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แนวคิดการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(Green Growth)



การเตบิโตสเีขยีว หมายถงึ การกระตุน้การเตบิโตและการพฒันา
ทางเศรษฐกจิ ในขณะทีต่อ้งมัน่ใจวา่ทุนธรรมชาตจิะใหท้รพัยากร
และบรกิารดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่ความอยูด่มีสีขุของมนุษย ์เพือ่ให้
สิง่น้ีเกดิขึน้จะตอ้งมกีารลงทุนและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบัการ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนืและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้

การเตบิโตสเีขยีวเป็นกลยทุธท์ีน่ าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
โดยมุง่ความสนใจไปยงัการปรบัปรุงผลติภาพการผลติและ
การบรโิภคทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิใหเ้กดิ
เศรษฐกจิสเีขยีว ซึง่ท าใหเ้กดิความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ
ควบคูไ่ปกบัความยัง่ยนืของระบบนิเวศ

แนวคิดการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth)





ตวัอย่างดชันีช้ีวดัการเจริญเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Growth) 

ท่ีมา: องคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD)

1) ผลิตภาพของการใช้ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจ (The environmental and resource 
productivity of the economy

3)ส่ิงแวดล้อมในคณุภาพชีวิต (The environmental dimension of quality of life) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อสขุภาพ 

2) ฐานทรพัยากรธรรมชาติ (The natural asset base) สต็อคของทรพัยากรท่ีไม่หมุนเวียน (แร่ธาตุ) ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

4) โอกาสทางเศรษฐกิจและการตอบสนองเชิงนโยบาย (Economic opportunities and policy responses) เช่น 
เทคโนโลยีและนวตักรรม สินค้าและบริการส่ิงแวดล้อม แนวทางการบริหารจดัการและการก ากบัดแูล

5) บริบทด้านเศรษฐกิจสงัคมและลกัษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Socio-economic context and 
characteristics of growth) เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน รายได้ สงัคมและประชากร



Green Growth / Green Economy

Sustainable Development

Green Economy
เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส ำคญั
ทีน่ ำไปสูก่ำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 
(Sustainable Development)

6



การพฒันาท่ียัง่ยืน

เศรษฐกิจสีเขียว

เศรษฐกิจฐานความรู้/สร้างสรรค์

เศรษฐกิจฐานปัจจยัการผลิต

•สร้างมลูค่าเพ่ิม โลกาภิวตัน์
•เช่ือมโยงโลก-ท้องถ่ิน
•เน้นตลาดเฉพาะ
•พฒันาโดยยึดพืน้ท่ีเป็นหลกั

•สงัคมคารบ์อนต า่
•จดัการแบบไร้ของเสีย/ใช้วสัดหุมนุเวียน
•สินค้าสีเขียว
•การมีส่วนร่วมของประชาชน

•เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม
•สงัคมไม่มีความยากจน ลดความเหล่ือมล า้
•ส่ิงแวดล้อมได้รบัการฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ์และจดัการอย่างยัง่ยืน
•ประชาชนมีส่วนร่วมพฒันาทกุด้าน

•ใช้แรงงานราคาถกูและ
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นหลกั

•เน้นปริมาณและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต



ในช่วงศตวรรษที่ 21 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้มีการเติบโตในภาคการผลิตอย่างรวดเร็ว 

มีความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น

เพ่ิมภาระทางส่ิงแวดล้อมให้กับหลายประเทศ

จ าเป็นจะต้องมีนโยบายรองรับควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต 



สร้างก่อน เก็บกวาดทีหลัง 
(Grow first, clean up later) 

พัฒนาบนฐานความสมดุล

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

เดิม

ใหม่



การเปล่ียนแปลงสภาวะภมิูอากาศ
การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

(GHG)



ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

โลกร้อน (Global Warming) 
เป็นการเปลีย่นแปลงในระดบัโลก  
อนัเป็นผลมาจากกจิกรรมของมนุษย ์
ทีป่ลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก สูช่ ัน้บรรยากาศ

 ภาวะโลกรอ้น คอื ภาวะทีพ่ืน้ผวิโลกทีม่อุีณหภมูสิงูขึน้เน่ืองจากการที ่   
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซอื่นๆ กกัเกบ็ความรอ้นจากแสงอาทติยเ์อาไว้
ในชัน้บรรยากาศ

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change)
เป็นการเปลีย่นแปลงของดนิฟ้าอากาศ ในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัท้องถิน่  
ทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดตี ก าลงัเกดิขึน้ในปัจจุบนั หรอือาจจะเกดิขึน้ในอนาคต  ทัง้ทีเ่ป็นผล
จากปัจจยัทางธรรมชาต ิหรอืการกระท าของมนุษย์
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สาเหตุของการเกดิภาวะโลกร้อน

พลงังานจากดวงอาทิตย ์เดินทาง

ถึงโลกในรปูของแสงแดด สว่นใหญ่จะ

ถกูดดูซับโดย แผน่น า้ และแผน่ดิน 

จากนัน้ ผวิโลกจะคายพลงังาน

ความรอ้นออกมาในรปูของรงัสี

อินฟราเรด แลว้สง่กลบัคืนสูอ่วกาศ

1 2

กา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงเป็น

สว่นประกอบของชัน้บรรยากาศโลก 

จะกกัเก็บรงัสีอินฟราเรดบางสว่นไว ้

เพื่อรกัษาอณุหภมูิโลก ใหพ้อดีกบั

การด ารงชวิีตของสิ่งมชีวิีตในโลก

แตว่นันี ้ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 

ในชัน้บรรยากาศโลก เพิ่มปริมาณขึน้

อย่างรวดเร็ว รงัสีอินฟราเรด สว่นที่

ควรจะสะทอ้นออกไปนอกโลก กลบัถกู

ดดูซับไวใ้นชัน้บรรยากาศ  พลงังาน

ความรอ้น ที่ถกูสะสมไวม้ากเกินไปนี ้

กอ่ใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น อณุหภมูิผวิ

โลกเพิ่มสงูขึน้ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ
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สาเหตโุลกร้อน

กจิกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น า้มัน
เช้ือเพลงิในการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมท าให้เกดิ ก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) มากเกนิสมดุลธรรมชาติ และเป็นตัวสกดักั้น
ความร้อนทีจ่ะสะท้อนออกจากผวิโลกขึน้สู่ช้ันบรรยากาศ จากการที่ความ
ร้อนถูกกกัเกบ็เอาไว้ จึงมีผลให้อุณหภูมิบนผวิโลกเพิม่สูงขึน้ เป็นเหตุให้
เกดิการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ



สาเหตโุลกร้อน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ านวนมาก มีส่วนเร่งให้เกดิภาวะโลกร้อน
และทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้พร้อมส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกดิน า้
ท่วม อุณหภูมโิลกสูงขึน้ การระบาดของเช้ือโรค เป็นต้น    

องค์การสหประชาชาตไิด้ประมาณการเอาไว้ว่าอุณหภูมขิองโลกจะสูงขึน้
โดยเฉลีย่ 2-4  ํ c และส่งผลให้ระดบัน า้ทะเลเพิม่สูงขึน้ 20-50 ซม. ในอกี 10-50 ปี
ข้างหน้า ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนเป็นอนัตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เรา
เป็นอย่างยิง่



กจิกรรมของมนุษย ์  เป็นสาเหตุส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของ
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ในวงจรคารบ์อนของโลก

ป่าไม้ ทัง้เป็นแหลง่ ดดู
ซบัและปลอ่ย CO2

การตดัไมท้ าลายป่า + เผา
ป่า ปลอ่ย CO2

• การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
• การผลติ
• การใชพ้ลงังาน 
• การอุตสาหกรรม 
• คมนาคมขนสง่

นบัเป็นสาเหตุส าคญัของ การ
ปลอ่ยก๊าซ CO2



ก๊าซเรือนกระจก และศักยภาพในการท าให้เกดิสภาวะโลกร้อน

ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน HFCs GWP: 140 – 11,700 2 – 19 ปี

เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน PFCs GWP: 6,500 – 9,200 มากกวา่ 1,000 ปี

ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์SF6 GWP:    23,900 3,200 ปี

ก๊าซเรอืนกระจก           ศกัยภาพในการท าใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น อายุคงทีใ่นชัน้บรรยากาศ
(GWP) เทยีบกบั CO2

คารบ์อนไดออกไซด์ CO2 GWP:         1 200 – 450 ปี

มเีทน CH4 GWP:        21 11  ปี

ไนตรสัออกไซด ์N2O GWP:      310 120  ปี



พศ. 25432443 2643

ในรอบ 1,000 ปีที่ผา่นมา

ในรอบ 100 ปี

การคาดประมาณอณุหภมูิ

ผวิโลก ในอีก 100 ปี

ขา้งหนา้

ช่วงท่ีมีการ
สังเกตการณ์

อุณหภูมผิวิโลกเพิม่สงูขึน้อยา่งมาก  โดยเฉพาะในรอบ 100 ปีทีผ่า่นมา และ
นกัวทิยาศาสตรไ์ดค้าดประมาณอุณหภูมผิวิโลกในอนาคต...



สถานการณ์โลกร้อนในปัจจบุนั

- น ้าแขง็ทีข่ ัว้โลกละลาย

- มแีนวโน้มวา่อุณหภูมขิองโลกจะรอ้นขึน้เรือ่ยๆ

- ประเทศไทยมอีุณหภูมสิงูขึน้ 1 องศาเซลเซยีสในรอบ 40 ปี ผลกระทบที่
เกดิขึน้คอื มฝีนตกหนกัในบางพืน้ที ่ มพีายุพดัเขา้ประเทศบ่อยขึน้  มี
ฤดหูนาวสัน้ลง

- ปัจจุบนัในชัน้บรรยากาศมคีารบ์อนไดออกไซดส์งูถงึ 380 สว่นในลา้น
สว่น (2009) จากเดมิ 278 สว่นในลา้นสว่น (2001)

- หลายพืน้ทีม่อีากาศแปรปรวน มพีายุเกดิขึน้บ่อยครัง้



ข้อมูลท่ีรวบรวมล่าสดุพบว่า ประเทศไทยมีการ
ปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก จากแหล่งก าเนิดต่างๆ ทัง้ใน
ภาคพลงังาน   ภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม ภาคของ
เสีย ภาคการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและป่าไม้ ว่ามี
รวมกนัถึง 344 ล้านตนั (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)



ปริมาณคารบ์อนไดออกไซด ์( CO2) มาจากมนุษย์

จากตวัเลขทีไ่ดส้ ารวจลา่สดุนัน้เรยีงตามล าดบัประเทศทีป่ล่อย CO2
สะสมมาตัง้แต่ปี 1950 ดงัน้ี 
1. สหรฐัอเมรกิา 186,100 ลา้นตนั
2. สหภาพยโุรป 127,800 ลา้นตนั
3. รสัเซยี 68,400 ลา้นตนั
4. จนี 57,600 ลา้นตนั
5. ญีปุ่่ น 31,200 ลา้นตนั
6. ยเูครน 21,700 ลา้นตนั
7. อนิเดยี 15,500 ลา้นตนั
8. แคนาดา 14,900 ลา้นตนั
9. โปแลนด ์ 14,400 ลา้นตนั
10. คาซคัสถาน              10,100 ลา้นตนั



ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
อุณหภูมเิฉลีย่ของโลกทีเ่พิม่สูงขึน้ จะท าให้การระเหยของน า้ทะเล 

มหาสมุทร แม่น า้ ล าธาร และทะเลสาบเพิม่มากขึน้ รูปแบบของฝนและอุณหภูมทิี่
เปลีย่นแปลงไปท าให้วฏัจักรของน า้เปลีย่นแปลง 

ระดบัน า้ทะเลทีสู่งขึน้ และอุณหภูมผิวิน า้ทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลให้พืชและสัตว์
ทะเลบางชนิดสูญพนัธ์ุ รวมถึงการเกดิปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งในอ่าวไทย
และฝ่ังทะเลอนัดามัน

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน า้

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปริมาณน า้ลดลง (ประมาณ 5 - 10 
เปอร์เซ็นต์) ซ่ึงจะมผีลต่อผลผลติด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว 

การท าประมง แหล่งน า้ทีเ่คยอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี อาจแห้งขอดลงในบาง
ฤดูกาล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการขยายพนัธ์ุและการเจริญเตบิโตของสัตว์น า้ 

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/singkhon101/100_4379.JPG&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/singkhon/348586&usg=__JGp1Jx0GLNr88ik93LeRARHktWg=&h=1944&w=2592&sz=823&hl=th&start=19&zoom=1&tbnid=o6omZedeG0p42M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=8uRqTd7dIMLprQeJuIHGCw&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87&hl=th&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/singkhon101/100_4379.JPG&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/singkhon/348586&usg=__JGp1Jx0GLNr88ik93LeRARHktWg=&h=1944&w=2592&sz=823&hl=th&start=19&zoom=1&tbnid=o6omZedeG0p42M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=8uRqTd7dIMLprQeJuIHGCw&prev=/images?q=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87&hl=th&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

จากสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง อากาศทีร้่อนขึน้ และความช้ืนที่เพิม่มาก
ขึน้จะท าให้ภัยธรรมชาตต่ิางๆเกดิบ่อยคร้ังและรุนแรง จะท าให้เกดิพายุฝนฟ้า
คะนองบ่อยคร้ังขึน้และไม่เป็นไปตามฤดูกาล 

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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ผลกระทบด้านสุขภาพ

อุณหภูมเิฉลีย่ของโลกทีเ่พิม่สูงขึน้และเหตุการณ์ตามธรรมชาตทิีรุ่นแรงและ
เกดิบ่อยคร้ังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่
สัมพนัธ์กบัการบริโภคอาหารและน า้ด่ืม มแีนวโน้มว่าจะเพิม่สูงมากขึน้ 

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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ผลกระทบด้านสุขภาพ

แนวโน้มของผลผลติทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาต ิอาจน าไปสู่
ภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยาก ท าให้เกดิภาวะขาดสารอาหาร และภูมิ
ต้านทานร่างกายต ่า โดยเฉพาะในเดก็และคนชรา

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกจิ

การยุบตวัของพืน้ทีช่ายฝ่ัง ภูมอิากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และ
ผลกระทบอ่ืนๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ทิง้ที่ท ากนิ และไร้ทีอ่ยู่อาศัย
เป็นจ านวนมาก นอกจากนีป้ระชาชนยงัจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
อาหารและน า้ด่ืมทีถู่กสุขลกัษณะระหว่างภาวะน า้ท่วม และความเสียหายทีเ่กดิกบั
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

ผลกระทบต่อประเทศไทย
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ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกจิ

การป้องกนัดงักล่าวน้ันจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมหาศาล ดงัน้ัน ในพืน้ที่
ทีไ่ม่คุ้มค่าทีจ่ะป้องกนัในเชิงเศรษฐกจิจะถูกละทิง้ไป ซ่ึงในส่วนนีจ้ะเป็นส่วนทีเ่กดิ
ปัญหาเศรษฐกจิและสังคมมากทีสุ่ด เช่น การช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ ซ่ึงจ าเป็นที่
จะต้องย้ายไปอยู่ทีท่ีสู่งขึน้เน่ืองจากน า้ทะเลรุก

ผลกระทบต่อประเทศไทย



แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ภายใต้การศึกษาวจิัยภายใต้โครงการน าร่อง โดยใช้เง่ือนไขทีป่ริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกเพิม่ขึน้ประมาณหน่ึงเท่าคร่ึงและสองเท่า
จากช่วงทศวรรษที่ 1980 

และใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ CCAM climate model ค านวณสภาพ
อากาศรายวนัของภูมภิาคเป็นเวลา 10 ปี ได้ผลสรุปว่า

- ทศิทางและแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ในอนาคตจะเปลีย่นแปลงไปในทางทีม่ีฝนมากขึน้ในเกือบทุกภาคของประเทศไทย



- อุณหภูมสูิงสุดและต า่สุดในประเทศไทยจะไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก
นัก อาจเพิม่สูงขึน้หรือลดลงประมาณ 1-2ºC 

