
ยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการออนไลน์

กิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2564

หัวข้อ การส่งเสริมการด าเนินการในเมืองเพื่อโลกที่ปราศจากคาร์บอน

(ACCELERATING URBAN ACTION FOR A CARBON-FREE WORLD)



ปัจจุบันในเมืองต่างๆ ทั่วโลกมีจ านวนประชากร

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท ำให้เกิดกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัย

และเมือง โดยประชำกรมำกกว่ำ 4.2 พันล้ำนคน ที่อยู่

อำศัยในเมืองต่ำงๆ ไดม้ีการใช้พลังงานที่สูงและมากขึน้ 

จนน าไปสู่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน               

ชั้นบรรยากาศให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้

ส ำคัญของสภำวะ โลกร้อนในปัจจุบัน  ท่ีหลำยๆ 

หน่วยงำนหรือองค์กรหันมำให้ควำมสนใจและตระหนัก

กับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ (CLIMATE 

CHANGE)                                                              

.....ส าหรับประเทศไทยได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย

พลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ท่ีมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2564 

ได้ ให้ควำมเห็นชอบกรอบแผนพลังงำนชำติ  ซึ่ งได้

ก ำหนดแนวนโยบำยภำคพลังงำนของประเทศ โดยมี

เป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่

พลั ง ง านสะอาด  และลดการปลดปล่ อ ยก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือมุ่งสู่ความเป็น

ก ล า ง ท า ง ค า ร์ บ อ น  ( CARBON. NEUTRALITY) 

ภายใน ค.ศ. 2065-2070
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญกับ                          
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงควำมต้องกำร                
กำรใช้พลังงำนในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะในภำคท่ีอยู่อำศัยท่ีมีกำรใช้พลังงำน
หลำยรูปแบบ เช่น ระบบแสงสว่ำง ระบบปรับอำกำศ 
ตลอดจนกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังรวมถึง
กำรใช้พลังงำนในกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำง และขั้นตอนกำร
ก่อสร้ำง ซึ่งกระบวนกำรท่ีกล่ำวมำขั้นต้นเหล่ำนี้เป็นส่วน
หนึ่งท่ีน ำไปสู่กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ
ส่งผลกระทบในภำพรวมของสภำพภูมิอำกำศของโลก 
กำรเคหะแห่งชำติจึงมุ่งมั่นด าเนินการศึกษาและพัฒนา              
ที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน                  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จนน ำมำสู่กำรด ำเนิน
โครงกำรท่ีอยู่อำศัยประหยัดพลังงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหาร พนักงาน และ                
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจะตระหนักถึงปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยกันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยกำรด ำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของกำรเคหะแห่งชำติ จะเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนให้สังคม และ
ประเทศเป็นเมืองท่ีปรำศจำกคำร์บอน ต่อไป 

“

”



หัวข้อนิทรรศการ

• UN-HABITAT

• ภาพรวมของภาวะโลกร้อน

• ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION) และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (NEW URBAN AGENDA) 

• บทบาทของประเทศไทยกับการลดกา๊ซเรือนกระจก

• การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• แบบประเมินผล

โครงกำรบ้ำนเคหะสุขประชำ 
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Green Cone)
โครงกำรชุมชนอัจฉริยะและน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
(Smart and Sustainable Community for Better Well-being: SSC)
โครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง Smart Community & City Concept

โครงกำรส่งเสริมที่อยู่อำศัยประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
(Accelerating Construction of Energy Efficient Green Housing Units in 
Thailand) 
กำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)
เกณฑก์ำรประเมินชุมชนน่ำอยู่น่ำสบำยอย่ำงยั่งยืน: Eco Village
โครงกำรฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนส ำหรับบ้ำนที่อยู่อำศัย (บ้ำนเบอร์ 5)



• โครงกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์แห่งสหประชำชำติ (UNITED NATIONS 

HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME: UN-HABITAT) จัดตั้งขึ้น

เมื่อปี 2521 ซึ่งต่อมำ ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ สมัยที่ 56               

เมื่อปี 2544 ได้มีข้อมติที่ 56/206 ให้ยกสถำนะขึ้นเป็นโครงกำรตั้ง 

ถิ่นฐำนมนุษย์แห่งสหประชำชำติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2545 

• เป็นองค์กรที่ได้รับอำณัติจำกสหประชำชำติให้มีบทบำท หน้ำที่ในกำร

ส่งเสริมควำมยั่งยืนทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ

เมือง โดยกำรให้  ข้อ เสนอทำงด้ำนนโยบำย กำร เสริมสร้ ำง                  

ขีดควำมสำมำรถ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในลักษณะควำมเป็นหุ้นส่วน

