68) และ

เยอรมัน (9.71) ถือว่ามีค่าต่ ากว่า  แต่หากน าไปเทียบกับภูมภิาคอ่ืนๆ ในประเทศ การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรุงเทพมหานครมีค่าสูงกวา่ และคาดวา่จะเพ่ิมสูงขึ้นอีก 

เน่ืองด้วยการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ   กล่าวโดยสรุปได้ว่าแมก้รุงเทพมหานครอาจ

เป็นเหยื่อของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ แตก่็เป็นตวัการส าคัญของปัญหา

เช่นกัน 

(2) การจดัการของกรุงเทพมหานคร 

1) การจดัการที่ผา่นมาของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครจัดท าแผนปฏิบัตกิารว่าดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พ.ศ. 

2550–2555 ซึ่งก าหนดเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลง 15% โดยด าเนินการ

ตามแผนปฏิบตัิการใน 5 ด้าน ไดแ้ก ่(1) ด้านการพฒันาระบบขนส่งมวลชนและการ

ปรับปรุงระบบจราจร (2) ด้านการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก (3) ด้านการ

ปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร (4) ด้านการจัดการขยะและบ าบัดน้ าเสยี 

และ (5) ด้านการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว   องค์กรความรว่มมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น 
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หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ได้ให้การสนับสนุน

กรุงเทพมหานครมาตลอดตั้งแต่ป ี2552 ถึง 2555 โดยการจัดฝึกอบรมในประเทศ

ญี่ปุ่น และการส่งผู้เชีย่วชาญมายังกรุงเทพมหานครในระยะสั้น  การด าเนินงานตาม

แผนแมบ่ทน้ีประสบผลส าเร็จในการริเริ่มกจิกรรมเพ่ือชี้ประเด็นปญัหาด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในระดับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ แตย่ังคงมี

ความท้าทายในการด าเนินงานอยู่ 

 

2) การจดัเตรยีมแผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

พ.ศ.2556-2566 และความชว่ยเหลือทางวชิาการจาก JICA 

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 กรุงเทพมหานคร และ JICA ได้ลงนามร่วมกันในบันทกึ

การอภิปราย (Record of Discussion; R/D) ด้านโครงการความร่วมมือทางวชิาการ

ส าหรับแผนแม่บทว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2556-2566  ทั้งน้ี 

JICA ได้สนับสนุนกรงุเทพมหานครในการจัดท าร่างแผนแม่บทฯ และการพฒันา

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและองค์กร  โดยการส่งผูเ้ชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในภาคส่วนต่างๆ 

การจดัการเยี่ยมชมศกึษาในประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดเตรียม

ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น การจัดอบรมสาธารณะ เป็นต้น  ซึ่งไดร้ับความร่วมมือจากเมือง

โยโกฮาม่า ตั้งแต่ปี 2556 ในระยะเวลา 24 เดือน   ในเวลาต่อมา ความกา้วหน้าของ

โครงการเกดิความล่าช้า เน่ืองจากความไมแ่น่นอนด้านสถานการณ์การเมืองใน

ประเทศไทย และระยะความรว่มมือจึงขยายเวลาสิ้นสุดเป็น เดือนตลุาคม 2558 

ภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวชิาการนี ้กรุงเทพมหานครเห็นชอบในการ

จัดเตรียมโครงสร้างองค์กรส าหรับจัดท าร่างแผนแมบ่ทฯ ประกอบด้วย คณะกรรรม

การก ากบัดูแลโครงการ (Steering Committee; SC) คณะท างาน (Working 

Group; WG) หน่วยปฏิบัตกิารเฉพาะด้าน ส าหรับ 5 ภาคส่วน (5 Task Forces; 

TFs) และคณะเลขานกุาร (Secretariat)   ภาคส่วนส าหรับปฏิบตักิารทั้งหมด

ครอบคลมุ (1) การขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (2) การใช้พลังงานอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือก (3) การจัดการขยะและการบ าบดัน้ าเสีย

อย่างมีประสิทธิภาพ (4) การวางผังเมืองสีเขียว และ (5) แนวทางการรับมือ  แผน

แม่บทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ได้

ถูกร่างขึ้น บนพื้นฐานการอภิปรายทางวิชาการและเชิงนโยบาย และใช้ฉันทามติ 

โดยมีส่วนร่วมจากองค์กรหลักๆ จากภาครัฐระดับชาต ิและส านักงานสังกัด

กรุงเทพมหานคร   จากกระบวนการนี้ การจดัเตรียมโครงสร้างที่ประกอบด้วย 

คณะกรรมการก ากับดแูลโครงการ คณะท างาน หน่วยปฏิบิตกิารเฉพาะด้าน และคณะ

เลขานุการ สามารถกอ่ให้เกิดผลงานไดด้ี  จึงถูกน ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ส าหรับการด าเนินการตามแผนแม่บท 
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2. แนวทางพืน้ฐานของแผนแมบ่ท 

2-1 แนวทางทั่วไป 

แผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ.2556-

2566 ถูกออกแบบให้เป็นเอกสารด้านนโยบายพื้นฐานเพ่ือเป็นทิศทางในการ

ด าเนินงานต่างๆ ไดแ้ก ่

 

(1) วิสัยทัศน์อนาคตส าหรบักรุงเทพมหานคร มุง่สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ าและรับมือ

กับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(2) การประเมิน ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ของการจัดการปญัหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากศ และมาตรการรบัมือใน 5 ภาคสว่น 

(3) ปฏิบัตกิารและกิจกรรม(Prosed actions and activities) ส าหรับการจดัการและ

รับมือปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศใน 5 ภาคส่วน รวมทั้งเป้าหมายเชิง

คุณภาพ และเชิงปริมาณ2 

(4) การจดัเตรยีมโครงสรา้งส าหรับด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

(5) กรอบการท างานที่เสนอแนะส าหรับการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าใน

การด าเนินงาน 

(6) การพฒันาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

2-2 ความสอดคล้องกบันโยบายระดบัชาติ 

                                                                 
2  โรงก าจัดขยะจากชุมชนต้ังอยู่นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากเป็นขยะที่เกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติการด้านลดมลพิษด้วยการจัดการขยะที่โรงก าจัดขยะนี้จึงน ามารวมเป็น

ปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ  
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แผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ.2556-

2566 ซึ่งเป็นความพยายามในการจัดการปญัหาในระดับเมือง ควรจะเป็นส่วนบรูณา

การไดก้ับนโยบายระดับชาต ิแผนแม่บทฯ จึงควรไดร้ับการออกแบบ และการ

ด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

ณ ปัจจุบัน เอกสารด้านนโยบาย เช่น แผนแม่บทแห่งชาติด้านการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (พ.ศ.2555-2593) (Thailand Climate Change 

Master Plan) และ การด าเนินงานด้านการลดกา๊ซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ

ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions; NAMAs) ได้แนะน า

เอกสารอ้างอิงที่ส าคัญ ซึ่งอธิบายถึงวิสัยทศัน์อนาคต กิจกรรมดา้นการลดมลพิษและ

การรับมือ และเป้าหมาย  รวมถึงการตรวจวดั-รายงาน-ทวนสอบ (Measurement, 

Reporting and Verification; MRV) ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร  ส าหรับบาง

ภาคส่วน เช่น การขนส่ง และพลังงาน เอกสารส าคัญแห่งชาตินี้ไดใ้ห้หลักคิด

วิเคราะห์ในการประเมนิปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณทีั่วไป (ไมม่ีการ

ด าเนินการใดๆ) และเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับกรุงเทพมหานคร  

ขณะที่เอกสารบางฉบบัน้ีเชื่อมโยงกับการประกาศสัตยาบันในเวทีนานาชาตขิอง

ประเทศไทยในการลดมลพิษร่วมกัน สว่นแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ.2556-2566 ไม่ได้เชื่อมโยงกับการให้สัญญาระดับ

นานาชาติโดยตรง แตค่วรพิจารณาไดว้่าเปน็ความพยายามระดับท้องถิ่นที่ส่งเสริมต่อ

การด าเนินการของประเทศ  

ในอนาคต ระหว่างการปลกูฝังของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครและอื่นๆ อาจมกีาร

จัดท านโยบายระดับชาติต่อธรรมชาติที่เปลีย่นแปลงไป  ดังน้ัน แผนแม่บทฯ ควร

ได้รับการพัฒนาโดยมกีระบวนการทบทวนทางวิชาการ และเชิงนโยบาย ในเวลาที่

เหมาะสม 
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2-3 การประเมนิปรมิาณกา๊ซเรือนกระจก 

ในการจัดการปัญหาดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ปรมิาณการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นขอ้มูลส าคัญทีต่้องศึกษา โดยเปรียบเทยีบระหว่างกรณีที่ไม่มกีาร

ด าเนินการใดๆ (Business as usual; BAU) และกรณีหลังด าเนินกิจกรรม  กล่าวอกี

นัยหนึ่งได้ว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เป็นวิธีการประเมินความส าเรจ็ของ

กิจกรรมลดพิษวิธีการหนึ่งที่ตรงกับสถานการณ์จริง  ในแผนแม่บทฯ ได้ก าหนดกรณี

ส าหรับประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว ้2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มกีาร

ด าเนินการใดๆ หรือ BAU และกรณีที่เกิดการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการด าเนินกิจกรรมลดมลพิษต่างๆ 

 

[วธิกีารประเมนิ] 

หลักการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น ามาใชค้ือ การคูณคา่ยก

ก าลังสองของข้อมลูของกิจกรรมที่ก่อให้เกดิมลพิษ (Activity data) ด้วยตวัคูณอตัรา

การปลดปล่อยมลพิษ (Emission Factor)  

 

ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ = ข้อมูลกิจกรรม2 * ตัวคณูอัตราการปลดปล่อย

มลพิษ 

 

[ขอ้มลูอา้งองิ] 

จากสมการข้างต้น ทีม่าของข้อมลูกจิกรรม ได้แก ่แผนแม่บทระดบัชาตติ่างๆ เช่น 

แผนแมบ่ทพลังงาน พ.ศ.2554-2573 (EEDP) และแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก พ.ศ.2555 - 2564 (AEDP)  แผนแม่บทว่าด้วยการขนส่งทีย่ั่งยืน

และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงสถติิแห่งชาติ  ส่วน

ค่าตัวคณูอัตราการปลดปล่อยมลพิษนั้น แผนแม่บทฯ ได้อ้างอิงจากข้อมลูที่ภาครัฐ
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ส่วนกลางใช ้หากไม่ม ีจะอ้างอิงตามแนวทางการจดัท าบัญชกี๊าซเรือนกระจกของ 

IPCC ปี 2549 (GHG Inventory Guidelines) 

 

[ความครอบคลมุของการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก] 

แผนแมบ่ทฯ ก าหนดให้พื้นที่ครอบคลุมของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตาม

ขอบเขตภูมิศาสตรภ์ายใต้การดแูลของกรุงเทพมหานคร  แต่ในกรณีพื้นทีก่ าจัดขยะท่ี

อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นจุดก าเนดิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้น และ

มีการลดปริมาณลงโดยกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร จะรวมอยูด่้วย  ก๊าซเรือน

กระจกในแผนแม่บทฯ หมายถึง การระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการ

ใช้พลังงาน (รวมถึงการขนส่ง) การระบายก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์(N2O) จากการบ าบดัขยะและน้ าเสีย นอกจากนี ้การดูดซับก๊าซเรือนกระจก

จากการพฒันาเมืองสีเขียวน ามาพิจารณารว่มด้วย 

  

ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นทีก่รุงเทพมหานครทั้งหมด บางส่วนมาจาก

กิจกรรมของกรุงเทพมหานครโดยตรง ตวัอย่างเช่น การระบายกา๊ซเรือนกระจกจาก

การใช้ไฟฟฟ้าในอาคารส านักงาน หรือจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะบุคคลของ

เจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานคร  ก๊าซเรือนกระจกส่วนอ่ืนที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศเกิดจาก

ประชาชน ภาคเอกชน และแหล่งอื่นๆ (รูปภาพด้านล่าง แสดงทีม่าและการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูบ่รรยากาศ) ในการลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ แผน

แม่บทฯ จึงได้ครอบคลุมปฏิบัตกิารทีด่ าเนินการโดยกรุงเทพมหานครในทางตรง และ

ทางอ้อม ซึ่งหมายถึงกจิกรรมสนับสนุน และการสร้างความรว่มมือจากผู้มีสว่น

เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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[แนวทางการประเมนิปรมิาณทีร่ะดบักรงุเทพมหานคร] 

ดังทีก่ล่าวข้างต้น การค านวณปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และเป้าหมาย

การลดปริมาณ ค านวณได้โดยอา้งอิงจากขอ้มูลเชิงสถิตแิห่งชาต ิและแผนแม่บท

ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มาจากแนวทาง Top-down ท่ี

ประเมินจากสัดส่วนลงมาในระดับกรุงเทพมหานคร  แนวทางน้ีใชใ้นกรณวีิเคราะห์

การปลดปล่อยมลพิษจากภาคส่วนย่อย และเป้าหมายการลดมลพิษส าหรับภาคการ

ขนส่ง และภาคพลังงาน เน่ืองจากการค านวณอ้างอิงมาจากแผนแม่บทพลังงาน 

พ.ศ.2554-2573 (EEDP)  แผนแม่บทว่าด้วยการขนส่งทีย่ั่งยืนและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (EST) และ การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

(NAMAs) ของประเทศไทย 

 

อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนอ่ืน เช่น ขยะและน้ าเสีย และการพฒันาเมอืงสีเขียว ปริมาณ

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ปริมาณทีล่ดลง และปรมิาณทีดู่ดซับได้ ค านวณได้

จากการรวบรวมข้อมลูในระดบักิจกรรมจนถึงระดับกรุงเทพมหานคร  ส าหรับ

ปฏิบัตกิารในทกุภาคสว่น รวมถึงภาคการขนส่ง และภาคพลังงาน ใช้แนวทาง 
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Bottom-up มาค านวณ เพ่ือก่อให้เกิดการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ โดย

กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการที่เป็นไปได ้

 

แนวทาง 

การประเมนิ

ลว่งหนา้  

(ex ante） 

การประเมนิหลงั

เหตกุารณ ์

(ex post) 

การน ามาใชใ้นแผนแมบ่ท กทม. วา่

ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

พ.ศ.2556-2566 

Top-
down ค านวณโดยใช้

ข้อมูลสถิติรวมท้ัง

ประเทศ  

ประเมินบันทึก

ความก้าวหน้าโดย

ใช้ข้อมูลสถิติ

รวมทั้งประเทศ 

ปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(เชิงสถิติ) และปริมาณทีล่ดลง (เป้าหมาย) 

น ามาใช้ค านวณตามสดัสว่นให้เป็นขอ้มูล

ในระดับกรุงเทพมหานคร 
Bottom
-up ใส่ปริมาณการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากสิ่ง

ปลูกสร้าง/

แหล่งก าเนิดต่างๆ 

ประเมินปริมาณ

การปลดปลอ่ยก๊าซ

เรือนกระจกรวม

จากสิ่งปลูกสรา้ง/

แหล่งก าเนิดต่างๆ 

ปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

และปริมาณที่ลดลงจากระดับกิจกรรม/

ปฏิบัติการ น ามารวมกันเป็นขอ้มูลในระดับ

กรุงเทพมหานคร 

2-4 ขอบเขตของแผนแม่บท 

แผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ.2556-

2566 ครอบคลมุพื้นทีท่างภูมิศาสตร์ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้

(1) ภาคการขนส่งที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) ภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก  

(3) ภาคการจัดการขยะและการบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ภาคการวางผังเมืองสีเขียว และ 

(5) ภาคแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

แผนแมบ่ทฯ ไดร้ะบุค าอธิบายของแต่ละภาคส่วน ภาคที่เกีย่วข้องกับการลดมลพิษ 

ได้แก ่ภาคการขนส่งที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคการใช้พลังงาน



 

17 

 

อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ภาคการจัดการขยะและการบ าบัด

น้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และภาคการวางผังเมืองสีเขียว  โดยขอ้มูลของแต่และ

ภาคส่วนประกอบด้วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (และปรมิาณที่ดูดซับ) ใน

กรณีที่ไม่มกีารด าเนินการใดๆ (BAU) และเป้าหมายการลดปรมิาณ ปฏิบัตกิารเพ่ือลด

มลพิษ การติดตาม-ประเมินผล และการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ  ส าหรับแนวทาง

การรับมือ เริ่มต้นจากการอธิบายถึงทีม่า และการจัดล าดับความส าคัญ รวมถึงปัญหา

ปัจจุบัน สถานะปัจจุบนัของปฏิบตัิการ ปัญหาในอนาต และการด าเนินการเพ่ิมเติมที่

จ าเป็น  แผนแม่บทฯ จึงได้บรรยายถึงกจิกรรมเพ่ือการรับมือกับการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศ ควบคู่กับการตดิตาม-ประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม โดยได้

ระบุข้อมลูของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง ระยะเวลากจิกรรม และบทบาทของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการด้านลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก         ปฏิบัติการด้าน

การปรับตัว 

 

2-5 ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง และบทบาท 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคส่วนตา่งๆ 

เป้าหมายการลดการปลดปล่อย 

การตดิตาม-ประเมนิผล และ การตรวจวดั-รายงาน-ทวนสอบ 

ปฏบิตักิาร
ลดการ

ปลดปลอ่ย 

ปฏบิตักิาร
ลดการ

ปลดปลอ่ย 

ปฏบิตักิาร
ลดการ

ปลดปลอ่ย 

ปฏบิตักิาร
ลดการ

ปลดปลอ่ย 

ปฏบิตักิาร
ลดการ

ปลดปลอ่ย 

การตดิตาม-ประเมนิผล 

ปฏบิตักิาร
ดา้นการ
ปรบัตวั 

ปฏบิตักิาร
ดา้นการ
ปรบัตวั 

 

ปฏบิตักิาร
ดา้นการ
ปรบัตวั 

 

ปฏบิตักิาร
ดา้นการ
ปรบัตวั 

 

ปฏบิตักิาร
ดา้นการ
ปรบัตวั 

 

ความเชือ่มโยง และการจดัล าดบัความส าคญั 

สถานะปจัจุบนัของการปฏบิตังิาน 

ปญัหาอนาคต 

ปญัหาปจัจุบนั 

ปฏบิตักิารเพิม่เตมิทจี าเป็น 
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กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักที่รับผดิชอบด าเนินการตามแผนแมบ่ทฯ หากแต่

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยขาดความความรว่มมือ และการสนับสนุนจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐระดับชาต ิองค์กรเอกชน องค์กร

ด้านวิชาการ องค์กรอสิระ (Non-government Organizations; NGOs) และ

ประชาชนทัว่ไป 

 

กระทรวง และหนว่ยงานจากภาครฐัระดบัชาติ เป็นผูม้ีบทบาทหลกัในการจัดท าและ

น าไปใช้ ส าหรับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายที่

เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นผูถ้ืออ านาจในการออกแบบและด าเนินการ

แผนแมบ่ทฯ อีกด้วย ตัวอย่างเช่นกิจกรรมเพื่อการลดมลพิษภายใต้แผนแม่บทฯ 

ครอบคลมุพื้นที่ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร แต่ในความเป็นจริงหลายกิจกรรมถูก

ก าหนดตามนโยบายระดับประเทศ เช่น การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสม(NAMAs) ของประเทศไทย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการด าเนินงานตามแผน

แม่บทฯ ทั้งหมดขึ้นอยูก่ับความสมัฤทธิผ์ลของกิจกรรมลดมลพิษระดับประเทศ  

กรุงเทพมหานครท าหน้าท่ีประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรม

ดังกลา่วอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการรับเอากิจกรรมไปปฏิบัตภิายใต้แผนแม่บทฯ นี้ 

 

องคก์รเอกชน มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งในแผนแม่บทฯ 

ได้ระบุไวช้ัดเจนว่าองค์กรเอกชนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ส าคัญท่ีสุดในการควบคุมการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัม และเป็นตวัแปรส าคัญต่อกิจกรรมด้านการลดมลพิษต่างๆ  

นอกจากนีแ้ผนแม่บทฯ ยังให้ความส าคัญตอ่หลักการท างานท่ีเกดิประโยชนร์่วมกัน

ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพฒันา ดงัน้ัน องค์กรเอกชนควร

ได้รับประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
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องคก์รดา้นวชิาการ เป็นแหล่งข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเพ่ือส่งเสริม

การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ  สถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน 

และการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ เพ่ือสร้างจติส านึกของชาวกรุงเทพมหานคร 

.  

องคก์รอสิระ และองคก์รชมุชน เปรียบเสมือนหุ้นส่วนส าคัญในการส่งเสริม

กรุงเทพมหานครให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทฯ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมระดับชุมชน 

และการสร้างจติส านึกของประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนเกีย่วข้องอ่ืนๆ 

 

ประชาชนชาวกรงุเทพมหานคร เป็นหน่วยพื้นฐานในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ  

ประชาชนไดร้ับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการลดมลพิษ และเพ่ือการปรับตวัต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ผ่านการลงมือปฏิบัติสว่นตัวและรว่มกัน เช่น การซื้อ

และการบริโภคสินค้าและบริการ การส่งผา่นข้อมูล และอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับแผนแม่บท

ฯ นี ้
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3. วิสยัทศัน์อนาคตของกรงุเทพมหานคร 

3-1 กรงุเทพมหานคร เมืองคารบ์อนต่ า รบัมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และเมืองฉลาดในอนาคต 

แผนแม่บทน้ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 5 ข้อหลักของกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐรับหน้าที่หลักใน

การจัดการ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กรุงเทพมหานครพยายามสร้างกิจกรรมที่มีความสมดุลเพื่อจัดการปัญหาด้านการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 กรุงเทพมหานครใช้แนวทางจัดการปัญหาร่วมกันในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า 

และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้แนวทางจัดการปัญหาเชิง

ปฏิบัติในการด าเนินการตามแผนแม่บท เช่น ยานพาหนะจากธรรมชาติ 

 กรุ ง เทพมหานครส่ ง เสริมกิจกรรมที่ ริ เ ริ่ ม โดยพลเมือง  องค์กร เอกชน 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการปัญหา และรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งควรเกี่ยวเนื่องกับเวทีการสื่อสารหลายช่องทาง 

โครงการส่งเสริมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ และการก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีคาร์บอน

ต่ า 

 กรุงเทพมหานครในฐานะผู้น าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด าเนิน

มาตรการเชิงรุกในการจัดการและรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 

ดังที่กล่าวข้าวต้น กรุงเทพเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ซึ่ง

สร้างปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศเป็นสัดสว่นสูงสุดของปริมาณ

รวมทั้งประเทศ  ดังน้ัน กิจกรรมระดับชาติเพ่ือบ่งชี้ เพ่ือลด และเพ่ือจัดการก๊าซเรือน
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กระจก จะด าเนินการโดยหน่วยงานราชการระดับประเทศ  ตวัอย่าง คือ หลาย

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในการด าเนินงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

(NAMAs) ของประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการภาคการขนส่ง และภาคพลังงาน ทีต่้อง

น าไปปฏิบัติในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  ขณะที่กรุงเทพมหานครจะท าหน้าท่ีของ

หน่วยงานโดยตรงในการกลา่วถึงการลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง และ

กรุงเทพมหานครยังจะด าเนินกิจกรรมเชิงสง่เสริม/สนับสนุนร่วมกบักระทรวง และ

หน่วยงานภาครัฐระดบัชาต ิด้วยวิธกีารท างานเชิงรุก  ดังเช่นกรณีที่เป็นมาตรการ

ด้านแนวทางการรับมอื 

 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงเป็น

เรื่องส าคัญที่ต้องรักษาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  รายงานขององค์การเพ่ือความ

ร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) ว่าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) 

(มีนาคม 2558) บรรยายถึงศักยภาพขนาดใหญ่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยการน านโยบายและมาตรการไปปรับใช้ในภาคสว่นที่เกีย่วขอ้ง ส าหรับในแผน

แม่บทฯ นี ้ที่ประกอบดว้ยรายการกิจกรรม/ปฏิบัตกิารที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจก 

และลดความเส่ียงภัยได้ในระยะสั้น แต่ยังให้ความส าคัญต่อแนวทางด าเนินการที่

สมดุลระหว่างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 

แผนแมบ่ทฯ ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางให้กรงุเทพมหานคร และประชาชน 

สามารถเลือกด าเนินการที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ าและรับมือกับ

สภาวะการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  เน้ือหาในแผนแม่บทฯ ไม่เพียงแต่กล่าวถึงหลักคิด

พื้นฐาน แตย่ังแนะน าถึงปฏิบตัิการที่เป็นรูปธรรมในการจดัการปญัหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศทั้งส าหรับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ในการตอบ

โต้ต่อธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้า และกจิกรรม
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ของการด าเนินการตามแผนแม่บทจะไดร้ับการติดตาม และประเมนิผล รวมทั้งท าให้ดี

ยิ่งด้วยการปรับปรุงทีจ่ าเป็น  โดยเป็นไปตามแนวทางของวฏัจักร PDCA (Plan-Do-

Check-Act) ส าหรับการด าเนินการ 

 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ควรแสดงบทบาทเชิงรกุใน

การส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ป็นรูปธรรม ทีม่ีส่วนรว่มจากประชาชน องค์กรเอกชน องค์กร

ด้านวิชาการ และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องส าคัญอื่นๆ เพ่ือลดมลพิษ และเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  จากกิจกรรมเชิงสนับสนุนน้ี ประชาชนชาว

กรุงเทพมหานครอาจได้ใช้ศักยภาพของตนในการบ่งชี้ความกังวลต่อปัญหา  

กรุงเทพมหานครอาจรับบทบาทหน้าท่ีเป็นตวักระตุ้นดว้ยการเชื่อมต่อระหว่าง

รายบุคคล ดังน้ัน กรุงเทพมหานครจะเป็นผูจ้ัดเตรียมเวทีส าหรบัผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายไดร้่วมอภิปรายถงึปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ เพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมจากทกุ

ฝ่ายอยา่งรวดเรว็ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาในการก าหนดแนวทางส่งเสริมที่

สร้างสรรค์  ในระยะสัน้และระยะยาว กิจกรรมส าคัญคือการเผยแพร่ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างรวดเรว็  หลังจากการตอบ

รับต่อแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสีเขยีว กรุงเทพมหานครควรด าเนินการแบบก้าว

กระโดด (Leapfrog) โดยการเลีย่งการเจรญิเติบโตแบบสร้างคาร์บอนสูง แต่ให้

ก าหนดที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ า ที่มกีารน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ 

  

กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ท่ีสุดแห่งภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ดังน้ัน ความพยายามต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ค่อนข้างจะมีอิทธิพลตอ่เมืองต่างๆ ในประเทศไทย และเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

และใกล้เคียง  เน่ืองจากกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มความพยายามในการระบุปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศมาก่อนหน้า จึงควรเป็นผู้น าในดา้นน้ี และสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเมืองอ่ืนๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู ้รวมทั้งความรว่มมือ

กับต่างชาติที่เป็นไปได้  กรงุเทพมหานครอาจกลายเป็นเมืองศูนยก์ลางของนโยบาย 
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และปฏิบัตกิารที่เกีย่วข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้

3-2 เป้าหมายการลดมลพิษภายใตแ้ผนแมบ่ทวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ พ.ศ.2556-2566 

จากการส ารวจ พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปใน

ทุกภาคส่วน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เมืองมีการขยายตัวมาก

ขึ้น  แผนแม่บทได้ประมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีทีไม่มีการ

ด าเนินการเพิ่มเติมในช่วงปี 2556-2463 และในกรณีที่มีการด าเนินการเพื่อลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ไม่มกีารด าเนินการใดๆ (BAU) และ

เป้าหมายการลดปริมาณลง ทั้งหมดค านวณมาจากนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555 - 2564 (AEDP)  แผน

แม่บทพลังงาน พ.ศ.2554-2573 (EEDP) และแผนแม่บทว่าดว้ยการขนส่งทีย่ั่งยืน

การคาดการณ์การปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกกรณีไมมี่การด าเนินการใดๆ 
(Business as Usual; BAU) และกรณีมีการปฏิบติัการลดการปลดปล่อย 

การปลดปล่อย 
กรณีไมม่กีารด าเนินการใดๆ 

การปลดปล่อย
จากโครงการ 

ปริมาณการปลดปล่อย 
ท่ีลดลง 

ตนั CO2 

ข้อมูลจริง 

2565     2566 พ.ศ.   2553     2554     2555     2556     2557     2558…… 2563 
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และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (EST) โดยการน าข้อมูล/ปรมิาณของทั้งประเทศมา

ค านวณเป็นสัดสว่นปรมิาณมลพิษที่ปลดปล่อย และการลดลงในระดับพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร  ในภาคส่วนอ่ืนๆ  

 

ในภาคส่วนอ่ืน เช่น ขยะและน้ าเสีย และการพัฒนาเมืองสีเขียว การค านวณใช้

แนวทาง Bottom-up เน่ืองจากสามารถหาขอ้มูลกิจกรรม (activity data) ในระดับ

กรุงเทพมหานครได้งา่ยกว่าการจัดการข้อมูลเชิงสถิตริะดับประเทศ  

 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดการณ์ และเป้าหมายในการจัดการ

ปัญหาในภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงไว้ในแผนภูมิและตาราง  สมมตฐิานของเป้าหมายดัง

กล่าวคือการด าเนินกจิกรรมลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเตม็รูปแบบ ทั้งใน

ระดับนโยบายระดับชาติ และในระดับปฏิบตักิารในพื้นที ่กล่าวอกีนัยหนึ่งได้ว่าหลาย

กิจกรรมเป็นการรับรู้ตามปฏิบตัิการระดับชาติ แต่เป็นการปฏิบัติในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร  ในกรณีนี้ กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนการด าเนินการในฐานะ

หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น  อย่างไรกต็าม กรุงเทพมหานครมหีน้าท่ีรับผิดชอบทั้ง

ในทางตรง และทางออ้ม เพ่ือด าเนินการกิจกรรมด้านการลดมลพษิ และการรับมือ ใน

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร  บทบาทหน้าท่ีแปรเปลีย่นไปตามแต่ปฏิบัตกิาร  รวมทั้ง

การติดตาม-ประเมินผล และการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ ที่ควรด าเนินการดว้ย

การพิจารณาความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในปฏิบัตกิารที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ในขณะทีแ่ผนแม่บทฯ นี้ ครอบคลมุกิจกรรมของกรงุเทพมหานครระหว่างป ี2556 ถึง 

2566 ปีเป้าหมายหลักจึงถูกก าหนดเป็น ป ี2563 เน่ืองด้วยเหตุผลที่เป็นปีเป้าหมาย

ของการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม (NAMAs) ของประเทศ

ไทย ตามที่ประกาศไวต้่ออนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (UNFCC)   ขณะทีแ่ผนแม่บทกรงุเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ พ.ศ.2556-2566 ไม่ได้เชื่อมโยงกับการให้สัญญาระดับนานาชาติ
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โดยตรง แต่ปฏิบัตกิารเพ่ือลดมลพิษภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครนั้น เป็น

ส่วนประกอบของกิจกรรมโดยรัฐบาลกลางตามที่ได้ประกาศไว ้ นอกจากนี ้ใน

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC) ได้มีการ

เจรจาการก าหนดเป้าหมายสนับสนุนในระดบัประเทศอย่างมุ่งมั่น (Intended 

Nationally Determined Contributions; INDC) ส าหรับอนาคต ซึ่งคาดว่า

ปฏิบัตกิารเพ่ือการลดมลพิษ และเป้าหมายของประเทศไทยอาจถกูก าหนดให้ประเมิน

หลังจากป ี2563  ดังน้ัน เมื่อเวลาผ่านไปปีเปา้หมายส าหรับปฏิบัตกิารด้านการลด

มลพิษของแผนแม่บทฯ ซึ่งหมายถึงปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเปรียบเทียบกับ

กรณีที่ไม่มกีารด าเนินการใด คือ ปี 2563 ซึง่ต้องมีการทบทวน และปรบัปรุงให้

เหมาะสมตามกาลเวลา 

 

 

 

BAU 
-45,232 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

การปลดปล่อยกรณีไม่มีการด าเนินการใดๆ และเป้าหมายการลดปริมาณลงในปี 2563 (แยกส่วน) 

การขนส่ง พลงังาน ขยะและน ้าเสีย การวางผงั 
เมอืงสีเขียว 

เป้าหมาย 
19,995,193 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

เป้าหมาย 
26,853,000 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

เป้าหมาย 
2,449,628 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

เป้าหมาย 
-48,373 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

BAU 
23,845,193 

ตนัเทยีบเท่า CO2 

BAU 
30,093,900 

ตนัเทยีบเท่า CO2 
BAU 

2,613,180 
ตนัเทยีบเท่า CO2 

อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ BAU และ เป้าหมาย 
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ภาคสว่น ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลง /ปรมิาณ

 กา๊ซเรอืนกระจกทีด่ดูซบัในปี25633 

การขนส่ง -17 %4 

พลังงาน -13.2 % 

ขยะและน้ าเสีย -7.3 % 

ผังเมืองสีเขียว +8.9 % 

 

3-3 การพจิารณาดา้นแนวทางการรบัมือซึง่เปน็ประเดน็ปญัหารว่ม 

เน่ืองด้วยกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพ้ืนที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นพื้นที่

ส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโลกแปรเปลี่ยนตามมหานคร  การให้

ความส าคัญต่อประเดน็ปัญหาด้านการปรับตัวจึงเป็นเรื่องจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา เช่น น้ าทว่ม การกัดเซาะชายฝั่งและอื่นๆ จึงควรน ามา

เป็นข้อมูลพิจารณาจดัล าดับในการแก้ปัญหาในแผนแม่บท ซึ่งก าหนดมาตรการรับมือ

ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  โดยระบุความรับผิดชอบของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงาน และการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 

 

นอกจากนี ้ประเด็นด้านแนวทางการรับมือนัน้เป็นประเด็นปัญญารว่มกันของ

ปฏิบัตกิารในภาคสว่นต่างๆ ไดแ้ก ่ด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ดา้นขยะและน้ าเสยี 

และดา้นผังเมืองสีเขยีว  ดังนั้นจึงควรน ามาพิจารณาร่วมกัน  โดยในหัวข้อของภาค

                                                                 
3 ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่สัดส่วนของปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่ปลดปลอ่ยในกรุงเทพมหานคร แต่เป็น

ร้อยละของปริมาณที่ลดลงเทียบกับการดูดซับกา๊ซเรือนกระจกเฉพาะภาคส่วนกรณีที่ไม่มีการ

ด าเนินการใดๆ ในปี 2563  

4 ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหารว่าด้วยการศึกษาเพ่ือจดัท าแผนแม่บทส าหรับระบบการขนส่งที่ยั่งยืน 

และมาตรการลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (หน้าที่ 18) 
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ส่วนเหล่านีป้ระกอบดว้ยการบรรยายถึงปัญหาด้านการปรับตวั และกิจกรรมที่เป็นไป

ได้ส าหรับการอภิปราย และพิจารณาในอนาคต 
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4. การลดกา๊ซเรอืนกระจกในปจัจบุนั และอนาคต 

4-1 สถานะปจัจบุนัของการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและแนวโนม้ในอนาคต 

(1) ภาคการขนสง่ 

(ก) สถานะปัจจุบันของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง 

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยมลพิษที่น ามาค านวณ 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง 

(ถนน ทางรถไฟ และทางน้ า) ภายในพ้ืนที่การควบคุมดแูลของกรุงเทพมหานคร 

และการปลดปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร  

(ii) วิธีการค านวณ 

ถนน 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท้องถนน (ยานยนต์) ค านวณได้โดย

การคณู “ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงบนถนนในกรุงเทพมหานครตามประเภท

เชื้อเพลิงต่างๆ” กับ “ตวัคูณอัตราการระบายคาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิง

ประเภทต่างๆ (ต่อลิตร เป็นต้น)” วิธีการค านวณนี้เป็นไปตามแนวทางการจัดท า

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของ IPCC ปี 2549  การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชวีภาพน้ันมีค่าเป็นศูนย์  ส าหรับเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว 

(High Speed Diesel; HSD) สัดส่วนการผสมดีเซลชีวภาพ (B100) ก าหนดให้มี

ค่า 6%   “ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงบนถนนในกรุงเทพมหานครตามประเภท

เชื้อเพลิงต่างๆ”เป็นข้อมูลรวบรวมได้จากกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย  ส่วน 

“ตัวคณูอัตราการระบายคาร์บอนไดออกไซดต์ามประเภทเชื้อเพลิง” ค านวณได้

จาก “ตัวคณูอัตราการระบายคาร์บอนไดออกไซดข์องเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ (ต่อ

หน่วยพลังงาน)” ก าหนดโดย IPCC และ “ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงประเภท

ต่างๆ” ก าหนดโดยกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย 



 

29 

 

 

ทางรถไฟ 

ทางรถไฟ ครอบคลุมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน MRT (สายสีฟ้า) รถไฟฟ้า และ

รถไฟฟ้า ARL (Airport Rail Link)  การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

ส่วนย่อยกลุม่ยานพาหนะทางรถไฟค านวณได้โดย การคณู “ปริมาณการใช้

ไฟฟ้าของรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร” กับ “ตัวคูณอตัรา

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโครงข่ายไฟฟ้า”  ค่า “ปรมิาณการใช้

ไฟฟ้าของรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร” รวบรวมได้จาก

บริษัทให้บรกิารรถไฟฟ้าท้ัง 2 กลุ่ม และค่า “ตัวคูณอตัราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากโครงข่ายไฟฟ้า”  ได้มาจากทีป่รกึษาของโครงการ 

 

ทางน้ า 

ทางน้ า ครอบคลมุเรือเฟอร์รี่ในแม่น้ าเจ้าพระยา (ด าเนินการโดย 3 บริษัท) และ

เรือในคลอง (ส่วนขยายคลองแสนแสบ และคลองภาษีเจริญ)  การปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนย่อยกลุ่มยานพานะทางน้ าค านวณไดโ้ดย การคูณ 

“ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทางน้ า” กับ “ตัวคณูอัตราการปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงประเภทตา่งๆ”  ค่า “ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ทางน้ า” รวบรวมไดจ้ากบริษัทการเดินเรือ และค่า “ตัวคูณอตัราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงประเภทตา่งๆ (ต่อหน่วยพลังงาน)” เป็นค่า

ก าหนดโดยกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย 

 

ยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร

ค านวณได้โดย การคณู “ปริมาณการใช้เชือ้เพลิงบนถนนของยานพาหนะของ

กรุงเทพมหานครตามประเภทเชื้อเพลิงต่างๆ” กับ “ตวัคูณอตัราการระบาย

คาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงประเภทตา่งๆ (ต่อลิตร เป็นต้น)”  การ
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ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชวีภาพน้ันมีค่าเป็นศูนย์  

ส าหรับเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว (HSD) สัดส่วนการผสมดีเซลชีวภาพ (B100) 

ก าหนดให้มีค่า 6%  “ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงบนถนนของยานพาหนะของ

กรุงเทพมหานครตามประเภทเชื้อเพลิงต่างๆ” รวบรวมได้จากส านักงานของ

กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ ซึ่งมีการบันทกึเป็นรายเดือน  ส่วน “ตัวคูณอตัรา

การระบายคาร์บอนไดออกไซดต์ามประเภทเชื้อเพลิง” ค านวณได้จาก “ตวัคูณ

อัตราการระบายคาร์บอนไดออกไซดข์องเชือ้เพลิงประเภทต่างๆ (ต่อหน่วย

พลังงาน)” ก าหนดโดย IPCC และ “ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ” 

ก าหนดโดยกระทรวงพลังงาน ประเทศไทย 

(iii) ผลการค านวณ 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากถนนในปี 2556 ครอบคลมุพื้นที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานครมีค่าประมาณการดังแสดงในตาราง  การ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งในพื้นที่ควบคุมดูแลของ

กรุงเทพมหานครในป ี2556 มีค่า 13,693,732 ตันCO2เทียบเทา่ต่อปี  เชื้อเพลิง

ดีเซลเป็นแหล่งก าเนิดที่ใหญ่ท่ีสุด (32.7%) และก๊าซธรรมชาติเปน็สัดส่วนล าดับที ่

2 (30.6%)  กลุ่มเชื้อเพลิงเบนซิน หมายถึง เบนซิน ก๊าซโซฮอล์ E10 ก๊าซโซฮอล ์

E20 และกา๊ซโซฮอล ์E85 สร้างมลพิษเป็นสัดส่วน 24.9% และกา๊ซ LPG สร้าง

มลพิษเป็นสัดส่วน 11.8% 

 

ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่า ในกรุงเทพมหานครการด าเนินการเพ่ือเปลี่ยนการ

เลือกใช้ประเภทเชื้อเพลิงจาก กลุ่มทีม่ีคารบ์อนสูง เช่น เบนซนิและดีเซลที่กลั่น

จากปิโตรเลยีม มาเป็นกลุ่มที่มีคารบ์อนต่ า เช่น ก๊าซธรรมชาติ และเบนซินผสม

เชื้อเพลิงชวีภาพ  เป็นไปได้ด้วยด ี หากไม่มกีารเลือกเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ าปริมาณ

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานครอาจมีค่าสูงกวา่นี้มาก 
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ตารางแสดงการปลดปล่อย CO2 จากถนนในปี 2556 ภายในพื้นที่ควบคุมดแูล

ของกรงุเทพมหานคร ปี 2556  

ประเภท

เชื้อเพลิง 

ปริมาณการปล่

อย CO2 (ตันC

O2ต่อป)ี 

ก๊าซธรรมชาต ิ 4,193,268 

LPG 1,622,395 

น้ ามันเชื้อเพลิง 216,030 

ก๊าซโซฮอล ์

E10 2,815,147 

ก๊าซโซฮอล ์

E20 358,616 

ก๊าซโซฮอล ์

E85 17,177 

น้ ามันดีเซล 

(HSD) 4,471,099 

รวมทั้งหมด 13,693,732 

 

การปลดปล่อย CO2 จากทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ป ี2556 มคี่าโดยประมาณ

ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางแสดงการปลดปล่อย CO2 จากทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ป ี2556 

เส้นทาง 

ปริมาณการปล่อ

ย CO2 (ตันCO2

ต่อป)ี 
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รถไฟฟ้า BTS 39,369 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

MRT (สายสีฟ้า) 12,991 

รถไฟฟ้า ARL (Airport 

Rail Link) ไม่มี 

รวมทั้งหมด 52,360 

 

 

การปลดปล่อย CO2 จากทางน้ าในกรุงเทพมหานคร ปี 2556 มีคา่โดยประมาณดัง

แสดงในตาราง 

 

ตารางแสดงการปลดปล่อย CO2 จากทางน้ าในกรุงเทพมหานคร ป ี2556  

เส้นทาง 

ปริมาณการปล่

อย CO2 (ตันC

O2ต่อป)ี 

เฟอร์รี่แม่น้ าเจ้าพระยา *1 8,200 

เรือในคลอง*2 3,301 

รวมทั้งหมด 11,501 

*1: ด าเนินการโดย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เรอืด่วนเจ้าพระยา จ ากดั  ห้างหุ้นส่วน

จ ากัดทรัพย์ธนนคร และ บริษัท สภุัทรา จ ากดั 

*2: หมายถึง ส่วนขยายคลองแสนแสบ (9 กม. และ 9 สถานี) และคลองภาษีเจริญ 

(11.5 กม. และ 15 สถานี) 

 

การปลดปล่อย CO2 จากยานพานะของกรุงเทพมหานครในป ี 2556 มีค่า

โดยประมาณดังแสดงในตาราง 
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ตารางแสดงการปลดปล่อย CO2 จากยานพานะของกรุงเทพมหานครในปี 2556  

 

ประเภท

เชื้อเพลิง 

ปริมาณการปล่

อย CO2 (ตันC

O2ต่อป)ี 

น้ ามันเชื้อเพลิง 

(ULG91) 7,688 

น้ ามันดีเซล 

(HSD) 87,534 

ก๊าซโซฮอล ์

E10 1,421 

รวมทั้งหมด 96,643 

       * รวมการปลดปล่อยจากรถขยะ 

       * ปริมาณการปลดปล่อยที่น ามาค านวณเกิดในพื้นที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร 

 

(ข) การปลดปล่อยมลพิษกรณีไม่มีการด าเนินการใดๆ (Business-as-Usual; BAU) 

ของภาคการขนส่ง  

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยมลพิษที่น ามาค านวณ 

การปลดปล่อยมลพิษกรณีไม่มีการด าเนินการใดๆ (BAU)  ในอนาคตที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมการขนส่งทางบกภายในพื้นที่ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร 

* การปลดปล่อยมลพษิกรณีไม่มกีารด าเนินการใดๆ (BAU) จากทางรถไฟ และ

ทางด่วน ไม่ได้น ามารวมด้วย เพ่ือความไมซ่บัซ้อน โดยมลพิษทีร่ะบายจากทั้งสอง

แหล่งนี้มีค่าต่ ามาก (ประมาณ 1% ของจากการขนส่งบนท้องถนน) 

(ii) วิธีการค านวณ 
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การปลดปล่อยมลพิษกรณีไม่มีการด าเนินการใดๆ (BAU) ประมาณได้จากการ

คูณ “ปริมาณการปล่อยมลพิษปัจจุบัน (ป ี2556)” ด้วย “อัตราการปล่อยมลพิษที่

เพ่ิมขึ้น” โดยค่า “ปรมิาณการปล่อยมลพิษปจัจุบัน” ได้อธิบายไว้ในข้อ (ก) ส่วน 

“อัตราการปล่อยมลพษิที่เพิ่มขึ้น” ควรก าหนดโดยใชต้ัวแปรที่เหมาะสม 

  ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ

ปริมาณการใช้พลังงาน ดังน้ัน ในการประมาณการนี้จึงใช ้“อัตราการใช้พลังงาน

กรณ ีBAU ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการขนส่ง” มาเป็น “อัตราการปล่อยมลพิษที่เพิ่มขึ้น”  

หนึ่งในข้อมูลที่เป็นที่แพร่หลายคือปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตจากภาคสว่น

ต่างๆ ในปี 2573 ซึ่งได้ประมาณค่าไว้ใน “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-

2573) ของกระทรวงพลังงาน” แสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง 

 

 

 

รูป ปริมาณการใช้พลงังานกรณี BAU ของภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยในปี 

2573 

ท่ีมา: แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) ของกระทรวงพลังงาน 

(ii) ผลการค านวณ 

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดก์รณีไมม่ีการด าเนินการใดๆ  (BAU) จาก
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2538    2543     2548    2553     2558     2563    

ข้อมูลตามสถิติ การคาดการณ์ (แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ) 

อื่นๆ 

ที่อยู่อาศัย 

การ

พาณิชย์ 
 

การขนส่ง 
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กิจกรรมการขนส่งทางบก (ถนน) ในอนาคตครอบคลุมพื้นทีค่วบคุมดูแลของ

กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีคา่เพิ่มขึ้นจาก 13.7 ล้านตันCO2 ในปี 2556 เป็น 

19.8 ล้านตันCO2 ในปี 2573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปแสดงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดก์รณี BAU จากกิจกรรมการ

ขนส่งทางบก (ถนน) ในอนาคตครอบคลุมพื้นที่ควบคุมดแูลของกรุงเทพมหานคร 
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(2) ภาคการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการใชพ้ลงังานทางเลอืก 

(ก) สถานะปัจจุบันของก๊าซเรือนกระจกจากภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการใช้พลังงานทางเลือก 

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยมลพิษ  

ขอบเขตการปล่อยมลพิษครอบคลมุรายการ ดังน้ี 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วข้องกับการใช้พลังงานในพื้นที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสรา้งทั้งที่เป็นของ

กรุงเทพมหานครและของหน่วยงานอ่ืน (อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย/

บ้านเรือน การค้า/ธุรกจิ และอุตสาหกรรม) 

• ข้อมูลการใช้พลังงานจ าแนกได ้3 ประเภทหลัก เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การ

ใช้พลังงานเชื้อเพลิง (น้ ามัน ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหิน)  

• ขอบเขตของภาคสว่นนี้ไม่รวมการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง และภาคการ

จัดการขยะ และการบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(ii) วิธีการค านวณ 

[การเก็บข้อมูล] 

การเก็บข้อมลูเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ตอบ

ค าถามวิจัยทีก่ าหนดขึน้ ใช้ทดสอบสมมติฐาน และใช้ประเมินผลทีไ่ด้ 

*ข้อมูลปฐมภูม ิ

ข้อมูลปฐมภูมิเป็นประเภทหนึ่งของข้อมลูที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง โดยการ

ส ารวจ การสังเกต หรือ การทดลอง  ข้อมลูปฐมภมูิเป็นข้อมลูที่ยงัไม่มีการตีพิมพ์

เผยแพร่มาก่อน และได้มาจากการศกึษาวจิัยใหม่หรือเดิม ซึง่เกบ็รวบรวมมาจาก

แหล่งข้อมลู 

*ข้อมูลทุตยิภมู ิ

ข้อมูลทตุิยภูมิเป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมโดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใชผู่้ใชข้อ้มูล  
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แหล่งข้อมลูทัว่ไปส าหรับสังคมศาสตร ์ได้แก ่ส ามะโนประชากร บนัทึกขององคก์ร 

และข้อมูลจากวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ หรืองานวิจยัเชิงคณุภาพ  ในทาง

กลับกันข้อมลูปฐมภูมนิั้นได้มาจากผู้ค้นคว้าที่ท างานวิจยัด้วยตัวเอง 

 

[การรวบรวมข้อมูล] 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมลูด้านพลังงานส่วนใหญ่เป็นแบบทุติยภูม ิ ได้แก ่

ข้อมูลพลังงานของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหา

นคร และข้อมลูพลงังานของในพ้ืนที่กรงุเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งไม่ได้สังกัด

กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลทั้งหมดสามารถจ าแนกได ้ 4 กลุ่ม ตามประเภทของ

พลังงาน ไดแ้ก ่ไฟฟ้า น้ ามัน ก๊าซธรรมชาต ิและถา่นหิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ไฟฟ้า 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นแบบทุตยิภูม ิ โดยรวบรวม

มาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และเป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 

2552–2555  ข้อมลูดงักล่าวครอบคลุมพื้นที ่12 เขตของกรุงเทพมหานคร 

และมาจากภาคสว่นตา่งๆ แต่ไม่รวมถึง 

ที่พักอาศัย 

บริการทั่วไปขนาดเลก็ 

บริการทั่วไปขนาดกลาง 

บริการทั่วไปขนาดใหญ่ 

บริการด้านธุรกิจเฉพาะ 

สถาบันภาครัฐ 

องค์กรอิสระ 

ผู้ใช้ชัว่คราว และไฟสอ่งสว่างสาธารณะ 

 

2) น้ ามัน 

ข้อมูลการใช้น้ ามันของกรุงเทพมหานครเป็นแบบทุตยิภูม ิ โดยได้มา
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จากกรมธรุกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหว่างป ี 2552-2555 โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ก๊าซโซฮอล ์

