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ส่วนที่ ๑  

บทนํา 

๑.๑ ความสําคัญของปัญหา  

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน สืบเน่ืองจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกอันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และทําให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่สําคัญระดับโลก แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศกําลังพัฒนาเช่น
ประเทศไทยเป็นอย่างมากในสองส่วนหลักๆ กล่าวคือ ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงและบ่อยคร้ังขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคและพาหะนําโรค นํามาซึ่งการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา เป็นต้น ทั้งน้ี 
ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีรูปแบบการพัฒนา และวิถีชีวิตที่ต้องพ่ึงพิงความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นภัยคุกคาม
ที่สําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ทั้งการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ขจัดปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงการรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ในขณะเดียวกัน 
ปัญหาอีกส่วนหน่ึงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ คือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
รูปแบบของการพัฒนาประเทศที่จําเป็นต้องพ่ึงพาพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก และจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของพ้ืนที่เมือง ทําให้มีความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น ซึ่ง
หากประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกล่าว ย่อมจะส่งผลให้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในอนาคต และทําให้
การปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตทําได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากน้ี 
การที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความสําคัญ ทําให้นานาประเทศมีความร่วมมือกันใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงอาจต้องเผชิญกับความกดดัน ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ต้องมีภาระรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นในการร่วม
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แก้ไขปัญหา และจากประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่มีศักยภาพ เทคโนโลยี และการจัดการกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการท่ีดีกว่า ซึ่งเร่ิมนําประเด็นดังกล่าวมาเป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับทางการค้าลักษณะต่างๆ 
เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเท่ียวบินที่บินเข้าน่านฟ้าของสหภาพยุโรป 
การบังคับให้ติดฉลากรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) เป็นต้น โดยประเทศไทยซึ่งมีฐานเศรษฐกิจ
ที่ต้องพ่ึงพาการส่งออก ย่อมได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงสูงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจําเป็นต้องผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือกันในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการร่วมกับประชาคมโลกในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climage Change: 
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto Protocol: KP) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๕     
ตามลําดับ และได้เข้าร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการกับ
ปัญหาในส่วนที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับประเทศไทย จึงได้มีการจัดทํา “ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕” ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นกรอบนโยบาย
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป และเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานที่ต่อเน่ือง จึงได้จัดทําแผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ขึ้น เพ่ือใช้สําหรับเป็นกรอบแนวทางใน
ระยะยาวในการดําเนินงานของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยมีความคาดหวังว่าหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
นํากรอบแนวทางที่นําเสนอไว้ในแผนแม่บทฯ ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในเชิงลึกเพ่ือขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์หลักในการจัดทําแผนแม่บท 

(๑) เพ่ือให้มีกรอบแนวทางระยะยาวของประเทศท่ีครอบคลุม ในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมประเด็นสําคัญทั้งด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอน
ตํ่าตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(๒) เพ่ือใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบาย (policy framework) ที่จะนําไปสู่การสร้างกลไกและ
เครื่องมือ ทั้งในภาพรวมและในภาคส่วนต่างๆ สําหรับผลักดันการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๓) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในรายละเอียด สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา สร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างบูรณาการและไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการ
ดําเนินงาน 

(๔) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างเป็นรูปธรรม  

๑.๓ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนแม่บท 

เน่ืองจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเก่ียวข้องและส่งผลกระทบกับภาคส่วน
ต่างๆ ในวงกว้าง ในการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จําเป็นต้องมีกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติหลักของปัญหา โดยกรอบ
แนวคิดหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์สําหรับการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี ได้แก่ กรอบแนวคิด DPSIR 
(Driving Forces-Pressure-State-Impact-Response Framework) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่
ปรับปรุงจาก Pressure-State-Response Framework  

กรอบแนวคิด DPSIR มุ่งเน้นที่จะพิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (เช่น ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอย่างรอบด้าน และมุ่งหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อทั้งสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม และต่อ
แรงผลักดันหรือขับเคล่ือนที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยกรอบแนวคิด DPSIR ประกอบด้วยขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ๕ ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพ ๑-๑ 
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          แผนภาพท่ี ๑-๑ กรอบแนวคิด DPSIR 

DRIVING FORCES: ในส่วนน้ี จะเป็นการพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานหลักที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิด

กิจกรรมหรือการดําเนินการที่ก่อแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้าง แนวโน้มทิศทางการพัฒนา ทั้ง
ระดับโลกและระดับประเทศ เป็นต้น  

PRESSURES: ในส่วนน้ี จะเป็นการพิจารณากิจกรรมหรือการดําเนินการที่เป็นแรงกดดัน

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

STATE: ในส่วนน้ี จะเป็นการพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ระดับนํ้าทะเล เป็นต้น 

IMPACTS: ในส่วนน้ี จะเป็นการพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ หรือสถานการณ์

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมภาคส่วนหลัก เช่น การจัดการนํ้า เกษตร 
สาธารณสุข เป็นต้น  

RESPONSES: ในส่วนน้ี จะเป็นการนําเสนอแนวทางและมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนหรือการรับมือกับ DRIVERS, PRESSURES และ 
IMPACTS เพ่ือขจัดหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น   

นอกจากกรอบแนวคิด DPSIR แล้ว การจัดทําแผนแม่บทฯ มีปัจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ที่ได้นํามา
ประกอบ ได้แก่  
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การจัดทําแผนระยะยาว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของสภาพภูมิอากาศที่มากกว่าความแปรปรวนของสภาพ
อากาศตามธรรมชาติโดยท่ัวไป กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้ระบุคําจํากัดความ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในมาตรา ๑ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์
ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของช้ันบรรยากาศโลก และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ในระยะยาว การปรากฏผลเป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นน้ันอาจใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๓๐-๕๐ ปี เป็นต้น นอกจากน้ี การเกิด
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effects) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศน้ัน เกิดจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจก
บางชนิดมีอายุในช้ันบรรยากาศสั้น เมื่อเราหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว จะสามารถทําให้
ความเข้มข้นในช้ันบรรยากาศของก๊าซน้ันๆ ลดลงได้ แต่ก๊าซเรือนกระจกบางชนิด เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีอายุในช้ันบรรยากาศยาวนาน ทําให้ถึงแม้จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซน้ันๆ ลง
แล้ว ความเข้มข้นในช้ันบรรยากาศจะยังคงไม่ลดลงในทันที ประกอบกับความเฉื่อย (inertia) ของระบบ
ภูมิอากาศ การส่งผ่านความร้อนผ่านมวลอันมหาศาลของมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงอย่างเช่ืองช้าของ
แผ่นนํ้าแข็ง ทําให้อุณหภูมิและระดับนํ้าทะเลยังคงสามารถเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศจะคงที่แล้วก็ตาม โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานหลายศตวรรษ
กว่าระบบภูมิอากาศจะสามารถปรับสมดุลใหม่ได้ (IPCC 2001) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประกอบด้วยการดําเนินงานหลักใน ๒ ส่วน คือ การ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นแบบปล่อย
คาร์บอนตํ่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การเพ่ิมแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน เช่น การปลูกป่า เป็นต้น ล้วนเป็นการดําเนินการที่จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลานาน และ
เน่ืองจากก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในลักษณะข้ามพรมแดน (transboundary) การแก้ไข
ปัญหาจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศอีกด้วย แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เป็นแผนระยะยาวซึ่งสอดคล้องต่อลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี 
การจัดทําแผนระยะยาวจะช่วยเป็นหลักประกันให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินงานของภาครัฐ ช่วย
ให้การกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อีกทั้ง
ทําให้สามารถกําหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้สอดคล้องกับการดําเนินการของนานาประเทศ 
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ความเช่ือมโยงกับปัจจัยการพัฒนา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์นับเป็น
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเรา
สามารถจําแนกสาขาของกิจกรรมมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบ่งเป็น ๗ สาขา ได้แก่ (๑) การ
ผลิตและจัดหาพลังงาน (๒) การคมนาคมขนส่ง (๓) อุตสาหกรรม (๔) เกษตรกรรม (๕) การใช้พลังงาน
ในอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ (๖) ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (๗) 
ขยะและนํ้าเสีย (IPCC 2007) ซึ่งสาขาเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการพัฒนาหรือเป็นผลมาจาก
กิจกรรมการพัฒนาทั้งสิ้น ดังน้ัน การพิจารณาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงทิศทางหรือรูปแบบของการพัฒนา ซึ่งมักจะได้รับอิทธิพลจากการลงทุน
และนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และอาคาร รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนในภาคการผลิตและ
บริการที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ในบริบทของประเทศไทย จึงได้นําวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามที่มีกําหนดไว้ในนโยบายและแผนของหน่วยงานต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการ
พิจารณาเพ่ือหาปัจจัยทางการพัฒนาที่จะส่งผลถึงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งจะ
นําไปสู่การกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนปัจจัยดังกล่าวเพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าได้ นอกจากน้ี การพิจารณาวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยคํานึงถึงความเปราะบาง (vulnerability) ของการพัฒนาต่อปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีมี
แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตยังนําไปสู่การกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในเชิงรับ ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง (coping capacity) และเชิงรุก ได้แก่ การลดการเปิดรับ (exposure) ต่อสภาพ
อากาศท่ีไม่พึงประสงค์ และการลดความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ อีกด้วย 
(อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๒๕๕๔) อย่างไรก็ดี การดําเนินการตามวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้ในนโยบายและแผนของหน่วยงาน รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ย่อมมีความไม่แน่นอนและอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ต่างๆ ดังน้ัน จึงควรกําหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและทบทวนแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถปรับเป้าหมาย แนวทาง
และมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความสอดคล้องกับการดําเนินงานระดับโลก เน่ืองจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และจําเป็นต้องมีการจัดการปัญหาร่วมกันในระดับโลก เช่นเดียวกับ
ปัญหาการทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ เป็นต้น การดําเนินงานภายในประเทศจึงควรคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับการดําเนินงานในกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติด้วย ทั้งน้ี ในกรอบอนุสัญญา
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สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการกําหนด milestones เป็นช่วงทศวรรษ 
เช่น ปี ค.ศ. ๒๐๒๐  ๒๐๓๐ ๒๐๕๐ เป็นต้น ในพิธีสารเกียวโต ก็กําหนดระยะพันธกรณีที่ ๒ สิ้นสุด
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ดังน้ัน การจัดทําแผนแม่บทฯ น้ี ซึ่งเป็นแผนระยะยาว จึงได้กําหนดช่วงระยะเวลา
ที่สอดคล้องกับการดําเนินงานดังกล่าว ได้แก่ ระยะกลางของแผน คือ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และ
ระยะยาว คือ พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) 

๑.๔  กระบวนการจัดทําแผนแม่บท 

กระบวนการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ได้
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนได้ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ 
คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี มาตามลําดับ 
กระบวนการขั้นตอนการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 
มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ ๑-๒ 
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กระบวนการจัดทําแผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานหลกัประสานการดาํเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แตง่ตั้งคณะทํางานข้ึน  2 คณะ (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คณะทํางานปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดา้นการปรับตวั (Adaptation) มีองค์ประกอบจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

คณะทํางานปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดา้นการลดกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation) มีองค์ประกอบ
จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.....  ความคิดเห็นจากรบัฟังความคิดเห็นภาคประชา
สังคม จํานวนรวม 6 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 255 

ครั้งท่ี 1 ภาคใต้ ณ จังหวดันครศรธีรรมราช     
ครั้งท่ี 2 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร  
ครั้งท่ี 3 ภาคเหนือตอนลา่ง ณ จังหวัดพิษณุโลก   
ครั้งท่ี 4 ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม ่ 
ครั้งท่ี 5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จังหวดัขอนแกน่ 
คร้ังท่ี 6 ภาคกลางตอนลา่ง ณ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.... 

ฉบับผา่นการปรับปรุงแก้ไขจากการรับฟังความคิดเหน็ภาคประชาสังคมและจาก
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นคณะทํางานฯ ท้ัง 2 ชุด 

 

 ทําการประชุมรับฟังความคิดเห็นตอ่ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ฉบบัปรับปรุงอีกครัง้หน่ึงในทุก
ภูมิภาค จาํนวนรวม 6 ครั้ง (ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555)  
ครั้งท่ี 1 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร    ครั้งท่ี 2 ภาคใต้ ณ จังหวดันครศรธีรรมราช   
ครั้งท่ี 3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จังหวดัขอนแกน่   ครั้งท่ี 4 ภาคกลางตอนลา่ง ณ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ครั้งท่ี 5 ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงราย    ครั้งท่ี 6 ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร  

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 255๕ - 2593 

 คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดา้นวิชาการ 
เห็นชอบเมื่อ 17 กันยายน 2556 

แผนภาพที ่1-๒ กระบวนการจัดทาํแผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 255๖ - 2593 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

 ความคิดเห็นจากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาสังคม
เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เมือ่
วันท่ี 24 มิถุนายน 2556 

 ความเห็นจากคณะทํางานท้ังสองคณะ 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 255๗ - 2593 

 ปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการฯ  

 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแหง่ชาติ เห็นชอบ เมื่อ 
๒๐ พฤศจิกายน 25๕๗ 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 255๘ - 2593 

แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 255๘ - 2593 

 ปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ 

 คณะรัฐมนตร ีเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 25๕๘ 



๙ 

 

 

 
 

ส่วนที่ ๒  
บทวิเคราะห ์

การจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้นํากรอบแนวคิด 
DPSIR (Driving Forces-Pressure-State-Impact-Response Framework) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการตอบสนองต่อปัญหา โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

๒.๑ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ ๕ ปี 
นับจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นต้นไป โดยเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งได้
พิจารณาถึงปัจจัยและแนวโน้มหลักที่ประเทศไทยต้องเผชิญในช่วง ๒๐ ปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน 
ในส่วนน้ี จึงเป็นการทบทวนปัจจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มหรือ
ทิศทางของประเทศในการตอบสนองต่อปัจจัยน้ันๆ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  

(๑) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหลายศูนย์กลาง เช่น การเติบโต
ของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นประเทศกําลังพัฒนา ได้แก่ จีน อินเดีย เป็นต้น ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอํานาจของเศรษฐกิจโลกมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียเพ่ิมขึ้น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
มากขึ้น เช่น การพัฒนาโครงข่ายถนนตาม East-West Corridor เช่ือมโยงประเทศเวียดนาม ลาว ไทย และ
พม่า หรือ North-South Corridor เช่ือมโยงจาก กรุงเทพมหานครถึงนครคุนหมิงทางตอนใต้ของประเทศจีน 
เป็นต้น ทั้งน้ี ในอนาคต ความเช่ือมโยงของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานภายในภูมิภาคมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอีก ทั้ง
เส้นทางคมนาคมทางถนนและราง โครงข่ายโทรคมนาคม และโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ความ
ร่วมมือทางการค้าและการลงทุนมีการพัฒนาขึ้นอีกอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ประเทศพม่า ซึ่งได้เริ่มดําเนินการตามแผนท่ีจะนําไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยและเปิดโอกาสทางการ
ค้าและการลงทุนมากขึ้น และจะเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนสู่อาเซียน รวมถึงเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคน้ีไปสู่ประเทศอินเดีย ดังน้ัน ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้าน้ี อนุภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
การวางบทบาทของประเทศไทยอย่างเหมาะสมในกระแสพัฒนาของอนุภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่
ควรกําหนดนโยบายและทิศทางอย่างชัดเจนและผลักดันการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้สอดคล้อง ต่อยอดซึ่ง



๑๐ 

 

 

กันและกัน อย่างทันต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี แนวโน้มของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดใน
ระดับโลกและเป็นโอกาสที่สร้างอํานาจการต่อรองเชิงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในกลุ่มเพ่ือต่อรองกับประเทศ
นอกกลุ่ม ยังส่งผลต่อเน่ืองถึงการกําหนดมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านการกําหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น 
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางอาหาร การใช้แรงงาน เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวถือเป็นความ
เสี่ยงสําหรับประเทศไทยที่การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก  

ปัจจัยด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจของเศรษฐกิจโลกมาอยู่ที่ภูมิภาค
เอเชียเพ่ิมขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนต่อประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ี  

 (๑.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค การ
กําหนดสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การจัดต้ังเขตการค้าเสรี การอํานวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธีการศุลกากร ฯลฯ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งประเทศต่างๆ ต้องเร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว สําหรับประเทศไทย 
กระทรวงคมนาคมได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพ่ือรองรับความต้องการในการคมนาคมขนส่งในอนาคต ทั้งการพัฒนาให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค และการรองรับความต้องการการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น โดยมีแนวคิดในการ
พัฒนาเครือข่ายการคมนาคมขนส่งแบบหลายรูปแบบ (multi-modal) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลด
ต้นทุนด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การปรับสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางถนนให้ลดลง และไปใช้การขนส่งทาง
รางและทางนํ้าให้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ทั้งน้ี จากข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร) การขนส่งสินค้าทางถนนมีสัดส่วนมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของการขนส่งสินค้าทั้งหมด และมีต้นทุนใน
การขนส่งถึง ๑.๗๒ บาท/ตันกิโลเมตร เทียบกับต้นทุนการขนส่งทางราง ๐.๙๓ บาท/ตันกิโลเมตร และทางนํ้า 
๐.๖๔ บาท/ตันกิโลเมตร  

 ทั้งน้ี รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งจะเป็นตัวกําหนดปริมาณและ
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งจากรูปแบบของระบบคมนาคม
ขนส่งที่เลือกใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและกระจายตัวของเมืองด้วย ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าวจึงควรพิจารณาทางเลือกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าควบคู่ไปกับทางเลือกแบบ BAU (Business-as-
usual) และคํานึงถึงผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาในระยะยาว ผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานในภาค
คมนาคมขนส่ง และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี ควร
พิจารณาถึงโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกลไกระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการเงินและการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยีและเทคนิควิชาการ  

 (๑.๒)  ภาระในการจัดการสินค้ามาตรฐานตํ่าและการลงทุนที่ก่อภาระด้านสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการค้าเสรีทําให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนและการนําเข้าสินค้าจากประเทศภายในภูมิภาค เช่น จีน 
เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งควรมีการติดตามและเฝ้าระวังการนําเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานตํ่าด้านประสิทธิภาพการใช้



๑๑ 

 

 

พลังงาน อายุการใช้งาน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง หรือมาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
อ่ืนๆ เน่ืองจากสินค้าเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในระยะการใช้งาน ก่อให้เกิดภาระใน
การจัดการหลังจากหมดอายุการใช้งาน ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการลดการเกิดขยะ นอกจากน้ี อาจเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสินค้าที่ผลิตในประเทศและการพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีสินค้ามาตรฐานตํ่าเข้ามาแข่งขันในราคาที่ถูกกว่า รวมถึง
เป็นอุปสรรคต่อการมุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค/อนุ
ภูมิภาค สําหรับการลงทุนก็เช่นกัน ควรมีการกําหนดมาตรฐานในการสนับสนุนการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติให้
มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการ
พิจารณาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว   

 (๑.๓) การเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสร้างข้อได้เปรียบใน
การขยายฐานทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการผลิตและเปิดโอกาสให้ใช้จุดแข็งของประเทศต่างๆ ในการต่อยอด
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค/อนุภูมิภาค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การทดแทนในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของแต่ละประเทศ เช่น การย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไปยัง
ประเทศที่มีแรงงานราคาถูกและมีมาตรฐานด้านแรงงานที่ตํ่ากว่า หรือการนําเข้าแรงงานที่มีทักษะและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าหรือราคาถูกกว่าแรงงานภายในประเทศเอง เป็นต้น ในบริบทของประเทศไทยได้
มีการวางแผนเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานมีฝีมือ การพัฒนาการ
ค้าและเศรษฐกิจภาคบริการเพ่ือทดแทนการย้ายฐานการผลิต รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบิน การ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทําให้มีการสร้างอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ 
รวมถึงธุรกิจการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาในรูปแบบน้ี ซึ่งอาจส่งผลให้สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการใช้พลังงานภายในอาคารและการคมนาคมขนส่งเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคต 
ดังน้ัน มาตรการที่นําไปสู่การเติบโตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าที่ควรเร่งนํามาใช้ควบคู่กันไป ได้แก่ การ
กําหนดมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร อุปกรณ์ส่องสว่าง
และทําความเย็น การส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง การสนับสนุนการใช้เช้ือเพลิงหมุนเวียน
ในภาคคมนาคมขนส่งและการใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงสูง ซึ่งครอบคลุมทั้งทางบก ทาง
น้ํา และทางอากาศ เป็นต้น นอกจากน้ี ก็จําเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับให้ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะทักษะเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศให้ได้
มาตรฐานเพ่ือลดต้นทุนในการนําเข้าเทคโนโลยี โดยแนวทางดังกล่าวต้องสอดประสานและต่อยอดซึ่งกันและ
กัน 

 (๑.๔) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
ภายในภูมิภาค ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและการเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชากร ประเทศไทยมี



๑๒ 

 

 

แนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง (rapid urbanization) เช่นเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาโดย
ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและการเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชากรส่งผลให้มีการใช้พลังงานและการ
อุปโภคบริโภคท่ีนอกเหนือความจําเป็นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการผลิตเพ่ือการค้าเพ่ิมขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรสู่พ้ืนที่เมือง ประกอบกับการขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้
กฎหมายส่งผลให้เกิดการรุกล้ําพ้ืนที่ป่า ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ ลด
แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมความอ่อนไหวและความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภูมิอากาศของระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนในพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดมาตรการที่
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเติบโตของสังคมเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางรากฐานโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดการ
เกิดขยะตามแนวทาง 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาตรการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล   

(๒) สถานการณ์พลังงาน การเติบโตของเอเชียจะส่งผลให้ภูมิภาคน้ีมีความต้องการใช้นํ้ามันเพ่ิมขึ้นอีก
ไม่ตํ่ากว่า ๒ เท่าภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าปริมาณนํ้ามันของโลกที่สามารถนํามาใช้ได้
จะลดน้อยลงและอาจจะหมดไปภายใน ๕๐-๖๐ ปี สําหรับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคท่ี
ประเทศไทยจะพ่ึงพาได้ก็อาจจะมีปริมาณสํารองอยู่ได้อีกประมาณ ๒๐ ปี (สศช. ๒๕๕๑) ดังน้ัน จึงต้อง
วางรากฐานและเร่งส่งเสริมนโยบายสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความมั่นคงของพลังงาน และการพัฒนา
พลังงานท่ีสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ประเทศที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงของพลังงานจึงจะมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและมีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์และแรงกดดันจากข้อจํากัดด้านพลังงานในอนาคต 
นโยบายและมาตรการดังกล่าวนอกจากการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยตรง ยังเก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารความต้องการใช้พลังงาน (energy demand management) ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวของ
การดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมของประชาชนด้วย  

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (PDP2010) ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานโดยลดสัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลง และเพ่ิมสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิง
อ่ืนและการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น รายละเอียดดังแสดงในตาราง ๒.๑ อย่างไรก็ดี การเพ่ิมสัดส่วน
การใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า ถึงแม้จะปรับปรุงเป็นถ่านหินสะอาด (clean coal) เพ่ือลดการปล่อยมลพิษ
อ่ืนๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นละออง เป็นต้น แต่การเผาไหม้ถ่านหินก็ยัง
ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่งทําให้อาจต้องพิจารณาเทคโนโลยีในการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) มาใช้ควบคู่กัน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวใน
ขณะนี้ยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ เป็นเทคโนโลยีที่ต้องนําเข้า ยังต้องศึกษาถึงศักยภาพเชิงกายภาพของ
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงดิน หรือใต้ทะเล และต้องศึกษาถึง
ความเสี่ยงในการรั่วไหลอีกด้วย เช่นเดียวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งถึงแม้จะเป็นพลังงานที่ปลดปล่อย
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คาร์บอนตํ่า แต่จําเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบอ่ืนๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงในการร่ัวไหลของกัมมันตรังสี และ
ค่าใช้จ่ายในการกักเก็บกากกัมมันตรังสีด้วย เป็นต้น  

ตารางที ่๒-๑  สัดส่วนพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในแผน PDP2010 

 
ที่มา: แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ 

นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานยังได้กําหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๗๓) โดย
ต้ังเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (energy intensity) ลง ๒๕% ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (final energy) ลง ๒๐% ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือประมาณ 
๓๐,๐๐๐ พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้มีสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนคิดเป็น ร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) การ
แก้ไขปัญหาข้อจํากัดด้านพลังงานในอนาคตสามารถเชื่อมโยงและมีส่วนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปได้พร้อมๆ กัน โดยกําหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนตํ่าเป็นทางเลือกของการพัฒนาพลังงานเพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
จากการศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ด้านพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 
ขณะเดียวกันก็มีอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งล้วนแต่อํานวยให้เกิดวัตถุดิบนํามาผลิต
พลังงานชีวมวล ชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล และมีศักยภาพด้านพลังงานธรรมชาติ เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ ๑๘.๒ เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน อย่างไรก็ดี 
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนจําเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจึงทําให้มีต้นทุนสูง แต่ความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ในด้านพลังงานก็นับเป็น
มิติที่สําคัญมากในระยะยาวและมีนัยสําคัญต่อการเติบโตของประเทศอย่างย่ังยืน ดังน้ัน จึงควรผลักดันให้มีการ
เร่งพัฒนาศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและบุคลากรในการผลิตพลังงานทดแทนควบคู่กันไปด้วย  

(๓) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความท้าทายสําคัญระดับโลก ไม่เพียงแต่
เฉพาะประเทศไทย ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางภูมิอากาศ การเกิดพายุ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น การเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเล ส่งผลกระทบต่อการต้ังถิ่นฐานของชุมชน 



๑๔ 

 

 

การเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข เป็นต้น นอกจากน้ี ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสที่ทําให้เกิดตลาดของสินค้ามาตรฐานใหม่ๆ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถมี
แนวนโยบายและการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงมาตรฐาน
สินค้าจากประเทศไทยแล้ว นอกจากประโยชน์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในประเทศดีขึ้น ก็จะเป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจที่ย่ังยืนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เช่นกัน  

(๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการดํารงชีวิตของมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสินค้า
และบริการต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน ความเป็นอยู่ โอกาสทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ อย่างมหาศาล ในช่วงที่ผ่านมาอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ได้สร้างช่องว่างระหว่างคนหรือประเทศท่ีมีความพร้อมในการเข้าถึง
และใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง กับคนหรือประเทศที่ยังล้าหลังในการเข้าถึงและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นอกจากน้ี การต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ย่อมส่งผลให้
สามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นย่อมส่งผลต่อความต้องการ
พลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงภาระในการจัดการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ หลังจากที่หมดอายุการใช้งานหรือมี
การเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ประเทศ
ไทยยังคงต้องอาศัยการนําเข้าเทคโนโลยี ทําให้มีต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีที่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน จึงควรกําหนดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศทางด้านน้ีอย่าง
จริงจัง ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การต่อยอด การพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการพัฒนา การผลิต และ
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ประเมิน
ความต้องการเทคโนโลยีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate Change 
Technology Needs Assessment for Thailand) จัดลําดับความสําคัญของความต้องการเทคโนโลยีในการ
รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการปรับตัว 
(adaptation) ในภาคเกษตรให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย การปรับปรุงพันธ์ุ
พืช และการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง (precision farming) ในภาคการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา          
ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีการเช่ือมโยงการบริหารโครงสร้างนํ้า การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และ
ระบบตรวจจับและติดตามภัยนํ้าท่วมและดินถล่ม ในการจัดทําแบบจําลองภูมิอากาศให้ความสําคัญกับการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ เทคโนโลยีการรวบรวมและส่งผ่านข้อมูล และเทคโนโลยี
แบบจําลองการพยากรณ์อากาศ สําหรับเทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ใน
ภาคพลังงานให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) การผลิตพลังงานจากขยะ 
เช้ือเพลิงชีวภาพยุคที่ ๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม และการกักเก็บ
คาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS)   