กำรพัฒนำระหว่ำงภำครัฐบำลและภำคประชำสังคม 

• เป็นหน่วยงำนส ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์                  

ของสหประชำชำติ ซึ่งมี เป้าหมายหลักที่ส าคัญ 2 ประการคือ               

( 1 )  ก า ร ส ร้ า ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ  ใ ห้ แ ก่ ทุ ก ค น  

(2) การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

UN-HABITAT

โดยกิจกรรมของ UN-HABITAT เน้นควำมร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐบำล 
หน่วยงำนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ซึ่งกิจกรรมควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรจะครอบคลุมโครงกำร
ทำงด้ำน Urban Environment, Urban poverty Reduction, Post-disaster Reconstruction และ 
Water Management

ทีมำ: https://www.ryt9.com/s/ryt9/131291

กลับหน้าหลัก



UN-HABITAT

• UN-HABITAT กับ ประเทศไทย

UN-HABITAT มอบรำงวัลเกียรติยศ (SCROLL OF 

HONOR ON HUMAN SETTLEMENTS DEVELOPMENT) แก่

บุคคล องค์กร โครงกำร หรือ ภำคีของ UN-HABITATทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ ที่มีบทบำทหรือ

ผลงำนที่เป็นประโยชน์ในสำขำกำรพัฒนำกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์

อย่ำงยั่งยืน โดยทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลให้กับ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร (รัชกาลที่ 9)

ทีมำ: https://www.ryt9.com/s/ryt9/131291

กลับหน้าหลัก



• พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ในกำร

ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรน้ ำในประเทศไทย ได้แก่ โครงกำรควบคุม

มลพิษในล ำคลองของกรุงเทพมหำนคร โครงกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ใน            

บึงมักกะสัน โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ ำป่ำสัก และโครงกำรป้องกันอุทกภัย            

ในพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งล้วนถือเป็นงำนที่ส่งเสริมกำรตั้งถิ่ น

ฐำนมนุษย์อย่ำงยั่งยืน จำกพระรำขกรณียกิจดังกล่ำว ผู้อ ำนวยกำรบริหำร

ของ UN-HABITAT ได้เข้ำเฝ้ำฯเพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัลดังกล่ำว              

เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2547 ณ  วังไกลกังวล

ซึ่งรำงวัลมีค ำจำรึกว่ำ “การศึกษาและบริหารจัดการธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ              
เป็นแบบเรียนส าหรับพวกเราทุกคนในการปกป้องธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของพวกเรา (The comprehensive and integrated 
nature of His Majesty’s Royal Development Project is a 
lesson to all of us eager to protect our natural 
environment.)

UN-HABITAT กลับหน้าหลัก



• ในปี 2528 โครงกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์แห่งองค์กำรสหประชำชำติ (UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS 

PROGRAMME: UN-HABITAT) ได้ก ำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลำคมทุกปี เป็น “WORLD HABITAT DAY” หรือ 

“วันที่อยู่อาศัยโลก”

• จุดมุ่งหมำยเพื่อให้ประชำคมโลกให้ควำมสนใจกับสถำนกำรณ์ด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์ ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐำน

ของกำรมีที่อยู่อำศัยที่เหมำะสม และเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำคส่วน ต่อกำรจัดกำรให้

มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อำศัยในอนำคต

• ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์ของประเทศต่ำงๆ ร่วมขำนรับนโยบำยขององค์กำร

สหประชำชำติ มีกำรจัดกิจกรรมในโอกำสส ำคัญนี้ ครั้งแรกในปี 2529 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยำ ภำยใต้หัวข้อหลัก 

“SHELTER IS MY RIGHT” หรือ “สิทธิในที่อยู่อำศัย”

• UN-HABITAT ได้ก ำหนดหัวข้อหลัก วันที่อยู่อำศัยโลก ปี 2564 คือ “ACCELERATING URBAN ACTION FOR A 

CARBON-FREE WORLD ” หรือ “การส่งเสริมการด าเนินการในเมืองเพื่อโลกที่ปราศจากคาร์บอน” เพื่อสร้ำงควำม

ตระหนักถึงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในเมืองไปสู่เมืองคำร์บอนต่ ำ และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ

UN-HABITAT กลับหน้าหลัก



ตั้งแต่กลำงศตวรรษที่ 20 ระหว่ำง พ.ศ. 2493 – ปัจจุบัน 

จ ำนวนประชำกรในเมืองทั่วโลกมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น โดยขณะนี้ประชำกร

ของเมืองทั่วโลกมีมำกกว่ำ 4.2 พันล้ำนคน อำศัยอยู่ในสภำพแวดล้อม           

ในเมือง ในขณะเดียวกันควำมเข้มข้นของคำร์บอนไดออกไซด์ ใน               

ชั้นบรรยำกำศมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส ำคัญของภำวะโลกร้อน

ซึ่งเกือบทั้งหมดเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ (รูปที่ 1)