น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเชื้อเพลิง 

ก๊าซ LPG และ 

น้ ามันอื่นๆ  

3) ก๊าซธรรมชาต ิ

ข้อมูลการใช้ก๊าซธรรมชาติในกรุงเทพมหานครเป็นแบบทุติยภูมิ โดย

รวบรวมมาจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครอบคลุมช่วงปี 2552-2555  

4) ถ่านหิน 

ข้อมูลการใช้ถา่นหินในกรุงเทพมหานครเป็นแบบทุติยภูม ิ โดยรวบรวม

มาจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)  

 

[การแปลงค่าจากพลังงานเป็นก๊าซเรือนกระจก] 

วิธีการที่น ามาใช้วิเคราะห์ คือ ตัวคณูอัตราการปล่อยมลพิษ (Emission Factor; 

EF) อ้างอิงจาก แนวทางการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ IPCC (2549) ฉบับ

ท่ี 2 พลังงาน (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 

Volume 2 Energy) 

(iii) ผลการค านวณ 

[ไฟฟ้า] 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้ามาจากหลายภาคส่วน ไดแ้ก ่

ที่พักอาศัย บรกิารทั่วไปขนาดเลก็ บริการทั่วไปขนาดกลาง บรกิารทัว่ไปขนาด

ใหญ่ บริการด้านธุรกิจเฉพาะ สถาบันภาครัฐและองค์กรอิสระ  ตารางด้านล่าง

แสดงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2552-
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2555 

 

ตาราง แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า 

                                                                   (หน่วย: ล้านตันCO2เทียบเท่า) 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 

ท่ีพักอาศัย 3.247 3.465 3.442 3.814 

บริการทั่วไปขนาดเลก็  2.489 2.632 2.610 2.774 

บริการทั่วไปขนาดกลาง 2.542 2.696 2.371 2.533 

บริการทั่วไปขนาดใหญ่ 4.313 4.572 4.603 4.824 

บริการด้านธุรกิจเฉพาะ 0.854 0.885 0.831 0.917 

สถาบันภาครัฐ และองค์กรอิสระ 0.059 0.063 0.511 0.416 

รวม 13.503 14.312 14.368 15.278 

 

[เชือ้เพลงิ] 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ไดแ้ก ่

น้ ามันเบนซิและก๊าซโซฮอล ์ดีเซล น้ ามันเชือ้เพลิง กา๊ซ LPG และก๊าซธรรมชาต ิ 

ตารางดา้นล่างแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง

ในช่วงปี 2552-2555  

 

ตาราง ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง 

                                                                              (หน่วย: ลา้นตันCO2

เทียบเท่า) 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 

น้ ามันเบนซิและก๊าซโซฮอล ์ 0.456 0.318 0.368 0.716 

ดีเซล 3.166 3.053 3.765 3.771 
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ประเภท 2552 2553 2554 2555 

น้ ามันเชื้อเพลิง  0.851 0.666 0.766 0.582 

ก๊าซ LPG 2.085 1.730 1.138 1.034 

ก๊าซธรรมชาต ิ  0.086 0.086 0.103 0.114 

รวม 6.644 5.854 6.141 6.217 

 

ตาราง ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลงิ  

                                                                              (หน่วย: ลา้นตันCO2

เทียบเท่า) 

ประเภท 2552 2553 2554 2555 

ไฟฟ้า 13.503 14.312 14.368 15.278 

เชื้อเพลิง 6.644 5.854 6.141 6.217 

รวม 20.147 20.166 20.509 21.495 

 

(ข) การปลดปล่อยมลพิษกรณีที่ไม่มกีารด าเนินการใดๆ (BAU) จากภาคการใช้

พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพและการใช้พลงังานทางเลือก 

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยมลพิษที่น ามาค านวณ 

ขอบเขตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น ามาประมาณการ ได้แก ่

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วข้องกับการใช้พลังงานในพื้นที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสรา้งทั้งที่เป็นของ

กรุงเทพมหานครและของหน่วยงานอ่ืน (อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัย/

บ้านเรือน การค้า/ธุรกจิ และอุตสาหกรรม) 

• ข้อมูลการใช้พลังงานจ าแนกได ้3 ประเภทหลัก เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การ

ใช้พลังงานเชื้อเพลิง (น้ ามัน ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหิน)  

• ขอบเขตของภาคสว่นนี้ไม่รวมการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง และภาคการ

จัดการขยะ และการบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ii) วิธีการค านวณ 

• ปริมาณการปลดปล่อยมลพิษรายปี กรณี BAU ประมาณได้จากปริมาณการใช้

พลังงานที่คาดการณ์ไว้ (ข้อมลูของภาคสว่นต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และ

ข้อมูลทั้งพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร) 

 

รูป ขั้นตอนการค านวณการปลดปล่อยมลพิษ กรณ ีBAU 

 

 

 (iii) ผลการค านวณ 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการใช้พลังงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือก แสดงดังตาราง 

 

ภาค การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณ ีBAU (ล้านตันCO2เทียบเท่าต่อป)ี 
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ส่วนย่อย 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ไฟฟ้า 15.755 16.699 16.764 17.826 18.552 19.185 19.817 20.449 

เชื้อเพลิง 7.832 6.811 7.092 7.196 7.047 7.108 7.168 7.229 

รวม 23.587 23.580 23.856 25.022 25.599 26.292 26.985 27.678 

 

ภาค

ส่วนย่อย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณ ีBAU (ล้านตันCO2เทียบเท่าต่อป)ี 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ไฟฟ้า 21.082 21.714 22.346 22.979 23.611 24.243 24.875 

เชื้อเพลิง 7.412 7.595 7.778 7.960 8.143 8.326 8.509 

รวม 28.493 29.309 30.124 30.939 31.754 32.569 33.384 

 

 

 

 

(3) ภาคสว่นการจดัการขยะและการบ าบดัน้ าเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

(ก) สถานะปัจจุบันของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะและการบ าบดั
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น้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ขอบเขตการปลดปล่อยมลพิษ ได้แก ่

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วกับขยะชุมชน ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร และกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการจดัการขยะ

ดังกลา่ว 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วกับน้ าเสียจากชุมชน และอาคารเพ่ือการ

พาณิชยต์่างๆ ที่เกดิขึ้นภายในพ้ืนที่ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากขยะและน้ าเสียที่เกิดจากพื้นที่ใน

กรุงเทพมหานคร และถูกส่งออกไปนอกขอบเขตพื้นที ่เช่น การปลอ่ยมลพิษจาก

พื้นที่ฝังกลบขยะ ที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตร่ับขยะชุมชนมาจากใน

เมือง  การระบายมลพิษจากการสะสมตะกอนในคลองท่ีตั้งอยู่นอก

กรุงเทพมหานคร แตร่บัน้ าเสียมาจากหน่วยที่พักอาศัย/อาคารพาณิชย ์และโรง

บ าบัดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 

 (ii) วิธีการค านวณ 

วิธีการค านวณเป็นดังนี้ 

 

[ขยะ] 

• การปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากขยะที่ถกูก าจดั ค านวณโดยใช้สมการ 

First Order Decay (FOD) model  

• ข้อมูลขยะชุมชนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เช่น ปริมาณ และองค์ประกอบ 

ได้มาจาก “รายงานสถานการณ์คณุาภาพสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2556”  

• ค่าที่ก าหนดของ IPCC น ามาใช้ไดก้ับบางตวัแปร ยกเว้นบางค่าท่ี
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เฉพาะเจาะจงของประเทศไทย หรือ เป็นข้อมูลทีก่รุงเทพมหานครมีอยู่  

 

[น้ าเสีย] 

• การปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากตะกอนน้ าเสียสะสมที่ก้นคลองค านวณได้

โดยการคณู “ปริมาณน้ าเสียที่ไหลลงสู่คลอง” กับค่าตัวคณูอัตราการปลดปล่อย

มลพิษของก๊าซมีเทนตอ่ BOD  

• การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะค านวณได้โดยการคณูค่าความเข้มข้น 

BOD ของน้ าเสียไหลออกจากบ่อเกรอะที่ตดิตั้งตามอาคารบ้านเรอืนและอาคาร

พาณิชย ์กับค่าตวัคูณที่ก าหนดของ IPCC 

 

[การใช้ไฟฟ้า] 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั้งหมดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (ที่ศูนย์ขน

ถ่ายขยะ โรงหมักขยะ โรงบ าบัดน้ าเสีย) ค านวณโดยน าค่าปริมาณการใช้

ไฟฟ้าท่ีบันทึกไว้หรือประมาณการ มาคูณกบัตัวคูณการระบายก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ  

 

[การขนส่งขยะ/ตะกอน] 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจะจากการใช้เชื้อเพลิงในการเก็บ/ขนถ่ายของรถ

ขยะค านวณได้โดยใช้ตัวคณูการปล่อยมลพิษจากเชื้อเพลิง ซึ่งค านวณโดย

กระทรวงพลังงาน และข้อมูลที่ก าหนดของ IPCC  

• ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงของรถขยะประมาณได้จากบันทกึการใช้งานจริงของ

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

 

(iii) ผลการค านวณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคการจัดการขยะและการบ าบัดน้ าเสียอย่าง

มีประสิทธิภาพ ในป ี2556 ได้ถูกประมาณการไว้ดังแสดงในตารางด้านล่าง 



 

45 

 

 

ตาราง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการขยะและการบ าบดัน้ า

เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน 

ภาคส่วนย่อย 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ตันCO2เทียบเท่าต่อป)ี (ปี 

2556) 

ขยะ 1,796,789 

น้ าเสีย 713,975 

รวม 2,510,764 

 

(ข) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจดัการขยะและการบ าบดัน้ าเสียอย่าง

มีประสิทธิภาพ กรณีไม่มีการด าเนินการใดๆ (BAU)  

(i) ขอบเขตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น ามาค านวณ 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วกับขยะชุมชน ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่

ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร และกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการจดัการขยะ

ดังกลา่ว 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เกีย่วกับน้ าเสียจากชุมชน และอาคารเพ่ือการ

พาณิชยต์่างๆ ที่เกดิขึ้นภายในพ้ืนที่ควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว 

• การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากขยะและน้ าเสียที่เกิดจากพื้นที่ใน

กรุงเทพมหานคร และถูกส่งออกไปนอกขอบเขตพื้นที่ เช่น การปลอ่ยมลพิษจาก

พื้นที่ฝังกลบขยะ ทีต่ั้งอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่รับขยะชุมชนมาจากใน

เมือง  การระบายมลพิษจากการสะสมตะกอนในคลองท่ีตั้งอยู่นอก

กรุงเทพมหานคร แตร่ับน้ าเสียมาจากหน่วยที่พักอาศยั/อาคารพาณิชย์ และโรง

บ าบัดน้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 
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(ii) วิธีการค านวณ 

• การปลดปล่อยมลพิษรายปีกรณี BAU ประมาณได้จากจ านวน/ปรมิาตรขยะและ

น้ าเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รว่มกับการพจิารณาถึงกิจกรรมในการบ าบดัหรือ

จัดการขยะและน้ าเสีย 

• มีการน า “อัตราการเจริญเติบโตในอนาคต” มารว่มพิจารณากับบางตัวแปรใน

แผนการพฒันากรุงเทพมหานครในอนาคต (เช่น อัตราการเพ่ิมจ านวน

ประชากรในอนาคต) หรือแผนระดับภาคส่วน 

• ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกบัโรงบ าบัด และสิ่งปลูกสร้างที่จะก่อสรา้งใหม่ในช่วง

ระยะเวลาด าเนินการของแผนแม่บท เช่น โรงจัดการขยะ และโรงบ าบัดน้ าเสีย 

รวมทั้งรายละเอียดด้านเทคนิค เช่น ขนาดโรงบ าบัด ชั่วโมงการท างาน ถูก

น ามาพิจารณารว่มกบัแผนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  หากไม่มีข้อมูล

เหล่านี้ อาจประมาณการไดโ้ดยเทยีบข้อมลูของเทคโนโลยลีกัษณะคลา้ยกันที่

กรุงเทพมหานครใช้อยู่ 

(iii) ผลการค านวณ 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคการจัดการขยะและการบ าบดัน้ าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ กรณี BAU มีค่าดังแสดงในตารางด้านล่าง  

ตาราง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการจดัการขยะและการบ าบัดน้ าเสีย

อย่างมีประสิทธิภาพ กรณ ีBAU  

ภาค

ส่วนย่อย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณ ีBAU (ตันCO2เทียบเท่าต่อป)ี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ขยะ 1,796,

789 

1,823,20

0 

1,846,29

1 

1,867,04

8 

1,886,13

9 

1,904,01

4 

น้ าเสีย 713,97

5 

728,588 740,974 753,570 766,381 779,410 

รวม 2,510, 2,551,78 2,587,26 2,620,61 2,652,52 2,683,42
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764 8 5 8 0 4 

 

ภาค

ส่วนย่อย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณ ีBAU (ตันCO2เทียบเท่าต่อป)ี 

2562 2563 2564 2565 2566 

ขยะ 1,920,980 1,937,247 1,952,959 1,968,215 1,983,088 

น้ าเสีย 792,660 806,135 819,839 833,776 847,951 

รวม 2,713,640 2,743,382 2,772,798 2,801,992 2,831,039 

 

 

 

 

 

รูป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการจัดการขยะและการบ าบัดน้ าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

(4) ภาคการวางผงัเมอืงสเีขยีว 

(ก) สถานะปัจจุบันของการดดูซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการวางผังเมืองสีเขียว 

การปลดปลอ่ยมลพษิ 

ภาคการจดัการขยะและการบ าบดัน้ าเสยีอยา่งมี

2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563  

ขย น้ าเสีย 

ต
ัน
 C

O
2
 เ
ที
ย
บ
เท
่า
 ต
่อ
ป
ี 
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(i) ขอบเขตการดดูซับก๊าซเรือนกระจก  

การดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องต้นไม้ที่ปลกูขึ้น ซึ่งสามารถจัดการ และ

ติดตามโดยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ควบคมุดูแลของกรุงเทพมหานคร ได้แก ่

สวนสาธารณะ พื้นทีด่้านข้างแนวถนน รมิแม่น้ า พื้นที่ป่าชายเลน และสิ่งอ านวย

ความสะดวกสาธารณะ แต่ไม่รวมถงึไม้พุ่ม ดอกไม้ และสนามหญา้ 

(ii) วิธีการค านวณ 

การดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค านวณได้โดยการคณู ข้อมลูกิจกรรม (เช่น 

จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก) กับตัวคูณอัตราการดดูซับต่อหน่วยต้นไม ้  ข้อมลูกิจกรรม 

เช่น จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก ที่สามารถจัดการและตดิตามโดยกรุงเทพมหานครใน

พื้นที่ควบคุมดแูลของกรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่ส านักงานเขตเป็นผูร้วบรวม 

และจดัท าเป็นสถติิโดยส านักงานสวนสาธารณะ สังกัดส านักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร 

ตัวคูณอตัราการดูดซบัก๊าซเรือนกระจกค านวณได ้ดังน้ี 

• ชนิดพันธุ์พืชหลกัที่ครอบคลุม 70% ของการกระจายตัวของพันธ์ุพืชทั้งหมด 

ถูกก าหนดโดยใช้การส ารวจภาคสนามในพืน้ที่สวนสาธารณะในเมือง*1  และ

พื้นที่แนวถนนหลัก*2  ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งด าเนินการโดยส านักผังเมือง 

(กทม.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ตัวคูณอตัราการดูดซบัก๊าซเรือนกระจกต่อต้น (ตันคาร์บอนต่อต้น) ตามชนิด

พันธุ์พืช ค านวณไดโ้ดยใช้สมการอลัโลเมตรกิ (Allometric Equation) ของ

ชนิดพันธุ์พืชในฐานขอ้มูลขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization; FAO) และคา่เส้นผา่นศูนย์กลางที่

ความสูงระดับอก หรือ DBH (Diameter of Brest Height) ของชนิดพันธ์ุพืช 

• ค่าเฉลี่ยตวัคูณอตัราการดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อต้น (ตันคาร์บอนต่อต้น) ตาม

ชนิดพันธุ์พืช ประมาณได้จากสดัส่วนการกระจายตัวของพันธ์ุพืช และตวัคูณ

อัตราการดดูซับก๊าซเรือนกระจกต่อต้น (ตันคาร์บอนต่อต้น) ตามชนิดพันธุ์พืช   
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*1 : สวนสนัติภาพ (720 ต้น) สวนสราญรมย ์(365 ต้น) สวนรมณยี์นาถ (700 ต้น) และสวนจตุจักร (845 

ต้น) 

*2 : 189,409 ต้น 

 

 

รูป ขั้นตอนการค านวณค่าตวัคูณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก  

 

สมการ: 

 

การดดูซับก๊าซเรือนกระจก = ข้อมลูกิจกรรม x ตัวคูณอตัราการดดูซับ 

 

ข้อมูลกิจกรรม: จ านวนต้นไม้ที่ปลกู 

ตัวคูณอตัราการดูดซบั (พื้นที่ทั้งหมด): 0.012 ตันคาร์บอนต่อต้นต่อปี

 *1 

 (ริมถนน): 0.012 ตันคาร์บอนต่อต้นต่อป ี  *1 

 (สวนในเมือง): 0.009 ตันคาร์บอนต่อต้นต่อปี 

 *1 

FactorAbsorptionDataActivityAbsorptionGHG 　

อายโุดยประมาณ 

ตามพันธุพ์ชืทีเ่ลอืกไว้ 

ฐานขอ้มู

ล 

การส ารวจภาคสนาม: สวนสันติภาพ(720 ตน้) สวน

สราญรมย ์(356 ตน้) สวนรมณยีน์าถ (700 ต้น) 

การส ารวจภาคสนามใน 173 ถนนสายหลัก และ 

185 ถนนสายยอ่ย 

การกระจายของพันธุพ์ชื โดยใช้

ขอ้มลูสวนสาธารณะ 4 แหง่ และ

การเลือกสายพนัธุ์หลักที่ครอบคลุม 

70% ของทัง้หมด 

ใชส้มการอลัโลเมตรกิตามชนดิ

พนัธุพ์ืช 

 

ค่า DBH เฉลีย่ตามชนดิพนัธุพ์ชื 

 

การค านวณมวลชวีภาพ (AGR+RGB)  

ตามชนดิพนัธุพ์ืช (ตันตอ่ตน้) 

การค านวณคารบ์อนตามชนดิพนัธุพ์ืช  

 (ตันคารบ์อนต่อตน้ตอ่ป)ี 

การค านวณปริมาณคารบ์อนเฉลีย่  

ตามชนดิพนัธุพ์ืช (ตันคารบ์อนต่อตน้ตอ่ป)ี 

ค่า DBH เฉลีย่ตามชนดิพนัธุพ์ชื 
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 (ป่าชายเลน): 0.75 ตันคาร์บอนต่อต้นต่อป ี

 *2 

ที่มา:  *1 ประมาณการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

*2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

(iii) ผลการค านวณ 

ปริมาณการดูดซับคารบ์อนไดออกไซดร์ายปปีระมาณจากจ านวนตน้ไม้ที่ปลูก

ตั้งแต่ป ี 2550 ถึง 2556 ซึ่งสามารถจัดการและตดิตามไดโ้ดยกรุงเทพมหานคร

ภายในพื้นที่ควบคุมดแูลของกรุงเทพมหานคร มีคา่ดังแสดงในรูปด้านล่าง 

 

 
ที่มา:  ตรวจวดัโดยส านกังานเขต 

2550      2551      2552      2553     2554      

  จ านวน   จ านวนต้นไม้

จ านวนตน้ไมช้ว่งป ี2550-

2556 

2550      2551      2552     2553     2554     

การดดูซบั CO2 รายป ีชว่งป ี2550-

2556 

การดูดซับ CO2 

ของต้นไม้ 

การดูดซับ CO2 ของต้นไม้

ป่าชายเลน 
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 ฐานข้อมูลที่ http://dailyplans.bangkok.go.th/parks/ 
 พื้นที่ปา่ชายเลน: 699 ไร่ วัดโดยภาพถา่ยดาวเทียม (250 ต้นไม้ป่าชายเลนต่อไร่) 

          

 

(ข) การดูดซับก๊าซเรอืนกระจก กรณีไมม่ีการด าเนินการใดๆ (BAU) ในภาคการวาง

ผังเมืองสีเขียว  

(1) การวางผังเมืองสีเขียว 

(i) ขอบเขตการดดูซับมลพิษที่น ามาค านวณ 

การดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องต้นไม้ที่ปลกูขึ้น กรณี BAU ซึ่งสามารถ

จัดการ และติดตามโดยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ควบคมุดูแลของ

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ พืน้ที่ริมแนวถนน ริมแมน่้ า พื้นที่ป่าชาย

เลน และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ แต่ไม่รวมถึงไม้พุ่ม ดอกไม้ และสนาม

หญ้า 

 (ii) วิธีการค านวณ 

ในกรณ ีBAU จ านวนต้นไม้ท่ีปลกูในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมมตใิห้มีการเก็บ

รักษาอย่างเหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานคร  ค่าการดดูซบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลกูขึ้น กรณี BAU ค านวณได้โดย การคณู

จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกภายในปี 2556 กับค่าตวัคูณการดูดซับมลพิษตอ่ต้น ดังที่

กล่าวข้างต้น 

 

 (iii) ผลการค านวณ 

ค่าการดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องตน้ไม้ที่ปลูกขึ้น กรณี BAU ในปี 2563 

มีค่าประมาณ 45,232 ตันCO2เทียบเท่าตอ่ปี  ซึ่งมีคา่ใกล้เคียงกับในปี 2556 

เน่ืองจากการบ ารุงรกัษาต้นไม้ที่เหมาะสมในปีดังกลา่ว  ค่าการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ที่ปลกูขึ้นในช่วงป ี 2559-2566 แสดงดังรูป

http://dailyplans.bangkok.go.th/parks/
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ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

  

การดดูซบั CO2 รายป ีกรณ ีBAU ช่วงป ี2559-

2550    2551    2552    2553     2554    2555     2556    2557    2558    2559     2560    

ตนั CO2 
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5. ปฏบิัตกิารลดมลพษิในภาคส่วนต่างๆ  

5-1 ปฏบิตักิารลดมลพษิภาคการขนสง่ 

(1) ภาพรวมของการปฏบิตักิาร 

ตารางดา้นล่างแสดงภาพรวมของการลดมลพิษจากภาคการขนส่ง ซึ่งจะเป็นการ

ด าเนินการของกรุงเทพมหานครโดยตรงรวมทั้งการด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้สนับสนุน 

 

ตารางการปฏิบตัิการลดมลพิษจากภาคการขนส่ง 

หมวดหมู ่ มาตรการ หมายเลข

อ้างอิง 

1. การขนส่ง

สาธารณะ  

(โครงสร้าง

พื้นฐาน) 

 

การสร้างรางรถไฟรางเดี่ยว และระบบขนส่ง

มวลชน แบบเบา (Light Rail Transit System; 

LRT) 

1-1 

การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS 1-2 

การสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) 1-3 

การสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid 

Transit; BRT) 

1-4 

การสร้าง/การพัฒนาการขนส่งทางน้ า 1-5 

2. การขนส่ง

สาธารณะ 

(มาตรการ

สนับสนุน) 

การพฒันาการเชื่อมตอ่ของระบบขนส่งสาธารณะ 2-1 

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารโดยการใช้

หลอดไฟประยัดพลังงาน  

2-2 

การสร้างที่พักผู้โดยสารที่ป้ายรถประจ าทาง 2-3 

การสร้าง/การขยายโครงการจอดแลว้จร (Park 

& Ride) 

2-4 



 

54 

 

การใช้ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket System) 2-5 

3. มาตรการด้าน

ยานยนต ์

การใช้ยานยนต์มลพษิต่ า (Low Emission 

Vehicles; LEV) เริ่มที่ยานยนต์สาธารณะของ 

กทม. 

3-1 

การใช้รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่ใช้เชือ้

เพลง NGV หรือ ยานยนต์มลพิษต่ า (LEV) 

3-2 

การส่งเสริมการขับขี่อย่างประหยัด (Eco-

driving) 

3-3 

4. การเดินทางที่

ไม่ใช้เครื่องยนต ์

การสร้าง/การขยายทางจักรยาน  4-1 

การขยายบรกิารจักรยานเช่าสาธารณะ  4-2 

การสร้าง/การขยายทางเดินเท้า  4-3 

5. การควบคุม

ปริมาณการ/

เคลื่อนตัวจราจร 

การสร้าง/การพัฒนาระบบโครงข่ายถนน สะพาน 

และอุโมงค ์

5-1 

การปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 5-2 

การควบคุมการจอดรถบนท้องถนน 5-3 

6. การสร้างความ

ตระหนัก

สาธารณะ 

การส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 6-1 

การก าหนดเนื้อหาของชั้นเรียนโรงเรยีนให้

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการขนส่ง 

6-2 

การจดัประชุม และสัมมนา 6-3 
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(2) รายละเอยีดปฏบิตักิารตา่งๆ 

การปฏิบัตกิารต่างๆ จากตารางข้างต้นมรีายละเอียด ดังน้ี 

 

1) ระบบขนส่งสาธารณะ (โครงสร้างพ้ืนฐาน)  

 1-1 การสร้างรางรถไฟรางเดี่ยว และระบบขนส่งมวลชนแบบเบา (Light Rail 

Transit System; LRT) 

หัวข้อ การพฒันารถไฟฟ้ารางเดี่ยว 3 สาย และระบบขนส่งมวลชน

แบบเบา (LRT) 1 สาย 

รายละเอียด - รถไฟฟ้ารางเดี่ยว: สายสีเทา (วัชรพล-พระราม9): 26 กม. 

จ านวน 21 สถาน ีตามถนนประดิษมนูธรรม และเชื่อมต่อ

ถนนวัชรพลและถนนพระราม 9 

 

- รถไฟฟ้ารางเดี่ยว: สายมหาวิทยาลยัรามค าแหง-ซอยทอง

หล่อ: 11.1 กม. จ านวน 6 สถาน ี

- รถไฟฟ้ารางเดี่ยว: สายศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 –

อนุสาวรียช์ัยสมรภูม-ิ ถนนโยธ:ี 6.5 กม. จ านวน 7 สถาน ี

ผ่านถนนปรชาสงเคราะห์ ถนนดินแดง ถนนราชปรารภ 
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ถนนโยธ ี

- ระบบขนส่งมวลชนแบบเบา (LRT): สายบางนา – สุวรรณ

ภูม:ิ 15.3 กม.  (ส่วนตอ่ขยาย 3 กม.) จ านวน 12 สถาน ี

(ส่วยต่อขยาย 2 สถานี) ไปตามถนนบางนา-ตราด 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กรุงเทพมหานคร (บรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน5 

ระยะกลาง (2561) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

XXXX ตันต่อป ี

*การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสายสีเทารวมอยู่

ใน 1.3 

ข้อคิดเห็น - แผนการพฒันารถไฟฟ้ารางเดี่ยวท้ัง4 อยู่ในขั้นวางแผน 

- การศกึษาความเป็นไปได้ของสายสีเทาเสรจ็สิ้นแลว้ 

โครงการสายสีเทาเป็นโครงการที่อยู่ในล าดับความส าคัญสูง 

- การศกึษาความเป็นไปได้ของอีก 3สายที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว 

- สายสีเทาอนุมัตภิายใต้แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid 

Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region, 

M-MAP) 

- โครงการอกี 3 สายอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตร ี

 

                                                                 
5 ระยะส้ัน (2555-2558), ระยะกลาง (-2558), ระยะยาว (-2566). 
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1-2 การขยายโครงขา่ยรถไฟฟ้า BTS 

หัวข้อ ส่วนต่อขยาย รถไฟฟา้ BTS 

รายละเอียด สาย 1 (พุทธมณฑล – สวนผกั) หรือ สาย 2 (บางหว้า – ตลิ่ง

ชัน) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว 

ประมาณการการ

ลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ไม่ม ี

ข้อคิดเห็น - 

 

1-3 การสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) 

หัวข้อ การพฒันารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) 

รายละเอียด - สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (รฟม. 23.0 กม. ระยะสั้น (2558)) 

- สายสีม่วง (บางซื่อ – ราษฎร์บรูณะ) (รฟม. 19.8 กม. ระยะยาว 

(2562)) 

- สายสีน้ าเงิน (หัวล าโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ) (รฟม. 27.0 

กม. ระยะกลาง (2560)) 

- สายสีเขียว (แบริ่ง – สมุทรปราการ) (รฟม. 12.8 กม. ระยะกลาง 

(2561)) 

- สายสีเขียว (หมอชิต – สะพานใหม่ –  คูคต) (รฟม. 18.4 กม. ระยะ

กลาง (2561)) 
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- สายสีเขียว (สมุทรปราการ – บางปู) (รฟม. 7.0 กม. ระยะยาว 

(2562)) 

- สายสีชมพ ู(แคราย – มีนบุร)ี (รฟม. 36.0 กม. ระยะกลาง (2560)) 

- สายสีส้ม (ตลิ่งชัน – มีนบุร)ี (รฟม. 37.5 กม. ระยะยาว (2562)) 

- รถไฟฟ้า ARL (ดอนเมือง- พญาไท) (รฟท. 21.8 กม. ระยะยาว 

(2562)) 

- สายสีแดงเขม้ (หัวล าโพง – บางซื่อ – รังสิต – ธรรมศาสตร)์ (รฟท. 

42.8 กม. ระยะสั้น (2559)) 

- สายสีแดงเขม้ (หัวล าโพง – บางบอน) (รฟท. 18.0 กม. ระยะยาว 

(2562)) 

- สายสีแดงอ่อน (บางซือ่ -พญาไท- มักกะสัน – หัวหมาก) (รฟท. 19.0 

กม. ระยะสั้น (2559)) 

- สายสีแดงอ่อน (บางซือ่ -ตลิ่งชัน) (รฟท. 15.0 กม. ระยะสั้น (2559)) 

- สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชนั – ศาลายา) (รฟท. 14.0 กม. ระยะยาว 

(2562)) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ทางอ้อม (สนับสนุน) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง รฟม. รฟท. ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ดูใน “รายละเอียด” 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

950,000 ตันต่อป ี

*ท่ีมา: MRV Demonstration Study (DS) using a Model Project 

2012, Modal Shift through Construction of Mass Rapid Transit 

(MRT) System, Final Report, JWA & ALMEC Consortium for 

MRV Demonstration Study 
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ข้อคิดเห็น - การสนับสนุนจาก กรงุเทพมหานคร 

-  การอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่  

- สนับสนุนการก่อสร้าง เช่น ย้ายสัญญาณไฟจราจร และ ย้าย

เครื่องหมายจราจร ทีห่ยุดรถโดยสารประจ าทาง ทางเดินเท้า ต้นไม้ 

เป็นต้น 

- ความกา้วหน้าโครงการ (ณ เดือนสิงหาคม 2558) 

สายส ี จาก – ถึง หน่วยงาน 
ความกา้วหน้า 

(2558/04) 
หมายเหตุ 

ม่วง 

บางใหญ่ – 

บางซื่อ 

รฟม. 

ก าลังก่อสรา้ง 

(96%) 

เลื่อน

ก าหนดการ

เปิด

ให้บริการ

เป็นสิงหาคม 

2559 

บางซื่อ – 

ราษฎร์บรูณะ 

ศึกษาความ

เป็นไปได้ และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

น้ าเงิน 

หัวล าโพง – 

บางแค  
รฟม. 

ก าลังก่อสรา้ง  

บางซื่อ – ท่า

พระ 

ก าลังก่อสรา้ง 

(56%) 

ก่อสร้างเสร็จ

ในปี 2562 

เขียว 

แบริ่ง – 

สมุทรปราการ 
รฟม. 

ก าลังก่อสรา้ง 

(44%) 

ก่อสร้างเสร็จ

ในปี 2563 

หมอชิต – 

สะพานใหม่ –  

คูคต 

รฟม. ประมลู 
ได้ผู้รับเหมา 

เดือน
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เมษายน 

2558 

สมุทรปราการ 

– บางปู 
รฟม. 

ศึกษาความ

เป็นไปได้ และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ชมพ ู
แคราย – มีน

บุร ี
รฟม. เสนอครม. 

เลื่อนไป

ก่อสร้างป ี

2560 

ส้ม 
ตลิ่งชัน – มีน

บุร ี
รฟม. 

ศึกษาความ

เป็นไปได้ และ

ประชาสัมพันธ์ 

เลื่อนการ

ประมลูไปใน

ปี 2559 

รถไฟฟ้า

ARL 

ดอนเมือง- 

พญาไท 
รฟท. 

ศึกษาความ

เป็นไปได้ และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

แดงเข้ม 

หัวล าโพง – 

บางซื่อ – 

รังสิต – 

ธรรมศาสตร ์

รฟท. 
ก าลังก่อสรา้ง 

(16%) 
 

หัวล าโพง – 

บางบอน 

รฟท. ศึกษาความ

เป็นไปได้ และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

แดงอ่อน 

บางซื่อ – 

หัวหมาก 

รฟท. ก่อสร้างเสร็จ

สมบูรณ ์
 

ตลิ่งชัน – 

ศาลายา 

รฟท. 
เสนอครม.  

 

 



 

61 

 

1-4 การสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit; BRT) 

หัวข้อ การขยายเส้นทางรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

รายละเอียด รถโดยสารด่วนพิเศษ ส่วนขยายจาก ราชพฤกษ ์ถึงตลาดพล ู

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กรุงเทพมหานคร (บรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

ไม่ม ี

ข้อคิดเห็น - อยู่ในขั้นวางแผน กรงุเทพมหานครท าการประเมินโครงการ

ปัจจุบันของรถโดยสารด่วนพิเศษ จากรายงานระบุว่ามี

จ านวนผู้โดยสารเพ่ิมมากขึ้น แต่โครงการนีไ้ม่ท าก าไรมาก

นัก ดังน้ันผู้ว่าฯกทม.ก าลังพิจารณาการเปลีย่นนโยบาย โดย

ในขณะนี้มรีถไฟฟ้ารางเดี่ยวเป็นอีกทางเลือก 

- ในขั้นน้ี ผู้ศกึษายังรวมมาตรการนี้ในรายการ 

กรุงเทพมหานครยังตอ้งพิจารณาว่าจะยังให้มีมาตรการนี้อยู่

ต่อไปหรือในขั้นตอนสุดท้าย 

- มีแผนระยะยาวส าหรบัโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษรวม 12 

เส้นทาง 

 

 

1-5 การพฒันา/การปรับปรุงการคมนาคมทางน้ า 
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หัวข้อ คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย และ คลองภาษีเจริญ 

รายละเอียด 1. คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย; 11 กม. 9 สถาน ี

 

2. คลองภาษีเจริญ; 11.5 กม. 15 สถาน ี

 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 
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ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กรุงเทพมหานคร (บรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด) กรมเจ้าท่า 

คค. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (2556-2558) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

ไม่ม ี

ข้อคิดเห็น - 

 

2) การขนส่งสาธารณะ (มาตรการสนับสนุน) 

2-1 การพฒันาการเชือ่มต่อของระบบขนส่งสาธารณะ 

หัวข้อ การก่อสร้างทางเท้าลอยฟ้า 3 เส้นทาง 

รายละเอียด - ก่อสร้างทางเท้าลอยฟา้ระหว่างรถไฟฟ้า BTS สถานีบาง

หว้า และสถานีท่าเรือตากสิน (บนคลองภาษีเจริญ ) 0.24 

กม. 

- ก่อสร้างทางเท้าลอยระหว่างรถไฟฟ้า BTS (สถานีบางนา - 

สถานีอุดมสุข) และจุดเชื่อมต่อบางนา 0.24 กม. 1.4 กม. 

- ก่อสร้างทางเท้าลอยฟา้ (725 เมตร) และติดตั้งทางเดินเลื่อน

อัตโนมัต ิ(345 เมตร) ระหว่างรถไฟฟ้าBTS สถานีสะพาน

ตากสิน และสถานีสุรศักดิ์ (จะให้รื้อถอนชานชาลาสถานี

สะพานตากสินปัจจุบันเพ่ือด าเนินการก่อสร้างรางรถไฟฟ้า

ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา) 
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ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (การก่อสรา้งเริ่มตั้งแต่ปลายป ี2557) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

2-2 การพฒันาเส้นทาง  

หัวข้อ การป้อนการบรกิารรถโดยสารสาธารณะ 

รายละเอียด เพ่ือด าเนินการป้อนบริการรถโดยสารสาธารณะ 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม สนข. คค. ขสมก. กรมการขนส่งทางบก 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 



 

65 

 

ข้อคิดเห็น - โครงการนี้อยูร่ะหว่างพิจารณาโดยกรุงเทพมหานคร ใน

ฐานะผู้บริหารจัดการเดินรถ 

- กรุงเทพมหานครต้องส่งข้อเสนอให้รัฐบาล เมื่อส่งรายงาน

การศกึษาความเป็นไปได้และพิจารณาเน้ือหาของโครงการ

แล้ว กรุงเทพมหานครจึงจะสามารถเริม่ด าเนินโครงการได้

ภายใน 1 หรือ 2 ปี 

 

2-3 การสร้างที่พักผู้โดยสารทีป่้ายรถประจ าทาง 

หัวข้อ ปรับปรุง/ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารทีป้ายรถประจ าทาง 

รายละเอียด ริเริ่มให้ใช้ไฟLED ที่ศาลาพักผู้โดยสารประจ าทาง: 2,265 

แห่ง (หลอดLED 3 หลอด/แห่ง) ป้ายโฆษณา 4,530 (หลอด

LED 3 หลอด/ปา้ย) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม. (ผู้รับสทิธิ)์  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

2-4 การสร้าง/การขยายโครงการจอดแล้วจร (Park & Ride) 

หัวข้อ การพฒันาส่ิงอ านวนความสะดวกทีจ่อดแลว้จรจ านวน 4 แห่ง 
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รายละเอียด บางใหญ่ ตลิ่งชัน บางแค แบริ่ง 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม. คค. ทล. ทช. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

ไม่ม ี(*การลดการปลดปล่อยรวมอยู่ในหัวขอ้ 1-3 หรือใน

บรรทดัอื่นๆ) 

ข้อคิดเห็น ระดับนโยบายโดยผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 

2-5 การใช้ระบบตั๋วรว่ม (Common Ticket System) 

หัวข้อ การใช้ระบบตั๋วร่วม 

รายละเอียด -  เริ่มน าระบบตั๋วร่วมมาใช้กับรถโดยสารด่วนพิเศษ รถไฟฟ้า 

BTS รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) รถไฟฟ้า ARL 

-  ขยายไปใชก้ับรถโดยสาร เรือ และทางดว่น 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ทางอ้อม (สนับสนุน) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนข. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (2558) ส าหรับรถโดยสารดว่นพิเศษ รถไฟฟ้า BTS 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) และรถไฟฟา้ ARL 

ระยะยาว ส าหรับรถโดยสารและทางดว่น 
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การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

3) มาตรการด้านยานยนต ์

3-1 การใช้ยานยนต์มลพิษต่ า (Low Emission Vehicles; LEV) เริ่มที่ยานยนต์

สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ การใช้ยานพาหนะมลพิษต่ า (low emission vehicles: LEV) 

เริ่มที่ยานยนต์สาธารณะของ กทม. 

รายละเอียด เริ่มอภิปรายเพ่ือปรับเกณฑก์ารจัดซื้อกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

(หลังจากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์มลพิษต่ าเมื่อถึงระยะ

ที่ต้องเปลี่ยนของแต่ละยานพาหนะ) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

87,000 ตันต่อป ี

ข้อคิดเห็น จ านวนยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ณ สิน้ปี 2556 
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รถแทรคเตอร ์439 คัน 

รถบดถนน 12 คัน 

รถบรรทกุ (รถกระบะ ฯลฯ) 982 คัน 

รถพ่วง 4 คัน 

รถเก๋ง (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) 1,281 คัน 

รถไมโครบัส และ รถตู้ (เกิน 7 ที่นั่ง) 1,950 คัน 

รถบัส 131 คัน 

รถบรรทกุ 4,106 คัน 

รถจกัรยานยนต ์2,764 คัน 

 

3-2 การใช้รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ทีใ่ช้เชื้อเพลง NGV 

หัวข้อ การใช้รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่ใช้เชือ้เพลง NGV หรือ 

ยานยนต์มลพิษต่ า (LEV) 

รายละเอียด การใช้รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่ใช้เชือ้เพลง NGV 

จ านวน 3,184 คัน 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ทางอ้อม (สนับสนุน) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ขสมก. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

25,000 ตันต่อป ี

ข้อคิดเห็น - 
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3-3 การส่งเสริมการขบัขี่อย่างประหยัด (Eco-driving) 

หัวข้อ  การอบรมการขับขี่อย่างประหยัดให้แก่พนักงานขับรถของ

กรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าท่ีของ กทม. 

รายละเอียด 1.การอบรมการขับขี่อย่างประหยัดให้แก่พนักงานขับรถของ

กรุงเทพมหานคร พนักงานขับรถเก็บขยะ รถบรรทุก และรถ

บริการอื่นๆ  

2. ขยายการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าท่ีของกทม. 

3. จดัการสัมมนา และ หลักสตูรการฝกึอบรม 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนข. กรมการขนส่งทางบก ทล. กทพ.: จัดสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

120,000 ตันต่อป ี

ข้อคิดเห็น - 

 

 

4) การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต ์

4-1 การสร้าง/การขยายเส้นทางจักรยาน 
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หัวข้อ การพฒันาเส้นทางจกัรยาน 12 เส้นทาง/ขยายเส้นทาง

จักรยาน 1 เส้นทาง/สร้างเส้นทางจักรยานใหม่ 9 เส้นทาง/

พัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหว่างทางเอก และทาง

โท/“เส้นทางจักรยานใต้ทางด่วน” 

รายละเอียด - พัฒนาเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทาง 

1. ถนนสาทร  2.8 กม. 

2. ถนนริมชายทะเลบางขุนเทียน 11.5 กม.  

3. ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม 24 กม. 

4. ถนนเพชรเกษม 16 กม. 

5. ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 12.5 กม. 

6. ถนนลาดพร้าว 21 กม. 

7. ถนนรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราช 4.4 กม. 

8. ถนนพุทธมณฑลสาย 2  8 กม. 

9. ถนนอุทยาน 3.8 กม. 

10. ถนนจรัญสนิทวงศ์-รัชดาภิเษก 14 กม. 

11. ถนนคลองภาษีเจริญ 1.3 กม. 

12. ถนนดวงพิทักษ ์ 1 กม. 

- ขยายเส้นทางจกัรยาน 1 เส้นทาง 

1. ถนนพัฒนาการ 2.8 กม. 

- สร้างเส้นทางจักรยานใหม่ 9 เส้นทาง  

1. ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมภพ 5.25 กม. 

2. ถนนราษฏร์อุทิศ-เลียบวาร1ี3.6 กม. 

3. ถนนศรีนครินทร ์7 กม. 

4. ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2)  10 กม.  
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5. ถนนเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ-์กาญจนา

ภิเษก 2 กม. 

6. ถนนพุทธมณฑลสาย 3  10.4 กม. 

7. ถนนทววีัฒนา 8.5 กม.  

8. ถนนบางกระด ี3.6 กม. 

- พัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหว่างทางเอก และ

ทางโท 

- สร้าง “เส้นทางจักรยานใต้ทางด่วน” 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง (ทางอ้อม (สร้าง “เส้นทางจักรยานใต้ทางด่วน”)) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  กทม. สนข. กทพ. (ทางจักรยานใต้ท่างด่วน)  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (โครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะเริ่มสร้าง

ภายในปีน้ี) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น ส าหรับโครงการ “เส้นทางจักรยานใต้ทางดว่น” นั้นโครงการ

น าร่องจะท าที่เส้นทางศรีรชั (กระทรวงคมนาคมใช้เจ้าหน้าท่ี

ของทางด่วน) 

- ความกา้วหน้า (ณ สิงหาคม 2558) 

- ปรับปรุงเส้นทางจกัรยาน 12 เส้นทาง 

 1. ถนนสาทร   เสร็จสมบูรณ ์

 2. ถนนริมชายทะเลบางขุนเทียน เสร็จสมบูรณ ์

 3. ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม อยู่ระหว่างปรับปรุง 
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4. ถนนเพชรเกษม 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 5. ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เสร็จสมบูรณ ์

 6. ถนนลาดพร้าว 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 

7. ถนนรอบพระบรมราชานุสาว

รีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ระหว่างปรับปรุง 

 8. ถนนพุทธมณฑลสาย 2   

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 9. ถนนอุทยาน 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 

10. ถนนจรัญสนิทวงศ์-

รัชดาภิเษก 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 11. ถนนคลองไผ่สิงห์โต เสร็จสมบูรณ ์

 12. ถนนดวงพิทักษ ์  

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 - ขยายเส้นทางจักรยาน 1 เส้นทาง  

 1. ถนนพัฒนาการ 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 - สร้างเส้นทางจกัรยานใหม่ 9 

เส้นทาง  

 

1. ถนนพหลโยธิน-รตันโกสินทร์

สมภพ ก าลังก่อสรา้ง 

 2. ถนนราษฏร์อุทิศ-เลียบวาร ี

ก่อสร้างเสร็จ

สมบูรณ ์
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3. ถนนศรีนครินทร ์

ก่อสร้างเสร็จ

สมบูรณ ์

 4. ถนนเสรีไทย 

ขั้นศึกษาและ

ออกแบบ 

 

5. ถนนเชื่อมระหว่างถนนจรัญ

สนิทวงศ-์กาญจนาภิเษก ก าลังก่อสรา้ง 

 6. ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ก าลังก่อสรา้ง 

 7. ถนนทววีัฒนา ก าลังก่อสรา้ง 

 8. ถนนบางกระด ี เสร็จสมบูรณ ์

- พัฒนาการเชื่อมต่อเส้นทางจักรยานระหวา่งทางเอก 

และทางโท 

  อยู่ระหว่างปรับปรุง 

- สร้าง “เส้นทางจักรยานใต้ทางด่วน” 

  ก าลังก่อสรา้ง 
 

 

4-2 การขยายบรกิารจักรยานเช่าสาธารณะ 

หัวข้อ การขยายบรกิารจักรยานเช่าสาธารณะ 

รายละเอียด เพ่ิมจ านวนสถานีเป็น 250 สถานี และจ านวนจักรยานเป็น 

10,000 คัน ในย่านธุรกิจ และตามแนวรถไฟฟ้า BTS และ 

รถไฟฟ้า MRT 
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ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กรุงเทพมหานคร (บรษิัทเอกชน) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น – กลาง (2556-2560) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

4-3 การสร้าง/การขยายทางเดินเท้า 

หัวข้อ ปรับปรุงทางเดินเท้า 10 แห่ง/ปรับปรุงทางเขา้สู่สถานี 50 แห่ง 

รายละเอียด - พัฒนาทางเดินเท้า 10 แห่ง (พัฒนาผิวถนนและทางเดินเท้า) 
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1. ปรับปรุงผวิถนนประชาสุขและทางเดินเทา้ โดยเริ่ม

จากถนนสุทธิสารวินิจฉัยถึงถนนประชาสงเคราะห์ เขต

ดินแดง 

2. ปรับปรุงผวิถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตัง้แต่คอลง

สนามชัยถึงแยกพิทยาลงกรณ ์เขตบางขุนเทียน 

3. ปรับปรุงผวิถนนชนบทจากถนนริมมอเตอร์เวย์ถึง

ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตลาดกระบัง 

4. ปรับปรุงทางเดินเทา้บนถนนสายไหม เริ่มจากถนน

ริมคลองสอง ถึงถนนสุขาภิบาล 5 เขตสายไหม 

5. ปรับปรุงบาทวถิีบนถนนบางขุนเทียนโดยเริ่มจาก

เอกชัยถึงถนนพระราม 2 เขตบางบอนและเขตบางขุน

เทียน 

6. ปรับปรุงถนนบางแค โดยเริ่มจาก ด่านตรวจถึงถนน

ทวีวฒันา เขตบางแค 

7. บูรณะและเสริมความแข็งแรงของโครงสรา้งสะพาน

คลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 

8. ปรับปรุงถนนฉิมพลี โดยเริม่จากถนนบรมราชชนนี

ถึงถนนริมทางรถไฟ เขตตลิ่งชัน 

9. ปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง โดยเริ่มจากคลองพระยา

เพชรถึงคลองกาหลง เขตลาดกระบัง 

10. ปรับปรุงถนนราชมนตร ีโดยเริ่มจากถนนพุทธ

มณฑลสาย 1 ถึงคลองล าประโดงเขตภาษีเจริญ 

- ปรับปรุงทางเข้าสู่สถานี 50 แห่ง รวมถึงปรบัปรุงสิ่งอ านวนค

วามสะดวกทางเดินเท้า เป็นต้น 
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ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง/ทางอ้อม (ปรบัปรุงทางเข้าสู่สถาน ี50 แห่ง) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  กทม. คค. สนข. รฟม. และ ทช.  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - ความก้าวหน้า (ณ สงิหาคม 2558) 

- ปรับปรุงทางเดินเท้า 10 แห่ง 

  อยู่ระหว่างปรับปรุง 

- ปรับปรุงทางเข้าสู่ 50 สถาน ี

  ก าลังก่อสรา้ง  
 

5) การควบคุมปริมาณ/การเคลื่อนตัวจราจร 

5-1 การพฒันา/การปรับปรุงถนน สะพานและอุโมงค์ 

หัวข้อ สร้างถนนสายใหม่ 1 เส้นทาง/สร้างอุโมงค์ใหม่ 2 แห่ง/สรา้ง

สะพานใหม่ 1 แห่ง/ปรับปรุงถนน 7 สาย/ขยายสะพาน 1 แห่ง  

รายละเอียด - สร้างถนนสายใหม่ 1 เส้นทาง 

1. ถนนศรีนครินทร-์ร่มเกล้า (12.5 กม.) 

- สร้างอุโมงค์ใหม ่2 แห่ง 

1. ถนนศรีอยุธยา-พระราม 6 (0.8 กม.) 

2. พัฒนาการ – รามค าแหง –ถนนถาวรธวัช (0.9 กม.) 

- สร้างสะพานใหม่ 1 แห่ง 
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-      1. คลองหนองปรือ ถนนลาดกระบัง (50 ม.) 

- ปรับปรุงถนน 7 สาย 

1. ถนนคุ้มเกล้า จากถนนสุวิทวงศ์ถึงถนนเลยีบมอเตอร์

เวย ์(10กม.) 

2. ถนนรามค าแหงถึงถนนศรีนครินทร ์(ซอย

รามค าแหง 24) (1.6กม.) 

3. ถนนมิตรไมตร ีโดยเริ่มจากถนนวิภาวดรีงัสิตถึง

ถนนประชาสงเคราะห์ (0.8กม.) 

4. ถนนรองศาลากว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ถนน

มิตรไมตร ีถนนมติรไมตร ี3 และถนน

ประชาสงเคราะห์) (1.6กม.) 

5. ถนนราชวงศ์ โดยเริ่มจากถนนเยาวราชถึงถนนทรง

วาด (0.4กม.) 

6. ถนนสุทธาวาส 

7. พระราม 2 ซอย 84 (1.85 กม.)  