- จ านวนวนัที่อากาศเยน็ในรอบปีจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
- จ านวนวนัที่อากาศร้อนในรอบปีกจ็ะเพิม่ขึน้มากเช่นกนั (จะร้อนนานขึน้

กว่าเดมิมาก) โดยทีฤ่ดูร้อนจะยาวขึน้กว่าเดมิอย่างเห็นได้ชัด และฤดูหนาวในประเทศ
ไทยจะหดส้ันลง

- อกีประเดน็หน่ึงที่มคีวามส าคัญกคื็อ ความแปรปรวนหรือความแตกต่าง
ระหว่างฤดูต่อฤดู หรือ ในระหว่างปีต่อปีกอ็าจเพิม่สูงขึน้ด้วย

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย



แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่

- การลดและควบคุมการใช้พลงังาน 
- ใช้พลงังานทดแทน
- ลดการใช้รถยนต์ 
- การลดปริมาณขยะโดยใช้หลกั 3R คือ Reuse Reduce Recycle 

หลกีเลีย่งการใช้วสัดุทีรี่ไซเคลิไม่ได้
- สร้างนิสัยในชีวติประจ าวนัทีเ่กีย่วกบัการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การบริโภค

อาหาร



Paris Agreement

• All countries commit to cut carbon emissions.

• Partly legally binding - submitting an emissions 

reduction target and the regular review of  that goal.

• Partly voluntary- the targets set by nations will not be 

binding. Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) nations outline their plans on 

cutting their post-2020 emissions. 

• Thailand INDC is 20-25% reduction from 2030 carbon 

emission estimation (or reduce 111-140 million tons of  CO2 eq.)



The measures in the agreement included:

• To keep global temperature increase below 2°C and to 

pursue efforts to limit it to 1.5°C

• To review progress every five years

• $100 billion a year in climate finance by the developed 

countries for developing countries by 2020, with a commitment 

to further finance in the future.

•Adoption of a single system of measuring, reporting and 

verifying that countries will do what they say under the terms 

of the agreement



นโยบาย
ของประเทศไทย



ร่างยุทธศาสตร์การเติบโต
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Growth) 
พ.ศ. 2557-2561

การขับเคลื่อนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
ที่สามารถเสริมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
และน าประเทศสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้ 

นโยบายรัฐบาล



การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในบริบทของประเทศไทย (สศช. 2554) คือ “การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไม่ส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค  าจุนการด ารงชีพและ สนับสนุนวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต”

ร่าง
ยทุธศาสตรก์าร
เติบโตท่ีเป็น
มิตรกบั

ส่ิงแวดล้อมฯ

แผนฯ 11
- การพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคม
คุณภาพ
- การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่ทศิทาง
การเตบิโตในรปูแบบใหม่
- การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

แผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
(พ.ศ.2555-2559)

น าแนวคดิเรือ่ง Green Economy/Green Growth
มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิและ
ทศิทางการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ

Country Strategy

- Growth & Competitiveness
- Inclusive Growth
- Green Growth

การประชุม Rio+20

- เศรษฐกจิสเีขยีวในบรบิทของการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืและการขจดัความยากจน
- กรอบเชงิสถาบนัเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยนื

แผนอ่ืนๆ
- แผนจดัการมลพษิ
- แผนพลงังาน
- แผน Climate Change
- แผนภยัพบิตัแิห่งชาติ
ฯลฯ

แนวคิด

ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้ กลไกของคณะกรรมการการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่จัดตั งขึ นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

1. การส่งเสริมการผลิตและ
การบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2. การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

3. การบริหารจัดการทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. การสร้างสังคมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม



การสง่เสรมิ
การผลติและการบรกิาร
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การสง่เสรมิการลดการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก และการรับมอื
กบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ

การบรหิารจัดการทนุ
ทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

การสรา้งสงัคมทีเ่ป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตรห์ลกั

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรท์ี ่4

ร่างยทุธศาสตร์
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2557-2561



Sustainable 
consumption 
& production

Sustainable 
infrastructure

Investment 
in natural 
capitals

Green 
business & 

markets

Green tax Eco-
efficiency 
indicators

จาก Rio+20และยุทธศาสตรป์ระเทศ 

การน าแนวทาง Green Economy สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนื



โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

โครงการความร่วมมือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Green Growth)

ประเด็น 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า 

1. โครงการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในอาเซียน

2. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมินสถานการณ์ ประเด็นปัญหา และ    

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อ
ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC



5. โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

6. โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

7. โครงการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการ
สารปรอท

8. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาวะมลพิษและประเมินศักยภาพการขนส่งสินค้า
บริเวณเกาะสีชังเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

9. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Green Growth) (ต่อ)

ประเด็น 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 



10. โครงการความร่วมมือศึกษาธรณีพิบัติภัยในอาเซียน
11. โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคอาเซียน
12. โครงการแม่บทจัดท าระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าส าหรับการ

พัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
13. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน
14. โครงการจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 

(การจัดการ Chain of Custody: CoC)
15. โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Green Growth) (ต่อ)

ประเด็น 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 



การด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. จัดท ายุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

3. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางและเว็บไซต์อาเซียนด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



5. ประเทศไทยให้การสนับสนุนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จ านวน 1 สถานี ให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยสถานีดังกล่าวจะติดตั้ง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
และคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2556

4. วิเคราะห์อนุสัญญาและพิธีสารระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ASEAN 
และระดับประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



นโยบายประเทศไทยด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์
ของแผนฯ 

• เน้นการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
การวางผังเมือง และเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและประเด็นสิง่แวดล้อมโลก