ภาพรวมของภาวะโลกร้อน 

ท่ีมำ: CONCEPT NOTE ของ  UN Habitat ปี 2021

กลับหน้าหลัก



ภาพรวมของภาวะโลกร้อน 

ปัจจุบัน เมืองต่ำงๆ มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วน

ประมำณร้อยละ 75 ของกำรใช้พลังงำนของโลก และมีส่วนรับผิดชอบ               

ต่อกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั่วโลกมำกกว่ำร้อยละ 70 โดยกำรวำง

แผนกำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรของเมือง เป็นกุญแจส ำคัญในกำรลด        

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนและรักษำภำวะโลกร้อน ภำยในขอบเขตของควำม

ตกลงปำรีส (PARIS AGREEMENT) พ.ศ. 2558 ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกคำดว่ำเมืองต่ำงๆ จะมี

ประชำกรเพิ่มขึ้นอีก 2.5 พันล้ำนคน ในอีก 30 ปีข้ำงหน้ำ ตำมข้อมูลของ 

UNDESA ซึ่งจะท ำให้สัดส่วนของผู้คนในเขตเมืองเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 55 

ในปัจจุบันเป็นเกือบร้อยละ 70 ใน พ.ศ. 2593 (รูปที่ 2) 
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ภาพรวมของภาวะโลกร้อน 

กำรเติบโตของประชำกรที่เพิ่มขึ้นและกำรอพยพไปยังเมืองต่ำงๆ สร้ำงควำมท้ำทำยในกำรให้บริกำรขั้นพื้นฐำนแก่ผู้อยู่อำศัยในเมือง

โดยเฉพำะคนยำกจน ดังนั้น การดูแลให้เมืองที่ก าลังเติบโตมีขนาดกระชับ และการขยายตัวเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อรองรับจ านวน             

ผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้ง เมืองขนาดเล็กยังให้บริการขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดการของเสีย

การขนส่ง พลังงานและน้ า และการสุขาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

UN-Habitat ส่งเสริมกลยุทธ์ที่ผสมผสำน
การวางผัง เมืองแบบกระชับ (Compact 
City) เข้ำกับธรรมำภิบำลและกำรให้บริกำร           
ขั้ นพื้ นฐำนที่ เ ท่ ำ เที ยมกัน  กำรหลีก เลี่ ย ง               
กำรขยำยของเมืองยังช่วยรักษำควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์กับธรรมชำติ 
และมีส่วนช่วยในกำรป้องกันโรคจำกสัตว์สู่คน 
เช่น โควิด-19
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ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION)
และวาระใหม่แห่งการพฒันาเมือง (NEW URBAN AGENDA)

• ควำมตกลงปำรีส (PARIS AGREEMENT) เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ           

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION 

ON CLIMATE CHANGE : UNFCCC)

• มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งได้รับการรับรอง

ในช่วงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมั ยที่ 21 หรือ 

COP 21 ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส  ในปี พ.ศ. 2558 จำกประเทศสมำชิก 195 ประเทศ  

โดยตั้งเป้าหมายในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศา

เซลเซียส และพยายามควบคุมให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

• ประเทศสมาชิกจะด าเนินการตามกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประเทศ (NATIONALLY 

DETERMINED CONTRIBUTIONS: NDCS) ตามแนวทางของประเทศตน เพื่อลดการปล่อย

ก๊าซทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 และส่งมอบโลกที่ปลอดคำร์บอนได้ทันเวลำ  หรือ

อย่ำงช้ำที่สุดคือ ภำยในปี พ.ศ. 2593  ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมำชิกด้วย
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ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION)
และวาระใหม่แห่งการพฒันาเมือง (NEW URBAN AGENDA)

• องค์กำรสหประชำชำติ((UNITED NATIONS: UN) มีกำรรณรงค์โดยจัดแคมเปญ

“RACE TO ZERO” ระดับโลก (GLOBAL CAMPAIGN) เชิญชวนเมืองต่ำง ๆ 

ทั่ ว โลก  ทั้ ง ผู้ น ำ ภำคธุ รกิ จ เอกชน นั กธุ รกิ จ  นักลงทุน  มหำวิทยำลั ย 

สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ผนึกก ำลังเพื่อปฏิบัติกำรแข่งขันลดคำร์บอนเป็นศูนย์ 

เพื่อแก้ปัญหำโลกร้อน ตำมกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติ UNFCCC

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและต้นทุนที่ลดลงของแหล่งพลังงาน

หมุนเวียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยคาดว่า 

2 ใน 3 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความสามารถ ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมากกว่า พลังงานที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควำมตกลงปำรีส ซึ่งมีกำรประมำณกำรว่ำกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกจำกเมืองต่ำงๆ จะสำมำรถลดลงได้เกือบร้อยละ 90 ภำยในปี พ.ศ.