- ขยายสะพาน 1 แห่ง 

1. ขยายสะพานข้ามแยกอรณุอมรินทร ์(พรอ้มทางขึ้น-ลง) 

และขยายทางยกระดบัข้ามแยกศริิราช 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม.คค. สนข. ทล. ทช.  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 
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เรือนกระจก

โดยประมาณ 

ข้อคิดเห็น - ความก้าวหน้า (ณ สงิหาคม 2558) 

- สร้างถนนสายใหม ่1 เส้นทาง  

 1. ถนนสาทร 

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 

   

- สร้างอุโมงค์ใหม่ 2 แห่ง  

 1. ถนนศรีอยุธยา-พระราม 6  

ขั้นตอนประเมิน

ค่าใช้จ่าย 

 

2. พัฒนาการ – รามค าแหง –

ถนนถาวรธวชั 

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 

- สร้างสะพานใหม่ 1 แห่ง  

 1. คลองหนองปรือ 

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 

- ปรับปรุงถนน 7 สาย  

 1. ถนนคุ้มเกล้า ขั้นตอนออกแบบใหม ่

 2. ถนนรามค าแหง 

ขั้นตอนประเมิน

ค่าใช้จ่าย 
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3. ถนนมิตรไมตร ี

ขั้นตอนประเมิน

ค่าใช้จ่าย 

 

4. ถนนรอบศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 

 5. ถนนราชวงศ์ ก าลังก่อสรา้ง 

 6. ถนนสุทธาวาส* ก าลังก่อสรา้ง 

 7. พระราม 2 ซอย 84 

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 

- ขยายสะพาน 1 แห่ง  

 

1. ขยายสะพานข้ามแยกอรณุ

อมรินทร ์

ก าลังเปิดประมลู ((การ

จัดหาพัสดุด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-

Auction)) 
 

 

5-2 การปรับปรงุระบบสัญญาณจราจร 

หัวข้อ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบควบคุมเวลาแบบปรับเปลีย่น

อัตโนมัต(ิเพ่ิมเติม)ใน 5 แยก 

รายละเอียด ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบควบคุมเวลาแบบปรับเปลีย่น

อัตโนมัต(ิเพ่ิมเติม)ใน 5 แยก 

-     1. แยกถนนพระราม 3 – ถนนรัชดาภิเษก 

2. แยกถนนเพชรเกษม – เพชรเกษม 69 
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3. แยกถนนเพชรเกษม – เพชรเกษม 81 

4. แยกถนนสุขาภิบาล 1 – แฮปปี้แลนด ์

5. แยกถนนรามค าแหง – ราษฎร์พัฒนา (แยกมิสทีน) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ไม่ม ี

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (โครงการนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งและคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในส้ินเดือนตลุาคมน้ี) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

5-3 การควบคุมการจอดรถบนท้องถนน 

หัวข้อ โครงการควบคุมการจอดรถบนท้องถนน 

รายละเอียด 1. ถนนลาดพร้าว (แยกลาดพร้าว – แยกแฮปปี้แลนด์) 

2. ถนนพระราม 4 (สถานีรถไฟหัวล าโพง – แยกรชัดาภิเษก-

พระราม 4) 

3. ถนนสุขุมวิท-เพลินจิต-พระราม1 (แยกบางนา-พงษ์

พระราม) 

4. ถนนรามค าแหง-พระราม 9-จตุรทิศ (แยกคลองเจก็-แยก

รามค าแหง-ถนนจตรุทิศ) 

5. ถนนรชัดาภิเษก-ถนนอโศกดินแดง-ถนนอโศกมนตรี (แยก

ประชานุกลู – รชัดาภเิษก – แยกพระราม 4) 
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6. ถนนสาทรเหนือและสาทรใต ้

ถนนพหลโยธิน (อนุสาวรยี์ชัยสมรภูม ิ– ตลาดสะพานใหม่) 

7. ถนนเกษตรนวมินทร์ (แยกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ – 

แยกนวมินทร์) 

8. ถนนเพชรบุร ี– ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ (แยกอุรุพงษ์ – แยก

คลองตัน)  

9. ถนนวภิาวดีรังสติ 

10. ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 และถนนประชาราษฎร์ สาย 2 

11. ถนนสามเสน 

12. ถนนรามอินทรา 

13. ถนนแจ้งวัฒนะ 

14. ถนนงามวงศ์วาน 

15. ถนนประชาชื่น 

16. ถนนนวมินทร ์

17. ถนนลาดกระบัง 

18. ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

19. ถนนศรีนครินทร ์

20. ถนนเสรีไท 

21. ถนนเจริญกรุง 

22. ถนนจักรเพชร 

23. ถนนรม่เกล้า 

24. ถนนนราธวิาสราชนครินทร ์

25. ถนนบ ารุงเมือง 

26. ถนนกรุงเกษม 

27. ถนนเยาวราช 

28. ถนนสีลม 
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29. ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

30. ถนนเจริญนคร 

31. ถนนรชัดาภิเษก-ถนนพระราม 3 

32. ถนนรชัดาภิเษก-ตลาดพล ู 

33. ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

34. ถนนกรุงธนบุร ี

35. ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 

36. ถนนประชาอุทิศ 

37. ถนนเพชรเกษม 

38. ถนนพระราม 2  

39. ถนนราชพฤกษ ์

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ทางอ้อม (สนับสนุน) 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สตช. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - 

 

6) การสร้างความตระหนักสาธารณะ 

6-1 การส่งเสริมให้ใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

หัวข้อ การส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
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รายละเอียด - รณรงคก์ารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ 

- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะฟรีในวันส าคัญต่างๆ  

เช่น วันเดก็ วันปลอดรถ 

 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง กทม. คค. สนข. รฟม.  รฟท.  คพ. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (ทุกป)ี 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น กรุงเทพมหานครจะมโีครงการแบบเดียวกันภายในปีน้ี 

 

6-2การก าหนดเนื้อหาของชั้นเรยีนโรงเรียนให้เรียนรู้เกีย่วกับสิ่งแวดล้อมกับการ

ขนส่ง 
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หัวข้อ วิชาเกีย่วกับสิ่งแวดล้อม/การขนส่ง 

รายละเอียด จัดให้มีการรณรงค์เรือ่งส่ิงแวดล้อม/การขนส่งทุกโรงเรียนใน

กรุงเทพมหานคร (ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา) 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  กทม. คค. ศธ. สนข. ทล. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น (ทกุปี) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น ทุกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (438 

โรงเรยีน) ด าเนินหลักสูตรการศกึษาเป็นประจ าทุกป ีเจ้าหน้าท่ี

ของกรงุเทพมหานคร เป็นผู้สอน โดยหัวข้อที่สอนเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับความปลอดภยับนท้องถนน รวมทั้งประเด็นเกีย่วกับ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ซึ่งควรเป็นมาตรการเชิงบวก 

 

6-3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารและการสัมมนา 

หัวข้อ จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการและการสัมมนา 

รายละเอียด จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการและการสัมมนาเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม/การขนส่ง 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

โดยตรง 
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ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  กทม. คค. สนข. ทล. ขสมก. กรมการขนส่งทางบก  

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

*ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการเพ่ือการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น - การรวมประเด็นทางสิง่แวดล้อมไว้ในเนื้อหาของการสัมมนา

นั้นควรจะเป็นเรื่องมาตรการทีด่ ี

- รวมเรื่องการส่งเสริมยานยนต์มลพิษต่ า  

- ทบทวน/บังคับใชก้ฎหมาย/มาตรการ/พฤตกิารทางสังคม  
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5-2 ปฏบิตักิารลดมลพษิภาคการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และพลงังาน

ทางเลอืก 

(1) ภาพรวมของการปฏบิตักิาร 

ตารางดา้นล่างแสดงภาพรวมของการปฏิบัตกิารลดมลพิษเพ่ือการใช้พลังงานที่

มีประสิทธิภาพ และพลังงานทางเลือก 

หมวดหมู ่ กิจกรรมลดมลพิษที่เป็นไปได้ (มาตรการรับมือ) 

1.  

อาคาร

และสิ่ง

ปลูก

สร้างของ 

กทม. 

1-1. 

งาน

ปรับปรุง/

ซ่อมแซม

สิ่ง

อ านวย

ความ

สะดวก

เพ่ือการ

ประหยัด

พลังงาน 

1-1-1. 

งานทั่วไป 

ก จัดท าตารางก าหนดการงานปรับปรุงดดัแปลง

อาคารของกทม . 

ที่เป็นระบบ เพ่ือการจดัการพลังงานอยา่ง

เหมาะสม 

ข ด าเนินงานปรับปรุงดดัแปลงอาคารของกทม.

เพ่ือการประหยัดพลังงานอย่างเป็นระบบ 

ค เลือกโครงการต้นแบบส าหรับงานปรับปรุง

ดัดแปลงเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยน า

กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดมา

ปรับใช ้

ง ตั้งข้อก าหนดด้านการประหยัดพลังงานส าหรับ

การปรับปรุงสิ่งปลกูสร้างของ กทม. และตั้ง

มาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับสูง  ปรับปรุงเพื่อให้ได้การรับรอง

มาตรฐานดา้นการประหยัดพลังงาน (เช่น 

CASBEE หรือ LEED เป็นต้น) 
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จ พิจารณางานปรับปรุงดัดแปลง งานดา้นการ

ต่อขยาย ให้รองรับการใช้งานสิ่งอ านวยความ

สะดวกในอนาคตเมื่อมีการใช้งานเต็มอตัรา 

ฉ น าความรู/้ประสบการณ์จากบริษัทเอกชนมา

ใช้ในงานปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1-1-2. 

ปรับปรุง

ความสามา

รถของ

ฉนวนกัน

ความร้อน 

(เทคนิค

การ

ปรับปรุง) 

ก ใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 

ข ปรับปรุงฉนวนกันความร้อนภายนอก และการ

กันน้ า 

ค ใช้รูปแบบหลังคาสีเขยีว 

ง ปรับปรุงหน้าต่างป้องกันความร้อน (ใช้กระจก

ที่ป้องกันความร้อนไดสู้ง เช่น กระจกแผร่ังสี

ต่ า หรือ Low-e glass) 

จ ปรับปรุงหน้าต่างป้องกันความร้อน (ติดตั้งฟลิ์ม

กันความร้อน) 

ฉ ควบคุมการแผร่ังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ 

โดยติดตั้งช่องระบายอากาศบนหลังคา หรอื

ติดตั้งชายคา 

1-1-3. 

ลดภาระ

การท างาน

ของ

เครื่องปรับ

อากาศ/

ระบาย

อากาศ 

ก เปลี่ยนอุปกรณ์ในเครือ่งปรับอากาศให้เป็น

แบบที่ประหยัดพลังงาน 

ข ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงลมแบบแปรผันได ้

ค ใช้ระบบปรับอากาศแบบ Task & Ambient 

ซึ่งควบคุมโดยการเคลื่อนไหว/เซนเซอรว์ัด

อุณหภูม ิเวลา เป็นต้น 

ง ใช้พัดลมประสิทธิภาพท างานสูง (อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนสุทธิ) 
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(เทคนิค

การ

ปรับปรุง

ดัดแปลง) 

จ ใช้ระบบการผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration 

System) 

1-1-4. 

ลดภาระ

การท างาน

ของไฟ

แสงสว่าง 

(เทคนิค

การ

ปรับปรุง

ดัดแปลง) 

ก ใช้การส่องสว่างจาก LED หรือ หลอดฟลูออ

เรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง (HF Fluorescent) 

ข ใช้การส่องสว่างที่จ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ (Task 

Ambient Lighting) 

ค ติดตั้งการส่องสว่างทีท่ างานตามเซนเซอรก์าร

เคลื่อนไหวที่ห้องน้ า ระเบียง หรือบันได 

ง ใช้เซนเซอร์วัดแสงสวา่งตอนกลางวัน เพ่ือลด

การใช้พลังงานตอนกลางวัน 

1-1-5. 

ลดการใช้

พลังงาน

จากการ

ประหยัด

น้ า 

ก เปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นแบบประหยัดน้ า 

ข ใช้ระบบหมุนเวยีนน้ าฝนกลับมาใช ้

ค ใช้ระบบหมุนเวยีนน้ าเสียกลับมาใช ้(ใช้เป็น

น้ าในถังชกัโครก) 

1-1-6. 

อื่นๆ 

ก ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

ข ใช้ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร BEMS 

(Building Energy Management System) 

ค แทนที่ไฟถนนดว้ย LED 

ก สร้างอาคารที่ใช้พลังงงานประสิทธิภาพสูง 
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1-2. การ

พิจารณา

การ

ประหยัด

พลังงาน

ส าหรับ

การ

ก่อสร้าง

ใหม่ 

1-2-1. 

งานทั่วไป 

ข ก าหนดให้การก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวก

ใหม่ของ กทม. อยูภ่ายใต้มาตรฐานด้าน

พลังงาน (CASBEE หรือ LEED เป็นต้น) 

1-3. การ

รณรงค์

ให้ข้อมูล 

1-3-1. จัด

กิจกรรม

รณรงค์แก่

ประชาชน 

ก ส่งเสริมการให้ความรูด้้านส่ิงแวดล้อมที่

โรงเรยีน 

ข สนับสนุนการจัดนทิรรศการสินค้าประหยดั

พลังงานส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกของ 

กทม. 

ค แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประหยัด

พลังงานของสิ่งอ านวยความสะดวกของ กทม. 

โดยจัดกิจกรรมอภิปรายด้านการประหยัด

พลังงานหรือแสดงทางหน้าจอ 

ง สนับสนุนการติดตั้ง “ม่านสีเขียว” (Green 

Curtain) ที่โรงเรียนเพื่อลดภาระการท างาน

ของเครื่องปรับอากาศ 

จ จัดการประชุมด้านการปรับปรุงดัดแปลงเพือ่

การประหยัดพลังงาน โดยมีส่วนร่วมจาก

สาธารณชน เช่น เดก็นักเรียน การจัดในที่

สาธารณะ 

ก ยกประเด็นด้านการตั้งค่าอุณหภูมิความเย็น 
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1-3-2. จัด

กิจกรรม

รณรงค์แก่

หน่วยงาน

ต่างๆ  

ข ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการ

ประหยัดพลังงาน 

ค ปิดไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างช่วงพกักลางวัน 

ง ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์

ส านักงานอัตโนมตัิให้ประหยัดพลังงาน 

1-4. การ

สนับสนุน

เมือง

คาร์บอน

ต่ า 

1-4-1. 

จัดท าพ้ืนที่

ต้นแบบ 

ก ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบคาร์บอนต่ า ซึ่งใช้

มาตรการ Top Runner (การเปรียบเทียบกบั

ตัวอย่างที่ให้ผลสมัฤทธิ์สูงสุด) และมกีารลงทุน

ด้านอุปกรณ์คาร์บอนต่ าอย่างเต็มที ่

2. กลุ่ม

อาคาร

อื่นๆ 

(เพ่ือการ

อยู่อาศัย/

การค้า/

การ

อุตสาหก

รรม)  

2-1. 

อาคาร

เพ่ือการ

อยู่อาศัย 

2-1-1. 

สนับสนุน

บ้าน

ประหยัด

พลังงาน 

ก สนับสนุนบ้านเดี่ยวคาร์บอนต่ า/การเผยแพร่

ข้อมูลต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost -benefit) 

โดยใชต้้นทุนตลอดอายุ (Life Cycle Cost; 

LCC) มาพิจารณา การจัดนิทรรศการส่งเสรมิ 

และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่ของ กทม. 

ข น าเสนอ และสนับสนุน อุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกท่ีใช้ในบ้านประหยัดพลังงาน 

(หลอดไฟ LED ระบบปรับอากาศประหยดั

พลังงาน หรืออุปกรณผ์ลติน้ าร้อน เป็นต้น) 

 

2-1-2. 

สนับสนุน

งาน

ซ่อมแซม

เพ่ือการ

ก เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน์จากงาน

ซ่อมแซมเพื่อประหยัดพลังงาน 

ข สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัด

พลังงาน: การปรับปรงุการกันความร้อนโดย

ใช้กระจก 2 ชั้น (double glazing) และฟลิม์
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ประหยัด

พลังงาน 

กันความร้อน การเปลีย่นอุปกรณ์ปรับอากาศ

ใหม่ (ระบบสนับสนุน เป็นต้น) 

2-1-3. 

สนับสนุน

อุปกรณ์

ไฟฟ้า

ประหยัด

พลังงาน 

ก จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ประหยัดพลังงานที่ใชใ้นบ้าน 

(เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทวีี เป็นต้น) 

2-1-4. 

สนับสนุน

การปฏิบัติ

เพ่ือการ

ประหยัด

พลังงาน 

ก ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน 

(จัดท าการท าความสะอาดฟรี) 

2-1-5. 

อื่นๆ 

ก สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล (ระบบ

สนับสนุน หรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา)  

2-2. 

อาคาร

เพ่ือ

การค้า/

ธุรกิจ 

2-2-1. 

สนับสนุน

อาคาร

ประหยัด

พลังงาน 

ก ให้สิ่งจูงใจด้านการเงินส าหรับโรงงานทีม่ีการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(การลดภาษ ีเงินสนับสนุน การปลอดดอกเบีย้ 

เป็นต้น) 

2-2-2. 

สนับสนุน

งาน

ซ่อมแซม

เพ่ือการ

ก ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานที่อาคาร

ทั่วไป 

ข สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy 

Service Company; ESCO) ให้กับอาคาร

ปัจจุบัน (แนะน าธุรกิจ ESCO ส่งเสริม/
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ประหยัด

พลังงาน

ในอาคาร

ปัจจุบัน 

โฆษณา ให้ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยด้าน

การประหยัดพลังงาน) 

ค สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัด

พลังงาน: การปรับปรงุการกันความร้อนโดย

ใช้กระจก 2 ชั้น (double glazing) และฟลิม์

กันความร้อน การเปลีย่นอุปกรณ์ปรับอากาศ

ใหม่ (ระบบสนันสนุน เป็นต้น) 

ง เผยแพร่การค านวณตน้ทุน-ผลประโยชน ์จาก

การใช้อุปกรณ์ควบคมุอัตโนมัติเพ่ือตดัการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด (Electricity Peak-cut) 

2-2-3. 

สนับสนุน

การปฏิบัติ

เพ่ือการ

ประหยัด

พลังงาน 

ก สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์เป็นต้น) 

ข ยกประเด็นด้านการตั้งค่าอุณหภูมิความเย็นใน

อาคารทั่วไป ปิดไฟส่องสว่างขณะชว่งพัก

กลางวัน 

ค ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์

ส านักงานอัตโนมตัิให้ประหยัดพลังงาน 

ง ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการ

ประหยัดพลังงาน 

2-2-4. 

อื่นๆ 

ก สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล(ระบบ

สนับสนุน หรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา) 

2-3. 

อาคาร

เพ่ือการ

อุตสาหก

รรม 

2-3-1. 

สนับสนุน

โรงงาน

ประหยัด

พลังงาน 

ก ให้สิ่งจูงใจด้านการเงินส าหรับโรงงานทีม่ีการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(การลดภาษ ีเงินสนับสนุน การปลอดดอกเบีย้ 

เป็นต้น) 
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2-3-2. 

สนับสนุน

งาน

ซ่อมแซม

เพ่ือการ

ประหยัด

พลังงาน 

ก ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานส าหรับ

โรงงานทั่วไป  

ข สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัด

พลังงาน (ระบบสนับสนุน เป็นต้น) 

ค เผยแพร่การค านวณตน้ทุน-ผลประโยชน ์จาก

การใช้อุปกรณ์ควบคมุอัตโนมัติเพ่ือตดัการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด (Electricity Peak-cut) 

2-3-3

สนับสนุน 

การปฏิบัติ

เพ่ือการ

ประหยัด

พลังงาน 

ก จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านเทคนิคการประหยัด

พลังงานของโรงงาน (ส าหรับ SMEs) 

ข ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการ

ประหยัดพลังงาน 

2-3-4.อื่นๆ ก สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล(ระบบ

สนับสนุนหรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา) 

ข สนับสนุนการน าความร้อนที่ระบายทิ้งกลับมา

ใช้ประโยชน ์
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(1) รายละเอียดแตล่ะการปฏิบัตกิาร 

การปฏิบัตกิารต่างๆในตารางก่อนหน้าน้ีอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) อาคารและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร 

1-1 งานปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการประหยดัพลังงาน 

1-1-1 งานทั่วไป 

หัวข้อ จัดท าตารางก าหนดการงานปรับปรุงดดัแปลงอาคารของกทม. 

ที่เป็นระบบ เพ่ือการจดัการพลังงานอยา่งเหมาะสม 

รายละเอียด ก. แก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเภท และจ านวนอาคาร 

และปริมาณและประเภทการใช้พลังงาน เช่นเดียวกับ

เง่ือนไขอื่นๆ  

ข. แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีส าหรับการปรับปรุงด้าน

ราคา ระยะเวลาด าเนนิการ และเงื่อนไขอื่นๆ 

ค. ศึกษาเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ง. เตรียมโครงการต่างๆ ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และล าดับ

ความส าคัญของโครงการต่างๆ 

จ. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ฉ. จัดท าก าหนดการที่เป็นระบบ  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืนๆ : ทุกส านักย่อย และทกุส านักงานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  JICA พพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 
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ข้อคิดเห็น มีความต้องการด่วน เป็นกุญแจส าคัญท่ีน าไปสู่วิธีการรับมือ

อื่นๆ อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัตกิารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศน้ันต้องการแผนระยะยาวที่เป็นระบบ 

 

 

 

 

หัวข้อ ด าเนินงานปรับปรุงดดัแปลงอาคารของกทม.เพ่ือการประหยัด

พลังงานอย่างเป็นระบบ 

รายละเอียด ก.       ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละภาคสว่น 

ข. ศึกษาข้อมลูและวางแผนอย่างละเอียด 

ค. ด าเนินการปรับปรุงดดัแปลงอาคารโดยอาศัยกรอบเวลา

ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง พพ. ทส. 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบใน “วิธีการแบบดูแลบา้นเรือน” 

ต้องมีขั้นตอน “การพฒันากระบวนการและการน าไปปฏิบัติ

อย่างเป็นระบบ” โดยตอ้งเริ่มที่วางตารางการปรับปรุงอย่างเป็น

ระบบ (ขั้นตอน 1-1-1ก) 
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หัวข้อ ตั้งข้อก าหนดด้านการประหยัดพลังงานส าหรับการปรบัปรุงสิ่ง

ปลูกสร้างของ กทม. และตั้งมาตรฐานการใชพ้ลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพในระดบัสูง  ปรับปรุงเพื่อให้ได้การรับรอง

มาตรฐานดา้นการประหยัดพลังงาน เช่น CASBEE หรือ 

LEED เป็นต้น  

รายละเอียด ก. ศึกษาเง่ือนไขและข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพ่ือการ

ใช้พลังงานที่มปีระสทิธิภาพ (CASBEE หรือ LEED เป็น

ต้น) 

ข. ยื่นขอใบรับรองงานปรับปรุงเพ่ือประหยัดพลังงาน 

(CASBEE หรือ LEED เป็นต้น) 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  ที่ปรึกษาเอกชน สถาบันการอาคารเขยีว 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น กทม.มีความท้าทายในเรื่อง LEED หรือ CASBEE แต่จะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์/โอกาสของ LEED 

(ประเภทใบรับรอง) 

หัวข้อ เลือกโครงการต้นแบบส าหรับงานปรับปรุงดัดแปลงเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน โดยน ากรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุดมาปรับใช้ 

รายละเอียด ก. ศึกษาและรวบรวมต้นแบบที่เหมาะสมเพื่อการประหยัด

พลังงาน 
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ข. เลือกรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสทิธิภาพสูง 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น กทม. พยายามทีจ่ะปรบัใชแ้นวคดิ/นโยบายเครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีม่ี

ประสทิธภิาพสงูในงานปรบัปรงุ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่

กับราคา/งบประมาณที่เหมาะสม 
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หัวข้อ พิจารณางานปรับปรุงดัดแปลง งานดา้นการต่อขยาย ให้

รองรับการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกในอนาคตเมื่อมีการ

ใช้งานเต็มอัตรา 

รายละเอียด ก. ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปลีย่นอุปกรณ์และ

เครื่องจักร ศกึษาแนวทางที่จะลดผลกระทบนั้น 

ข. พิจารณาการปรับเปลีย่นที่เหมาะสม 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น (2555-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติ โดยเฉพาะการบริการจัดการคลังวัสดุ 
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1-1-2 ปรับปรุงความสามารถของฉนวนกันความร้อน  (เทคนิคการปรับปรุง) 

หัวข้อ ใช้ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมูลและเลือกฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาที่

เหมาะสม 

หัวข้อ น าความรู/้ประสบการณ์จากบริษัทเอกชนมาใช้ในงาน

ปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียด ก.       การคัดเลือกผูร้ับเหมาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค.       ติดตั้งอุปกรณต์ามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

- 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น ไม่มีนโยบายที่จะร่วมมือกับบรษิัทเอกชนเน่ืองจากข้อบังคับ

ของรัฐ/ข้อจ ากัดทางกฏหมาย 
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ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะสั้น (2555-2558) CO2 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 864.0 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-2) 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่อาคารต่างๆ ของกทม. 

 

หัวข้อ 

ปรับปรุงฉนวนกันความร้อนภายนอก และการกันน้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกฉนวนกันความร้อนภายนอก และการ

กันน้ าที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 
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หัวข้อ ใช้รูปแบบหลังคาสีเขยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกรูปแบบหลังคาสีเขียวที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะสั้น (2555-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.864 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-2) 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่อาคารต่างๆ ของกทม. 
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ผู้เกี่ยวข้อง  องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์กรมหาชน)   

สมาคมสถาปนิกสยาม  สถาบันการอาคารเขยีว 

แผน ระยะสั้น (2555-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี =0.864 พนัCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการปฏิบตัิการ

ใน 1-1-2) 

ข้อคิดเห็น อาคารเดิม: นโยบายนีเ้น้นโดยผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครที่

จะท าการบูรณะหลังคาสีเขียวซึ่งขึ้นอยูก่ับเงือ่นไขที่เหมาะสม 

อาคารใหม:่ ต้องท าในอาคารใหม่ทั้งหมดตัง้แต่ขั้นตอนการ

ออกแบบ 

 

 

หัวข้อ ปรับปรุงหน้าต่างป้องกันความร้อน (ใช้กระจกที่ป้องกันความ

ร้อนได้สูง เช่น กระจกแผ่รังสตี่ า หรือ Low-e pair glass)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกหน้าต่างป้องกันความร้อนที่

เหมาะสม 
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ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณต์ิดตัง้อุปกรณ์ตาม

แผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: - 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  สมาคมสถาปนิกสยาม  สถาบันการอาคารเขียว 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.864 CO2เทียบเท่า *(รวมทกุการปฏบิัตกิารใน 

1-1-2) 

ข้อคิดเห็น ต้องพิจารณามาตรการตอบโต้นี้กับสมาคมสถาปนิกสยาม และ

สถาบันการอาคารเขียวเนื่องจากลักษณะของสภาพอากาศ

ของกรงุเทพฯ อาจจะไม่เหมาะกับ กระจกแผ่รังสีต่ า หรือ Low-

e pair glass 

 

หัวข้อ  ปรับปรุงหน้าต่างป้องกันความร้อน (ติดตั้งฟลิ์มกันความร้อน) 
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รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกฟิล์มกันความร้อนที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง พพ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.864 พนัCO2เทียบเท่า  *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-2) 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่อาคารต่างๆ ของกทม. 

 

หัวข้อ ควบคุมการแผร่ังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งช่อง

ระบายอากาศบนหลังคา หรือตดิตั้งชายคา 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกตัวควบคุมการแผ่รังสจีากดวง

อาทิตย์ที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.    สมาคมสถาปนิกสยาม 

แผน ระยะกลาง  )2559-2561(  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.864 พนัCO2เทียบเท่า  *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-2) 
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ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร 

 

1-1-3 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ/ระบายอากาศ (เทคนิคการปรับปรุง

ดัดแปลง) 

หัวข้อ เปลี่ยนอุปกรณ์ในเครือ่งปรับอากาศให้เป็นแบบที่ประหยัด

พลังงาน 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงใน

เครื่องปรับอากาศปัจจบุัน 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 25.192 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่อาคารต่างๆ ของกทม. 

โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์/เง่ือนไขของแต่

ละอาคาร และขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ  

 

หัวข้อ ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงลมแบบแปรผันได ้

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกอุปกรณ์ควบคุมแรงลมแบบแปรผันได้

ที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์
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ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 15.115 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-3) 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้ระบบปรับอากาศแบบ Task & Ambient ซึ่งควบคุมโดย

การเคลื่อนไหว/เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ เวลา เป็นต้น  

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกระบบเครื่องปรับอาคารแบบ Task 

& Ambient ที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต  

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะกลาง  )2559-2561 ( และ ระยะยาว  )2562-2566(  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 15.115 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-3) 
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ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้พัดลมประสิทธิภาพท างานสูง (อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อนสุทธิ) 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือก พัดลมประสิทธิภาพท างานสูง 

(อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสุทธิ) ที่เหมาะสม 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

- 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 15.115 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 1-1-3) 

ข้อคิดเห็น นโยบายและการรณรงค์การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ ไม่มี

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเน่ืองจากต้องการอากาศเย็น

เท่านั้น 
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หัวข้อ ใช้ระบบการผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration System) 

 

 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกระบบการผลติพลังงานร่วม 

(Cogeneration System) 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้ง/ดัดแปลงอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน - 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น อาจจะไม่สามารถท าได้เน่ืองจาก กทม.ต้องการไฟฟ้าและ

ระบบท าความเย็น แตไ่ม่ต้องการไอน้ า 

 

1-1-4 ลดภาระการท างานของไฟแสงสว่าง (เทคนิคการปรับปรุงดดัแปลง)  
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หัวข้อ ใช้การส่องสว่างจาก LED หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต์

ประสิทธิภาพสูง (HF Fluorescent)  

 

 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกหลอดLED หรือหลอดฟลูออเรส

เซนต์ (HF Fluorescent) 

ข. เลือกอาคารที่เหมาะสมกับอุปกรณ ์

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 19.378 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่อาคารต่างๆ ของกทม. 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้การส่องสว่างที่จ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ (Task Ambient 

Lighting)  
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รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกไฟส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ (Task 

Ambient Lighting) 

ข. เลือกอาคารหรือพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมกับอุปกรณ์ 

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ติดตั้งการส่องสว่างทีท่ างานตามเซนเซอรก์ารเคลื่อนไหวที่

ห้องน้ า ระเบียง หรือบันได 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกไฟส่องสว่างท างานตามเซนเซอร์

การเคลื่อนไหว 

ข. เลือกอาคารหรือพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมกับอุปกรณ์ 
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ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้เซนเซอร์วัดแสงสวา่งตอนกลางวัน เพ่ือลดการใช้พลังงาน

ตอนกลางวัน 

รายละเอียด ก. ศึกษาข้อมลูและเลือกเซนเซอรว์ัดแสงสว่าง 

ข. เลือกอาคารหรือพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมกับอุปกรณ์ 

ค. ติดตั้งอุปกรณ์ตามแผน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย.  

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566)  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 
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1-1-5 ลดการใช้พลังงานจากการประหยัดน้ า 

หัวข้อ เปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นแบบประหยัดน้ า 

รายละเอียด ก. ใช้สุขภณัฑท์ี่มีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวส าหรับปิดน้ า 

เช่น ก๊อกน้ า เป็นต้น 

ข. เลือกสุขภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อท างานแบบประหยัดน้ า 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ในปัจจุบันมีก๊อกน้ าในห้องน้ าบางตัวที่มี เซนเซอร์จับการ

เคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามระบบชักโครกแบบปกติมีความ

เหมาะสมส าหรับห้องน้ าในส านักงานที่เปิดให้บริการส าหรับ

บุคคลทั่วไป เน่ืองจากมีความคงทน 

 

หัวข้อ ใช้ระบบหมุนเวยีนน้ าฝนกลับมาใช ้

รายละเอียด ก. การใช้ประโยชน์จากน้ าฝน เช่น รดน้ าสวน รดน้ าต้นไม้ 

ล้างรถ 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 



 

113 

 

แผน ระยะกลาง  )2559-2561 ( และ ระยะยาว  )2562-2566(  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร และขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของราคา/งบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้ระบบหมุนเวยีนน้ าเสียกลับมาใช ้(ใช้เป็นน้ าในถังชกัโครก) 

รายละเอียด ก. ตั้งระบบโดยน าน้ าจากเสียที่ผา่นการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ 

ข. น าน้ าจากเสียทีผ่่านการบ าบัดแลว้กลับมาใช ้เช่นน้ าในถัง

ชักโครก และลดน้ าตน้ไม้ 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 0.775 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น การด าเนินการตามปกติที่บางอาคารที่มีความเหมาะสมของ

กทม. น้ าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ในขณะนี้ใช้ในห้องน้ าและสวน 

(ศาลาวา่การหลังใหม)่ 

 

1-1-6 Others  

หัวข้อ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

รายละเอียด ก. ติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือลดการใช้

ไฟฟ้าจากพักอาศัย 
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ข. ติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าส าหรับบางอุปกรณ์ในโรงงานและ

อาคาร เช่น ไฟส่องสวา่ง 

ค. ติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าส าหรับไฟส่องสว่างทีถ่นน หรือที่

หยุดรถโดยสารประจ าทาง 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 1.550 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น เน้นแผงโซลาร์ (ส าหรับไฟส่องสว่างและพืน้ที่ภายนอก รวมถึง

สัญญาณไฟจราจร) และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

ราคาและงบประมาณ 

 

หัวข้อ ใช้ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร BEMS (Building 

Energy Management System) 

รายละเอียด ก. ศึกษาระบบการจัดการพลังงานในอาคารเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจขั้นตอนการน าไปปฏิบตัิมากขึ้น 

ข. วางแผนการด าเนินงานของระบบ 

ค. ประชาสัมพันธ์ระบบน้ีในหน่วยงานต่างๆ ของกทม. 

ง. ระบบการจัดการพลังงานในอาคารรวมกบัแผนการอนุรกัษ์

พลังงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงพลังงาน 

จ. ระบบน้ีได้เผยแพร่อยา่งต่อเนื่อง 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) และระยะกลาง (2559-2561) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 3.100 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ/์เง่ือนไขของแตล่ะ

อาคาร  

ต้องแต่งตั้ง/จดัตั้งศูนยก์ารจดัการพลังงานในอาคารของกทม. 

 

หัวข้อ แทนที่ไฟถนนดว้ย LED 

รายละเอียด ก. เริ่มเปลี่ยนที่ไฟบนถนนสายหลัก 

ข. ขยายไปทีถ่นนสายรองและถนนสายเล็กรอบ

กรุงเทพมหานคร 

ค. โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับ LED 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น ติดตั้งไปแล้วในบางพ้ืนที่ วางแผนที่จะขยายแนวคิดน้ีใน

อนาคต 
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1-2 การพิจารณาการประหยัดพลังงานส าหรับการก่อสร้างใหม่ 

1-2-1 งานทั่วไป 

หัวข้อ สร้างอาคารที่ใช้พลังงงานประสิทธิภาพสูง 

รายละเอียด ก. ออกแบบอาคารที่เน้นเรื่องการอนุรกัษ์พลังงาน 

ข. ระบบไฟส่องสว่างในอาคารออกแบบให้ประหยัด

พลังงาน 

ค. ระบบปรับอากาศในอาคารออกแบบให้ประหยัดพลังงาน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 15.502 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น การก่อสร้างใหม่จะเป็นไปตามมาตรการอาคารพลังานของ

ประเทศไทยภายใต้ พพ. 

 

หัวข้อ ก าหนดให้การก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ของ กทม. 

อยู่ภายใต้มาตรฐานดา้นพลังงาน (CASBEE หรือ LEED เป็น

ต้น) 

รายละเอียด ก. ศึกษาระบบประเมินทั้งหมด 

ข. เลือกระบบการประเมนิที่มีความเหมาะสมทีสุ่ดส าหรับ

กรุงเทพมหานคร 

ค. ตั้งคณะด าเนินงาน เลอืกการวางแผนและด าเนินาการ

เพ่ือระบบการประเมิน 
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ง. จัดให้มีระบบการอนุรกัษ์พลังงานในทกุหนว่ยงานโดย

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. 

หน่วยงานอ่ืน: ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  ที่ปรึกษาเอกชน  สถาบันการอาคารเขยีว 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น กทม.มีความท้าทายในเรื่อง LEED หรือ CASBEE แต่จะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ/์โอกาสของ LEED 

(ประเภทใบรับรอง) 

 

1-3 การรณรงค์ให้ข้อมูล 

1-3-1 จัดกิจกรรมรณรงค์แก่ประชาชน 

หัวข้อ ส่งเสริมการให้ความรูด้้านส่ิงแวดล้อมทีโ่รงเรียน 

รายละเอียด ก. จัดกิจกรรมเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้แก่

นักเรียน 

ข. จัดการประกวดการหยัดพลังงานและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ค. จัดประกวดเรียงความเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน: สนศ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ. 
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แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น กทม. ประสบความส าเร็จในวิธีการรับมือน้ี ทกุโรงเรียนมี

หลักสูตรและกิจกรรมตามแนวคิดการอนุรกัษ์พลังงาน 

 

หัวข้อ สนับสนุนการจัดนทิรรศการสินค้าประหยดัพลังงานส าหรับสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ กทม. 

รายละเอียด ก. เตรียมพื้นที่ส าหรับจัดนิทรรศการประหยดัพลังงาน 

ข. จัดการประกวดเกี่ยวกบัการหยดัพลังงาน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน:  ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน  

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น นิทรรศการจดัที่โรงพยาบาลตากสินปลีะ 2 ครั้ง หน่วยงานอ่ืนๆ 

ให้การสนับสนุนกิจกรรมประหยัดพลังงาน 

 

หัวข้อ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประหยัดพลังงานของสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ กทม. โดยจัดกจิกรรมอภิปรายด้าน

การประหยัดพลังงานหรือแสดงทางหน้าจอ 

รายละเอียด ก. ด าเนินการการจัดการพลังงานแบบสมบรูณ์โดยเริ่มที่

เจ้าหน้าท่ีของกทม. 
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ข. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานในภาคส่วน

อื่นๆ เช่นชุมชน สถาบนัการศกึษา เป็นต้น เพื่อเป็น

กรณีศึกษาจากหน่วยงานของกทม. 

ค. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้น

ของกทม.ในเรื่องพลังงาน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน:  ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น มีการติดตั้งอปุกรณก์ารแสดงผลหลังจากมีการด าเนินการ

วิธีการรับมือของระบบการจดัการพลังงานในอาคาร 

 

หัวข้อ สนับสนุนการติดตั้ง “ม่านสีเขียว” (Green Curtain) ท่ี

โรงเรยีนเพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

รายละเอียด ก. วางแผนและออกแบบโครงการ 

ข. เริ่มโครงการที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

ค. ขยายโครงการไปสูโ่รงเรียนอื่นๆ  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน:  ทุกส านัก และทุกส านกังานเขต 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 
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การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น ได้ด าเนินการไปในบางอาคารแล้ว (สนย.และ โรงเรียน) 

 

หัวข้อ จัดการประชุมด้านการปรับปรุงดัดแปลงเพือ่การประหยัด

พลังงาน โดยมีสว่นรว่มจากสาธารณชน เชน่ เด็กนกัเรียน การ

จัดในที่สาธารณะ 

รายละเอียด ก. วางแผนและออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย 

ข. ตั้งการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือให้ความรูแ้ก่

กลุ่มเป้าหมายโดยหน่วยงานของกทม. ขยายไปสู้โรงเรียน

ต่างๆ 

ค. ด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนย. สสล. 

หน่วยงานอ่ืน: สนศ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น วางแผนที่จะจัดการประชมุหลังจากด าเนินวธิีการรับมือ

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่ส าคัญแล้ว 

 

1-3-2 จัดกิจกรรมรณรงค์แก่หน่วยงานต่างๆ 

หัวข้อ ยกประเด็นด้านการตั้งค่าอุณหภูมิความเย็น 
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รายละเอียด ก. ตั้งอุณหภูมทิี่ 25 องศาเซลเซยีส  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานอ่ืน: - 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การรณรงค์น้ีเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นนโยบายจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนต่อไปจึงควรเน้นที่พฤตกิรรมที่

เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

 

หัวข้อ ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 

รายละเอียด ก. ให้มีกิจกรรมการประหยัดพลังงานเช่น ไฟฟ้า ความร้อน 

น้ ามัน เป็นต้น ในทุกหน่วยงาน  

ข. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่

มีประสิทธิภาพ 

ค. พนักงานทุกคนมีสว่นเกี่ยวข้องในการน าเสนอแนวคิด

กิจกรรมการประหยัดพลังงาน 

ง. ควรจะจูงใจโดยผลลพัธ์ของกิจกรรมเพ่ือให้กิจกรรมเกิดผล

มากขึ้น 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานอ่ืน: - 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 
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การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การรณรงค์น้ีเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นนโยบายจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนต่อไปจึงควรเน้นที่พฤตกิรรมที่

เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

 

หัวข้อ ปิดไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างช่วงพกักลางวัน 

รายละเอียด ก. ปิดไฟส่องสว่างชว่งพกักลางวันเสมอ 

ข. ปิดไฟส่องสว่างในบริเวณที่ไมต่้องการใช้ไฟ 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานอ่ืน: - 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน  ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การรณรงค์น้ีเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นนโยบายจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนต่อไปจึงควรเน้นที่พฤตกิรรมที่

เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

 

หัวข้อ ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ส านักงานอัตโนมตัิให้

ประหยัดพลังงาน 

รายละเอียด ก. ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไมไ่ด้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

ข. พักจอเมื่อไม่ได้ใช้เปน็เวลาเกินกว่า 15 นาท ี

ค. ตั้งโหมดรกัษาหน้าจอเพ่ือรักษาคณุภาพของหน้าจอ 
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ง. ตั้งเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้ตลอดเวลา  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานอ่ืน: - 

ผู้เกี่ยวข้อง  - 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น การรณรงค์น้ีเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นนโยบายจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนต่อไปจึงควรเน้นที่พฤตกิรรมที่

เคร่งครัดของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

1-4 การสนับสนุนเมืองคาร์บอนต่ า 

1-4-1 จดัท าพ้ืนที่ต้นแบบ 

หัวข้อ ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบคาร์บอนต่ า ซึ่งใช้มาตรการ Top Runner 

(การเปรียบเทยีบกับตวัอย่างที่ให้ผลสัมฤทธิส์ูงสุด) และมกีาร

ลงทุนด้านอุปกรณ์คาร์บอนต่ าอยา่งเต็มที ่

รายละเอียด ก. ให้ความรู้เกีย่วกับเมืองคาร์บอนต่ าแกทกุพื้นที่ 

ข. เลือกพื้นท่ีต้นแบบ 

ค. วางแผนและเริ่มทีจ่ะสร้างเมืองคาร์บอนต่ า 

ง. ก าหนดประเด็นการด าเนินงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของชุมชน

เป็นเมืองคาร์บอนต่ าซึง่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, การขนส่ง, 

ชุมชนโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งปลกูสร้าง 

จ. ทุกหน่วยงานต้องให้ความรว่มมือเพ่ือเกิดเมอืงคาร์บอน

ต่ า 

ฉ. ขยายการด าเนินการไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สสล. 

หน่วยงานอ่ืน: สนย. 

ผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์กรมหาชน) 

พพ. 

แผน ระยะกลาง (2559-2561) และระยะยาว (2562-2566) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก/ 

มาตรการนี้ไม่มีการลดก๊าซเรือนกระจก 

ข้อคิดเห็น เน้นที่ศาลาว่าการหลังใหม่ให้เป็นส านักงานคาร์บอนต่ าและ

ส านักงานอัจฉรยิะโดยปรับใช้พลังงานทางเลือก และ

เทคโนโลยีอนุรักษ์พลงังาน 

 

2) กลุ่มอาคารอื่นๆ (เพ่ือการอยู่อาศัย/การคา้/การอุตสาหกรรม) 

2-1 อาคารเพ่ือการอยูอ่าศัย 

2-1-1 สนับสนุนบ้านประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ สนับสนุนบ้านเดี่ยวคาร์บอนต่ า/การเผยแพรข่้อมูลต้นทุน-

ผลประโยชน ์(Cost -benefit) โดยใช้ต้นทนุตลอดอายุ (Life 

Cycle Cost; LCC) มาพิจารณา การจดันิทรรศการส่งเสริม 

และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่ของ กทม. 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. บ้านเดี่ยวคาร์บอนต่ า/ประหยัดพลังงาน 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. องค์การบริการจัดการกา๊ซเรือนกระจก 

(องค์กรมหาชน) 

ผู้เกี่ยวข้อง สมาคมสถาปนิกสยาม  วสท. สถาบันการอาคารเขียว  สผ. 

แผน  ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 29.392 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-1-1) 

ข้อคิดเห็น เริ่มจากท าและออกแบบฉลากพลังงาน 

หัวข้อ น าเสนอ และสนับสนุน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ใช้ใน

บ้านประหยัดพลังงาน (หลอดไฟ LED ระบบปรับอากาศ

ประหยัดพลังงาน หรืออุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. สนับสนุนการส่องสว่างจากLED 

ง. สนับสนุนระบบปรบัอากาศประหยัดพลังงาน 

จ. สนับสนุนเครื่องท าน้ าร้อนประหยดัพลังงาน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. กฟผ.   

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟน. สนพ. พน. สมาคมสถาปนกิสยาม  สมอ. องค์การบรกิาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 29.392 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-1-1) 

ข้อคิดเห็น การรณรงค์เรื่อง LED เริ่มตั้งแต่ป ี2555 โดยกฟผ. 
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2-1-2 สนับสนุนงานซอ่มแซมเพื่อการประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน์จากงานซ่อมแซมเพื่อ

ประหยัดพลังงาน 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ.  สนพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สมาคมสถาปนิกสยาม  วสท.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 595.19 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-1-2) 

ข้อคิดเห็น รณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ ตั้งแตป่ี 2539 

 

หัวข้อ สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัดพลงังาน: การ

ปรับปรุงการกันความร้อนโดยใช้กระจก 2 ชั้น (double 

glazing) และฟลิ์มกันความร้อน การเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับ

อากาศใหม่ (ระบบสนับสนุน เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณา

ในพื้นที่ของ กทม. 

ค. สนับสนุนกระจก 2 ชัน้ (double glazing)  

ง. สนุบสนุนฟิล์มกันความร้อน 

จ. สนับสนุนอุปกรณ์ปรับอากาศใหม ่
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. กฟผ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ. 

พน. 

กฟน.  

ศธ. 

สมอ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 19.595 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-1-2) 

ข้อคิดเห็น ส่งเสริมการติดฉลากกระจกและฟิล์มกันความร้อนตั้งแต ่

2553 

 

2-1-3 สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลังงาน 

หัวข้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่ใช้

ในบ้าน (เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีว ีเป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. สนับสนุนเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน  

ง. สนุบสนุนตู้เย็นประหยดัพลังงาน 

จ. สนับสนุนโทรทัศน์ประหยัดพลังงาน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. พน. 
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ผู้เกี่ยวข้อง  กฟผ. กฟน. สนพ. วสท. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 19.686 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น เป็นหนึ่งในมาตรการของกระทรวงพลงังานปี 2551 

 

2-1-4 สนับสนุนการปฏิบัติเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

เพ่ือการประหยัดพลังงาน (จัดท าการท าความสะอาดฟรี) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ส่งเสริมความเข้าใจทีด่ีขึ้นของการบ ารุงรกัษา

เครื่องปรับอากาศ 

ง. จัดท าการท าความสะอาดฟร ี

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) 

พพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 59.057 พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น เป็นหนึ่งในมาตรการของกระทรวงพลงังานปี 2551 และเป็น

การรณรงค์ของ พพ. ปี 2556 
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2-1-5 อื่นๆ 

หัวข้อ สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล(ระบบสนับสนุน หรือการใช้

ชุดติดตั้งหลังคา) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์

ง. ระบบสนับสนุน หรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. กกพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟผ.  

สนพ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 19.686  พันCO2เทียบเท่า 

ข้อคิดเห็น เริ่มการรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff ส าหรบัโซลาร์บนหลงัคา 

มาตั้งแต่ปี 2556 

 

2-2 อาคารเพ่ือการค้า/ธุรกิจ 

2-2-1 สนับสนุนอาคารประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ ให้สิ่งจูงใจด้านการเงินส าหรับโรงงานทีม่ีการก่อสร้าง/

ซ่อมแซมเพื่อการประหยัดพลังงาน (การลดภาษี เงินสนับสนุน 

การปลอดดอกเบ้ีย เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 
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ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ลดภาษ ี

ง. เงินสนับสนุน 

จ. ปลอดดอกเบ้ีย  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ. 

พน. 

หอการค้าไทย 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 121.264 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-1 และ 2-2-2) 

ข้อคิดเห็น เริ่มใช้โปรแกรมผลการปฏิบตัิงานและสิ่งจูงใจด้านต้นทุนทาง

ภาษีมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

 

2-2-2 สนับสนุนงานซอ่มแซมเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารปัจจุบัน 

หัวข้อ ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานที่อาคารทั่วไป 

รายละเอียด ก. ด าเนินการตรวจสอบการประหยัดพลังงานในอาคาร

ทั่วไป 

ข. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ. 

ศธ. 

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 121.264 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-1 และ 2-2-2) 

ข้อคิดเห็น เป็นภาคบังคับส าหรับอาคารที่ไดร้ับการออกแบบตาม

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2538 

 

หัวข้อ สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 

Company; ESCO) ให้กับอาคารปัจจุบัน (แนะน าธุรกิจ 

ESCO ส่งเสริม/โฆษณา ให้ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยด้าน

การประหยัดพลังงาน) 

รายละเอียด ก. สนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 

Company; ESCO) ให้กับอาคารปัจจุบัน  

ข. แนะน าธุรกิจ ESCO  

ค. ส่งเสริม/โฆษณา  

ง. ให้ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยด้านการประหยัดพลังงาน 

จ. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ฉ. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 



 

132 

 

ผู้เกี่ยวข้อง หอการค้าไทย  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 121.264 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-1 และ 2-2-2) 

ข้อคิดเห็น กองทุนESCOในประเทศไทยเริ่มมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีแลว้ 

 

หัวข้อ สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัดพลงังาน: การปรับปรุง

การกันความร้อนโดยใช้กระจก 2 ชั้น (double glazing) และ

ฟิล์มกันความร้อน การเปลี่ยนอุปกรณ์ปรับอากาศใหม่ 

(ระบบสนันสนุน เป็นตน้) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่

ของ กทม. 