๑๕ 

 

 

(๕) การปรับโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ
พัฒนาบริการทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นําหรือศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค 
(regional medical hub) ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงธุรกิจสปา การฟ้ืนฟูและ
บํารุงคุณภาพชีวิต (well-being) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการรองรับประชากรผู้สูงอายุทั้งใน
ประเทศและจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้สูงอายุมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศสูง เช่น 
อุณหภูมิที่สูงขึ้น การแปรปรวนของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน การเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ภาครัฐจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาให้กลุ่มผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงการสาธารณสุขและการป้องกันสา
ธารณภัยขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาการแพทย์ทางเลือก ธุรกิจสปา และบริการต่างๆ ที่มีการใช้
ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การสกัดยาจากพืชสมุนไพร เป็น
ต้น ควรผลักดันให้มีมาตรการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่น และควรนําแนวทางการชําระค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) มา
ปรับใช้เพ่ือจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้แก่ชุมชนนิเวศท่ีมีวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์และมีการจัดการการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสาเหตุ
ของการขาดแคลงแรงงานในวัยทํางาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการนําเข้าแรงงานจากประเทศข้างเคียงและมีนัยยะต่อ
ปัญหาด้านการสาธารณสุข การใช้แรงงาน และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  

 

๒.๒  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลกและของประเทศไทย   

(๑)  สถานการณ์ระดับโลก  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ได้เผยแพร่รายงาน The Emissions Gap Report 2012 ซึ่งแสดง
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของทั้งโลกคิดเป็นประมาณ ๔๙-๕๐ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แผนภาพที่ ๒-๑ แสดง
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก โดยรวมและแยกเป็นรายสาขา สําหรับช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – 
๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๕๓) ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
ภาพรวมและสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและแปรรูปพลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  



๑๖ 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑ แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลกโดยรวมและรายสาขา ปี ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๑๐ 
ที่มา: UNEP 2012 

แผนภาพที่ ๒-๒ และ ๒-๓ แสดงสัดส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก จําแนกราย
สาขาหลักๆ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (จากการผลิตและแปรรูปพลังงาน และ
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาบําบัดและการร่ัวไหลของก๊าซมีเทน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ปริมาณ
การปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ภาคคมนาคมขนส่ง ร้อยละ ๑๓ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 
๑๑ ภาคป่าไม้ ร้อยละ ๑๑ ภาคอาคาร ร้อยละ ๘ และภาคของเสีย ร้อยละ ๔ โดยหากจําแนกตามประเภท
ก๊าซเรือนกระจกจะคิดเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ ๗๖ ก๊าซมีเทน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ คิดเป็นร้อยละ ๖ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซา
ฟลูออไรด์ รวมกันคิดเป็นร้อยละ ๒  



๑๗ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๒  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จําแนกรายภาคส่วน 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๓   สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จําแนกรายภาคส่วนและ  
                      ประเภทของก๊าซ 
ที่มา: UNEP 2012 



๑๘ 

 

 

ทั้งน้ี ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเช้ือเพลิงฟอสซิลและจากการผลิตซีเมนต์ใน
ภาพรวมของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ได้ลดตํ่าลงซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ลดลงร้อย
ละ ๑) อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ 
– ๒๕๕๔) โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ และร้อยละ ๓ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคิดเป็นปริมาณการ
ปล่อยรวม ๓๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (JRC/PBL 2012; Olivier et al. 2012) ในปี ค.ศ. 
๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีปริมาณการปล่อยลดลงประมาณร้อยละ ๑๕ ส่วน
ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๕ ในขณะที่ปริมาณการปล่อย F-gases 
(ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูออไรด์) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗  

แผนภาพที่ ๒-๔ แสดงตัวอย่างปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศและ
ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม G-20 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคส่วนต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและรูปแบบการพัฒนาของแต่ละประเทศ (UNEP 
2012)  

 
 

แผนภาพที่ ๒-๔   สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ของประเทศในกลุ่ม ๒๐ ที่ได้แสดง  
                      เจตจํานงการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
ที่มา: UNEP 2012 

 

 



๑๙ 

 

 

(๒) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยเฉพาะส่วน
ที่เกิดจากแหล่งปล่อย (emission from source) เท่ากับ ๒๙๒.๖๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(TgCO2e) ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเป็น ๑๕๙.๓๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศ 
รองลงมาคือภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และป่าไม้ มีการปล่อย ๕๕.๖๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ภาคการเกษตรมีการปล่อย ๕๑.๘๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม มีปริมาณการปล่อยเท่ากับ ๑๖.๓๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ สําหรับภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือภาคของ
เสีย คิดเป็นปริมาณการปล่อยเท่ากับ ๙.๓๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๓.๒ ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ดี ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และป่าไม้ มีการดูด
กลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วย (removal by sink) คิดเป็นปริมาณการดูดกลับ ๖๓.๕๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๒๑.๗ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
จึงทําให้ค่ารวมของภาคน้ีเท่ากับ -๗.๙๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ รวมท้ังการดูดกลับจะเท่ากับ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แผนภาพที่ 
๒-๕ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) และสัดส่วนการปล่อยจําแนกรายสาขา 
(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๓)  

 

แผนภาพที่ ๒-๕  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) และสัดส่วนการปล่อย  
                     รายภาคสว่น 
ที่มาของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ 

สําหรับแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการจัดทํารายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ ได้นําข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ที่จัดทําในรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๑ มาคํานวณใหม่



๒๐ 

 

 

เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) พบว่า ในช่วง ๕ ปีระหว่าง พ.ศ. 
๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) เพ่ิมขึ้นทุก
ปีในอัตราร้อยละ ๓.๙ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการปล่อยในช่วง ๑๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. 
๑๙๙๔-๒๐๐๔) ที่มีอัตราการเพ่ิมปริมาณการปล่อยเท่ากับร้อยละ ๒.๐ ต่อปี แผนภาพที่ ๒-๖ แสดงแนวโน้ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) และการดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (removal by 
sink) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔ และ ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ทั้งน้ี 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการดูดกลับในภาคการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ คิดเป็น ๒๓๘.๓๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๒๕.๐๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๓๘.๘๒ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๕๑.๗๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ ๒๖๕.๘๒ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราต่อหัวประชากร จะเท่ากับ ๔.๐๓ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๓.๗๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๓.๖๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
๓ .๘๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๓ .๙๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ ๔ .๒๙ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพ ๒-๗ และเมื่อคิดเป็นอัตราต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ จะเท่ากับ ๑,๖๔๙.๖๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหน่ึงล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (tCO2e/GDP (million USD)) ๑,๘๖๖.๕๙ tCO2e/GDP (million USD) ๑,๙๔๗.๗๘ 
tCO2e/GDP (million USD) ๑,๘๘๒.๓๐ tCO2e/GDP (million USD) ๑,๗๖๔.๘๗ tCO2e/GDP (million 
USD) และ ๑,๖๔๗.๕๗ tCO2e/GDP (million USD) ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพ ๒-๘     

 

 
แผนภาพที่ ๒-๖ แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 



๒๑ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๗ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหัวประชากร พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 

 

 
แผนภาพที่ ๒-๘  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  
                     ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
ที่มาของข้อมูล:  
 (๑) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก - รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒  
 (๒) จํานวนประชากร - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 (๓) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 (๔) อัตราแลกเปลี่ยน – ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ภาคพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1A การ
ปล่อยจากกลุ่มการเผาไหม้เช้ือเพลิง และกลุ่มที่ 1B การปล่อยจากกลุ่ม Fugitive Emissions from Fuels 
ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นในช่วง ๑๑ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔-
๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑ และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๗ ต่อปี และในช่วง ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๒๘ โดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๔ ต่อปี จากข้อมูลในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) สาขาย่อยในกลุ่มการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุดคือ สาขาการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตพลังงาน (1A1) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ ๖๖.๔๔ 



๒๒ 

 

 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๔๑.๗ ของปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
ทั้งหมด ทั้งน้ี ในกลุ่มการผลิตพลังงาน สามารถแบ่งย่อยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติและการใช้ถ่านหิน เน่ืองจากการจัดหาพลังงานสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศส่วนใหญ่มา
จากก๊าซธรรมชาติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในกลุ่มน้ี จึงมีมากกว่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ถ่านหินลิกไนท์ถึงแม้ว่าก๊าซธรรมชาติจะมีค่าการปล่อย (emission factor) น้อยว่า
ถ่านหินก็ตาม อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยในสาขาน้ีขึ้นกับการจัดหาพลังงานในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ดังน้ัน การเปลี่ยนประเภทของเช้ือเพลิงในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
Development Plan: PDP) อาจทําให้ลําดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาน้ีเปลี่ยนไปด้วย ในช่วง ๕ ปี 
ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพ่ือการผลิต
พลังงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕.๘ ต่อปี ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมยังขึ้นอยู่กับ
ความต้องการไฟฟ้าและการผลิตเป็นหลัก  

 

 

แผนภาพที่ ๒-๙ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ที่มาของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ 

 

การเผาไหม้เช้ือเพลิงในสาขาขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างเป็นอีกสองสาขาที่มี
ปริมาณการปล่อยมาก คือ ๔๔.๗๐ และ ๓๐.๗๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ 
และ ๑๙.๓ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ตามลําดับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงในสาขาขนส่งส่วนใหญ่มาจากการขนส่งทางบกและมีการเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๖.๐ ต่อ



๒๓ 

 

 

ปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ซึ่งในช่วงปีดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลการใช้แก๊สโซฮอล
และไบโอดีเซล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสูงและมีกําลังการผลิตมาก เช่น อุตสาหกรรมอโลหะและ
อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาน้ีมีการเพ่ิมขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
(ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นโดยรวมของภาคพลังงาน (ร้อยละ ๖.๔ 
ต่อปี) ทั้งน้ี เน่ืองจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่ศึกษาสูง ดังน้ัน การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูง (energy intensive industry) จะเป็นตัว
แปรในการเพ่ิมหรือลดการปล่อยของสาขานี้ สําหรับการใช้พลังงานในสาขาอ่ืน ได้แก่ การเผาไหม้เช้ือเพลิงใน
สาขาการเกษตร/ประมง และสาขาครัวเรือน (อาคารที่พักอาศัย) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 
๖.๖๗ และ ๕.๕๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๔.๑๘ และ ๓.๕๐ ของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ตามลําดับ ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่ม Fugitive Emissions 
from Fuels น้ัน มีปริมาณประมาณร้อยละ ๓.๒๘ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
โดยเป็นการปล่อยจากการขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติจํานวน ๔.๕๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
หรือร้อยละ ๒.๘๖ ของปริมาณการปล่อยในภาคพลังงาน 

ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบวนการทางอุตสาหกรรมจะ
แบ่งกลุ่มตามประเภทของกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตและใช้สารฮาโล
คาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ เป็นต้น ปริมาณก๊าซส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ โดย
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ ๑๖.๐๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ ๙๗.๙ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคน้ีทั้งหมด กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตโลหะ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ ๒.๐ และ ๐.๐๔ ตามลําดับ สําหรับปริมาณ
ก๊าซฮาโลคาร์บอน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังไม่มีข้อมูลจึงไม่มีการรายงานการปล่อยก๊าซฮาโลคาร์บอนทั้งสามชนิด 
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นในช่วง ๑๑ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-
๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖ และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๖ ต่อปี และในช่วง ๕ ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔ โดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙.๒ ต่อ
ปี ตารางที่ ๒-๒ แสดงแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกเป็นรายอุตสาหกรรม  

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

ตารางที่ ๒-๒   แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม จําแนกเป็นราย  
                    อุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม/ปี 
ค.ศ. 2000  2001 2002 2003 2004 

อัตราการ
เติบโต1 

อัตราการ
เติบโตต่อป ี

กลุ่มผลติภัณฑแ์ร่ 16,052.62 18,649.04 21,614.89 19,156.07 20,267.06 26.3% 6.0%
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  335.29 369.95 378.38 392.15 415.74 24.0% 5.5%
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
โลหะ 6.65 7.79 9.50 13.30 16.73 151.6% 25.9%
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้
สารฮาโลคาร์บอน
และซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด ์ 0.00 509.58 1,867.05 2,436.73 2,638.00 417.7% 73.0%

หมายเหตุ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
1 เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ใช้อัตราการเติบโตช่วง ๔ ปี ระหว่าง ค.ศ. 
๒๐๐๑-๒๐๐๔ กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใช้อัตราการเติบโตช่วง ๕ ปี ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔  
ท่ีมาของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ 

การเพ่ิมขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า ทําให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ ต่อปี รวมทั้งปริมาณก๊าซฟลูออโลคาร์บอน (F gases) ซึ่ง
เริ่มการปล่อยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๐๔) โดยการปล่อยก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  
(HFCs) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓๗ ต่อปี และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๗ ต่อปี ทําให้มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารดังกล่าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๓.๐ ต่อปี ในการจัดทํา
รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวมาจากรายงานการนําเข้า
และส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากรเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การพัฒนาฐานข้อมูลของสารฮาโลคาร์บอนที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลหรือขั้นตอน
การรายงานเก่ียวกับการนําเข้าและใช้สารดังกล่าวที่จะทําให้สามารถติดตามปริมาณการใช้สารดังกล่าวในรอบ
ปีได้อย่างจริงจัง    

ภาคการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 
๕๑.๘๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจกหลักของภาคน้ีคือ ก๊าซมีเทน (CH4) โดยมี 
แหล่งปล่อยที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มนาข้าว มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น ๒๙.๙๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มการหมักใน
ระบบย่อยอาหารของสัตว์ มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น ๘.๒๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 
๑๕.๙๒ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร กลุ่มดินที่ใช้ในการเกษตร มีปริมาณการ
ปล่อย ๗.๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๑๔.๖ กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ ๕.๐๗ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๙.๘ และกลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง มีปริมาณการ
ปล่อย ๑.๐๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๑.๙ ของปริมาณการปล่อยในภาคการเกษตร 



๒๕ 

 

 

สําหรับการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรในช่วง พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) 
ค่อนข้างจะคงที่เน่ืองจากกิจกรรมในภาคการเกษตรค่อนข้างคงที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ในการปลูกข้าว รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม ส่วนใหญ่การเพ่ิมขึ้นมาจากการเพ่ิมปริมาณการใช้ปุ๋ย
เป็นหลัก 

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๕๕.๖๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๖๓.๕๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทําให้มีปริมาณการดูดกลับมากกว่าปริมาณการปล่อยประมาณ ๗.๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การคํานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก สามารถแบ่งได้เป็น 
๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้า มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น ๔๔.๔๗ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการดูดกลับ) กลุ่มการเปลี่ยนแปลงของป่าและปริมาณ
ชีวมวล มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น ๑๑.๑๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๒๐.๑ ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการ
ดูดกลับ) อย่างไรก็ดีในกลุ่มน้ีมีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการปล่อยทําให้สุทธิแล้วมีปริมาณ
การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๑๓.๓๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกลุ่มการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทิ้ง
ร้าง มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น ๓๙.๐๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตารางที่ ๒-๓ 
แสดงแนวโน้มของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและป่าไม้ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) จําแนกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ  
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ตารางที่ ๒-๓  ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน   
                    ที่ดินและป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 

Land use subsector   2000 2001 2002 2003 2004 
 5A Changes in forest and other woody stocks   

5A1 Plantation  -     24,521.20  -     22,149.67  -     28,121.94  -     34,764.25  -     43,356.43  
5A2 Commercial 

harvest          11,169.66          6,670.80          4,678.96         10,099.36         15,638.59  
  Subtotal 5A  -   13,351.54  -   15,478.87  -   23,442.98  -   24,664.90  -   27,717.84  
 5B Forest conversion    

5B1 Carbon release 
by on-site burning            2,382.45               83.78               42.53               42.53          2,231.28  

5B2 Carbon release 
by off-site burning           28,579.76          5,132.20         17,655.48         17,655.48         21,714.04  

5B3 Carbon release 
by decay of biomass           13,271.90         10,660.32         10,855.31         11,011.29          6,251.56  

5B4 Non-CO2 
burning on-site              

- CH4  in CO2e             218.40                7.77                3.99                3.99             204.54  
- N2O  in CO2e               21.70                   -                   -                   -               21.70  

  Subtotal 5B       44,474.21       15,884.07       28,557.31       28,713.29       30,423.12  
 5C Abandonment of managed land  

5C1 Carbon uptake 
by aboveground 
regrowth-first 20 yr   -     16,390.00  -       6,495.79  -       7,463.21  -       8,549.05  -     10,634.65  

5C2 Carbon uptake 
by aboveground 
regrowth- > 20 yr    -     22,632.46  -     22,917.91  -     22,195.80  -     21,641.80  -     20,573.19  
  Subtotal 5C  -   39,022.46  -   29,413.71  -   29,659.01  -   30,190.86  -   31,207.84  
  Total emission (Gg 
CO2e)         55,643.87       22,554.87       33,236.27       38,812.65       46,061.70  
  Total removal (Gg 
CO2e)    -   63,543.66  -   51,563.38  -   57,780.95  -   64,955.11  -   74,564.27  
  Net total (Gg CO2e)    -     7,899.79  -   29,008.51  -   24,544.67  -   26,142.46  -   28,502.57  

หมายเหต ุปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก (หน่วย: พนัตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่) / ทีม่า: รายงานแหง่ชาตฉิบบัที ่๒ 

ภาคของเสีย ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย คิดเป็น ๙.๓๒ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๓.๒ ของปริมาณทั้งหมดของประเทศ โดยกลุ่มที่ปล่อย คือ
กลุ่มการบําบัดของเสีย กลุ่มการบําบัดนํ้าเสีย และกลุ่มการกําจัดขยะด้วยเตาเผา ก๊าซส่วนใหญ่ที่ปล่อย คือก๊าซ
มีเทนจากกระบวนการทางชีววิทยา ปริมาณที่ปล่อยในกลุ่มการกําจัดของเสียบนดินและกลุ่มการจัดการนํ้าเสีย
มีใกล้เคียงกัน คือ ๔.๘๖ และ ๔.๔๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑ และ ๔๗.๕ 
ของการปล่อยทั้งหมดในภาคของเสีย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
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ทุกปี ในอัตราร้อยละ ๖.๕ ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ทั้งน้ี เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบําบัดแบบไร้อากาศมากข้ึน การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากแหล่งบําบัดขยะมูลฝอยจําเป็นต้องมีการติดตามการจัดการและบําบัดขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น 
โดยเฉพาะข้อมูลการคัดแยกของเสียที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของขยะก่อนฝังกลบ จึงควรจัดให้มีการตรวจวัด 
จัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณขยะก่อนฝังกลบให้เป็นระบบ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ขยะอย่างน้อยทุกปี สําหรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากนํ้าเสียโดยเฉพาะนํ้าเสียอุตสาหกรรม ยังคงต้อง
ปรับปรุงระบบข้อมูลเชิงลึกในระดับรายโรงงานและระดับเทคโนโลยีด้วย  

๒.๓ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตามความหมายทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉล่ียในพ้ืนที่หน่ึง ลักษณะอากาศเฉล่ีย หมายความรวมถึงลักษณะทั้งหมดที่
เก่ียวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น แต่ในความหมายตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ที่ทําให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป ความหมายที่ใช้ในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเน่ืองมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือจากกิจกรรมของมนุษย์ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา ๒๕๕๖, กัณฑรีย์ บุญประกอบ ๒๕๕๔)  

(๑) การเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจริง จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ปริมาณนํ้าฝน และระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลงไป 
โดยในรายงานการประเมินครั้งที่ ๔ ของ IPCC (IPCC 2007) สรุปเก่ียวกับอุณหภูมิผิวพ้ืนของโลกไว้ว่าในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๑๙๙๕ – ๒๐๐๖) มีจํานวน ๑๑ ปีจาก ๑๒ ปี ที่เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึก
ได้โดยตรงต้ังแต่ พ.ศ. ๒๓๙๓ (ค.ศ. ๑๘๕๐) และในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๖ 
– ๒๐๐๕) อุณหภูมิผิวพ้ืนของโลกเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๗๔ องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๘ การ
เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิผิวพ้ืนของโลกหรือเหนือพ้ืนดินมีอัตราสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมินํ้าทะเลประมาณ ๒ 
เท่า คือ ๐.๒๗ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ เทียบกับ ๐.๑๓ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว
อุณหภูมินํ้าทะเลเฉล่ียทั้งโลกสูงขึ้นและมีความสัมพันธ์กับระดับนํ้าทะเลท่ีเพ่ิมขึ้น โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นในระยะ
หลังสูงกว่าในอดีต โดยจากข้อมูลสถานีวัดระดับนํ้าระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๔๖ แสดงให้เห็นว่า
ระดับนํ้าทะเลเฉล่ียทั้งโลกเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราเฉล่ีย ๑.๘ มิลลิเมตรต่อปี ส่วนการตรวจวัดด้วยดาวเทียมระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๖ พบว่า ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยทั้งโลกเพ่ิมขึ้นด้วยอัตรา ๓.๑ มิลลิเมตรต่อปี (Bindoff et. 
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Al 2007) และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๑ พบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยทั้งโลกมีค่า
สูงขึ้นเป็น ๓.๔ มิลลิเมตรต่อปี (Cazenave and Llovel 2001) การเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลเกิดเน่ืองจาก 
(๑) การขยายตัวของนํ้าทะเลจากอุณหภูมินํ้าทะเลท่ีสูงขึ้น และ (๒) การเพ่ิมขึ้นของมวลนํ้าทะเลจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งบนแผ่นดินและการละลายของนํ้าแข็งขั้วโลก ทั้งจากเกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์
กติกา 

สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกมาจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
gases: GHGs) ซึ่งในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๔๗) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๗๐ จาก ๒๘.๗ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
(GtCO2-eq/yr) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) เพ่ิมขึ้นเป็น ๔๙ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปีเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงสุด
ถึงร้อยละ ๘๐ และมีปริมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๗ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗)  รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ ๒-๑๐ นอกจากน้ี อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ – ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๗) ช่วงเวลา ๑๐ ปี มีอัตราการเติบโตของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น ๐.๙๒ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ในขณะที่ช่วงปี 
ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๗) ช่วงเวลา ๒๕ ปี มีอัตราการเติบโตของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกคิดเป็น ๐.๔๓ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

 

แผนภาพที่ ๒-๑๐ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจากกิจกรรมมนุษย์ ปี ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๐๔ 
ที่มา: IPCC 2007 

ภายใต้สถานการณ์จําลองความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศในระดับต่างๆ คาดการณ์
ว่าภายในสิ้นศตวรรษน้ี (ค.ศ. ๒๐๙๙) อุณหภูมิผิวพ้ืนของโลกเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้นจากระดับเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ – 
๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๒) คิดเป็นค่าเฉล่ียแบบ best estimate ในกรณีต่างๆ ดังน้ี (๑) ที่ความเข้มข้นของ
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ก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเท่ากับ ๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm) อุณหภูมิผิวพ้ืน
ของโลกเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น ๑.๘ องศาเซลเซียส (๒) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๗๐๐-๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิ
เฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น ๒.๔ องศาเซลเซียส (๓) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๘๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น 
๒.๘ องศาเซลเซียส (๔) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๒๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น ๓.๔ องศา
เซลเซียส (๕) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๕๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น ๔ องศาเซลเซียส (IPCC 
2007) รูปการณ์เช่นน้ีจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของโลก (ธนาคารพัฒนา
เอเชีย ๒๕๕๒) แผนภาพที่ ๒-๑๑ แสดงการคาดการณ์ของความร้อนผิวโลกจากแบบจําลองที่จัดทําโดย IPCC 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๑ สถานการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ และการคาดการณอุ์ณหภูมิผิวพืน้โลก 
ที่มา: IPCC 2007 

ทั้งน้ี เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) รายงานจากหอสังเกตการณ์เมานาโลอา ณ มลรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ ณ ปัจจุบันซึ่งได้เพ่ิม
สูงขึ้นจนเกือบถึงระดับ ๔๐๐ ส่วนในล้านสว่นแล้ว (NOAA 2013) 

ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ และผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉล่ียของ
โลกจะมีส่วนสําคัญในการปรับเปลี่ยนทางกายภาพของภูมิศาสตร์โลก ซึ่งจะมีผลอย่างย่ิงกับภูมิประเทศต่างๆ ที่
เป็นอยู่อาศัยและมีการดํารงชีวิตอยู่ของมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก แผนภาพที่ ๒-๑๒ แสดงความสัมพันธ์
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละระดับตามค่าเฉลี่ย (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
๕๐) ของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศจากการคาดการณ์ของแบบจําลอง 



๓๐ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๒ ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก 
 ที่มา: Stern 2006 

นอกจากการคาดการณ์ผลกระทบจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้นแล้ว ยังมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบ
จากสภาพอากาศรุนแรง การมีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น และฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวี
ความรุนแรง ฝนตกชุกเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูฝน การเกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงบ่อยคร้ัง



๓๑ 

 

 

ขึ้น รวมทั้งสถิติของระดับสูงสุดของน้ําทะเลท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ตารางท่ี ๒-๔ แสดงสรุปภาพรวมของ
แนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก   

ตารางที่ ๒-๔  ตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเกิดสภาพอากาศ
แปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรง 

 
ทีม่า: IPCC 2007 



๓๒ 

 

 

อุณหภูมิสูงขึ้น มีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งจะทวี
ความรุนแรง ในส่วนของภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบนิเวศ อาจส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคท่ีอากาศหนาวเย็น
มีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคท่ีอากาศร้อนอยู่แล้วอาจประสบปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง สภาพดินเสื่อมโทรม อากาศท่ีอบอุ่นขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะที่เหมาะสมของการแพร่พันธ์ุและ
แพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งขึ้น อัตราการตายของปศุสัตว์และ
สัตว์ป่าเพ่ิมสูงขึ้น ในส่วนของการจัดการนํ้า อาจส่งผลให้ปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าลดน้อยลงสําหรับประเทศที่ต้อง
พ่ึงพาแหล่งนํ้าจากการละลายของหิมะ และในประเทศอากาศร้อนจะส่งผลให้ความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้น อาจ
เกิดภาวะขาดแคลนนํ้าในวงกว้าง และอาจส่งผลต่อปัญหาคุณภาพนํ้า เช่น ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือนํ้า
เขียว เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสาหร่าย เป็นต้น ในส่วนของสุขภาพของมนุษย์ อาจส่งผลดีในแง่
ของการลดอัตราการตายจากสภาพอากาศหนาว แต่ก็อาจส่งผลกระทบให้อัตราการตายท่ีเก่ียวข้องกับสภาพ
อากาศร้อนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคม เป็นต้น มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนนํ้าและอาหาร ภาวะทุพโภชนาการ 
การระบาดของโรคระบาดทางนํ้าและอาหารเพ่ิมขึ้น ในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การต้ังถิ่นฐาน 
และสังคมโดยรวม ความต้องการใช้พลังงานในการทําความร้อนอาจลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้พลังงานใน
การทําความเย็นจะเพ่ิมขึ้น คุณภาพอากาศในเมืองมีแนวโน้มจะแย่ลง และคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านหรือคนที่
ไม่มีที่พักอาศัยจะแย่ลง อุปสรรคในการเดินทางจากหิมะจะลดน้อยลง ในขณะท่ีการท่องเที่ยวและกิจกรรมฤดู
หนาวที่ต้องพ่ึงพาหิมะจะได้รับผลกระทบ ภาวะขาดแคลนนํ้าอาจส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ประชากร 

ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น สภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงจะเกิดบ่อยคร้ัง
ขึ้น ในส่วนของภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบนิเวศ อาจส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย พ้ืนที่ที่จะ
เพาะปลูกทางการเกษตรลดน้อยลงเน่ืองจากนํ้าท่วมขัง มีการพังทลายของดิน ดินถล่ม การโค่นล้มของต้นไม้ใน
ป่า แนวปะการังได้รับความเสียหาย ในส่วนของการจัดการนํ้า จะส่งผลให้คุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินมีการ
ปนเป้ือน ระบบจ่ายนํ้าอาจได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุ ในส่วนของสุขภาพของมนุษย์ อัตรา
ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการตายจากพายุและภัยพิบัติเพ่ิมขึ้น สภาวะความเครียดจากการประสบภัย
พิบัติ ในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การต้ังถิ่นฐาน และสังคมโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ธุรกิจด้านประกันภัยอาจมีความจําเป็นต้องงดการประกันภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยง การอพยพย้ายถิ่น
ฐานของประชากร 

สถิติของระดับสูงสุดของน้ําทะเลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบนิเวศ จะได้รับ
ผลกระทบจากการรุกล้ําของนํ้าเค็ม ส่งผลต่อการจัดการนํ้า เน่ืองจากมีปริมาณน้ําจืดในแหล่งนํ้าจืดลดลง เกิด
ภาวะขาดแคลนน้ํา ในส่วนของสุขภาพของมนุษย์ เกิดการบาดเจ็บและการตายเน่ืองจากคลื่นและลมพายุใน
ทะเล ในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การต้ังถิ่นฐาน และสังคมโดยรวม ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่น



๓๓ 

 

 

ฐานของประชากร เน่ืองจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลจนเกิดการท่วมพ้ืนที่
อยู่อาศัยเดิม 

(๒)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทย มีการศึกษาทั้งในเชิงสถิติและการคาดการณ์โดยแบบจําลองภูมิอากาศ ข้อมูลการ
ตรวจวัดที่ผิวพ้ืนและในบรรยากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ บ่งช้ีว่าอุณหภูมิในประเทศไทยในรอบ 
๕๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๕๒) เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ ๙๙ หรือค่า 
p<๐.๐๐๑) โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิตํ่าสุด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ๐.๘๖  
๐.๙๕  และ ๑.๔๕ องศาเซลเซียส ตามลําดับ และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อทศวรรษเท่ากับ ๐.๑๕๖  
๐.๑๗๔  และ ๐.๒๖๓ องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยต่อทศวรรษของไทย 
(๐.๑๗๔ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) มีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงกว่าของโลก (๐.๑๒๖ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ)  
(อัศมน ลิ่มสกุล และแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ๒๕๕๔)  อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลเฉล่ียในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมี
แนวโน้มสูงขึ้นประมาณ ๐.๑ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในรอบ ๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๔๙)  สําหรับ
ระดับนํ้าทะเลเฉล่ียในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสถานีวัดระดับนํ้า ๔ สถานีในอ่าวไทยในรอบกว่า 
๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๕๔๗) พบว่า ระดับนํ้าทะเลเฉล่ียในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตรา ๓.๐ - ๕.๐ 
มิลลิเมตรต่อปี ขณะที่ข้อมูลจากจานดาวเทียมวัดระดับนํ้าทะเลในรอบ ๑๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๒) ก็แสดง
อัตราเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน แต่สําหรับในทะเลอันดามันยังไม่มี
การศึกษาอย่างชัดเจน (ปัทมา สิงหรักษ์ และธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล ๒๕๕๔) นอกจากน้ี ค่าเฉล่ียรายปีของ
ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตราการระเหยของน้ํากลับลดลง สําหรับปริมาณ
ฝนสะสมรายปีของประเทศไทยในรอบ ๕๕ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ ๙๕ แต่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยมีความ
เช่ือมโยงกับปรากฏการณ์เอ็นโซ่ โดยจะมีปริมาณฝนสะสมรายปีตํ่ากว่าปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์เอลนีโญ่ และ
ปริมาณฝนสะสมรายปีจะเพ่ิมขึ้นในปีที่ตรงกับเหตุการณ์ลานีญ่า (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๔)  

การสร้างภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตล่วงหน้า ๓๐ – 
๑๐๐ ปี ด้วยการลดขนาด (downscale) ผลลัพธ์ของแบบจําลองภูมิอากาศโลกลงบนพ้ืนที่ประเทศไทย ตาม
รูปแบบของการพัฒนาในอนาคตที่จะส่งผลต่อความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศในระดับต่างๆ 
แบ่งเป็น ๓ กรณี ได้แก่ (๑) กรณี B2 ที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ ๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน (๒) 
กรณี A1B ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๘๕๐ ส่วนในล้านส่วน (๓) กรณี A2 ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๒๕๐ ส่วนใน
ล้านส่วน (IPCC 2007) โดยใช้แบบจําลอง ๔ แบบ ซึ่งพบว่าทุกแบบจําลองให้ผลสอดคล้องกัน คือ อุณหภูมิ
โดยรวมเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิมีความแตกต่างกัน บางแบบจําลองแสดงการเพ่ิมของอุณหภูมิ
เฉลี่ยถึง ๔ องศาเซลเซียส ในอีกประมาณ ๑๐๐ ปีข้างหน้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝนยังไม่เห็น
แนวโน้มชัดเจนนัก แต่แบบจําลองส่วนมากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ําฝนเพ่ิมขึ้นในอนาคต (สํานักงาน
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๔) ตารางท่ี ๒-๕ แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยตามภาพ
จําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ   

ตารางที่ ๒-๕ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในสถานการณ์ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ  

ช่ือ
แบบจาํลอง 

ความละเอียด
เชิงพืน้ท่ี 

ปีฐาน 
(ค.ศ.) 

ปีอนาคตท่ี
สร้างภาพ
จาํลอง  
(ค.ศ.) 

กรณีของภาพจาํลอง
การปล่อยกา๊ซเรือน

กระจก 

การเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิู 
ณ ปีสดุท้ายของ

แบบจาํลองเทียบกบัปีฐาน  
(องศาเซลเซยีส) 

GFDL-R30 0.5° lat. x 
0.5°long. 

1965-1990 2010-2029  

และ 2040-2059 

B2  0.56 (อุณหภมูเิฉลีย่) 

MM5-RCM 45 x 45 km2 และ 
15 x 15 km2 

1970-1990 2010-2039 A2  0.8-1.0 (อุณหภมูสิงูสดุ) 

A1B  0.4-0.8 (อุณหภมูสิงูสดุ) 

PRECIS2 25 x 25 km2 1980-1989 2010-2099 A2  2.0-4.0 (อุณหภมูสิงูสดุ) 

RegCM32 20 x 20 km2 1961-2000 2031-2070 A1B  2.0-2.5 (อุณหภมูเิฉลีย่) 

ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๔ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดทําโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สําคัญ โดยได้ทบทวนการศึกษา
ด้านการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคตระยะยาว พบว่า การจําลองสภาพภูมิอากาศที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่
สูงสําหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกนั้น ได้มีดําเนินการศึกษาโดยการใช้
แบบจําลอง Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) เง่ือนไขที่ใช้กําหนดข้อมูลนําเข้าสําหรับการ
จําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการศึกษาน้ี คือ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
๓๖๐ ส่วนในล้านส่วน เป็นความเข้มข้นที่ใช้คํานวณภูมิอากาศในช่วงเวลาปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
เปรียบเทียบ และเพ่ิมความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน
เพ่ือจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคต ทั้งน้ีผลของการจําลองภูมิอากาศภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวโดยแบบจําลอง 
CCAM บ่งช้ีว่าแนวโน้มของอุณหภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงเล็กน้อย ภายใต้เง่ือนไขก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน แต่อุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปัจจุบันเมื่อก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในอนาคตภายใต้
สถานการณ์จําลองน้ีจะอยู่ในช่วง ๑-๒ องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงด้านระยะเวลา
ที่มีอากาศร้อนหรือเย็นจะเห็นได้ชัดกว่า กล่าวคือ จํานวนวันที่มีอากาศร้อน หรือวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 
๓๓ องศาเซลเซียสจะเพิ่มขึ้นอีก ๒-๓ สัปดาห์ต่อปี และจํานวนวันที่มีอากาศเย็น หรือวันที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า 
๑๕ องศาเซลเซียสจะลดลงอีก ๒-๓ สัปดาห์ต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่า ในอนาคต ฤดูร้อนในภูมิภาคนี้จะมี
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ระยะเวลายาวนานข้ึนและฤดูหนาวจะสั้นลง นอกจากน้ัน ผลจากแบบจําลองยังแสดงให้เห็นว่าสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคตภายใต้เง่ือนไขที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้นเป็น ๕๔๐ 
และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน จะมีฝนตกเพ่ิมมากขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐ ทั้งภูมิภาค (Southeast Asia 
START Regional Center 2006) ผลการศึกษาในระยะต่อมาได้สรุปมาจากการจําลองสถานการณ์สภาพ
ภูมิอากาศอนาคตในโครงการ “การจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพ้ืนที่ข้างเคียง” ซึ่ง
เป็นผลสืบเน่ืองจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ The Met Office Hadley Center for Climate Change ซึ่งเป็น
หน่วยวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักร โดยเป็นการจําลองสภาพภูมิอากาศท่ี
มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่สูง และครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดตลอดจนประเทศข้างเคียงเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคน้ีอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในอนาคตภายใต้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) 
แนวทาง A2 คือ แนวทางที่คล้ายกับลักษณะการพัฒนาของโลกที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นโลกที่
มีความแตกต่างและหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพัฒนาจะ
เน้นการเจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม และนําไปสู่ความเข้มข้นของก๊าซเรือน
กระจกในช้ันบรรยากาศท่ีสูงถึง ๑,๒๕๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ (๒) แนวทาง B2 
คือ แนวทางการพัฒนาแบบสมดุล และเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในช้ันบรรยากาศท่ี ๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑ และ (๓) แนวทาง 
A1B คือ แนวทางการพัฒนาที่มีการใช้พลังงานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง กล่าวคือ มีการนําพลังงานชีว
มวลมาใช้อย่างผสมผสานและสมดุลกับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมและมีความ
ร่วมมือระหว่างโลกและภูมิภาคอย่างสมดุล ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศที่ 
๘๕๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ และในการวิเคราะห์สภาพอากาศในแต่ละแนวทาง
เลือกใช้ผลจากแบบจําลอง ๔ ชนิดได้แก่ ปริมาณนํ้าฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิ
ตํ่าสุดรายวัน ทิศทางและความเร็วลมรายวัน โดยแบ่งช่วงการศึกษาเป็น ๔ คาบเวลา คาบละ ๓๐ ปี คือ ปี 
ค.ศ.๑๙๘๐-๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๕๒) ซึ่งกําหนดเป็นปีฐาน (baseline) ของการศึกษา และปีอนาคต ๓ 
คาบเวลา คือ ช่วงต้น กลาง และปลายคริสต์ศตวรรษ ได้แก่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๒) 
ปี ค.ศ. ๒๐๔๐ – ๒๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๘๓ – ๒๖๑๒) และปี ค.ศ. ๒๐๗๐ – ๒๐๙๙ (พ.ศ. ๒๖๑๓ – ๒๖๔๒)  
และทําการสรุปผลการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับภาพรวมทั้งประเทศตาม
ช่วงของคาบเวลาศึกษา ในเชิงของค่าเฉล่ีย ความแปรปรวน และความเบ่ียงเบนจากกันและกันของลักษณะ
อากาศในอนาคตเป็นรายจังหวัด ซึ่งในที่น่ีจะสรุปผลการศึกษาในส่วนของภาพรวมของประเทศ ดังน้ี  

ปรมิาณน้ําฝน ผลสรุปการคํานวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรายปีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทั่วทุก
ภาคของประเทศไทยทั้งในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนตกเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
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อย่างย่ิง ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ในส่วนของจํานวนวันที่ฝนตกในรอบปี ซึ่งใช้เกณฑ์คือ วันที่มีฝนตกเกิน
กว่า ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป พบว่าจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแต่ละปีในเกือบทุกพ้ืนที่ยังคงใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมา
ในอดีต แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความยาวนานของฤดูฝนที่อาจจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันมากนัก แต่ปริมาณนํ้าฝนในแต่ละปีของเกือบทุกพ้ืนที่จะเพ่ิมขึ้น จึงอาจจะบ่งช้ีว่าปริมาณนํ้าฝนที่ตกใน
แต่ละคร้ังในอนาคตจะเพ่ิมสูงขึ้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าฝนที่ตกแต่ละคร้ังจะตกหนักมากขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต 
ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่อภาวะนํ้าท่วมฉับพลัน น้ําหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด  

อุณหภูมิสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแบบ A2 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในประเทศไทยในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษก่อนมากนัก แต่ในช่วงกลาง และปลายคริสต์ศตวรรษเป็นต้นไป มีแนวโน้มอุณหภูมิ
สูงสุดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ภาค ส่วนสภาพอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซ
เรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ B2 ก็เป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมสูงขึ้นในเกือบทุก
พ้ืนที่ในประเทศไทยเช่นกัน แต่เพ่ิมสูงขึ้นในระดับที่ตํ่ากว่าแนวทาง A2 เล็กน้อย ในส่วนของระยะเวลาที่มี
อากาศร้อนในรอบปี หรือวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียสน้ัน ผลสรุปแสดงให้เห็นว่า 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ีผ่านมา บริเวณที่มีจํานวนวันที่มีอากาศร้อนมากที่สุดอยู่ในบริเวณภาคกลาง ตะวันตก
และตอนกลางของภาคใต้ โดยมีจํานวนวันที่มีอากาศร้อนยาวนานถึงประมาณ ๕-๖ เดือนต่อปี และนานมากถึง 
๗-๘ เดือนต่อปีในบางพื้นที่ ผลจากการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าฤดูร้อนจะยืดยาวขึ้นในเกือบทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจยาวนานขึ้นกว่าเดิมถึง ๒-๓ เดือนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษน้ี   

อุณหภูมิตํ่าสุด สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยมี
แนวโน้มที่อุณหภูมิรายวันตํ่าสุดเฉล่ียจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจเพ่ิมสูงขึ้น ๓-๔ องศาเซลเซียสในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แบบ A2 ส่วนภายใต้สถานการณ์แบบ B2 อุณหภูมิรายวันตํ่าสุดเฉล่ียตลอดปีก็มีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
แต่เป็นไปในระดับที่ตํ่ากว่าแนวทางแบบ A2 กล่าวคือ ประมาณ ๒-๓ องศาเซลเซียส ในส่วนของระยะเวลาที่มี
อากาศเย็นในรอบปีโดยเฉลี่ยน้ัน ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษน้ี พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนจะมีจํานวนวันที่อุณหภูมิตํ่ากว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ยาวนานที่สุดประมาณ ๑-๒.๕ เดือน โดยยังคงมี
พ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ากว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ยาวนานกว่า ๒ เดือนปรากฏให้เห็นอยู่ทางตอนบนของพ้ืนที่ แต่
ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นน้ีจะหดสั้นลง โดยเริ่มเห็นได้ต้ังแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษและเห็นได้อย่างชัดเจน
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแบบ A2 ทั้งน้ี พ้ืนที่ที่จะมีอุณหภูมิตํ่ากว่า ๑๖ องศาเซลเซียส จะเหลืออยู่เพียงตามพ้ืนที่
เทือกเขาบางแห่งเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบ B2 จะเปลี่ยนน้อยกว่า โดย
บางส่วนของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีระยะเวลาที่อากาศเย็นประมาณ ๑ 
เดือนอยู่บ้าง แต่พ้ืนที่ดังกล่าวก็มีแนวโน้มลดลง  
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ทิศทางและความเร็วลม สรุปผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ตอนบนของประเทศที่อยู่ลึกเข้าไปใน
แผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ ๑๐๐ ปีข้างหน้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัดปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมที่พัดปกคลุมยังคงมีค่าเฉล่ียใกล้เคียง
กับที่เคยเป็นมาในอดีต การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับทิศทางและความเร็วของลมเริ่มปรากฏในพ้ืนที่ใกล้ชายฝ่ัง
ต้ังแต่บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก และในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรย่ืนออกมา
จากแผ่นดินจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดี การใช้ข้อมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศน้ีมีข้อควรคํานึงถึงความไม่สอดคล้องของข้อมูลอัน
เน่ืองมาจากผลจากปรากฏการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ผลจากภูมิอากาศในพ้ืนที่เฉพาะ (micro climate) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นน้ัน ดังน้ันการศึกษาด้านการจัดทําภาพฉายอนาคตของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะต่อไป จึงควรที่จะต้องพิจารณาถึงอิทธิพลต่างๆ ในระดับท้องถิ่นที่อาจส่งผล
กระทบต่อภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือนํามาปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองภูมิอากาศต่อไป 
(ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔)  

๒.๔ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบและ
ภาคส่วนต่างๆ และอาจทําให้ระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เช่น ป่าไม้ แหล่งนํ้า เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อภาคส่วนที่ต้องพ่ึงพาปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคการ
ท่องเที่ยว การต้ังถิ่นฐานของชุมชน เป็นต้น ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นความเสี่ยงหรือ
แรงกดดันที่เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ย่ังยืน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขาดประสิทธิภาพ ทําให้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงขึ้น จากการทบทวนการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๔) สรุป
สาระสําคัญได้ ดังน้ี  

ผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวกายภาพ การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อพืช ๒๒ ชนิดในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้สภาพภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก HadCM3 GCM ตามแนวทางการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 โดยประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในช่วงทศวรรษท่ี ๒๐๕๐ พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่
ส่งผลต่อจํานวนสายพันธ์ุของพืชอย่างมีนัยสําคัญ แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ คือ การกระจายตัว
ของสายพันธ์ุต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปและมีอัตราการหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะพืชตระกูลที่มีใบเขียวตลอดปี 
ทั้งน้ีผลการศึกษาพบว่าพืช ๑๐ ชนิด จาก ๒๒ ชนิดจะสูญเสียสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
ส่วนอีก ๑๒ ชนิดที่เหลือน้ันจะมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น โดยพืชสายพันธ์ุที่เป็นไม้ผลัดใบจะมีการขยายแหล่ง
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กระจายพันธ์ุ (distribution range) ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณตะวันตกและบริเวณ
ตอนบนของภาคเหนือ (Trisurat et al. 2009) นอกจากน้ี การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยาบริเวณที่สูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) ในอุทยานแห่งชาติเขา
พนมเบญจา จังหวัดกระบ่ี ซึ่งคาดว่าจะถอยร่นขึ้นสู่บริเวณพื้นที่ในระดับช้ันความสูงมากขึ้น และพ้ืนที่ป่าชาย
เลน (mangrove forest) ซึ่งมีความสําคัญในการเป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surges) 
เป็นแหล่งวางไข่ของปลาและหอยต่างๆ เป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งเช้ือเพลิงจากฟืนที่สําคัญสําหรับชุมชน
ท้องถิ่น อีกทั้งยังทําให้เกิดการหมุนเวียนสารอาหารจากบริเวณต้นนํ้า และเป็นระบบนิเวศที่ช่วยปรับคุณภาพ
นํ้าให้ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดกระบ่ีในอีก ๒๕ ปี
ข้างหน้าอาจส่งผลให้พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณจังหวัดกระบ่ีลดลง ร่นเข้ามาในแผ่นดิน โดยเฉลี่ย ๑๘ เมตร 
(Southeast Asia START Regional Center and WWF 2008)  

ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การจําลองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าว 
ภายใต้สถานการณ์จําลองสภาพภูมิอากาศท่ีก๊าชเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นสองเท่า ซึ่งโดยปกติแล้วการ
ที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิม แต่หากอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจะทํา
ให้ผลผลิตลดลง ผลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในอนาคตจะสูงขึ้นประมาณ ๔-๕ 
องศาเซลเซียส และปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘-๑๕ โดย พบว่าผลผลิตข้าวของประเทศไทยในอนาคตอาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง อยู่ในช่วงร้อยละ +๙.๓ ถึง -๐.๙ และร้อยละ +๖.๔ ถึง -๑๑.๖ (Matthews et al. 1997) 
ในระยะต่อมา ได้มีการศึกษาผลกระทบจากต่อผลผลิตข้าว ๓ พ้ืนที่ในประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย 
สกลนคร และสระแก้ว โดยแบบจําลองผลผลิตการเกษตร Decision Support System for Agro 
Technology Transfers (DSSAT version 4.0) (Hoogenboom et al. 1998) และใช้ข้อมูลสภาพอากาศ
รายวันในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุด ปริมาณฝน 
รังสีจากดวงอาทิตย์ ประกอบกับรูปแบบการจัดการทางการเกษตรและคุณสมบัติของดิน โดยนํามาคํานวณ
ผลผลิตข้าวในอนาคต ภายใต้สถานการณ์จําลองภูมิอากาศ ๓ สถานการณ์ด้วยกัน ได้แก่ ช่วงปีฐานซึ่งเป็นการ
คํานวณผลผลิตอนาคตภายใต้ภูมิอากาศจําลองในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ ๓๖๐ ส่วนในล้านส่วน โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้ภูมิอากาศอนาคตเมื่อก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตข้าวเพียง
เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพภูมิอากาศอนาคตเม่ือก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ 
ส่วนในล้านส่วน นั้น แม้ว่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ความแปรปรวนของผลผลิตรายปีก็
เพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยพ้ืนที่ทั้ง ๓ จังหวัด มีผลผลิตข้าวโดยเฉล่ียในช่วงปีฐาน ๒,๕๒๒ (+๒๑๖) กิโลกรัมต่อ
เฮกตาร์ ภายใต้เง่ือนไขสภาพภูมิอากาศที่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน 
ผลผลิตข้าวโดยเฉล่ียจะเป็น ๒,๕๕๒ (+๒๗๐) กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และภายใต้เง่ือนไขสภาพภูมิอากาศที่มีก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน จะมีผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยคือ ๒,๘๓๖ (+๕๔๐) 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ นอกจากน้ัน ยังพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวในปีที่ฝนตกน้อย ฝนตกปานกลางและ



๓๙ 

 

 

ฝนตกมาก พบว่าผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันมากนัก (Buddhaboon et al. 2005) นอกจากน้ี ยังมีการจําลอง
ผลผลิตข้าวบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยข้อมูลจากแบบจําลองผลผลิตจาก DSSAT และข้อมูล
ภูมิอากาศจากแบบจําลอง CCAM ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวใน
พ้ืนที่ดังกล่าว สภาพอากาศในอนาคตจะทําให้ผลผลิตจากข้าวมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 
๑.๔๘ ถึง ๑๕.๒๙ และในบางพ้ืนที่ผลผลิตจะสูงขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๕ (Southeast Asia START Regional 
Center 2006) (Chinvanno et al. 2008a) และผลจากการวิเคราะห์ข้าวหอมพันธ์ุขาวดอกมะลิ KDML 105 
บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ก็ได้ผลดีขึ้นเช่นเดียวกัน (วิเชียร เกิดสุข และคณะ ๒๕๔๗) 

ผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่หลักชนิดอ่ืนๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ได้รับ
ผลกระทบต่างๆ กัน โดยมีการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําให้ผลผลิต
จากข้าวโพดและอ้อยในจังหวัดขอนแก่นเพ่ิมขึ้น แต่ผลผลิตจากมันสําปะหลังจะลดลง เมื่อก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมขึ้น ระยะเวลาในการเติบโตของอ้อยจะสั้นลง ส่วนผลผลิตจากมันสําปะหลังน้ันมีแนวโน้มลดลงในปีที่ฝนตก
น้อยและฝนตกปานกลาง แต่จะเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปีที่มีฝนมากภายใต้สภาพอากาศอนาคตเมื่อความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศยังส่งผลให้วันแตกก่ิงของมันสําปะหลังเกิดเร็วขึ้น ค่าดัชนีการเก็บเก่ียวลดลง แต่ค่าดัชนีของพ้ืนที่ผิว
ใบ (leaf area index) จะเพ่ิมขึ้น ยกเว้นในช่วงปีที่มีฝนตกน้อย (สหัสชัย คงทน และคณะ ๒๕๔๗) นอกจากน้ี 
ยังมีการศึกษาซึ่งได้ใช้เครื่องมือและชุดข้อมูลเดียวกัน พบผลกระทบในทางบวกจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ต่อผลผลิตอ้อยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ (Jintrawet and Prammanee 2005) อย่างไรก็ดี 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตต่อผลผลิตข้าวในช่วงทศวรรษ ๒๐๒๐ (พ.ศ. 
๒๕๖๓) ทศวรรษ ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และทศวรรษ ๒๐๘๐ (พ.ศ. ๒๖๒๓) ในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น 
และร้อยเอ็ด ซึ่งใช้แบบจําลองการเจริญเติบโตของข้าว CRES และใช้ข้อมูลภูมิอากาศในอนาคตจาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 GCM ตามแนวทางการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 และคํานวณ
เพ่ิมรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลง
ร้อยละ ๒๔ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในช่วงปีฐาน ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ – ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙) โดย
ผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะลดลง ได้แก่ ข้าวสายพันธ์ุ KDML 105 ซึ่งลดลงร้อยละ ๑๕ และข้าวสายพันธ์ุ RD6 
ลดลงร้อยละ ๕.๕ ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น (Ansul 2009) 

การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มีการศึกษาโดย
ละเอียดที่สุดในระยะที่ผ่านมาเป็นการศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตข้าว อ้อย 
มันสําปะหลังและข้าวโพดของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (เกริก ป้ันเหน่งเพ็ชร และคณะ ๒๕๕๒) ใช้แบบจําลองผลผลิตการเกษตร DSSAT4 โดยใช้
ข้อมูลภูมิอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 ตามแนวทางการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
แบบ A2 และ B2 ตลอดช่วงศตวรรษที่ ๒๑ และคํานวณเพ่ิมรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับ
ท้องถิ่น PRECIS ซึ่งได้ผลสรุปว่าผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจาก



๔๐ 

 

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้นมันสําปะหลัง อย่างไรก็ตาม รูปแบบความแปรปรวนของสภาพอากาศใน
อนาคตส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนไปด้วยเช่นกัน และถึงแม้ว่าผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากนัก แต่บางพ้ืนที่จัดว่าเป็นพ้ืนที่วิกฤตต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศซึ่งผลผลิตในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พ้ืนที่ทํานานํ้าฝนหรือข้าวนาปี ตลอดจนพ้ืนที่
ปลูกอ้อยและมันสําปะหลังทางภาคเหนือของประเทศ และในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนทํานาข้าวและพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวโพดท่ีได้รับผลกระทบจะขยายขอบเขตไปในหลายพ้ืนที่ ผลจากการประเมินพบว่า สาเหตุหลักที่ทําให้ผล
ผลิตข้าวลดลงได้แก่ ธาตุอาหารในดิน และการกระจายตัวของฝน ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตมันสําปะหลังลดลง 
เน่ืองจากคุณสมบัติของดินและปริมาณนํ้าฝนที่ไม่สัมพันธ์กัน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเป็นปัญหาหลักใน
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง นอกจากน้ี ผลผลิตข้าวโพดจะลดลงเนื่องจากการขาดน้ําในระยะออกดอก 
โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดออกไหมและช่วงที่ปรากฏช่อเกสรตัวผู้ (เกริก ป้ันเหน่งเพ็ชร และคณะ ๒๕๕๒) 
แผนภาพที่ ๒-๑๓ ถึง ๒-๑๗ แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ จากแบบจําลอง
สถานการณ์ภูมิอากาศในอนาคต  