2593 (รูปที่ 3)
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ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION)
และวาระใหม่แห่งการพฒันาเมือง (NEW URBAN AGENDA)

• ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรในเมืองสำมำรถลดกำรปล่อยมลพิษทั่ว
โลกได้มำกกว่ำร้อยละ 70 โดยการลดการปล่อยก๊าซดังกล่าว สามารถ
ท าได้โดย
- การผสมผสานมาตรการที่ก าหนดรูปแบบเมืองที่ก าลังขยายตัว 

ตลอดจนอาคาร การขนส่ง ประสิทธิภาพของวัสดุ และภาคการจัดการของ
เสีย 

- การวางผังเมืองที่ดีจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนการเติบโตของเมือง
ไปสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า ( เมืองที่มีขนำดกระชับ ใช้ที่ดินแบบ
ผสมผสำน และเชื่อมต่อกันถึงกันได้) มุ่งสู่การลดการเดินทางด้วยยานพาหนะ 
และส่งเสริมการใช้การขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์แทน เช่น การเดินและการ 
ปั่นจักรยาน
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ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION)
และวาระใหม่แห่งการพฒันาเมือง (NEW URBAN AGENDA)

• นอกจำกนี้ วำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง (New Urban 
Agenda: NUA) ว่ำด้วยกำรพัฒนำเมืองและที่อยู่อำศัยอย่ำง
ยั่งยืน ที่ได้รับกำรรับรองในกำรประชุม Habitat III ของ
สหประชำชำติ เมื่อเดือนตุลำคม 2559 ณ เมือง Quito 
ประเทศเอกวำดอร์ เปรียบเสมือนวิสัยทัศน์ของประชำคมโลก 
ในกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและเมืองอย่ำงยั่งยืน 

• เน้นคนเป็นศูนย์กลางและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองและ            
ที่อยู่อาศัยที่ส าคัญ  โดยด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา            
ที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมาย
ที่ 11 ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ มีควำมปลอดภัยทั่วถึง 
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งหมำยรวมถึงกำร
ลดควำมเสี่ ยงจำกภัยพิบัติและกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ด้วย
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ความตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT): ความเป็นเมือง (URBANIZATION)
และวาระใหม่แห่งการพฒันาเมือง (NEW URBAN AGENDA)

การตั้งถิ่นฐานควรมีการวางแผน การออกแบบ และการควบคุมที่ดี  อีกทั้งกำรจัดกำรกรอบนโยบำย กฎหมำย 
และธรรมำภิบำล มีบทบำทส ำคัญในกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นของเมืองในกำรช่วยให้เมืองต่ำงๆ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ดังนั้น กำรก ำหนดรูปแบบเมือง ก ำหนดพื้นที่และที่ดินในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และบริกำรพื้นฐำน               
เป็นประเด็นที่ท้ำทำยของรัฐบำล
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บทบาทของประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก

• จัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593 เพื่อใช้

เป็นกรอบนโยบายในการก าหนดทิศทางของประเทศให้มุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2593 โดยเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฎิรูป

ประเทศและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และเป็นแผนหลักของแผนอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นล ำดับต้น ๆ ของโลก สร้ำงควำมเสียหำยในวงกว้ำงต่อเศรษฐกิจไทย และมี แนวโน้ม             
ที่จะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต เพื่อรับมือกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวเพื่อลดผ ลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศนับว่ำเป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่ต้องเร่งด ำเนินกำร

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
ร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และได้พัฒนานโยบายและแผน
ระดับชาติเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยไทยได้ เข้ำ เป็นรัฐภำคีกรอบ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ. 2537 และ
ต่อมำ ให้ สั ตยำบัน รั บรองพิ ธี ส ำร เกี ย ว โต  (Kyoto 
Protocol) และควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement)   
ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2559 ตำมล ำดับ เพื่อน ำไปสู่
กำรสร้ำงกลไกและเครื่องมือในกำรรับมือและแก้ไขปัญหำ             
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ

• ประเทศไทยได้บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายและ              
แผนระดับชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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บทบาทของประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก

แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้ระบุแนวทำงด ำเนินกำร 3 เรื่องหลัก 1. ระยะก่อนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งด ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
แบบสมัครใจตำมแผนกำรด ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกที่เหมำะสมของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยก ำหนดเป้ำหมำย
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำพลังงำนและขนส่ง 7–20% จำกกรณีปกติ ภำยใน
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยสำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจกได้ 
15.8% (ONEP, 2020) และ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
ได้ระบุแนวทางด าเนินการ 3 เร่ืองหลัก 

1. กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริม
กำรเติบโตท่ีปล่อยคำร์บอนต่ ำ 

2. กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

3. กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

2. ระยะภำยหลังปี พ.ศ. 2563 ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วม            
ที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ของควำม
ตกลงปำรีส โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำพลังงำนและ
ขนส่ง กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำร            
ของเสีย 20–25% จำกกรณีปกติ ภำยในปี พ.ศ. 2573 (Thailand’s Updated 
NDC, 2020)

การด าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ที่มำ: https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/

กลับหน้าหลัก



วิธีลดโลกร้อนด้วยมือเรา

ช่วยให้โลกหายร้อน...