ค. สนับสนุนกระจก 2 ชัน้ (double glazing)  

ง. สนุบสนุนฟิล์มกันความร้อน 

จ. สนับสนุนอุปกรณ์ปรับอากาศใหม ่

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  หอการค้าไทย   สนพ.   พน.   กฟน.   ศธ.  สมอ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 121.264 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-1 และ 2-2-2) 

ข้อคิดเห็น การปรับปรุงกระบวนการและการเปลีย่นที่ส าคัญในอุปกรณ์

ประหยัดพลังงานเป็นการปฏิบัตโิดยทัว่ไปตัง้แต่มี

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
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หัวข้อ เผยแพร่การค านวณตน้ทุน-ผลประโยชน ์จากการใช้อุปกรณ์

ควบคุมอัตโนมัติเพ่ือตดัการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Electricity Peak-

cut) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

จากการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมตัิเพ่ือตัดการใช้ไฟฟ้า

สูงสุด (Electricity Peak-cut) 

ข. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมตัิเพื่อตัดการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด (Electricity Peak-cut) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน:    กฟผ.   กกพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.   สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 121.264 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-1 และ 2-2-2) 

ข้อคิดเห็น เริ่มใชก้ารรณรงค์ตัดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างการหลีกเลี่ยง

ไฟดับในภาคใต้ของประเทศไทยในเดือน เมษายน 2557 

2-2-3 สนับสนุนการปฏิบัติเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน (เผยแพร่ข้อมลู

ต้นทุน-ผลประโยชน์ เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ.,   สนพ.  

ผู้เกี่ยวข้อง  หอการค้าไทย   ศธ.,    กฟผ.,   กฟน.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 363.791 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-3 และ 2-2-4) 

ข้อคิดเห็น มีการณรงค์โดยสื่อมวลชนตั้งแตม่ี 2539 

 

หัวข้อ ยกประเด็นด้านการตั้งค่าอุณหภูมิความเย็นในอาคารทั่วไป ปิด

ไฟส่องสว่างขณะช่วงพักกลางวัน 

รายละเอียด  

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟผ.,   กฟน.,   สนพ.,   พน.,   ศธ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 363.791 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-3 และ 2-2-4) 

ข้อคิดเห็น มีการใช้เทคนิควิศวกรรมคณุค่าและการให้ค าปรึกษาอย่างเต็ม

รูปแบบทางด้านการประหยัดพลังงานใน SMEs ตั้งแตป่ี 2544 

 

หัวข้อ ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ส านักงานอัตโนมตัิให้

ประหยัดพลังงาน 
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รายละเอียด ก. ตั้งค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ส านักงาน

อัตโนมัติให้ประหยัดพลังงาน 

ข. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟผ.,   กฟน.,   สนพ.,   พน.,   ศธ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 363.791 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-3 และ 2-2-4) 

ข้อคิดเห็น มีการใช้เทคนิควิศวกรรมคณุค่าและการให้ค าปรึกษาอย่างเต็ม

รูปแบบทางด้านการประหยัดพลังงานใน SMEs ตั้งแตป่ี 2544 

 

หัวข้อ ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 

รายละเอียด ก. ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการประหยัด

พลังงาน 

ข. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟน.,   สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 
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การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 791.363 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-3 และ 2-2-4) 

ข้อคิดเห็น การจดัประกวด Thailand Energy Awards มีมาตั้งแต่ป ี2543 

โดยให้รางวัลปลีะครั้งในการประกวดแตล่ะประเภท 

 

2-2-4 อื่นๆ  

หัวข้อ สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล(ระบบสนับสนุน หรือการใช้

ชุดติดตั้งหลังคา) 

รายละเอียด ก. สนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าร์เซล 

ข. ระบบสนับสนุน หรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา 

ค. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ง. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่

ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ.  กกพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟผ.   สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 363.791 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-2-3 และ 2-2-4) 

ข้อคิดเห็น เริ่มการรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff ส าหรับแผงโซลาร์เซล

บนหลังคา มาตั้งแต่ปี 2556 

 

2-3 อาคารเพ่ือการอุตสาหกรรม 

2-3-1 สนับสนุนโรงงานประหยัดพลังงาน 
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หัวข้อ ให้สิ่งจูงใจด้านการเงินส าหรับโรงงานทีม่ีการก่อสร้าง/ซ๋อม

แซมเพ่ือการประหยัดพลังงาน (การลดภาษ ีเงินสนับสนุน การ

ปลอดดอกเบ้ีย เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ลดภาษ ี

ง. เงินสนับสนุน 

จ. ปลอดดอกเบ้ีย 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ.,   พน.,  สอท.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 292.66 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-1 และ 2-3-2) 

ข้อคิดเห็น เริ่มใช้โปรแกรมผลการปฏิบตัิงานและสิ่งจูงใจด้านต้นทุนทาง

ภาษีมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี 

 

2-3-2 ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานส าหรับโรงงานปัจจุบัน 

หัวข้อ ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานส าหรับโรงงานทั่วไป 

รายละเอียด ก. ด าเนินการตรวจสอบด้านพลังงานส าหรับโรงงานทั่วไป 

ข. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 
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ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ.,   ศธ.  

แผน ระยะสั้น (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 292.66 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-1 และ 2-3-2) 

ข้อคิดเห็น เป็นภาคบังคับส าหรับโรงงานที่ไดร้ับการออกแบบตาม

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2538 

 

หัวข้อ สนับสนุนงานซ่อมแซมเพ่ือการประหยัดพลงังาน (ระบบ

สนับสนุน เป็นต้น) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ให้เงินสนับสนุน 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สอท.  สนพ.   พน.   กฟน.   ศธ.  สมอ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 292.66 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-1 และ 2-3-2) 
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ข้อคิดเห็น การปรับปรุงกระบวนการและการเปลีย่นที่ส าคัญในอุปกรณ์

ประหยัดพลังงานเป็นการปฏิบัตโิดยทัว่ไปตัง้แต่มี

พระราชบัญญัติส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

 

หัวข้อ เผยแพร่การค านวณตน้ทุน-ผลประโยชน ์จากการใช้อุปกรณ์

ควบคุมอัตโนมัติเพ่ือตดัการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Electricity Peak-

cut) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit)จาก

การใช้อุปกรณ์ควบคมุอัตโนมัติเพ่ือตดัการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

(Electricity Peak-cut) 

ข. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมตัิเพ่ือตัดการใช้ไฟฟ้า

สูงสุด (Electricity Peak-cut) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่

ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน:    กฟผ.,   กกพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  พพ.  

สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 292.66 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-1 และ 2-3-2) 

ข้อคิดเห็น เริ่มการรณรงคต์ัดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหวา่งการหลีเลี่ยง

ไฟดับในภาคใต้ของประเทศไทยในเดือน เมษายน 2557 

 

2-3-3 สนับสนุน การปฏิบัติเพ่ือการประหยดัพลังงาน 
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หัวข้อ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านเทคนิคการประหยัดพลังงานของ

โรงงาน (ส าหรับ SMEs) 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  สนพ.  สอท.  ศธ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 760.92  พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-3) 

ข้อคิดเห็น การใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าและการให้ค าปรึกษาอย่างเต็ม

รูปแบบทางด้านการประหยัดพลังงานใน SMEs ตั้งแตป่ี 2544 

 

หัวข้อ ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน 

รายละเอียด ก. ให้ข้อเสนอแนะส าหรบักิจกรรมด้านการประหยัด

พลังงาน 

ข. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ค. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง  กฟน.,   สนพ.  
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แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 760.92  พันCO2เทียบเท่า *(รวมทกุการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-3) 

ข้อคิดเห็น การจดัประกวด Thailand Energy Awards มีมาตั้งแต่ป ี2543 

โดยให้รางวัลปลีะครั้งในการประกวดแตล่ะประเภท 

 

2-3-4 อื่นๆ 

หัวข้อ สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล(ระบบสนับสนุนหรือการใช้

ชุดติดตั้งหลังคา) 

รายละเอียด ก. สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซล 

ข. ระบบสนับสนุน หรือการใชชุ้ดติดตั้งหลังคา 

ค. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ง. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาในพ้ืนที่

ของ กทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ.,   กกพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง   กฟผ.  

 สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี = 99.349 พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-4) 

ข้อคิดเห็น เริ่มการรับซื้อไฟแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโซลาร์บนหลงัคา 

มาตั้งแต่ปี 2556 
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หัวข้อ สนับสนุนการน าความร้อนที่ระบายทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 

รายละเอียด ก. เผยแพร่ข้อมลูต้นทุน-ผลประโยชน ์(Cost -benefit) 

ข. การจดันิทรรศการส่งเสริม และการจัดพื้นที่โฆษณาใน

พื้นที่ของ กทม. 

ค. ลดภาษ ี

ง. เงินสนับสนุน 

จ. ปลอดดอกเบ้ีย 

ความรับผิดชอบ

ของ

กรุงเทพมหานคร 

กทม.: สนับสนุน 

หน่วยงานอ่ืน: พพ. 

ผู้เกี่ยวข้อง   สอท.,   สนพ.  

แผน ระยะสั้น  (2556-2558) 

การลดก๊าซเรือน

กระจก 

สะสม 10 ปี =  99.349พันCO2เทียบเท่า *(รวมทุกการ

ปฏิบัตกิารใน 2-3-4) 

ข้อคิดเห็น - 

 

5-3 ปฏบิตักิารลดมลพษิภาคการจดัการขยะ และการบ าบดัน้ าเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 (1) ภาพรวมของการปฏบิตักิาร 

รูปภาพและตารางต่อไปน้ีแสดงภาพรวมของการปฏิบัตกิารภาคการจัดการขยะ 

และการบ าบัดน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

W4. การก าจดั 

ขั้นสุดท้าย 

W3. การบ าบัด 

ขั้นกลาง 

W2. การจัดเก็บ 

 และขนส่งขยะ 

W1. การสร้างขยะ 
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รปูแสดงหมวดหมูก่จิกรรมลดมลพษิตามขัน้ตอนการจดัการขยะ  ( W: Waste 

หมายถงึ ขยะ) 

 

ตารางแสดงกจิกรรมลดมลพษิส าหรบัการจดัการขยะในแตล่ะขัน้ตอน 

หมวดหมู ่ กิจกรรม 

W1. การสร้างขยะ W1.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ 

และคัดแยกที่แหล่งก าเนิด 

W1.2 ลดปริมาณขยะพลาสติก 

W2. การจดัเก็บ และ

ขนส่งขยะ 

W2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของระบบ

การจัดเก็บ และขนส่งขยะ 

W3. การบ าบัดขั้ น

กลาง 

W3.1 สนับสนุนน าขยะอินทรีย์มาใช้ 

W3.2 สร้ างโรงเผาขยะที่ ผลิตพลังงานมาใช้ได้  

(Waste-to-energy incineration facility) 

W3.3 สร้างโรงคัดแยกขยะ 

W4. การก าจั ดขั้ น

สุดท้าย 

W4.1 ติดตั้งระบบการฝังกลบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รูปแสดงหมวดหมู่กิจกรรมลดมลพิษตามขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสีย (WW: 

Wastewater หมายถงึ น้ าเสีย)  

 

ตารางแสดงกจิกรรมลดมลพิษส าหรบัการบ าบัดน้ าเสียในแตล่ะขั้นตอน 

หมวดหมู ่ กิจกรรม 

WW1.1 ส่งเสริมการลดการใช้น้ าในภาคครัวเรือน 

WW5. การใช้ 

น้ าซ้ า 

WW4.  

การบ าบัดตะกอน 

 

ร 

WW3. การบ าบัด 

น้ าเสีย 

 

WW2. การรวบรวม 

น้ าเสีย 

WW1. การเกิด 

น้ าเสีย 
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WW1. การ เกิ ดน้ า

เสีย 

WW1.2 เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

บ าบัดน้ าเสีย 

WW2.2 ขยายพื้นที่การรวบรวมน้ าเสีย 

WW2.3 สร้างระบบรวมน้ าเสียชนิดท่อแยก  

WW3. การบ าบัดน้ า

เสีย 

WW3.1 ปรับปรุงกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย โดยเปลี่ยน

อุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงควบคุมคุณภาพน้ าที่

มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

WW3.2 ก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ าแห่งใหม่ 

WW4. ก า ร บ า บั ด

ตะกอนน้ าเสีย 

WW4.1 ส่งเสริมให้มีการน าตะกอนน้ าเสียกลับมาใช้

ประโยชน ์

WW5. การน าน้ าที่

ผ่านการบ าบัดแลว้

กลับมาใช้ประโยชน ์

WW5.1 ส่งเสริมการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมา

ใช้ประโยชน ์
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(2) รายละเอียดแตล่ะการปฏิบัตกิาร  

รายละเอียดของแต่ละปฏิบัตกิารในตารางกอ่นหน้าน้ีอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

 

 

 

 

W1.1 สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการลดปรมิาณขยะ และคัดแยกที่แหล่งก าเนิด 

หัวข้อ W1.1 สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการลดปรมิาณขยะ และคัด

แยกที่แหล่งก าเนิด 

รายละเอียด ก. เพ่ิมความตระหนักสาธารณะและความร่วมมือในการจดัการ

ขยะผ่านการประชาสมัพันธ์และการรณรงค์ 

ข. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะในส านักงานเขตกทม. 

โรงเรยีนสังกัดกทม. ศาลาว่าการ1 และ 2 ศูนย์บริการ

สุขภาพและส านักงานของกทม. 

ค. สนับสนุนความรว่มมือกับภาคเอกชนในการจัดการขยะที่

แหล่งก าเนิด 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ส านักงานเขต ชุมชน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น - ระยะยาว (2557-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

273 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (2557) – 1,745 ตันCO2เทียบเท่า

ต่อป ี(2566) 

(ส าหรับการลดมลพษิ หัวข้อ ข) 

W4. การก าจดั 

ขั้นสุดท้าย 

W3. การบ าบัด 

ขั้นกลาง 

W2. การจัดเก็บ 

 และขนส่งขยะ 

W1. การสร้างขยะ 
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โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

 

W1.2 ลดปริมาณขยะพลาสตกิ 

หัวข้อ W1.2 ลดปริมาณขยะพลาสตกิ 

รายละเอียด ก. ส่งเสริมการใชถุ้งผ้าและบรรจภุัณฑ์ย่อยสลายเองตาม

ธรรมชาต ิ(bio-packing) แทนการใชถุ้งพลาสติก 

ข. ส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือการน ากลับมาใช้ 

ค. ส่งเสริมผูผ้ลติและผู้คา้ให้ลดบรรจุภณัฑ์โฟม 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการทางอ้อม)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล., ส านักงานเขต, ชุมชน, ภาคเอกชน  คนเก็บขยะ 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะกลาง ถึง ระยะยาว (2559-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

2,391 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (ก) 
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W2.1 ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของระบบการจัดเก็บ และขนส่งขยะ 

หัวข้อ W2.1 ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของระบบการ

จัดเก็บ และขนส่งขยะ 

รายละเอียด ก. ใช้รถบรรทุกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข. ปรับปรุงเส้นทางการเก็บและขนส่งขยะ 

ค. จัดประกวดการขับขี่อย่างประหยัด 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ส านักงานเขต บริษัทให้เช่ารถบรรทกุ 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว (2562-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

114 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (ข) 

 

 

 

 

 

W4. การก าจดั 

ขั้นสุดท้าย 

W3. การบ าบัด 

ขั้นกลาง 

W2. การจัดเก็บ 

 และขนส่งขยะ 

W1. การสร้างขยะ 

W4. การก าจดั 

ขั้นสุดท้าย 

W3. การบ าบัด 

ขั้นกลาง 

W2. การจัดเก็บ 

 และขนส่งขยะ 

W1. การสร้างขยะ 
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W3.1 สนับสนุนน าขยะอินทรีย์มาใช ้

หัวข้อ W3.1 สนับสนุนน าขยะอินทรีย์มาใช ้

รายละเอียด ก. ส่งเสริมการท าปุย๋หมักและการใช้ประโยชนจ์ากขยะอินทรยี์ 

สิ่งปฏิกลู กากตะกอนและลานขยะ 

ข. สร้างโรงท าปุ๋ยหมกัขนาด 600 ตันต่อวนัที่สถานีขนถ่าย

ขยะอ่อนนุช 

ค. เพ่ิมผลผลติก๊าซชวีภาพในของโรงเรยีนสังกดั กทม. ตลาด 

โรงแรม ร้านค้าและชมุชน 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะกลางถึง ระยะยาว (2559-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

3,595 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี(2558) – 18,016 ตันCO2

เทียบเท่าต่อป ี(2566) (ก) 

61,873 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี(2559) – 84,532 ตันCO2

เทียบเท่าต่อป ี(2566) (ข) 

12 ตันCO2เทียบเท่าตอ่ปี (2556) – 37 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี

(2566) (ค) 

 

W3.2 สร้างโรงเผาขยะที่ผลิตพลังงานมาใชไ้ด้ (Waste-to-energy incineration 

facility) 

หัวข้อ W3.2 สร้างโรงเผาขยะที่ผลิตพลังงานมาใชไ้ด้ (Waste-to-

energy incineration facility) 
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รายละเอียด สร้างโรงเผาขยะทีผ่ลติพลังงานมาใช้ได ้(Waste-to-energy 

incineration facility) ขนาด 300 ตันต่อวันที่สถานีขนถ่าย

ขยะหนองแขม 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

31,305 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี(2558) – 65,533 ตันCO2

เทียบเท่าต่อป ี(2566) 

 

W3.3 สร้างโรงคัดแยกขยะ 

หัวข้อ W3.3 สร้างโรงคัดแยกขยะ 

รายละเอียด สร้างโรงคัดแยกขยะส าหรับขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่

ได ้ขนาด 300 ตันต่อวันท่ีสถานขีนถ่ายขยะอ่อนนุช 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 
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การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

- 

 

 

 

 

 

W4.1 ติดตั้งระบบการฝังกลบที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

หัวข้อ W4.1 ติดตั้งระบบการฝังกลบที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

รายละเอียด ก. ส่งเสริมให้มีการจัดเกบ็ก๊าซมีเทนและพลังงานท่ีผลติขึ้นจาก

ที่หลุมขยะ 

ข. ลดกา๊ซเรือนกระจกจากหลุมขยะ 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สสล. ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

- 

W4. การก าจดั 

ขั้นสุดท้าย 

W3. การบ าบัด 

ขั้นกลาง 

W2. การจัดเก็บ 

 และขนส่งขยะ 

W1. การสร้างขยะ 
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WW1.1 ส่งเสริมการลดการใช้น้ าในภาคครวัเรือน 

หัวข้อ WW1.1 ส่งเสริมการลดการใช้น้ าในภาคครวัเรือน 

รายละเอียด ก. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยดัน้ า 

ข. เพ่ิมการตระหนกัถึงการประหยัดน้ า 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. สสล. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภบิาลของส านักงานเขต 

ชุมชน ภาคเอกชน (ผูผ้ลติอุปกรณ์ประหยัดน้ า การโฆษณา) 

NGO (หน่วยบ าบัดน้ าเสียเอกชน) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

- 

 

WW 1.2 เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 

หัวข้อ WW 1.2 เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมบ าบัด

น้ าเสีย 

รายละเอียด เตรียมความพร้อมในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 

WW5. การใช้ 

น้ าซ้ า 

WW4.  

การบ าบัดตะกอน 

 

ร 

WW3. การบ าบัด 

น้ าเสีย 

 

WW2. การรวบรวม 

น้ าเสีย 

WW1. การเกิด 

น้ าเสีย 
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ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. ส านักการคลัง ส านักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล ฝ่าย

สิ่งแวดล้อมและสขุาภบิาลของส านกังานเขต ชุมชน (พื้นที่

บริการ) กปน. NGO ภาคเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

- 

 

 

 

 

WW 2.1 ขยายพื้นทีก่ารรวบรวมน้ าเสีย 

หัวข้อ WW 2.1 ขยายพื้นทีก่ารรวบรวมน้ าเสีย 

รายละเอียด จัดวางแนวท่อรวมน้ าทิ้งใหม่ และปรบัปรุงระบบแบบรวมน้ า

เสียของกทม. 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภบิาลของส านักงานเขต 

ภาคเอกชน (ผู้ผลิตอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย) ชุมชน 

WW5. การใช้ 

น้ าซ้ า 

WW4.  

การบ าบัดตะกอน 

 

ร 

WW3. การบ าบัด 

น้ าเสีย 

 

WW2. การรวบรวม 

น้ าเสีย 

WW1. การเกิด 

น้ าเสีย 
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ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

20,547 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี

 

WW 2.2 สร้างระบบรวมน้ าเสียชนดิท่อแยก 

หัวข้อ WW 2.2 สร้างระบบรวมน้ าเสียชนดิท่อแยก 

รายละเอียด ก. โครงการน าร่องใชร้ะบบการระบายน้ าทิ้งแยกทีแ่หล่งที่อยู่

อาศัยใหม่ / พื้นที่เชิงพาณิชย ์

ข. โครงการน าร่องใชร้ะบบการระบายน้ าทิ้งแยกทีแ่หล่งที่

บ าบัดน้ าปัจจุบัน 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. สสล. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภบิาลของส านักงานเขต 

ชุมชน, ภาคเอกชน (ผู้ติดตั้ง ผู้ผลิต บริษัท เป็นต้น) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะกลาง ถึง ระยะยาว (2559-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

- 
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WW 3.1 ปรับปรุงกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย โดยเปลีย่นอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า

ในโรงควบคุมคุณภาพน้ าที่มีอยู่ ณ ปจัจุบัน 

หัวข้อ WW 3.1 ปรับปรุงกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย โดยเปลีย่น

อุปกรณ์เครื่องจกัรกลไฟฟ้าในโรงควบคุมคณุภาพน้ าทีม่ีอยู ่ณ 

ปัจจุบัน 

รายละเอียด ก. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนบ าบัดน้ าเสยี 

ข. รณรงค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษน้ าเสยี 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. สถาบันการศึกษาและการวิจยั ภาคเอกชน 

(ผู้ประกอบการโรงบ าบัดน้ าเสีย) 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

151 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (ก) 

 

WW 3.2 ก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ าแห่งใหม่ 

WW5. การใช้ 

น้ าซ้ า 

WW4.  

การบ าบัดตะกอน 

 

ร 

WW3. การบ าบัด 

น้ าเสีย 

 

WW2. การรวบรวม 

น้ าเสีย 

WW1. การเกิด 

น้ าเสีย 
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หัวข้อ WW 3.2 ก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ าแห่งใหม่ 

รายละเอียด ก. ก่อสร้างศูนย์กลางโรงควบคุมคุณภาพน้ าแห่งใหม่ 

1 มีนบุร ี(10,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 

2 ธนบุรี (160,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 

3 คลองเตย (360,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 

4 หนองบอน (135,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 

ข. ปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพที่โรงควบคุม

คุณภาพน้ าแห่งใหม่ 

ค. สร้างระบบบ าบัดน้ าเสยีใหม่ที่สามารถลดตะกอนได ้

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. มท. กค. สศช. 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว (2562-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

533 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (2561) – 35,477 ตันCO2

เทียบเท่าต่อป ี(2566) (ก) 

15 ตันCO2เทียบเท่าตอ่ปี (2556) – 994 ตันCO2เทียบเท่าต่อ

ปี (2566) (ข) 

4 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (2556) – 12 ตันCO2เทียบเท่าต่อป ี

(2566) (ค) 

 

 

 

 

WW 4.1 ส่งเสริมให้มีการน าตะกอนน้ าเสยีกลับมาใช้ประโยชน์ 

WW5. การใช ้
น ้าซ ้า 

WW4.  
การบ าบดัตะกอน 

 
ร 

WW3. การบ าบดั 
น ้าเสยี 

 

WW2. การรวบรวม 
น ้าเสยี 

WW1. การเกดิ 
น ้าเสยี 
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หัวข้อ WW 4.1 ส่งเสริมให้มีการน าตะกอนน้ าเสยีกลับมาใช้

ประโยชน ์

รายละเอียด ก. ส่งเสริมการใช้ปุย๋กากตะกอน 

ข. กระตุ้นการสรา้งพลังงานจากกา๊ซที่เกิดจากการย่อย 

ค. ลดเชื้อเพลิง โดยใชก้ากตะกอนน้ าเสียเป็นเชื้อเพลิงแข็ง 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. ส านักงานสวนสาธารณะ  ชาวนา สถาบันการศกึษาและ

วิจัย ผู้รับเหมาเอกชน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

910 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (2556) – 2,728 ตันCO2เทียบเท่า

ต่อป ี(2566) (ก) 

75 ตันCO2เทียบเท่าตอ่ปี (2556) – 226 ตันCO2เทียบเท่าต่อ

ปี (2566) (ข) 

75 ตันCO2เทียบเท่าตอ่ปี (2556) – 226 ตันCO2เทียบเท่าต่อ

ปี (2566) (ค) 

 

 

 

 

WW 5.1 ส่งเสริมการน าน้ าที่ผ่านการบ าบดัแล้วกลับมาใชป้ระโยชน์ 

หัวข้อ WW 5.1 ส่งเสริมการน าน้ าที่ผ่านการบ าบดัแล้วกลับมาใช้

ประโยชน ์

WW5. การใช ้
น ้าซ ้า 

WW4.  
การบ าบดัตะกอน 

 
ร 

WW3. การบ าบดั 
น ้าเสยี 

 

WW2. การรวบรวม 
น ้าเสยี 

WW1. การเกดิ 
น ้าเสยี 
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รายละเอียด ก. เพ่ิมปริมาณการใชน้้ าเสียที่ผ่านการบ าบดัเพ่ือใช้ใน

การเกษตรกรรมและประยกุต์ใช้ในชุมชน 

ข. ลดการถ่ายเทความร้อนโดยใช้น้ าทีผ่่านบ าบัดเพื่อท าความ

เย็น 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

กทม. (ด าเนินการโดยตรง)  

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง สนน. ชาวนา ชุมชน ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาและวิจยั 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น ถึง ระยะยาว (2556-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

(เฉลี่ย) 

426 ตันCO2เทียบเท่าต่อปี (ก) 

 

5-4 ปฏบิตักิารลดมลพษิภาคการวางผงัเมอืงสเีขยีว 

 (1) ภาพรวมของการปฏบิตักิาร 

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของปฏิบตัิการลดมลพิษภาคการวางผังเมืองสี

เขียว ซึ่งเป็นปฏิบัตกิารที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ 

 

ตารางการปฏิบตัิการลดมลพิษในภาคการวางผังเมืองสีเขียว 

ล าดั

บ 

มาตรการ หมวดหมู ่

1 การเพ่ิมสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
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2 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะ มาตรการ

เชิง

ปริมาณ 

3 การปลูกต้นไม้ตามแนวถนน 

4 การเพ่ิมพ้ืนที่น้ าซึมผ่าน (Biotope Area Factor; BAF) ใน

ที่ดินของเอกชน 

5 การปลูกป่าชายเลน 

6 การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้ดี มาตรการ

เชิง

คุณภาพ 

7 การส่งเสริมสวนหลังคา และก าแพงสีเขียว 

8 การสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

 

(2) รายละเอยีดของการปฏบิตักิาร 

รายละเอียดของแต่ละการปฏิบัตกิารในตารางก่อนหน้าอธิบายรายละเอียดได้

ดังน้ี 

 

1) การเพ่ิมสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ การเพ่ิมสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

รายละเอียด สร้างสวนสาธารณะใหม่ 15 แห่ง: 

- การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดกลาง/ใหญ่แห่งใหม่ 5 

แห่ง (รวมพื้นที ่200 ไร่)ในระยะสั้น/กลาง   

- การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดกลาง/ขนาดใหญ่แห่งใหม่ 

(450 ไร/่4,174ไร)่ ในระยะยาว 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักสิ่งแวดล้อม  
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บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

- การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดกลาง/ใหญ่แห่งใหม่ 5 

แห่ง (รวมพื้นที ่200 ไร่) ในระยะสั้น/กลาง 2559-2561)    

- การก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดกลาง/ขนาดใหญ่แห่งใหม่ 

(450 ไร่/4,174ไร่) ในระยะยาว(2562-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

165 ตันCO2ต่อป ี(ปลกูต้นไม ้5 ต้น) ในระยะสั้น/ระยะกลาง 

(2559-2561) 

371 ตันCO2ต่อป ี(ปลกูต้นไม ้11,250 ต้น) ในระยะยาว 

(2562-2566) 

 

ข้อมูลส าหรับการประมาณการ: 

-จ านวนต้นไมต่่อไร่ตอ่สวน: 25 ต้นต่อไร ่(ท่ีมา: สวนขนาด

เล็กมตี้นไม้เฉลี่ย 3 ตน้ สวนสราญรมย์ สวนรมณยี์นาถ สวน

สันติภาพ) 

-การดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อไร่: 0.825 ตันCO2ต่อไร่ต่อป ี= 

25ต้นต่อไรx่0.009 ตันคาร์บอนต่อต้นต่อปี x 44/12 

 

2) การเพ่ิมพื้นที่สีเขยีวในพ้ืนที่สาธารณะ 

หัวข้อ การเพ่ิมพื้นที่สีเขยีวในพ้ืนที่สาธารณะ 

รายละเอียด 1) การปลูกกล้าต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ (อาคารภาครัฐ 

โรงเรยีนรัฐบาล โรงพยาบาลรัฐบาล และวัด): 

- รวมพื้นที ่200 ไร ่ระยะสั้น/ระยะกลาง 
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- รวมพื้นที ่3,500 ไร่ในระยะยาว 

2) ตั้งอยู่ โครงการ “1 ชุมชน – 1 สวนสาธารณะ” และ 

โครงการ “1 โรงเรียน – 1 สวนสาธารณะ” 

3) การกระตุ้นให้ส านักงานเขตที่เกีย่วข้องสร้างสวนขนาดเล็ก 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักสิ่งแวดล้อม  

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

- ขนาด  2,000 ไร่ ในระยะสั้น/กลาง (2559-2561) 

- ขนาด 3,500 ไร่  ในระยะยาว (2562-2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

1,650 ตันCO2ต่อป ี(ระยะสั้นถึงระยะกลาง) (ปลูกต้นไม ้

50,000 ต้น) 

2,888 ตันCO2ต่อป ี(ระยะยาว) (ปลกูต้นไม ้87,500 ต้น) 

 

ข้อมูลส าหรับการประมาณการ: 

-จ านวนต้นไมต่่อไร่ตอ่สวน: 25 ต้นต่อไร่ (เหมือนใน

สวนสาธารณะ) 

-การดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อไร่: 0.825 ตันCO2ต่อไร่ต่อป ี

 

3) การปลูกต้นไม้ตามแนวถนน 

หัวข้อ การปลูกต้นไม้ตามแนวถนน 
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รายละเอียด 1) การปลูกต้นไม้ใหม ่ 100 ต้นต่อป ี ตลอดแนวถนน 40 สาย 

ในพื้นที่ระยะถอยร่น 2 เมตร รวมทั้งการเพ่ิมกล้าต้นไม้

ระหว่างไม้ใหญ่ท่ีมีอยู ่ ตามแผนผังแสดงที่โล่ง (Open 

space Plan) ของผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2556 

2) การจดัประกวดแนวคดิในหัวข้อ “ถนนสีเขียว” ระหว่าง

ส านักงานเขต 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม  

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล ส านักผังเมือง 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น/ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว(2562-

2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

13  ตันCO2ต่อป ี(ระยะสั้นถึงระยะกลาง) (ปลูกต้นไม้ 300 ต้น) 

22 ตันCO2ต่อป ี(ระยะยาว) (ปลูกต้นไม้ 500 ต้น) 

 

ข้อมูลส าหรับการประมาณการ: 

-จ านวนต้นไม้ท่ีปลกู: 100 ต้นต่อป ี

-การดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อป:ี 4.4 ตันCO2ต่อป ี= 100 ต้น

ต่อป ีx 0.012 ตันคารบ์อนต่อต้นต่อป ีx 44/12 

 

4) พื้นที่น้ าซึมผ่าน (Biotope Area Factor; BAF) ในที่ดินของเอกชน 
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หัวข้อ พื้นที่น้ าซึมผ่าน (Biotope Area Factor; BAF) ในที่ดินของ

เอกชน 

รายละเอียด 1) การเพ่ิมพื้นที่สีเขยีวตามค่า BAF ที่กฎหมายก าหนด () ในปี  

- รวมพื้นที ่352 ไร่ ในระยะสั้น/กลาง (2559-2561) 

- รวมพื้นที ่635 ไร ่ในระยะยาว (2562-2566) 

2) การจดัท าฐานข้อมลูคา่ BAF ในรูปแบบข้อมลูระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์(Geographic Information System; 

GIS) และการปรับปรุงการบันทกึฐานข้อมลู BAF (แผน

ระยะสั้น/กลาง) 

3) อาคารทกุหลังที่ไดร้ับอนุญาตก่อสรา้งจะต้องมี BAF (แผน

ระยะยาว) 

 - การสนับสนุนให้มีการปลกูต้นไม้ใหม่ในพืน้ที่เอกชน

ส าหรับโครงการสิ่งปลกูสร้างใหม ่ซึ่งเป็นการด าเนินตาม

ข้อก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 - การโฆษณาแนวคิดของพ้ืนที่น้ าซึมผ่าน (BAF) แก่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 

- การกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพื้นที่น้ าซึมผา่น  (BAF) ใน

อาคารภาครัฐ 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักผังเมือง ส านักโยธา โดย

เกี่ยวข้องกับ ส านักงานเขต 50 แห่ง 

บ ารุงรกัษา: ส านักผังเมือง ส านักโยธา โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 
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ประเมินผล: ส านักผังเมือง ส านักโยธา โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น/ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว (2562-

2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

291  ตันCO2ต่อป ี(ระยะสั้นถึงระยะกลาง) 

523 ตันCO2ต่อป ี(ระยะยาว)  

 

ข้อมูลส าหรับการประมาณการ: 

จ านวนต้นไม่ต่อไร่ต่อสวน: 25 ต้นต่อไร่. (เหมือนใน

สวนสาธารณะ) 

- การดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อไร่: 0.825 ตันCO2ต่อไร่ต่อป ี 

- ขนาดพ้ืนที่สีเขียวประมาณโดยใชก้ระบวนการดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลเชิงสถติิของพื้นที่บ้านและอาคาร เก็บระหว่างปี 

2548 ถึง 2556  

2. แบ่งจ านวนชั้นได้ 5 กลุ่มดังนี;้ 

 ก) 1-4 ชั้น ข) 5-7 ชัน้ ค) 8-10 ชั้น ง) 11-20 ชั้น จ) 

มากกว่า 20 ชั้น 

3. พื้นที่ในแตล่ะชั้นในปี 2557-2566 ประมาณโดยใช้อัตรา

การเติบโดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มชั้น 

4. อัตราสว่นของทีว่่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open space 

ratio; OSR) ในแต่ละกล่ม; 

 ก) 1-4 ชั้น  = 10.0%             ข) 5-7 ชั้น = 6.5%  

 ค) 8-10 ชั้น= 4.5%,   ง) 11-20 ชั้น = 4.0% 

 จ) มากกว่า 20 ชั้น= 3.0% 

5. ขนาดพ้ืนที่วา่ง (Open Space; OS)ค านวณโดย จ านวน

ชั้น x OSR 
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6. ฉะน้ัน ขนาดของพ้ืนที่สีเขียวก็คือ พื้นทีข่อง OS x 

50%(BAF) 

 

5) การปลูกปา่ชายเลน 

หัวข้อ การปลูกป่าชายเลน 

รายละเอียด 1) การปลูกไม้ป่าชายเลน: 

- พื้นที่ 50 ไร ่ในระยะสัน้/กลาง (2559-2561) 

- พื้นที่ 250 ไร่ ในระยะยาว (2562-2566) 

2) การสนับสนุนการเพ่ิมพื้นที่ป่าชายเลนด้วยความรว่มมือกับ

บริษัทชั้นน า 

3) การสนับสนุนการรณรงค์ให้มีการปลกู 1 ครั้งต่อป ี และ 

10,000 ต้น/ครั้ง  

4) การเพาะเมล็ดพันธุ์ การอนุบาลกล้าไม้ หรอืการขยายพันธุ์

ไม้ป่าชายเลน 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน บริษัทชั้นน า 

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักงานเขตบางขุน

เทียน 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักงานเขตบางขุน

เทียน 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น/ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว(2562-

2566) 
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การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

138  ตันCO2ต่อป ี(ระยะสั้นถึงระยะกลาง) 

687 ตันCO2ต่อป ี(ระยะยาว)  

 

ข้อมูลส าหรับการประมาณการ: 

-จ านวนต้นไม้ท่ีปลกูตอ่ไร่: 250 ต้นต่อไร ่ท่ีมา: กรมทรัพยากร

ทางทะเลชายฝั่ง 

-การดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่อป:ี  0.75 ตันCO2ต่อไร่ต่อป ี

 

6) การดแูลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้ด ี

หัวข้อ การดแูลรกัษาต้นไม้ทีม่ีอยู่ให้ดี 

รายละเอียด 1) การบริหารจดัการต้นไม้ในสวนสาธารณะ และพื้นที่

สาธารณะทั้งหมด (อาคารภาครัฐ โรงเรียนรัฐบาล 

โรงพยาบาลรัฐ วัด และพื้นที่ป่าชายเลน) 

2) การดแูลรกัษา และคงสภาพต้นไม้ที่ปลกูขึ้น โดยก าหนดไว้

ในตารางงานของส านักงานสวนสาธารณะ 

3) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกีย่วกับวธิีการดแูล/คง

สภาพต้นไม้ที่ปลกูขึ้น 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักสิ่งแวดล้อม  

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 
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ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น/ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว(2562-

2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

- 

 

7) การส่งเสรมิสวนหลงัคา และก าแพงสีเขยีว 

หัวข้อ สวนหลังคา และก าแพงสีเขียว 

รายละเอียด การสนับสนุนการสร้างสวนหลังคาและก าแพงสีเขียว ในพื้นที่

ของภาครัฐ และเอกชน  โดยใชโ้ครงการน าร่อง “การสร้าง

สวนหลังคาและก าแพงสีเขียว” ของส านักงานสวนสาธารณะ 

- การศกึษาต้นแบบที่เหมาะสม เพ่ือมาเป็นแนวปฏิบตัิที่ด ีและ

ใช้เป็นมาตรฐาน ด้านแนวทางการออกแบบ  

- การสร้างสวนหลังคาและก าแพงสีเขยีวจะถูกก าหนดเป็น

มาตรการจูงใจของในข้อก าหนดผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร ในระยะยาว 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักผังเมือง  

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักผังเมือง 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักผังเมือง ส านัก

ยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะยาว (2562-2566) 
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การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

โดยประมาณ 

- 

 

8) การสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

หัวข้อ การสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

รายละเอียด การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างจติสาธารณะแก่เยาวชน 

นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการมีสว่นร่วมปลูกต้นไม้ 

(300,000 ต้นต่อป)ี 

- การจดัอบรมอาสาสมคัร (50 คนต่อป)ี เพ่ือดูแล และอนุรกัษ ์

พื้นที่สีเขียว 

- การกระตุ้นประชาชน ชุมชน และเจ้าของที่ดินให้อนุรักษ์

ต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ของตน 

ความรับผิดชอบ

ของ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการโดยตรง 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ด าเนินการ: ส านักงานสวนสาธารณะ  ส านักสิ่งแวดล้อม  

บ ารุงรกัษา: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักสิ่งแวดล้อม 

ประเมินผล: ส านักงานสวนสาธารณะ  โดยเกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานเขต 50 แหง่ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านัก

สิ่งแวดล้อม 

ก าหนดการ

ด าเนินงาน 

ระยะสั้น/ระยะกลาง (2559-2561) และ ระยะยาว(2562-

2566) 

การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซ

- 
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เรือนกระจก

โดยประมาณ 
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6. แนวทางการรบัมือในปจัจบุนั และอนาคต 

6-1 สถานะปจัจบุนัของผลกระทบดา้นลบและแนวโนม้ในอนาคต 

 

“*” แสดงข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA  

“**” แสดงข้อมลูจากหน่วยปฏิบัตกิารดา้นแนวทางการรับมือ  

 

(1) น้ าทว่ม 

(ก) ต าแหน่งทีต่ั้งของกรุงเทพมหานครอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อน้ าท่วมและแผ่นดินทรุด 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนที่ราบน้ าท่วมถึงจากแม่น้ าเจ้าพระยาและเป็นได้รับ

อิทธิพลจากกระแสคลืน่น้ าทะเล ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขังจากปรมิาณน้ าฝนและ

แผ่นดินทรุดจากปรมิาณน้ าไหลล้นในแม่น้ า (กทม., 2556) นอกจากนี้การสูบ

น้ าใต้ดินเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของแผ่นดินทรุดในพื้นที่นี้ 

 กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าและตั้งอยู่ปากแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งในอดตี

ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมตามฤดกูาล ฤดมูรสุมฝนตกหนกั การบริหารจัดการ

น้ าจึงมีความทา้ทายมากและใช้งบประมาณสูง  และกรุงเทพมหานครยังเป็นพ้ืน

ที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเจ้าพระยาและมีแควน้ าสาขามากมายไหลผ่าน 

ท าให้มีความเสี่ยงในการเกิดคลื่นรุนแรงชว่งฤดฝูนและการไหลล้นจากแม่น้ าที่

ท าให้เกิดน้ าท่วม (WWF, 2547) 

 อัตราการทรุดตัวของแผ่นดินมีค่า 0.97 ซม.ต่อป ี ในช่วงปี 2545-2550 

(ธนาคารโลก, 2552)*  

 ต าแหน่งที่ตั้งของกรุงเทพมหานครไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ าไหลบ่ามากจาก

พื้นที่ต้นน้ า และกรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการน้ าจากต้นน้ า

นั้น **. 
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 การด าเนินงานปัจจุบัน 

 ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชีย และธนาคารเพ่ือความรว่มมือ

ระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น ได้ประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยการ

จ าลองดว้ยอุทกวิทยาทางคณิตศาสตร ์(ธนาคารโลก, 2552). 

 ข้อมูลน้ าท่วมในอดตีถูกน ามาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์ และหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาเพื่อการบริหารจัดการน้ าท่วมในเขตเมืองดว้ยวิธีการแบบไม่

ใช้โครงสร้างและวิธีการแบบใช้โครงสร้าง (กทม., 2546) 

 ข้อเสนอจากคณะวิจยัเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการป้องกัน  

1) นโยบายและปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากภาวะโลกร้อนควรรวมอยูใ่นแผนการ

พัฒนาทุกฉบับ   

2) ทางเลือกที่ไดม้าจากกระบวนการควรอยูบ่นพื้นฐานของผลวิเคราะห์จาก

การส ารวจสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมาตรการ

และกระบวนการหาทางเลือกอื่นๆ (ธนาคารโลก, 2552) 

 แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อปอ้งกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและดินถลม่ ประกอบดว้ย 

- การป้องกัน 

1) การป้องกันและลดผลกระทบ: การรวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ความ

เส่ียงและจัดท าแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม 

2) การเตรียมความพรอ้ม: จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรมอาสาสมัครและเตรยีมความ

พร้อมแก่ชุมชน 

- การตอบสนอง (การจัดการระหวา่งเกิดกรณีฉุกเฉิน)  

1) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมและปฏิบตัิการตามแนวทางทีก่ าหนด 

2) ศูนย์ควบคุมมอบหมายและแบง่สรรสิ่งบรจิาคที่ได้รับเพื่อชว่ยบรรเทา

สถานการณ ์

3) การระบุอัตลักษณแ์ละหลักฐานของผู้เสยีชีวติ (กรณีมกีารบาดเจ็บหรือ

เสียชีวติเกิดขึ้น) 

- การบริหารจัดการหลังเกิดเหต ุ(การฟื้นฟู) 
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1) การประเมินความเสียหายและการประเมนิความต้องการ 

2) การจัดศูนย์บรรเทาทุกขช์ั่วคราว ศูนย์ดแูลรักษาสขุภาพกายและสุขภาพจิต 

3) การปฏิบัตติามขั้นตอนในการดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ 

4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5) การบ าบดัและฟื้นฟสูุขภาพกายและสขุภาพจิต 

6) การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชุมชนให้กลับคืนสูส่ภาพเดิม 

7) การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบ 

8) การบรูณะซ่อมแซมสิ่งเสียหายขึ้นพ้ืนฐาน 

9) การศกึษาและทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุง 

(กทม., 2556: หน้า 72-74) 

 

 กรุงเทพมหานครติดตัง้ระบบป้องกันและควบคุมน้ าท่วม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

กักกันน้ าเชิงกลยุทธ ์ เพ่ือระวังการไหลลน้ของน้ าจากแม่น้ าล าคลองในช่วงฤดู

ฝนและฤดรู้อน (WWF, 2557) 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพประตรูะบายน้ าเพื่อป้องกันการรกุล้ าของน้ าเค็มและ

ควบคุมน้ าทว่ม (WWF, 2557) 

 รัฐบาลไทยสามารถจดัหาที่เก็บข้าวในที่สูงที่ปลอดผลกระทบจากภัยน้ าทว่ม

รุนแรงและภยัแล้ง เพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหาร (WWF, 2557) 

 การจดัอบรมแกชุ่มชนต่างๆในพ้ืนที่เพื่อการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานใน

กรณีฉุกเฉินและกรณคีลื่นพายซุัดฝั่งที่รุนแรง (WWF, 2557) 

 การปกป้องและอนุรักษ์ป่าชายเลน (WWF, 2557) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนในลุ่มน้ า (ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) ส าหรบั

กรุงเทพมหานคร อาจมีค่าเพิ่มขึ้น 2-5% ในปี 2593 (ธนาคารโลก, 2552)* 

 ระดับน้ าทะเลคาดว่าสงูขึ้นอีก 12.3 ซม. ในช่วงปี 2552-2593 (ธนาคารโลก, 
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2552)* 

 ภายในป ี2573 จะเกดิแผ่นดินทรุดตัวมากขึ้น จาก 0.05 เมตร ถึง 0.30 เมตร 

เน่ืองจากสาเหตุดังนี ้ 

- ภาวะโลกร้อนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลท าให้เกิดอณุหภูมิสูงขึ้น

ประมาณ 1.2-1.9 องศาเซลเซยีส 

- ปัญหาจากการเคลื่อนตัวของพาย ุ

- โครงสร้างฐานรากอาคารมกีารเปลี่ยนแปลง (ธนาคารโลก, 2552)  

 สัดส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้ าเพิม่ขึ้น 30% ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึง 2593 (ธนาคารโลก, 

2552)* 

 ภายในปี 2573 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมบริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะ

ขยายตัวมากขึ้นและภยัน้ าท่วมจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยประมาณ 1 ล้านคน

ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ในจ านวนนี้เป็น 1 ใน 8 ของผู้อยู่

อาศัยในพ้ืนที่แออัด และ 1 ใน 3 ของผู้คนอยู่ในพ้ืนที่ท่ีล้อมรอบดว้ยน้ าท่ีมรีะดับ

ต่ ากว่า 0.5 เมตรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงดังกลา่วคือ

เขตบางขุนเทยีน (กรุงเทพมหานคร) และพระสมุทรเจดีย ์ (สมุทรปราการ) 

(ธนาคารโลก, 2552) 

 ภายใต้สภาวะภูมิอากาศและโครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบัน ความเสียหายด้าน

เศรษฐกิจจากน้ าท่วม (ราคาปัจจุบัน) อยู่ทีป่ระมาณ 35 พันล้านบาท ซึ่งอาจ

สูงขึ้นเป็น 148 พันลา้นบาทในปี 2593  อย่างไรก็ตาม 70% ของมูลค่าความ

เสียหายจากน้ าทว่มในอนาคตเกิดจากการทรุดตวัของแผ่นดินเพียงอย่างเดียว 

(ธนาคารโลก, 2552)* 

 ภาคการค้าและอุตสาหกรรมจะสูญเสียรายได้จากการชะลอธุรกจิในช่วงน้ า

ท่วม โดยประมาณมลูค่าสูญเสียจากรายไดท้ี่หายไปน้ีมีค่า 22 พันล้าน (ภาค

การค้า) และ 10 พันล้าน (ภาคอุตสาหกรรม) (ธนาคารโลก, 2552)* 

 ภายใน 50 ปี ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต ่50 จนถึง 100 เซนติเมตร 

ท าให้สูญเสียที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและส่งผลให้ผลติภณัฑ์มวลรวมใน
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ประเทศ (GDP) ลดลง 0.36% จนถึง 0.69% ตามล าดับ (300-600 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) ในแตล่ะป ี ภาคเกษตรของกรุงเทพมหานครจะไดร้ับความเสียหายมาก

ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนความเสียหายทางการเงินประมาณ 38% และ 61% 

ตามล าดับ  (ธนาคารโลก, 2557) 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การตรวจสอบระบบ และแผนป้องกันน้ าท่วมรวมถึงระดับการทรุดตัวของพ้ืนดิน

ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร (ธนาคารโลก, 2552) 

 การรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (ธนาคารโลก, 2552) 

 การน าแผนการใช้ที่ดนิและผังเมืองมาพิจารณาควบคูก่ัน** 

 การสร้างความรว่มมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือควบคุมการใช้น้ าบาดาล** 

 การเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการ

ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ตา่งๆ** 

 การส่งเสริมการพฒันาด้านการปฏิบตั ิ มาตรการ และกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ี

จ าเป็นต่อการป้องกันน้ าท่วมเพื่อลดกระทบที่เกิดขึ้น** 

 

(ข) การขาดประสิทธิภาพในการรับมือของรัฐบาล 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 ภาครัฐไม่ได้เตรยีมความพร้อมให้มากพอเพ่ือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจปัญหาภาวะโลกร้อนหรือมีข้อมูลมากพอที่จะจัดท าแผนการ

พัฒนาที่เหมาะสม (ธนาคารโลก, 2552) 

 การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่ย่อหย่อน เช่น การวางผังเมือง การ

จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กทม., 2556) 

 การขาดความรว่มมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียส่งผลให้

ไม่สามารถด าเนินการมาตรการรับมือได้อยา่งมีประสิทธภิาพ** 
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 การขาดประสิทธิภาพในการบรูณาการด้านการบริหารจดัการน้ าระดับประเทศ 

 อย่างน้อยก่อนน้ าท่วมป ี2554  หลังจากเหตุการณ์น้ าทว่มไดม้ีการเสนอแนะ

ให้ใช้แนวทางการจดัการทรัพยากรน้ าของประเทศแบบบูรณาการ ซึ่งจะผนวก

การพิจารณาจัดการตน้น้ าและปลายน้ ารว่มกัน (กทม., 2556)  

 คลองระบายน้ ามขีอบเขตไม่ชดัเจน การก าหนดขอบเขต และการกอ่สร้างระบบ

ป้องกันน้ าท่วมต้องอาศัยความร่วมมือจากเจา้ของพ้ืนที่บริเวณใกลเ้คียงเพ่ือ

ยืนยันขอบเขตพื้นที่ของตนเอง  ในทางปฏบิัติความร่วมมือในส่วนน้ีมีน้อยมาก 

จึงท าให้คลองระบายน้ าสาธารณะแทบจะไม่สามารถระบุขอบเขตได้ชัดเจน** 

 คลองระบายน้ าและถนนบางแห่งที่เป็นของหน่วยงานราชการอื่นพาดผ่านพ้ืนที่

อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหานครไมม่ีอ านาจในการ

บ ารุงรกัษา (เช่น การก าจัดพืชน้ า การซ่อมแซมตลิ่ง)** 

 คอขวดของระบบระบายน้ าอันเนื่องมาจากการก่อสร้างอ่ืน เช่น การก่อสร้าง

ระบบถนนและรางรถไฟท่ีขวางทางระบบระบายน้ าเดิม** 

 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของหน่วยงานราชการ (เช่น ไฟฟา้ โทรศัพท ์