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๓ การเปลีย่นแปลงผลผลติข้าวนาน้าํฝน/ขา้วนาปี ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต 



๔๑ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๔   การเปลีย่นแปลงผลผลิตข้าวนาชลประทานฤดูแล้ง/ข้าวนาปรังภายใต้สภาพ 
                        ภูมิอากาศในอนาคต 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๕   การเปลีย่นแปลงผลผลิตอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต 



๔๒ 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๖ การเปลีย่นแปลงผลผลติมันสําปะหลงัภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต 

 

 

แผนภาพที่ ๒-๑๗ การเปลีย่นแปลงผลผลติข้าวโพดภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต  
ท่ีมา: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๕๔ 



๔๓ 

 

 

ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ํา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งนํ้า โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนรายปี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทาง
ลม มีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งนํ้า เน่ืองจากเป็นตัวกําหนดปริมาณนํ้าที่เกิดจากลุ่มนํ้า ผลจาก
แบบจําลองวัฏจักรน้ํา Variable Infiltration Capacity (VIC) โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศอนาคตจาก
แบบจําลองภูมิอากาศ CCAM แสดงให้เห็นว่าลุ่มนํ้าสาขาส่วนใหญ่ของแม่นํ้าโขงในประเทศลาวและประเทศ
ไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่ปริมาณนํ้าจะมากขึ้นเน่ืองจากปริมาณฝนที่ตกเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์
ในปีที่ฝนตกมากในช่วงทศวรรษที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้าน
ส่วน น้ัน เกือบทุกลุ่มนํ้าสาขาของแม่น้ําโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณสูงขึ้น และจะเพ่ิม
สูงขึ้นอีก ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตกน้อย พบว่า แหล่งนํ้าสาขาในหลายๆ พ้ืนที่ จะมีปริมาณนํ้าน้อยลง 
ภายใต้สภาพภูมิอากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน แต่ภายใต้สภาพ
อากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน แม้ในปีที่มีฝนน้อย ปริมาณนํ้าจาก
เกือบทุกลุ่มนํ้าก็ยังเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน (Southeast Asia START Regional Center 2006) ผลการศึกษา
อีกช้ินหน่ึงซึ่งเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขงในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(พ.ศ. ๒๕๗๓) ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงฤดูแล้ง ส่วน
ทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้งน้ี คาดว่าปริมาณฝนรายปีโดยรวมทั้งประเทศจะเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
จะมีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณ์ว่าการไหลของนํ้าบนผิวดิน (run-off) และ
การเกิดนํ้าท่วมจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งจุดเด่นของการศึกษาน้ีเป็นการใช้ชุดข้อมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก รวม
ทั้งสิ้น ๑๑ แบบจําลอง ซึ่งทําให้สามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลน้ีได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
(Eastham et al. 2008)  

การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ีพบว่าการขยายตัวของเมือง การทําลายป่า และการเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมน้ัน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรนํ้าและพ้ืนที่กักเก็บนํ้าแล้วใน
ปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลให้ปริมาณนํ้าฝนลดลง อีกทั้งระยะเวลาของฤดูแล้งยาวนานข้ึน 
ซึ่งระยะเวลาฤดูแล้งที่ยาวนานมากขึ้นน้ีส่งผลทําให้ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือกิจการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น และถ้า
หากในอนาคตมีความต้องการนํ้ามันปาล์มในปริมาณสูงจากกลไกตลาดหรือนโยบายของรัฐ ก็อาจส่งผลให้มี
การกักเก็บนํ้าเพ่ือใช้ในการปลูกปาล์มนํ้ามัน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีทําให้ความต้องการนํ้าโดยรวมสูงขึ้น 
นอกเหนือจากน้ัน นํ้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจะทําให้เกิดการแทรกของน้ําเค็มแพร่กระจายเข้าไปในช้ันนํ้าจืดชายฝั่ง
และก่อให้เกิดการปนเป้ือนของน้ําเค็มในบ่อนํ้าต้ืนซึ่งเป็นแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ส่งผลให้มีความต้องการนํ้าจากแหล่งธรรมชาติแหล่งอ่ืนมากขึ้นอีกด้วย (Southeast Asia START 
Regional Center and WWF 2008)  

อุณหภูมิที่สูงขึ้นและฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการการระเหยของนํ้า ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณนํ้าที่ต้องการใช้และปริมาณนํ้าที่มีอยู่ในแหล่งนํ้า การศึกษาจากการ
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จําลองภูมิอากาศโดยแบบจําลองภูมิอากาศโลก CCGCM2 และ HadCM3 GCM ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ิมสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และ B2 โดยทําการคํานวณเพ่ิมรายละเอียดพ้ืนที่บริเวณ
ทางตอนล่างของแม่นํ้าเจ้าพระยาในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และ 
ค.ศ. ๒๐๘๐ (พ.ศ. ๒๖๒๓) แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตํ่าสุดจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่
ความช้ืนสัมพัทธ์จะลดลง ส่งผลให้การคายระเหยสูงสุดของนํ้าเพ่ิมสูงขึ้นประมาณร้อยละ ๐.๔ ถึง ๒.๖๗ และ
ร้อยละ ๐.๐๖ ถึง ๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๘)  
(Chaowiwat and Likitdecharote 2009) การเปลี่ยนแปลงการคายระเหยสูงสุดจะส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการใช้นํ้า จากการประเมินสถานการณ์อนาคตภายใต้สภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพ่ิมขึ้นจาก ๓๖๐ ส่วนในล้านส่วน ในปัจจุบัน เป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน ในอนาคต 
โดย CSIRO (Southeast Asia START Regional Center 2006) พบว่าการคายระเหยนํ้ามีแนวโน้มที่จะลดลง
เพียงเล็กน้อย ภายใต้เง่ือนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ 
ส่วนในล้านส่วน แต่การคายระเหยนํ้าจะเพ่ิมขึ้นภายใต้เง่ือนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นการแปรปรวน
ระหว่างฤดูกาล ซึ่งการระเหยของนํ้าจะมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งแต่จะลดลงในฤดูฝน นอกจากน้ี การคํานวณ
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าได้ผลสรุปว่า นาข้าวอาจมีความต้องการนํ้าตํ่าลงในช่วงฤดูฝน ภายใต้เง่ือนไขสภาพ
อากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน แต่จะต้องการใช้นํ้า
เพ่ิมขึ้นในช่วงเร่ิมการเพาะปลูก ภายใต้เง่ือนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน (Noimunwai 2008)  

การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนจะทําให้การจัดการทรัพยากรนํ้าในอนาคตมีความซับซ้อนและ
ยากข้ึน จากการศึกษาความสมดุลของนํ้าในลุ่มนํ้าแม่กลอง โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลอง
ภูมิอากาศโลก ECHAM4 ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และ
คํานวณเพ่ิมรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับท้องถิ่น PRECIS (Chinvanno et al. 2009) ในช่วง
ทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) ทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๙๕ (พ.ศ. 
๒๖๓๘) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ปริมาณนํ้าฝนที่เพ่ิมขึ้นจะทําให้การขาดแคลนนํ้าลดลง แต่การจัดการนํ้าในเข่ือน
ศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีความยุ่งยากขึ้นเน่ืองจากจะต้องมีการปล่อยนํ้าเพ่ือควบคุมการ
แพร่กระจายของน้ําทะเลบริเวณปากแม่นํ้า โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณนํ้าในลํานํ้าลดตํ่าลง 
(Rojrungtavee 2009) นอกจากน้ัน จากการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลจะย่ิงทําให้ปัญหาการแทรกตัวของ
น้ําเค็มบริเวณปากแม่นํ้ารุนแรงมากขึ้นด้วย การศึกษาบริเวณแม่นํ้าท่าจีน โดยใช้สถานการณ์จําลองการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ IPCC ภายใต้เง่ือนไขสถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคต
แบบ A1FI (ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเป็น ๑,๕๕๐ ส่วนในล้านส่วน) และ B1 (ความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเป็น ๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน) พบว่าการแทรกตัวของนํ้าเค็มจะ
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต (สนิท วงษา และคณะ ๒๕๕๒) 
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ผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ําทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ในประเทศไทย อันเป็นผลเน่ืองจาก
การละลายของน้ําแข็งและการขยายตัวของมวลนํ้าในมหาสมุทรจากอุณหภูมินํ้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น (Parry et al. 
2007) แต่การวิเคราะห์ระดับนํ้าทะเลในอ่าวไทย บริเวณเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูลสถิติ ๕๖ ปีที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๐ – ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๓๙) ไม่พบ
แนวโน้มของระดับนํ้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น ในทางตรงข้าม ระดับนํ้าทะเลบริเวณอ่าวไทยแสดงแนวโน้มลดลง ๓๖ 
เซนติเมตรต่อศตวรรษ โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดเซาะชายฝั่งเน่ืองจาก
ตะกอนดินจากแม่นํ้าสายหลักต่างๆ ลดลง (Vongvisessomjai 2006) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่ได้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับในอดีต จากการประเมินโดยเคร่ืองมือ Dynamic 
Interactive Vulnerability Assessment (DIVA) แสดงให้เห็นว่าระดับนํ้าทะเลปานกลางบริเวณจังหวัดกระบ่ี
ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และ ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) จะเพ่ิมขึ้น ๑๑  เซนติเมตร และ 
๒๑ เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงปีฐาน คือ ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) นอกจากน้ัน อิทธิพลจาก
ลมท้องถิ่นก็ยังมีผลให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นในบางฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia START Regional Center and WWF 2008)  

ผลกระทบต่อชุมชนและการต้ังถ่ินฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ โดยเฉพาะการท่ีอุณหภูมิเพ่ิม
สูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า การศึกษาซึ่งได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
รายวันในช่วงฤดูกาลต่างๆ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุดจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก HadCM3 
ว่า ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ
สูงสุดด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียวและไม่ได้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพภูมิอากาศในอนาคตอาจจะทําให้ผลที่ได้จากการคาดการณ์ตํ่า
กว่าความเป็นจริง (Parkpoom, and Harrison, 2008) สําหรับการศึกษาโดยกลุ่ม Water Utilization 
Program – Finland team (WUP Fin) ที่ Mekong River Commission (MRC) ได้แสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตพ้ืนที่นํ้าท่วมในลุ่มแม่นํ้าสงคราม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามการจําลอง
สถานการณ์สภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM ภายใต้เง่ือนไขสภาพอากาศเมื่อความ
เข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน (Southeast Asia START Regional 
Center, 2006) ซึ่งผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ปริมาณฝนในลุ่มนํ้าโขงในอนาคตอาจทําให้สภาพนํ้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม
แม่นํ้าสงครามตอนล่างมีขอบเขตที่กว้างกว่าปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
โดยรอบ  

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมสูงขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ เป็นสาเหตุให้
เกิดโรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่มาจากนํ้ามากขึ้น (Parry et al. 2007) การศึกษาซึ่งใช้ผลจาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลก ๓ แบบ คือ ECHAM1, UKTR และ GFDL89 พบว่าในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๕๐ 
(พ.ศ. ๒๕๙๓) อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมสูงขึ้น ๑.๑๖ องศาเซลเซียสจากปีฐาน ค.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๘๐ (พ.ศ. 
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๒๔๗๔ – ๒๕๒๓) ซึ่งจะส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งน้ี ผลจากแบบจําลองโรค
ไข้เลือดออก Epidemic Potential (EP Model) ระบุว่า แนวโน้มโรคไข้เลือดออกจะระบาดมากที่สุด ในช่วง
เดือน เมษายน – พฤษภาคม โดยมีระยะที่เช้ือเพ่ิมจํานวน (log growth phase) เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ 
เดือน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม (Jonathan et al. 1998)  

ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและรูปแบบการ
กระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจัยที่สําคัญทางสมุทรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ายังมีไม่มี
การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ แต่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ริเริ่มจัดทําการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความ
เปราะบางของคลัสเตอร์ทางการท่องเที่ยว ทั้ง ๑๔ คลัสเตอร์ซึ่งมีรูปแบบความเสี่ยงแตกต่างกันไป (ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ๒๕๕๒) 

จากการทบทวนการศึกษาด้านการประเมินคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีข้อจํากัดขององค์ความรู้ในด้านน้ีอยู่มาก 
เน่ืองจากยังคงมีปริมาณงานศึกษาวิจัยไม่มากและยังไม่ครอบคลุมในทุกด้านของผลกระทบ นอกจากน้ี การ
คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากแบบจําลองภูมิอากาศของโลก
ที่มีสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ น้ัน ก็ยังมีข้อจํากัดในเร่ืองความไม่แน่นอนของการคาดการณ์ 
ทั้งจากผลกระทบของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนต่างๆ ที่เช่ือมโยงต่อกันและ
กัน ผลกระทบในระดับท้องถิ่น รวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองของระบบนิเวศ
และระบบของมนุษย์ นอกจากน้ี สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศที่ใช้ใน
แบบจําลอง เป็นสถานะระดับโลกซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศ ทําให้อาจมีความ
คลาดเคลื่อนในแง่ของช่วงเวลาได้ เน่ืองจากอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ผลกระทบจากภูมิอากาศน้ันอาจจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และหากเกิดขึ้นแล้วจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง การเตรียมการรับมือ
ของแต่ละระบบและภาคส่วนต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงต้องใช้แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศน้ีไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบหรือภาคส่วน
โดยตรง แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบชีวภาพกายภาพต่างๆ น้ัน จะมีผลต่อความเสี่ยง
ของภาคส่วนซึ่งพ่ึงพาระบบต่างๆ เหล่านั้น ดังน้ัน จึงนําผลกระทบต่อระบบชีวภาพกายภาพดังกล่าวมาใช้เป็น
ตัวแทน (proxy) ในการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยความเสี่ยงภายใต้ภูมิอากาศ ณ 
เวลาใดเวลาหน่ึงน้ันจะขึ้นกับโอกาสในการเปิดรับ (exposure) ของระบบและภาคส่วน ซึ่งจะเสริมด้วยความ
อ่อนไหว (sensitivity) ของระบบหรือภาคส่วนต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งน้ี 
ระดับความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ ขึ้นกับรูปแบบความเก่ียวข้องหรือ ความสัมพันธ์ที่ระบบ
หรือภาคส่วนมีต่อผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีผลต่อระดับความ
อ่อนไหวต่อตัวแปรทางภูมิอากาศท่ีไม่เหมือนกันก็ได้ การประเมินความเสี่ยง หรือผลกระทบจากการ
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เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศน้ันอาจทําได้หลายแบบ ทั้งการประเมินโดยใช้การรวบรวมความคิดเห็น หรือการใช้
แบบจําลองต่างๆ ได้แก่ แบบจําลองด้านการเกษตร หรือทรัพยากรนํ้า ตัวอย่างเช่น แบบจําลองทางด้าน
ผลผลิตพืช (crop model) และแบบจําลองทางอุทกวิทยา (hydrological model) ซึ่งค่อนข้างจะเป็น
แบบจําลองที่มีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอ่ืนๆ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจําลองจะออกมาในเชิง
ปริมาณทําให้ง่ายต่อการประเมินและทําได้ค่อนข้างสะดวก แต่ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่าผลที่ได้น้ันจะถูกต้อง
หรือดีที่สุดเสมอไป ในบางครั้งยังอาจจะต้องใช้ความคิดเห็นร่วมพิจารณาด้วยเช่นกัน โดยเป็นการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ จากน้ันจึงเช่ือมโยงระหว่างผลกระทบน้ีเข้ากับความเสี่ยงภายใต้บริบททิศทางการพัฒนาในอนาคตที่
ได้สร้างไว้ ว่าจะสามารถดําเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ในอนาคตได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากสามารถดําเนิน
ทิศทางการพัฒนาที่คาดหวังไว้ต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ภูมิอากาศน้ันๆ โดยอาจปรับเปล่ียนบางประการ ก็
แสดงว่าระบบหรือภาคส่วนน้ันๆ ไม่มีความเปราะบาง (vulnerability) แต่มีศักยภาพในการรับมือ (coping 
capacity) ที่เพียงพอ และในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถดําเนินแนวทางการพัฒนาน้ันต่อไปได้ ระบบหรือ
ภาคส่วนน้ันๆ ก็ควรจะมีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ีควรที่จะต้อง
วิเคราะห์การดําเนินมาตรการต่างๆ ในเชิงต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้ ซึ่งถ้าหากอยู่ในวิสัยที่รับได้ มาตรการ
ต่างๆ เหล่าน้ันก็จัดว่าเป็นแนวทางที่สมควร แต่ถ้าไม่ได้ ต้องย้อนกลับมาทบทวนดูว่า ทิศทางการพัฒนาที่เรา
คาดหวังไว้นั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ก็เป็นได้  

ความเปราะบางอาจจะสรุปในรูปของความสัมพันธ์ของความเสี่ยง (risk) หรือการเปิดรับและความ
อ่อนไหวต่อภูมิอากาศกับขีดความสามารถในการรับมือ ดังน้ี  

    และ 

  

โดยที่ระบบหรือภาคส่วนใดๆ จะเปราะบางต่อภูมิอากาศมากหรือน้อยขึ้นกับสัดส่วนระหว่างความเสี่ยง
กับขีดความสามารถในการรับมือ อย่างไรก็ดี การทําให้ความเสี่ยงเป็น ๐ และ/หรือความเปราะบางน้อยมากๆ 
โดยเพ่ิมความสามารถในการรับมือให้สูงมากๆ น้ัน มักจะเป็นไปได้ยาก ทั้งในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
ดังน้ันโดยส่วนใหญ่ ระบบและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม จําเป็นต้องบริหารความเสี่ยงโดยพยายามให้เกิดความ
พอดีของความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือ นอกจากน้ี เรื่องที่ควรให้ความสําคัญอีกเรื่องหน่ึงสําหรับ
การประเมินความเสี่ยง คือ สเกลเชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ (ภูมิศาสตร์) สําหรับการตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทาง
ภูมิอากาศ และลักษณะอากาศ โดยที่ระบบหรือภาคส่วน น้ันจะมีอยู่หลายระดับ และจะมีความสัมพันธ์ในเชิง
เวลา ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาพอากาศ ถ้าในระยะสั้นๆ จะเรียกว่า weather event หรือ
ลักษณะอากาศ ซึ่งจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือสภาพอากาศช่วงเวลาประมาณ ๑๐ ปี หรือ 
ทศวรรษ โดยระบบหรือภาคส่วนในระดับครัวเรือน ระดับตําบล หรือระดับอําเภอโดยท่ัวไปจะตอบสนองกับ
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ลักษณะอากาศหรือ weather event ในระยะสั้นๆ มากกว่า หรือจะเป็นการสนใจเรื่องเฉพาะหน้าช่วงเวลาไม่
เกิน ๒-๓ ปี หรือสนใจในระดับรายวัน แต่ถ้าเป็นการตอบสนองต่อสภาพอากาศของระบบหรือภาคส่วนใน
ระดับใหญ่ขึ้น เช่น ระดับภาค ระดับลุ่มนํ้า และระดับประเทศ ขึ้นไป สเกลในระดับพ้ืนที่เป็นระดับล้านไร่หรือ
หลายล้านไร่ การมองประเด็นเรื่องของ climate event หรือภูมิอากาศในระยะยาวจะมีความสาคัญมากขึ้น 
เน่ืองจากเป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวซึ่งอาจครอบคลุมช่วงระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี หรือเป็นศตวรรษ 
ซึ่งจะมองภาพการเปลี่ยนแปลงที่ยาวขึ้น ดังน้ัน การเตรียมการสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนี้
จะต้องมีการจัดรูปแบบในลักษณะที่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต่อเน่ือง และ
สื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนที่ให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับระดับการจัดการของพ้ืนที่ด้วย (ศูนย์
เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๕๔) 

 

๒.๕ การตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

(๑)  กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พิมพ์
เผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือยืนยันถึงสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศโลก และคาดการณ์ถึงภัยคุกคามที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การละลายของภูเขาน้ําแข็งและธารนํ้าแข็ง การ
เพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลในมหาสมุทร การก่อตัวรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยคร้ังขึ้น เป็นต้น ผลการ
ประเมินดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระดับโลกขึ้น โดยกําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) เพ่ือใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือจากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
จําเป็นในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมให้สัตยาบันเป็นภาคีในกรอบ
อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งน้ี กรอบอนุสัญญาฯ ได้กําหนดพันธกรณีแก่ประเทศภาคี 
โดยใช้หลักการ “ความรับผิดชอบร่วมกันที่แตกต่าง” หรือ “common but differentiated 
responsibilities” โดยจําแนกประเทศภาคีเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคผนวกที่ ๑ คือ ประเทศอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาแล้วที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมาก่อน จัดเป็นกลุ่มที่มีต้องมีพันธกรณีที่เป็นรูปธรรมใน
การลดก๊าซเรือนกระจก เช่น มีเป้าหมายการลด กลุ่มภาคผนวกที่ ๒ คือ ประเทศพัฒนาแล้วตามภาคผนวกท่ี 
๑ แต่ไม่รวมประเทศท่ีมีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ (จากสังคมนิยมเป็นทุนนิยม) โดยกลุ่มน้ี จัดเป็นกลุ่มที่
ต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างศักยภาพ ให้แก่ประเทศ
กําลังพัฒนาในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
กลุ่มนอกภาคผนวกที่ ๑ คือ ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง ดังน้ัน ต้ังแต่การให้สัตยาบันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึง
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ปัจจุบัน ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ ๑ ซึ่งไม่มีพันธกรณีที่จะต้องต้ังเป้าหมายการลด แต่มี
พันธกรณีในการ (๑) จัดทําและปรับปรุงบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้
ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ทราบ (๒) จัดทําแผนของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือลด
ก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ซึ่งรวมถึง พลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้ และการจัดการของ
เสีย (๔) สนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ป่าไม้ ชีวมวล และระบบนิเวศ ทั้งบนบก 
ชายฝ่ัง และทางทะเล (๕) ประสานความร่วมมือเพ่ือรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๖) คํานึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการกําหนดนโยบายและแผนด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (๗) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้อง (๘) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เชิงวิชาการ เชิงเศรษฐสังคม และเชิงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๙) ส่งเสริมความร่วมมือในการให้การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักแก่
สาธารณชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๑๐) จัดทํารายงานแห่งชาติ ครอบคลุมข้อมูลบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก สถานการณ์และการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เผยแพร่ให้แก่
ประเทศภาคีทราบ โดยประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ ๑ จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการจัดทํา
รายงานแห่งชาติดังกล่าว การดําเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ สามารถแบ่งเป็น ๒ ช่วงหลัก ดังน้ี  

(๑.๑)  การดําเนินงานสําหรับช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Pre-2020)  

การประชุมสมัชชาภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP) สมัยที่ ๓ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกําหนดพันธกรณี
ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกําหนดเป็นตัวเลขเป้าหมายการลดในภาพรวมและเป้าหมายรายประเทศ
สําหรับกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ และกําหนดระยะพันธกรณี (ระยะเวลาเป้าหมาย) โดยในระยะพันธกรณีที่ ๑ (First 
Commitment Period) คือ ภายในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ประเทศกลุ่มภาคผนวก
ที่ ๑ มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมให้ได้ ร้อยละ ๕ จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 
ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) นอกจากน้ี พิธีสารเกียวโตยังได้กําหนดกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศไว้ ๓ 
รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) กลไกการซื้อขายหน่วยก๊าซเรือนกระจก หรือ 
คาร์บอนเครดิต ระหว่างประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ ด้วยกันเอง (Emission Trading) (๒) การลงทุนดําเนิน
โครงการลดก๊าซ เรื อนกระจกร่ วม กันระหว่างประ เทศก ลุ่มภาคผนวกที่  ๑  ด้ วย กัน เอง  (Joint 
Implementation) และ (๓) การลงทุนดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างประเทศในและ
นอกกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ หรือที่เรียกว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM)  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งการให้สัตยาบันต่อ
พิธีสารเกียวโตส่งผลให้ประเทศไทยสามารถร่วมดําเนินกลไก CDM กับประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ ได้ ต่อมา
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. ๒๕๕๕) ณ กรุงโดฮา รัฐ
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กาตาร์  ประเทศภาคีพิธีสารฯ ได้มีมติ (ข้อตัดสินใจที่ 1/CMP.8) แก้ไขพิธีสาร โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี (๑) 
กําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ เป็นร้อยละ ๑๘ จากระดับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ภายในระยะพันธกรณีที่ ๒ ได้แก่ ช่วงปี ค.ศ. 
๒๐๑๓-๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓) (๒) เพ่ิมเติมประเภทก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมก๊าซไนโตรเจนไตร
ฟลูออไรด์ (NF3) ในการกําหนดเป้าหมายและระยะพันธกรณีที่ ๒ ของพิธีสารเกียวโต มีประเทศภาคีในกลุ่ม
ภาคผนวกที่ ๑ ที่ขอสงวนสิทธ์ิไม่เข้าร่วม/ไม่เสนอเป้าหมายในระยะพันธกรณีที่ ๒ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศภาคีที่ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในระยะ
พันธกรณีที่ ๒ ตามความเหมาะสม ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศภาคีที่ขอถอนตัวจากการเป็นภาคี
พิธีสารเกียวโต ได้แก่ ประเทศแคนาดา สําหรับประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ จึง
ยังไม่มีพันธกรณีในรูปแบบของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระยะพันธกรณีที่ ๑ และ ๒ (จนถึง
ปลายปี ค.ศ. ๒๐๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๓)         