• เป้าหมาย : สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
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การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ 
และเขตอนุรักษ์ 

อนุรักษ์พื้นที่เปราะบางที่มีความส าคัญเชิง
นิเวศน์
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การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
เร่งพัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
แก้ปัญหาในข้อจ ากัดด้านเครื่องมืออุปกรณ์และงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ปัญหาการขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในประเด็นที่มุ่งเน้น 
“เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบ

เศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพื้นท่ีสีเขียวมากขึ้น 
ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 



ยุทธศาสตร์ที่ 4
“ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”

การรักษาทุนทาง
ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล 

ยั่งยืน

การแก้ไข
ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนากลไกแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สร้างความพร้อมของประเทศ
ไทยในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริหารจัดการเพื่อลด

ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

พัฒนาความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ



วิสัยทัศน์ที่มุ่งเป้าการพัฒนาในระยะยาวไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ “ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียว

และสังคมคาร์บอนต่ า”

มี “นโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ า”





ประเด็นยุทธศาสตร์ “เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
และส่งเสริมสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

มุ่งเน้น 2 ประเด็นหลัก 

การปรับฐานเศรษฐกิจให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการผลิตและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



กระตุ้นจิตส านึก

ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน
ในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการใช้สินค้าที่
ติดฉลากสิ่งแวดล้อม

รณรงค์การใช้พลาสติกชีวภาพท่ี
สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

ปรับรูปแบบการเดินทางใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ และใช้

จักรยานให้มากขึ้น

สนับสนุนแหล่งทุนและ
กลไกทางการตลาด

สนับสนุนการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

พัฒนาระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว



ปัญหา อุปสรรคของนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

อาจยังเป็นเร่ืองที่ซับซ้อน และยุ่งยากที่ต้องใช้มุมมองในเชิงสหวิทยาการเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน โดยประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะมีความสัมพันธ์ยึดโยงกับประเด็นอื่นที่คาบเกี่ยวกันเป็นจ านวนมาก

การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต้องมองให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคมประเทศไทยอยู่ในระยะแรกเริ่ม



การจดัซ้ือจดัจ้างสีเขียว

“การจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว” (Green Procurement หรอื Green Purchasing) 

คอืการจดัซือ้สนิคา้และจดัจา้งบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื เป็นการจดัซือ้   
จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีส่ง่ผลกระทบน้อยกวา่สนิคา้และบรกิารปรกตทิัว่ไปทีท่ าหน้าทีอ่ยา่งเดยีวกนั 

โดยพจิารณาตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ ไปจนถงึขัน้ตอน
การจดัการซากผลติภณัฑห์ลงัหมดอายุการใชง้าน แทนการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการใชส้นิคา้และ
บรกิารทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นการแกปั้ญหาทีป่ลายเหตุ

จากนิยามขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่การจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีวแตกต่างจากการจดัซือ้จดัจา้งโดยทัว่ไป
ตรงทีพ่จิารณาถงึปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญัดว้ย นอกเหนือจากคุณภาพ ราคา และการสง่มอบ 
ตามหลกัเกณฑก์ารจดัซือ้จดัจา้งทัว่ไป



ตวัอย่างการจดัซ้ือจดัจ้างสีเขียว

ตวัอยา่งเกณฑใ์นการจดัซือ้จดัจา้งไดด้งัต่อไปนี้
(1) เกณฑใ์นการจดัซือ้ตลบัหมกึส าหรบัเครือ่งถ่ายเอกสาร / เครือ่งพมิพ์

- ไมใ่ชส้ารประกอบปรอท ตะกัว่ โครเมยีม และแคดเมยีม เป็นสว่นผสมในผลติภณัฑ์
- ไมใ่ชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสารกอ่มะเรง็
- ส าหรบัตลบัหมกึส ีไมม่สีารเอมนีทีเ่ป็นพษิในสว่นผสมของผงหมกึ

(2) เกณฑใ์นการจดัซือ้แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภณัฑ ์กลอ่งใสเ่อกสาร และกระดาษสที าปก
- แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภณัฑ ์และกลอ่งใสเ่อกสาร ตอ้งท าจากเยือ่เวยีนท าใหมไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 

และถา้ใชก้ระดาษลกูฟูกบุภายในกลอ่ง กระดาษลกูฟูกตอ้งท าจากเยือ่เวยีนท าใหมไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 100
- กระดาษสที าปกตอ้งท าจากเยือ่เวยีนท าใหมไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 30

(3) เกณฑใ์นการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรม ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารโรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
เกยีรตบิตัรใบไมเ้ขยีว หรอืไดร้บัการรบัรอง ISO 14001 แต่ถา้หากโรงแรมใดไมไ่ดร้บัการรบัรองดงักลา่ว สามารถพจิารณา
ขอ้ก าหนดต่อไปนี้

- มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี (หรอืถา้หากไมม่รีะบบบ าบดัน ้าเสยี จะตอ้งไมม่กีารระบายออก)
- ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถูกกลา่วโทษหรอืถูกตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม
- เกณฑอ์ื่นๆ ไดแ้ก ่ความปลอดภยั การจดัการขยะ การใชพ้ลงังานและทรพัยากร อากาศและเสยีง 