น้ าประปา ทางพิเศษ และรถไฟฟ้า) กีดขวางการก่อสร้างและการพัฒนาระบบ

ป้องกันน้ าท่วม** 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย และธนาคารเพ่ือความรว่มมือ

ระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น ได้ประเมินผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยการ

จ าลองดว้ยอุทกวิทยาทางคณิตศาสตร ์(ธนาคารโลก, 2552) 

 นโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศควรบรรจุใน

ทุกๆแผนการพัฒนา** 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 โครงสรา้งพ้ืนฐานป้องกันน้ าท่วมไม่ได้ถกูวางแผนและมีไม่เพียงพอ (เขื่อน และ
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เครื่องสูบน้ า) อาจไม่เพียงพอในการช่วยเหลือพ้ืนที่ (ธนาคารโลก, 2552)* 

 ความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบจากน้ าทว่มจะยังคงเป็นปัญหา 

หากไม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมตัวรับมือ

กับภยัธรรมชาต*ิ* 

 การก่อสร้างก าแพงกัน้น้ าในพื้นกรุงเทพมหานครตอนบนจะกระตุน้ให้เกิดน้ า

ท่วมมากขึ้นในกรุงเทพตอนล่าง เนื่องจากน้ าทั้งหมดจะถูกผันลงแม่น้ า

เจ้าพระยาโดยตรง และจะไม่มีน้ าท่วมเกิดขึ้นในตอนเหนือของ

กรุงเทพมหานคร**  

  

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนา

ระดับประเทศและระดบัภาค การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซึ่งให้ข้อมลูพื้นฐาน ได้รับความส าคัญเป็นอันดับแรกเพ่ือน ามา

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองสู่การเป็นเมืองยั่งยืนในอนาคต (ธนาคารโลก, 2552) 

 บางปัญหาต้องก าหนดให้เป็นปัญหาเร่งด่วนในอนาคต เช่น ความไม่เพียงพอ

ของเขื่อนป้องกันน้ าทว่ม และระบบระบายน้ า(ธนาคารโลก, 2552)* 

 การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคธรุกจิและอุตสาหกรรมในพื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ า

ท่วม** 

 ปรับปรุงการวางผังเมอืงกรุงเทพมหานครให้เอ้ือต่อการปฏิบัติมาตรการป้องกัน

น้ าท่วม เช่น การก าหนดเขตใช้พื้นที ่หรือการก าหนดพ้ืนทีร่ับน้ า** 

 จัดท าแผนเตรยีมการรับมือภยัพิบัติให้กบัชมุชนเส่ียงภัยเพ่ือส่งเสริมความ

ร่วมมือกันระหว่างองคก์รภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ในการเตือนภยัน้ า

ท่วม**  

 จัดตั้งศูนย์ประสานงานน้ าท่วมก่อนเกิดภยัพบิัติ** 

 จัดประชุม สัมมนา และฝกึอบรมให้แกชุ่มชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือสร้างความ

ตระหนักในการเตรยีมตัวรับมือกับภยัพิบัติ**  
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 ฝึกอบรม และลงมือปฏิบัตติามแผนปฏบิัติการส าหรับการจดัการภัยภิบัติใน

หน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น 

และชุมชน** 

 

(ค) การเปลี่ยนแปลงรปูแบบการใช้ทีด่ิน  

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน 

 กรุงเทพมหานครตอนบน  พื้นที่น้ าท่วมหลาก/ พื้นที่ระบายน้ าและพื้นที่

รับน้ า ถูกเปลี่ยนไปเป็นเขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งท าให้ขวาง

การไหลของน้ า** 

  กรุงเทพมหานครตอนล่าง  ที่ดินถกูเปลี่ยนมาเป็นฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์

น้ า (หลังจากเจ้าของที่ดินขายดินในพ้ืนที่) และพื้นที่อตุสาหกรรมและที่

อยู่อาศัย** 

 ป่าชายเลถกูก าจัดเพื่อเปลี่ยนมาเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า** 

 น้ าท่วมท าให้ต้องย้ายพื้นที่ฟาร์มกุ้งและฟารม์สัตว์น้ า ขณะที่ป่าชายเลนและ

ชายฝั่งได้รับความเสียหายคลื่น (เรวดี และอารียา, 2552) 

 กรุงเทพมหาสครไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบทีส่ าคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (เรวด ีและอารียา, 2552)* 

 ประชาชนในพื้นที่สรา้งบ้าน/โครงสร้างอื่นๆ โดยไม่ไดร้ับอนญุาตตามแนว

ริมน้ าเจ้าพระยา และในคลองระบายน้ าสาธารณะ  โดยการกอ่สร้างน้ีเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ า  กรุงเทพมหานครไม่

มีอ านาจหน้าท่ีเบ็ดเสรจ็ในการย้ายหรือก าจดัสิ่งก่อสร้างเหล่านี้** 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 การด าเนินการโดยบ้านเรือนในบางขุนเทียน ได้แก่ การสร้างประตูน้ าและ

เขื่อนกั้นน้ าใหม่ และท าการโยกย้ายถิ่นฐานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าทว่มตามพื้นทีท่ี่
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ระบุไว ้(เรวด ีและอารยีา, 2552)*  

 การให้ความชว่ยเหลอืจากกรุงเทพมหานคร และกรมประมงแก่ครัวเรือนที่

ได้รับผลกระทบ โดยการจัดหากระสอบทรายและการจ่ายเงินชดเชยน้ าท่วม 

(เรวด ีและอารียา, 2552)* 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 กรณีที่แย่ที่สุดบ่งชี้ว่า พื้นที่จากแนวชายฝัง่เข้าหาแผ่นดินในระยะ 600 เมตร

โดยประมาณ ในบรเิวณอ่าวไทยตอนบน จะจมใต้น้ าทะเลทีสู่งมากขึ้นในป ี

2573 (เรวด ีและอารยีา, 2552)* 

 คาดการณว์่าความถี่ของการเกิดพายุหมุนไซโคลนจะเพ่ิมเป็นสองเท่าเมื่อเทียบ

กับเมื่อ 30 ปีก่อน โดยหมายถึงคลื่นพายซุัดฝั่งที่มากขึ้น (สนิทวงษ์, 2550; เรวด ี

และอารียา, 2552)* 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการรับมือรายปโีดยประมาณเท่ากับ 3,130 เหรียญ

สหรัฐต่อครวัเรือน ซึ่งคิดเป็น 23% ของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (เรวด ีและอารี

ยา, 2552)* 

 เกษตรกรไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพหลักไปท าอย่างอ่ืนได้เน่ืองจากได้รับ

การศกึษาน้อยและขาดความรู้ ทกัษะทีจ่ าเปน็อ่ืนๆ (เรวดี และอารยีา, 2552)* 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การศกึษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ส าหรับองค์กรสาธารณะให้เตรยีมแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (เรวด ี

และอารียา, 2552)* 

 ความรว่มมือของรัฐบาลกลาง หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการร่วม

อภิปรายถึงปัญหาน้ าท่วมชายฝั่งเป็นเรื่องจ าเป็น (เรวดี และอารยีา, 2552)* 

 

(ง) น้ าท่วมที่เกดิจากสาเหตุทางธรรมชาติและทางกายภาพ 
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 ปัญหาในปัจจุบัน 

 น้ าท่วมเป็นภยัพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอ่ยกว่าภยัพิบัติประเภทอื่น ในช่วง 

30 ปีที่ผ่านมา จ านวนเหตุการณ์น้ าท่วมในทวีปเอเชียคิดเป็น 40% ของจ านวน

ครั้งของเหตกุารณ์น้ าท่วมที่เกดิขึ้นทัว่โลก ในจ านวนนี้ 90% ของประชากรที่

ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย ปัญหาน้ าท่วมไม่เพียงแต่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงผลกระทบอีก

หลายด้านในชีวิตของผู้คนในระยะยาว (Abhas, Robin and Jessica L., 

2555) 

 สาเหตุทางธรรมชาตทิี่ก่อให้เกิดน้ าทว่ม ไดแ้ก ่ 

- ฝนตก ลกูเห็บ 

- น้ าในการเกษตร 

- น้ าจากภาคเหนือ 

- คลื่นจากน้ าขึ้นน้ าลง 

- ระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจกิายน 

- ปรากฎการณล์านินญาและระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น (กทม., 2556) 

 ความผดิพลาดของมนษุย์ที่ก่อให้เกิดน้ าท่วม ได้แก ่

- การวางผังเมืองทีข่าดประสิทธิภาพ  

- การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชมุชนท าให้ระบบการระบายน้ ามีไม่เพียงพอ 

- การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 

- การปลูกสิ่งก่อสร้างรกุล้ าไปในคูน้ า  

- การทรุดตวัของดิน (กทม., 2556) 

 สาเหตุหลัก 6 ประการทีก่่อให้เกิดปญัหาน้ าท่วมในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 

1) ปริมาณน้ าจากภาคเหนือไหลล้นตลิ่งแม่น้ าเจ้าพระยา ในปี 2516, 2519, 

2523, 2526, 2538, 2539, 2545, 2550 และครัง้ล่าสุดในป ี2555)  

2) น้ าจากทางทิศเหนอืและทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
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3) ปริมาณฝนที่ตกกระหน่ าลงมา (มากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน)  

4) ระดับน้ าขึ้น 

5) การพฒันาท่ีดินอยา่งไร้ทิศทาง  

6) การรุกล้ าและขาดการดแูลรกัษาบริเวณคูคลอง (กทม., 2556: หน้า 1-10) 

 สาเหตุธรรมชาต ิ – ปริมาณน้ าฝนที่เพิ่มขึ้น การเปลีย่นแปลงรูปแบบฝนตกจาก

การตกเบาๆเป็นเวลานานกลายมาเป็นการตกหนักในช่วงเวลาสัน้ๆ  

กรุงเทพมหานครไม่สามารถระบายน้ าได้เรว็เพียงพอกจึงเกิดน้ าทว่มฉับพลัน**. 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 การรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสาเหต ุและปัจจยัที่ก่อให้เกิดน้ าทว่ม (กทม., 2556) 

 วิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการบริหารจดัการน้ าท่วมคือการใช้มาตรแบบ

ใช้โครงสร้างร่วมกับมาตรการแบบไม่ใชโ้ครงสร้าง วิธีการนี้จะสรา้งทางระบาย

น้ าท่วมทีช่่วยแก้ปัญหาตั้งแตร่ะยะแรกของการเกิดน้ าทว่มแต่มีค่าใช้จ่ายมาก

ส าหรับมาตรการแบบใช้โครงสร้าง ส่วนมาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้าง

ประกอบด้วยระบบการเตือนภยั การสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และการวาง

แผนการใชท้ี่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ าท่วม** 

 ควรมกีารใช้มาตรการแบบใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง อย่างสมดุลกัน** 

 นับจากเหตุการณ์เกิดน้ าท่วมใหญ่ในปี 2526 ทางกรุงเทพมหานครและ

หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการปกป้องและป้องกันน้ าทว่มในพื้นที่ฝั่ง

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ดว้ยแนวคันกันน้ าตามพระราชด าริครอบคลุม

พื้นที่ 650 ตารางเมตร ในภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทาง 

JICA ในด้านการวิจัยและวางแผนระบบป้องกนน้ าท่วมและการระบายน้ าที่

เหมาะสมในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ในปี 2527 และเสร็จสิ้นในป ี

2529 (กทม., 2556: หน้า 12-17) 

 กรุงเทพมหานครท าการส ารวจ ออกแบบ และพฒันาแผนแม่บทการระบายน้ า

ในเขตสายไหม และพืน้ที่บางส่วนในเขตบางเขน เขตคันนายาว และเขตคลอง
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สามวา ป ี2545-2546 (กทม., 2556: หน้า 25-29) 

 การจดัเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ืออนุรักษ์น้ าบาดาลเป็นมาตรการที่น ามาใช้อย่าง

ประสบผลส าเร็จ ในการจัดการกับปัญหาการสูบน้ าใต้ดินเพื่อป้องกันการเกิด

ดินถลม่ (Abhas et al., 2555)*. 

 ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหานคร (Department of 

Preventing and Solving Floods Bangkok) (2556) ก าหนดให้ 

1. การบริหารจัดการพื้นที่น้ าท่วมในกรุงเทพมหานคร 

- การใช้พื้นที่ปดิล้อมเพื่อเป็นบริเวณกักเกบ็น้ า 

- การสรา้งระบบการระบายน้ าภายในบริเวณพื้นที่กกัเก็บน้ า (กทม., 2556: 

หน้า 45) 

2. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมในกรุงเทพมหานคร 

- การสรา้งแหล่งกกัเกบ็น้ าเพื่อป้องกันการไหลเข้าและออกของน้ าล้นรวมถึง

ป้องกันน้ าคลื่นจากขึน้น้ าลง 

- การสรา้งเขื่อนน้ าลน้ในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ตามแนว

พระราชด าริ) ในปี 2557 

- การสรา้งคันกั้นน้ าไหลล้นจากแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางกอกนอ้ย และ

คลองมหาสวัสดิ์ในป ี2539 

- ระบบการระบายน้ าท่วมรอบพื้นทีก่รุงเทพมหานครควรรองรับปริมาณน้ าฝน

ได้ตั้งแตร่ะดับ 60 จนถึง 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงภายในปี 2566 (กทม., 

2556:หน้า 46-49) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนในลุ่มน้ า (ชว่งเดอืนมิถุนายน-สิงหาคม) ส าหรับ

กรุงเทพมหานคร อาจมีค่าเพิ่มขึ้น 2-5% ในปี 2593 (ธนาคารโลก, 2552)* 

 ระดับน้ าทะเลคาดว่าสงูขึ้นอีก 12.3 ซม. ในช่วงป ี2552-2593 (ธนาคารโลก, 

2552)* 
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 ภายในป ี2573 จะเกดิแผ่นดินทรุดตัวมากขึ้น จาก 0.05 เมตร ถึง 0.30 เมตร 

เน่ืองจากสาเหตุดังนี ้ 

- ภาวะโลกร้อนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลท าให้เกิดอณุหภูมิสูงขึ้น

ประมาณ 1.2-1.9 องศาเซลเซยีส 

- ปัญหาจากการเคลื่อนตัวของพาย ุ

- โครงสร้างฐานรากอาคารมกีารเปลี่ยนแปลง (ธนาคารโลก, 2552)  

 หากยังไม่สามารถแกป้ัญหาแผ่นดินทรุดตวัได้ จะท าให้ระบบการป้องกันและ

การระบายน้ าท่วมที่เพิ่งท าการวางแผนไว ้ จะมีประสิทธิภาพลดลงในอนาคต 

(กทม., 2556)* 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 หลักการพื้นฐาน 12 ประการ ส าหรับการจัดการความเสี่ยงน้ าท่วมในเมือง 

ได้แก ่

- กรณีความเสี่ยงน้ าทว่มแตล่ะกรณีแตกต่างกัน จึงไมม่ีพิมพ์เขียวส าหรับการ

จัดการน้ าท่วม 

- การออกแบบส าหรับการจดัการน้ าท่วมต้องสามารถปรับเขา้กับการ

เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนในอนาคต 

- การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเรว็ต้องอาศัยการผนวกการจัดการความ

เส่ียงให้เป็นส่วนเดียวกันกับการวางผังเมืองและการปกครอง 

- กลยุทธ์เชิงบูรณาการต้องการการใช้มาตรการที่ใช้โครงสร้าง และมาตรการ

ที่ไม่ใช้โครงสร้าง รวมถึงการประเมินความหมาะสมในการเลือกมาใช้อย่าง

สมดุลกัน 

- มาตรการเชิงโครงสร้างวิศวกรรมหนกัสามารถส่งต่อความเส่ียงจากต้นน้ าไป

ยังปลายน้ าได ้

- ความเส่ียงจากน้ าท่วมไม่สามารถก าจัดไดท้ั้งหมด 



 

183 

 

- หลายมาตรการด้านการจดัการน้ าท่วมสรา้งประโยชนร์่วมกันระหว่าง

หน่วยงาน และนอกเหนือไปจากบทบาทหนา้ที่ขององค์กรทีร่ับผิดชอบ 

- การพิจารณาถึงผลกระทบด้านสังคมและสิง่แวดล้อมจากการใชจ้่ายด้านการ

จัดการน้ าท่วมเป็นสิ่งส าคัญ 

- การระบุความรับผิดชอบให้ชัดเจนในการจัดท าและด าเนินกจิกรรมด้านความ

เส่ียงจากน้ าท่วมเป็นสิง่ส าคัญ 

- การด าเนินมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงจากน้ าท่วมอาศัยความร่วมมือจาก

ผู้มีส่วนได้สว่นเสียจากหลายภาคสว่น 

- การสื่อสารอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความพร้อมใน

การรับมือเป็นเรื่องจ าเป็น 

- ท าการวางแผนเพ่ือฟ้ืนฟูในทันทีหลังน้ าท่วม และใช้การฟื้นฟูเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ (Abhas และคณะ, 2555)*.  

 

(จ) ความเสียหายจากน้ าท่วมป ี2554 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 การเติบโตอย่างรวดเรว็ของกทม. ที่ไปไวกว่าผังเมืองและระบบการระบายน้ า 

รวมถึงการใชท้ี่ดินและสาธารณูปโภคเกินขดีจ ากัด ประกอบกับการทรดุตัวของ

แผ่นดิน ล้วนเป็นสาเหตุของน้ าท่วมใหญ่ในปี 2554 ตลอดจนความเสียหายใน

ทรัพย์สินและสิ่งก่อสรา้ง (กทม., 2557) 

 จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คนในพื้นที่อ าเภอคลองหลวง 

และอ าเภอหนองเสือที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมปี 2554 พบว่าคนส่วนใหญรู่้

ว่าจะมีน้ าทว่มฉับพลัน เพียงแต่ไม่คิดว่าจะทว่มสูงขนาดนี ้ คือสูงกว่า 1.5 เมตร 

และไม่คดิว่าจะท่วมนานเป็นเดือนหรือนานกว่านั้น (Sresunt และคณะ, 2555) 

 การที่ไมม่ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัในทรัพย์สินในชว่งน้ าทว่มท าให้

ผู้ประสบภยัไม่ต้องการทิ้งบ้านเรือนของตน (Sresunt และคณะ, 2555)* 

 การส ารวจพบว่าความช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในชุมชนที่เกดิน้ าท่วมมี



 

184 

 

ค่อนข้างน้อย (Sresunt และคณะ, 2555)* 

 ความเสียหายจากน้ าท่วมปี 2554 ได้แก ่

1) ความเสียหายของทรพัย์สินในครัวเรือนและผลผลิตทางการเกษตร 

2) ความเสียหายทางสังคม ประกอบดว้ย ความเครียดภายในบ้าน การ

สูญเสียสัตว์เลีย้ง การขาดการตดิต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง การทะเลาะกันใน

หมู่สมาชิกของครอบครัว   

3) ความเสียหายต่อสุขภาพ ความเครียด และความกังวลที่เกิดจากน้ าท่วม 

การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่มากับน้ าทว่ม รวมถึงผู้คนมีความเจบ็ป่วย

จากโรคเรื้อรงั (Sresunt และคณะ, 2555) 

 น้ าท่วมป ี2554 ท าให้เกิดความเสียหายแกโ่ครงสรา้งพ้ืนฐานและสินทรัพย์ของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน (กทม., 2557) 

 ระบบการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ าทว่มยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะส าหรับคน

ยากจน (Sresunt และคณะ, 2555)* 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 การศกึษาวิธกีารในการอยูร่่วมกับน้ าทว่มของผู้ประสบภัย มวีัตถปุระสงค์เพ่ือ 

- ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างโครงสร้างฐานรากของบ้านเรือนต่อผลกระทบ

จากน้ าท่วมที่มีความรนุแรงเป็นอย่างไร 

- ส ารวจการตอบสนองของผู้ประสบภัยน้ าทว่ม 

- ทบทวนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการของชมุชนและการให้ความ

ช่วยเหลือคนของตนเอง (Sresunt และคณะ, 2555) 

 การจดัท าแผนในการอยู่ร่วมกับน้ าทว่มกรณีที่คุณต้องกลายเป็นผู้ประสบภยั 

ตัวอย่างเช่น การสร้างบ้านเรือนที่ทนต่อน้ าท่วมทีก่ินระยะเวลานาน การใช้สิ่ง

ปลูกสร้างและอุปกรณท์ี่เหมาะสมในช่วงน้ าท่วม และระบบเตือนภัยทีม่ี

ประสิทธิภาพท่ีให้เวลาเพียงพอในการเตรียมการก่อนเกิดเหตุ (Sresunt และ

คณะ, 2555) 
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 ภายหลังน้ าท่วมใหญใ่นปี 2554 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด 

ประกอบด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 

(กยอ.) มีหน้าท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (กยน.) มหีน้าท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม (และภยัแล้ง) เพ่ือให้เกิด

ความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศ (กทม.,2556) 

 ภายหลังน้ าท่วมป ี 2554 กรุงเทพมหานครก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู

ภายหลังน้ าท่วมและการป้องกันดว้ยการพัฒนาแนวทางการเตรยีมความพร้อม

และวิธีการด าเนินการใน 2 ระยะเวลา (กทม., 2556) 

1) ระยะฉับพลัน และ 

2) ระยะยาว โดยเป็นการวางแผนตามแผนการจดัการน้ าของภาครัฐ (กทม., 

2556)  

 การรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสาเหตแุละปจัจัยของน้ าท่วมใน กทม. (กทม., 2556) 

 เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ท าให้ประชากร หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนมีการเตรียมความพร้อมส าหรับน้ าท่วมในปี 2555 มีการสร้างทาง

ระบายน้ าและจัดท าแผนตามที่เสนอไว้ส าหรับป ี 2555 เพ่ือช่วยให้เกดิการ

ควบคุมและการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ (กทม., 2556) 

 ข้อมูลทีร่วบรวมจากเหตุการณ์น้ าทว่มป ี 2554 น าไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติ

การ แผนการป้องกนัน้ าท่วม และแผนการชว่ยเหลือจากภัยน้ าท่วม (กทม., 

2556) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 จากมาตรการบริหารจดัการน้ าท่วมในปัจจบุนัพบว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ด้านทิศ

ตะวันตกของ กทม. มีความเสี่ยงสูงทีจ่ะเกิดน้ าท่วมและอาจเกดิน้ าท่วมขงัเป็น

ระยะเวลา 1 เดือนในปี 2593 (กทม., 2556) 

 เน่ืองด้วยการสร้างและการปรับปรุงระบบการป้องกันน้ าท่วมมีค่าใช้จ่ายสูงและ
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ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีที่จะเสร็จสิ้น ท าให้ต้องมีการระดมทุนและมี

ปัญหาต่อเนื่อง (กทม., 2556) 

 ภาวะน้ าท่วมรุนแรง (เช่น น้ าท่วมปี 2554) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นอีกในอนาคตจะ

สร้าง ความขดัแย้งระหว่างประชาชนที่อยูใ่นเขตและนอกเขตคนักั้นน้ า หาก

การบรูณาการระบบการบริหารจัดการน้ าท่วมไม่ได้ผล** 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 ผู้ก าหนดนโยบายควรท าความเข้าใจสาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดน้ าทว่ม

ในเขตเมืองให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถควบคุมและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันและอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการขยายตัวของเมือง

อย่างรวดเร็วท าให้ต้องมีการบูรณาการด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ าท่วม

ในการวางผังเมืองดว้ย (ธนาคารโลก, 2552) 

 การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับน้ าท่วมในเขต กทม. (ธนาคารโลก, 2552) 

 การจดัฝกึอบรมและให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัญหาน้ าท่วมได้ดียิ่งขึ้น 

(Sresunt และคณะ, 2555) 

 การปรับเปลีย่นพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาที่มาจากน้ าท่วมและ

การอยู่รว่มกับน้ า (Sresunt และคณะ, 2555) 

 ก่อนเกิดเหตุการณ์ภยัพิบัติควรมีค าเตือนและข้อควรปฏิบตัิทีช่ัดเจน อย่างไรก็ดี

ค าเตือนที่มาจากสื่อกลางมกัจะไม่เป็นผลเท่าค าเตือนที่มาจากผู้น าท้องถิ่น ญาต ิ

และคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งสามารถประเมนิสถานการณแ์ละบอกได้ดีว่าควร

ท าอย่างไรต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่

ได้มากขึ้นเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีประสิทธิภาพมากกวา่การให้ความ

ช่วยเหลือที่มาจากภายนอก  (Sresunt และคณะ, 2555) 

 ควรมกีารก ากับดูแลจากบุคคลภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือ

ก าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณตามจุดประสงคข์องโครงการนี้ และมี

การเสนอความก้าวหน้าแก่สาธารณะเพื่อให้ติดตามผลความก้าวหน้าของ
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โครงการได ้(กทม., 2556) 

 การผนวกการวิเคราะห์ความเส่ียงไว้ในการวางผังเมือง (Sresunt และคณะ, 

2555). 

 การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการขยายตัวของบ้านเรือนและชุมชนที่จะรกุล้ า

หรือขัดขวางเส้นทางระบายน้ า (Sresunt และคณะ, 2555) 

 การแก้ไขสามารถท าได้โดย 

1) การขุดทางระบายน้ าใหม่และท าความสะอาดทางระบายน้ าที่มีอยู่เดิม 

2) การติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ า 

4) การติดตั้งอุปกรณ์วดัอตัราการไหลของแม่น้ าและระบบการระบายน้ า 

(กทม., 2556) 

 การพิจารณาสิทธิมนษุยชนและความเท่าเทยีมทางสังคมแกผู่้ประสบภัยน้ าท่วม

ทุกราย (Sresunt และคณะ, 2555) 

 ระบบเตือนภัยที่เชื่อถอืได้เป็นปัจจัยหลักในการลดผลกระทบจากน้ าท่วม และ

ผู้น าชุมชนควรมีความกระตือรือล้นในการกระจายข้อมลูน้ าท่วมให้กับสมาชกิ

ในชุมชน (Sresunt และคณะ, 2555) 

 การผึกอบรมและให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัญหาน้ าท่วมมากยิ่งขึ้น 

(Sresunt และคณะ, 2555) 

 การเพ่ิมมาตรการป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนทีชุ่มชนและที่อยู่อาศัยจะชว่ยลดความ

เสียหายต่อทรัพย์สินและเศรษฐกิจ (Sresunt และคณะ, 2555) 

 การปรับแก้กฎหมาย และข้อบังคับ ในกรณจี าเป็น รวมทั้งการพฒันาระดับการ

บังคับใช้ (Sresunt และคณะ, 2555). 

 การตรวจสอบระบบในภาพรวมและแผนการป้องกันน้ าท่วมในเขตเมือง และ

การบรูณาการกับระบบอ่ืนๆ (กทม., 2556) 

 การจ่ายค่าชดเชยแกผู่้ประสบภยัควรให้สอดคล้องกบัความเสียหายที่แท้จริงอัน

เกิดจากน้ าท่วม** 
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(ฉ) ความเสียหายจากสาธารณะภัย 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 ผลกระทบจากสาธารณภยัสร้างความเสียหายแกช่ีวติและธรุกิจในปะเทศ แต่

ประเด็นปัญหาจากสาธารณภัยไม่เคยถกูหยบิยกไปพิจารณาอย่างเหมาะสมใน

การอภิปรายระดับประเทศ ในการก าหนดนโยบาย และในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการพฒันา  (ปภ., 2556) 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 การศกึษากระบวนการและขั้นตอนที่ส าคัญในการลดผลกระทบจากภยัพิบัติ

ทางธรรมชาติโดยเฉพาะการเกิดน้ าทว่มในเขตเมือง การสร้างการเรียนรู้

เพ่ือให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมได้ดีขึน้และเพ่ิมความสามารถในการ

ปรับตวัเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย (ปภ., 2556) 

 มีคู่มอืแนะน าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับวิธีการแบบใชโ้ครงสรา้ง เช่น การ

ก่อสร้างอาคารสถานที่และเส้นทางการขนส่งที่มีความทนทานต่อสาธารณภัย 

การเสริมความแข็งแรงของตลิ่ง การปลกูต้นไม้และพุม่ไม้ การสร้างเขื่อนและ

ระบบกกัเก็บน้ า ทางระบายน้ า คลองชลประทาน และคันกั้นน้ า การเสริมความ

แข็งแกร่งของพ้ืนที่เชงิเขาและการขยายเส้นทางการระบายน้ า  (ปภ., 2556) 

 มีคู่มือแนะน าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับวิธีการแบบไม่ใช้โครงสร้าง เช่น 

การจดัตั้งหน่วยงานหรือออกกฎหมายที่สนบัสนุนมาตรการแบบใช้โครงสร้างที่

มีประสิทธิภาพ และการฝกึอบรมและให้ความรู้ประชาชนด้านทกัษะที่จ าเป็นใน

การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทีม่ีประสิทธิภาพ ซึ่งมีมาตรฐานและ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ (ปภ., 2556)  

 

 ปัญหาในอนาคต 

(ไม่มีข้อมลู) 
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 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการลดผลกระทบจากสาธารณภัย การ

ป้องกัน การตอบสนอง และการบริหารจดัการหลังเกดิสาธารณภยั โดยการเพ่ิม

ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับสาธารณภยัและปัจจัยที่ส่งผลทั้งในด้านดีและด้าน

เสีย (กทม., 2556) 

 การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและการสร้างความตระหนักต่อความรบัผิดชอบต่อ

สังคมเกี่ยวกับสาธารณภยั (กทม., 2556) 

 การจดัการข้อมลูด้านความเส่ียงและการป้องกันน้ าท่วม เพ่ือให้มีการกระจาย

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความ

เส่ียงสูง การกระจายข้อมลูเป็นได้ทั้งรปูแบบผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือการ

เผยแพร่ข่าวสารออกอากาศเพื่อเพ่ิมความตระหนัก (กทม., 2556) 

 

(2) การกดัเซาะชายฝัง่ 

(ก) การกัดเซาะชายฝัง่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 สาเหตุของการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในบางขุนเทียน ไดแ้ก่ 

- การใช้น้ าบาดาลและการทรุดตัวของพ้ืนดนิ 

- การก่อสร้างเขื่อนท่ีแหล่งต้นน้ า  

- การเจริญเติบโตและการเพ่ิมจ านวนของสตัว์น้ า และการขดุเจาะบ่อ (บ่อ

บาดาล/บ่อเลีย้งสัตว)์ 

- การท าลายพื้นทีป่่าชายเลย 

- กระแสน้ าริมชายฝั่ง 

- คลื่นยักษแ์ละระดับน้ าทะเล (กทม., 2557) 

 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถกูกดัเซาะไปประมาณ 800-1,000 เมตร ดว้ย

อัตรากัดเซาะ 1.4-4.5 เมตรต่อป ีส่วนสาเหตขุองการถดถอยของชายฝั่งบาง

ขุนเทียน เกิดจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของตะกอนในแม่น้ า
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เจ้าพระยา เน่ืองจากการสร้างเขื่อนได้ขัดขวางการไหลเวียนของตะกอนแม่น้ า

ตามธรรมชาต ิ2) คลืน่ยักษ์ที่เกิดในชว่งฤดมูรสุม 3) กระแสน้ าริมชายฝั่ง และ 

4) การทรุดตวัลงของพื้นทะเล (กทม., 2557) 

 จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายตรวจตราทางอากาศ พบว่า การกัดเซาะชายฝั่งใน

พื้นที่เขตบางขุนเทียนได้เกิดการกดัเซาะเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรง ตัง้แต่ป ี พ.ศ. 

2495 – 2534 น้ าทะเลได้กดัเซาะชายฝั่งประมาณ 7-12 เมตรต่อปีในพ้ืนที่ท่ี

แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2534 เป็นปีที่มีอัตรากัดเซาะ

เพ่ิมขึ้นถึง 33.1 เมตรต่อปี  (อิทธโร, 2544) 

 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถูกกัดเซาะไป 500 เมตร หรือเทียบเท่า

กับสูญเสียพื้นที่ชายฝัง่ทะเลไป400 เฮกเตอร์ ในช่วงระยะเวลา 30 ปีทีผ่่านมา 

โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ า (กทม., 2545) 

 จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายตรวจตราทางอากาศพบว่ามีแนวโน้มจากการกดั

เซาะที่หน้าชายฝั่งบางขุนเทียน ซึ่งการเปลีย่นแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งดังกลา่วมกีาร

ปรากฏอย่างมีนัยส าคัญ (Winterwerp และคณะ, 2548) 

 พื้นที่ในหมู่ที่ 9 และหมู่ที ่10 ในแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนไดร้ับผลกระทบ

โดยตรงจากการกดัเซาะในปีพ.ศ.2548 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

หมู่ 9 จ านวน 382 ครวัเรือน และประชาชนในพื้นที่หมู่ 10 จ านวน 327 

ครัวเรือน (กทม., 2549) 

 พื้นที่ 30 แห่งตามแนวชายฝั่งทะเลในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรปราการ และกรงุเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน) ได้ประสบปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่งอยา่งรนุแรง (จารุพงษ์สกลุ, 2549) 

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ได้ด าเนินการวจิัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งใน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอา่วไทยและชายฝั่งทะเลอนัดามัน สรุปว่า มกีารกัดเซาะ

ชายฝั่งเกิดขึ้นในฝั่งพ้ืนที่อ่าวไทย 11% และฝั่งทะเลอันดามัน 2% โดยที่มี

อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5เมตรต่อปี ซึ่งประเมินความสูญเสียไดป้ระมาณ 

156 ล้านเหรียญสหรฐัต่อปี (ธนาคารโลก, 2549) 
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 บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และไดร้ับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในวงกว้าง ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง

ทั้งหมดมากกว่า 800 เมตร ภายในระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา**  

 หมู่บ้านขุนสมุทรจีนตัง้อยู่ในจุดท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่งสูง  ใน 28 ปีที่ผ่านมา 

การกัดเซาะ และการทรดุตัวของดินท าให้แนวชายฝั่งลดลงไปมากกว่า 1 

กิโลเมตร (ธนาคารโลก, 2549)* 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 ข้อมูลและผลกระทบเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งไดถู้กศกึษาและวิเคราะห์โดย 

อิทธโร (2544), กทม. (2545 และ 2549), Winterwerp และคณะ, (2548), จารุ

พงษ์สกุล (2549), และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เรวดี และอารยีาไดว้ิเคราะห์หลกัเขตในพืน้ที่บางขุนเทียนและพบว่า พื้นที่ที่

อุดมสมบูรณ์ตามแนวชายฝั่งทะเลลดลง (เรวดี และอารยีา, 2552) 

 กรุงเทพมหานครได้ด าเนินมาตรการเพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังน้ี 

(กทม., 2557) 

- ในปี 2534 กทม.ไดว้างแนวหินตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางรวม 80 เมตร 

- ในปี 2536 กทม.ไดว้างแนวหินเพิ่มเติมเป็นระยะทางทั้งส้ิน 4,320 เมตร 

- ในปี 2538 กทม.ไดข้ยายเป็นก าแพงป้องกนัคลื่นโดยการเพ่ิมความสูงและ

ความกว้างเป็น 2 เมตร และ 6 เมตรตามล าดับ รวมระยะทางทั้งส้ิน 5,020 

เมตร อย่างไรก็ตาม การซ่อมบ ารุงก าแพงจะต้องขยายความสูงของก าแพง

ไปอีก 2 เมตรในทุกๆปี ท าให้ปัจจุบัน ก าแพงนี้ไม่ถูกใช้ประโยชน์อีกต่อไป 

- ในปี 2551 ชุมชนในพื้นที่บางขุนเทียนไดช้่วยกันสรา้งแนวคันไม้ไผ่เพ่ือ

ชะลอคลื่นเป็นระยะทาง 900 เมตร 

- ในปี 2552 กทม. ได้สร้างแนวไม้ไผร่ะยะที่ 1 มีความยาว 4,190 เมตร 

- ในปี 2553 กทม. ได้สร้างแนวคันไม้ไผ่ต่อในระยะที่ 2 มีความยาว 4,900 

เมตร 
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- ในปี 2555 ได้ติดตั้งแนวคันไม้ไผ่ต่อในระยะที่ 3 มีระยะทาง 4,200 เมตร 

(กทม., 2557) 

- ในช่วงป ี2548 – 2550 กรุงเทพมหานครไดม้อบหมายให้ส านักผังเมืองสาน

ต่อนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุน

เทียน 

 ชาวบ้านขุนสมุทรจีนได้ชุมนุมกันเพื่อรักษาวดัขุนสมุทราวาส โดยใช้เงินออม

ส่วนตัวช่วยกันบูรณารักษาวัด (ธนาคารโลก, 2549)* 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ชายฝั่งทะเลบางขุนเทยีนได้ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและมีความ

ชัดเจนว่าอตัราการกัดเซาะมีการเพ่ิมมากขึ้น (อิทธโร, 2544) 

 จารุพงษ์สกลุ (2549) ประมาณการว่า ระดับน้ าทะเลที่อ่าวไทยตอนบนของ

ประเทศไทยอาจจะเพ่ิมขึ้น 10-100 ซม. ใน 50 ปีข้างหน้า เมื่อผลจากการทรุด

ตัวของแผ่นดินแสดงผลพื้นที่ในระยะ 6-8 กม. จากแนวชายฝั่งเข้าหาแผ่นดิน

จะจมอยู่ใต้น้ าในระยะ 100 ปีข้างหน้า (เรวดี และอารียา, 2552)*  

 ชาวบ้านขุนสมุทรจีนและหมู่บ้านอื่นที่ได้รับผลกระทบคลา้ยกันจะยังคง

เดินหน้ากิจกรรมเพ่ือรกัษาแผ่นดิน โดยปราศจากการจ่ายค่าชดเชย และการ

สนับสนุนจากรัฐบาลกลาง (ธนาคารโลก, 2549)* 

 กรุงเทพมหานครยังไม่ได้พิจารณาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในการจัดท าแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะเรื่องการ

เพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล (เรวด ีและอารียา, 2552)* 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดพายถุี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง

ไปกระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะเร็วขึ้นตามไปด้วย** 

  

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 จัดท าแผนการป้องกันการกัดเซาะ และสร้างความคุ้นเคยกับสัญญาณเตือน
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เบ้ืองต้นของการกดัเซาะชายฝั่ง (อิทธิโร, 2544) 

 จัดท าแผนการป้องกันการกัดเซาะ และท าความเข้าใจถึงสญัญาณเตือน

เบ้ืองต้นของการกดัเซาะชายฝั่ง (จารุพงษ์สกุล, 2549) 

 จัดท าแผนการป้องกันการกัดเซาะ และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกบัการกัดเซาะ

ชายฝั่ง (เรวด ีและอารียา, 2552) 

 การฟื้นฟูของพ้ืนที่เขตน้ าตื้นรมิฝั่งตามแนวชายฝั่งทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วย

การกรดีพื้นที่บางส่วนของบ่อปลาและบ่อกุ้ง (Winterwerp และคณะ, 2548)* 

 การใช้รอดกัตะกอนแบบไม่ทึบน้ าติดตั้งเป็นแนวฉากกับชายฝั่งเพ่ือป้องกัน

พื้นที่แนวชายฝั่งจากการเคลื่อนที่แนวข้างของตะกอน (Winterwerp และคณะ, 

2548)* 

 แนวป่าชายเลนด้านในระยะ 300-500 เมตร ต้องการให้เกดิกระบวนการ

ตกตะกอนใหม่ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพที่เหมาะสมส าหรับป่าชายเลน (Winterwerp และ

คณะ, 2548)* 

 ในการใชโ้ครงสร้างปอ้งกันการกัดเซาะให้เกิดผล ควรมีการวางแผนส าหรับ

อ่าวไทยตอนบนทั้งหมด  การร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง หน่วยงาน

ระดับท้องถิ่น และประชาชนในการแก้ไขปญัหาของการกัดเซาะชายฝั่ง หรือ

ปัญหาน้ าท่วมเป็นสิ่งจ าเป็น (เรวดี และอารยีา, 2552)* 

 .ศึกษาด้านผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างละเอียดถี่ถว้น 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจดัหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (เรวด ี และ

อารียา, 2552)* 

 

(ข) พื้นที่ชายฝั่งทะเลสูญเสียเสถียรภาพดั้งเดิม 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 จากการวิเคราะห์สภาวะสมดลุของทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 

พบว่า ชายฝั่งบางขุนเทียนไม่หลงเหลอืเสถียรภาพและการฟื้นฟูท่ีเคยมีแต่

ดัง้เดิม (กทม., 2550) 
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 การเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าชายเลนไปเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า*** 

 การตกตะกอนน้อยลงเน่ืองจากการก่อสร้างเขื่อนท่ีต้นน้ า** 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 ปฏิบัตกิาร 4 แนวทางหลักเพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหา คือ 

1) การไม่ด าเนินการใดๆ 

2) การอพยพไปยังพืน้ที่ปลอดภัย หรือการถอยร่น 

3) การสร้างเสถยีรภาพของชายฝั่งทะเลโดยวิธีการไม่ใชโ้ครงสรา้ง 

4) การสร้างเสถยีรภาพของชายฝั่งทะเลโดยวิธีการใชโ้ครงสร้าง (กทม., 

2550) 

 โครงสรา้งที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ รอดกัทรายรูปตวั T (T-Groins) และการ

ปลูกป่าชายเลนในพ้ืนที่ทั้งหมด 550 ไร ่เพ่ือใช้เป็นแนวกันคลื่นและฟื้นฟูระบบ

นิเวศน์ตามแนวชายฝัง่ (กทม., 2550)  

 การสร้างศูนยต์ิดตามตรวจสอบการกดัเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทยีน** 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ภายใน 10 ป ี ป่าชายเลนที่เหลืออยู่จะถกูท าลายลง และเหลอืไว้เพียงแต่

สิ่งมีชีวติในพ้ืนที่อยู่อาศัยกวา่ 50 เมตร ถา้ยังไม่มีการป้องกันและฟื้นฟูป่าชาย

เลยภายใน 30ปีน้ี ชายฝั่งจะถดถอยกินพ้ืนที่ข้ามป่าชายเลนในปัจจุบัน ซึ่งนั่นก็

คือนากุ้งและอาจกินพ้ืนที่ไปถึงพื้นที่คลองลง (กทม., 2550) 

 แม้ว่ามกีารสร้างรอดกัทรายแลว้ พื้นที่ชายฝั่งตลอดแนวจังหวัดสมุทรปราการ

ใน 15 ปีข้างหน้า จะอยู่ที่ 10.2 เมตรต่อปี และจะเป็น 9.8 เมตรต่อปี หากไมม่ี

การก่อสร้างรอดกัทราย (กทม., 2550)* 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การก่อสร้างก าแพงหินในแนวชายฝั่งจังหวดัสมุทรปราการ เพ่ือป้องกันการกดั
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เซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างรอดักทรายในฝั่งบางขุน

เทียน  (กทม., 2550)* 

 การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในเรื่องความเชือ่มโยง

ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือที่จะช่วยให้เป็น

เครื่องมือหนึ่งในแผนป้องกันการกดัเซาะชายฝั่ง อาทิเช่น ประชาชนท้องถิ่น

ควรตระหนักว่าการขายดินหรือตะกอนจากพื้นที่ของตนจะลดเสถยีรภาพของ

พื้นที่ชายฝั่งและท าให้เร่งกระบวนการกัดเซาะให้เร็วขึ้น** 

 

(ค) ประมงชายฝั่งได้รบัผลกระทบ 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 การศกึษาชมุชนท้องถิ่นในพ้ืนที่เขตจอมทอง กทม. แสดงให้เห็นว่าหลาย

ครัวเรือนในจังหวดัสมทุรสาครและสุมทรปราการไดร้ับผลกระทบจากการกัด

เซาะชายฝั่ง ส่งผลให้ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและขายสตัว์น้ ารวมไปถึงการ

ประมงลดลงไปด้วย (เรวด ีและอารียา, 2552) 

 จากการวิเคราะห์หลกัเขตของบางขุนเทียนตั้งแต่อดตีถึงปจัจุบันพบว่า ชายฝั่ง

ถูกกัดเซาะไปแล้วทั้งหมดประมาณ 400-800เมตรดว้ยอตัราการกดัเซาะ 20-25 

เมตรต่อปีเน่ืองจากการลดลงของตะกอนแมน่้ า การสร้างเขื่อน และการเพ่ิมขึ้น

ของระดับน้ าทะเล ซึ่งยังส่งผลกระทบไปยังฟาร์มกุ้งและหอยแครงในพ้ืนที่ท้ัง 2 

ต าบล (เรวด ีและอารยีา, 2552) 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 เรวด ี และอารียา (2552) ไดท้ าการศกึษาโดยเน้นไปที่พฤติกรรมการปรับตวั

ของครัวเรือนในพื้นที ่

 โดยแนวทางการจัดการแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 

1) การป้องกัน (เช่น การสร้างก าแพงป้องกันคลื่นโดยใช้ ก าแพงแนวหินทิ้ง 

แนวคันไม้ไผ ่และเขื่อนป้องกันคลื่นถาวร) 
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2) การอพยพไปยังพืน้ที่อ่ืน 

3) การยกระดับบ้านเรอืนให้สูงขึ้น  

ซึ่งทุกๆครัวเรือนจะใชม้ากกว่า 1 วิธีการและอาจไม่ซ้ าวิธกีาร (เรวดี และอารียา, 

2552) 

 กรุงเทพมหานครและกรมประมงได้ให้ความช่วยเหลือแก่บ้านเรือนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง/น้ าท่วม โดยการจัดหาแนวป้องกันน้ าขนาด

เล็ก เช่น แนวยางรถยนต์กันคลื่น และถุงทราย (เรวด ีและอารียา, 2552) 

 ทางกทม.แก้ไขปัญหาโดยการเน้นไปที่พ้ืนฐานการออกแบบและโครงสร้างทาง

วิศวกรรม** 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ระดับน้ าทะเลทีช่ายฝัง่ด้านอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2573 จะท าให้เกิดความเส่ียงใน

การเผชิญกับภยัพิบัติ 2 ประเภท ไดแ้ก ่อุทกภัย (น้ าท่วมถาวร) และเหตุการณ์ที่

น้ าท่วมอย่างรุนแรง (รุนแรงแบบชั่วคราว) (เรวด ีและอารยีา, 2552) 

 มูลค่าการปฏิบัตดิ้านแนวทางการรบัมือส าหรับที่บางขุนเทยีนมีค่า 3,130 

เหรียญสหรัฐต่อหลัง หรือเท่ากับ 23% ของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรอืน (เรวด ีและ

อารียา, 2552) * 

 เน่ืองจากประชากรในพื้นที่มีการศกึษาต่ าและขาดทกัษะด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้

ชาวนา/ชาวประมงไมส่ามารถเปลี่ยนไปท างานอาชีพอื่นได ้ (เรวด ี และอารียา, 

2552) * 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 ในการใชโ้ครงสร้างปอ้งกันการกัดเซาะให้เกิดผล ควรมีการวางแผนส าหรับ

อ่าวไทยตอนบนทั้งหมด  การร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง หน่วยงาน

ระดับท้องถิ่น และประชาชนในการแก้ไขปญัหาของการกัดเซาะชายฝั่ง หรือ

ปัญหาน้ าท่วมเป็นสิ่งจ าเป็น (เรวดี และอารยีา, 2552)* 
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 .ศึกษาด้านผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างละเอียดถี่ถว้น 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจดัหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (เรวด ี และ

อารียา, 2552)* 

 

(ง) การลดลงของตะกอนแม่น้ า และการทรดุตัวของแผ่นดิน 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 การลดลงของพ้ืนที่ท่ีมตีะกอนทับถม แผ่นดินทรดุตัว การเพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล การปะทะของคลื่น พาย ุ และการถดถอยของชายฝั่งส่งผลให้

แผ่นดินจมลงไป 1 เซนติเมตรทกุๆป ีซึง่แสดงให้เห็นว่ามีอัตราการกัดเซาะอยูท่ี ่

5 เมตรต่อปี (เรวดี และอารียา, 2552) 

 การลดลงของตะกอนเกิดจากแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการสร้าง

เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกติิ์ (Winterwerp และคณะ, 2548)*.  

 การใช้น้ าใต้ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครถกูควบคุมโ แต่ในจังหวัดใกล้เคียงยัง

ไม่สามารถควบคมุการใช้งานได ้ และเป็นเหตุที่น าไปสูก่ารทรุดตัวของ

แผ่นดิน** 

  

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 เรวดี และอารยีา อ้างองิ Winterwerp และคณะ, 2548 จารุพงษ์สกุล, 2549 และ 

อิทธโร, 2544 ว่าได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการทรดุตวัของแผ่นดินแลว้ 

(เรวด ีและอารียา, 2552) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 จารุพงษ์สกลุ (2549) ประมาณการว่า ระดับน้ าทะเลที่อ่าวไทยตอนบนของ

ประเทศไทยอาจจะเพ่ิมขึ้น 10-100 ซม. ใน 50 ปีข้างหน้า เมื่อผลจากการทรุด

ตัวของแผ่นดินแสดงผลพื้นที่ในระยะ 6-8 กม. จากแนวชายฝั่งเข้าหาแผ่นดิน

จะจมอยู่ใต้น้ าในระยะ 100 ปีข้างหน้า (เรวดี และอารียา, 2552)*  
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 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 ใช้เทคโนโลยีในการรกัษาตะกอนแม่น้ าหลังเขื่อน และสุดทา้ยพี้นที่ใหม่จึง

สามารถเกิดขึ้นได*้* 

 ขยายระบบประปาและจ ากัดพื้นทีก่ารขุดเจาะน้ าบาดาล และห้ามการใช้น้ า

บาดาล** 

 ควรมีความพยายามในการสร้างความรว่มมอืในด้านการควบคุมการใช้น้ า

บาดาลในจังหวัดพื้นทีข่้างเคียง** **. 