คุณก็ท าได้
ที่มำ: หนังสือคู่มือคู่มือ คลำย ร้อน ให้ โลก (ที)่ รัก

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.)

กำรเคหะแห่งชำติ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรลดก๊ำซเรือน

กระจกในภำคที่อยู่อำศัย ซึ่ งส่งผลให้เกิดสภำวะโลกร้อน หรือ                

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ด้วยกำร

พัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือไปสู่หน่วยงำน

ภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจากเพิ่มศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 

ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อลด

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำร

เคหะแห่งชำติมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการส่งเสริมท่ีอยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                         
(ACCELERATING CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT GREEN HOUSING UNITS IN THAILAND) 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในฐำนะหน่วยงำนหลัก ร่วมกับ 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) ในฐำนะหน่วยงำนรอง               
ได้ขอรับทุนสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่  7      
(GEF 7) โดยยื่นข้อเสนอโครงกำรส่งเสริมที่อยู่อำศัยประหยัด
พลั ง ง ำนและ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แ วดล้ อ ม ในประ เทศ ไทย 
(Accelerating construction of energy efficient green 
housing units in Thailand) กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Environment Facility: GEF) ผ่ำนโครงกำร
สิ่ งแวดล้อม แห่ งสหประชำชำติ  (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ในฐำนหน่วยงำนบริหำร
โครงกำร (GEF Agency) 

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF CEO) ได้อนุมัติโครงการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจ ำนวน 3,141,142 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ (99,103,030 ล้ำนบำท เมื่อค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
31.55 บำท ต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ) 

(หน่วยงำนหลัก)                  (หน่วยงำนรอง)

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
• เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนกำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัยสีเขียวประหยัดพลังงำนและตอบสนอง  

เป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยเรือนกระจกของประเทศไทย
• เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบกำรติดฉลำกส ำหรับบ้ำนเดี่ยวและบ้ำนแนวรำบ
• เพ่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและขยำยผลกำรด ำเนินงำน

กำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยสีเขียวประหยัดพลังงำน

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการส่งเสริมท่ีอยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                            
(ACCELERATING CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT GREEN HOUSING UNITS IN THAILAND) 
• องค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรม 3 ส่วนใหญ่ๆ  คือ 

- กำรพัฒนำท่ีอยูอ่ำศัยท่ีประหยัด
พลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ฝึกอบรม/พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรออกแบบอำคำรสีเขียว

- สร้ำงควำมตระหนักและเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรส่งเสริมบ้ำนประ
หลัดพลังงำนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

- ออกแบบและด ำเนินกำรสร้ำง
แรงจูงใจแก่ผู้มีรำยได้น้อยและ             
ปำนกลำงเพื่อเข้ำถึงบ้ำนสีเขียว

2: ระบบจูงใจในการส่งเสริม 
บ้านประหยัดพลังงาน

3: สร้างความตระหนักและพัฒนา
ศักยภาพส าหรับการส่งเสริม                    

บ้านประหยัดพลังงาน

1:การออกแบบฉลากเขียว

- ลดก๊ำซเรือนกระจกทำงตรงได้ 163,516 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี จำกกำร
ด ำเนินงำน ในองค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่  2 
- ลดก๊ำซเรือนกระจกที่เป็นผลสืบเนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงตลำด (Market Transformation) 
จ ำนวน 1,294,641ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำต่อปี  

เป้าหมายของโครงการ (Project Targets)

กลับหน้าหลัก



การประเมินประสิทธิภาพเชงินิเวศ เศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)
• ควำมหมำย • แนวคิด

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
การประเมินประสิทธิภาพเชงินิเวศ เศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)
• การเคหะแห่งชาติกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
การประเมินประสิทธิภาพเชงินิเวศ เศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)
• แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปี 2565

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.)

เกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน : ECO VILLAGE
SDGs: 11
พัฒนำเมืองและชุชมนอย่ำงยั่งยนื
Habitat III

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12: ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561 - 2580): ยุทธศำสตร์ที่ 5
คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยระยะ 20: ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี กำรจัดกำรสำธำรณูปโภค 
ระบบสำธำรณูปกำร จัดกำรที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศำสตร์กำรเคหะแห่งชำติ (2560 - 2570) : ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี

กำรเคหะแห่งชำติ ได้ค ำนึงถึงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำร 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
โดยได้ก ำหนดเกณฑ์ Eco Village ใช้ในกำรออกแบบและจัดท ำโครงกำรเพื่อกำร           
มีที่อยู่อำศัยที่ยั่งยืน

