


สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นท่ีทราบกันดีว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะ

อากาศสุดขั้ว (Extreme Weather) ในทุกวันนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินกิจกรรม
ของมนุษย์ท่ีทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น
จนก่อใหเ้กิดภาวะเรอืนกระจกและอุณหภมูขิองโลกท่ีสงูขึน้ตามมา การแก้ไขปญัหาดังกล่าว
สามารถกระทําได้โดยอาศัยความรว่มมือทุกภาคสว่นรว่มกันลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงมหาดไทยมีความมุง่มั่นในการรว่มเป็นภาคีสําคัญเพื่อ Change for Good
สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและโลกใบนี้ จึงได้บูรณาการความรว่มมือในการ
ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก ลดการเกิดโลกร้อน ด้วยการสง่เสริมและสนับสนุน
การนําปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาตรฐาน มอก. ๒๕๙๔ มาใช้ในการก่อสร้างของสว่นราชการ
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ตามมาตรฐานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (มยผ. ๑๑๐๑-๖๔ ถึง มยผ. ๑๑๐๖-๖๔) ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นสว่นผสม
เพื่อให้เกิดงานก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทํา “คูม่อืประชาชน ลดโลกรอ้น ด้วยปูนลดโลกรอ้น
(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)” ขึ้น โดยการสนับสนุนของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
(TCMA) เพื่อเปน็การสรา้งความเขา้ใจ และกระตุน้ใหท้กุภาคสว่นรว่มกันลดก๊าซเรอืนกระจก
ลดโลกร้อน ด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงมหาดไทยหวังเปน็อยา่งยิง่ว่า “คูม่อืประชาชน ลดโลกรอ้นด้วยปูนลดโลกรอ้น
(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งานปูนซีเมนต์และประชาชนทั่วไป
สามารถใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือปูนลดโลกร้อนได้อยา่งมั่นใจยิ่งขึ้น และขอเชิญชวน
ทุกคนช่วยกันขับเคล่ือน ช่วยกันผลักดัน และดําเนินการโดยทันที เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
Net Zero Emission ได้ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ และโลกของเราอยูคู่่กับ
มนุษยชาติเพื่อลูกหลานของเราอยา่งยั่งยืนต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

เม่ือโลกกําลังจะละลาย เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร

ประเทศไทยกับการส่งเสริมปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

“ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)”
ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

วิธีการใช้งานปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

มาตรฐานและการรับรองปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

เปรียบเทียบคุณสมบัติ ม่ันใจใช้ดีจริง

ท่ีไหนใช้ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

ทําความรู้จักปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคล่ือนลดโลกร้อน
Change for Good

มาร่วมใจใช้ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)
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โลกร้อนข้ึนทุกวัน
จนทําให้ส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา

เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายและรุนแรง

“ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)”
ตัวการสําคัญท่ีทําให้ โลกร้อน

เกิดจากกิจกรรม และการกระทําท่ีมนุษย์เราสร้างข้ึน

แล้วคุณรู้ไหมว่า ถ้าโลกร้อนมากกว่าน้ี
จะกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเราอย่างไร

การแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ต้องแก้ท่ีต้นเหตุ น่ันคือ

การพยายามลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกๆ กิจกรรมเท่าท่ีจะทําได้

โดยต้องช่วยกันท้ังในระดับประชาคมโลก
ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับครัวเรือน

เม่ือ
โลก
กําลังจะ
ละลาย

เราจะ
ใช้ชีวิตอยู่
อย่างไร
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รฐับาลไทยได้ประกาศคํามัน่ในท่ีประชุมผูน้าํระดับโลก COP 26
ในการรว่มลดโลกร้อนกับประชาคมโลกด้วยเป้าหมายท่ีชัดเจน

หนึ่งในนโยบายท่ีกําหนด คือ การสง่เสริมการใช้วัสดุก่อสร้าง
ประเภท “ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก” เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
ช่วยลดโลกร้อน จึงเรียกให้เข้าใจกันง่ายๆ ว่า “ปูนลดโลกร้อน”

ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก หมายถึง ปูนซีเมนต์ท่ีก่อตัวและแข็งตัว
เนื่องจากการทําปฎิกรยิากับนํ้า และมคีวามสามารถทํานองเดียวกัน
เมื่ออยู่ในนํ้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2594 ซึ่งอ้างอิง
มาตรฐาน ASTM C1157: Standard Performance Specification
for Hydraulic Cement เน้นควบคุมท่ีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ

ประเทศไทย
กับการส่งเสริม
ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

กระบวนการผลิตปูนลดโลกรอ้น (ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก) ใชห้นิปูน
เป็นวัสดุทดแทนปูนเม็ด เนื่องจากความพร้อมด้านปริมาณสํารอง
และคุณภาพ จึงลดการเผาหินปูน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทําให้ลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลิตออกสูช่ัน้บรรยากาศ
ได้อยา่งมนียัสาํคัญ

ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร
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สัดสว่นผสมดังกล่าวใช้สําหรับงานโครงสร้าง
ท่ีไม่ได้ระบุค่ากําลังอัดคอนกรีตเท่าน้ัน

วิธีการใช้งาน
ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมมือ

ปูนซีเมนต์ 1 สว่น ทราย 2 สว่น

หิน 4 สว่น นํ้า 0.5-1 ถัง

สัดส่วนผสม
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เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ม่ันใจใช้ดีจริง

เพื่อใหผู้ใ้ชม้ัน่ใจในคณุภาพปูนลดโลกรอ้น (ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก)
จึงมีมาตรฐานและการรับรองต่างๆ มาเป็นเครื่องยืนยัน

ปูนลดโลกรอ้น (ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก) มาตรฐาน มอก. 2594 เนน้ควบคมุ
ท่ีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองแต่ละประเภทงานก่อสร้าง
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

การนาํเทคโนโลยกีารบดปูนซเีมนต์มาใช้ ชว่ยเพิม่คณุสมบติัของคอนกรตี
ใหดี้ขึ้น ท้ังด้านความสามารถรบักําลังอัด การไหลและความเปน็เนื้อเดียวกัน
ของคอนกรีต ลดโอกาสแตกร้าว คอนกรีตทึบแนน่และคงทน

มาตรฐานและการรับรอง

ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตส
าหก

รร
ม

สินค้าท่ีผลิตในประเท
ศไท

ย

สินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแ
วดล้

อม
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ท่ีไหนใช้ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก) แล้วบ้าง

ประเทศไทยมีการใช้ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก) มาอย่างต่อเน่ือง

โดยในปีพ.ศ. 2564
มีปริมาณการใช้กว่า 6 ล้านตัน

ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้
กว่า 300,000 ตัน CO2
เทียบเท่าไม้พ้ืนเมืองเพ่ือดูดซับ CO2 กว่า 35 ล้านต้น
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มีวิธีผลิตเช่นเดียวกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

โดยใช้หินปูนเป็นวัสดุทดแทน
ปูนเม็ด ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิต

ได้รับการรับรองสินค้า
ท่ีผลิตในประเทศไทย

(Made in Thailand: MiT)

ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก 1 ตัน
ลดก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 40 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มอก.2594

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย
สามารถผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
สนองตอบความต้องการใช้งาน

ได้อย่างเพียงพอ

กําลังอัดสูง
เหมาะสําหรับงานท่ัวไป

และงานโครงสร้างขนาดใหญ่
สามารถใช้แทน

ปูนซีเมนต์ชนิดเดิมได้

เป็นสินค้า
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

พร้อมจําหน่ายท่ี
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

ท่ัวประเทศ

วิจัย พัฒนาด้านวัสดุศาสตร์
ใช้เทคโนโลยีการบดปูนซีเมนต์

เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด

ทําความรู้จัก

ปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)

ข้อมูลเพ่ิมเติม 12 13



หนึง่ในการดําเนนิงานท่ีสาํคัญคือ “การสง่เสรมิใชวั้สดกุ่อสรา้ง
ประเภทปูนลดโลกรอ้น (ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก) ในทกุงานก่อสรา้ง”
ต้ังเป้าหมายดําเนินการร่วมกับภาคี ภาครัฐ ภาควิชาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้
1,000,000 ตัน CO₂ ภายในปี พ.ศ. 2566