 

(จ) การลดลงของป่าชายเลน 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 30 ปีทีผ่่านมาป่าชายเลนถกูท าลายลงอย่างมาก และป่าชายเลนในพ้ืนที่บางขุน

เทียนถูกท าลายลงทั้งหมด 483 เฮกเตอร ์ โดยที่ปา่ชายเลนนี้เป็นตัวส าคัญใน

การลดแรงปะทะจากคลื่นพายซุัดฝั่ง ประชาชนในพื้นที่ต าลบบ้านขุนสมุทรจีน

ถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง (WWF, 2557) 

 ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งถกูท าลายลงโดยคลื่นที่รุนแรง เน่ืองจากรากของ

ต้นไม้ชายเลนไม่สามารถยึดเกาะชายฝั่งไดด้ีอีกต่อไป (เรวด ี และอารยีา, 

2552)* 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐบาลไดแ้ก้ปัญหาโดยการสงวนพ้ืนที่ 2,735 ไร่ เพ่ือท า

เป็นป่าชายเลนถาวรและให้ทางกทม.ควบคมุดูแลเรื่องการป้องกันการกัดเซาะ

และอนุรักษ์ปา่ชายเลน (กทม., 2557) 

 การป้องกันและอนุรักษ์ป่าชายเลน (WWF, 2557) 

 

 ปัญหาในอนาคต 
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 ในอนาคตอีก 50 ปีขา้งหน้า คาดการณ์วา่ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสงูขึ้น ส่งผลให้

อัตราการกัดเซาะเพ่ิมเป็น15-25 เมตรต่อป ี ในขณะที่ป่าไม้บริเวณชายฝัง่ถกู

ท าลายลงในอัตราที่น่าตกใจ ท าให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัด

ข้างเคียงกรุงเทพมหานคร 2,667 กิโลเมตร และรวมไปถงึส่งผลเสียต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอกีด้วย (WWF, 2547) 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การฟื้นฟูของพ้ืนที่เขตน้ าตื้นรมิฝั่งตามแนวชายฝั่งทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วย

การกรดีพื้นที่บางส่วนของบ่อปลาและบ่อกุ้ง (Winterwerp และคณะ, 2548)* 

 แนวป่าชายเลนด้านในระยะ 300-500 เมตร ต้องการให้เกดิกระบวนการ

ตกตะกอนใหม่ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพที่เหมาะสมส าหรับป่าชายเลน (Winterwerp และ

คณะ, 2548)* 

 

(ฉ) การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของกทม.ตั้งอยู่ในพื้นทีต่ าบลหมู่ที่ 9 และหมูท่ี่ 10 ในแขวง

ท่าข้าม เขตบางขุนเทยีนได้รับผลกระทบจากการกดัเซาะเพราะการเพ่ิมของน้ า

ทะเล (กทม., 2550) 

 การเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิโลกส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของระดบัน้ าทะเลเพิ่มขึ้น 0.09-

0.88 เมตร ท าให้เกิดความแปรปรวนของกระแสคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่ง 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง อาชีพ การท่องเท่ียว และเศรษฐกิจของ

ประเทศ (อบก., 2557) 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 ความเข้าใจในผลกระทบทางอ้อมของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเลและ

ผลกระทบต่อประเทศ (อบก., 2557) 
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 ปัญหาในอนาคต 

 ระดับน้ าทะเลที่อ่าวไทยเพ่ิมขึ้นส าหรับ 2100 อยู่ในช่วงระหวา่ง 17.3 ถึง 319.0 

ขึ้นอยู่กับสถานการณใ์นอนาคต (ธนาคารโลก, 2549; จารุพงษ์สกุล และ

สุภาวฒัน์รกัษ์สกุล, 2548)* 

 จารุพงษ์สกลุ (2549) ประมาณการว่า ระดับน้ าทะเลที่อ่าวไทยตอนบนของ

ประเทศไทยอาจจะเพ่ิมขึ้น 10-100 ซม. ใน 50 ปีข้างหน้า เมื่อผลจากการทรุด

ตัวของแผ่นดินแสดงผลพื้นที่ในระยะ 6-8 กม. จากแนวชายฝั่งเข้าหาแผ่นดิน

จะจมอยู่ใต้น้ าในระยะ 100 ปีข้างหน้า (เรวดี และอารียา, 2552)*  

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 ควรมกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวและเรียนรูถ้ึงสาเหตุและปัจจยัในการเพ่ิมขึ้น

ของระดับน้ าทะเล (WWF, 2547) 

 

(3) แหลง่น้ าและการรกุล้ าของน้ าเคม็ 

(ก) หลายพื้นที่ประสบภัยแล้งทกุๆ ป ี

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 ช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทกุป ี อุณหภมูิเฉลี่ยของประเทศไทยจะ

สูงขึ้นและในเดือนเมษายนอุณหภูมจิะสูงถึง 40-43 องศาเซลเซยีส ท าให้การ

ถ่ายเทความร้อนลดต่ าลงประกอบกับฝนตกน้อยท าให้เกิดภยัแล้งในบางพ้ืนที่ 

ได้แก ่เขตคันนายาวและห้วยขวาง (กทม., 2556) 

 การรุกล้ าของน้ าเค็มสง่ผลต่อปริมาณการใชน้้ าและความต้องการน้ าในภาค

เกษตร (WWF, 2547) 

 การจดัการแหล่งน้ าทีไ่ม่มีประสิทธภิาพ** 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 
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 แผนการเตรียมความพร้อมและบรรเทาภัยแล้ง ไดแ้ก ่

- การเตรียมความพร้อม 

1. เพ่ือเตรียมความพรอ้มและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการรวบรวม

ข้อมูลในการวิเคราะหค์วามเส่ียงเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน 

2. เพ่ือเพิ่มความพร้อมในการรับมือ โดยจัดเตรียมการอบรมอาสาสมัครและ

เตรียมความพร้อมแกชุ่มชน 

 

- การตอบสนอง (การบริหารจัดการระหวา่งเกิดเหตุฉุกเฉิน) 

1. จัดตั้งศูนย์ควบคุมและปฏิบัตกิารตามแผนพัฒนา 

2. ศูนย์ควบคุมกระจายข่าวสารเกีย่วกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับประชาชนทกุ

ฝ่าย 

3. การจัดหาและแจกจ่ายน้ าใช ้

4. มอบหมายและกระจายหน้าท่ีไปสู่กลุ่มต่างๆ เพ่ือการด าเนินงานที่ราบรื่น 

 

- การบริหารจัดการหลังเกิดเหต ุ(การฟื้นฟู) 

1. การประเมินความเสียหายและการประเมนิความต้องการ  

2. การบ าบัดและฟื้นฟสูุขภาพกายและสขุภาพจิต 

3. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งเสียหายขั้นพ้ืนฐาน  

4. การศกึษาและทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุง 

(กทม., 2556) 

 

 รัฐบาลไทยได้สร้างโกดังเก็บข้าวในที่สูง เพ่ือเตรยีมไว้ส าหรับเหตุการณ์น้ า

ท่วมรุนแรงและภยัแลง้ที่ตามมา เพ่ือรกัษาความมั่งคงทางอาหาร (WWF, 

2547) 

 ติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมน้ าท่วม และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรุกล้ าของ

น้ าเค็มเพื่อช่วยควบคมุน้ าท่วม (WWF, 2547) 
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 จัดการสัมมนาและฝึกอบรมเพ่ือเตรยีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเพ่ือเสริมสร้าง

ความพร้อมในการรับมือภัยแล้งทีม่าจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลและคลื่น

พายุซัดฝั่งให้กับชมุชน (WWF, 2547) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

(ไม่มีข้อมลู) 

 

 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 จัดท าแผนพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการป้องกันภยัแล้ง (WWF, 

2547) 

 แผนระยะสั้น** 

- การฟื้นฟูพ้ืนที่ท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ ด้วยโครงการอนุรกัษ์ดินและน้ า 

(ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และปลกูพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก) 

- ระบบติดตามและเตือนภัยแล้ง 

- การจ่ายเงินชดเชยตอ่ชุมชนที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที 

 แผนระยะยาว** 

- สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กในพื้นที่เกษตรกรรม 

- ระบบการเตือนภัยทีแ่ม่นย า เพ่ือให้ชาวนาและชุมชนสามารถวางแผนการ

เพาะปลูกตามปริมาณน้ าท่ีมีอยู ่

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การผลติน้ าจืดจากน้ าทะเล และการใช้

ฝนเทียม 

 

(ข) การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ปัญหาในปัจจุบัน 

 กรุงเทพมหานครอยู่สงูกว่าระดับน้ าทะเลเพียง 2 เมตร ท าให้เกดิความเสี่ยงสูง

ต่อการรกุล้ าของน้ าเคม็ (WWF, 2547) 
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 ตั้งแต่ป ี2536 การเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิโลกส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าทะเล

เพ่ิมขึ้น 0.09-0.88 เมตร นักวิจัยไดป้ระเมินหาปัจจัยในการเพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล และค านวณว่าถ้าระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงถึง 0.5-1 เมตรจะส่งผลให้

ชายทะเลฝั่งอา่วไทยได้รับความเสียหายมากกว่าชายทะเลฝั่งอันดามัน เชน่ 

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียง ไดแ้กช่ายฝัง่ทะเลจังหวัด

ระยอง ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบรุียาวลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส (อบก., 2557) 

 การรุกล้ าน้ าเค็มเกิดจากระดับน้ าทะเลสูงขึ้น และการสูบน้ าบาดาลไปใช้ (อบก., 

2557) 

 

 การด าเนินการในปัจจบุัน 

 การวิจัยผลกระทบและสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลในประเทศไทย 

(อบก., 2557) 

 ที่แหล่งน้ า ประตูน้ าท าให้ป้องกันการรกุล้ าของน้ าเค็มได้สะดวกขึ้น และ

สามารถป้องกันน้ าท่วมได้ด้วย (WWF, 2547) 

 

 ปัญหาในอนาคต 

 ในอนาคตอีก 50 ข้างหน้า ระดับน้ าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 10-100 เซนติเมตร ท า

ให้การรกุล้ าของน้ าเคม็เข้าไปในแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้น้ า

เพ่ือใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีปริมาณลดลง ซึ่งความถี่และความ

รุนแรงที่เพิ่มขึ้นจากการรกุล้ าของน้ าเค็มและคลื่นซดัฝั่ง เป็นผลเกี่ยว

เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของระดับน้ าทะเลทีร่ะดับ 50 เซนติเมตรและ 100 

เซนติเมตร และการสูญเสียการครอบครองท่ีดินท าให้ผลติภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ลดลง (WWF, 2547) 

 การรุกล้ าของน้ าเค็มยงัทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความถีแ่ละความรุนแรง

ของคลื่นซัดฝั่งอกีด้วย(WWF, 2547)* 
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 ปฏิบัตกิารที่จ าเป็น 

 การปกป้องป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่และการฟื้นฟูป่าชายเลนที่สญูเสียจากการ

ถูกท าลาย (WWF, 2547)* 

 มีความจ าเป็นต้องปรับตัวและเรยีนรู้ปจัจัยตา่งๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล (อบก., 2557) 

 

(4) อืน่ๆ 

 (ก าลังส ารวจ) 

 

6-2 เปา้หมายของแนวทางการรบัมอื และการคาดการณใ์นอนาคต 

(ก าลังพิจารณา) 
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7. ปฏบิัตกิารดา้นการปรบัตวัในแตล่ะภาคสว่น  

ปฏิบัติการด้านการปรับตัวที่จ าเป็นในอนาคต สามารถแบ่งออกได้ตามช่วงเวลา

ของผลกระทบและระดับการปรับตัว 

 

 ช่วงเวลาของผลกระทบ 

ช่วงเวลาของผลกระทบจะแบ่งตามมาตรการด้านการปรับตัว โดยค านึงถึง

ช่วงเวลาที่เกดิเหตุการณ์ขึ้นและผลกระทบที่ตามมา มาตรการการตอบสนองอย่าง

เร่งด่วนและมาตรการการฟื้นฟูน้ันต้องมีไว้เพื่อรองรับผลกระทบทีเ่กิดขึ้นแล้วหรือ

อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง ดังน้ัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรบัมือกับ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือระยะยาวนั้นจ าเป็นต้องมี

มาตรการบริหารจัดการที่มาจากผลการประเมิน การติดตามผลกระทบ และการ

บรรเทาความเปราะบางขั้นพ้ืนฐาน การจัดชว่งเวลาของผลกระทบสามารถ

ก าหนดได้ตั้งแต่ระยะที่มาตรการควรเริ่มบังคับใช้ในทันที จนถึงระยะที่มาตรการ

ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถีถ่้วนดว้ยการตดิตามและประเมินผล ฯลฯ 

 

 ระยะสั้น (1-3 ปี) 

 ระยะกลาง (3-5 ปี) 

 ระยะยาว (5-10 ปี) 

 

 ระดับการปรับตวั 

การจดัระดับการปรบัตัวขึ้นอยู่กับการป้องกนัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ การบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ด้วยการลด

ภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดความ

เปราะบางในระดับสังคมและภูมภิาคทที่ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง



 

206 

 

สภาพภมูิอากาศที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ระดับการปรับตวัชว่ยให้มาตรการด้านการ

ปรับตวัมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 

 การป้องกัน (ระดับที่ 1) 

 การลดผลกระทบ (ระดับที่ 2) 

 การเปลี่ยนแปลงและกอ่สร้างใหม่ (ระดับที ่3) 

 

7-1 น้ าทว่ม 

(1) ระยะสัน้ (1-3 ป)ี 

ระดับที ่1 มาตรการแบบใช้โครงสร้าง ประกอบด้วย 1) การเสริมความแข็งแรงใน

การป้องกันน้ าท่วมและระบบการระบายน้ า และ 2) การเสริมความแข็งแรงในการ

ป้องกันน้ าท่วมและระบบการควบคุม 

 

ระดับที ่2 มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้าง ประกอบด้วย 1) การปรบัตัวเพ่ือการ

ด ารงชวีิตในช่วงน้ าทว่ม 2) การท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 3) การ

สร้างความตระหนัก สง่เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงงานวจิัยและพัฒนา 

4) การจัดการงบประมาณสนับสนุน เพ่ือจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) กักเก็บน้ าให้

มากที่สุด 2) ก าหนดแผนการอพยพเคลื่อนยา้ยไปยังพ้ืนที่อ่ืน ปรับปรุงสิ่งปลกู

สร้างในการอพยพเคลื่อนย้ายจากภาวะภยัพิบัติ และซักซ้อมตามแผน 3) ส่งเสริม

การมีสว่นรว่มของประชาชนในการซ่อมบ ารงุคลองทางน้ า ให้ความรู้ชาวบ้าน

เกี่ยวกับความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณย่านที่อยู่อาศยันี้ 4) ชดเชย

ค่าเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดร้ับผลกระทบ 

 

ระดับที ่3 การรวบรวมมาตรการที่มีประสิทธิภาพเข้าไวด้้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ ‘การด ารงชวีิตให้อยู่รว่มกับน้ าทว่มได้อย่างไร’ รวมถึงการ



 

207 

 

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การวางแผน

ต่อเน่ืองทางธุรกจิ การจัดหางบประมาณสนบัสนุน 

 
(2) ระยะกลาง (3-5 ป)ี 

ระดับที ่1 เป็นแผนงานสืบเนื่องจากแผนระยะสั้น โดยมกีารเสริมความแข็งแรงใน
การป้องกันน้ าท่วมและระบบการระบายน้ า การสร้างสระกกัเก็บน้ าขนาดเลก็ใน
ชุมชน การขดุลอกคูคลองและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า การบริหารจัดการ
เขื่อนให้ท างานอย่างเต็มประสทิธิภาพ การเพิ่มทางเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 
ระดับที ่2 แบ่งออกไดด้ังน้ี 1) การท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 2) การ
เสริมสร้างการป้องกันน้ าท่วมและระบบการควบคุม โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การ
ท าแผนที่เสีย่งภยัน้ าทว่ม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศและระบบ
เตือนภัย การให้ค าแนะน าแกภ่าคเกษตรกรรม 2) การจัดหาพื้นทีร่บัน้ าเพิ่มเติม 
การโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 
ระดับที ่3 เป็นขั้นตอนของการท าแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การสร้าง
ความตระหนัก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการวิจยัและพัฒนา 
 

(3) ระยะยาว (5-10 ป)ี 
การด าเนินตามแผนปฏิบัตกิารต่างๆที่ไดก้ าหนดไว้ในทุกระดับ รวมถึงการก าหนด
ข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างในการควบคุมแก้ไขปญัหาน้ าท่วม 
การสร้างระบบข้อมลูข่าวสารในการจัดการน้ าท่วม การจัดหาประกันภยัน้ าท่วม
แก่สาธารณะ การจัดตัง้กองทุนหรือเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือเยยีวยาภายหลังภัย
พิบัติ  

 
7-2 การกดัเซาะชายฝัง่ 
(1) ระยะสัน้ (1-3 ป)ี 

ในระดับที ่1 เป็นการน ามาตรการแบบใช้โครงสร้างมาด าเนินการ เพ่ือปรบัปรุง
โครงสรา้งแข็งที่สามารถแก้ไขปัญหาไดช้ั่วคราวในระยะเบ้ืองต้น เช่น การสร้าง
เขื่อนกั้นน้ าหรือคันกัน้น้ า การสร้างแนวป้องกันชายฝั่งชั่วคราว 
 
ระดับที ่2 มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้าง แบ่งออกเป็น 1) การแกไ้ขปัญหาการ
ลดลงของป่าชายเลน 2) การแก้ไขปัญหาอืน่ๆ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแกป่ระชาชนในการอนุรกัษ์ป่าชายเลน การส่งเสริมการปลกู
ป่าชายเลน 2) การท าแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน การรณรงค์ให้ข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณะ และการฝึกอบรม 
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ระดับที ่3 การรวบรวมมาตรการที่มีประสิทธิภาพเข้าไวด้้วยกัน ประกอบด้วย 1) 
การแก้ไขการกัดเซาะที่เพิ่มขึ้น 2) การแก้ไขปัญหาอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) 
ก าหนดเป้าหมายทีช่ัดเจนในการวางแผนการด าเนินงานป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งและลงรายละเอียดตามแผน 2) แต่งตั้งคณะท างานรว่มจากกลุ่มผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนแม่บทและด าเนินการบริหารจัดการพื้นทีช่ายฝั่งแบบ
บูรณาการ 

 
(2) ระยะกลาง (3-5 ป)ี 

ระดับที ่1 ประกอบดว้ย 1) การแก้ไขการกัดเซาะที่เพ่ิมมากขึ้น 2) การแก้ไข
ปัญหาการลดลงของตะกอนแม่น้ า 3) การแกไ้ขปัญหาอื่นๆ เช่น 1) การปรับปรุง
อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมการกัดเซาะชายฝั่ง 2) 
การควบคุมตะกอนปากแม่น้ าและชายฝั่งอยา่งเป็นระบบ 3) การวางแผนการ
จัดการที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม 

 
ระดับที ่2 ประกอบดว้ย 1) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เพ่ิมขึ้น 2) การแก้ไข
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 3) การแก้ไขปัญหาการลดลงของป่าชายเลน 4) การ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชน์ในที่ดิน 5) การแก้ไข
ปัญหาอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการแบบไม่ใชโ้ครงสร้างที่สามารถ
ช่วยลดความเสียหายได้ เช่น การใชข้้อบังคับตามกฎหมาย การท าแผนที่เสีย่งภัย 
การปรับปรุงระบบเตือนภัย การสร้างความตระหนักแก่ประชาชน 
 
ระดับที ่3 ด าเนินการต่อเน่ืองจากแผนระยะสั้น โดยมีการจัดการทัว่ทั้งระบบและ
วางรากฐานการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น การท าวิจยัและพฒันา เป็น
ต้น 
 

(3) ระยะยาว (5-10 ป)ี 
การด าเนินตามแผนปฏิบัตกิารต่างๆที่ไดก้ าหนดไว้ในทุกระดับ และอาจมกีาร
ด าเนินการอื่นๆ ควบคูไ่ปด้วย เช่น การเพ่ิมระบบการติดตาม การวจิัย การพฒันา
เทคโนโลย ีเป็นต้น  
 

7-3 แหลง่น้ า การรกุล้ าของน้ าเคม็ ฯลฯ 
(1) ระยะสัน้ (1-3 ป)ี 

ระดับที ่1 เน่ืองจากกรงุเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ า ทั้งตอ้งพ่ึงพาแหล่ง
น้ าท่ีไหลลงมาจากภาคเหนือและสภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ ท าให้มาตรการที่
ใช้ได้ค่อนข้างมีจ ากัด การด าเนินการในระยะสั้นน้ีจึงเป็นการผันน้ าจากตอนบน
ของกรงุเทพฯลงมายังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งดว้ย
แผนการอนุรักษ์ดินและน้ า (การใช้ปุย๋หมัก การปลูกพชืคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก) 
ระบบตดิตามและเตือนปัญหาภัยแล้ง และการจ่ายค่าชดเชยให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างทันท่วงที  
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ระดับที ่2 การใช้มาตรการที่ไม่ใชโ้ครงสร้าง เช่น การหมุนเวียนน าน้ ากลับมาใช้
ใหม่ การเสริมสร้างความตระหนัก การท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน การ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

 
ระดับที ่3 การรวบรวมมาตรการที่มีประสิทธิภาพเข้าไวด้้วยกัน เชน่ การประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการจา่ยน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

(2) ระยะกลาง (3-5 ป)ี 
ระดับที ่1 ไม่มีการด าเนินการใดๆในขั้นตอนน้ี 

 
ระดับที ่2 การจัดท าแผนที่เสี่ยงภยั การอนุรกัษ์น้ าและพลังงาน การปลกูต้นไม ้
รวมถึงการด าเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ตามแผน 

 
ระดับที ่3 การวิจยัและพัฒนา รวมถึงการด าเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ตามแผน 
 

(3) ระยะยาว (5-10 ป)ี 
การด าเนินตามแผนปฏิบัตกิารต่างๆที่ไดก้ าหนดไว้ทั้งในระดับที ่2 และระดับที ่3 
การยกระดับการติดตามผล การท าวิจยัและพัฒนาเทคโนโลย ีการจัดตั้งกองทุน
และเงินอุดหนุนเพ่ือเยยีวยาภายหลังเกิดภยัพิบัติ 

 
7-4 อืน่ๆ 
(อยู่ระหวา่งการพิจารณา) 

 
7-5 ประเดน็ปญัหารว่ม 
(อยู่ระหวา่งการพิจารณา) 
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(เพือ่ด าเนินการตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง) 

ตาราง น้ าท่วม (ปัญหาในปัจจุบัน – การด าเนินการและกิจกรรมในปัจจุบัน – ปัญหาในอนาคต – การด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็น) 

“*” แสดงข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA   
“**” แสดงข้อมลูจากหน่วยปฏิบัตกิารดา้นแนวทางการรับมือ 

น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ต าแหนง่ทีต่ัง้ของ

กรงุเทพมหานครอยูใ่น

พืน้ทีเ่สีย่งตอ่น้ าทว่มและ

แผน่ดนิทรดุ  

- กทม. ตั้งอยู่บนท่ีราบน้ า

ท่วมถึงจากแม่น้ า

เจ้าพระยาและเป็นได้รับ

อิทธิพลจากกระแสคลืน่

น้ าทะเล สง่ผลให้เกิดน้ า

ท่วมขังจากปริมาณ

น้ าฝนและแผ่นดินทรดุ

- ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการ

พัฒนาแห่งเอเชีย และธนาคารเพ่ือ

ความรว่มมือระหว่างประเทศแห่ง

ญี่ปุ่น ได้ประเมินผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อนโดยการจ าลองดว้ย

อุทกวิทยาทางคณิตศาสตร ์

(ธนาคารโลก, 2552) 

 

- ข้อมูลน้ าท่วมในอดตีถูกน ามาเก็บ

รวบรวม วิเคราะห์ คาดการณ์ และ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ

- คณะนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยโตเกยีว

คาดการณว์่าภายในปี 

2573 จะเกิดแผ่นดินทรุด

ตัวมากขึ้น (จาก 0.05 

เมตร ถึง 0.30 เมตร) 

เน่ืองจากสาเหตุดังนี ้

1) ภาวะโลกร้อนในกทม.

และปริมณฑลท าให้เกดิ

อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 

1.2-1.9 องศาเซลเซียส 

- การตรวจสอบระบบ และแผนป้องกัน

น้ าท่วมรวมถึงระดับการทรดุตัวของ

พื้นดินที่เกิดขึ้นในกทม. 

(ธนาคารโลก, 2552) 

 

- การน าแผนการใช้ที่ดนิและผังเมือง

มาพิจารณาควบคูก่ัน** 

 

- การสร้างความรว่มมือกับจังหวัด

ใกล้เคียงเพ่ือควบคุมการใช้น้ า

บาดาล** 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

จากปรมิาณน้ าไหลลน้

ในแม่น้ า (กทม., 2556:

หน้า 71-74)6 

 

- กทม. เป็นพ้ืนทีลุ่่มต่ าและ

ตั้งอยู่ปากแม่น้ า

เจ้าพระยา ซึ่งในอดตี

ได้รับผลกระทบจากน้ า

ท่วมตามฤดกูาล ฤดู

มรสุมฝนตกหนกั การ

บริหารจัดการน้ าจึงมี

บริหารจัดการน้ าท่วมในเขตเมือง

ด้วยวิธกีารแบบไม่ใชโ้ครงสรา้ง

และวิธีการแบบใช้โครงสร้าง 

(กทม., 2556) 

 

- ข้อเสนอจากคณะวิจยัเกี่ยวกับ

นโยบายและมาตรการป้องกัน  

1) นโยบายและปัญหาทั้งหมดที่เกิด

จากภาวะโลกร้อนควรรวมอยู่ใน

แผนการพฒันาทุกฉบบั  

2) ทางเลือกที่ไดม้าจาก

กระบวนการควรอยูบ่นพ้ืนฐานของ

2) ปัญหาจากการเคลือ่น

ตัวของพาย ุ

3) โครงสร้างฐานราก

อาคารมกีารเปลี่ยนแปลง 

(ธนาคารโลก, 2552) 

 

ภายในป ี2573 พื้นที่เสี่ยง

ภัยน้ าทว่มบริเวณฝั่ง

ตะวันตกของ กทม. จะ

ขยายตัวมากขึ้นและภยั

น้ าท่วมจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้อยู่อาศัยประมาณ 1 

 

- การเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร

บุคคล** 

 

- การส่งเสริมการพฒันาด้านการ

ป้องกันน้ าท่วม มาตรการ และ

กฎระเบียบข้อบังคับ** 

 

- การรณรงค์และเสริมสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 

(ธนาคารโลก, 2551) 

 

                                                                 
6กทม. (2556). แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 – 2557: กรุงเทพมหานคร.  (A19) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ความท้าทายมากและใช้

งบประมาณสูง 

 

- กทม. ยังเป็นพ้ืนที่ดิน

ดอนสามเหลี่ยมปาก

แม่น้ าเจ้าพระยาและมี

แควน้ าสาขามากมาย

ไหลผ่าน ท าให้มีความ

เส่ียงในการเกิดคลื่น

รุนแรงช่วงฤดฝูนและ

การไหลล้นจากแม่น้ าที่

ผลวิเคราะห์จากการส ารวจ

สภาพแวดล้อมเพ่ือให้สามารถ

น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมาตรการ

และกระบวนการหาทางเลือกอื่นๆ 

(ธนาคารโลก, 2551) 

 

- แผนทีจ่ัดท าขึ้นเพื่อป้องกันและ

บรรเทาปัญหาน้ าท่วมและดินถล่ม 

ประกอบด้วย 

1) การป้องกันและลดผลกระทบ: 

การรวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์

ความเส่ียงและจดัท าแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

ล้านคนในเขต กทม. และ

สมุทรปราการ ในจ านวน

นี้เป็น 1 ใน 8 ของผู้อยู่

อาศัยในพ้ืนที่แออัด และ 

1 ใน 3 ของผู้คนอยู่ใน

พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยน้ าที่มี

ระดับต่ ากว่า 0.5 เมตร

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ พื้นที่ที่มีความ

เส่ียงสูงดังกล่าวคือเขต

บางขุนเทียน (กทม.) และ

พระสมุทรเจดีย ์

(สมุทรปราการ) 

(ธนาคารโลก, 2552) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ท าให้เกิดน้ าท่วม 

(WWF, 2547)7 

 

- กทม. ไม่มีอ านาจในการ

บริหารจัดการน้ าจากต้น

น้ า ** 

2) การเตรียมความพรอ้ม: จัดตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมคัรและเตรียม

ความพร้อมแกชุ่มชน 

 

การตอบสนอง (การบริหารจัดการ

ระหว่างเกดิกรณีฉกุเฉิน) 

1) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมและ

ปฏิบัตกิารตามแนวทางที่ก าหนด 

2) ศูนย์ควบคุมมอบหมายและแบง่

สรรสิ่งบริจาคที่ไดร้ับเพื่อช่วย

บรรเทาสถานการณ ์

 

70% ของมูลค่าความ

เสียหายจากน้ าทว่มใน

อนาคตเกิดจากการทรุด

ตัวของแผ่นดินเพียงอย่าง

เดียว (ธนาคารโลก, 

2552)* 

 

- ภายใน 50 ปี 

ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสงูขึ้น

เรื่อยๆตั้งแต ่50 จนถึง 

                                                                 
7WWF International. (2014). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, 
Switzerland, 25-26.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้จาก: http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน 
2557) (เอกสารประกอบ 2) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

3) การระบุอัตลักษณแ์ละหลักฐาน

ของผู้เสียชีวิต (กรณีมกีารบาดเจ็บ

หรือเสียชีวติเกิดขึ้น) 

 

การบริหารจดัการหลงัเกิดเหตุ 

(การฟื้นฟู) 

1) การประเมินความเสียหายและ

การประเมินความต้องการ 

2) การจัดศูนย์บรรเทาทุกขช์ั่วคราว 

ศูนย์ดูแลรกัษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

3) การปฏิบัตติามขั้นตอนในการ

ดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

4)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

100 เซนติเมตร ท าให้

สูญเสียที่ดินเพื่อการ

ประกอบอาชีพและส่งผล

ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ลดลง

0.36% จนถึง 0.69% 

ตามล าดับ (300-600 ล้าน

เหรียญสหรัฐ)ในแตล่ะปี 

ภาคเกษตรของกทม.จะ

ได้รับความเสียหายมาก

ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนความ

เสียหายทางการเงิน

ประมาณ 38% และ 61% 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

5) การบ าบดัและฟื้นฟสูุขภาพกาย

และสขุภาพจิต 

6) การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชุมชนให้

กลับคืนสู่สภาพเดิม 

7) การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่

ได้รับผลกระทบ 

8) การบรูณะซ่อมแซมสิ่งเสียหาย

ขึ้นพ้ืนฐาน 

9) การศกึษาและทบทวนเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นเพื่อการพฒันาและ

ปรับปรุง (กทม., 2556: หน้า 72-

74) 

 

ตามล าดับ  (ธนาคารโลก, 

2557) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

- กทม.ติดตั้งระบบป้องกันและควบคมุ

น้ าท่วม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

กักกันน้ าเชิงกลยุทธ์ เพื่อระวังการ

ไหลล้นของน้ าจากแมน่้ าล าคลอง

ในช่วงฤดูฝนและฤดรูอ้น (WWF, 

2557) 

 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพประตรูะบาย

น้ าเพื่อป้องกันการรกุล้ าของน้ าเค็ม

และควบคุมน้ าทว่ม (WWF, 2557) 

 

- รัฐบาลไทยสามารถจดัหาที่เก็บข้าว

ในที่สูงท่ีปลอดผลกระทบจากภัยน้ า

ท่วมรุนแรงและภยัแลง้ เพ่ือป้องกัน
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ปัญหาการขาดแคลนอาหาร 

(WWF, 2557) 

 

- การจดัอบรมแกชุ่มชนต่างๆในพ้ืนที่

เพ่ือการเตรียมความพร้อมขั้น

พื้นฐานในกรณีฉกุเฉินและกรณี

คลื่นพายซุัดฝั่งที่รุนแรง (WWF, 

2557) 

 

- การปกป้องและอนุรักษ์ป่าชายเลน 

(WWF, 2557) 

การขาดประสทิธภิาพใน

การรบัมอืของรฐับาล: 

- นโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ควรบรรจุในทกุๆแผนการพฒันา** 

- โครงสรา้งพ้ืนฐานป้องกัน

น้ าท่วมไม่ไดถู้กวางแผน

และมีไม่เพียงพอ 

- การขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนา
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

- ภาครัฐไม่ได้เตรยีมความ

พร้อมให้มากพอเพ่ือการ

รับมืออย่างมี

ประสิทธิภาพ รัฐบาล

ไม่ได้ใส่ใจปัญหาภาวะ

โลกร้อนหรือมขี้อมลูมาก

พอที่จะจัดท าแผนการ

พัฒนาที่เหมาะสม 

(ธนาคารโลก, 2552)8 

 

- การบังคับใช้กฎหมาย

และกฎระเบียบที่ย่อ

(ธนาคารโลก, 2552) 

 

- ความขัดแย้งระหว่าง

ชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบ

จากน้ าท่วม** 

 

- การขาดประสิทธิภาพใน

ระบบป้องกันน้ าท่วมแบบ

บูรณาการระหวา่งพ้ืนที่

ต้นน้ าและปลายน้ า 

(กทม.)** 

ระดับประเทศและระดบัภาค 

(ธนาคารโลก, 2552) 

 

- ผู้ก าหนดนโยบายและนักวางผังเมือง

ควรค านึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

อนาคต (ธนาคารโลก, 2552) 

 

- การจดัการประเด็นเร่งด่วน เช่น ความ

ไม่เพียงพอของแผนและระบบป้องกัน

น้ าท่วม (ธนาคารโลก, 2552) 

 

                                                                 
8 ธนาคารโลก (2552) Climate Change Impact and Adaptation Study for Bangkok Metropolitan Region [ออนไลน]์.เข้าถึงได้จาก: 
http://www.worldbank.org/eap/climatecities.  วันที่สืบค้นไม่ระบุ (เอกสารประกอบ2) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

หย่อน เช่น การวางผงั

เมือง การจัดสรรการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (กทม., 

2556) 

 

- การขาดความรว่มมือ

ระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและผู้มีสว่นได้

ส่วนเสีย** 

 

- การขาดประสิทธิภาพใน

การบรูณาการด้านการ

บริหารจัดการน้ า

- การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาค

ธุรกิจและอตุสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง

ภัยน้ าทว่ม** 

 

- การพฒันาแผนเตรยีมความพร้อมเพ่ือ

รับมือภยัพิบัติส าหรับชุมชนในเขต

พื้นทีเ่ส่ียงภัย** 

 

- การฝึกอบรมและจดัท าแผนปฏิบัตกิาร

เพ่ือการจัดการภยัพิบตัิในทุกระดับที่

เกี่ยวข้อง** 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ระดับประเทศ (กทม., 

2556) 

การเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การใชท้ีด่นิ: 

- ภาวะน้ าท่วมส่งผลให้

ต้องย้ายแหล่งเพาะเลีย้ง

กุ้งและฟารม์สัตว์น้ า  

ขณะที่ป่าชายเลนและ

พื้นที่ชายฝั่งได้รับความ

เสียหายจากผลกระทบ

ของคลื่น (เรวดี และอารี

ยา, 2552)9 

- การให้ความชว่ยเหลอืจาก กทม. 

และกรมประมงแก่ครวัเรือนที่ได้รับ

ผลกระทบ โดยการจดัหากระสอบ

ทรายและการจ่ายเงินชดเชยน้ า

ท่วม (เรวดี และอารียา, 2552)* 

 

- การโยกย้ายถิ่นฐานพ้ืนที่เสี่ยงภัย

น้ าท่วมตามที่ระบุไว ้(เรวด ีและอารี

ยา, 2552) 

- เกษตรกรไม่สามารถ

เปลี่ยนอาชีพหลักไปท า

อย่างอ่ืนได้เน่ืองจาก

ได้รับการศึกษาน้อยและ

ขาดความรู ้ทักษะที่

จ าเป็นอื่นๆ (เรวดี และ

อารียา, 2552) 

- การศกึษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(เรวด ีและอารียา, 2552)* 

 

- ความรว่มมือของรัฐบาลกลาง 

หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน 

(เรวด ีและอารียา, 2552)* 

                                                                 
9Rawadee, J. and Areeya, M. (B.E.2552).ยุทธศาสตร์การปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและน้ าท่วม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางขุน
เทียน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore. (เอกสารประกอบ8) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

 

- การก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานในพื้นที่น้ าท่วม

ถึงทั้งบริเวณต้นน้ าและ

ปลายน้ า** 

 

- น้ าท่วมท าให้ต้องย้าย

พื้นที่ฟาร์มสัตว์น้ า (เรวดี 

และอารียา, 2552) 

 

- กทม.ไม่ได้ค านึงถึง

ผลกระทบที่ส าคัญจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพ



 

222 

 

น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ภูมิอากาศ (เรวด ีและ

อารียา, 2552)* 

น้ าทว่มทีเ่กดิจากสาเหตุ

ทางธรรมชาตแิละทาง

กายภาพ: 

- น้ าท่วมเป็นภยัพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อย

กว่าภัยพิบตัิประเภทอืน่ 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 

จ านวนเหตุการณ์น้ าทว่ม

ในทวีปเอเชียคิดเป็น 

40% ของจ านวนครั้ง

ของเหตุการณ์น้ าทว่มที่

เกิดขึ้นทัว่โลก ใน

- วิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการ

บริหารจัดการน้ าท่วมคือการใช้

มาตรแบบใช้โครงสรา้งร่วมกับ

มาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้าง 

วิธีการนี้จะสรา้งทางระบายน้ าทว่ม

ที่ช่วยแกป้ัญหาตั้งแตร่ะยะแรกของ

การเกิดน้ าท่วมแตม่ีคา่ใช้จ่ายมาก

ส าหรับมาตรการแบบใช้โครงสร้าง 

ส่วนมาตรการแบบไมใ่ช้โครงสร้าง

ประกอบด้วยระบบการเตือนภยั 

การสร้างพ้ืนที่สีเขยีวให้มากขึ้น 

- หากยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว

ได้ จะท าให้ระบบการ

ป้องกันและการระบายน้ า

ท่วมที่เพ่ิงท าการวางแผน

ไว้ จะมปีระสทิธิภาพ

ลดลงในอนาคต (กทม., 

2556)* 

 



 

223 

 

น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

จ านวนนี้ 90% ของ

ประชากรที่ได้รบั

ผลกระทบจากน้ าท่วม

อาศัยอยู่ในทวีปเอเชยี 

ปัญหาน้ าท่วมไม่เพียงแต่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความเสียหายทาง

เศรษฐกิจแต่รวมถงึ

ผลกระทบอีกหลายด้าน

ในชีวิตของผู้คนในระยะ

ยาว (Abhas, Robin 

และการวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือ

หลีกเลีย่งการเกดิน้ าทว่ม** 

 

- นับจากเหตุการณ์เกิดน้ าท่วมใหญ่

ในปี 2526 ทางกทม.และ

หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้

ด าเนินการปกป้องและป้องกันน้ า

ท่วมในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของ

กทม. ดว้ยแนวคันกันน้ าตาม

พระราชด าริครอบคลมุพื้นที่ 650 

ตารางเมตร ในภายหลังรัฐบาล

ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือผ่าน

ทาง JICA ในด้านการวิจยัและ

วางแผนระบบป้องกนน้ าท่วมและ
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

and Jessica L., 

2555)10 

 

- น้ าท่วมใน กทม. เกิดจาก

สาเหตุทางธรรมชาติและ

ความผดิพลาดที่มนุษย์

เป็นผู้ก่อขึ้น ดังน้ี 

 

สาเหตุทางธรรมชาต:ิ  

1) ฝนตก ลกูเห็บ  

การระบายน้ าที่เหมาะสมในฝั่ง

ตะวันออกของกทม. ในปี 2527 

และเสร็จสิ้นในปี 2529 (กทม., 

2556: หน้า 12-17) 

 

- กทม.ท าการส ารวจ ออกแบบ และ

พัฒนาแผนแม่บทการระบายน้ าใน

เขตสายไหม และพื้นที่บางส่วนใน

เขตบางเขน เขตคันนายาว และ

                                                                 

10  Abhas K. Jha , Robin Bloch and Jessica Lamond. (B.E.2555). Cities and Flooding:  A Guide to Integrated Urban Flood Risk 

Management for the 21st Century. The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC. (เอกสารประกอบ6) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

2) น้ าในการเกษตร 

3) น้ าจากภาคเหนือ 

4) คลื่นจากน้ าขึ้นน้ าลง 

5) ระดับน้ าในแม่น้ า

เจ้าพระยาช่วงเดือน

ตุลาคมและ

พฤศจิกายน 

6) ปรากฎการณล์า

นินญาและ

ระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมขึน้ 

 

ความผดิพลาดที่มนุษย์

เป็นผู้ก่อขึ้น:  

เขตคลองสามวา ปี 2545-2546 

(กทม., 2556: หน้า 25-29) 

 

- ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วม กทม. (Department of 

Preventing and Solving Floods 

Bangkok) (2556) ก าหนดให้ 

 

1.  การบริหารจัดการพื้นที่น้ า

ท่วมใน กทม. 

o การใช้พื้นที่ปิดล้อมเพื่อเป็นบริเวณ

กักเกบ็น้ า 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

1) การวางผังเมืองทีข่าด

ประสิทธิภาพ  

2) การขยายตัวอย่าง

รวดเร็วของชุมชนท าให้

ระบบการระบายน้ ามีไม่

เพียงพอ 

3) การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ที่ดิน 

4) การทรุดตวัของดิน 

o การสร้างระบบการระบายน้ า

ภายในบริเวณพื้นทีก่กัเก็บน้ า 

(กทม., 2556: หน้า 45) 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมใน กทม. 

o การสร้างแหล่งกกัเก็บน้ าเพื่อ

ป้องกันการไหลเข้าและออกของ

น้ าล้นรวมถึงป้องกันน้ าคลื่นจาก

ขึ้นน้ าลง 

o การสร้างเขื่อนน้ าล้นในฝั่ง

ตะวันออกของกทม. (ตามแนว

พระราชด าริ) ในปี 2557 

o การสร้างคันกั้นน้ าไหลล้นจาก

แม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางกอก
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

5) การปลูกสิ่งก่อสรา้งรุก

ล้ าไปในคูน้ า (กทม., 

2546)11 

 

- สาเหตุหลัก 6 ประการที่

ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม

ใน กทม. และปรมิณฑล

ฝั่งตะวันออก 

ประกอบด้วย: 

1) ปริมาณน้ าจาก

ภาคเหนือไหลล้นตลิ่ง

น้อย และคลองมหาสวสัดิ์ในปี 

2539 

 

- ระบบการระบายน้ าท่วมรอบพื้นที่ 

กทม. ควรรองรับปริมาณน้ าฝนได้

ตั้งแตร่ะดับ 60 จนถึง 100 

มิลลิเมตรต่อชัว่โมงภายในปี 2566 

(กทม., 2556:หน้า 46-49) 

                                                                 

11 กทม. (2556). ส านักการระบายน้ า: กรุงเทพมหานคร. (เอกสารประกอบ1) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

แม่น้ าเจ้าพระยา ในปี 

2516 2519 2523 2526 

2538 2539 2545 2550 

และครั้งล่าสุดในปี 

2555)  

2) น้ าจากทางทิศเหนอื

และทิศตะวันออกของ

กทม. 

3) ปริมาณฝนที่ตก

กระหน่ าลงมา (มากกว่า 

90 มิลลิเมตรต่อวัน)  

4) ระดับน้ าขึ้น 

5) การพฒันาท่ีดินอยา่ง

ไร้ทิศทาง  



 

229 

 

น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

6) การรุกล้ าและขาดการ

ดูแลรักษาบริเวณคูคลอง 

(กทม., 2556: หน้า 1-

10)12 

ความเสยีหายจากน้ าทว่ม 

ป ี2554: 

- จากการส ารวจข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 300 คน

ในพื้นที่อ าเภอคลอง

หลวง และอ าเภอหนอง

เสือที่ได้รับผลกระทบจาก

- การศกึษาวิธกีารในการอยูร่่วมกับ

น้ าท่วมของผู้ประสบภยั มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง

โครงสรา้งฐานรากของบ้านเรือน

ต่อผลกระทบจากน้ าท่วมที่มีความ

รุนแรงเป็นอย่างไร 

- เน่ืองด้วยการสร้างและ

การปรับปรุงระบบการ

ป้องกันน้ าท่วมมี

ค่าใช้จ่ายสูงและใช้

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 

ปีที่จะเสร็จสิ้น ท าให้ตอ้ง

มีการระดมทุนและมี

- การตรวจสอบระบบในภาพรวมและ

แผนการป้องกันน้ าท่วมในเขตเมือง 

และการบูรณาการกบัระบบอ่ืนๆ 

(กทม., 2556) 

 

- ผู้ก าหนดนโยบายควรท าความเข้าใจ

สาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดน้ า

                                                                 

12 กทม. (2556). ส านักการระบายน้ า: กรุงเทพมหานคร. การควบคุมและบริหารจัดการน้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร. (A22) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

น้ าท่วมป ี2554 พบว่าคน

ส่วนใหญ่รู้ว่าจะมีน้ าทว่ม

ฉับพลัน เพียงแต่ไม่คิดว่า

จะท่วมสูงขนาดน้ี คือสูง

กว่า 1.5 เมตร และไมค่ิด

ว่าจะทว่มนานเป็นเดือน

หรือนานกว่านั้น 

(Sresunt และคณะ, 

2555) 

 

- ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ได้แก ่

1) ความเสียหายของ

ทรัพย์สินในครวัเรือน

2) ส ารวจการตอบสนองของ

ผู้ประสบภยัน้ าท่วม  

3) ทบทวนและวิเคราะห์

ประสิทธิภาพในการจดัการของ

ชุมชนและการให้ความช่วยเหลือ

คนของตนเอง (Sresunt และคณะ, 

2555) 

 

- การจดัท าแผนในการอยู่ร่วมกับน้ า

ท่วมกรณทีี่คุณต้องกลายเป็น

ผู้ประสบภยั ตัวอย่างเช่น การสร้าง

บ้านเรือนที่ทนต่อน้ าท่วมที่กินระยะ

เวลานาน การใช้สิ่งปลูกสร้างและ

อุปกรณ์ที่เหมาะสมในช่วงน้ าทว่ม 

ปัญหาต่อเนื่อง (กทม., 

2556) 

 

- จากมาตรการบริหาร

จัดการน้ าท่วมในปัจจบุัน

พบว่าพื้นที่ขนาดใหญ่

ด้านทิศตะวันตกของ 

กทม. มีความเสี่ยงสูงที่จะ

เกิดน้ าท่วมและอาจเกดิ

น้ าท่วมขังเป็นระยะเวลา 

1 เดือนในปี 2593 (กทม., 

2556) 

 

ท่วมในเขตเมืองให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้

สามารถควบคุมและจดัการปัญหาที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ

ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วท าให้

ต้องมีการบูรณาการดา้นการ

วิเคราะห์ความเส่ียงจากน้ าท่วมใน

การวางผังเมืองด้วย (ธนาคารโลก, 

2552) 

 

- การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับน้ า

ท่วมในเขต กทม. (ธนาคารโลก, 

2552) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

และผลผลิตทางการ

เกษตร 

2) ความเสียหายทางสังคม 

ประกอบด้วย 

ความเครยีดภายในบา้น 

การสูญเสียสตัว์เลี้ยง 

การขาดการ

ติดต่อส่ือสารกับญาตพิี่

น้อง การทะเลาะกันใน

หมู่สมาชิกของ

ครอบครวั   

3) ความเสียหายต่อ

สุขภาพ ความเครียด 

และความกังวลที่เกิด

และระบบเตือนภัยที่มปีระสิทธิภาพ

ที่ให้เวลาเพียงพอในการ

เตรียมการก่อนเกดิเหตุ (Sresunt 

และคณะ, 2555) 

 

- ภายหลังน้ าท่วมใหญใ่นปี 2554 

รัฐบาลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 

2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพ่ือการฟืน้ฟูและสร้าง

อนาคตประเทศ (กยอ.) มีหน้าท่ี

ก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู

ประเทศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า (กยน.) มี

- ความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนที่อยู่ในเขตและ

นอกเขตคันกั้นน้ า หาก

การบรูณาการระบบการ

บริหารจัดการน้ าท่วมไม่

ได้ผล** 

- การจดัฝกึอบรมและให้ความรู้เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจปัญหาน้ าท่วมได้ดี

ยิ่งขึ้น (Sresunt และคณะ, 2555) 

 

- การปรับเปลีย่นพฤติกรรมและวิธี

ปฏิบัติเมื่อประสบปัญหาที่มาจากน้ า

ท่วมและการอยู่รว่มกบัน้ า (Sresunt 

และคณะ, 2555) 

 

- ก่อนเกิดเหตุการณ์ภยัพิบัติควรมีค า

เตือนและข้อควรปฏิบตัิที่ชัดเจน 

อย่างไรก็ดีค าเตือนทีม่าจากสื่อกลาง

มักจะไม่เป็นผลเท่าค าเตือนที่มาจาก

ผู้น าท้องถิ่น ญาต ิและคนท่ีอาศัยอยู่
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

จากน้ าท่วม การบาดเจ็บ 

หรือการเจ็บป่วยที่มากับ

น้ าท่วม รวมถึงผู้คนมี

ความเจ็บป่วยจากโรค

เรื้อรัง (Sresunt และ

คณะ, 2555)13 

- การเติบโตอย่างรวดเรว็

ของกทม. ที่ไปไวกว่าผัง

เมืองและระบบการระบาย

น้ า รวมถึงการใช้ที่ดิน

หน้าท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

(และภัยแล้ง) เพ่ือให้เกิดความ

ต่อเน่ืองในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าในประเทศ (กทม., 

2556: หน้า 35-42) 

 

- ภายหลังน้ าท่วมป ี2554 กทม.

ก าหนดยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู

ภายหลังน้ าท่วม การป้องกันด้วย

ในพื้นที่ซึ่งสามารถประเมิน

สถานการณแ์ละบอกได้ดีว่าควรท า

อย่างไรต่อไป สิ่งเหลา่นี้เป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมจากคน

ในพื้นที่ได้มากขึ้นเพ่ือช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน และมีประสทิธิภาพ

มากกว่าการให้ความช่วยเหลือที่มา

จากภายนอก  (Sresunt และคณะ, 

2555) 

 

                                                                 

13Sresunt et al. (2012). Life with Floodwater: Response of Flood Victims of Disaster, The Graduated Volunteer Centre, Thammasat 

University. (เอกสารประกอบ5) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

และสาธารณูปโภคเกนิ

ขีดจ ากดั ประกอบกับการ

ทรุดตวัของแผ่นดิน ลว้น

เป็นสาเหตุของน้ าท่วม

ใหญ่ในปี 2554 

ตลอดจนความเสียหาย

ในทรัพย์สินและ

สิ่งก่อสร้าง (กทม., 

2557) 

 

- การที่ไมม่ีมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัใน

ทรัพย์สินในชว่งน้ าทว่ม

ท าให้ผู้ประสบภัยไม่

การพฒันาแนวทางการพัฒนาเพื่อ

เตรียมความพร้อมและวิธีการ

ด าเนินการระยะฉับพลัน และระยะ

ยาว (กทม., 2556) 

 

- การรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสาเหตุ

และปัจจัยของน้ าท่วมใน กทม. 

