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1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญในระดับโลก อันมี
สาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเป็นตัวเร่งสําคัญที่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อประเทศกําลังพัฒนาเช่นประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญ
และความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวและได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 และลงนามให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงแม้ประเทศ
ไทยจะยังไม่มีพันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต แต่เน่ืองจากประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีรูปแบบการพัฒนาที่ต้องพ่ึงพิงความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ และมีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศในการ
ปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในส่วนที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. 2551-2555 ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยมีกรอบเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมแหล่งดูดซับ
ก๊าซบนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจท่ีชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ ฉบับแรกน้ี 
ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2555 และเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานที่ ต่อเน่ืองก่อนหมดระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ ฉบับแรก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

บทนํา
ส่วนที่ 1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว  
3๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๙๓) เพ่ือใช้สําหรับเป็นกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางของประเทศ โดย
ดําเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งแผน
ระยะยาวดังกล่าวจะช่วยเป็นหลักประกันให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินงานของภาครัฐ ช่วยให้การ
กําหนดตัวช้ีวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและทําให้กําหนด
เป้าหมายตามระยะเวลาได้สอดคล้องกับการดําเนินการของนานาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือประเทศไทย
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่าตามแนวทางการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเป็นปีที่นานาประเทศจะเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 

ดังน้ัน เพ่ือให้มีการนําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๙๓ 
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้น และเป็นไปอย่างถูกทิศทางด้วยความเช่ือมั่นว่าไม่ทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเสียหาย สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเทศจะยังคงเป็นปกติสุข
หรือสามารถปรับตัว (Adaptation) หรือมีภูมิคุ้มกัน (Resilience) ต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้น (พ.ศ. 2559) และระยะกลาง (พ.ศ. 
2563) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม 
(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559 ให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2559 ให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.3 กรอบแนวคดิในการจดัทาํแผนปฏิบตักิาร 

หลักการและกรอบแนวคิดของการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้น (พ.ศ. 2559) และระยะกลาง (พ.ศ. 2563) จัดทํา
ภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ซึ่ง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนตํ่า (Mitigation) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Capacity Building) โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวทางการดําเนินงานใน 
แต่ละสาขา ดังรูปที่ 1.1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 

 

รูปที ่1.1 ยุทธศาสตร์ สาขา และแนวทางการดําเนนิงาน 

ภายใตแ้ผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 

 

 

 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

4 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลางฉบับน้ี ได้ยึดหลักการสําคัญ 2 ประการ ดังน้ี  

ประการที่หนึ่ง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง ต้องนําไปสู่การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ กิจกรรมที่ดําเนินเนินการต้องใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูงมากนัก แต่สามารถ
สร้างประโยชน์และผลตอบแทนได้สูง 

ประการที่สอง แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง ต้องเป็นแผนที่สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสังคม กล่าวคือ 
ต้องไม่เป็นการพัฒนาเพ่ือรักษาประโยชน์ของคนกลุ่มหน่ึง แต่กลับเป็นการผลักภาระไปยังคนอีกกลุ่มหน่ึง 

นอกจากหลักการสําคัญสองประการน้ีแล้ว การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ครั้งน้ีน้ียังได้กําหนดกรอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
ระยะสั้นและระยะกลางไว้สามประการ ดังน้ี (รูปที่ 1.2) 

รปูที่ 1.2 กรอบการจัดทําแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสัน้และระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557 

ประการที่หนึ่ง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง ต้องนําไปสู่การสร้างรายได้หรือการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อย ภายใต้กรอบการดําเนินงานน้ี แผนปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้
น้อย หรือลดรายจ่ายในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในส่วนของแผนด้านการปรับตัว (Adaptation) 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้นและ
ระยะกลาง จะเน้นการลดความเปราะบางให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้จาก
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในชนบท เพ่ือเผชิญกับความ

การลดหรือขจดั 
ความยากจน 

การรักษาและ/หรือเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขัน 

การรักษา และ/หรือ เพ่ิมความม่ันคง 
(อาหาร พลังงาน ระบบนิเวศ) 

ประสทิธภิาพ

ความเทา่เทยีมกัน 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

 

แปรปรวนจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น และในส่วนของแผนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Mitigation) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
ระยะสั้นและระยะกลาง จะเน้นให้ความสําคัญกับโครงการที่สร้าง Multiple Benefits คือ โครงการท่ี
สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมๆ กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การนําขยะ
หรือของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ การนําของเหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงาน เป็นต้น  

ประการที่สอง แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะส้ันและระยะกลาง ต้องนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสีเขียวที่มีการลดการใช้พลังงาน ตลอดจนเป็นธุรกิจ 
แนวใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและที่ทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ประกอบการเล็งเห็น
ประโยชน์จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เช่น การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามารถลด
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลผลิตหรือสินค้า
ส่งออกไทย หรือการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามารถสร้างตลาดหรือขยายตลาดสินค้าไทยเน่ืองจาก
มีกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

ประการที่สาม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง ต้องสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยในด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
ความมั่นคงทางอาหาร และความม่ันคงด้านระบบนิเวศ นอกจากแผนปฏิบัติการจะทําให้ประชาชนมีฐานะ
ที่ดีขึ้น ตามกรอบการดําเนินงานทั้งสองข้างต้นแล้ว แผนปฏิบัติการยังต้องสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย
อย่างย่ังยืนด้วย ในการน้ี กรอบการดําเนินงานที่สามจึงเน้นเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ความ
มั่นคงด้านพลังงาน และความมั่นคงด้านระบบนิเวศ ตัวอย่างเช่น แผนปฏิบัติการควรให้ความสําคัญกับ
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศต่างๆ หรือการสร้างความหลากหลายให้กับภาคพลังงานเพ่ือให้สังคมไทยพ่ึงพิง
พลังงานนําเข้าน้อยลง เป็นต้น 