พิธีสารเกียวโตถือเป็นกลไกความร่วมมือระดับโลกในการกําหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยกําหนดเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวยังคง
มีข้อจํากัดบางประการที่ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ข้อจํากัดหลัก ได้แก่การที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ ๑ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัดสินใจไม่เข้าร่วมเป็นภาคีของพิธีสารฯ ดังน้ัน การกําหนดเป้าหมายและกลไก
ความร่วมมือภายใต้พิธีสารฯ ดังกล่าวจึงไม่ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มภาคผนวกท่ี 
๑ มีข้อกังวลใจถึงความไม่เป็นธรรมที่สหรัฐอเมริกาไม่มีพันธกรณีที่เป็นรูปธรรม หรือไม่มีเป้าหมายในการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนและเทียบเคียงกันได้ ทั้งน้ี การที่สหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารเกียวโตน้ัน 
สืบเน่ืองจากมติของรัฐสภาที่ไม่เห็นชอบให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นภาคีและมีพันธกรณีในข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใด หากข้อตกลงน้ันไม่ครอบคลุมหรือไม่กําหนดพันธกรณีของประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในปัจจุบันด้วย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ดังน้ัน 
แนวโน้มของการเจรจาข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นความพยายามท่ีจะให้มี
ข้อตกลงใหม่ นอกเหนือจากพิธีสารเกียวโต ที่มีผลผูกพันครอบคลุมประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่
ของโลก โดยได้จัดต้ังกระบวนการเจรจาในรอบแรก ได้แก่ Ad Hoc Working Group on Long Term 
Cooperative Action (AWG-LCA) ซึ่งระบุให้กําหนดข้อตกลงให้แล้วเสร็จภายใน ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. 
๒๕๕๒) ในการประชุม COP สมัยที่ ๑๕ ณ กรุงโคเปนฮาเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม
ไม่สามารถมีมติเก่ียวกับข้อตกลงใหม่ร่วมกันได้ จนกระทั่งการประชุม COP สมัยที่ ๑๗ ณ เมืองเดอร์บัน 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อ ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่ประชุมจึงได้จัดต้ังกระบวนการเจรจาในรอบที่ ๒ 
หรือรอบปัจจุบันขึ้น ได้แก่ Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action 
(ADP) ซึ่งระบุให้กําหนดข้อตกลงใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในการประชุม COP 
สมัยที่ ๒๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
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นอกจากการกําหนดกระบวนการในการเจรจา ที่ประชุม COP ยังมีความพยายามในการกําหนด
เป้าหมายในการรักษาระดับการเพ่ิมของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน ๒ องศาเซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยในยุคก่อนอุตสาหกรรม เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) ในระยะยาว ซึ่งการกําหนดเป้าหมายที่ ๒ 
องศาเซลเซียสน้ันจะเช่ือมโยงไปถึงระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศซึ่ง IPCC ได้เคย
นําเสนอไว้ที่ ๔๕๐ ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm) ซึ่งจะเช่ือมโยงไปถึงเส้นทางของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (emission pathway) ของโลกที่สอดคล้องกัน นอกจากน้ี ยังได้กําหนดกลไกในการช่วย
ผลักดันให้ประเทศภาคีเร่งดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกําหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วแสดงเจตจํานง 
(pledge) ของพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation 
Commitments) และให้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาแสดงเจตจํานงของแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดยสมัครใจ โดยกําหนดปีเป้าหมายไว้
ที่ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งสอดคล้องกับระยะพันธกรณีที่ ๒ ของพิธีสารเกียวโต ถือเป็นความพยายามในการให้
ประเทศที่ไม่เข้าร่วมหรือไม่กําหนดเป้าหมายในระยะพันธกรณีที่ ๒ ของพิธีสารเกียวโต แสดงเจตจํานงเก่ียวกับ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของตน สําหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อจัดทําเจตจํานงการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA Pledge) โดยผล
การศึกษาระบุถึงเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ ๗-๒๐ ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
เม่ือเทียบกับกรณีปกติในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (กรณีปกติ ได้แก่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕)  

อย่างไรก็ดี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 
UNEP) ได้จัดทํารายงานเกี่ยวกับเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก โดยนําเสนอว่าเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการรักษาระดับการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกภายในปี ค.ศ. ๒๑๐๐ ไม่ให้เกิน ๑.๕ – ๒ องศา
เซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในยุคก่อนอุตสาหกรรมน้ัน  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรจะ
เพ่ิมขึ้นถึงจุดสูงสุด (peak) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 
๒๐๒๐ ควรมีค่าเฉลี่ยมัธยฐานที่ประมาณ ๔๔ พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (gigatonnes of 
carbon dioxide equivalent: GtCO2e) และลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยมีค่าเฉลี่ย
มัธยฐานของอัตราการลดเท่ากับร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจะอยู่ที่ ๓๗ พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ และในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะอยู่ที่ ๒๑ 
พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (UNEP ๒๐๑๒) นอกจากน้ี รายงานของ UNEP ยังได้นําเสนอการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ emission pathways ระหว่างเส้นทางที่จะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส เส้นทางตามท่ีประเทศต่างๆ ได้ประกาศเจตจํานงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไว้ (emission reduction pledges) และเส้นทางกรณีไม่มีการดําเนินนโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (business-as-usual: BAU) โดยพบว่าถึงแม้จะมีการดําเนินการตามเจตจํานงก็ยังคงไม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียสได้ โดยมีความแตกต่างหรือช่องว่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (emission gap) ของปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่ต้องลดลงให้ได้อีกเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส อยู่
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ประมาณ ๘ พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ และในกรณี BAU ช่องว่างดังกล่าวจะสูงถึงประมาณ ๑๔ 
พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๖) การประเมินช่องว่าง
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ที่ประชุม COP มีมติให้กระบวนการเจรจา ADP มีการ
พิจารณาถึงการลดหรือขจัดช่องว่างดังกล่าว (close the emission gap) ในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
นอกเหนือจากการพิจารณากําหนดข้อตกลงใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐   

(๑.๒)  การดําเนินงานสําหรับช่วงหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Post-2020)  

กระบวนการเจรจา ADP ที่จัดต้ังขึ้นโดยที่ประชุม COP สมัยที่ ๑๗ น้ัน มีวัตถุประสงค์หลักประการ
หน่ึงเพ่ือเป็นเวทีให้ประเทศภาคีเจรจาข้อตกลงใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ซึ่งจะมาแทนที่พิธี
สารเกียวโต โดยเป็นที่คาดหวังว่าข้อตกลงใหม่น้ีจะครอบคลุมประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของ
โลก และให้มีการกําหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างเป็นรูปธรรม 
ในขณะที่จัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับน้ี กระบวนการเจรจายังคงดําเนินอยู่ และมีกําหนดจะแล้วเสร็จภายใน ปี 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการประชุม COP สมัยที่ ๒๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งน้ี ในการประชุม COP สมัย
ที่ ๑๙ ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเชิญชวนให้ประเทศภาคี ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา 
เตรียมการเก่ียวกับการเสนอ Intended Nationally Determined Contributions: INDCs ซึ่งเป็นการแสดง
เจตจํานงของแต่ละประเทศที่จะมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดข้อตกลงใหม่
ดังกล่าว โดยขอให้ประเทศภาคีเสนอข้อมูลดังกล่าวแต่เน่ินๆ ก่อนการประชุม สมัยที่ ๒๑ (เช่น ภายในไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับประเทศที่พร้อม) โดยข้อมูลที่นําเสนอควรจะมีความชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจ
ได้ง่าย พร้อมกันน้ี ได้เชิญชวนให้ประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนการเตรียมการดังกล่าวของประเทศกําลังพัฒนา
ด้วย ซึ่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการดําเนินการจัดทํา 
INDCs ของประเทศ โดยจะทําการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและกําหนดเป็น
เป้าหมายระยะยาวภายหลัง ปี ค.ศ. ๒๐๒๐  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง มีศักยภาพความพร้อมทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในเวทีนานาชาติให้มีการดําเนินการเชิงรุก
และมีบทบาทท่ีสําคัญมากขึ้น ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมของข้อมูล ทั้งปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมและรายสาขาต่างๆ รวมถึงศักยภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือประกอบการพิจารณาการกําหนดนโยบายที่จะดําเนินการภายในประเทศและ
นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรัดกุมและครอบคลุม เพราะนอกจาก
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญระดับโลกแล้ว ยังมีนัยสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศอีกด้วย เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงไปถึงนโยบายพลังงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของกิจกรรม
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมถึงนโยบายรายสาขาอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพาณิชย์ คมนาคม 
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มในการนําประเด็นเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นเง่ือนไขที่ใช้กําหนด
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มาตรฐานสินค้าสําหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในแง่มุมหน่ึงก็มีข้อดีในการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงก็เป็นเคร่ืองมือหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barrier) 
เพ่ือลดความได้เปรียบทางต้นทุนการผลิตของสินค้าจากประเทศกําลังพัฒนา และถึงแม้ว่ากรอบอนุสัญญาฯ 
จะได้มีการกําหนดในเร่ืองของความช่วยเหลือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ ก็ยังคงมี
ข้อจํากัดในทางปฏิบัติเน่ืองจากมีความขัดแย้งกับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual property rights) เช่นที่มีระบุไว้ภายใต้กรอบ WTO (World Trade Organization) เป็นต้น 
ทั้งน้ี ประเทศไทยซึ่งขณะน้ียังคงอยู่ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถรับความช่วยเหลือด้านการเงิน การ
เสริมสร้างศักยภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงควรมีบทบาทในการเร่งผลักดันให้กลไกความช่วยเหลือ
เหล่าน้ีเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และผลักดันให้มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําพัฒนาการดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค  

(๒)   แนวทางการดําเนินงานภายในประเทศ หากพิจารณาจากนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ จะเห็นได้ว่านโยบายและแผนหลักๆ ของประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นต้น มีแนวคิดและทิศทางที่ส่งเสริมการ
ดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว เน่ืองจากในการจัดทํานโยบายและแผน
ดังกล่าว ได้ระบุเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญประการหน่ึงสําหรับประเทศ 
สําหรับการจัดทํานโยบายและแผนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง ได้มีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เป็นกรอบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นฉบับแรก ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(๑) การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๒) การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมแหล่งดูดซับก๊าซบนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (๓) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๔) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (๕) การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๖) การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งน้ี การจัดทําแผน
แม่บทฯ ฉบับน้ี จึงเป็นการกําหนดกรอบแนวทางในระยะที่ต่อเน่ืองจากยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ ดังกล่าว 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีนโยบายและมาตรการรายสาขาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได้แก่ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี 
แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนา
ระบบขนส่งที่ย่ังยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๓ เป็นต้น ทั้งน้ี ได้นํา
แผนด้านพลังงานและคมนาคมขนส่งมาเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการจัดทําเจตจํานงการดําเนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศด้วย การกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง



๕๔ 

 

 

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ จึงไม่ได้เริ่มจากสุญญากาศ แต่เป็นการต่อยอดการดําเนินงานที่มีอยู่แล้ว 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วน มีความต่อเน่ืองของการดําเนินงานเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาระยะยาว และมีความสอดคล้องกับการดําเนินงานของนานาประเทศ นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มและสถานการณ์ต่างๆ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ ดังน้ี  

กรอบแนวทางที่ ๑ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญกับภาคส่วนที่มี
ความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพตํ่าในการรับมือกับผลกระทบ เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ชุมชนในพ้ืนที่ เสี่ยงภัยธรรมชาติ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มธุรกิจที่จําเป็นต้องพ่ึงพาสภาพอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในการหาเลี้ยงชีพ เช่น ภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนที่ ดําเนินการโดย
ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น นอกจากน้ี ควรเร่งผลักดันมาตรการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และมาตรการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ลดแรงกดดันต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรักษาหรือเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบอ่ืนๆ ที่เกิดจากการเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ในการเข้าถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําของรายได้ประชากรในท่ีสุด     

กรอบแนวทางท่ี ๒ มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจก โดยผลักดันนโยบายการพัฒนาพลังงานท่ีปล่อย
คาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วน
ต่างๆ เช่น คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร เมือง เป็นต้น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าในหลายสาขา การขยายแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมภาคส่วน
อ่ืนๆ โดยใช้หลักการสมประโยชน์ (win-win) หรือการมีประโยชน์ร่วมกัน (co-benefits) เช่น การเปลี่ยน
ของเสียเป็นพลังงาน การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย และการสร้างศักยภาพให้สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกเพ่ิมเติม สําหรับภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก  

กรอบแนวทางที่ ๓ มุ่งเน้นการขับเคล่ือนนโยบายและแผนที่เก่ียวข้องให้มีผลในทางปฏิบัติและ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความเชื่อมโยงกับการปรับทิศทางการพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และมุ่งสู่การเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า จึงจําเป็นต้องวางแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางดังกล่าวได้ ทั้งการพัฒนาเรื่องฐานข้อมูลและองค์ความรู้ประกอบการ
กําหนดนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรรองรับทิศทางการพัฒนาใน
รูปแบบใหม่ การสร้างความตระหนักรู้ของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจในบทบาทที่



๕๕ 

 

 

ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานที่ย่ังยืน รวมถึงการสอดประสานการดําเนินงานภายในและระหว่างประเทศ
ให้สามารถส่งเสริมและต่อยอดซึ่งกันและกัน  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ตามกรอบแนวคิด DPSIR สามารถนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการ
ตอบสนองต่อปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางการตอบสนองต่อทั้ง Driving Forces Pressure และ Impacts ที่มีความ
ครอบคลุม (comprehensive) รวมถึงเสริมแนวทางที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้เข้มแข็งขึ้น แผนภาพที่ ๒-๑๘ แสดง
การเช่ือมโยงกรอบแนวคิด DPSIR ไปสู่การจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๙๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

 

กลอ่งท่ี ๒-๑ การประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิด DPSIR ในการจดัทําแผนแมบ่ทรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

 
แผนภาพ ๒-๑๘ การประยกุตใ์ช้กรอบแนวคิด DPSIR ในการจดัทาํแผนแม่บท 

จากแผนภาพ ๒-๑๘ อกัษร D แสดงถึง Driving Forces หรือ Drivers ไดแ้ก่ ทศิทางการพฒันา ซึง่เป็น

ปัจจยัทีก่่อใหเ้กิด P คอื Pressure แรงกดดนัทีก่่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในทีน้ี่ คอื การปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคสว่นต่างๆ ซึ่งจาํแนกเป็นกิจกรรมรายสาขา (sector) ทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ ตามทีร่ะบุในรายงานแหง่ชาต ิโดยแรงกดดนัดงักลา่ว มีท ัง้สว่นทีเ่กิดจากประเทศไทยเอง และสว่นทีเ่กิดจาก

ประเทศอืน่ๆ กิจกรรมรายสาขาดงักลา่วเป็นแรงกดดนัใหเ้กิด S หรอื State คอืสถานการณห์รือสภาพสิง่แวดลอ้มที่

เปลี่ยนแปลงไป ในทีน้ี่ ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรทางภูมิอากาศตา่งๆ ซึง่สง่ผลกระทบ I หรือ Impacts ตอ่

ภาคส่วนหลกัๆ สาํคญัของประเทศ เช่น การจดัการนํา้ เกษตร ท่องเที่ยว เป็นตน้ ทัง้น้ี ไดก้าํหนดวสิยัทศัน ์หรือ 

ภาพฉายของสถานการณ์ที่มุ่งหวงัไว ้ไดแ้ก่ การที่ประเทศไทยมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(climate resilience) และมีการเติบโตทีป่ล่อยคารบ์อนตํา่ (low-carbon growth) ตามแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยืน 

และเพ่ือนาํไปสูค่วามมุ่งหวงัดงักล่าว จงึกาํหนดแนวทางการตอบสนอง หรือ R (Response) ตอ่ทศิทางการพฒันา 

ตอ่แรงกดดนั และตอ่ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน  

 
 

 



ป ไ ี ิ ้ ั ่ ป ี่ ป ิ ี ิ โ ี่ป ่ ์ ่ํ ั ี่ ั่ ื

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
ประเทศไทยมภีูมคิุม้กันต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมกีารเติบโตทีปล่อยคาร์บอนตําตามแนวทางการพัฒนาทียังยืน

(๑) เป้าหมายระยะสั้น กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกาํหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถในประเด็นหลักๆ ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน 
่ ่(๒) เป้าหมายระยะกลาง กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถในส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดเป้าหมายทีแ่สดงถึง

ผลลัพธ์ (outcome) ของการดําเนินงานในระยะกลาง 
(๓) เป้าหมายระยะยาว กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๙๓ โดยกําหนดเป้าหมายทีแ่สดงถึงผลลัพธ์ ของการดําเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายต่อเนื่อง ซึ่งระบุตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ควรมีการติดตามข้อมูล

้ ิ ้ ั ่ ี่ ิ ใ ั ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสร้างกลไกให้ • เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักร้ของภาคีการพัฒนาในทก• เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักร้ของภาคีการพัฒนาในทก

ุ ู
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
ประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการแนวทางและมาตรการใน
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาค

ลดอตราการปลอยกาซเรอนกระจกของประเทศ และสรางกลไกให
เกิดการเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืน

• เสรมสรางศกยภาพและความตระหนกรูของภาคการพฒนาในทุก
ระดับ เพื่อสร้างความพร้อมในการดําเนินมาตรการตามนโยบายและ
แผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เสรมสรางศกยภาพและความตระหนกรูของภาคการพฒนาในทุก
ระดับ เพื่อสร้างความพร้อมในการดําเนินมาตรการตามนโยบายและ
แผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศู ุ

ส่วนและทุกระดับ • พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
พัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืน

• พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
พัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืนพฒนาแบบปลอยคารบอนตาอยางยงยน พฒนาแบบปลอยคารบอนตาอยางยงยน 

๑. การปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิอากาศ

๒. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปลอ่ย
คาร์บอนต่ํา

๓. การสร้างขดีความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิอากาศภูมอากาศ คารบอนตา เปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ

๑.๑ การจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง
(ทส./กษ./วท./มท./ทก./อก./พน./กต./กห.)

๑.๔ สาธารณสุข
(สธ./นร./ศษ/วท/มท.)

๒.๑ การผลิตไฟฟ้า
(พน./อก./ทส./วท./นร./ศธ./กษ.)

(๒) การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม

๓.๑ การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และ
เทคโนโลยี

๓.๓ การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้าง
ศั กยภาพด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

(๑) การจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
(๒) การสร้างความพร้อมในการรับมือและลด
ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
( ) ั ี่ ั ั

(๑ )  การเฝ้ าระวั งและป้ องกันโรคและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(๒ ) ่ ิ ้ ึ ิ

(๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน
ก า รบ ริ หา ร จั ดกา รกา รผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าที่ มี
ป ิ ิ ป ่ ์ ่ํ

ุ ุ
(๓) การส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่
ปล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๕ ภาคของเสีย
(ทส /มท /กค /อก /พณ /ยธ /นร /วท /

เทคโนโลย
(ทส./นร./วท./ศธ./กษ./พน./คค./อก./ 

ทก./กต.) 

(๑) การพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัย
โ โ ี

ศกยภาพดานการเปลยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(ศธ./นร./วท./มท./เอกชน)
(๑) กลุ่มสถานศึกษาและนักวิชาการ

ื่(๓) การจดการความเสยงจากอุทกภยและภย
แล้ง
๑.๒ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
(กษ./ทส./มท./ทก./วท./พณ./อก./ศธ./

(๒ ) การสงเสรมการเขาถงบรการทาง
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
๑.๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(ทส/ มท./วท./ยธ./เอกชน/NGO) 

ประสทธภาพและปลอยคารบอนตา
๒.๒ การคมนาคมขนส่ง
(คค./พน./ทส./มท./กค./รง./เอกชน)
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและ

(ทส./มท./กค./อก./พณ./ยธ./นร./วท./

ศธ./เอกชน)

(๑) การลดปริมาณการเกิดของเสีย
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย

(๒) การพัฒนาเทคโนโลยี
๓.๒ การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(หน่วยงานที่ รับผิดชอบ:  ทส./ยธ./กค./

(๒) กลุ่มการสือสารสาธารณะ
(๓) กลุ่มบุคลากรและองค์กรของรัฐ
(๔) กลุ่มธุรกิจเอกชน
๓.๔ แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่

นร./รง./กก.)
(๑) การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
(๒) การสร้างความพร้อมในการรับมือและ
ป ั ั ่ ป ี่ ป ิ

( ๑ )  ก า ร ส ง ว น รั ก ษ า แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความ
สมบูรณ์
(๒) ํ ั ใ ้ ี ใ ้

ขนส่ง
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อย

์ ่ํ

และการสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็น
พลังงาน
๒.๖ ภาคการเกษตร
(กษ /นร /วท /ศธ /มท /กค )

(

กษ . /พณ . /กต . /อก . /มท . /พณ . /นร . /
เอกชน/NGO)
(๑ )   กลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการ

ี่

๓.๔ แนวทางความรวมมอระหวางประเทศท
เ กี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(ทส./กต./กค./วท./นร./ศธ./พณ./อก./

ปรบตวตอการเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ
(๓) การรักษาความมั่นคงทางอาหาร
๑.๓ การท่องเที่ยว
(กก./ทส./มท./ศธ./นร./วท./ทก./วธ./ 

(๒) การกากบดูแลและควบคุมใหมการใช
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๑.๖ การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของ
มนุษย์

คารบอนตา
(๓) การจัดการอุปสงค์การเดินทาง
๒.๓ การใช้พลังงานภายในอาคาร
(พน./มท./อก./ทส./นร./เอกชน)

(กษ./นร./วท./ศธ./มท./กค.)

(๑) การจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ําและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม
(๒) การสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒) กลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ํา
(๓) กลไกการขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง

ยธ./เอกชน) 
(๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเจรจาและ
ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ
(๒) การบรณาการเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อม

อก./พณ.)
(๑) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(๒) ี่ ่ ปั ั ิ

ุ
(พม./มท./ทม./ทส./NGO)
(๑) การลดความเสี่ยงและความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ
(๒) ้ ้ ี

(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใน
อาคาร
(๒) การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ของเกษตร
๒.๗ ภาคป่าไม้
(ทส./นร./วท./ศธ./มท./เอกชน)

ั ื

เกยวของ (๒) การบูรณาการเรองการคาและสงแวดลอม

(๒) การลดความเสยงตอปจจยทางภูมอากาศ (๒) การสรางความพรอมและขดความสามารถ
ในการปรับตัวของชุมชน

๒.๔ ภาคอุตสาหกรรม
(อก./ทส./นร./วท./ศธ./พน./กค./พณ./
มท./เอกชน)
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ

๒.๘ ภาคการจดการเมือง
(ทส./มท./คค./นร./เอกชน)

๑) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
(๒) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

ลดของเสีย กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลัก



๕๗ 

 

 

 
ส่วนที่ ๓  

แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 

๓.๑  วิสัยทัศน์ ๒๕๙๓    

ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าตาม
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๓.๒  พันธกิจ  

(๑)   พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่าอย่างย่ังยืน  

(๒)   สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิด
การบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วน
และทุกระดับ 

(๓)   ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบปล่อย
คาร์บอนตํ่าอย่างย่ังยืน  

(๔)  เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพ่ือสร้างความพร้อมใน
การดําเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๓  เป้าหมาย    

การกําหนดเป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 
แบ่งเป็นเป้าหมาย ๓ ระยะ ได้แก่  

(๑) เป้าหมายระยะสั้น กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไก
และสร้างขีดความสามารถในประเด็นหลักๆ ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน  

(๒) เป้าหมายระยะกลาง กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไก
และสร้างขีดความสามารถในส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดเป้าหมายที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (outcome) ของการดําเนินงานในระยะกลาง  

(๓) เป้าหมายระยะยาว กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๙๓ โดยกําหนดเป้าหมายท่ีแสดงถึงผลลัพธ์ 
ของการดําเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายต่อเน่ือง ซึ่งระบุตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ที่ควรมีการติดตามข้อมูล
เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง  



๕๘ 

 

 

แผนภาพที่ ๓-๑ แสดง roadmap ในภาพรวมของเป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓  

(๑) เป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙)  

ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ มี ๔ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๑.๑) มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 

(๑.๒) สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพ้ืนที่ประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่ 

(๑.๓) ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

(๑.๔) มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง
ในภาพรวมของประเทศและรายสาขา 

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก มี ๒ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๑.๕) มีการจัดทําเป้าหมายและ Roadmap การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะ
กลางและระยะยาว และมีการกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาวใน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความพร้อม  

(๑.๖) มีการจัดต้ังกลไกภายในประเทศที่เหมาะสมโดยใช้มาตรการผสมผสาน ทั้งเชิง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน มี ๕ เป้าหมาย ได้แก่  

(๑.๗) มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

(๑.๘) มีข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 
(๑) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขาที่

เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการของเสีย รวมถึงมีการจัดทํากรณีฐาน 
(Business-as-usual: BAU)๑ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ 

(๒) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ
ซื้อขายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและโดยสมัครใจ 

                                           
๑ กรณีฐาน (Business-as-usual: BAU) ในที่นี้ หมายถึง การกําหนดปีฐานสําหรับกรณีที่ยังไม่มีการดําเนินมาตรการใดๆ เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก 
โดยจะมีการประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานไว้ เพ่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการดําเนินมาตรการแล้ว  



๕๙ 

 

 

(๓)  ระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม สําหรับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 

(๔) ฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

(๑.๙) มียุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย  

(๑)  แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในราย
สาขาที่จําเป็น เช่น การจัดการนํ้า อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การ
สาธารณสุข เป็นต้น  

(๒)  แผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๓) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(๔) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อย

คาร์บอนตํ่าและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

(๑.๑๐) ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑.๑๑) มีการจัดต้ังกลไกภายในประเทศเพ่ือรองรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี 
และการเสริมสร้างศักยภาพ จากต่างประเทศ  

 (๒) เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ มี ๗ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๒.๑) มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร และการ
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงระบบคาดการณ์และ
เตือนภัยการระบาดของแมลงและศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ 

(๒.๒) มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ 

(๒.๓) มีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นกลไกระดับประเทศ 

(๒.๔) พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 



๖๐ 

 

 

(๒.๕) สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้นเท่ากับพ้ืนที่
อนุรักษ์สูงสุดที่ควรเป็น (maximum conservation area)  

(๒.๖) ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝ่ังที่ได้รับผลกระทบ ตาม
แนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ  

(๒.๗) มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครบทุกพ้ืนที่เสี่ยง 

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก มี ๓ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๒.๘) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ ๗-๒๐๒ ในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔)๓        

(๒.๙) มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศอย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔)๔  

(๒.๑๐) สัดส่วนของเทศบาลท่ีมีพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อ
คนเพ่ิมขึ้น 

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน มี ๒ เป้าหมาย ได้แก่  

(๒.๑๑) มีการนําเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) มาใช้ในระดับประเทศ 

(๒.๑๒) มีการพัฒนามาตรฐานกลไกและเครื่องมือการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้
มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถเช่ือมโยงกับกลไกและเคร่ืองมือระดับนานาชาติได้  

(๓) เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายต่อเนื่อง๕  

ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ มี ๑๖ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๓.๑) สัดส่วนพ้ืนที่และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  

(๓.๒) สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ิมขึ้น 

(๓.๓) สัดส่วนของเกษตรกรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการอบรมการป้องกัน บรรเทา และ
หลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น 

                                           
๒

 ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงระดับความสําเร็จในการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องและการ
ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณ ท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
๓ กําหนดปีเป้าหมายเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) 
๔ กําหนดปีเป้าหมายเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) 
๕ เป้าหมายต่อเนื่อง ได้แก่ เป้าหมายท่ีควรมีการประเมินติดตามเป็นระยะ และควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายและปีเป้าหมายท่ีชัดเจนขึ้นใน
กระบวนการแปลงแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ไปสู่แผนปฏิบัติการ 



๖๑ 

 

 

(๓.๔) สัดส่วนของเกษตรกรผู้ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น 

(๓.๕) สัดส่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัจจัยทางภูมิอากาศต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในภาคการเกษตรลดลง  

(๓.๖) สัดส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดินและนํ้าต่อพ้ืนที่ประสบ
ภัยธรรมชาติซ้ําซากเพ่ิมขึ้น 

(๓.๗) สัดส่วนทรัพยากรนํ้าผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรนํ้าผิวดินทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

(๓.๘) สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงนํ้าสะอาดเพ่ิมขึ้น 

(๓.๙) สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

(๓.๑๐) จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง 

(๓.๑๑) จํานวนประชากรเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง  

(๓.๑๒) สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคท่ีได้รับการจัดต้ัง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเพ่ิมขึ้น 

(๓.๑๓) สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจากโรคท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยทางภูมิอากาศต่อ
ประชากรลดลง 

(๓.๑๔) จํานวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุลดลง 

(๓.๑๕) สัดส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น 

(๓.๑๖) ระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น (วัดจากดัชนีรวม) 