เพื่อพัฒนำที่อยู่อำศัยและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ลดกำรใช้พลังงำน 
ลดกำรปล่อยของเสียออกสู่สังคมและธรรมชำติ เน้นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน น ำนวัตกรรม
ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้เพื่อทดแทนแหล่งพลังงำนที่ท ำลำยธรรมชำติ 
โดยยึดหลักกำรพึ่งพำตนเองเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนในระยะยำว

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
เกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน : ECO VILLAGE
• หลักส ำคัญในกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยตำมเกณฑ์ ECO VILLAGE

โครงกำรน ำร่อง: บ้ำนเคหะกตัญญูคลองหลวง
อ. คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

กลับหน้าหลัก



โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5)

• ด ำเนินโครงกำรฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนส ำหรับ
บ้ำนที่อยู่อำศัย (บ้ำนเบอร์ 5) ร่วมกับ กฟผ. ภำยใต้บันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำและส่งเสริมโครงกำรฉลำก
แสดงระดับประสิทธิภำพพลังงำนส ำหรับบ้ำนที่อยู่อำศัยและ
โครงกำรชุมชนอัจฉริยะและน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนเพื่อคุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนำที่อยู่อำศัย          
ที่ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อำศัย

•

ใช้วัสดุที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย

เมื่อวันท่ี 22 ก.ย. 62
เปิดตัวบ้ำนเบอร์ 5 แห่งแรกอย่ำงเป็นทำงกำร
ณ โครงกำรเคหะชุมชนฯ  บ่อวิน ระยะที่ 2

จังหวัดชลบุรี

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กลับหน้าหลัก



ผลการด าเนนิงาน ณ ปจัจบุนั

- ปึ 2562 กคช. คัดเลอืก โครงการจ านวน 6 โครงการ                   
ซึง่ปัจจบุันผา่นเกณฑก์ารประสทิธภิาพพลังงานของ กฟผ.  
ทกุโครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการบา้นเคหะกตัญญ ู(คลองหลวง 1) 

2. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. สพุรรณบรุ ี(อูย่า 1)

3. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. สมทุรปราการ (บางพล)ี 

ทาวนโ์ฮม 3

4. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. สกลนคร (สวา่งแดนดนิ) 

5. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. นครนายก (พรหมณี )

6. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. อดุรธาน ี(สามพรา้ว)

- จัดตัง้คณะท างานความรว่มมอืทางวชิาการการพัฒนาและสง่เสรมิโครงการฉลากแสดงระดับประสทิธภิาพพลังงาน

- ปึ 2561 กคช. คัดเลอืก โครงการจ านวน 8 โครงการ           
ซึง่ปัจจบัุนผา่นเกณฑก์ารประสทิธภิาพพลังงานของ กฟผ.             
ทกุโครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.ชลบรุ ี(บอ่วนิ) ระยะที ่2 

2. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.บรุรัีมย ์2 

3. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.ปทมุธาน ี(รังสติคลอง 5)

4. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.จันทบรุ ี

5. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.สระบรุ ี(บา้นสวนปากเพรยีว) 

6. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.ขอนแกน่ (เมอืงเกา่- กรนีวลิล์
ขอนแกน่) ระยะที ่2 

7. โครงการเคหะชมุชนฯ จ.พระนครศรอียธุยา (บางปะอนิ) 
ระยะที ่2  

8. โครงการประชานเิวศน ์3 กรงุเทพมหานคร 

*** ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีโครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ประสิทธิภำพพลังงำนของ กฟผ.  จ ำนวน 16 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 3,963 หน่วย 

- ปึ 2563 กคช. คัดเลอืก โครงการจ านวน 2 โครงการ                   
ซึง่ปัจจบุันผา่นเกณฑก์ารประสทิธภิาพพลังงานของ กฟผ.  
ทกุโครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. สงิหบ์รุ ี(บางกระบอื)

2. โครงการเคหะชมุชนฯ จ. เพชรบรุ ี(โพไรห่วาน) 

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.)

โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5)

กลับหน้าหลัก



• คุณค่าที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.)

โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5)

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

แนวคิดการวางผัง
เน้นกำรอยู่อำศัยโดยกำรเดิน แยกที่จอดรถยนต์ไว้ใน
ส่วนกลำงของโครงกำร ให้รถยนต์เข้ำมำภำยใน
โครงกำรเท่ำที่จ ำเป็น กำรสัญจรภำยในโครงกำรเน้น
กำรเดินและจักรยำน ให้เด็กและผู้สูงอำยุ ใช้พื้นที่
ส่วนกลำงอย่ำงปลอดภัย 

เพิ่มพื้นที่กิจกรรมร่วมกันในโครงกำรของทุกช่วงวัย 
สร้ำงพื้นที่สีเขียวในโครงกำรสร้ำงควำมร่มรื่นและ               
ให้เกิดพื้นที่กิจกรรมของคนชุมชน

น ำนวัตกรรมกำรอยู่อำศัยเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรลดรำยจ่ำยของผู้อยู่อำศัยสร้ำงชุมชนที่ยั่งยืน
เกิดมิติใหม่ของกำรอยู่อำศัยของทุกคน