(กทม., 2556) 

 

- เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ท า

ให้ประชากร หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนมกีารเตรียมความ

พร้อมส าหรับน้ าทว่มในปี 2555 มี

การสร้างทางระบายน้ าและจัดท า

- การเพ่ิมมาตรการป้องกันน้ าท่วมใน

พื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัยจะชว่ยลด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินและ

เศรษฐกิจ (Sresunt และคณะ, 2555) 

 

- การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการ

ขยายตัวของบ้านเรือนและชุมชนที่

จะรุกล้ าหรือขัดขวางเส้นทางระบาย

น้ า (Sresunt และคณะ, 2555) 

 

- การแก้ไขสามารถท าได้โดย 

1) การขดุทางระบายน้ าใหม่และท า

ความสะอาดทางระบายน้ าที่มีอยู่เดิม 

2) การตดิตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 



 

234 

 

น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ต้องการทิ้งบ้านเรือนของ

ตน (Sresunt และคณะ, 

2555)* 

 

- น้ าท่วมป ี2554 ท าให้

เกิดความเสยีหายแก่

โครงสรา้งพ้ืนฐานและ

สินทรัพย์ของทั้งภาครฐั

และเอกชน (กทม., 

2557) 

 

- การส ารวจพบว่าความ

ช่วยเหลือกันระหว่าง

สมาชิกในชุมชนที่เกดิน้ า

แผนตามที่เสนอไว้ส าหรับปี 2555 

เพ่ือช่วยให้เกิดการควบคุมและการ

บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(กทม., 2556) 

 

- ข้อมูลทีร่วบรวมจากเหตุการณ์น้ า

ท่วมปี 2554 น าไปสู่การพัฒนา

แผนปฏิบัตกิาร แผนการป้องกันน้ า

ท่วม และแผนการชว่ยเหลือจาก

ภัยน้ าทว่ม (กทม., 2556)  

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ า 

4) การตดิตั้งอุปกรณ์วดัอัตราการ

ไหลของแม่น้ าและระบบการระบาย

น้ า (กทม., 2556) 

 

- ควรมกีารก ากับดูแลจาก

บุคคลภายนอก ที่ไดร้บัการแต่งตั้ง

ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก าหนดนโยบาย

และจดัสรรงบประมาณตาม

จุดประสงคข์องโครงการนี้ และมีการ

เสนอความก้าวหน้าแก่สาธารณะ

เพ่ือให้ติดตามผลความก้าวหน้าของ

โครงการได ้(กทม., 2556: หน้า 44) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

ท่วมมีค่อนขา้งน้อย 

(Sresunt และคณะ, 

2555)* 

 

- ระบบการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัน้ าท่วมยังไม่

เพียงพอโดยเฉพาะ

ส าหรับคนยากจน 

(Sresunt และคณะ, 

2555)* 

- การพิจารณาสิทธิมนษุยชนและความ

เท่าเทียมทางสังคมแกผู่้ประสบภยัน้ า

ท่วมทกุราย (Sresunt และคณะ, 

2555) 

 

- การจ่ายค่าชดเชยแกผู่้ประสบภยัควร

ให้สอดคล้องกับความเสียหายที่

แท้จริงอันเกิดจากน้ าท่วม** 

 

- ระบบเตือนภัยที่เชื่อถอืได้ (Sresunt 

และคณะ, 2555) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

- การผึกอบรมและให้ความรู้เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจปัญหาน้ าท่วมมาก

ยิ่งขึ้น (Sresunt และคณะ, 2555) 

ความเสยีหายจากสา

ธารณภยั: 

- ผลกระทบจากสาธารณ

ภัยสร้างความเสียหาย

แก่ชวีิตและธุรกิจในปะ

เทศ แต่ประเด็นปัญหา

จากสาธารณภัยไม่เคย

ถูกหยิบยกไปพิจารณา

อย่างเหมาะสมในการ

อภิปรายระดับประเทศ 

ในการก าหนดนโยบาย 

- การศกึษากระบวนการและขั้นตอน

ที่ส าคัญในการลดผลกระทบจาก

ภัยพิบัตทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะ

การเกิดน้ าท่วมในเขตเมือง การ

สร้างการเรยีนรู้เพื่อให้ชุมชนมกีาร

เตรียมความพร้อมไดด้ีขึ้นและเพ่ิม

ความสามารถในการปรับตวัเพ่ือ

บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสา

ธารณภัย (ปภ., 2556) 

 

 - การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

ในการลดผลกระทบจากสาธารณภยั 

การป้องกัน การตอบสนอง และการ

บริหารจัดการหลังเกิดสาธารณภัย 

โดยการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสาธารณภัยและปัจจยัที่

ส่งผลทั้งในดา้นดีและด้านเสีย 

(กทม., 2556) 

 

- การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและการ

สร้างความตระหนักตอ่ความ
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

และในการจดัสรร

งบประมาณเพ่ือการ

พัฒนา  (ปภ., 2556)14 

- แนวทางการด าเนินงานส าหรับ

วิธีการแบบใชโ้ครงสรา้ง 

1) การก่อสร้างอาคารสถานที่และ

เส้นทางการขนส่งที่มคีวาม

ทนทานต่อสาธารณภยั 

2) การเสรมิความแข็งแรงของ

ตลิ่ง การปลูกต้นไม้และพุ่มไม ้

การสร้างเขื่อนและระบบกักเก็บ

น้ า ทางระบายน้ า คลอง

ชลประทาน และคันกัน้น้ า การ

เสริมความแข็งแกร่งของพ้ืนที่เชิง

รับผิดชอบต่อสังคมเกีย่วกับสาธารณ

ภัย (กทม., 2556) 

 

- การจดัการข้อมลูด้านความเส่ียงและ

การป้องกันน้ าท่วม เพ่ือให้มีการ

กระจายข้อมูลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ที่มีความเส่ียงสงู การกระจาย

ข้อมูลเป็นได้ทั้งรูปแบบผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์หรือการเผยแพร่ข่าวสาร

                                                                 

14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.(2556), กระทรวงมหาดไทย. (เอกสารประกอบ7) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

เขาและการขยายเส้นทางการ

ระบายน้ า  (ปภ., 2556) 

 

- แนวทางการด าเนินงานส าหรับ

วิธีการแบบไม่ใช้โครงสร้าง (การ

เสริมวิธีการแบบใช้โครงสร้างเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาเหตุการณ)์ 

1) การจัดตั้งหน่วยงานหรือออก

กฎหมายที่สนับสนุนมาตรการ

แบบใช้โครงสร้างที่มี

ประสิทธิภาพ 

2) การฝึกอบรมและให้ความรู้

ประชาชนด้านทกัษะที่จ าเป็นใน

การออกแบบและก่อสร้าง

ออกอากาศเพื่อเพ่ิมความตระหนัก 

(กทม., 2556) 
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น้ าทว่มในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปญัหาในปจัจบุนั 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู) 

มกีารด าเนนิการหรอืกจิกรรมอะไร

ในการแกป้ญัหาไปแลว้บา้ง 

ปญัหาทีค่าดการณใ์น

อนาคต (แหลง่ทีม่าของ

ขอ้มลู) 

การด าเนนิการหรอืกจิกรรมประเภทใด

ทีจ่ าเปน็ตอ้งเพิม่เตมิในอนาคต 

โครงสรา้งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี

มาตรฐานและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ 

(ปภ., 2556) 
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ตาราง การกัดเซาะชายฝั่ง (ปัญหาในปัจจุบัน – การด าเนินการและกิจกรรมในปัจจุบัน – ปัญหาในอนาคต – การด าเนินการ

แก้ไขทีจ่ าเป็น) 

“*” แสดงข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA   
“**” แสดงข้อมลูจากหน่วยปฏิบัตกิารดา้นแนวทางการรับมือ 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

การกดัเซาะชายฝัง่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

- จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายตรวจตรา

ทางอากาศ พบว่า การกัดเซาะชายฝั่ง

ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้เกิดการกัด

เซาะเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรง ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 

2495 – 2534 น้ าทะเลได้กดัเซาะ

ชายฝั่งประมาณ 7-12 เมตรต่อปีใน

พื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2530 – 2534 เป็นปีที่มีอัตรา

กัดเซาะเพ่ิมขึ้นถึง 33.1 เมตรต่อป ี  

(อิทธโร, 2544)15 

การวจิยัเกีย่วกบัการกดัเซาะ

ชายฝัง่ 

ข้อมูลและผลกระทบเกี่ยวกับ

การกัดเซาะชายฝั่งไดถู้กศกึษา

และวิเคราะหโ์ดย อิทธโร 

(2544), กทม. (2545และ 

2549), Winterwerp และคณะ, 

(2548), จารุพงษ์สกลุ (2549), 

และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

- ชายฝั่งทะเลบางขุนเทยีนได้

ประสบปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งและมีความชดัเจนว่า

อัตราการกัดเซาะมีการเพ่ิม

มากขึ้น (อิทธโร, 2544) 

 

- พัฒนาแผนการป้องกนั

การกัดเซาะให้

สอดคล้องกบัปัญหาที่

เคยเกิดขึ้น  และเพ่ิม

องค์ความรู้เกี่ยวกับการ

กัดเซาะชายฝั่ง (อิทธ

โร, 2544; จารุพงษ์

สกุล, 2549; เรวด ีและ

อารียา, 2552) 

 

                                                                 
15 อิศราพร อิทธโร. 2544. การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

 

- พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ถูกกัดเซาะไป 500 เมตร หรือ

เทียบเท่ากับสูญเสียพืน้ที่ชายฝั่งทะเล

ไป400 เฮกเตอร ์ในชว่งระยะเวลา 30 

ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณปาก

แม่น้ า (กทม., 2545)16 

 

- เรวด ีและอารยีาไดว้ิเคราะห์

หลักเขตในพ้ืนที่บางขนุเทียน

และพบว่า พื้นทีท่ี่อุดมสมบูรณ์

ตามแนวชายฝั่งทะเลลดลง 

(เรวด ีและอารียา, 2552) 

 

มาตรการแบบใชโ้ครงสรา้ง 

- ในปี 2534 กทม.ไดว้างแนวหิน

ตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทาง

รวม 80 เมตร 

 

- กทม.ยังไม่ได้พิจารณา

ผลกระทบด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ในการจัดท าแผนการ

ป้องกันการกดัเซาะชายฝั่ง 

โดยเฉพาะเรื่องการเพ่ิมขึ้น

ของระดับน้ าทะเล (เรวด ีและ

อารียา, 2552)* 

 

- การร่วมมือกันระหว่าง

รัฐบาลสว่นกลาง 

หน่วยงานระดับท้องถิน่ 

และประชาชนในการ

แก้ไขปัญหาของการ

กัดเซาะชายฝั่ง หรือ

ปัญหาน้ าท่วมเป็น

สิ่งจ าเป็น (เรวด ีและ

อารียา, 2552)* 

 

                                                                 
16 กรุงเทพมหานคร.2545. แผนที่กรุงเทพมหานคร. ส านักผังเมือง: กรุงเทพมหานคร  
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- ในปี 2536 กทม.ไดว้างแนวหิน

เพ่ิมเติมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 

4,320 เมตร 

 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศส่งผลให้เกดิพายุถี่

ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไป

กระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะ

เร็วขึ้นตามไปด้วย** 

- ศึกษาด้านผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศอย่าง

ละเอียดถี่ถว้น เพ่ือให้

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

จัดหาวิธีแก้ไขปัญหา

อย่างเหมาะสม (เรวด ี

และอารียา, 2552)* 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

การกดัเซาะชายฝัง่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

- จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายตรวจตรา

ทางอากาศ พบว่า การกัดเซาะชายฝั่ง

ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้เกิดการกัด

เซาะเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรง ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 

2495 – 2534 น้ าทะเลได้กดัเซาะ

ชายฝั่งประมาณ 7-12 เมตรต่อปีใน

พื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2530 – 2534 เป็นปีที่มีอัตรา

กัดเซาะเพ่ิมขึ้นถึง 33.1 เมตรต่อป ี  

(อิทธโร, 2544)15 

- ในปี 2538 กทม.ไดข้ยายเป็น

ก าแพงป้องกันคลื่นโดยการเพ่ิม

ความสูงและความกว้างเป็น 2 

เมตร และ 6 เมตรตามล าดับ 

รวมระยะทางทั้งส้ิน 5,020 

เมตร อย่างไรก็ตาม การซ่อม

บ ารุงก าแพงจะต้องขยายความ

สูงของก าแพงไปอีก 2 เมตรใน

ทุกๆปี ท าให้ปัจจุบัน ก าแพงน้ี

ไม่ถูกใช้ประโยชน์อีกต่อไป 

 

 

                                                                 
15 อิศราพร อิทธโร. 2544. การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

 

- พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ถูกกัดเซาะไป 500 เมตร หรือ

เทียบเท่ากับสูญเสียพืน้ที่ชายฝั่งทะเล

ไป400 เฮกเตอร ์ในชว่งระยะเวลา 30 

ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณปาก

แม่น้ า (กทม., 2545)16 

 

- ในปี 2551 ชุมชนในพื้นที่บาง

ขุนเทียนได้ชว่ยกันสรา้งแนว

คันไม้ไผ่เพ่ือชะลอคลืน่เป็น

ระยะทาง 900 เมตร 

 

- ในปี 2552 กทม. ได้สร้างแนว

ไม้ไผ่ระยะที ่1 มีความยาว 

4,190 เมตร 

 

                                                                 
16 กรุงเทพมหานคร.2545. แผนที่กรุงเทพมหานคร. ส านักผังเมือง: กรุงเทพมหานคร  
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายตรวจตรา

ทางอากาศพบวา่มีแนวโน้มจากการกดั

เซาะที่หน้าชายฝั่งบางขุนเทียน ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงพื้นทีช่ายฝั่งดังกล่าว

มีการปรากฏอย่างมีนยัส าคัญ 

(Winterwerp และคณะ, 2548)17 

 

- ในปี 2553 กทม. ได้สร้างแนว

คันไมไ้ผ่ต่อในระยะที ่2 มีความ

ยาว 4,900 เมตร 

 

- ได้ติดตั้งแนวคันไม้ไผต่่อใน

ระยะที่ 3 มรีะยะทาง 4,200 

เมตร (กทม., 2557) 

 

                                                                 
17 Johan C. Winterwerp, William G. Borst, and Mindert B. de Vries. (B.E.2548). “Pilot Study on the Erosion and Rehabilitation of a 
Mangrove Mud Coast” Journal of Coastal Research: Volume 21, Issue 2: 223-230. 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- พื้นที่ในหมู่ที่ 9 และหมู่ที ่10 ในแขวง

ท่าข้าม เขตบางขุนเทยีนได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากการกดัเซาะใน

ปี พ.ศ.2548 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ 9 จ านวน 382 

ครัวเรือน และประชาชนในพื้นที่หมู่ 

10 จ านวน 327 ครัวเรือน (กทม., 

2549)18 

 

- ในช่วงปี 2534 – 2539 กทม.

ได้สร้างก าแพงป้องกนัคลื่น

แบบหินและใช้แนวคนัไม้ไผ่

ร่วมดว้ย แต่ก็สามารถใช้งาน

ได้เพียงแค่ชว่งระยะเวลาสั้นๆ 

 

มาตรการอืน่ๆ 

                                                                 
18 กรุงเทพมหานคร. 2549. โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร, รายงานขั้นกลาง.กรุงเทพฯ 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- พื้นที่ 30 แห่งตามแนวชายฝั่งทะเลใน

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวดั

สมุทรปราการ และกรงุเทพมหานคร 

(เขตบางขุนเทยีน) ไดป้ระสบปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งอยา่งรุนแรง (จารุ

พงษ์สกุล, 2549)19 

 

- ในช่วงปี 2548 – 2550 ทาง 

กทม.ได้มอบหมายให้ส านักผัง

เมืองสานต่อนโยบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 

o มาตรการชั่วคราวคือการ

สร้างแนวกันคลื่นที่ติดตั้ง

แตกต่างกัน 3 แบบ (ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.  2553 – 2556) 

                                                                 
19 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล. 2549. การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย: สาเหตุและการจัดการ.รายงานวิจัย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ได้

ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกบัการกัดเซาะ

ชายฝั่งในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย

และชายฝั่งทะเลอันดามัน สรุปว่า มี

การกัดเซาะชายฝั่งเกดิขึ้นในฝั่งพื้นที่

อ่าวไทย 11% และฝั่งทะเลอันดามัน 

2% โดยที่มีอตัราการกัดเซาะมากกว่า 

5เมตรต่อปี ซึ่งประเมนิความสูญเสียได้

ประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 

(ธนาคารโลก, 2549)20 

 

o มาตรการแบบถาวรคอืเสนอ

ให้มีการขอค าแนะน าและ

ปรึกษากับบริษัทก่อสรา้งที่

เชียวชาญในด้านการสร้างรอ

ดักทรายรูปตัว T (T-Groins) 

(ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2554-2561) 

 

                                                                 
20 ธนาคารโลก (2549). Thailand Environment Monitor 2006, Bangkok. (เอกสารประกอบ1.1) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมี

ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และ

ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ

ชายฝั่งในวงกว้าง ท าให้เกิดการ

สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทัง้หมดมากกว่า 

800 เมตร ภายในระยะเวลา 28 ปีที่

ผ่านมา  

สาเหตุของการเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง

ในบางขุนเทียน ไดแ้ก ่

1) การใช้น้ าบาดาลและการทรุดตวั

ของพ้ืนดิน 

2) การก่อสร้างเขื่อนที่แหล่งต้นน้ า  

- มาตรการอื่นๆที่น าไปใช้ใน

พื้นที่ ได้แก่ กระสอบทรายยักษ ์

เสาซีเมนต์ทีถู่กวางในแนวตั้ง

เพ่ือใช้แทนแนวกันคลื่น แลว้

หลังจากนั้นสวมยางรถยนตร์อบ

เสา ในพื้นที่ขุนสมุทรจีน 49A2 

แนวกันคลื่นสรา้งมาจากไม่ไผ่

และมกีารสร้างคันหิน 

 

- สรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

3) การเจริญเติบโตและการเพ่ิม

จ านวนของสัตว์น้ า และการขดุเจาะบ่อ 

(บ่อบาดาล/บ่อเลีย้งสตัว์) 

4) การท าลายพื้นที่ป่าชายเลย 

5) กระแสน้ าริมชายฝัง่ 

6) คลื่นยักษ์และระดับน้ าทะเล (กทม., 

2557)21 

 

o มาตรการถาวร สร้างรอดัก

ทรายรูปตวั T (T-Groins) 

เพ่ือลดผลกระทบของการกัด

เซาะ 

o มาตรการชั่วคราว ใชแ้นวไม้

ไผ่กันคลื่นเพื่อลดผลกระทบ

ของการกัดเซาะ 

                                                                 

21กรุงเทพมหานคร. 2557. โครงการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร, รายงานความคืบหน้า. ส านักการระบาย

น้ า .กรุงเทพฯ(ไม่มีรหัสเล่ม) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถกูกดั

เซาะไปประมาณ 800-1,000 เมตร 

ด้วยอัตรากัดเซาะ 1.4-4.5 เมตรต่อป ี

ส่วนสาเหตุของการถดถอยของชายฝั่ง

บางขุนเทียน เกิดจากปัจจัยต่างๆ 

ได้แก ่

1) การเพ่ิมขึ้นของตะกอนในแม่น้ า

เจ้าพระยา เน่ืองจากการสร้างเขื่อนได้

ขัดขวางการไหลเวยีนของตะกอน

แม่น้ าตามธรรมชาต ิ

2) คลื่นยักษ์ที่เกิดในช่วงฤดูมรสุม 

3) กระแสน้ าริมชายฝัง่ 

o มาตรการเบ้ืองต้น ปลกูป่า

ชายเลนเพื่อช่วยท าหน้าท่ีกัน

แนวคลื่น(กทม., 2557) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

4) การทรุดตวัลงของพื้นทะเล (กทม., 

2557) 

 

พืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลสญูเสยีเสถยีรภาพ

ดัง้เดมิ 

จากการวิเคราะห์สภาวะสมดลุของ

ทรัพยากรในพื้นทีช่ายฝั่งทะเลบางขุน

เทียน พบว่า ชายฝั่งบางขุนเทียนไม่

หลงเหลือเสถียรภาพและการฟื้นฟูท่ี

เคยมีแตด่ั้งเดิม และสรปุได้ว่าอัตรา

- 4 ปัจจัยหลักในการปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา 

1) การไม่ด าเนินการใดๆ 

2) การอพยพไปยังพืน้ที่

ปลอดถยั หรือการถอยร่น 

3) การสร้างเสถยีรภาพของ

ชายฝั่งทะเลโดยวิธีการไม่ใช้

โครงสรา้ง 

- ภายใน 10 ปี ป่าชายเลนที่

เหลืออยู่จะถกูท าลายลง และ

เหลือไว้เพียงแต่สิ่งมีชวีิตใน

พื้นที่อยู่อาศัยกว่า 50 เมตร 

ถ้ายังไม่มกีารป้องกันและ

ฟื้นฟูป่าชายเลยภายใน 30ปี

นี้ ชายฝั่งจะถดถอยกนิพ้ืนที่

ข้ามป่าชายเลนในปัจจุบัน 

ซึ่งนั่นก็คือนากุ้งและอาจกิน

- การรณรงค์เพื่อสร้าง

ความตระหนักแก่

ประชาชนในเรื่องความ

เชื่อมโยงระหว่างการ

ใช้ประโยชนท์ี่ดินและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เพ่ือที่จะช่วยให้เป็น

เครื่องมือหนึ่งในแผน

ป้องกันการกดัเซาะ

ชายฝั่ง 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

การกัดเซาะชายฝั่งอยูท่ี่ 1.4-4.5 เมตร

ต่อปี (กทม., 2550: หน้า 3-44)22 

 

4) การสร้างเสถยีรภาพของ

ชายฝั่งทะเลโดยวิธีการใช้

โครงสรา้ง (กทม., 2550) 

 

- การสร้างศูนยต์ิดตามตรวจสอบ

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบาง

ขุนเทียน** 

 

- โครงสรา้งที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด

คือ รอดกัทรายรูปตวั T (T-

พื้นที่ไปถึงพ้ืนทีค่ลองลง 

(กทม., 2550: หน้า 3-44) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

Groins) และการปลกูป่าชาย

เลนในพ้ืนที่ท้ังหมด 550 ไร ่

เพ่ือใช้เป็นแนวกันคลืน่และ

ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตามแนว

ชายฝั่ง (กทม., 2550: หน้า 1-

13) 

ประมงชายฝัง่ไดร้บัผลกระทบ 

- การศกึษาชมุชนท้องถิ่นในพ้ืนที่เขต

จอมทอง กทม. แสดงให้เห็นว่าหลาย

ครัวเรือนในจังหวดัสมทุรสาครและ

สุมทรปราการไดร้ับผลกระทบจากการ

กัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลให้ผลผลิตจาก

การเพาะเลี้ยงและขายสัตว์น้ ารวมไป

- เรวด ีและอารยีา (2552) ได้

ท าการศึกษาโดยเน้นไปที่

พฤติกรรมการปรับตวัของ

ครัวเรือนในพื้นที ่ 

 

- ระดับน้ าทะเลทีช่ายฝัง่ด้าน

อ่าวไทยในป ีพ.ศ. 2573 จะ

ท าให้เกิดความเสี่ยงในการ

เผชิญกับภัยพิบตัิ 2 ประเภท 

1) อุทกภยั (น้ าท่วมถาวร) 2) 

เหตุการณ์ที่น้ าท่วมอยา่ง

รุนแรง (รุนแรงแบบ

- การร่วมมือกันระหว่าง

รัฐบาลสว่นกลาง 

หน่วยงานระดับท้องถิน่ 

และประชาชนในการ

แก้ไขปัญหาของการ

กัดเซาะชายฝั่ง หรือ

ปัญหาน้ าท่วมเป็น
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ถึงการประมงลดลงไปด้วย (เรวดี และ

อารียา, 2552) 

 

- จากการวิเคราะห์หลกัเขตของบางขุน

เทียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่า 

ชายฝั่งถกูกัดเซาะไปแล้วทั้งหมด

ประมาณ 400-800เมตรดว้ยอัตราการ

กัดเซาะ 20-25 เมตรต่อปีเนื่องจาก

การลดลงของตะกอนแม่น้ า การสร้าง

เขื่อน และการเพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล ซึ่งยังสง่ผลกระทบไปยัง

- ทางกทม.แก้ไขปัญหาโดยการ

เน้นไปที่พ้ืนฐานการออกแบบ

และโครงสร้างทางวิศวกรรม** 

 

- โดยสามารถแยกวิธกีารเป็น3

วิธีการ ดังน้ี 

1) การป้องกัน (เช่น การสร้าง

ก าแพงป้องกันคลื่นโดยใช้ 

ก าแพงแนวหินทิ้ง แนวคันไม้ไผ ่

และเขื่อนป้องกันคลื่นถาวร) 

2) การอพยพไปยังพืน้ที่อ่ืน 

3) การยกระดับบ้านเรอืนให้

สูงขึ้น  

ชั่วคราว)(เรวด ีและอารียา, 

2552) 

 

- เน่ืองจากประชากรในพื้นที่มี

การศกึษาต่ าและขาดทักษะ

ด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้ชาวนา/

ชาวประมงไม่สามารถ

เปลี่ยนไปท างานอาชพีอ่ืนได้

(เรวด ีและอารียา, 2552) * 

 

สิ่งจ าเป็น (เรวดี และ

อารียา, 2552)* 

 

- ศึกษาด้านผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศอย่าง

ละเอียดถี่ถว้น เพ่ือให้

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

จัดหาวิธีแก้ไขปัญหา

อย่างเหมาะสม (เรวดี 

และอารียา, 2552)* 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ฟาร์มกุ้งและหอยแครงในพ้ืนที่ท้ัง 2 

ต าบล(เรวด ีและอารียา, 2552)23 

ซึ่งทุกๆครัวเรือนจะใชม้ากกว่า 

1 วิธีการและอาจไม่ซ้ าวิธีการ 

(เรวด ีและอารียา, 2552) 

การลดลงของตะกอนแมน่้ า และการ

ทรดุตวัของแผน่ดนิ 

- การลดลงของพ้ืนที่ท่ีมตีะกอนทับถม 

แผ่นดินทรุดตวั การเพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล การปะทะของคลื่น พาย ุ

และการถดถอยของชายฝั่งส่งผลให้

แผ่นดินจมลงไป 1 เซนติเมตรทกุๆป ี

- เรวด ีและอารยีา อ้างอิง 

Winterwerp และคณะ, 2548 

จารุพงษ์สกลุ, 2549และ อทิธ

โร, 2544ว่าได้ท าการวิจัย

เกี่ยวกับสาเหตุของการทรุดตัว

ของแผ่นดินแลว้ (เรวดี และอารี

ยา, 2552) 

 - ใช้เทคโนโลยีในการ

รักษาตะกอนแม่น้ าหลงั

เขื่อน** 

 

- ขยายระบบประปาและ

จ ากัดพื้นทีก่ารขุดเจาะ

                                                                 
23 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูนธี. 2552. การปรับตัวของครัวเรือนจากการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร . Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore[ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://www.eepsea.net/pub/tr/12628446591Rawadee_and_Areeya_-_Coastal_Erosion.pdf (20 เมษายน2557) (เอกสารประกอบ5, 8) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอตัราการกัดเซาะ

อยู่ที่ 5 เมตรต่อปี (เรวดี และอารียา, 

2552) 

 

- การใช้น้ าบาดาลอย่างไร้การควบคมุ

ของพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง** 

น้ าบาดาล และห้ามการ

ใช้น้ าบาดาล** 

 

- ความรว่มมือในด้าน

การควบคุมการใช้น้ า

บาดาลในจังหวัดพื้นที่

ข้างเคียง** 

การลดลงของปา่ชายเลน 

- 30ปีที่ผ่านมาป่าชายเลนถกูท าลายลง

อย่างมาก และป่าชายเลนในพ้ืนที่บาง

ขุนเทียนถกูท าลายลงทั้งหมด 483เฮก

เตอร์ โดยที่ปา่ชายเลนน้ีเป็นตัวส าคัญ

ในการลดแรงปะทะจากคลื่นพายุซัด

- ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐบาล

ได้แก้ปัญหาโดยการสงวนพ้ืนที่ 

2,735 ไร่ เพ่ือท าเป็นป่าชาย

เลนถาวรและให้ทางกทม.

ควบคุมดูแลเรื่องการปอ้งกัน

- ในอนาคตอีก 50 ปี

ข้างหน้า คาดการณ์วา่

ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสงูขึ้น 

ส่งผลให้อัตราการกัดเซาะ

เพ่ิมเป็น15-25 เมตรตอ่ปี 

ในขณะที่ป่าไมบ้ริเวณ
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ฝั่ง ประชาชนในพ้ืนทีต่ าลบบ้านขุน

สมุทรจีนถูกบังคับให้ยา้ยออกจาก

พื้นที่เนื่องจากการกดัเซาะชายฝั่ง 

(WWF, 2557)24 

 

- ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งถกูท าลายลง

โดยคลื่นที่รุนแรง เน่ืองจากรากของ

ต้นไม้ชายเลนไม่สามารถยึดเกาะ

ชายฝั่งได้ดีอีกต่อไป (เรวด ีและอารี

ยา, 2552) * 

การกัดเซาะและอนุรกัษ์ป่าชาย

เลน (กทม., 2557) 

 

- การป้องกันและอนุรักษ์ป่าชาย

เลน (WWF, 2557) 

ชายฝั่งถกูท าลายลงใน

อัตราที่น่าตกใจ ท าให้

สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเล

บริเวณจังหวัดข้างเคยีง

กรุงเทพมหานคร 2,667 

กิโลเมตร และรวมไปถึง

ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวอกีด้วย 

(WWF, 2547) 

                                                                 
24  WWF International. (2547). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, 
Switzerland, 25-26.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน2557) 
(เอกสารประกอบ2) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ าทะเล 

- ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของกทม.ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ต าบลหมู่ที ่9 และหมู่ที่ 10 ใน

แขวงทา่ข้าม เขตบางขุนเทียนได้รับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะเพราะการ

เพ่ิมของน้ าทะเล(กทม., 2550: หน้า 1-

1)25 

 

- การเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิโลกส่งผลให้

ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าทะเลเพ่ิมขึ้น 

0.09-0.88 เมตร ท าให้เกิดความ

- ความเข้าใจในผลกระทบ

ทางอ้อมของการเปลี่ยนแปลง

ระดับน้ าทะเลและผลกระทบต่อ

ประเทศ (อบก., 2557) 

 

- ควรมกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ปรับตวัและเรยีนรูถ้ึงสาเหตุ

และปัจจัยในการเพ่ิมขึ้น

ของระดับน้ าทะเล (WWF, 

2547) 

 

                                                                 
25กรุงเทพมหานคร. 2550. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน. รายงานฉบับสมบูรณ์. ส านักการผังเมือง. กทม. 
(A15) 
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การกดัเซาะชายฝัง่ในกรงุเทพมหานคร (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน(แหล่งที่มาของข้อมลู) มีการด าเนินการหรือกิจกรรม

อะไรในการแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปัญหาที่คาดการณ์ในอนาคต 

(แหล่งที่มาของข้อมลู) 

การด าเนินการหรือ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

แปรปรวนของกระแสคลื่นและการกัด

เซาะชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน์ชายฝั่ง อาชีพ การท่องเท่ียว 

และเศรษฐกิจของประเทศ (อบก., 

2557)26 

 

 

                                                                 
26 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 2557. ระดับน้ าทะเลผลกระทบในประเทศไทย .[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sea-level&catid=37:effect-of-global-warming-in-
thailand&Itemid=59. 21 มิถุนายน 2557 (เอกสารประกอบ5) 
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ตาราง แหล่งน้ าและการรกุล้ าของน้ าเค็ม (ปญัหาในปัจจุบัน – การด าเนินการและกิจกรรมในปัจจุบัน – ปัญหาในอนาคต – การ

ด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็น) 

“*” แสดงข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ JICA   
“**” แสดงข้อมลูจากหน่วยปฏิบัตกิารดา้นแนวทางการรับมือ 
 

แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

หลายพืน้ทีป่ระสบภยัแลง้ทกุๆป ี

- ช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม

ของทุกป ีอุณหภูมิเฉลีย่ของ

ประเทศไทยจะสูงขึ้นและในเดือน

เมษายนอุณหภมูิจะสูงถึง 40-43 

องศาเซลเซยีส ท าให้การถ่ายเท

ความร้อนลดต่ าลงประกอบกับฝน

ตกน้อยท าให้เกิดภยัแล้งในบาง

- แผนการเตรียมความพร้อมและ

บรรเทาภัยแล้ง 

o การเตรียมความพร้อม 

1. เพ่ือเตรียมความพรอ้มและบรรเทา

ผลกระทบจากภยัแล้ง โดยการ

รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความ

เส่ียงเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน 

 - จัดท าแผนพัฒนาและ

เสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านการป้องกันภัย

แล้ง (WWF, 2547) 

 

- แผนระยะสั้น** 

1) โครงการอนุรกัษ์

ดินและน้ า (ใช้ปุ๋ย
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

พื้นที่ ได้แก่ เขตคันนายาวและ

ห้วยขวาง (กทม., 2556: หน้า 

94)27 

 

- การรุกล้ าของน้ าเค็มสง่ผลต่อ

ปริมาณการใช้น้ าและความ

ต้องการน้ าในภาคเกษตร (WWF, 

2547)28 

 

2. เพ่ือเพิ่มความพร้อมในการรับมือ 

โดยจัดเตรียมการอบรมอาสาสมัคร

และเตรียมความพร้อมแก่ชมุชน 

 

o การตอบสนอง (การบริหารจัดการ

ระหว่างเกดิเหตุฉุกเฉนิ) 

1.จัดตั้งศูนย์ควบคมุและปฏิบัตกิารตาม

แผนพัฒนา 

อินทรีย ์และปลูกพชื

คลุมดิน เช่น หญ้า

แฝก) 

2) ระบบติดตามและ

เตือนภัยแล้ง 

3) การจ่ายเงิน

ชดเชยต่อชมุชนที่

ประสบภัยอย่าง

ทันท่วงท ี

 

                                                                 
27กรุงเทพมหานคร. 2556. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2557: กรุงเทพมหานคร. (A19) 
28WWF International. (2014). Mega-Stress for Mega-Cities: A Climate Vulnerability Ranking of Major Coastal Cities in Asia, 
Switzerland, 25-26.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://awsassets.panda.org/downloads/mega_stress_cities_report.pdf (20 เมษายน2557) 
(เอกสารประกอบ2) 
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- การจดัการแหล่งน้ าทีไ่ม่มี

ประสิทธิภาพ** 

2. ศูนย์ควบคุมกระจายข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานการณ์ฉกุเฉินให้กับ

ประชาชนทกุฝ่าย 

3. การจัดหาและแจกจ่ายน้ าใช ้

4. มอบหมายและกระจายหน้าท่ีไปสู่

กลุ่มต่างๆ เพ่ือการด าเนินงานที่ราบรื่น 

 

o การบริหารจดัการหลงัเกิดเหตุ (การ

ฟื้นฟู) 

1. การประเมินความเสียหายและการ

ประเมินความต้องการ  

2.การบ าบัดและฟื้นฟูสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

- แผนระยาว** 

1)สร้างอ่างเก็บน้ า

ขนาดเลก็ในพื้นที่

เกษตรกรรม 

2) ระบบการเตือนภัย

ที่แม่นย า เพ่ือให้

ชาวนาและชุมชน

สามารถวางแผนการ

เพาะปลูกตามปริมาณ

น้ าท่ีมีอยู ่

3) การใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม เช่น การ

ผลติน้ าจืดจากน้ า
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

3. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งเสียหายขั้น

พื้นฐาน  

4. การศกึษาและทบทวนเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

(กทม., 2556: หน้า 94-95) 

 

-  ติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมน้ าท่วม 

และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรกุล้ า

ของน้ าเค็มเพื่อช่วยควบคุมน้ าท่วม 

(WWF, 2547) 

 

- รัฐบาลไทยได้สร้างโกดังเก็บข้าวในที่

สูง เพ่ือเตรียมไว้ส าหรบัเหตุการณ์น้ า

ทะเล และการใช้

ฝนเทียม 
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ท่วมรุนแรงและภยัแลง้ที่ตามมา เพ่ือ

รักษาความมั่งคงทางอาหาร (WWF, 

2547) 

 

-  จัดการสัมมนาและฝกึอบรมเพ่ือเตรยีม

รับมือกับเหตุฉกุเฉินและเพ่ือเสริมสร้าง

ความพร้อมในการรับมือภัยแล้งทีม่า

จากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลและ

คลื่นพายซุัดฝั่งให้กับชุมชน (WWF, 

2547) 
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ าทะเล

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

- ตั้งแต่ป ี2536 การเปลีย่นแปลง

อุณหภูมิโลกส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของ

ระดับน้ าทะเลเพ่ิมขึ้น 0.09-0.88 

เมตร นักวจิัยได้ประเมนิหาปัจจัย

ในการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล 

และค านวณว่าถา้ระดบัน้ าทะเล

เพ่ิมสูงถึง 0.5-1 เมตรจะส่งผลให้

ชายทะเลฝั่งอา่วไทยได้รับความ

เสียหายมากกว่าชายทะเลฝั่งอัน

ดามนั เช่น พื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัด

- การวิจัยผลกระทบและสาเหตุการ

เพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลในประเทศ

ไทย (อบก., 2557) 

 

-  ประตูน้ าท าให้ปอ้งกนัการรุกล้ าของ

น้ าเค็มได้สะดวกขึ้น และสามารถ

ป้องกันน้ าท่วมได้ด้วย (WWF, 2547) 

- ในอนาคตอีก 50 ข้างหน้า 

ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมสงูขึ้น

ถึง 10-100 เซนติเมตร 

ท าให้การรุกล้ าของ

น้ าเค็มเข้าไปในแม่น้ า

เจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

จะส่งผลให้น้ าเพื่อใช้ใน

การเกษตรและการอุปโภค

บริโภคมีปรมิาณลดลง ซึ่ง

ความถีแ่ละความรุนแรงที่

เพ่ิมขึ้นจากการรุกล้ าของ

น้ าเค็มและคลื่นซัดฝั่ง เป็น

ผลเกีย่วเน่ืองมาจากการ

- มีความจ าเป็นต้อง

ปรับตวัและเรยีนรู้

ปัจจัยต่างๆทีม่ี

อิทธิพลต่อการ

เพ่ิมขึ้นของ

ระดับน้ าทะเล(อบก., 

2557) 

 

- การปกป้องป่าชาย

เลนที่หลงเหลืออยู่

และการฟื้นฟูป่าชาย

เลนที่สูญเสียจากการ
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

ข้างเคียง ได้แกช่ายฝัง่ทะเล

จังหวัดระยอง ชายฝั่งทะเลจังหวัด

เพชรบุรยีาวลงไปถึงจงัหวัด

นราธิวาส(อบก., 2557)29 

 

- กทม.อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลเพียง 

2 เมตร ท าให้เกิดความเส่ียงสูงต่อ

การรุกล้ าของน้ าเค็ม (WWF, 

2547) 

 

เพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล

ที่ระดับ 50 เซนติเมตรและ 

100 เซนติเมตร และการ

สูญเสียการครอบครอง

ที่ดินท าให้ผลติภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (GDP) 

ลดลง (WWF, 2547) 

 

- การรุกล้ าของน้ าเค็มยงัทวี

ความรุนแรงขึ้นเนื่องจาก

ถูกท าลาย (WWF, 

2547)* 

                                                                 
29 องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน).2557. ระดับน้ าทะเลผลกระทบในประเทศไทย.[ออนไลน์]. เขา้ถึงได้จาก: 
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sea-level&catid=37:effect-of-global-warming-in-
thailand&Itemid=59. 21 มิถุนายน 2557 (เอกสารประกอบ5) 
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แหลง่น้ า และการรกุล้ าของน้ าเคม็ (เกดิอะไร? เกดิขึน้ทีไ่หน? เมือ่ไหร?่ เพราะสาเหตใุด?) 

ปัญหาในปัจจุบัน (แหล่งที่มาของ

ข้อมูล) 

มีการด าเนินการหรือกิจกรรมอะไรใน

การแก้ปัญหาไปแล้วบ้าง 

ปั ญ ห า ที่ ค า ด ก า รณ์ ใ น

อนาคต (แหล่ งที่ มาของ

ข้อมูล) 

การด า เนินการหรื อ

กิจกรรมประเภทใดที่

จ าเป็นต้องเพิ่มเติมใน

อนาคต 

- การรุกล้ าของน้ าเค็มเกิดจาก 

1) การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล

ท าให้น้ าเค็มรุกล้ าเข้ามาใน

แผ่นดิน 

2) การใช้น้ าบาดาลสง่ผลให้เกิด

การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล 

(อบก., 2557)30 

 

ความถีแ่ละความรุนแรง

ของคลื่นซัดฝั่งอกีด้วย

(WWF, 2547)* 

 

                                                                 
30 องค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน).2557. ผลกระทบในประเทศไทย.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sea-level&catid=37:effect-of-global-warming-in-
thailand&Itemid=59. 21 มิถุนายน 2557 (เอกสารประกอบ5) 
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ตาราง มาตรการด้านการปรับตวัต่อน้ าท่วม (ระยะเวลาของผลกระทบ, ระดับการปรับตวั, สภาวะปัจจุบัน, ประเภทและ
ความสัมพันธ์กับภาคสว่นอื่นๆ) 

 

น้ าท่วม 

ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระยะส้ัน 

1-3 ป ี

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

มาตรการเสริมความ

แข็งแรงของพ้ืนที่พัก

น้ า เช่น ก่อสร้างและ

ปรับปรุงบ่อพักน้ า

N SAF   ✔ 

A=WW 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ช่ัวคราว) กทม .และ

คณะ, 2552) 

ขุดลอกทางระบายน้ า O SA ✔ 

A=T 

    

ติดต้ังเครื่องสูบน้ าเพ่ือ

ระบายน้ า 

O SA      

ปรับปรุงอุปกรณ์/ส่ิง

ปลูกสร้างชลประทาน

ขนาดเล็ก เช่น 

O SA      



 

272 

 

ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ประตูน้ า เขื่อนน้ าล้น 

เป็นต้น (สนช .และ

คณะ, 2556) 

ก่อสร้างระบบป้องกัน

น้ าท่วม (เช่น สถานีสูบ

น้ า ประตูน้ า เขื่อนกั้น

น้ าท่วม อุโมงค์ เป็น

ต้น) ที่มีระบบสนับสนุน

ที่เหมาะสม เช่น แหล่ง

O SA  ✔ 

A      E 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

พลังงงานทางเลือก 

และเส้นทางส่งผ่าน 

ระดับที่ 2 

ก า ร ล ด

ผลกระทบ 

เตรียมพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือ

กักเก็บน้ า และลด

ปริมาณการไหลของ

น้ าท่วม 

O SAF      

จัดอาหารส าหรับปศุ

สัตว์ที่เพียงพอ (สนช .

และคณะ, 2556) 

N SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ก าหนดพ้ืนที่อพยพ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) ที่มี

อุปกรณ์/ส่ิงปลกูสร้างที่

เหมาะสม 

O AF      

จัดท าแผนอพยพกรณี

ภัยพิบัติ และปรับปรุง

แผนตามความจ าเป็น 

O SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จัดท าแผนการเตรียม

ค ว า ม พ ร้ อ ม ก ร ณี

ฉุกเฉิน  

N SAF      

เสริมประสิทธิภาพการ

ส่ือสารกรณีฉุ ก เฉิ น 

)กทม., 2552)  

O SA      

สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมจากประชาชนใน

O SA ✔ 

A=T 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การรักษาสภาพคลอง

ในชุมชน 

ให้ความรู้/แจ้งขอ้มูล

ต่อสาธารณชนถึง

ปัญหาน้ าท่วม เช่น 

ความเส่ียงของการอยู่

อาศัยในพ้ืนที่น้ าท่วม 

การดูแลสุขภาพช่วง

O SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

น้ าท่วม สถานการณ์น้ า

ท่วม เป็นต้น 

ต้ัง “หน่วยช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ าท่วม” 

ซึ่งสามารถให้ความ

ช่วยเหลือได้ทันที และ

ทั่วถึง 

 SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จ่ายคา่ทดแทนส าหรับ

ที่ดินและทรัพย์สินที่

ได้รับความเสียหาย 

O F      

ระดับที่ 3 

การ

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

ประสานงานกับ

ภาครัฐ/องคก์รที่

เกี่ยวข้อง/จังหวัด

ใกล้เคียงเพ่ือก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันด้าน

O SAF      



 

279 

 

ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การจัดการปัญหาน้ า

ท่วม 

จัดท าแผนด้านความ

ต่อเน่ืองของธุรกิจ 

)กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

N SAF      

จัดหาแหล่งสนับสนุน

ด้านการเงินระหว่าง

O AF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ช่วงน้ าท่วม )สนช., 

2556) 

ร ะ ย ะ

กลาง  

3-5 ป ี

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ด าเนินงานตามแผน

อย่างต่อเน่ือง 

O SAF ✔ 

A=T 

✔ 

A=E 

✔ 

A=WW 

  

สร้างบ่อพักน้ าขนาด

เล็กระดับชุมชน 

N SAF   ✔ 

A  

WW 

  

รักษาความสามารถใน

การระบายน้ าของ

O SA ✔ 

A     T 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

คลอง/แม่น้ า (สนช., 

2556) เช่น การ

บ ารุงรักษาเขือ่น

ป้องกันน้ าท่วม และ

การขุดลอกตลิ่ง เป็น

ต้น 

จัดท าขอ้ก าหนด

เส้นทางผันน้ าเลี่ยง

N SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

เมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ใช้งานเขื่อนที่มีอยู่

อย่างมีประสิทธิภาพ 

และปรับปรุงแผนการ

จัดการน้ าในเขื่อนให้

เหมาะสม 

O SA      

ก่อสร้าง และยกระดับ

ถนนวงแหวนรอบนอก 

O SAF ✔ 

A＝T 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

เพ่ือใช้เป็นทางเลือกใน

การขนส่งช่วงน้ าท่วม 

จัดเตรียมแหล่ง

พลังงานทางเลือก และ

เส้นทางส่งผ่าน 

N SAF  ✔ 

A＝E 

   

สร้างอาคารปอ้งกันน้ า

ท่วม (กทม .และคณะ, 

2552) 

N AF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ใช้ส่ิงปลูกสร้างป้องกัน

น้ าท่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพ และยืด

อายุการใช้งานด้วย

การบ ารุงรักษาอย่าง

สม่ าเสมอ (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

O SA     มีการเพ่ิมค าว่า “ป้องกันน้ าท่วม” 

ลงไปเพ่ือให้เข้าใจประเภทของ

ส่ิงปลูกสร้างน้ัน 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระดับที่ 2 

การลด

ผลกระทบ 

จัดท าแผนที่เส่ียงภัยน้ า

ท่วม (Flood hazard 

map) 

N SAF    ✔ 

A     G 

 

พัฒนาความแม่นย า

ของการพยากรณ์

อากาศ และปรับปรุง

ระบบการติดตามและ

การเตือนภัย(กระทรวง

O SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

จัดท าระบบข้อมูลการ

จัดการน้ าท่ วม  โดย

เช่ือมโยงกับกิจกรรม

ส่วนอื่นๆ เช่น ตาราง

การเพาะปลูก 

N SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จั ด ท า ข้ อ แ น ะ น า

ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ง าน

อุปกรณ์ควบคุมน้ าท่วม 

O SA      

บังคับใช้กฎหมายการ

ใช้ที่ดิน และ

ประยุกต์ใช้แผนการ

ใช้ที่ดินแบบบูรณาการ 

เช่น ห้ามการก่อสร้าง

ในพ้ืนที่น้ าท่วม 

N SAF    ✔ 

A     G 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ใช้มาตรการแทรกแซง

ในภาคเกษตรกรรมใน

กรณีที่เหมาะสม 

(สนช .และคณะ, 

2556) 

N SA      

จัดท าแผนการเตรียม

ความพร้อมกรณี

ฉุกเฉิน (กทม .และ

คณะ, 2552) 

N SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จัดเตรียมพ้ืนที่รับน้ า

เพ่ิมขึ้น 

N SAF      

ย้ายที่อยูอ่าศัยในพ้ืนที่

น้ าท่วม 

N F      

ระดับที่ 3 

ก า ร

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

จัดท ามาตรการด้านผัง

เมือง 

O SAF ✔ 

A     T 

  ✔ 

A     G 

 

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

มาตรการรับมือ 

O SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

ระยะยาว  

5-10 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ด าเนินงานตามแผน

อย่างต่อเน่ือง 

O SAF ✔ 

A＝T 

✔ 

A＝E 

✔ 

A=WW 

  

ระดับที่ 2 

ก า ร ล ด

ผลกระทบ 

ด าเนินงานตามแผน

อย่างต่อเน่ือง 

O SAF ✔ 

A＝T 

  ✔ 

A=G 

 

รับรองค าแนะน าการ

ใช้งานอุปกรณค์วบคุม

น้ าท่วม 

N SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

บังคับใช้กฎหมายการ

ใช้ที่ดิน และ

ประยุกต์ใช้แผนการ

ใช้ที่ดินแบบบูรณาการ 

(กทม .และคณะ, 

2552) 

N SAF ✔ 

A     T 

  ✔ 

A     G 

 

ระบบข้อมูลการจัดการ

น้ าท่วม (สนช .และ

คณะ, 2556) 

N SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ปรับปรุงระบบการ

ติดตามและการเตือน

ภัย(กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

N SA      

ระดับที่ 3 

การ

เปลี่ยนแปลง

ด าเนินงานตามแผน

อย่างต่อเน่ือง 

O SAF    ✔ 

A=G 

 

จัดท าประกันภัยน้ า

ท่วมสนับสนุนโดย

N F      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

และก่อสร้าง

ใหม่ 

ภาครัฐ )ส าหรับพ้ืนที่

นอกเขตการท างาน

ของส่ิงปลูกสร้าง/

อุปกรณ์ปอ้งกันน้ า

ท่วม) (กทม .และคณะ, 

2552)  

จัดเตรียมเงินทุน และ

หน่วยงานช่วยเหลือ

ด้านการเงิน ส าหรับ

N F      



 

294 

 

ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ ์O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551) 

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

มาตรการรับมือ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

O SAF      
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ตาราง 2-2 มาตรการด้านการปรับตัวต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (ช่วงระยะเวลาของกระทบ ระดับการปรับตวั สภาวะปัจจุบัน 
และความสัมพันธก์ับภาคส่วนอ่ืนๆ) 

 

การกัดเซาะชายฝั่ง 

ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระยะส้ัน  

1-3 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ก่อสร้างรั้ว (ไม้ไผ่) 

ป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งชั่วคราว 

C S    ✔ 

A＝G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ปรับปรุงระบบเขื่อนกั้น

น้ า (กทม. และคณะ, 

2552) 

N SAF    ✔ 

A＝G 

ผู้วิจัยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการ

ใช้ค าว่า “ก่อสร้าง” และใช้

มาตรการ “ปรับปรุงระบบเขื่อน

กั้นน้ า”แทน ซึ่งสอดคล้องกับ

ประเภทของมาตรการ(S):การ

เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

มาตรการที่มีอยู ่

ระดับที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความรู้ถึงประโยชน์

O SAF    ✔ 

A     G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การลด

ผลกระทบ 

ของป่าชายเลน และ

การอนุรักษป์่าชายเลน 

สนับสนุนการปลูกป่า

ชายเลน 

O SAF    ✔ 

A＝G 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ความรู้ และการ

ฝึกอบรม 

(ธนาคารโลก, 2553) 

O SAF      
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระดับที่ 3 

การ

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

ก าหนดเป้าหมายที่

ชัดเจนส าหรับ

มาตรการป้องกัน

ชายฝั่ง และจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือ

การบรรลุเป้าหมาย 

O SAF      

ต้ังคณะกรรมการร่วม

จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจัดท าแผนแม่บท

N SAF    ✔ 

A＝G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ในการจดัการพ้ืนที่

ชายฝั่ง โดยใช้

หลักการจดัการเขต

พ้ืนทีช่ายฝั่งแบบ

บูรณาการ (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระยะ

กลาง  

3-5 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ก่อสร้างก าแพงป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง

แบบถาวร (เขือ่นหิน) 

N SA    ✔ 

A＝G 

 

คงสภาพ และปรับปรุง

ส่ิงปลูกสร้างที่ป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551 และ 

N SAF    ✔ 

A＝G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

ควบคุมการสะสม

ตะกอนตลอดแนว

แม่น้ าและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551) 

N SAF   ✔ 

A    

WW 

✔ 

A     G 

 

ออกแบบการระบายน้ า

เสียอย่างเหมาะสม 

N SA   ✔  A ถูกเพ่ิมเข้ามาในฐานะทีเ่ป็น

ระบบระบายน้ าเสียที่เหมาะสม 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

A    

WW 

ซึ่งจะส่งผลให้ 1.) กระบวนการ

กัดเซาะชายฝั่งมีความเร็วลดลง 

(น้ าเสียถูกปล่อยลงชายฝัง่

น้อยลง) และ 2.) ป่าชายเลน

เจริญเติบโตอยู่รอดได้ดขีึน้ จึง

ท าให้ลดผลกระทบจากการกัด

เซาะได้อีกด้วย 

ระดับที่ 2 ห้าม และจ ากัดการ

ก่อสร้างในเขตพ้ืนที่

N F      
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การลด

ผลกระทบ 

เส่ียง (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

บังคับใช้กฎหมายดา้น

การใช้ที่ดิน และการ

ประมง และเพ่ิม

บทบาทของชุมชนใน

งานป้องกันชายฝั่ง 

N SAF      
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ปรับปรุงการให้บริการ

บริเวณชายฝั่งให้เป็น

มิตรต่อระบบนิเวศน์ 

เพ่ือรักษาความอุดม

สมบูรณ์ซึ่งส่งเสริม

ความมั่นคงด้านอาหาร 

N A    ✔ 

A＝G 

 

ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน

ตามแนวชายฝั่งทะเล

O SA    ✔ 

A＝G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

บางขุนเทียน 

(ธนาคารโลก, 2553) 

ย้ายถิ่นฐานชุมชนออก

จากเขตพ้ืนที่เส่ียงสูง 

N F      

จัดท าแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดินแบบ

บูรณาการเพ่ือแก้ไข

รูปแบบการใช้

ประโยชน์ที่ดินบน

O SAF ✔ 

A       T 

  ✔ 

A     G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

พ้ืนที่เส่ียงต่อการกัด

เซาะชายฝั่ง 

ริเร่ิม และจัดท าแผนที่

เส่ียงภัย 

N SAF    ✔ 

A     G 

 

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

(สผ., 2554) และระบบ

การติดตาม (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

N SAF      
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จัดต้ังศูนย์ติดตามและ

สังเกตการณ์ชายฝั่ง 

O SA   ✔ 

A    

WW 

  

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ความรู้ และการ

ฝึกอบรม 

(ธนาคารโลก, 2553) 

O SA      

เปิดใช้งานท่าเรือ N SA ✔ 

A=T 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระดับที่ 3 

การ

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

 

ด าเนินการจัดการเขต

พ้ืนที่ชายฝั่งแบบ

บูรณาการตามแผน 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551) 

N SAF   ✔ 

A= 

WW 

✔ 

A=G 

 

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

มาตรการรับมือ 

O SAF     มีการศึกษาด้านมาตรการด้าน

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ในประเทศไทย ถึงแม้ว่ากทม. 

จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติตาม 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

ระยะยาว  

5-10 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ด าเนินการจัดการเขต

พ้ืนที่ชายฝั่งแบบ

บูรณาการตามแผน 

N SAF   ✔ 

A= 

WW 

✔ 

A=G 

 

ระดับที่ 2 

การลด

ผลกระทบ 

ด าเนินการจัดการเขต

พ้ืนที่ชายฝั่งแบบ

บูรณาการตามแผน 

N SAF    ✔ 

A=G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงระบบ

นิเวศน์เพ่ือการอนุรักษ์ 

(กทม. และคณะ, 

2552) 

N SA    ✔ 

A=G 

 

ด าเนินการตาม

แผนการใช้ประโยชน์

ที่ดินแบบบูรณาการ 

O SAF ✔ 

A=T 

✔ 

A=E 

✔ 

A= 

WW 

✔ 

A=G 
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ปรับปรุงระบบการ

ติดตาม (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

N SA      

ระดบัที่ 3 

การ

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

ด าเนินการจัดการเขต

พ้ืนที่ชายฝั่งแบบ

บูรณาการตามแผน 

N SAF   ✔ 

A= 

WW 

✔ 

A=G 

 

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

O SAF      
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ข้อความเน้นสีเหลือง: มาตรการด้านการปรบัตัวที่เลือกใช้เพ่ือล าดบัความส าคัญในตารางการติดตามและประเมินผล (M/E) 

*C: ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ O: อยู่ในระหว่างด าเนินการ N: ยังไม่ด าเนินการ 

**S:เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับมาตรการด้านการปรับตวัที่มีอยูA่:การปรับตัวให้รองรับถึงผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรับปรุงรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสีย A: การปรับตัว, T: การขนส่ง, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสีย และ G: การวางผังเมืองสีเขียว 

A   （TF）：การปรับตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏบิัติก่อนด าเนินการในภาคส่วนอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรับตัวและภาคส่วนอื่นๆสามารถ

น าไปปฏิบัติพร้อมกันได ้

และA  （TF）：การปรบัตัวจ าเป็นต้องน าไปปฏิบติัหลังด าเนินการในภาคส่วนอื่นๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.** ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

มาตรการรับมือ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 
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ตาราง มาตรการด้านการปรับตวัต่อภัยแล้ง และการรกุล้ าของน้ าเค็ม (ระยะเวลาของผลกระทบ, ระดับการปรบัตัว, สภาวะ
ปัจจุบัน, ประเภทและความสัมพันธ์กับภาคสว่นอื่นๆ)  

 

ภยัแลง้ และการรกุล้ าของน้ าเคม็ 

ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระยะส้ัน  

1-3 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

ภัยแล้งเป็นปัญหาที่

ป้องกันไมไ่ด้ เน่ืองจาก

กรุงเทพมหานครต้ังอยู่

ที่ปลายแม่น้ า และ
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ขึ้นอยู่กับน้ าทีไ่หลมา

จากทางเหนือ และ

สภาพอากาศ 

ระดับที่ 2 

ก า ร ล ด

ผลกระทบ 

ขยายพ้ืนที่ให้บริการ

น้ าใช้ 

O SAF   ✔ 

A=WW 

  

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

ขนาดเล็ก 

N SA      

จัดหาน้ าใช้จากแหล่ง/

พ้ืนที่อื่นๆ 

O S      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

สนับสนุนมาตรการ

ด้านการประหยัดน้ า 

และการใช้น้ าอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

O SAF  ✔ 

A=E 

✔ 

A=WW 

  

จัดท าแผนการเตรียม

ความพร้อมส าหรับการ

จัดการภยัแล้ง และ

กรณีฉุกเฉิน และระบบ

การติดตาม 

N SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

เสริมประสิทธิภาพการ

ส่ือสารกรณีฉุกเฉิน 

(กทม., 2552)  

N S      

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ค ว า ม รู้  แ ล ะ ก า ร

ฝึ ก อ บ ร ม 

(ธนาคารโลก, 2553) 

N SAF      

ระดับที่ 3 ท างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และ

O SA      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

การ

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือวางแผนการ

จัดสรรน้ า 

ระยะกลาง  

3-5 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

-        

ระดับที่ 2 

การลด

ผลกระทบ 

ด าเนินการตามแผน

จัดการภยัแล้ง 

O SAF     

 

มีการยืนยันว่ากรมทรัพยากรน้ า

และหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องได้ด าเนินการวางแผน
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

บริหารจัดการภยัแล้งจนเสร็จ

ส้ินภารกิจ อยา่งไรกด็ี แผนฯนั้น

เพียงแค่กล่าวถึงบริบททั่วไปใน

ภาพกว้าง ไมไ่ด้ชี้เฉพาะเจาะจง

ถึง กทม. 

จัดท าแผนที่เส่ียงภัย

แล้ง 

N AF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ด าเนินการมาตรการ

ประหยัดน้ าและ

พลังงาน 

O SAF  ✔ 

A=E 

✔ 

A=WW 

  

ปลูกต้นไม้ (กทม., 

2543) 

O SAF    ✔ 

A=G 

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

ความรู้ และการ

ฝึกอบรม 

(ธนาคารโลก, 2553) 

N SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

จัดท าระบบเตือนภัย 

และติดตาม (กระทรวง

ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น, 

2551) 

N SAF      

ระดบัที่ 3 

ก า ร

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

ด าเนินการตามแผน

จัดการภัยแล้ง 

N SAF      

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

มาตรการรับมือ 

O SAF     มีการยืนยันว่ากรมทรัพยากรน้ า

มีบางภารกิจที่เกี่ยวขอ้งกนั 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

ระยะยาว  

5-10 ปี 

ระดับที่ 1 

การป้องกัน 

-        

ระดับที่ 2 

ก า ร ล ด

ผลกระทบ 

ด าเนินการตามแผน

จัดการภยัแล้ง ด้วย

ระบบเตือนภัย และ

ติดตามที่เหมาะสม 

N SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551) 

ด าเนินการวางแผนใช้

ที่ดินแบบบูรณาการ 

N SAF ✔ 

A=T 

  ✔ 

A=G 

 

ด าเนินการมาตรการ

ประหยัดน้ าและ

พลังงาน 

N SAF  ✔ 

A=E 

✔ 

A=WW 

  

ปลูกต้นไม้   SAF    ✔ 

A=G 
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ระดับที่ 3 

ก า ร

เปลี่ยนแปลง

และก่อสร้าง

ใหม่ 

จัดเตรียมเงินทุน และ

หน่วยงานช่วยเหลือ

ด้านการเงิน ส าหรับ

การฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2551) 

N F      

ด าเนินการปฏิบัติการ

ตามที่วางแผนไว้ 

O SAF      
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ขอ้ความเนน้สีเหลอืง: มาตรการดา้นการปรบัตวัทีเ่ลอืกใชเ้พือ่ล าดบัความส าคญัในตารางการตดิตามและประเมนิผล (M/E) 

*C: ด าเนนิการเสรจ็สมบรูณ์ O: อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ N: ยงัไมด่ าเนนิการ 

**S:เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัมาตรการดา้นการปรบัตวัทีม่อียูA่:การปรบัตวัใหร้องรบัถงึผลกระทบในระยะปานกลาง/ระยะยาว, F:การปรบัปรงุรากฐานของ

ความเปราะบาง 

*** WW: น้ าเสยี A: การปรบัตวั, T: การขนสง่, E: พลังงาน, W: ขยะและน้ าเสยี และ G: การวางผงัเมอืงสีเขยีว 

A   （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตักิอ่นด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ (TF sectors), A=（TF）：การปรบัตวัและภาคสว่นอืน่ๆสามารถ

น าไปปฏบิตัพิรอ้มกนัได ้

และA  （TF）：การปรบัตวัจ าเปน็ตอ้งน าไปปฏบิตัิหลงัด าเนนิการในภาคสว่นอืน่ๆ 

ชว่งเวลา

ของ

ผลกระทบ 

ระดบัการ

ปรบัตวั 

มาตรการดา้นการ

ปรบัตวั 

C/O/N* S/A/F.*

* 

ความสมัพนัธก์บัภาคสว่นอืน่ๆ*** ค าอธบิาย 

การ

ขนสง่ 

 

พลังงา

น 

ขยะ

และน้ า

เสยี 

การวาง

ผงัเมอืง 

สีเขยีว 

ท าการวจิัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด้าน

มาตรการรับมือ 

(กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ญี่ปุ่น, 2553) 

O SAF     มีการยืนยันว่ากรมทรัพยากรน้ า

มีบางภารกิจที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 

ตาราง การตดิตามและประเมินผลเขื่อนหิน (Stone Dike) 
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* สนน.: ส านักการระบายน้ า กทม.:กรุงเทพมหานคร สผ.: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ทช. : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทส. : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สงป.: ส านักงบประมาณ และ สนศ. : ส านักการศกึษา 
 

ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมาย

เหต ุ

โครงการ

ด้านการ

กัดเซาะ

ชายฝั่ง 

 

1.1 

ก่อสร้าง

ก าแพง

ป้องกัน

การกัด

เซาะ

ชายฝั่ง

แบบถาวร 

• การศึกษาความ

เป็นไปได้ เกือบจะ

แล้วเสร็จ (90%) 

• การศึกษาความ

เป็นไปได้เสร็จ

สมบูรณ์ 

• รายงานฉบับ

สมบูรณ์การศึกษา

ความเป็นไปได ้

• สนน., กทม. 

• ที่ปรึกษา 

• ปีละครั้ง  

• อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาการ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) 

• ผ่านการพิจารณา

การวิเคราะห์

ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) 

• รายงานฉบับ

สมบูรณ์การ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

• สนน., กทม. 

• สผ. 

• ปีละครั้ง  

• การออกแบบ

รายละเอียดแล้ว

เสร็จ 70%  

• การออกแบบ

รายละเอียดเสร็จ

สมบูรณ์ 

• เอกสารการประมูล 

• รายละเอียดการ

ออกแบบ 

• การประเมินราคา 

• การออกแบบ

รายละเอียด 

• สนน., กทม. • ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมาย

เหต ุ

(เขื่อน

หิน) 

• มีการจัดสรร

งบประมาณจาก

รัฐบาลแล้ว แต่ 

กทม.จะได้รบังบก็

ต่อเมื่อผ่านการ

พิจารณาการ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม 

(EIA) เท่านั้น 

• ได้รับงบประมาณ • แผนแม่บทการ

แก้ไขปัญหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง

แห่งชาติ 

• ส านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร 

• ทช., ทส. 

• สงป., คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) 

• ปีละครั้ง  

• การกอ่สร้างยังไม่

แล้วเสร็จ 

• การกอ่สร้างศูนย์ฯ 

และเขื่อนหินเสร็จ

สมบูรณ์ (5.2 

กิโลเมตร) 

• รายงานผลการ

ก่อสร้าง (ความ

กว้าง ความยาว 

และความสูงของ

เขื่อนหิน) 

• สนน., กทม. 

• บริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง 

• ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมาย

เหต ุ

• การทับถมของ

ตะกอนจะไม่เพ่ิมขึ้น

หรือลดลงไปกวา่นี ้

• การทับถมของ

ตะกอนจะเพ่ิมขึ้น 

(7.3 – 43.8 

เซนติเมตรต่อปี 

ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่) 

• ความหนาของการ

ทับถมของตะกอน 

• สนน., กทม. • 6 เดือน

ครั้ง 

 

• พ้ืนที่ป่าชายเลนจะ

ไม่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ไปกวา่นี้ 

• พ้ืนที่ป่าชายเลนจะ

เพ่ิมขึ้น 

• พ้ืนที่ของป่าชาย

เลน 

• สนศ., กทม. • 6 เดือน

ครั้ง 

 

 



 

329 

 

ตาราง การตดิตามและประเมินผลศูนยต์ิดตามสถานการณ์ชายฝั่ง 

* สนน. : ส านักการระบายน้ า กทม.: กรุงเทพมหานคร สผ. : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ทช. : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทส. : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สงป.: ส านักงบประมาณ และ สนศ. : ส านักการศกึษา 
 

ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

โครงการ

ด้านการ

กัดเซาะ

ชายฝั่ง 

 

1.2 ศูนย์

ติดตาม

สถานการ

ณ์ชายฝั่ง 

• การศึกษาความ

เป็นไปได้ เกือบจะ

แล้วเสร็จ (90%) 

• การศึกษาความ

เป็นไปได้เสร็จ

สมบูรณ์ 

• รายงานฉบับ

สมบูรณ์การศึกษา

ความเป็นไปได ้

• สนน., กทม. 

• ที่ปรึกษา 

• ปีละครั้ง  

• อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาการ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม(EIA) 

• ผ่านการพิจารณา

การวิเคราะห์

ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) 

• รายงานฉบับ

สมบูรณ์การ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

• สนน., กทม. 

• สผ. 

• ปีละครั้ง  

• การออกแบบ

รายละเอียดแล้วเสร็จ 

70%  

• การออกแบบ

รายละเอียดเสร็จ

สมบูรณ์ 

• เอกสารการประมูล 

• รายละเอียดการ

ออกแบบ 

• การประเมินราคา 

• สนน., กทม. • ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

• การออกแบบ

รายละเอียด 

• งบประมาณได้รับ

อนุมัติจากรัฐบาลแล้ว 

แต่กทม.จะได้

งบประมาณภาย

หลังจากการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(EIA) ผ่านการรับรอง 

• ได้รับงบประมาณ • แผนแม่บทการ

แก้ไขปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่ง

แห่งชาติ 

• สนน., ส านัก

งบประมาณ, กทม. 

• ทช., สนศ. 

• สงป.,  

คณะรัฐมนตรี

(ครม.) 

• ปีละครั้ง  

• การกอ่สร้างยังไม่แล้ว

เสร็จ 

• ก่อสร้างศูนย์ติดตาม

สถานการณ์ชายฝั่ง

เสร็จสมบูรณ์ 

• รายงานผลการ

ก่อสร้าง 

• สนน., กทม. 

• บริษัทก่อสร้าง 

• ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

• ยังไม่มศีูนย์ติดตาม

สถานการณ์ชายฝั่ง 

• ข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรรมชายฝั่ง 

(การกัดเซาะ การ

ทับถมของตะกอน 

ความเร็วลมและ

ความเร็วคลื่น) 

• จ านวนผู้เข้าเยี่ยม

ชม 

• จ านวนกิจกรรมการ

ให้ความรู้แก่คนใน

ท้องถิ่น 

• เพ่ิมจ านวนกิจกรรม

ในท้องถิ่น 

• อัตราการกดัเซาะ 

• ความยาวของการ

กัดเซาะ 

• ขนาดพ้ืนที่ป่าชาย

เลน 

• จ านวนผู้เข้าเยี่ยม

ชม 

• จ านวนกิจกรรมใน

ศูนย์ฯ 

• สนน., กทม. 

• สนศ., กทม. 

• ทช., ทส. 

• ส านักพัฒนา

สังคม กทม. 

• 6 เดือน

ครั้ง 

• 4 ปีครั้ง 

 



 

332 

 

ตาราง การตดิตามและประเมินผลแผนที่เสี่ยงภัยน้ าทว่ม 

* สนน. : ส านักการระบายน้ า กทม.:กรุงเทพมหานคร ชป.: กรมชลประทาน อต. : กรมอุตุนยิมวทิยา และ 

ปภ.: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

น้ าท่วม 

 

จัดท า

แผนที่

เส่ียงภัย

น้ าท่วม 

 

• กระบวนการวางแผน • วางแผนเสร็จ

สมบูรณ์ 

• แผนที่ข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS Map) 

• แผนที่แสดงความสูง

ชัน (High Spot 

Map) 

• แผนที่แสดงพ้ืนที่

เส่ียง (Risk Area 

Map) 

• สนน., ส านัก

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย, กทม. 

• ชป. 

• อต. 

• ปภ. 

• ปีละครั้ง  

• ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณ 

• ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ 

• รายงานงบประมาณ • สนน., กทม. 

• ส านักงบประมาณ, 

กทม.  

• ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

• ยังไม่ได้จา้งที่ปรึกษา

โครงการ 

• จ้างที่ปรึกษา

โครงการแล้ว 

• ข้อก าหนดของผู้

ว่าจ้าง (TOR) 

• ข้อเสนอ (Proposal) 

• สัญญาจ้าง 

(Contract) 

• รายงานจากที่ปรึกษา

(Consultant 

Report) 

• สนน., กทม. • ปีละครั้ง  

• แผนที่เส่ียงภัยน้ าท่วม

ยังไม่แล้วเสร็จ 

• แผนที่เส่ียงภัยน้ า

ท่วมที่เสร็จ

สมบูรณ์ (1,569 

ตารางกิโลเมตร) 

• รายงานจากที่ปรึกษา

(Consultant 

Report) 

• สนน., ส านัก

ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย, ส านักการ

• ปีละครั้ง  
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ชือ่

โครงการ/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดัพื้นฐาน ตัวชีว้ดัหลงัโครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบการ

รายงาน 

หมายเหต ุ

• ระบบเตือนภัยน้ าท่วม

ยังไม่แล้วเสร็จ 

• มูลค่าความเสียหาย

จากน้ าทว่มจะไม่

เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

• การเปิดใช้งาน

ระบบเตือนภัยน้ า

ท่วม 

• การน าแผนปฏิบัติ

การน้ าท่วมมาใช้

ประโยชน ์

• การลดมูลคา่ความ

เสียหายจากน้ า

ท่วม 

• ขนาดพ้ืนที่ที่

ครอบคลุมในแผนที ่

• จ านวนประชากรที่

ครอบคลุมในแผนที ่

• พ้ืนที่เส่ียงภัย (เช่น 

ย่านอุตสาหกรรม 

โรงเรียน) 

• จ านวนตึกอาคารใน 

กทม. 

• โครงสร้างพ้ืนฐานที่

ใช้ป้องกันน้ าท่วมที่มี

อยู่เดิม 

• มูลค่าความเสียหาย

จากน้ าทว่ม 

โยธา และ

ส านักงานเขต, 

กทม. 

• ชป. 

• อต. 

• ปภ. 

• ตรวจสอบ

และปรับ

ข้อมูลแผน

ที่ทุก 3 ปี 

• แผนที่

สามารถ

น าไปใช้

ประโยชน์

ได้จริงเมื่อ

เกิด

เหตุการณ์

น้ าท่วม 
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ตารางการติดตามและประเมินผลส าหรับแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง 

* สนน. : ส านักการระบายน้ า กทม.:กรุงเทพมหานคร ชป.: กรม

ชลประทาน อต. : กรมอุตุนยิมวทิยา และ ปภ.: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

ชือ่

โครงกา

ร/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดั

พื้นฐาน 

ตัวชีว้ดัหลงั

โครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบ

การ

รายงา

น 

หมา

ย

เหต ุ

ภัยแล้ง 

 

แผนที่

เส่ียงภัย

แล้ง 

• กระบวนก

ารวางแผน 

• วางแผน

เสร็จ

สมบูรณ์ 

• แผนที่

ข้อมูล

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์

(GIS 

Map) 

• แผนที่

แสดงความ

สูงชัน 

(High 

Spot 

Map) 

• แผนที่

แสดงพ้ืนที่

เส่ียง (Risk 

Area 

Map) 

• สนน., 

ส านัก

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย, 

กทม. 

• ชป. 

• อต. 

• ปภ. 

• ปี

ละ

ครั้

ง 

 

• ยังไม่ได้

รับการ

อนุมัติ

• ได้รับ

อนุมัติ

งบประมา

ณ 

• รายงาน

งบประมา

ณ 

• สนน., 

กทม. 

• ปี

ละ

ครั้

ง 
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ชือ่

โครงกา

ร/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดั

พื้นฐาน 

ตัวชีว้ดัหลงั

โครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบ

การ

รายงา

น 

หมา

ย

เหต ุ

งบประมา

ณ 

• ส านัก

งบประมา

ณ, กทม.  

• ยังไม่ได้

จ้างที่

ปรึกษา

โครงการ 

• จ้างที่

ปรึกษา

โครงการ

แล้ว 

• ข้อก าหนด

ของผู้

ว่าจ้าง 

(TOR) 

• ข้อเสนอ 

(Proposal

) 

• สัญญาจ้าง 

(Contract) 

• รายงาน

จากที่

ปรึกษา

(Consulta

nt Report) 

• สนน., 

กทม. 

• ปี

ละ

ครั้

ง 

 

• แผนที่

เส่ียงภัย

แล้งยังไม่

แล้วเสร็จ 

• แผนที่

เส่ียงภัย

แล้งเสร็จ

สมบูรณ์ 

(1,569 

ตาราง

กิโลเมตร) 

• รายงาน

จากที่

ปรึกษา

(Consulta

nt Report) 

• สนน., 

ส านัก

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย, 

กทม. 

• ปี

ละ

ครั้

ง 
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ชือ่

โครงกา

ร/

กจิกรรม 

ตัวชีว้ดั

พื้นฐาน 

ตัวชีว้ดัหลงั

โครงการ/

กจิกรรม 

ขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลู* รอบ

การ

รายงา

น 

หมา

ย

เหต ุ

• ระบบเตือน

ภัยแล้งยัง

ไม่แล้ว

เสร็จ 

• มูลค่า

ความ

เสียหาย

จากภัย

แล้งจะไม่

เพ่ิมขึ้น

หรือลดลง 

• เปิดใช้

งานระบบ

เตือนภัย

แล้ง 

• การใช้

ประโยชน์

จาก

แผนปฏิบั

ติการภัย

แล้ง 

• การลด

มูลค่า

ความ

เสียหาย

จากภัย

แล้ง 

• ขนาดพ้ืนที่

ที่

ครอบคลุม

ในแผนที ่

• จ านวน

ประชากรที่

ครอบคลุม

ในแผนที ่

• พ้ืนที่เส่ียง

ภัย (เช่น 

พ้ืนที่

เกษตร อ่าง

เก็บน้ า) 

• จ านวนตึก

อาคารใน 

กทม. 

• โครงสร้าง

พ้ืนฐานใน

การป้องกัน

ภัยแล้งที่มี

อยู่เดิม 

• มูลค่าความ

เสียหาย

จากภัยแล้ง 

• ชป. 

• อต. 

• ปภ. 

• ทุก 

3 ปี 
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8. การด าเนนิการ 

8-1 การจดัเตรยีมโครงสรา้ง 

ในการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าตามแผนแมบ่ทกรุงเทพมหา

นครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จะมกีารจดัเตรยีมโครงสร้าง ซึ่ง

ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ (2) คณะท างาน (3) หน่วย

ปฏิบัตกิารเฉพาะด้าน (4) คณะเลขานุการกรุงเทพมหานครและ (5) หุ้นส่วนจาก

ภายนอก ดังแสดงความเชื่อมโยงในแผนผัง ดังนี้ 

 

การจดัเตรยีมโครงสรา้ง 
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แผนผังที่ X: การจัดเตรียมโครงสร้างส าหรับการด าเนินการตามแผนแม่บท

กรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ.2556-2566 

 

 

(1) คณะกรรมการก ากบัดแูลโครงการ  

 คณะกรรมการก ากับดแูลโครงการ (Steering Committee; SC) เป็นที่ประชุม

ส าหรับการอภิปราย เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานทั้งหมด และเพ่ือทบทวบ

ความกา้วหน้าของกิจกรรมตามแผนแม่บท รวมทั้งการพฒันาศักยภาพดา้น

นโยบาย 

 คณะกรรมการก ากับดแูลโครงการท าหน้าท่ีควบคุมการด าเนินกิจกรรมด้านการ

ติดตาม-ประเมิน (M&E) และการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ (MRV) ซึ่งเป็นไป

ตามกลไก PDCA (วัฏจกัรโครงการ) โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รบัจาก

คณะท างานท่ีแสดงควาก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 จากบทบาทหน้าท่ีข้างต้น คาดว่าคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการมกีารประชุม

รายป ีหรือตามแต่ความเหมาะสม 

 

(2) คณะท างาน  

 คณะท างาน (Working Group; WG) ท าหน้าท่ีอภิปรายด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท และกิจกรรมด้านการพฒันาศักยภาพ ในปฏิบัตกิาร

ท้ัง 5 ด้าน 

 คณะท างานท าหน้าท่ีประสานงาน และดแูลด้านความสอดคล้องและการบรูณาการ

งานร่วมกันระหว่างปฏิบัตกิาร 5 ด้าน รวมทั้งแนวทางการด าเนินกิจรรม และการ

ติดตาม-ประเมินภายใต้แผนแม่บท 

 จากบทบาทหน้าท่ีข้างต้น คาดว่าคณะท างานมีการประชุมทกุ 6 เดือน หรือตามแต่

ความเหมาะสม 
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(3) หนว่ยปฏบิตักิารเฉพาะดา้น  

 หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะด้าน (Task Forces; TF) แบ่งตามภาคส่วนเพื่อจัดการกับ

การด าเนินการในพื้นที่ของกิจกรรมภายใตแ้ผนแมบ่ท  หนว่ยปฏิบตัิงานแต่ละ

ด้านท าหน้าท่ีด าเนินกจิกรรม และเสนอกิจกรรมใหม ่ ด้านการลดมลพิษและการ

ปรับตวั รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

 หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะด้านเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลของกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการ

การลดมลพิษ และการปรับตัว ส าหรับน ามาใช้ในการติดตาม-ประเมิน และการ

ตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ 

 หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

ภาคส่วนท่ีรับผิดชอบ โดยมีความร่วมมือกับประชาชน หน่วยงานเอกชน 

หน่วยงานวชิาการ องค์กรอิสระ (NGOs) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม 

 

(4) คณะเลขานกุาร กทม . 

 คณะเลขานุการ กทม. เป็นกลุ่มที่จดัตั้งขึ้นภายในส านักสิ่งแวดล้อม เพ่ือมีบทบาท

ส าคัญด้านการประสานงานท้ังหมดส าหรับงานร่วมกันระหว่างส านักงาน ไดแ้ก ่

งานด้านการลงมือปฏบิัติ และการรายงาน 

 คณะเลขานุการกทม. ยังท าหน้าท่ีในการเสนอกิจกรรมในปฏบิัติการต่างๆ ที่

จ าเป็น และมีประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานตามแผนแม่บท และส าหรับการ

ส่งเสริมปฏิบตัิการของ กทม. ในเชิงยุทธศาสตร์  อาทิเช่น ปฏิบัตกิารส่งเสริม

ความรูด้้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ปฏิบตัิการจัดงานภายใน/ภายนอก 

และปฏิบัตงิานอื่นๆ 

 คณะเลขานุการกทม.ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของ กทม. ส าหรับการสื่อสารไปยัง

ภายนอกองค์กร 

 

 (5) หุน้สว่นจากภายนอก 
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 หุ้นส่วนจากภายนอกได้รับเชิญให้มาท างานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชท้รัพยากรที่มี  หุ้นส่วนจาก

ภายนอกอาจประกอบด้วย รัฐบาลระดบัท้องถิ่นอื่นๆ หุ้นส่วนด้านการพฒันาเมือง 

ซึ่งมีประสบการณแ์ละความรูด้้านการท างานเชิงปฏิบัตขิองรัฐบาลท้องถิ่นว่าดว้ย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

(6) หนว่ยงานอืน่ๆ 

 ในการด าเนินการปฏบิัติการทั้งหมด รวมถึงด้านการลดมลพิษ และการปรบัตัว  

จุดส าคัญ คือ กรงุเทพมหานครควรด าเนินการโดยมีความร่วมมือจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประชาชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานวิชาการ องค์กรอิสระ 

(NGOs) และอื่นๆ  
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8-2 แผนแมบ่ท และตารางปฏบิตังิานของกจิกรรมส าคญั 

แผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้ก าหนดเวลาของกิจกรรมส าคัญไวร้ะหว่างชว่งด าเนินการ  

ในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2556 ถึง กรกฎาคม 2558 จะมีการรา่งแผนแม่บทว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-

2566 ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการความร่วมมอืทางวิชาการของ JICA  โดยในชว่งต้นและกลางป ี2558 จะเริม่ด าเนินกิจกรรมเบ้ืองต้น  

เมื่อแผนแม่บทเสร็จสมบูรณ ์และผ่านการอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมทั้งหมดคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ 2566 

 

การติดตาม-ประเมิน (M&E) ถูกน ามาใช้ในการติดตามการด าเนินงาน และแสดงผลสะทอ้นของกิจกรรม/บทเรยีนอันเป็นประโยชน ์ 

นอกจากนี้จะมีการทบทวนแบบองคร์วม ระยะ 5 ปี เพื่อการปรับปรงุการด าเนินการ เช่น การเพ่ิมภาคส่วนปฏิบตัิการ การส่งเสริมด้าน

การจดัการสถาบัน เป็นต้น   การทบทวนแบบองค์รวมครั้งแรก จะเกิดขึ้นในป ี2561 ส าหรับช่วงป ี2556-2560 และการทบทวนแบบ

องค์รวมครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในปี 2567 โดยไม่เพียงครอบคลุมชว่งปี 2561-2566 แต่จะครอบคลุมตลอดระยะการด าเนินงาน   การ
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ติดตาม-ประเมินทัว่ไป และในเชิงองคร์วมจะเป็นแหล่งข้อมลูส าหรบัการน าเสนอแนวทางปรับปรุงการท างาน  นอกจากนั้น ควรมกีาร

พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภายใน กทม .ที่รับผิดชอบ รวมไปถงึหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มคีวามเกีย่วข้อง 

  2556 2557 2558 2559 2560 2561 2561 2563 2564 2565 2566 

1 การร่างแผนแม่บท            

2 การด าเนินการขั้นต้น            

3 การด าเนินการเต็ม

รูปแบบ 

           

4 การติดตาม-ประเมิน

ทั่วไป 

           

5 การทบทวนแบบองค์

รวม 

           

6 การน าเสนอแนวทาง

ปรับปรุง 

           

7 อื่นๆ (เช่น การพัฒนา

ศักยภาพ) 

           

 

การอนุมตัจิากผูว้่าฯ กทม. 
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8-3 บทบาทของส านกังานสงักดั กทม. 

(1) โครงการตา่งๆ  

(ก) หน่วยปฏิบัตกิารเฉพาะด้าน/ส านกังานสังกัด กทม. 

การลดมลพิษ และการปรับตวั รวมทัง้ปฏิบตักิารต่างๆ (โครงการ) ตามแผนแม่บท 

กทม. ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศน้ันได้ถูกวางวางแผน ก าหนด

งบประมาณ และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดของของส านักงาน

สังกัด กทม. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นของหน่วยปฏิบัตกิารเฉพาะด้าน  นอกจากนี ้หน่วย

ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และส านักงาน กทม. สว่นงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตาม และ

ประเมินโครงการต่างๆ และจัดท ารายงานส่งให้คณะท างานพิจารณา 

(ข) การประสานงานท้ังหมดเพ่ือการด าเนินงานและการติดตาม-ประเมิน 

คณะเลขานุการ กทม. จะมีบทบาทในการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก และให้

ค าปรึกษาในการวางแผน การจัดท างบประมาณ และการด าเนินงานและการติดตาม-

ประเมินโครงการต่างๆ ด้วยบทบาทดา้นการประสานงานท้ังหมดเพื่อการด าเนินการ

และการติดตาม-ประเมิน คณะเลขานกุาร กทม. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ

สนับสนุนคณะกรรมการก ากับดแูลโครงการ และคณะท างาน ในการด าเนินงานท่ี

จ าเป็นต่างๆ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม หน่วยปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน

ต่างๆ ควรจัดท าแผนปฏิบัติงานรายปีเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 

หนว่ยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวางแผน การจดัท า

งบประมาณ 

การ

ด าเนนิการ 

การตดิตาม การรายงาน หมายเหตุ

อืน่ๆ 

หนว่ยงาน

ปฏบิตังิาน/

ส านกังาน

ฯ 

 ออกแบบ

แผนงาน

โครงการ 

 จัดสรร

งบประมาณ

จาก

ส านักงานฯ 

หรือแหล่ง

อื่นๆ 

 ด าเนิน

กิจกรรมทาง

กายภาพ 

(โครงการตา่งๆ) 

 ชี้แจง

แผนการ

ติดตาม 

(แสดง

แม่แบบ) 

 ติดตาม

 รายงาน

ความก้าวหน้า

ของโครงการ

ต่างๆ (ด้วย

วาจา และด้วย

รูปแบบ

รายงานทั่วไป 

 การ

ด าเนินงาน

อาจอยู่ใน

รูปแบบ

ปฏิบัติการที่

รู้จักใน

รูปแบบ KPI 
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ความก้าวหน้า 

 ตรวจวัดการ

ลดการ

ปลดปล่อย

ก๊าซเรือน

กระจก 

 บันทึก

ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการ

ด าเนินงานขั้น

ต่อไป 

เป็นราย 6 

เดือน และราย

ปี) 

คณะ

เลขานกุาร 

กทม. 

 อ านวย

ความ

สะดวก และ

ให้

ค าปรึกษา

ในการ

ออกแบบ 

 อ านวยความ

สะดวก และ

ให้

ค าปรึกษา

ด้านการ

จัดท า

งบประมาณ

ตามความ

เหมาะสม 

 อ านวย

ความสะดวก 

และให้

ค าปรึกษา

ในการ

ด าเนินงาน

ตามความ

เหมาะสม 

(โครงการ

ต่างๆ) 

 อ านวยความ

สะดวกและให้

ค าปรึกษาด้าน

การติดตาม

ตามความ

เหมาะสม 

(ความก้าวหนา้

รวม) 

 ติดตาม

ความก้าวหน้า

โดยรวม เช่น 

เป้าหมาย 

งบประมาณที่

ใช้แล้ว เป็น

ต้น 

 จัดท าบันทึก

ของ

คณะท างาน 

และ

คณะกรรมการ

ก ากับดูแล

โครงการ  

 จัดท าข้อมูล

ให้สมบูรณ์ 

และรวบรวม

รายงาน 

 

 ปฏิบัติการ

เหล่านี้ได้รับ

การเสนอให้

เป็นส่วนหนึ่ง

ของ KPI ใน

อนาคต 

ตารางที ่X: บทบาทของหน่วยปฏิบตัิการเฉพาะด้าน/ส านักงานฯ และคณะเลขานกุาร 

กทม. 

  

9. การตดิตาม-ประเมนิ (Monitoring and Evaluation; M&E) และ การ
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ตรวจวดั-รายงาน-ทวนสอบ (MRV) 

9-1 จดุประสงค ์ และจดุมุง่หมายของการตดิตาม-ประเมนิ (M&E) และการตรวจวดั-

รายงาน-ทวนสอบ (MRV) 

การติดตาม-ประเมิน (M&E) เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้การด าเนินการตาม

แผนแมบ่ทเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

การติดตามเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบและ

สม่ าเสมอ เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์และน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัต ิและกจิกรรมใน

อนาคต เพ่ือให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอกถึงทรัพยากรทีใ่ช้และผลที่ไดร้ับ 

เพ่ือตัดสินใจโดยใช้ขอ้มูลส าหรับการริเริม่งานในอนาคต เพ่ือส่งเสริมการขยาย

ผลประโยชน์ที่ได้จากการริเริ่มโครงการ  ส าหรับการประเมินเป็นการพิจารณา

โครงการ/ปฏิบตัิงานทีด่ าเนินการอยู่และที่แล้วเสรจ็ว่าเป็นไปตามระบบทีก่ าหนดไว ้

และบรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

การตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ (MRV) อาจกล่าวได้ว่าเป็นอกีลกัษณะหน่ึง หรือ

ต่างจากการติดตาม-ประเมิน (M&E)  การตดิตาม-ประเมินถกูน าไปใช้ในหลาย

ขั้นตอน แต่ส าหรบั เนือ้หา และเป้าหมายของการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ อาจ

แตกต่างกันจากระดับนโยบายมาสูร่ะดับโครงการ  หรือจากรัฐบาลกลางใน

ระดับประเทศมาสูภ่าครัฐในระดับท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม อาจเป็นสังเกตได้ว่า การ

ตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบมมักเกีย่วข้องกบัตัวชีว้ัดหรือเมตรกิซเ์ชิงปริมาณ เช่น ค่า

ตัน CO2 เทียบเท่าส าหรับการประเมินก๊าซเรือนกระจก 

 

9-2 กระบวนการตดิตาม-ประเมนิ 

แผนแมบ่ทได้ก าหนดขั้นตอนการตดิตาม-ประเมิน ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดเตรียม

โครงสรา้งดังแสดงในแผนผัง ดังน้ี 

การตดิตาม-ประเมนิในแผนผงัการจดัเตรยีมโครงสรา้ง 
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รูปที่ X: ความสัมพันธข์องขั้นตอนการติดตาม-ประเมิน กับการจัดเตรียมโครงสร้าง 

 

(1) รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยปฏิบัตกิารเฉพาะด้านต่อ

คณะท างาน 

ตามรูปที่ X ข้างต้น หน่วยปฏิบัตกิารเฉพาะด้านเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าในการ

ด าเนินโครงการต่างๆ  ข้อมลูในรายงานเป็นการชี้แจงสถานะการด าเนินโครงการ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

 

โครงการด้านการลดมลพิษ 

(ก) ตัวชีว้ัดฐานของโครงการ และตัวชีว้ัดหลังโครงการ/กิจกรรม ส าหรับการติดตาม-

ประเมิน 
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ตัวชีว้ัดฐานท าหน้าท่ีบ่งชี้สถานะของขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ ตัวอย่างเช่นใน

โครงการสร้างและใชง้านรางรถไฟรางเดีย่วเพ่ือกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ขนส่ง สถานะโครงการปัจจุบัน คือ “การศกึษาความเป็นไปได้แลว้เสร็จ 90%” ใน

กรณีนี้หน่วยปฏิบัตกิารด้านการขนส่ง และส านกัการจราจรและขนส่ง (Traffic and 

Transportation Department; TTD) จะท าการศกึษาความเป็นไปได้ให้เสร็จสมบูรณ์  

จากนั้นส านักการจราจรและขนส่งจะจัดท าข้อเสนอต่อผู้วา่ฯ กทม. และสภากทม. ซึ่ง

เป็นตัวชีว้ัดหลังโครงการ/กิจกรรม  และกิจกรรมควรน าไปสู่การด าเนินการขั้นต่อไป 

คือ การจัดสรรงบประมาณ 

(ข) ตัวชี้วัดฐานของโครงการ และตวัชีว้ัดหลังโครงการ/กิจกรรม ส าหรับการตรวจวัด-

รายงาน-ทวนสอบ 

ในการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ สถานการณล์ดกา๊ซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัด

เปรียบเทียบก่อน และหลังโครงการ/กิจกรรม  ในกรณีนี้ ก่อนการใช้งานรางรถไฟ

รางเดี่ยวไม่เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก และเมื่อมีการใช้งานรางรถไฟรางเดี่ยวเกิด

การลดก๊าซเรือนกระจก  ส าหรับกรณีนี้นอกจากตวัชีว้ัดเป็นการบรรยายเชิงคณุภาพ

แล้ว ข้อมูลเชิงปริมาณยังมีความส าคัญดว้ยเช่นกัน ดังน้ัน ข้อมลู และวิธกีารค านวณ

จึงได้ได้ถูกระบุไว้ในแม่แบบดว้ย 

 

โครงการด้านการรับมอื และกิจกรรมอื่นๆ 

ความกา้วหน้าของโครงการ/กิจกรรมถกูประเมินด้วยตัวชี้วัดฐานของโครงการ และ

ตัวชีว้ัดหลังโครงการ/กิจกรรมของการติดตาม-ประเมิน ในลกัษณะเดียวกันกับ

โครงการด้านการลดมลพิษ   อย่างไรก็ตาม ผลที่ได ้และประสิทธิผลของกิจกรรมด้าน

การรับมือไม่อาจวัดได้เป็นเชิงปริมาณเหมือนกับโครงการด้านการลดมลพิษแจกแจง

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ดังน้ัน โครงการด้านการรบัมือจะถกูติดตาม 

และประเมินดังแม่แบบด้านล่าง ซึ่งตอบสนองเฉพาะการติดตาม-ประเมินตามแม่แบบ

ของโครงการด้านการลดมลพิษ 
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หน่วยงานปฏิบตัิการเฉพาะด้านเป็นผู้จัดท ารายงานทั้งหมดเสนอต่อคณะท างาน 

(ผ่านทางคณะเลขานกุาร กทม.) ทกุ 6 เดือน เพ่ือแสดงเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ

คณะท างานจ านวน 2 ครั้งต่อปี  

 

M&E/MRV ตัวชีว้ดัฐาน ตัวชีว้ดัหลัง

โครงการ/กิจกรรม 

ขอ้มลู ผู้ใหข้อ้มลู รอบ

การ

รายง

าน 

หมาย

เหต ุ

M&

E 

M&E 

ของ

กิจกรรม 

 การศึกษาความ

เป็นไปได้แล้ว

เสร็จ 90% 

 มีการยื่นข้อเสนอ

ด้านการศึกษา

ความเป็นไปได้ต่อ

ผู้ว่าฯกทม. และ

สภากทม. เพื่อ

จัดสรรงบประมาณ 

 รายงานศึกษา

ความเป็นไปได้ 

 กรมการ

ขนส่งทาง

บก 

  

 ยังไม่มีการจัดสรร

งบประมาณ 

 มีการตัดสินใจด้าน

การจัดสรร

งบประมาณ 

 การตัดสินใจของ

สภากทม. 

(งบประมาณ xxx 

บาท) 

 สภากทม., 

กรมการ

ขนส่งทาง

บก, DOB 

  

 การยื่นประมูลยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

 การยื่นประมูล     

 การก่อสร้างยังไม่

แล้วเสร็จ 

 มีการก่อสร้างและ

ใช้งานรางรถไฟ

รางเดี่ยว 3 

เส้นทาง 

    

 ยังไม่มีรางรถไฟ

รางเดี่ยว 

     

MRV 

ของการ

ลดการ

ปลดปล่

อยก๊าซ

 ยังไม่มีการลด

ก๊าซเรือนกระจก

จากการเปลี่ยน

รูปแบบการ

คมนาคม 

 มีการลดก๊าซเรือน

กระจกจากการ

เปลี่ยนรูปแบบการ

คมนาคม 

 จ านวนผู้โดยสาร 

MRT รายปี (คน

ต่อปี) 

 ระยะการเดินทาง

เฉล่ียของ

 บริษัท 

MRT 

 

 บริษัท 

MRT 
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เรือน

กระจก 

ผู้โดยสาร MRT 

รายปี (กม.) 

 ปริมาณการใช้

ไฟฟ้าของ MRT 

รายปี (เมกะวัตต-์

ชม.ต่อปี) 

 สัดส่วนผู้โดยสาร

ที่ไช้การคมนาคม

อื่น (%) 

 อัตราการปล่อย 

CO2 ของการ

คมนาคมต่างๆ 

(กรัมCO2/กม.) 

 สัดส่วนการใช้

บริการคมนาคม

รูปแบบต่างๆ 

(คน/ยานพาหนะ) 

 

 บริษัท 

MRT 

 

 

 กทม. 

(แบบ 

สอบถาม) 

 กรม

ควบคุม

มลพิษ 

หรือ

หน่วยงาน

อื่น 

 กทม. (การ

ตรวจวัด

ล่วงหน้า 

Ex-ante 

measure

ment) 

ตารางที ่XX: แม่แบบทั่วไปส าหรับการติดตาม-ประเมินโครงการดา้นการลดมลพิษ 

 

M&E/MRV ตัวชีว้ดัฐาน ตัวชีว้ดัหลัง

โครงการ /กิจกรรม  

ขอ้มลู ผู้ใหข้อ้มลู รอบ

การ

รายงาน 

หมาย

เหต ุ

M&E M&E 

ของ

กิจกรรม 

 การศึกษาความ

เป็นไปได้แล้ว

เสร็จ 90% 

 มีการยื่นข้อเสนอ

ด้านการศึกษา

ความเป็นไปได้ต่อ

ผู้ว่าฯกทม  .และ

สภากทม .เพื่อ

จัดสรร

งบประมาณ 

 รายงานศึกษา

ความเป็นไปได้ 

 xxx   

 ยังไม่มีการ

จัดสรร

งบประมาณ 

 มีการตัดสินใจ

ด้านการจัดสรร

งบประมาณ 

 การตัดสินใจของ

สภากทม .

 สภากทม., 

xxx 
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)งบประมาณ xxx 

บาท( 

 การยื่นประมูลยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

 การยื่นประมูล     

 การก่อสร้างยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

 มีการก่อสร้าง

ก าแพงก้ันน้ าทะเล 

    

 ยังไม่มีก าแพงก้ัน

น้ าทะเล 

     

ตารางที ่XX: แม่แบบทั่วไปส าหรับการติดตาม-ประเมินโครงการดา้นการรับมือ 

 

(2) รายงานของคณะท างานถึงคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ 

จากจากอภิปรายระหว่างกลุ่มคณะท างาน รว่มกับรายงานที่หน่วยงานปฏิบัตกิาร

จัดส่งให้ คณะเลขานกุาร กทม. จะจดัท ารายงานส าหรับการอภิปรายหารือในระดับ

คณะกรรมการก ากับดแูลโครงการ  ในขั้นตอนรช่วงต้นของการตดิตาม-ประเมิน 

คณะเลขานุการกทม. อาจจัดท ารายงานรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายเพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการติดตาม-ประเมิน  ซึ่งรวมข้อมลูจากรายงานของหน่วยปฏิบัตกิาร

เฉพาะ  โดยคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการอาจพิจารณาว่าขอ้มูลควรน ามา

วิเคราะห์และประมวลร่วมกกัน  ดังน้ัน การอภิปรายถึงแนวทางและวิธกีารวิเคราะห์

ข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคญั และอาจจะไดด้ าเนินการในอนาคต 
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10. การพฒันาศกัยภาพ และการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ 

(1) การพฒันาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในกทม. 

การพฒันาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในกทม.นั้นเป็น

ปัจจัยส าคัญในการรกัษา และเสรมิความเข้มแข็งหลกัการในการด าเนินงานตามแผน

แม่บท  ดังน้ัน กทม .ควรสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพองคก์รทั้งภายใน และ

ภายนอก  ตลอดการด าเนินการตามแผนแมบ่ท กทม .จะพิจารณาวิธีการน าประเด็น

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเขา้สู่นโยบายองคก์ร และงานพื้นฐาน ด้วย

การปฏิบัตทิี่เหมาะสม 

(2) การพฒันาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การพฒันาศักยภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น

เรื่องส าคัญในการด าเนินการตามแผนแม่บท  เริ่มต้นจากการส ารวจผู้ประสานงานที่

เกี่ยวข้องในกลุ่มภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสถาบันวชิาการ องค์กรอิสระ 

องค์กรระหว่างประเทศ และอื่นๆ  ซึ่งสามารถใช้ประสบการณ์จากรัฐบาลท้องถิ่นอ่ืนๆ 

เช่น เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญ่ีปุ่น 

 

การพฒันาศกัยภาพ และการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ูส่าธารณะ 
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บนัทกึ 

 มาตรการบังคับส าหรบัอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย์

ประเภทที่ก าหนดในประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2540 

ตามล าดับ อ้างอิง พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

2535 (Energy Conservation and Promotion Act 2535; ENCON 

Act) 

 การสนับสนุนด้านการเงิน หรือเงินรางวลั หรือส่ิงจูงใจอื่นๆ ด้านกจิกรรม

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพลังงานทดแทน มาจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (Energy Conservation and 

Promotion Fund; ENCON Fund) ผ่านทางกรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน ส านักนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร และองคก์รภรครัฐอื่นๆ.  
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