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก มี ๘ เป้าหมาย ได้แก่ 

(๓.๑๗) ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 
เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๗๓)๖ 

(๓.๑๘) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

(๓.๑๙) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนส่งทางบกลดลง 

(๓.๒๐) สัดส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าและที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  

(๓.๒๑) จํานวนพ้ืนที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open dumping) ลดลง 

                                           
๖ กําหนดปีเป้าหมาย เป็นปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) 
 



๖๒ 

 

 

(๓.๒๒) สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และ
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

(๓.๒๓) สัดส่วนการเผาในพ้ืนที่เกษตรลดลง  

(๓.๒๔) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง 

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน มี ๑ เป้าหมาย ได้แก่  

(๓.๒๕) สัดส่วนของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่นที่มีแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับแนวทางการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่าและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น 



ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
  มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ อย่าง

ครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
  สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษา 

พื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
  ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ 

ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ
  มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งใน

ภาพรวมของประเทศและรายสาขา

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  มีการจัดทําเป้าหมายและ Roadmap การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะกลาง และ

ระยะยาวและมีการกําหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาว ใน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความพร้อม

  มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศที่เหมาะสมโดยใช้มาตรการผสมผสาน ทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์
      และกฎหมาย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา   

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
  มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  มีข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

(๑) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขาที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลง การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการของเสีย รวมถึงมีการจัดทํากรณีฐาน (Business-as-usual: 
BAU) ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ
(๒ ) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขาย 
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและโดยสมัครใจ
(๓) ระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม สําหรับ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
(๔) ฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  มียุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบด้วย 

(๑) แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรายสาขา ที่
จําเป็น เช่น การจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข เป็นต้น 
(๒) แผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๓) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๔) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ําและ ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา

  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาการดําเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อรองรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการ
เสริมสร้างศักยภาพ จากต่างประเทศ

ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
  มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตรและการจัดการ      

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
  มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยทางภูมิอากาศ
  มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นกลไกระดับประเทศ
  พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
  สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับพื้นที่อนุรักษ์สูงสุด

ที่ควรเป็น (maximum conservation area) 
  ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการ ที่

เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 
  มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบ

ทุกพื้นที่เสี่ยง

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง เมื่อ

เทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔)       
  มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕    

(ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคนเพิ่มขึ้น

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
  มีการนําเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) มาใช้ในระดับประเทศ
  มีการพัฒนามาตรฐานกลไกและเครื่องมือการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้มี 

ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถเชื่อมโยงกับกลไกและเครื่องมือระดับนานาชาติได้

ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
  สัดส่วนพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
  สัดส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการอบรมการป้องกัน บรรเทาและหลีกเลี่ยง   

ภัยธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนของเกษตรกรผู้ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัจจัยทางภูมิอากาศต่อมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์รวมในภาคการเกษตรลดลง 
  สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน้ําต่อพื้นที่ประสบภัย 

ธรรมชาติซ้ําซากเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น
  จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง
  จํานวนประชากรเด็กอายุต่ํากว่า ๕ ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 
  สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้า 

ระวังโรคเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจากโรคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิอากาศต่อประชากรลดลง
  จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ลดลง
  สัดส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
  ระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น (วัดจากดัชนีรวม)

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบ 

กับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๗๓)
  สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนส่งทางบกลดลง
  สัดส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ําและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
  จํานวนพื้นที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open dumping) ลดลง
 สัดส่วนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น
  สัดส่วนการเผาในพื้นที่เกษตรลดลง
  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง

ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
  สัดส่วนของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ

รองรับแนวทางการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ําและการปรับตัวต่อผลกระทบจาก         
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

ระยะสัน้ (๒๕๕๙)

ระยะกลาง (๒๕๖๓)

ระยะยาว (๒๕๙๓) และต่อเนื่อง

แผนภาพที่ ๓-๑ Roadmap ของเป้าหมายระยะต่างๆ ในแผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓



๖๔ 

 

 

๓.๔ องค์ประกอบ  

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ประกอบด้วยแนวทางการ
ดําเนินงานใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๒) การ
ลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า และ (๓) การสร้างขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



๖๕ 

 

 

๑. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน ๖ 
สาขา คือ  

๑.  การจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง มุ่งเน้นการจัดการนํ้าอย่างบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ํา การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี 

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./กษ./วท./มท./ทก./อก./พน./กต./กห.)  

๑.๑ การจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 

(๑) ให้มีการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรนํ้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดทําหรือ
ปรับปรุงระบบข้อมูลเก่ียวกับการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม และรองรับการจัดทํา water footprint โดยผนวกข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในการจัดการนํ้า เช่น การคาดการณ์ปริมาณนํ้าฝน นํ้าท่า การพยากรณ์อากาศ ความ
ต้องการใช้นํ้า ข้อมูลแหล่งนํ้า เป็นต้น  

(๒) ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการนํ้าในลุ่มนํ้า 
โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้นํ้าทั้งจากภาคประชาชน ภาคการเกษตร ทั้งเกษตรพลังงาน 
และเกษตรอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

(๓) จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค อย่างเป็นระบบ โดย
ส่งเสริมแนวทางการจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างผสมผสาน (conjunctive use) ตามศักยภาพของลุ่ม
นํ้าเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนํ้าสะอาดได้อย่างทั่วถึง 

(๔) ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบริการ 
ภาคเกษตร และภาคครัวเรือน  

(๕) เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าอย่างย่ังยืน 

(๖) จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และกําหนดสัดส่วนการ
พัฒนาเมือง เกษตร และอุตสาหกรรม และพ้ืนที่อนุรักษ์ อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าน้ันๆ พร้อมทั้งผลักดันไปสู่การปฏิบัติใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
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(๗) เร่งผลักดันการดําเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือในการจัดการนํ้าระหว่างประเทศอย่างย่ังยืน
ให้เกิดประสิทธิผล 

๑.๒ การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

(๘) เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าให้มีความสมบูรณ์เพ่ือช่วยชะลอการไหลและเพ่ิมการดูดซับนํ้าและรักษา
ความสมบูรณ์ของต้นนํ้า พร้อมทั้งเร่งรัดให้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน จัดทําระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา เพ่ือป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รวมถึงความเสื่อมโทรมของดิน 

(๙) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งชะลอนํ้า คันยกระดับ ช่องทางผันนํ้าท่วม พ้ืนที่แก้มลิง 
ปรับปรุงสภาพลํานํ้าและคันก้ันดินริมตลิ่ง ฯลฯ ในการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ระบบนิเวศ และชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดให้มีกลไกในการ
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

(๑๐) เพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนและแหล่งกักเก็บนํ้า โดยเร่งฟ้ืนฟูและจัดทําทะเบียนแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กและแหล่งนํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน รวมทั้งขยายพ้ืนที่
ชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบน้ําสํารองในฤดูแล้ง 

(๑๑) ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้า ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะสร้างในอนาคต ให้มี
ความเหมาะสมกับแต่ละลุ่มนํ้า โดยคํานึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงด้วย 

(๑๒) ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงประเมินศักยภาพของการ
จัดการด้านอุปสงค์การใช้นํ้าและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าเป็นทางเลือกในการปรับตัว 

๑.๓ การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

(๑๓) ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศต่างๆ ต่อวัฏจักร
นํ้าในลุ่มนํ้าของประเทศ โดยประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อ ปริมาณนํ้า การไหลและการกระจายตัว
ของแหล่งนํ้าที่อาจเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการจัดการลุ่มนํ้าหลักๆ ของประเทศที่เสี่ยงต่อ
ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(๑๔) เร่งจัดทําแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ 
ภาค ลุ่มนํ้า จังหวัด ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงและเตรียมการรับมือได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

(๑๕) พัฒนาระบบการพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ให้มีความ
ถูกต้องแม่นยําและสามารถพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้นานขึ้น รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน ในการเตือนภัยล่วงหน้า พร้อมจัดทําข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับประชาชน โดยอาจจําแนกตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์  
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(๑๖) สร้างเครือข่ายการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ โดยกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน และให้มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน  

(๑๗) พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

๒. การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึง
การสร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาความม่ันคงทางอาหาร
อย่างย่ังยืน มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กษ./ทส./มท./ทก./วท./พณ./อก./ศธ./นร./รง./กก.)  

๒.๑ การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

(๑) วิจัยและพัฒนาการพยากรณ์และคาดการณ์ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ
รุนแรง ให้มีความถูกต้องแม่นยําและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้นาน โดยมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น 
พ้ืนที่นํ้าท่วมหรือแล้งซ้ําซาก พ้ืนที่ทําการประมงที่สําคัญ เป็นต้น  

(๒) จัดทําแผนที่เกษตรเสี่ยงภัยและคาดการณ์ช่วงเวลาเกิดภัย เช่น แผนพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม ภัย
แล้ง ดินถล่ม การรุกล้ําของนํ้าเค็ม การแพร่กระจายโรคพืชและสัตว์ สภาพอากาศรุนแรงอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนลดความเสี่ยง การดําเนินมาตรการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและแผนเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ทางการเกษตร ให้มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลเตือนภัยแบบบูรณาการ มีความแม่นยํา และทันต่อเหตุการณ์ สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ใน
ระดับประเทศจนถึงระดับพ้ืนที่ และให้มีการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งจากวิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางการเกษตร รวมถึงพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์และ
ครอบคลุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 

(๔) สร้างเครือข่ายเกษตรกรในการติดตาม เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น การทําปฏิทินการเกษตร เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของ
เกษตรกรในเครือข่ายให้มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

(๕) พัฒนาระบบประกันภัยหรือประกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตร ปศุ
สัตว์ และประมง สนับสนุนมาตรการบริหารความเสี่ยงของตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือป้องกันความผันผวนของ
ราคา เช่น การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการ
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บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในภาคการเกษตรอย่างต่อเน่ือง  

(๖) พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยการระบาดของแมลงและศัตรูพืช  

๒.๒ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๗) ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในภาคการเกษตร 
เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม กระแสนํ้า ฤดูกาล ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า 
ความเค็มและความเป็นกรดของน้ําทะเล การระบาดและแพร่กระจายของโรคพืชและโรคสัตว์ เป็นต้น โดย
ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อวิถีในการทําการเกษตรพืชเศรษฐกิจ ประมง และปศุสัตว์ที่สําคัญ รวมถึง
ผลกระทบที่เช่ือมโยงกับระบบการค้า และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรดังกล่าว เพ่ือให้สามารถกําหนด
กลยุทธ์และวางแผนการปรับตัวของภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ  

(๘) พัฒนางานวิจัยเก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่างการเกษตรและการจัดการนํ้า โดยคํานึงถึงปริมาณ
นํ้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่ือมโยงกับแนวทางการปรับตัวด้านการจัดการนํ้าในภาคการเกษตร  

(๙) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง 
เพ่ือลดความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรราย
ย่อยนอกเขตชลประทานให้สามารถดําเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าในภาคการเกษตร 

(๑๐)  เร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร เพ่ือ
ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพ่ือให้สามารถนําพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรได้ 

(๑๑)  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแม่นยําสูง (precision farming) ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการจัดการทรัพยากรในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเปราะบางของ
กิจกรรมทางการเกษตรต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ 

(๑๒)  สร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนเกษตรมีความเข้าใจถึงผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนาฐานความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เก่ียวข้องกับทางเลือกในการปรับตัวด้านการเกษตร ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรู้
ของผู้นําชุมชนต่อประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ประเมิน ถ่ายทอดข้อมูล และเช่ือมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบทของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุม
ทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในท้องถิ่น และเกษตรกรรายย่อยในชุมชน 

(๑๓)  จัดทําระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในส่วนของข้อมูลทางกายภาพ (ดิน 
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แหล่งนํ้า ถนน ตลาด โรงงาน) และข้อมูลภาพรวม (ด้านราคา ต้นทุน คู่แข่ง เกษตรกร พ้ืนที่ถือครอง) และ
จัดทําต้นแบบธุรกิจ (business model) เพ่ือศึกษาและวางแผนการพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 
เช่ือมโยงต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าและเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

(๑๔)  สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
การเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างอํานาจต่อรอง พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับ
ราคา ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีแทนแรงงานเกษตรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคเห็นถึง
ความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าเกษตรทั่วไป 
รวมถึงขยายตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

(๑๕)  สร้างกลไกสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ  เช่น การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน การพัฒนาอาชีพเสริมหลัง
ฤดูเพาะปลูก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 

๒.๓ การรักษาความมั่นคงทางอาหาร 

(๑๖)  วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตใน
ภาคการเกษตร และประเมินผลกระทบต่อความอยู่รอดของการทําการเกษตรในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ โดย
อ้างอิงกับสถานการณ์จําลองภูมิอากาศในอนาคตในรูปแบบต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  

(๑๗)  คุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทําเกษตรและมีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การทําการเกษตรไว้แล้ว รวมถึงกําหนดและจัดสรรเขตการพัฒนาพ้ืนที่ (zoning) สําหรับปลูกพืชอาหารและ
พืชพลังงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ ให้มีการบูรณาการกับการจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ อย่าง
เป็นธรรม เช่น นํ้า ที่ดินและป่าไม้ เป็นต้น ร่วมกับการคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยทางอาหาร และผนวก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศในอนาคตในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

(๑๘)  พัฒนางานศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาธนาคาร
พันธุกรรม เพ่ือประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ 
เช่น ทนแล้ง ทนนํ้าท่วม ทนการรุกล้ําของน้ําเค็ม ใช้ทรัพยากรน้อย ให้ผลผลิตสูง ไม่เป็นภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุสําหรับผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญของประเทศ ควบคู่กับการดําเนินมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

(๑๙)  ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความม่ันคงทางอาหาร ทั้งใน
ระดับประเทศ (ซึ่งรวมถึงนัยยะต่ออุปทานด้านอาหารในอนาคตและความเช่ือมโยงกับตลาดสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ) และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจ
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จะเป็นภัยคุกคามต่อการดํารงชีวิตและภาวะทางโภชนาการของกลุ่มประชากรที่เปราะบางและกลุ่มผูม้รีายได้น้อย

(๒๐)  ส่งเสริมการทําประมงที่คํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร สัตว์นํ้า และระบบนิเวศ โดยมีการ
ประเมินทรัพยากรประมง (fisheries stock assessment) เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ 
กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งให้เป็นสัดส่วน และอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยและปรับปรุงพันธ์ุสัตว์นํ้าให้
ได้ผลผลิตสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ  

(๒๑)  สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการจัดการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับการเกษตรท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย เพ่ือให้สามารถรักษาความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
ได้อย่างย่ังยืน ลดความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงจากภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด  

๓.  การท่องเท่ียว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน เพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการลดความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศท่ี
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กก./ทส./มท./ศธ./นร./วท./ทก./วธ./อก./พณ.)  

๓.๑  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน  

(๑) เร่งพัฒนาและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่าง
ย่ังยืน รวมถึงผลักดันไปสู่การรับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านปริมาณนักท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการรักษาสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงศักยภาพการรองรับของพ้ืนที่ (carrying 
capacity) เช่น การกําหนดฤดูกาลท่องเที่ยว การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว เป็นต้นและกําหนดให้มีการ
บริหารจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น การ
กําหนดให้เป็นรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิพิเศษในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ระดับนานาชาติ การนําแนว
ทางการจัดเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) มาปรับใช้เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เป็นต้น   

(๔) พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
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(๕) พัฒนางานศึกษาวิจัยและส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการของเสียจากแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น 

(๖) เร่งฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่สมบูรณ์ 

๓.๒  การลดความเสี่ยงต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ 

(๗) พัฒนาการพยากรณ์สภาพอากาศ ระบบเตือนภัย และจัดทําแผนอพยพ (evacuation plan) 
รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการเพ่ือรองรับกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ณ แหล่งท่องเที่ยว 

(๘) พัฒนาการศึกษาวิจัยการคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยภูมิอากาศต่อแหล่งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ รวมถึงจัดทําแผนที่แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
มีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ
จัดการที่เหมาะสม 

(๙) ประเมินประสิทธิภาพการใช้นํ้าในภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มี
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้า เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าที่เหมาะสม 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

(๑๐)  สร้างความตระหนักรู้ให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้าใจถึงผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับทางเลือกและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นเพ่ือลดการต้องพ่ึงพาปัจจัยทางภูมิอากาศ เช่น การสร้างศูนย์การเรียนรู้เชิงนิทรรศการหรือ
แบบจําลองประสบการณ์เหมือนจริงที่มีการควบคุมปัจจัยทางภูมิอากาศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาค
ธุรกิจในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับตัวและผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
แผนการพัฒนาพ้ืนที่และยุทธศาสตร์จังหวัด 

(๑๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแหล่งท่องเที่ยวของโลก ซึ่ง
อาจมีนัยยะสําคัญต่ออุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแผนการปรับตัว
ของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 



๗๒ 

 

 

๔.  สาธารณสุข มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  
(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: สธ./นร./ศษ/วท/มท.)  

๔.๑ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) พัฒนางานศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิอากาศต่อวัฏจักรชีวิตของแมลงและเช้ือ
โรคต่างๆ รวมถึงเช้ือโรคที่ระบาดจากสัตว์สู่คน ประเมินรูปแบบการแพร่กระจายหรือการระบาดของโรคท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของแมลงและพาหะนําโรค เช่น ยุงกับโรคไข้เลือดออกและมาเลเรีย 
หอยทากกับโรคพยาธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น เพ่ือระบุความเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงด้านสาธารณสุขจากโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ํา และรูปแบบการแพร่ระบาดของโรคท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 

(๒) พัฒนาการประเมินผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของสภาพอากาศรุนแรง เช่น พายุ อุทกภัย คลื่นความ
ร้อน ภัยแล้ง เป็นต้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิอากาศ 
เช่น การกระจายตัวและความรุนแรงของมลพิษทางอากาศ เช้ือโรคและสารที่ปนเป้ือนมาทางนํ้าและอากาศ 
โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ โรคหัวใจ ภาวะเครียด ผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก เป็นต้น 
ผลกระทบจากการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร นํ้าสะอาด ที่พักอาศัย และปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการต้องอพยพถิ่นฐานอันมีสาเหตุจาก
การเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถกําหนดและจัดทําแผนที่
แสดงพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่เปราะบางต่อการเกิดผลกระทบได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 

(๓) พัฒนาระบบเตือนภัย และเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและผลกระทบด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงและประชากรกลุ่มเสี่ยง   

(๔) พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการและขีดความสามารถของหน่วยงานและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในการลดและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๕) ส่งเสริมแนวทางการป้องกันโรค โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากปัจจัยทางภูมิอากาศ และกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดและแพร่กระจาย
ของโรค โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

๔.๒ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

(๖) พัฒนางานศึกษาวิจัยเก่ียวกับความต้องการบริการทางสาธารณสุขพ้ืนฐาน รวมถึงความสามารถ
ในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากปัจจัยทางภูมิอากาศเปลี่ยนไป 
เช่น การปรับปรุงกฎ/ระเบียบ และมาตรการ/มาตรฐานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องให้เหมาะสม เป็นต้น  



๗๓ 

 

 

(๗) ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปและต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แรงงาน
ต่างด้าว ฯลฯ รวมถึงปรับปรุงบริการทางสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

๕.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้
คงความสมบูรณ์ และการกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน มี
แนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส/ มท./วท./ยธ./เอกชน/NGO)  

๕.๑ การสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์ 

(๑) ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกระจายตัวของป่า ความอุดมสมบูรณ์ ความเปราะบาง และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การกระจายของสายพันธ์ุและรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
สายพันธ์ุที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การกําหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  

(๒) เร่งฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้สามารถปรับตัวและคืนกลับสู่สมดุลตาม
ธรรมชาติ 

(๓) พัฒนาฐานข้อมูลกลางและระบบติดตามและประเมินตัวช้ีวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
(biological indicators) ของระบบนิเวศต่างๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงและพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามและประเมินความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํามา
ประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามตัวช้ีวัดโดย
ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม  

(๔) เร่งฟ้ืนฟูบํารุงรักษาพ้ืนที่ต้นนํ้า แหล่งนํ้าผิวดิน และแหล่งนํ้าบาดาลที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความ
สมบูรณ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ต้นนํ้าที่เช่ือมโยงกับเครือข่ายการจัดการลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าสาขา  

(๕) สนับสนุนการปลูกป่าและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการกลุ่มป่า 
การปลูกป่าเป็นแนวเช่ือมต่อระหว่างป่า (corridor) การปลูกป่าเป็นแนวกันชน (buffer) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  

(๖) สนับสนุนบทบาทของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเชิงนิเวศในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 



๗๔ 

 

 

ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนากลไกท่ีจะส่งเสริมบทบาทอนุรักษ์ของชุมชน
ดังกล่าวอย่างย่ังยืน ทั้งที่เป็นกลไกตามหลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) เช่น การพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ กลไก REDD+ เป็นต้น และกลไกอ่ืนๆ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างโปร่งใส ทั้งน้ี กลไกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการริดรอนสิทธิของชุมชนเชิง
นิเวศในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างย่ังยืน  

(๗) สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่าน
แนวทางต่างๆ เช่น การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
เป็นต้น 

(๘) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสํารวจประเมินสถานภาพและติดตาม ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่สําคัญและมีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ รวมถึงการลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๙)  พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิมศักยภาพ
เครือข่ายประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการป้องกัน
การเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องนํ้าบริเวณขอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการจัดทําฝายต้นนํ้าลําธารให้ทั่วถึง เป็นต้น 

(๑๐)  คุ้มครองและสงวนรักษาพื้นที่ชุ่มนํ้าให้มีความย่ังยืน โดยสนับสนุนการเสนอให้พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ รวมทั้งมีการจัดทําแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

(๑๑)  สนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาธนาคารพันธุกรรม เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ดูแลสาย
พันธ์ุและพันธุกรรม รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่กับการดําเนิน
มาตรการคุ้มครองสิทธิของชุมชนและท้องถิ่นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน  

(๑๒)  สนับสนุนการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (in situ conservation) และนอก
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ex situ conservation) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยการนําชนิดพันธ์ุหา
ยากหรือใกล้สูญพันธ์ุมาขยายพันธ์ุ และพัฒนากฎระเบียบและมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ โดยเฉพาะชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม โดยคํานึงถึงความสมดุลของระบบ
นิเวศเป็นสําคัญ รวมท้ังพัฒนากฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๑๓)  พัฒนางานศึกษาวิจัยเก่ียวกับทางเลือกที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและส่งเสริมกระบวนการดูแล
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการทางสมุทรศาสตร์อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการต่อ
ยอดและขยายผลในทางปฏิบัติ  



๗๕ 

 

 

(๑๔)  เร่งผลักดันการประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่สําคัญ พ้ืนที่ปาก
แม่นํ้าที่สําคัญ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยเพ่ิมพ้ืนที่จัดสร้างปะการังเทียมและฟ้ืนฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าชายเลน แก้ไข ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ 

(๑๕)  ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีการบริหารงานที่คล่องตัว และมีช่องทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

๕.๒ การกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

(๑๖)  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ (eco-villages) มีวิถีชีวิต
ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เพ่ิมบทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนให้มี
การจัดต้ังกลไกระดับชุมชนเพ่ือการจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างย่ังยืน โดยให้ภาคราชการและ
ภาคีการพัฒนาทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เช่น สร้างแรงจูงใจให้ปลูกต้นไม้ในรูปแบบของ
ธนาคารต้นไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมทั้งการฟ้ืนฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร 
เป็นต้น โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ต้นนํ้า และพ้ืนที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์ 

(๑๗)  เร่งรัดให้มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและตรากฎหมายข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือนําไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและย่ังยืน เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ การเร่งผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. 
... พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... เป็นต้น  

(๑๘)  ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ของเอกชน โดยให้
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับส่งเสริมแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน (Sustainable Forest 
Management: SFM) และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุแหล่งกําเนิดของไม้ เช่น ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
(DNA fingerprint) เป็นต้น  

(๑๙)  พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มาตรฐานและ
สามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  

(๒๐)  จัดทําแผนบูรณาการการจัดการพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลทั่วประเทศท่ีครอบคลุมการจัดการพ้ืนที่วิกฤติ
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และพื้นที่เร่งด่วนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
กําหนดและจําแนกเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา 
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข 
หรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่แต่ละประเภท และแต่ละแห่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
(๒๑)  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้เครือข่ายประชาชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริเวณชายฝั่งทะเล ในการเสริมสร้างฟ้ืนฟูแนวชายฝั่งทะเลด้วยระบบธรรมชาติ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรม
หรือการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงกํากับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และควบคุมไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ผิด
กฎหมาย  

(๒๒)  ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง พร้อมกับสนับสนุนบทบาทของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง รวมถึง
ให้มีการสร้างกลไกการเฝ้าระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมายในเขตการทําประมงพ้ืนบ้าน 

(๒๓)  กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศในกระบวนการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ โดยผ่านกลไกการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA)  

(๒๔)  ควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าบาดาลอย่างเคร่งครัด โดยกํากับดูแลให้สอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะในพ้ืนที่วิกฤตและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว
ของแผ่นดิน การรุกล้ําของนํ้าเค็ม และการกัดเซาะชายฝั่ง 
๖. การต้ังถ่ินฐานและความม่ันคงของมนุษย์ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และการสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: พม./มท./ทม./ทส./NGO)  

๖.๑ การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

(๑) ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่
นํ้าท่วม/แล้ง ซ้ําซากหรือต่อเน่ือง ทางน้ําหลาก พ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ฯลฯ รวมถึงประเมินขีดความสามารถใน
การรับมือหรือปรับตัวของชุมชน และจัดทําแผนที่แสดงชุมชนที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบรุนแรง  

(๒) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ และเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับทางเลือกต่างๆ ในการปรับตัว 

(๓) สร้างเครือข่ายของชุมชนในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากภัย



๗๗ 

 

 

ธรรมชาติ มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ภาคส่วนในเครือข่ายที่ชัดเจน และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 

(๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นในการรองรับภาวะฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติในทุกพ้ืนที่
เสี่ยง รวมถึงจัดทําแผนรับมือภัยธรรมชาติในภาวะฉุกเฉินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

(๕) จัดต้ังกลไกการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ โดยอาจ
ปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมภารกิจเพ่ิมเติม หรืออาจจัดต้ังกลไกใหม่เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

(๖) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาระบบประกันภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยง ระดับประเทศ 
และระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค  

(๗) ศึกษาความเหมาะสมในการประกาศและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างเป็นระบบ การกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนข้อกําหนดการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร (building code) ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและรูปแบบ/ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

๖.๒ การสรา้งความพร้อมและขดีความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

(๘) ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่ ต้ั งถิ่ นฐานอยู่ ใกล้หรือ ต้อง พ่ึงพาแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํ้า ทะเล ภูเขา เป็นต้น ที่อาจเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางภูมิอากาศ 
รวมท้ังประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรับมือความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาระบบทางสังคม
และระบบการดํารงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น  

(๙) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครอบคลุมด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องและคํานึงถึงปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษา
สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล เป็นต้น  

(๑๐) ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการประเมินประสิทธิผลของทางเลือกในการ
ปรับตัวรูปแบบต่างๆ เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ประเมินคุณค่าของระบบการดํารงชีวิตและบริการทางนิเวศเพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับ
กระบวนการและทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น  

(๑๑) ผลักดันให้ท้องถิ่นจัดทําแผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ



๗๘ 

 

 

ภูมิอากาศ ร่วมกับการกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้มีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องและคํานึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการปรับตัวที่ผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและเป็นที่ยอมรับของชุมชนซึ่งมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  

(๑๒) ศึกษาและประเมินกระบวนการเชิงนโยบายและเชิงสถาบันที่สนับสนุนหรือลดทอนความสามารถ
ในการปรับตัวด้วยตนเองของชุมชน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เก่ียวกับหน่วยงานในภาคราชการในทุกระดับ 
ร่วมกับการวิเคราะห์เก่ียวกับโครงสร้างเชิงสถาบันของปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น ตลาด สถาบันทางการเงิน 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถกําหนดบทบาทของภาครัฐและสร้างกลไกที่เหมาะสมในการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ชุมชนและท้องถิ่นในการปรับตัว 

(๑๓) พัฒนาดัชนีรวมเพ่ือวัดความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขีด
ความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
และประเทศ 
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๒. การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่ํา 

การลดก๊าซเรือนกระจกและสง่เสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน ๘ 
สาขา คือ  

๑. การผลิตไฟฟ้า  มุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือนําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: พน./อก./ทส./วท./นร./ศธ./กษ.)  