ผลกระทบต่อระบบนเิวศ ผลกระทบต่อชมุชนโดยรวม



ภาครัฐ ปัจจยัขบัเคล่ือนสู่การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ภาครฐัรวมทัง้หน่วยงานสว่นกลางและทอ้งถิน่ ถอืเป็นผูบ้รโิภค
รายใหญ่ทีส่ดุทีจ่ะสามารถสรา้งแรงขบัเคลื่อนใหภ้าคการผลติมุ่งไปสูก่าร
ผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนใหเ้กดิการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืได ้
งบประมาณทีใ่ชใ้นการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐัมสีดัสว่นทีส่งูตัง้แต่รอ้ยละ 
11-17 ของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP)



โดยเบือ้งตน้ไดม้กีารก าหนดใหม้กีารจดัซือ้จดัจา้งครอบคลุมสนิคา้ 5 ประเภท
ประกอบดว้ย 

1) ตลบัหมกึ 

2) กระดาษคอมพวิเตอร ์

3) แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภณัฑ ์กลอ่งใสเ่อกสาร และกระดาษสที าปก 

4) ผลติภณัฑล์บค าผดิ 

5) หลอดฟลอูอเรสเซนซ์

และบรกิาร 2 ประเภท คอื 

1) บรกิารท าความสะอาด 

2) บรกิารโรงแรม



เกณฑ์การจดัซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

1) ใชว้สัดุทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย เชน่ วสัดุทีไ่ม่มพีษิ วสัดุ
หมนุเวยีนทดแทนไดว้สัดุรไีซเคลิ และวสัดุทีใ่ชพ้ลงังานต ่าในการจดัหามา

2) ใชว้สัดุน้อย เชน่ น ้าหนกัเบา ขนาดเลก็ มจี านวนประเภทของวสัดุน้อย 
มกีารเสรมิความแขง็แรงเพือ่ใหล้ดขนาดลงได้

3) มกีารใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เชน่ ใชท้รพัยากร
และพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในการผลติ ใชพ้ลงังานทีส่ะอาด ลดการเกดิของเสยี
จากกระบวนการผลติและลดขัน้ตอนของกระบวนการผลติ

4) มรีะบบขนสง่และจดัจ าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เชน่ ลดการใช ้  
หบีหอ่บรรจุภณัฑท์ีฟุ่่มเฟือย ใชบ้รรจุภณัฑท์ีท่ าจากวสัดุที่ใชซ้ ้าหรอืหมนุเวยีน     
ใชใ้หมไ่ด ้ใชร้ปูแบบการขนสง่ทีก่่อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต ่า และเลอืกใชเ้สน้ทาง
การขนสง่ทีป่ระหยดัพลงังานทีส่ดุ



เกณฑ์การจดัซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

5) ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิในชว่งการใชง้าน เชน่ ใชพ้ลงังานต ่า 
มกีารปล่อยมลพษิต ่าในระหวา่งใชง้าน ลดการใชว้สัดุสิน้เปลอืง (เชน่ ตอ้งเปลีย่นไส้
กรองบ่อย) และลดการใชช้ิน้สว่นทีไ่มจ่ าเป็น

6) มคีวามคุม้คา่ตลอดชวีติการใชง้าน เชน่ ทนทาน ซ่อมแซมและดแูล
รกัษางา่ย ปรบัปรงุต่อเตมิได ้ไมต่อ้งเปลีย่นบ่อย

7) มรีะบบการจดัการหลงัหมดอายกุารใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด เชน่ 
การเกบ็รวบรวมทีก่่อผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต ่า มกีารออกแบบใหน้ าสนิคา้หรอื
ชิน้สว่นกลบัมาใชซ้ ้า หรอืหมนุเวยีนใชใ้หมไ่ดง้า่ย หรอืหากตอ้งก าจดัทิง้สามารถน า
พลงังานกลบัคนืมาใชไ้ดแ้ละมคีวามปลอดภยัส าหรบัการฝังกลบ



เกณฑ์การจดัจ้างบริการทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

1. เกณฑก์ าหนดเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ าความสะอาด ตอ้งไมใ่ช้
ผลติภณัฑท์ าความสะอาดทีม่สีว่นผสมของสารอนัตราย

2. เกณฑก์ าหนดเกีย่วกบัพนกังานพนกังานไดร้บัการฝึกอบรม
ดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้มแนบหลกัฐานยนืยนั  
การฝึกอบรมพนกังาน

3. เกณฑก์ าหนดเกีย่วกบัการคดัแยกขยะมกีารด าเนินการ 
อธบิายขัน้ตอน และเสนอแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการใหพ้นกังาน
ท าความสะอาด คดัแยกขยะบรรจุภณัฑ ์หรอืวสัดุเหลอืใชอ้ื่นๆ ทีเ่กดิขึน้
จากขยะทัว่ไปทีม่อียูใ่นอาคารส านกังานเพือ่น ากลบัไปสู่กระบวน       
การแปรรปูหรอืเวยีนใชใ้หม ่รวมถงึจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
พรอ้มรายงานผลการด าเนินการการคดัแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม



อาคารสีเขียว (Green building)
อาคารสเีขยีว คอื อาคารทีส่รา้งขึน้โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมี

ประสทิธภิาพ คุม้คา่ มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดวฏัจกัรชวีติ  
(life cycle) ของตวัอาคาร ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนการเลอืกพืน้ที่ท าเล การออกแบบ 
การก่อสรา้ง การด าเนินการ การดแูล การซ่อมแซมปรบัปรงุ รวมไปถงึการท าลาย  
ตวัอาคารดว้ย เพราะเป้าหมายหลกัของเเนวคดิน้ีคอืการลดผลกระทบจากอาคาร
ก่อสรา้ง หรอื สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งต่างๆ (built environment) ทีจ่ะมผีลต่อสขุภาพ
ของผูค้น (human health) และสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิ(natural environment) 
ฉะนัน้อาคารสเีขยีวจงึมุง่เน้นไปที ่3 ประเดน็หลกั ดงัน้ี:

1.  ประสทิธภิาพของการใชน้ ้า พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ

2.  ปกป้องสขุภาพและสง่เสรมิความสามารถในการท างานของผูค้นในอาคาร

3.  ลดปัญหาขยะ มลพษิ และการท าลายสิง่แวดลอ้ม



การก่อสรา้งอาคารแบบอนุรกัษพ์ลงังานนี้หรอื Green Building จะพจิารณาถงึ  
ขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสรา้ง การปรบัปรงุอาคาร อยา่งไรกต็ามการจะสรา้ง 
Green Building ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ กต็อ้งมกีารวางแผนตัง้แต่เริม่แรก ซึง่ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั
ไดแ้ก่

- ดา้นสิง่แวดลอ้ม การพฒันา รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศ ปรบัปรุง
คุณภาพน ้าและ อากาศ ลดของเสยีทีเ่กดิ อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

- ดา้นเศรษฐกจิ จะลดคา่ใชจ้า่ยใน การด าเนินงาน ขยายตลาดส าหรบัสนิคา้และบรกิารที่
สง่เสรมิการ อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เพิม่ผลติผล และพฒันาผลการด าเนินงานธุรกจิ

- ดา้นสงัคม ชว่ยพฒันาใหผู้อ้ยู ่อาศยัสบายขึน้ มสีุขภาพดขีึน้ ชว่ยใหส้บายตามากขึน้ อกีทัง้
พฒันาคุณภาพชวีติโดยรวม

อาคารสีเขียว (Green building)



องคป์ระกอบของอาคารสเีขยีว

1.  การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและพลงังานทีน่ ากลบัมาใชไ้ดอ้กี
2.  การใชน้ ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ
3.  วสัดกุ่อสรา้งทีอ่นุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
4.  การลดสารพษิทีเ่กดิ
5.  คุณภาพของอากาศภายในอาคาร
6.  การพฒันาอยา่งฉลาดและยัง่ยนื

อาคารสีเขียว (Green building)



การจดัการทรพัยากรป่าไม้
และการบริหารจดัการน ้า



















การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพืน้ที่

www.themegallery.com Company Logo

ลุ่มน ้า
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25 
ลุ่มน ้าในประเทศไทย





ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

1.  ยทุธศาสตรก์ารจดัการน ้าอุปโภคบรโิภค 
2. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความมัน่คงของน ้าภาคการผลติ

(เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. ยทุธศาสตรก์ารจดัการน ้าทว่มและอุทกภยั
4. ยทุธศาสตรก์ารจดัการคุณภาพน ้า
5.  ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม

และป้องกนัการพงัทลายของดนิ 
6. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ





การจัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ า
แบบบูรณาการกับการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด



แผนยทุธศาสตรเ์พือ่การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และน ้าทว่ม ระดบัจงัหวดั 

(๔ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ระดบัจงัหวดั ซึง่มยีทุธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดั ดงัน้ี

ยทุธศำสตรใ์นกำรแกไ้ขปญัหำ ตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จ 

๑. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและสรา้งความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่่า ลดการบกุรกุพืน้ทีป่่า และลดการสญูเสยีพืน้ทีป่่า

๒. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรดนิ และการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 1. มรีะบบการอนุรักษ์ดนิและน ้าในพืน้ทีเ่กษตร
2. ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตรงตามศกัยภาพและคณุภาพ

๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูจัดหา พัฒนา และปรับปรงุแหลง่น ้าเพือ่การ
อปุโภคบรโิภค อตุสาหกรรม และเกษตรกรรม

1.มแีหลง่น ้าตน้ทนุเพือ่ใชใ้นการอปุโภค-บรโิภค
การเกษตร และอตุสาหกรรม อยา่งเพยีงพอ ทั่วถงึ มี
ประสทิธภิาพ
2.ปัญหาอทุกภัย ดนิถลม่ในพืน้ทีลุ่ม่น ้าลดความรนุแรงลง

๔. การจัดการคณุภาพน ้าและมลพษิ ลดการใชส้ารเคม ีคณุภาพน ้าดขี ึน้ และประชาชนในพืน้ที่
ลุม่น ้ามคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

๕. การจัดการสิง่แวดลอ้มเมอืง โดยใหค้วามส าคญักบัแหลง่
ธรรมชาต ิศลิปกรรม โบราณคดแีละประวัตศิาสตร์

วัฒนธรรม ประเพณีและวถิชีวีติชมุชนไดรั้บการปลกูฝัง สบื
ทอดด าเนนิตอ่ไป

๖. ฟ้ืนฟ ูบรหิารจัดการประมงและชายฝ่ัง ป่าชายเลนมคีวามสมบรูณ์ขึน้  ระบบนเิวศชายฝ่ังมคีวาม
สมดลุและลดการกดัเซาะชายฝ่ัง

๗. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ เนน้กระบวนการมสีว่น
รว่ม

1.องคก์รเครอืขา่ยลุม่น ้ามคีวามเขม้แข็ง มกีารบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ
2. เยาวชน ประชาชนในพืน้ทีลุ่ม่น ้ามคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้ามากขึน้



การจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรท์ัง้ ๘ ดา้น ที่
ปรกึษา ต้องจดัส่งกิจกรรม/โครงการฯ ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ 
รวมถึงน าเสนอเกณฑก์ารจดัล าดบัความส าคญั ใหห้น่วยงาน
ระดบัพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบศกึษาและพจิารณา ก่อนน าเขา้หารอืในที่
ประชุมระดบัต าบลและอ าเภอ

ฐานข้อมูลโครงการในระบบ GIS

แผนท่ีแสดงกิจกรรม/โครงการ (ความต้องการ) และ แผนท่ี
แสดงกิจกรรม/โครงการ (หน่วยงานภาครฐั) ในระบบ GIS



ความแตกต่างของโครงการ
ประเด็น จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

(๒๕๕๕)
จัดท าแผนบริหารจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ (๒๕๕๖)

ระดับของแผนงาน ภาพรวมของประเทศและภาค
(Top Down)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(Bottom Up)

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบใน ๒๕ ลุ่มน้ า

ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

แนวทางและ
ขั้นตอน

บูรณาการแผนงานในระดับนโยบาย 
เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการบริหารจัดการ

น้ าในภาพรวม ระยะสั้น กลาง ยาว

บูรณาการแผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้น

ตอบสนองความต้องการของพื้นที่

กรอบระยะเวลา
ของแผนงาน

๒๐ ปี (๒๕๕๖ – ๒๔๗๕)
(ปรับปรุงทุก ๕ ปี)

๔ ปี (๒๕๕๗ - ๖๐)

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประกอบการก าหนดทิศทางการบริหาร
จัดการน้ าของประเทศในภาพรวม ระยะ

ยาว

กรอบแผนความต้องการในระดับพื้นที่
(จังหวัด) ที่สามารถน าไปสู่การขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ



การพฒันาเมือง 
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เพื่อความยัง่ยืน



อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industry) คอืการพฒันาเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมของพืน้ทีใ่หเ้จรญิเตบิโตไปพรอ้มกบัความเจรญิของชมุชน  
และการรกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่อียา่งสมดุล เป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
โดยความรว่มมอืกนัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ทัง้ภาครฐั 
ผูป้ระกอบการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคประชาชนในพืน้ที่
และนกัวชิาการ

เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Town) หมายถงึ 
เมอืงทีม่กีารเจรญิเตบิโตโดยมอีุตสาหกรรมเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิหลกั 
และมคีวามสมดุลกบัการพฒันาทางสงัคม และความเป็นอยูข่องประชาชน 
โดยมผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า ซึ่งเป็นการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื



อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ จ าแนกตามพืน้ที ่สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 4 ระดบั คอื

1. ระดบัปัจเจกบุคคล (Eco Factory หรอื Factory Level)
2. ระดบักลุ่มอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial 

Group หรอื Eco Industrial Level)
3. ระดบัเมอืง (Eco Town Level)
4. ระดบัเมอืงใหญ่หรอืนคร (Eco City) หรอืกลุ่มเครอืขา่ยเมอืง

ใหญ่



ตวัช้ีวดัความเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

ก าหนดใหร้ะดบัความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศมคีวามแตกต่างกนั 
5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานของการด าเนินงานทีค่วรจะเป็นขึน้ไปจนถงึระดบัที่
เปรยีบเทยีบไดก้บัสากล ดงัน้ี

ระดบัที ่1 การปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
ระดบัที ่2 การรกัษาระดบัมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั

ในการประกอบการอุตสาหกรรม
ระดบัที ่3 การใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ระดบัที ่4 การยกระดบัเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ
ระดบัที ่5 การเขา้สูส่งัคมคารบ์อนต ่า



ตวัช้ีวดัความเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ



ตวัชีว้ดัเพือ่บ่งบอกระดบัความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศมเีกณฑต์ัง้ไว ้
2 ประเภท ไดแ้ก่

1. เกณฑค์ุณลกัษณะหลกั เป็นเกณฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งผา่นทัง้หมด จงึ
จะจดัไดว้า่อยูใ่นระดบัความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศนัน้ๆ

2. เกณฑค์ุณลกัษณะรอง เป็นเกณฑเ์สรมิเพือ่ใหก้ารไดอ้ยู่ในระดบั
ความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศนัน้มคีวามสมบูรณ์ การเลื่อนระดบั
ความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศจ าเป็นตอ้งผา่นเกณฑค์ุณลกัษณะหลกั
และเกณฑค์ุณลกัษณะรองใหค้รบถว้น

ตวัช้ีวดัความเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ



อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตามกรอบยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ในยุทธศาสตรป์ระเทศที ่3 การเตบิโต
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) ทีก่ าหนดใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมพฒันาตวัอยา่ง     
เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 10 แหง่ ภายในปี 2561 ซึง่ กนอ. รว่มกบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กรอ.) ในการด าเนินการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม 10 แหง่ ในพืน้ที ่8 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

1. นิคมฯ ภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู 

2. นิคมฯ บางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ 

3. นิคมฯ บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

4. นิคมฯ เกตเวยซ์ติี้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

5. นิคมฯ อมตะซติี้ จงัหวดัระยอง 

6. นิคมฯ อสิเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง 

7. นิคมฯ ภาคใตฯ้ (ฉลุง) จงัหวดัสงขลา

8. กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและทา่เรอือุตสาหกรรมในพืน้ทีม่าบตาพดุ



LOGO

http://desk08.customize.org/wallpaper/38/download?vr=49-1680x1050
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