กระทรวงมหาดไทย
ร่วมขับเคล่ือน
ลดโลกร้อน
Change for Good

กระทรวงมหาดไทยมีความมุง่มั่นในการรว่มเป็นภาคีสําคัญ
เพื่อ Change for Good สร้างสิ่งท่ีดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย
และโลกใบนี้ เพื่อชว่ยรักษาโลกใบเดียวของเราท่ีมีอยูใ่ห้คงอยู่
มีอายุยืนยาว อยูร่อดปลอดภัยจากภาวะโลกร้อน

กระทรวงมหาดไทย และหนว่ยงานในสงักัด ได้รว่มขบัเคล่ือน
นโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
ในปี พ.ศ. 2608 ตามท่ีนายกรฐัมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา
ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในท่ีประชุมผู้นําระดับโลก COP 26
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กระทรวงมหาดไทย
ร่วมขับเคล่ือน
ลดโลกร้อน
Change for Good

กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะ
ผู้กําหนดมาตรฐานวิศวกรรมงานก่อสร้าง
ของประเทศ ได้ดําเนนิการปรบัแก้ไข “มาตรฐาน
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน
โครงสร้างอาคาร มยผ. 1101-64 ถึง มยผ.
1106-64” เพื่อให้สามารถนําปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) มาใช้ในงานก่อสร้าง
ประเภทต่างๆ ของภาครฐัได้

นอกจากนี้ ได้นํารอ่งใช้งานปูนลดโลกร้อน
(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) ในการก่อสร้าง
ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้สง่เสริมและสนับสนุน

ให้หนว่ยงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ัวประเทศ ท้ัง
องค์การบริหารสว่นจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสว่นตําบล
ใชปู้นลดโลกรอ้น (ปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก) แทนปูนซเีมนต์ชนดิเดิม

ถนนคอนกรีต
• ถนนเทศบาล 2 อ.บางเลน จ.นครปฐม
• ถนนเทอดดําริ (อบต.) จ.นครปฐม
• ถนนบ้านรางปลาหมอ จ.ราชบุรี
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วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 : การบูรณาการความรว่มมือในการจัดการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลเุปา้หมาย
ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสง่เสริมการใช้วัสดุก่อสร้างประเภท
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สําหรับการก่อสร้างของสว่นราชการและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน

หากเราทุกคนร่วมใจใช้ปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก)
จะทําให้ปี พ.ศ. 2566 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตัน CO2 เทียบเท่าไม้พ้ืนเมือง
เพ่ือดูดซับ CO2 110 ล้านต้น

ขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนช่วยกันขับเคล่ือน ช่วยกัน
ผลักดัน และดําเนินการโดยทันที เพ่ือให้ โลกของเราย่ังยืน
อยู่คู่กับมนุษยชาติเพ่ือลูกหลานของเราต่อไป

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 : การบูรณาการความรว่มมือในการจัดการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลเุปา้หมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด

วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 : การบูรณาการความรว่มมือในการจัดการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลเุปา้หมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด
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พธิลีงนามบนัทึกความเข้าใจ
การบูรณาการความรว่มมอืในการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ด้วยการสง่เสรมิการใชวั้สดกุ่อสรา้งประเภทปูนซเีมนต์ไฮดรอลิก

สําหรบัการก่อสรา้งของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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คณะผู้จัดทํา

ทีป่รกึษา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

ผูจั้ดทํา

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง
นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ดร.ธนิต ใจสอาด หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ดร.สุวัฒน์ รามจันทร์ วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อํานวยการกองพัฒนาและสง่เสริมการบริหารงานท้องถ่ิน

สํานักงานงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
นางสาวอัญชลี นาคยา ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สํานักนโยบายและแผน
นายทชากร หอมหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
สํานักนโยบายและแผน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ไทย
นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อํานวยการบริหาร
ดร.วันเฉลิม ชโลธร ประธานคณะทํางาน TCMA on Sustainability
นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ คณะทํางาน TCMA on Sustainability
นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมอุตสาหกรรม

พิมพ์คร้ังท่ี 1 เดือนตุลาคม 2565
จํานวน 20,000 เล่ม

(ลิขสิทธิ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย)

24 25



ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ
ในการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพ่ือประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

มาตรการทดแทนปูนเม็ด