๑.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลงังานหมุนเวียน 

(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่มีความชัดเจนและต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุน
ด้วย adder และ/หรือ feed-in tariffs การประกันราคาเพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านราคาของวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่นํามาใช้ผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโดยภาคเอกชน
และชุมชนในการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า  

(๒) บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท กับแผนพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตร แผนพ้ืนที่อนุรักษ์ และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเขตพ้ืนที่ (zoning) ที่เหมาะสม 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ ทั้งน้ี เพ่ือลดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทเรื่องการใช้ที่ดินและทรัพยากร
และส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่การรักษาความมั่นคงทาง
อาหารและความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างย่ังยืน 

(๓) ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภูมิอากาศต่อการปลูกพืชพลังงานหลักๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม
นํ้ามัน รวมถึงทางเลือกในการจัดการเพ่ือลดผลกระทบ พร้อมทั้งศึกษาทางเลือกเพ่ิมเติมในการพัฒนาพืช
พลังงานอ่ืนๆ ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภูมิอากาศ 

(๔) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเทคนิควิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของ
พืชพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิต และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเน่ือง 

(๕) สร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการผลิต พัฒนา และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

 

 



๘๐ 

 

 

(๖) ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคชุมชนและครัวเรือน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (solar roof top) การใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการพัฒนาต่อยอด
เป็น solar community และ biogas community เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถสนับสนุนการซื้อ-ขายไฟฟ้าจากชุมชนและครัวเรือนเข้าสู่ระบบสายส่งได้  

๑.๒ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสนบัสนนุการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
และปล่อยคารบ์อนตํ่า 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างโปร่งใส โดยคํานึงถึงเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งความม่ันคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพการผลิต
และใช้ไฟฟ้า การลดก๊าซเรือนกระจก ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอ่ืนๆ ผลต่อเศรษฐกิจ
และสังคมอ่ืนๆ เช่น การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อย เป็นต้น  

(๘) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าปรับเปลี่ยน
มาใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการเว้นหรือคืนภาษี 
การกําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

(๙) เร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การส่งไฟฟ้าและรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

(๑๐) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน (Carbon 
Capture and Storage: CCS) ในภาคการผลิตไฟฟ้า 

๒. การคมนาคมขนส่ง มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนตํ่า รวมถึงการจัดการอุปสงค์การเดินทาง ตาม
แนวทางการจัดการการคมนาคมขนส่งที่ย่ังยืน (sustainable transport management) มีแนวทางและ
มาตรการ ดังน้ี   

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: คค./พน./ทส./มท./กค./รง./เอกชน)  

๒.๑ การเพิ่มประสทิธิภาพของการเดินทางและขนส่ง 

(๑) สร้างแรงจูงใจในภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ปรับเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานสูงในการเดินทางและขนส่งสินค้า เข่น รถ hybrid รถ eco-car รถดีเซลประสิทธิภาพสูง รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยดําเนินมาตรการทางภาษี เช่น การลดหรือคืนภาษีสําหรับผู้ซื้อ เป็นต้น  

(๒) กําหนดมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง (fuel economy standards) ของยานพาหนะ



๘๑ 

 

 

แต่ละประเภท และกําหนดให้มีการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานพาหนะ และฉลากแสดง
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

(๓)  สนับสนุนการกําหนดราคาพลังงานท่ีสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคคมนาคมขนส่ง และการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการ
คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง   

(๔) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพและบํารุงรักษายานพาหนะแต่ละ
ประเภทอย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดให้เป็นความรู้มาตรฐานในการขอใบอนุญาตขับขี่ 

(๕) ใช้ระบบ Intelligent Transportation System (ITS) สนับสนุนการตัดสินใจเดินทางและการ
จัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๖) เร่งปรับปรุงบริการของรถประจําทางให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการกําหนดช่องเดินรถ
พิเศษสําหรับรถประจําทางที่เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่าย และผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล 

(๗) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น การสร้างระบบเครือข่ายการกระจายและ
รวบรวมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการขนส่ง ลดการว่ิงเที่ยว
เปล่า เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษตํ่า เช่น ทางราง ทางน้ํา เป็นต้น 

(๘) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ธุรกิจการบิน 

๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคารบ์อนตํ่า 

(๙) พัฒนาศักยภาพแรงงานและโครงสร้างสนับสนุนดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือผลิต
ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบํารุงยานพาหนะ
ประสิทธิภาพสูง 

(๑๐)  เร่งพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุม โดยให้ความสําคัญกับมาตรการควบคุม
ความปลอดภัย ทั้งน้ี เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งก๊าซธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการต้องใช้
รถบรรทุกขนส่งก๊าซ 

(๑๑)  เร่งพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้ครอบคลุมและเช่ือมต่อกัน ทั้งระบบราง 
ระบบรถประจําทาง และระบบการเดินทางในซอย พร้อมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นจุดเช่ือมต่อของ
การเดินทาง เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการรองรับการเดินทางแบบ multi-modal ระหว่างรถยนต์ รถประจํา
ทาง รถไฟฟ้า เรือ ฯลฯ เช่น จุดจอดแล้วจร (park-and-ride) ทางเดินเช่ือม บันไดเลื่อน เป็นต้น และส่งเสริม
การบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 



๘๒ 

 

 

(๑๒) ปรับปรุงทางเดินเท้า รวมถึงกําหนดเส้นทางสําหรับรถจักรยาน ให้มีความปลอดภัยและต่อเน่ือง 
เพ่ิมที่จอดรถจักรยานในแหล่งชุมชนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์ (Non-motorized 
Transport: NMT) สําหรับการเดินทางในระยะใกล้ๆ 

(๑๓) กําหนดมาตรการทางผังเมือง เช่น การกําหนดเขตพ้ืนที่การใช้ที่ดิน (land use zoning) และ
ผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน (transit-oriented development) 

(๑๔) พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางนํ้าให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงและดูแล
รักษาทางนํ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาทางนํ้าใหม่ สร้างเครือข่ายทางเดินนํ้า เพ่ือให้สามารถรองรับการขนส่ง
ทางน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบหรือมีมาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศและความปลอดภัยทางนํ้า การเร่งปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้า
ทางราง การขยายเส้นทางให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ํา 
เป็นต้น  

(๑๕) เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟและพัฒนาคุณภาพของการเดินทางโดยรถไฟ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพในการเดินทางระหว่างจังหวัด 

๒.๓ การจัดการอุปสงค์การเดินทาง 

(๑๖)  สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพขึ้น (modal shift) เช่น 
การเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (congestion pricing) การเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ (parking fees) ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพฯ ช้ันในท่ีมีการลงทุนด้านโครงข่ายรถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดินแล้ว การจัดที่จอดรถพิเศษสําหรับรถ 
carpool การกํากับความปลอดภัยและมาตรฐานของบริการรถโรงเรียน เป็นต้น 

(๑๗)  ลดความต้องการในการเดินทาง เช่น เก็บค่าประกันภัยรถยนต์และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่
ใช้ ส่งเสริมการทํางานแบบเหลื่อมเวลา ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการทํางานเพ่ือลดความจําเป็นในการเดินทาง 
เช่น การประชุมทางไกล การทําธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น 

๓. การใช้พลังงานภายในอาคาร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและอนุรักษ์
พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: พน./มท./อก./ทส./นร./เอกชน)  

 

 



๘๓ 

 

 

๓.๑ การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร 

(๑) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (building energy code) สําหรับ
อาคารธุรกิจที่มีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมของเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง  

(๒) กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของอาคารท่ีพักอาศัย อาคาร
ธุรกิจขนาดเล็ก และอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค 

(๓) พัฒนาเทคโนโลยีผนังและรูปทรงอาคารให้มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศเมืองร้อน โดยนําองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้เชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร วัสดุศาสตร์ เพ่ือ
รองรับและเอ้ือต่อการกําหนดมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้น และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานใน
อาคารให้ก้าวหน้าสู่การเป็นผู้นําระดับภูมิภาค 

(๔) กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นตํ่าในการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 

(๕) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์การทําความ
เย็น การส่องสว่าง และการผลิตนํ้าร้อนในอาคาร โดยพิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานร่วม 
ครอบคลุมทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ 

(๖) พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร เพ่ือนําไปสู่การ
กําหนดมาตรฐานของรอยเท้าเชิงนิเวศ (ecological footprint) ในด้านต่างๆ รวมถึง carbon footprint อย่าง
เหมาะสม 

(๗) ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาชนปรับเปล่ียนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เป็นแบบประหยัดพลังงาน เช่น จัดโครงการนําอุปกรณ์เก่ามาแลกใหม่ เป็นต้น เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้การจัดการขยะอิเล็คทรอนิคส์อย่างเป็นระบบ
ทําได้ง่ายขึ้น 

(๘) เพ่ิมสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียวสําหรับอาคารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นแบบประหยัดพลังงาน 

(๙) ส่งเสริมอาคารสีเขียว โดยเน้นต้ังแต่ขั้นการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ การลดการใชพ้ลังงานภายในอาคาร 



๘๔ 

 

 

(๑๐) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง โดยเผยแพร่
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระดับต่างๆ และผ่านทางสื่อ
สาธารณะ  

(๑๑)  กําหนดให้มีการรายงานและตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานสําหรับอาคารและโรงงาน
ควบคุม 

(๑๒)  สนับสนุนการจัดทําข้อตกลงด้านการประหยัดพลังงานแบบสมัครใจ (voluntary agreement) 
ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยเฉพาะสมาคมธุรกิจต่างๆ และธุรกิจขนาดใหญ่ 

๔.  ภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและการจัดการเพ่ือประหยัดพลังงานและลด
ของเสีย การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: อก./ทส./นร./วท./ศธ./พน./กค./พณ./มท./เอกชน)  

๔.๑ การเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการผลิตและลดของเสีย 

(๑) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูง เช่น เครื่องทําความเย็น มอเตอร์ หม้อไอนํ้า เป็นต้น โดยอาจกําหนดมาตรการคืนภาษีเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
ในการลงทุน 

(๒) ส่งเสริมการจัดการทางเทคนิคเพ่ือการประหยัดพลังงาน เช่น การหุ้มฉนวน การใช้เคร่ืองควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การติดต้ัง economizer เป็นต้น 

(๓) เผยแพร่องค์ความรู้และเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
และการจัดการที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักร รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้อง พร้อมกับให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรแก่ผู้ประกอบการราย
ย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  จัดทํา
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก  

(๕) สนับสนุนการลดหรือเลิกใช้สารที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ เช่น การลด
หรือเลิกใช้ CFCs HCFCs HFCs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น เป็นต้น โดยให้ใช้
สารทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(๖) สร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนดกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 



๘๕ 

 

 

โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน การซื้อขายคาร์บอน เป็นต้น 

(๗) สนับสนุนการเข้าถึงกลไกระหว่างประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมการดําเนิน
โครงการ CSR ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน 

(๘) พัฒนาระบบการรายงานและฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมและครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น เช่น ผลักดันให้เกิดกลไกและระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้เซรามิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เป็นต้น รวมถึงจัดทําฐานข้อมูล baseline การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาอุตสาหกรรม  

(๙) พัฒนาเทคโนโลยีการนําของเสีย ทั้งจากพลาสติกหมุนเวียน และจากกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ 

(๑๐) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยี CCS ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ
พร้อม 

(๑๑) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 
ภายในประเทศ 

๔.๒ การสนับสนนุการผลิตและใช้พลงังานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม 

(๑๒)  ส่งเสริมให้มีการนําความร้อนเหลือทิ้งและความร้อนจากนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ (waste heat 
recovery) เช่น ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้เซรามิกส์ 
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น  

(๑๓)  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากของเสียในกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสกัดนํ้ามันปาล์ม อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมผลิตเอ
ทานอล อุตสาหกรรมผลิตสุรา อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น 

(๑๔)  ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลแทนน้ํามันเตาในการผลิตไอนํ้า รวมถึงส่งเสริมการติดต้ังระบบ co-
generation ที่สามารถผลิตไฟฟ้าควบคู่กับไอนํ้าได้ 

(๑๕)  ส่งเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม เป็นต้น 

๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทีป่ล่อยคารบ์อนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

(๑๖)  ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อย



๘๖ 

 

 

คาร์บอนตํ่า เพ่ือรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม โดยกําหนดมาตรการจูงใจด้านการเงินและการคลัง เช่น สิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิพิเศษด้านภาษี และการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนหรือสถาบัน
การเงิน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษตํ่าหรือปลอดมลพิษ (zero waste) เทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด (clean technology) และเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า เป็นต้น   

(๑๗)  ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและปล่อยคาร์บอนตํ่า 
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มุ่งสร้างเป็นแหล่งรายได้ใหม่ ที่มีศักยภาพและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ไบโอพลาสติก ธุรกิจบริการบําบัด/กําจัดมลพิษประเภทต่างๆ 
บริการสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น โดยกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม  

(๑๘) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่มีมาตรการหรือกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อย
คาร์บอนตํ่าและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในประเทศในด้านที่
เก่ียวข้อง  

(๑๙)  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่ร่วมกันในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(eco-industrial town) ที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างครบวงจร พร้อม
ทั้งกําหนดกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับก่อนจะมีการ
จัดต้ังเขตหรือพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

๕. ภาคของเสีย มุ่งเน้นการจัดการของเสียอย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ และการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางและมาตรการตามหลักการ waste hierarchy โดย
มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด การลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3Rs (reduce, reuse, 
recycle) ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็น
พลังงาน (waste-to-energy) ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี 

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./มท./กค./อก./พณ./ยธ./นร./วท./ศธ./เอกชน)  

๕.๑ การลดปริมาณการเกิดของเสีย 

(๑) ปลูกจิตสํานึกของภาคประชาชนในการลดการผลิตขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ รวมถึง
การคัดแยกขยะ เพ่ือส่งเสริมการลดและแยกขยะจากต้นทาง โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
สถานศึกษาและผ่านทางสื่อสาธารณะ 

(๒) สร้างแรงจูงใจให้ลดการผลิตขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมมูลฝอยตามปริมาตร การเรียกเก็บและคืนค่ามัดจํา (deposit-refund system) เป็นต้น 



๘๗ 

 

 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณมูลฝอยในแหล่งกําเนิดเฉพาะ เช่น สถานศึกษา หน่วยงาน
ราชการ อาคารสํานักงาน เป็นต้น 

(๔) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มี
ส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้นและพัฒนาวิธีการนําขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ 

(๕) ส่งเสริมมาตรการแลกเปลี่ยนของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการนํากลับมา
ใช้ใหม่ (waste exchange) 

(๖) ส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะ ศูนย์คัดแยกขยะ เพ่ือสนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่ และการคัด
แยกขยะอินทรีย์เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 

๕.๒ การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการของเสียและการสนบัสนนุการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน 

(๗) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม เพ่ือให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน 

(๘) เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดําเนินการจัดการของ
เสีย ทั้งขยะและนํ้าเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการใช้
เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 

(๙) ลดสัดส่วนพ้ืนที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open-dumping) โดยปรับเปลี่ยนให้มีการจัดการที่ถูก
หลักสุขาภิบาล เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ช้ันบรรยากาศ เร่งปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  

(๑๐) ผลักดันให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มี
งบประมาณที่เพียงพอในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะ รวมถึงสามารถบํารุงรักษาระบบได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีความย่ังยืนในการดําเนินการ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลดปริมาณการผลิตของเสีย 

(๑๑) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสีย
อันตราย) และห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

(๑๒) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศที่ในการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการเปลี่ยนของเสีย
เป็นพลังงาน เช่น การพัฒนาเคร่ืองหมักทําปุ๋ยขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนและการ
ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฝังกลบ เทคโนโลยีฝังกลบ เป็นต้น โดยมุ่งเน้น
เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย 

(๑๓) ออกกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic 

Equipment – WEEE) ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) / 
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product charge) 



๘๘ 

 

 

(๑๔) ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดําเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 

๖.  ภาคการเกษตร มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วม (co-benefits) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ และการเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร รวมถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการจัดการด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กษ./นร./วท./ศธ./มท./กค.)  

๖.๑ การจัดการด้านการเกษตรทีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม 

(๑) สนับสนุนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า 

(๒) ลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยร่วมกับผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตรในการ
รณรงค์อย่างจริงจังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในดําเนินกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างถูกวิธีเพ่ือลดความ
จําเป็นในการเผา รวมถึงพัฒนาระบบรองรับเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรในการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปขายเพ่ือ
สร้างรายได้เพ่ิม  

(๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์ เช่น การจัดการด้านโภชนาการของสัตว์ เป็นต้น  

(๔) พัฒนาเทคนิคการจัดการด้านการเกษตรที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม   

(๕)  ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมย่ังยืน สนับสนุนแนวทางและมาตรการ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) รวมถึงการผลิตปศุสัตว์และประมงท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อความเปราะบางของระบบนิเวศ พร้อมกับพัฒนา
ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรย่ังยืน และมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น GAP GMP HACCP และ CoC 

(๖) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายกลางและรายย่อยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ โดยใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลัง และมาตรการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน เช่น 
สินเช่ือ ภาษี เทคโนโลยี และแหล่งนํ้า เป็นต้น  

(๗)  พัฒนางานวิจัยและจัดทําพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือสาธิตการพัฒนาการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชเพ่ือนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและนํ้า การเก็บเกี่ยวและการจัดการ
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ภายหลังการเก็บเก่ียว การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด 
เป็นต้น และถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมท้ังจัดต้ังเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันผ่านตัวอย่างชุมชนหรือเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จ 

๖.๒ การสรา้งความพร้อมและพฒันาศักยภาพของเกษตรกร 

(๘) เผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการ
จัดการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดการนํ้าในนาข้าว การเลือกใช้ปุ๋ย การจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่เพ่ือ
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น  

(๙) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เช่น ปรับปรุงพันธ์ุ สูตร
อาหาร เทคนิคการจัดการ เป็นต้น 

(๑๐) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงและเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูล GHG Baseline ของพืชเศรษฐกิจสําคัญที่เป็นต้นทางของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  

(๑๑) สนับสนุนเกษตรกรต้นนํ้าด้านการเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัยการผลิต รวมถึงการเสริมสร้างองค์
ความรู้และขีดความสามารถในการดําเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๗.  ภาคป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และการเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอน ทั้งน้ี การดําเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าควรจัดให้มีการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีการส่ือสารข้อมูลอย่างครบถ้วน
และโปร่งใสในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และมีกลไก
ในการนําผลจากการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี 
(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./นร./วท./ศธ./มท./เอกชน)  

(๑) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเครือข่ายธนาคารต้นไม้ และการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอน ตามแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน (Sustainable Forest Management: SFM) และ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุแหล่งกําเนิดของไม้ เช่น ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) เป็นต้น  

(๒) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ โดยการระดมทุนจากภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตามหลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 
PES) และแนวทาง REDD+ เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ไว้ให้คงสมดุลตามธรรมชาติและลดก๊าซเรือนกระจกจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่าและคุ้มครองสิทธิของ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน   



๙๐ 

 

 

(๓) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ด้วยการสนับสนุนการผลิตและดํารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่มีความย่ังยืนและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงสนับสนุนให้มี
การเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพ่ือพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่นให้สามารถนําไปขยายผล โดยจัดทํา
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ได้อย่างย่ังยืน    

(๔) สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสงวนรักษา อนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ผ่าน
โครงการ CSR  โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการ และต่อยอดการดําเนินการซึ่งกันและกัน  

(๕) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการป้องกัน
การเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องนํ้าบริเวณขอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการจัดทําฝายต้นนํ้าลําธารให้ทั่วถึง เป็นต้น  

(๖) เร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าและป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเป็นแนว
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

(๗) พัฒนางานศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินของระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศ  

๘.  การจัดการเมือง มุ่งเน้นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน 
รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลักของประเทศ ตามแนวทาง
การจัดการเมืองอย่างย่ังยืน (sustainable cities) มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./มท./คค./นร./เอกชน)  

๘.๑ การเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีวในเมือง 

(๑) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพ่ือประโยชน์
ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพ่ือการนันทนาการ และเป็นแหล่งดูดซับมลพิษใน
พ้ืนที่  

(๒) กําหนดแนวทางการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน โดยมุ่งเน้นการปลูกไม้ที่สามารถดูด
ซับคาร์บอนได้ดี สามารถนําไม้ไปใช้ประโยชน์หลังจากตัดฟัน และไม่เป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่เป็นภัยคุกคามต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือต้องการการบํารุงรักษามาก 

(๓) สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนามีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองผ่านทาง
กิจกรรม CSR โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการ และต่อยอดการดําเนินการซึ่งกันและกัน 

๘.๒ การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลัก 
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(๔) วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกของเมืองทั้งจากพ้ืนที่และจากกิจกรรมราย
สาขาต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบติดตามและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพ้ืนที่เมือง  

(๕) สนับสนุนให้ท้องถิ่นและจังหวัดจัดทําแผนการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนตํ่า โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางการพัฒนาเมืองที่ย่ังยืน (sustainable cities) โดยจัดทําผังเมืองที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน (mixed use) เพ่ือลดความต้องการในการเดินทาง การกําหนดเกณฑ์ความ
หนาแน่นของการพัฒนาให้เอ้ือต่อการคมนาคมขนส่งด้วยระบบสาธารณะ (transit-oriented) การกําหนดเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (zoning) เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ พ้ืนที่เกษตรกรรม
ใกล้เมืองเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงการใช้มาตรการทางผังเมืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

(๖) ส่งเสริมการออกแบบที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-friendly) ในการสร้าง
อาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน การวางผังและกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยมีเป้าหมายในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๗) พัฒนาการคมนาคมขนส่งในเมืองอย่างย่ังยืน (sustainable urban transport) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดินทางขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเมืองที่เอ้ือ
ต่อการใช้ระบบขนส่งมวลชน 

(๘) สนับสนุนและเร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองหลักให้มีการจัดการของ
เสียอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๙) เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชากรในเมือง
หลัก โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ 
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๓. การสรา้งขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและ
มาตรการใน ๔ สาขา คือ  

๑.  การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัยที่
เก่ียวข้องให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
แนวทางและมาตรการ ดังน้ี 

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./นร./วท./ศธ./กษ./พน./คค./อก./ทก./กต.)  