• โครงกำรบ้ำนเคหะสุขประชำ เป็นโครงกำรบ้ำนเช่ำส ำหรับผู้มีรำยได้
น้อยคู่ขนำนกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชน หรือที่ เรียกว่ำ 
เศรษฐกิจสุขประชำ โดยน้อมน ำปรัชญำแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้นแบบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร

• เป็นกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูรำกฐำน พัฒนำนวัตกรรม
เทคโนโลยี ด้วยวิถีเกษตรอุตสำหกรรมยั่งยืน เช่น กำรท ำเกษตร
อินทรีย์ กำรท ำปศุสัตว์ เป็นต้น                  

• เป็นกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัย พร้อมด ำเนินกำรเศรษฐกิจชุมชน
ในลักษณะคู่ขนำนกัน เพื่อตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำแบบเบ็ดเสร็จ

โครงการบ้านเคหะสขุประชา 

กลับหน้าหลัก



• กลุ่มเป้าหมายและอัตราค่าเช่า ผูสู้งอาย/ุพิการ
เร่ิมตน้ 1,500 บาท/เดือน

พ้ืนท่ี 30 ตร.ม.

แบ
บ 
X

แบ
บ 
A

แบ
บ 
B

แบ
บ 
C

กลุ่มคนโสด
เร่ิมตน้ 2,000 บาท/เดือน

พ้ืนท่ี 30 ตร.ม.

กลุ่มคนท างาน
เร่ิมตน้ 2,500 บาท/เดือน

พ้ืนท่ี 40 ตร.ม.

กลุ่มครอบครัว
เร่ิมตน้ 3,000 บาท/เดือน

พ้ืนท่ี 50 ตร.ม.

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

โครงการบ้านเคหะสขุประชา 

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

กำรเคหะแห่งชำติ ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำถัง
หมักรักษ์โลก ซึ่งเป็นถังหมักเศษอำหำรและขยะสดจำกครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง             
เช้ือโรคหรือไปปนเป้ือนกับขยะอื่นๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อีกทั้ง ยัง                          
ได้ประโยชน์ในเรื่องของธำตุอำหำรที่ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงดิน ท ำให้ดินมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 

ถังหมักรักษ์โลกเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มจุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่ภำยในดินที่มีอยู่
เดิมมำท ำหน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ แต่หำกบริเวณใดเป็นดินเสื่อมโทรมมี จุลินทรีย์
ตำมธรรมชำติอยู่น้อยก็อำจจะเพิ่มจุลินทรีย์ได้โดยกำรเติมขี้วัว หรือเติมน้ ำหมักชีวภำพ            
เข้ำไปรองพื้นตะกร้ำก่อนเทเศษอำหำรได้

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN CONE)

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

กำรเคหะแห่งชำติได้ จัดท ำถังหมักรักษ์โลกใน 2 พื้นที่  ดังนี้

1. ส ำนักงำนใหญ่กำรเคหะแห่งชำติ
ด ำเนินกำรจัดท ำถังหมักรักษ์โลกที่บริเวณโรงอำหำรของกำรเคหะแห่งชำติ 

โดยได้มีกำรประชุมกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและได้รับควำมร่วมมือให้น ำขยะจำก
เศษอำหำรที่เหลือทิ้งมำใส่ภำชนะที่จัดไว้ให้ ก่อนน ำไปเทลงถังหมักรักษ์โลก 
(Green Cone)  พร้อมถ่ำยทอดแนวคิดและนโยบำยในกำรต่อยอดมิติด้ำน
เศรษฐกิจ จำกกำรท ำโครงกำรฯ ที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565 ให้กับ 
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ แม่บ้ำน และลูกจ้ำง Outsource ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย
ในองค์กร

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม (GREEN CONE)
2. โครงกำรบ้ำนเอื้ออำทรบำงโฉลง

กำรเคหะแห่งชำติ ได้มอบถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) จ ำนวน 2 ชุด
โดยติดตั้งบริเวณ ส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุด (อำคำรที่ 4) และบริเวณแปลง
ปลูกต้นดำวเรือง (อำคำร 8) ได้ฝังถังหมักรักษ์โลกจ ำนวน 6 ถัง ติดตั้งบริเวณ
ด้ำนหลังโรงอำหำร ติดกับบ่อปลำ อำคำรเรือนกระจก

กลับหน้าหลัก



กำรเคหะแห่งชำติ ด ำเนินโครงกำรชุมชนอัจฉริยะและน่ำอยู่อย่ำง
ยั่งยืนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for 
Better Well-being: SSC) ร่วมกับ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกัด 
(มหำชน) (BDMS)   โดยในปี  2564 ได้ด ำ เนินกำรคัดเลือกโครงกำร                 
บ้ำนเอื้ออำทรบำงโฉลง (นิติ 1) เป็นโครงกำรน ำร่อง

โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) 
เป็นโครงการน าร่อง

โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(SMART AND SUSTAINABLE COMMUNITY FOR BETTER WELL-BEING: SSC)

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอากาศ น้ าและพลังงาน
การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ า และการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ใหค้ ำปรึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์
กำรใช้พลังงำน ตรวจวัด รำยงำน และกำรสอบทำน 
(MRV) และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาและการ
รังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) และ 
บริษัท กรุ ง เทพดุสิต เวชกำร จ ำกัด  (มหำชน) ให้
ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำวะในชุมชนของกำรเคหะแห่งชำติ 
เพื่อน ำไปสู่ชุมชนอัจฉริยะและน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                             

(SMART AND SUSTAINABLE COMMUNITY FOR BETTER WELL-BEING: SSC)

กลับหน้าหลัก



การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

• โดยในมิติควำมมั่นคงของระบบนิเวศ กำรเคหะแห่งชำติร่วมกับหน่วยงำนภำคี มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ดังนี้

โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                             

(SMART AND SUSTAINABLE COMMUNITY FOR BETTER WELL-BEING: SSC)

กลับหน้าหลัก



• ปัจจุบันจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรติดตั้ง
เครื่องวัดคุณภำพอำกำศ PM 2.5 จ ำนวน 20 เครื่อง 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยโครงกำร Sensor 
for All

• กฟผ. มีแผนกำรติดตั้ งSolar loop บนหลังคำ             
ของอำคำรพักอำศัย  โดยร่วมกับ บริษัท เอ็กโก 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด (ESCO) ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจร่ำงสัญญำ

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(SMART AND SUSTAINABLE COMMUNITY FOR BETTER WELL-BEING: SSC)

กลับหน้าหลัก



ตำมแผนแม่บทโครงกำรฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
(พ.ศ. 2559 – 2567) แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 4 ระยะ            
ใช้เวลำ 8 ปี แบ่งกำรพัฒนำอำคำรใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รองรับผู้อยู่อำศัยเดิม และกลุ่มที่ 2 รองรับ
ผู้อยู่อำศัยใหม่ ด้วยกำรใช้หลัก Smart.City .ในกำร
พัฒนำที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง SMART COMMUNITY & CITY CONCEPT

กลับหน้าหลัก



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
 ระบบป้องกันอัคคีภัย
 กลุ่มแจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 ระบบ Keycard
 กล้องวงจรปิด
 กระจกโค้ง
 ไม้กั้นรถเข้า-ออก

ด้านสภาพแวดล้อม
 มีสวนหย่อม
 น้าน้้าท่ีผ่านการ Recycle มารดน้้าต้นไม้
 คัดแยกขยะ

ด้านการเชื่อมโยงไปจุดต่างๆ
 มีพื้นที่จุดรับ-ส่ง รถรับจ้างสาธารณะ

 ระบบให้บริการเรียกรถรับจ้างสาธารณะ

ด้านประหยัดพลังงาน
 ใช้หลอดไฟ LED

 ใช้กระจกติดฟิล์มลดความร้อน
 ใช้ Solar cell ในพื้นที่สาธารณะ

ด้านการตอบสนองความเป็นอยู่ของทุกกลุ่ม
 มีทางลาดส้าหรับรถเข็นผู้พิการ/บริการห้องน้้าส่วนกลาง
 มีพื้นที่บริการชุมชน/อุปกรณ์บริการส้าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
 มีการบริหารจัดการชุมชน
 มีการจัดการด้านเศรษฐกิจ
 มีกิจกรรมสันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ
 ปลอดยาเสพติดและมีความสงบ

ในชุมชนด้านดิจิทัล
 Free wifi
 ระบบเชื่อมต่อ internet
 Line official
 การกระจายสัญญาณ

โทรศัพท์มือถือ
 ระบบการช้าระเงินค่าเช่า/

ค่าบริการออนไลน์

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง SMART COMMUNITY & CITY CONCEPT

กลับหน้าหลัก



เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

กำรด ำเนินงำนของกำรเคหะแห่งชำติ เป็นกำรด ำเนินงำนที่สนับสนุนเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS) โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ 

11 ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ มีควำมปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง

และพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับวำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง (NEW URBAN AGENDA: 

NUA) นโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็น

ธรรมในสังคม และแผนแม่บทกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย 20 ปี (2560-2579) ภำยใต้วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 2579 (HOUSING FOR 

ALL)” โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันป้องกันและรับมือกับปัญหำภำวะโลกร้อนด้วย

กำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยที่ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นกำร

ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อำศัยในชุมชนและ ช่วยลดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศของโลก 

กลับหน้าหลัก



แบบประเมินผล

https://forms.gle/YMhe2zDV3spKt6BYA

กลับหน้าหลัก