๑.๑ การพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัย 

(๑) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวม
ของประเทศ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศและของภูมิภาค
อาเซียน และฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

(๒) จัดต้ังหรือพัฒนาศูนย์รวมของเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา เช่ือมโยงกับหน่วยงานกําหนดนโยบาย
และหน่วยงานปฏิบัติของภาครัฐ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานวิจัยและวิชาการต่างๆ รวมถึงเช่ือมโยง
เครือข่ายของข้อมูลด้านภูมิอากาศและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๓) จัดทําทะเบียนแหล่งนํ้าธรรมชาติและปรับปรุงฐานข้อมูลปริมาณและการไหลของน้ํา ฐานข้อมูล
การใช้นํ้า ในระดับลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ และควบคุม กํากับการใช้นํ้าใน
แต่ละลุ่มนํ้าให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญ 

(๔) ศึกษาวิจัยความเช่ือมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในกระบวนการผลิตและเก็บเก่ียว อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับระบบการค้าการตลาดภายในและภายนอกประเทศ ระบบห่วงโซ่
อุปทานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต้นนํ้าไปสู่ปลายน้ํา เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดการและมาตรการรองรับที่เป็นระบบและบูรณาการ 

(๕) ศึกษาวิจัยและประเมินวิเคราะห์การดําเนินมาตรการรองรับผลกระทบและจัดการความเสี่ยงจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการจัดการนํ้า เกษตร และพลังงาน โดยคํานึงถึงมิติของการรักษา
ความมั่นคงทางนํ้า อาหาร และพลังงาน ที่มีความเช่ือมโยงกัน 

(๖) พัฒนาการเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการทรัพยากรให้สามารถรองรับกับ
ความไม่แน่นอนของปัจจัยทางภูมิอากาศ เช่น ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อ
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ผลกระทบจากความแปรปรวนทางภูมิอากาศของกระบวนการเชิงสถาบันของหน่วยงานภาครัฐ ความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคและระบบการจัดหาสินค้าจําเป็นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

(๗) พัฒนางานศึกษาวิจัยที่จะช่วยสนับสนุนการผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและแผนรายสาขา ครอบคลุมด้านป่าไม้ การจัดการนํ้า เกษตร การผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ 

(๘) พัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบันและให้มีการประเมิน
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต รวมถึงการกําหนดกรณี BAU ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย
สาขา ครอบคลุมด้านพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการ
ของเสีย และในภาพรวม (economy-wide) ของประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ 

(๙) สร้างระบบในการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ข้อมูลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลการซื้อขาย
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและแบบสมัครใจ 

(๑๐) พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในสาขาอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงก่อนในเบ้ืองต้น แล้วจึงขยายให้ครอบคลุมทุก
สาขา   

(๑๑) ศึกษาศักยภาพเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในเชิงภาพรวมและรายสาขาทางเศรษฐกิจที่มีการปล่อยหรือมีแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 
ครอบคลุมด้านพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และอาคาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการกําหนดนโยบายและจัดลําดับความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๑๒) จัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

(๑๓) พัฒนางานศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลกระทบจากการผลิต การขนส่ง และบริโภคสินค้า 
โดยใช้แนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต (life cycle assessment) การคํานวณรอยเท้าเชิงนิเวศ (ecological 
footprint) และการคํานวณรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ให้ครอบคลุมสินค้าสําคัญๆ 

(๑๔) สนับสนุนการจัดทําและวางระบบฐานข้อมูลของพลังงานและวัสดุพ้ืนฐานในประเทศให้มีความ
ครอบคลุมและได้มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการขยายเครือข่ายด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและการ
ประเมินรอยเท้าคาร์บอน 

(๑๕) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทางเลือกต่างๆ ของการบริโภคท่ีย่ังยืน เพ่ือกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑๖) ศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ยังขาดองค์
ความรู้ รวมถึงพัฒนางานศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมจากแนวทางที่ปฏิบัติได้อยู่แล้ว 
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๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลย ี

(๑๗) เร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

(๑๘) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและการจําลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความ
ถูกต้องแม่นยํา รวมถึงการคาดการณ์การเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรง (extreme weather events) 
เช่น การเกิดพายุหมุนเขตร้อน ความแปรปรวนทางภูมิอากาศท่ีก่อให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่รุนแรง เป็นต้น 
และพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าให้มีประสิทธิผล 

(๑๙) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดและเฝ้าระวังระดับนํ้า ความเร็วของกระแสนํ้า ทิศ
ทางการไหลของนํ้า ฯลฯ รวมถึงการเช่ือมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือให้สามารถคาดการณ์และ
จําลองสถานการณ์นํ้าล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง นําไปสู่การบริหารจัดการที่บูรณาการและมีประสิทธิผล  

(๒๐) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชให้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงทางอาหารและเป็นทางเลือกในการปรับตัวของ
เกษตรกร เช่น การคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม (Marker Assisted Selection: MAS) เทคโนโลยีชีวภาพ 
เป็นต้น โดยควบคุมการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ... และกฏระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๒๑) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
เช่ือมโยงกับปัจจัยทางภูมิอากาศ และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร เพ่ือให้สามารถคาดการณ์
และป้องกันความเสียหายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล   

(๒๒) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแม่นยําสูง (precision farming) 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเปราะบางของกิจกรรมทางการเกษตรต่อปัจจัย
ทางภูมิอากาศ 

(๒๓) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคนิควิธี การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการจัดการ
ทรัพยากรท่ีคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การออกแบบและการจัดการระบบชลประทาน 
เขื่อนหรือฝาย ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

(๒๔) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตและส่งไฟฟ้า รวมถึงรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

(๒๕) ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและลดต้นทุนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์/
เครื่องใช้ที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีฐานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ รวมทั้งกระบวนการผลิต วัสดุ และ
อาคารและบ้านอยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน 
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(๒๖) ส่งเสริมการสาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูงที่พิสูจน์ทางเทคนิคแล้วแต่ยังไม่มีการใช้เชิง
พาณิชย์ภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมเตรียมการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลาย 

(๒๗) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีและระบบ
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒๘) พัฒนาองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพขั้นที่ ๑ และพัฒนา
เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ ขั้นที่ ๒ และ ๓ โดยมุ่งเน้นให้สามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง
ภายในประเทศ 

(๒๙) พัฒนากลไกเพ่ือเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับประเทศ 

๒.  การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า และกลไกในการขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง มี
แนวทางและมาตรการ ดังน้ี   

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./ยธ./กค./กษ./พณ./กต./อก./มท./พณ./นร./เอกชน/NGO)  

๒.๑ กลไกสนับสนนุการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) เร่งรัดการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรนํ้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

(๒) จัดต้ังหรือพัฒนากลไกทางการเงินสําหรับสนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ เช่น กองทุนในการฟ้ืนฟูและเยียวยาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 
เป็นต้น โดยอาจจัดต้ังกองทุนใหม่หรือขยายขอบเขตภารกิจของกลไกที่มีอยู่เดิม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเช่ือมโยงกับกลไกระหว่างประเทศได้ 

(๓) พัฒนาระบบประกันภัยจากสภาพภูมิอากาศสําหรับผลผลิตทางการเกษตร และระบบประกันภัย
ธรรมชาติสําหรับชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง 

(๔) เร่งรัดให้มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและตรากฎหมายข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือนําไปสู่การบริหาร
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน 

(๕) พัฒนากลไกเพ่ือเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒.๒ กลไกสนับสนนุการเติบโตแบบคาร์บอนตํ่า 

(๖) เร่งผลักดันให้เกิดกลไกเพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า ในรูปแบบของมาตรการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสม โดยศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาษีคาร์บอน มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ การจัดต้ังกองทุนคาร์บอน 
และการพัฒนาตลาดคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและสามารถเช่ือมโยงกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศ การกําหนด
ปริมาณควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกําหนดมาตรฐานเชิงเทคโนโลยี และระบบการจัดสรรสิทธิการ
ปล่อยก๊าซ เป็นต้น รวมถึงให้ความสําคัญกับมิติความเป็นธรรมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters 
Pay Principle: PPP) และหลักการการมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามศักยภาพท่ีแตกต่างกัน (Common But 
Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: CBDR)  

(๗) ผลักดันให้เกิดการพัฒนามาตรฐานของกลไก มาตรการ และเคร่ืองมือการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถเช่ือมโยงกับกลไกและมาตรการของต่างประเทศได้ 
รวมถึงศึกษาศักยภาพและโอกาสในการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นําหรือเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงประเทศ
ภายในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานดังกล่าว 

(๘) สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนตํ่า โดย
กําหนดสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิพิเศษด้านภาษี และการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าจากกองทุนหรือ
สถาบันการเงิน และกําหนดมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ  

(๙) สนับสนุนการจัดทําแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 
(MRV) การดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง และพัฒนาศักยภาพภายในประเทศในการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ 
MRV  

(๑๐) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า เช่น 
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งระบบราง โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการคมนาคมขนส่ง
แบบหลายรูปแบบ โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้ยานพาหนะ การพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การพัฒนา smart grid การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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(๑๑) เร่งปรับปรุงกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ เช่น มาตรฐานอาคาร มาตรฐานการใช้พลังงานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า การจัดการจราจร การกําหนดเขตผังเมือง เป็นต้น เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

(๑๒) กําหนดให้มีการติดฉลากแสดงข้อมูล carbon footprint ของสินค้าสําคัญๆ เพ่ือเป็นทางเลือกแก่
ผู้บริโภค และกําหนดให้เป็นหลักเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณาคุณสมบัติสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(green products and services) เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (green procurement) 

(๑๓) กําหนดสัดส่วนขั้นตํ่าในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มีความพร้อม เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น  

(๑๔) ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนดให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกําหนด
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental 
and Health Impact Assessment: EHIA) ในประเภทโครงการท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง    

๒.๓  กลไกการขับเคล่ือนภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 

(๑๕) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศและแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑๖) จัดทําเป้าหมายระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  

(๑๗) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับเมืองหลัก 

(๑๘) เร่งผลักดันให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดแผนงานขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคส่วน โดยสร้างเวทีหารือร่วมกันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างบูรณา
การ 

(๑๙) กําหนดหมวดงบประมาณ (budget code) หมวดการบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมไว้ในเอกสารงบประมาณแผ่นดินเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแผนงานโครงการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบริหารงบประมาณ
แผ่นดินและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  
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(๒๐) สนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและมีศักยภาพความพร้อม จัดทํา
แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการสร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนด
กลไกสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม 

(๒๑) จัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ CSR ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล้องและต่อยอดการดําเนินงานของภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมการดําเนินโครงการ CSR ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเอกชน 

(๒๒) สนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาชนและ
ประชาสังคมท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและสอดคล้องกับนโยบายและแผนของประเทศ 

๓.  การสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนา
คน สร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจ
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
ความเข้าใจ สามารถประเมินวิเคราะห์เก่ียวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของ
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงมีองค์ความรู้และศักยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ  มีแนวทางและ
มาตรการ ดังน้ี  

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ศธ./นร./วท./มท./เอกชน)  

๓.๑  กลุ่มสถานศึกษาและนักวิชาการ 

(๑) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมสาขาสําคัญๆ ของประเทศ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดงานวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของนักวิชาการและภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการนําผลงานวิจัยและ
วิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบายและในการปฏิบัติ 

(๒) จัดต้ังหน่วยงานกลาง หรือ centers of excellence ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานที่สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานวิชาการอ่ืนๆ ในระดับโลก เพ่ือให้เกิด
งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีคุณภาพและต่อเน่ือง  
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(๓) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สาธารณสุข บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เป็นต้น มีการบูรณาการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา   

(๔) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในทุกระดับช้ัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนของเยาวชนที่เช่ือมโยงกับชุมชน สังคม และ
ประเทศ ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๕) สนับสนุนการจัดต้ังหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวกับการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(๖) ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากเยาวชนและชุมชนในพ้ืนที่ 

๓.๒ กลุ่มการสื่อสารสาธารณะ 

(๗) สนับสนุนการสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมในการส่ือสารเรื่องการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสื่อสารเก่ียวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในกรอบความ
ร่วมมือระดับโลกและภายในประเทศ ส่งเสริมจริยธรรมของสื่อ และสนับสนุนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สร้างสรรค์    

(๘) ศึกษาและประเมินระดับความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างชัดเจน เพ่ือนําผลการประเมินกําหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ของกลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยเน้นให้เกิดความตระหนักและองค์ความรู้
เก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สามารถทําได้ง่าย รวมถึงความตระหนักรู้และองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เก่ียวกับการ
กําหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๙) สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง เพ่ือสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจสร้างเครือข่ายกับกลุ่มการสื่อสาร
สาธารณะที่มีหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสื่อบันเทิง กลุ่มสื่อธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม
บุคคลสาธารณะ (public figure) ที่สามารถเป็นต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

(๑๐) เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้เกิดการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 



๑๐๐ 

 

 

๓.๓ กลุ่มบุคลากรและองค์กรภาครัฐ 

(๑๑) จัดทําคู่มือและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นในเร่ือง
ต่างๆ โดยละเอียด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในระดับพ้ืนที่ในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(๑๒) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือรองรับการ
กําหนดนโยบายและแผนในภาคส่วนต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สาขาพลังงานและวัสดุศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ พร้อม
กับบูรณาการกับแผนพัฒนาบุคลากรหลักของประเทศ เช่น แผนของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น  

(๑๓) กําหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านความตระหนักและความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างเวทีเรียนรู้ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารเก่ียวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกันอย่างต่อเน่ือง 

(๑๔) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานประสานการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
กลไกระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานในระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกลไก CCC (Climate Change Coordinator) โดยสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง สร้างกลไกและระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบูรณา
การ 

๓.๔ กลุ่มธุรกิจเอกชน  

(๑๕) สร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพความ
พร้อมและอุปสรรคปัญหา อันจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม      

(๑๖) สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในเรื่องการผลิตและบริการที่
ปล่อยคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลผลงานของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงประสบการณ์ในการดําเนินงาน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะสามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  

(๑๗) สนับสนุนให้มีการทําการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green marketing) โดยผู้ประกอบการ
สร้างช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคถึงวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง



๑๐๑ 

 

 

แท้จริง โดยแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมที่จะได้รับ เช่น ลดรายจ่ายจากการประหยัดนํ้า ประหยัด
พลังงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และเป็นแรงจูงใจใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  

(๑๘) ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเอ้ือต่อการผลิตและบริการที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
เวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
เชิงนโยบายและนําไปสู่การดําเนินการที่สมประโยชน์ (win-win) มีแนวทางและมาตรการ ดังน้ี 

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ทส./กต./กค./วท./นร./ศธ./พณ./อก./ยธ./เอกชน)  

๔.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

(๑) จัดต้ังคณะหรือทีมเจรจาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกําหนดบทบาทในการทํางาน
ของคณะเจรจาให้ชัดเจน โดยให้มีการหารือระหว่างภาคส่วนที่เก่ียวข้องถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติที่
เหมาะสมของบุคลากรในคณะเจรจา กําหนดหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะเจรจา โดยอาจกําหนดเป็นผู้แทน
ถาวรที่มีวาระในการดํารงตําแหน่ง ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินงาน   

(๒) จัดทําระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาหลักๆ รวมถึงฐานข้อมูลเก่ียวกับ
ประเด็นเจรจา ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของการเจรจาในประเด็นต่างๆ และทําให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเจรจาได้อย่างต่อเน่ือง 

(๓) พัฒนากระบวนการกําหนดท่าทีการเจรจาโดยขยายขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นการเจรจาไปสู่
การให้ความสําคัญกับแรงผลักดันหรือแรงจูงใจของประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาที่มีผลต่อการกําหนดท่าที
เจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความสนใจทางการค้า การลงทุน แนวโน้มทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การกําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องในประเทศ เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางการเจรจาและหาแนวร่วมเก่ียวกับท่าทีในประเด็นต่างๆ รวมถึงการกําหนดกรอบความร่วมมือในระดับทวิ
ภาคีในประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดทําภารกิจ (mandate) รวมถึงแผนปฏิบัติการ (action plan) ในการเข้า
ร่วมการเจรจา เพ่ือให้คณะเจรจามีแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายที่สอดคล้องและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

(๔) ร่วมกับหน่วยงานวิชาการและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดเวทีเสวนาเก่ียวกับประเด็นการเจรจา
เพ่ือสื่อสารให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคณะเจรจาอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
พัฒนางานศึกษาวิจัยและจัดทําฐานข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๐๒ 

 

 

(๕) สนับสนุนการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเพ่ือ
เปิดโอกาสในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(๖) ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมและความต้องการของไทยในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ เพ่ือ
นําไปกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสม  

(๗) ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพของไทยในการเป็นผู้ นําของภูมิภาคในการดําเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านการใช้ประโยชน์จากกลไกทางสนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางความ
ร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรอบอาเซียน และผลักดันให้เกิดกลไกระหว่างประเทศในการ
สนับสนุนการดําเนินงานระดับภูมิภาค รวมถึงประสานท่าทีการเจรจากับประเทศในกลุ่มอาเซียนและผลักดันให้
เกิดเอกภาพในการเจรจาในเร่ืองที่มีความสนใจร่วมกัน 

๔.๒ การบูรณาการเร่ืองการค้าและสิ่งแวดล้อม 

(๘)  ติดตามมาตรการให้เงินอุดหนุนภายในประเทศของประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก ใน
กระบวนการผลิตสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า พร้อมจัดทําเป็นฐานข้อมูลประกอบการเจรจาทางการค้าและ
สิ่งแวดล้อม  

(๙)  ประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-friendly goods 
and services) และแสวงหาโอกาสสร้างความร่วมมือกับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่ค้าในการส่งเสริมการค้า
สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นผู้นําในการส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน 
หรือเอเปค เป็นต้น 

(๑๐)  ปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนตํ่าของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยในต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังนํ้า พลังงานลม ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น  

(๑๑)  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนเพ่ือให้
เอ้ือต่อการสนับสนุนการผลิต นําเข้า และส่งออกสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อย



๑๐๓ 

 

 

คาร์บอนตํ่า เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่องการส่งเสริมประเภทอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยกําหนดมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นเกณฑ์
พิจารณาสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การจัดทําข้อตกลงทางการค้า รวมถึงปรับปรุง
หรือจัดทํามาตรการการนําเข้าสินค้าที่มีผลกระทบและสร้างภาระในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์
จากพลาสติก หรือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิคส์คุณภาพตํ่า เป็นต้น โดยคํานึงถึงหลักการปฏิบัติที่ไม่แตกต่าง (non-
discrimination principle) ระหว่างสินค้าภายในและจากต่างประเทศ  

(๑๒)  สร้างเวทีหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าไทย เช่น 
มาตรฐาน carbon footprint เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแนวทางการเจรจาในกรอบระหว่างประเทศและ
การจัดทําข้อตกลงทางการค้า เก่ียวกับกลไกสนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือภาคเอกชนในการยกระดับมาตรฐานดังกล่าว และรับมือกับมาตรการกีดกัน
ทางการค้าจากต่างประเทศ  

(๑๓)  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้
กระบวนการผลิตที่สะอาด จัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้าโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) จัดทํา carbon footprint ของผลิตภัณฑ์ หรือติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนตํ่า (green design) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และให้มีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย  

 



๑๐๔ 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๔  
แนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนแม่บท 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เป็นแผนระดับชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางในภาพรวมของประเทศเพ่ือรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ รวมถึงแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนให้มีการนําแผนแม่บทน้ีไปใช้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและบูรณา
การเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงน้ัน นับเป็นกระบวนการ
สําคัญอย่างย่ิงที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของแผน ถึงแม้ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่การดําเนินงานมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในวงกว้าง ซึ่ง
รวมถึงภาคพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ประกอบกับต้องอาศัยการดําเนินงานในหลายระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ี จึงเป็นความท้าทายและมีความจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง และบูรณาการ นอกจากน้ี 
เน่ืองจากแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแผนระยะยาว ๓๕ ปี จึงควรมีแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นระยะไป เพ่ือให้แผนแม่บทน้ีมีความเป็นปัจจุบันที่สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในส่วนน้ี จึงได้นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ แสดงในแผนภาพที่ ๔-๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 

๔.๑  แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ  

 

1.เ ร่ ง ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ รื่ อ ง 
“การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” เป็นวาระแห่งชาติ 
เพ่ือให้เกิดการผนวกประเด็น
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิ อากาศ กับการ กําหนด
นโยบายการ พัฒนาในทุ ก
ระ ดับ เ พ่ื อขั บ เ คลื่ อ น ไปสู่
วิสัยทัศน์ของแผนฯ ในการ
สร้างภูมิคุ้ ม กันให้ภาคส่วน 

 

ต่างๆ สามารถรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาคส่วนที่มี
ศักยภาพตํ่าในการรับมือและปรับตัว เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น 
เพ่ือป้องกันหรือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรซ่ึงจะนําไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ําของรายได้และความเหลื่อมล้ําทางสังคมในท่ีสุด รวมถึงการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางการพัฒนา
แบบปล่อยคาร์บอนตํ่า ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ สร้างโอกาสในการพัฒนาที่ดําเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ ทั้งน้ี การมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องมีการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งการผลักดันเรื่องน้ีให้เป็น “วาระแห่งชาติ” จะมีส่วน
ช่วยขับเคลื่อนด้วยนโยบายจากภาคส่วนหลักๆ ที่เก่ียวข้องได้ อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่  

 (๑.๑) นโยบายและแผนด้านการพัฒนาพลังงาน โดยกําหนดให้การพัฒนาพลังงานที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหน่ึงของนโยบายการพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ นอกเหนือจากเป้าหมายในการรักษาความม่ันคงทางพลังงานและลดการพ่ึงพาการนําเข้าพลังงาน
จากต่างชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเป็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งพลังงานของชุมชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกลไก
ระหว่างประเทศ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพเชิงเทคนิค  

(๑.๒) นโยบายและแผนด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาการคมนาคมและ
ขนส่งที่ย่ังยืน (sustainable transport) ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการที่

แผนภาพท่ี ๔-๑ แนวทางการขบัเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนแม่บท 



๑๐๖ 

 

 

สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษตํ่า และมุ่งเน้นให้ประชาชนส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการคมนาคมขนส่งให้แก่ภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกลไกระหว่างประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมและขนส่ง   

(๑.๓) นโยบายและแผนในการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมการลงทุนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสี
เขียวและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(๑.๔) นโยบายและแผนในการพัฒนาเมืองที่ย่ังยืน ปล่อยคาร์บอนตํ่า และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (sustainable, low-carbon and climate-resilient cities) ผนวกประเด็น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการกําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง เร่งสร้างความตระหนักรู้ 
ศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงฐานข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑.๕) นโยบายและแผนการจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ทางภูมิอากาศท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพของนํ้าในลุ่มนํ้า รวมถึงนัยยะต่อการ
จัดการนํ้าอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม และการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง 

(๑.๖) นโยบายและแผนด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้แก่เกษตรกรในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะสําหรับ
ประชากรและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจัดการที่ดินในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพ และมีความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและพลังงาน ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความพร้อมและโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิต แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

(๑.๗) นโยบายและแผนด้านป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

(๑.๘) นโยบายและแผนด้านการสาธารณสุข มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคหรือภัยคุกคามด้านสุขภาพที่
เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาบริการ
ทางสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

(๒)  พัฒนาเครื่องมือและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วนให้เข้ามามี
บทบาท ในการรองรับผลกระทบและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการ
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เติบโตแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า โดยให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือและกลไกที่สามารถก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในวง
กว้างจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้แก่ 

(๒.๑) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay 
Principle: PPP) เช่น ภาษีคาร์บอน การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการสร้างตลาด
คาร์บอนของประเทศที่สามารถเช่ือมโยงกับตลาดต่างประเทศ การจัดต้ังกองทุนคาร์บอน  มาตรการสิทธิ
ประโยชน์สําหรับการลงทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และจากภาคประชาชนผ่านทางการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการศึกษาถึงศักยภาพความพร้อมของภาค
ส่วนต่างๆ การรักษาความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อย ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อต้นทุนการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ต่อการ
ลดก๊าซเรือนกระจก 

(๒.๒) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) 
โดยระบุให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ และการประเมินแนวโน้มการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาโครงการหรือพ้ืนที่ขนาดใหญ่  

(๒.๓) การพัฒนาระบบประกันภัยจากปัจจัยทางภูมิอากาศ ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ
นํากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการความเส่ียงจากภูมิอากาศอย่างเหมาะสม 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้
ความสําคัญกับการคุ้มครองกลุ่มประชากรท่ีมีขีดความสามารถในการปรับตัวตํ่า รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการ
เอ้ือให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตํ่า  

(๓)  สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้ภาคีการพัฒนาเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญของแผน และพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผน ไปสู่การปฏิบัติ โดยการนําแนวทางการปฏิบัติไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการโดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังน้ี 

(๓.๑) จัดให้มีกระบวนการเพื่อการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ ในแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ไปสู่ส่วนราชการในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับส่วนกลาง ได้แก่ ส่วน
ราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ระดับภาค ได้แก่ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค และส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด ซึ่ง
สามารถบูรณาการแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ เข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานด้านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้สามารถ
นําแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ไปบูรณาการไว้ในยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นเช่นกัน 
นอกจากน้ี จะต้องถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในแผนแม่บทฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน สําหรับกระบวนการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 
แผนแม่บทฯ ไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในระดับส่วนกลาง ดําเนินการโดยให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานระดับ
กระทรวง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีหน้าที่ช้ีแจงสาระของแผนฯ สร้างความเข้าใจ และ
ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน  

(๓.๒) ประชาสัมพันธ์สาระของแผนแม่บทฯ ผ่านสื่อ ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เว็บไซต์ 
และการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้สามารถทําหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนแม่บทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระของแผนแม่บทฯ อย่างแท้จริง 
นําไปสู่ความตระหนัก การยอมรับในแผน และนําไปสู่การปฏิบัติ 

(๓.๓) เข้าร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการแปลงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรายสาขา มีระยะการดําเนินงาน ๕ ปี และ
ประกอบด้วยแผนงานในรายสาขาที่มีความละเอียดชัดเจนย่ิงขึ้น รวมถึงจัดทําคู่มือในการแปลงแผนแม่บท
เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถนําไปต่อยอดในการแปลงแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการได้ พร้อมทั้งอาจร่วมกับท้องถิ่น
ที่มีความพร้อมในการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นเพ่ือเป็น
กรณีศึกษา  

(๓.๔) จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การกําหนดตัวช้ีวัดตลอดจนการ
เขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้สามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย  

(๓.๕) สร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนแม่บท โดย
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงข้อจํากัดในการดําเนินงาน
ของแต่ละภาคส่วน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายและแผนภาครัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเอ้ืออํานวยหรือสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถขยายผลต่อยอดจากการ
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ดําเนินการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมในการสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันจากความเส่ียงทาง
ภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่าอย่างย่ังยืน  

(๔) ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานท่ีเป็นแหล่งเงินงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ดังน้ี 

(๔.๑) ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับรัฐบาล เพ่ือให้มีการประกาศให้ปัญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติ และให้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นแผนที่ได้รับความสําคัญด้านงบประมาณในลําดับแรก ทั้งน้ี เน่ืองจากประเด็น
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นร่วมที่คาบเกี่ยวกับปัญหาหลักอ่ืนๆ ของประเทศ (cross-
cutting issues)   

(๔.๒) ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสํานักงบประมาณ เพ่ือให้เห็นความสําคัญของ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย และให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ และเพ่ือมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
กําหนดหมวดงบประมาณ (budget code) หมวดการบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ิมไว้ในเอกสารงบประมาณแผ่นดิน  

(๔.๓) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเพ่ิม
บทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนเงินทุน
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ตลอดจนมีกลไกและช่องทางที่เอ้ือให้ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถนําเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเยียวยาปัญหา ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนได้ทันที 

(๔.๔) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศในการ
สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงบุคลากร และองค์ความรู้ เพ่ือดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย  

(๕) สร้างระบบการกํากับ ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

(๕.๑) กําหนดให้ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความสามารถในการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับงบประมาณในอัตราส่วนที่สูงกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความสัมฤทธ์ิผลด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๕.๒) สร้างระบบการกํากับการดําเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยกลไกระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทําหน้าที่กํากับและติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ซึ่งอาจจัดทํารายงานความก้าวหน้าเผยแพร่แก่
สาธารณชนรายปีหรือรายสองปี เพ่ือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับนโยบาย รวมถึงสร้าง
เครือข่าย(*) การทํางานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกผู้
ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Coordinator: CCC) ซึ่งเป็นตัวแทน
จาก ๑๙ กระทรวงและ ๑๑ หน่วยงานอิสระภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมคิดร่วมผลักดันการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่/ชุมชนท้องถิ่น ให้สําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างบูรณาการและ
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ ภาคีเครือข่ายจะช่วย
ขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทย อย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน  

(๕.๓) สร้างระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ โดย
จัดต้ังคณะทํางานย่อย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย และจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม 

(*) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มคน หรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่
กลุ่มคนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน ประชาคมท้องถ่ิน เครือข่ายอนุรักษ์ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน โดยในกระบวนการสร้างเครือข่ายให้เกิดข้ึน หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการดําเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจร่วมกัน สร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายให้แน่นแฟ้น ด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ แนวทางการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนแม่บท 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๙๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องว่ามีการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทหรือไม่ และผลการดําเนินงานดังกล่าวตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
แนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทหรือไม่ และผลการดําเนินงานดังกล่าวตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือความสัมฤทธ์ิผลของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทย มากน้อยเพียงใด เน่ืองจากแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๙๓ มีกรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ยาวนาน ดังน้ัน เพ่ือให้แผนแม่บทมีข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับแผนแม่บทฉบับน้ี ทุก ๕ ปี  
โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําการประเมินและทบทวนข้อมูลและ
สถานการณ์จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแผนงานระยะปานกลาง ๕ ปี ร่วมกับข้อมูลประกอบอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนแม่บทให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ทั้งน้ี ในการปรับปรุง
แผนแม่บทควรให้มีการติดตามประเมินผลอย่างน้อยใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ประเมินการดําเนินงานตาม
เป้าหมายซึ่งแสดงถึงการตอบสนองของกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงหลัก (๒) ประเมินระดับความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ประเมินความรู้ความเข้าใจของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๔) ประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ที่นําเสนอไว้ในแผนแม่บท รวมถึงช่องว่างและความต้องการเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดสําหรับการจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนฯ ในระยะต่อไป 
นอกจากน้ี ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในกระบวนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓   
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ภาคผนวก 

อักษรย่อชื่อกระทรวง 

ตัวย่อ ชื่อหน่วยงาน 

นร. 
กห. 
กค. 
กต. 
กก. 
พม. 
กษ. 
คค. 
ทส. 
ทก. 
พน. 
พณ. 
มท. 
ยธ. 
รง. 
วธ. 
วท. 
ศธ. 
สธ. 
อก. 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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