นอกจากหลักการสําคัญสองประการและกรอบการดําเนินงานทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
การจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
ระยะสั้นและระยะกลาง ได้มีการพิจารณาข้อมูลด้านอ่ืนๆ ประกอบกันไปด้วย ได้แก่ หนึ่ง เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดในระยะสั้น (พ.ศ. 2559) และตัวช้ีวัดในระยะกลาง (พ.ศ. 2563) และ สอง ข้อมูลที่ได้จากการ 
รับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในเวทีทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งสะท้อนความ
ต้องการของประชาชนและประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องเร่งดําเนินการเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากน้ี ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล่าว จําเป็นต้องทําการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และกระแสโลก เพ่ือให้แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมในมิติต่างๆ เหล่าน้ี 
การที่แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมในมิติต่างๆ จะเป็นเง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จ
ในการนํายุทธศาสตร์ทั้งสามด้านของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

6 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2556-2593 ไปสู่การปฏิบัติและให้เป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 บรรลุความสําเร็จในที่สุด 

โดยในการวิเคราะห์บริบทของสังคมจะครอบคลุมประเด็นสําคัญในสี่ด้าน ได้แก่ หนึ่ง ด้าน
เศรษฐกิจ สอง ด้านสังคม สาม ด้านสิ่งแวดล้อม และ สี่ ด้านกระแสโลก ดังน้ี 

หนึ่ง ด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาทําให้คนไทยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
แต่โดยรวมแล้วประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง และ
ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังมีรายได้น้อย ที่สําคัญคือ มีประชาชนจํานวนมากที่ยังอาศัยอยู่ในชนบทและ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจเช่นน้ี การดําเนินนโยบายสาธารณะของประเทศ
ไทยยังต้องเน้นความสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนที่มีรายได้น้อย
ที่อาศัยอยู่ในชนบท เพ่ือลดช่องว่างของรายได้ระหว่างประชาชนในชนบทและประชาชนในเมือง 
นอกจากน้ัน ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเมือง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสําคัญกับภาคการ
ส่งออก เน่ืองจากภาคการส่งออกเป็นกลไกสําคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศและการสร้างการจ้างงาน 
ในการน้ี การดําเนินงานด้านนโยบายสาธารณะยังคงต้องเน้นให้ความสําคัญด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการขยายตลาดในต่างประเทศด้วย  

สอง ด้านสังคม ทางด้านสังคมน้ันพบว่า ในบริบทของการพัฒนาประเทศน้ัน ปัญหาความเหลื่อม
ล้ําระหว่างรายได้เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นในประเทศไทย รูปแบบการพัฒนาที่นําไปสู่การ
เพ่ิมขึ้นของรายได้ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยกลับไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนามากนักซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาสําคัญอย่างหน่ึงของสังคมไทย รูปแบบการ
พัฒนาเช่นน้ีสะท้อนถึงโครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างทางสังคมที่มีความโน้มเอียงไปยังกลุ่มคน
ที่มีรายได้สูงมากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ตัวอย่างเช่น ในการบริหารจัดปัญหาอุทกภัยของประเทศน้ันพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการนํ้าท่วมใน 
พ.ศ. 2554 น้ันเน้นการคุ้มครองพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญต่างๆ เช่น เขตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยให้พ้ืนที่
ชนบทรอบนอกน้ันรับภัยนํ้าท่วมแทน ซึ่งถึงแม้การดําเนินงานลักษณะดังกล่าวจะสามารถป้องกันความ
สูญเสียในเขตเมืองได้ แต่ประเทศไทยก็ไม่มีกลไกในการถ่ายโอนทรัพยากรหรืองบประมาณจาก
กรุงเทพมหานครเพ่ือไปช่วยพ้ืนที่ชนบทแต่อย่างใด ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าปัญหาความขัดแย้งทางสังคมยังจะ
เป็นประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

สาม ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ัน การ
พัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาได้สร้างความไม่สมดุลด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏอย่างชัดเจนคือ พ้ืนที่ป่าไม้จํานวนมากถูกบุกรุกเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด หรือยางพารา ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถยับย้ังปัญหาดังกล่าวได้ 
การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้จํานวนมากน้ีนําไปสู่ปัญหาการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้ การสูญเสียพ้ืนที่ต้นนํ้าทําให้
พ้ืนที่ป่าไม้ไม่สามารถชะลอการไหลของนํ้าฝนได้ นํามาสู่ปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้งซึ่งสร้างความเสียหาย
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ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากน้ัน การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําไปในทะเลยังนําไปสู่ปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งทําให้พ้ืนที่ชายหาดถูกกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง ในส่วนของภาคเมือง การพัฒนาประเทศยัง
นํามาสู่ปัญหาการกําจัดของเสียไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ หรือนํ้าเสียที่ยังขาดการกําจัดอย่างถูกต้องและ 
ทําให้พ้ืนที่ฝังกลบขยะนํามาสู่ความขัดแย้งทางสังคมในชุมชนต่างๆ ตามมา ทั้งๆ ที่ขยะจํานวนมาก
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ยังมีข้อจํากัดในการดําเนินการบางประการที่ทําให้การกําจัดขยะยังเป็น
ปัญหาในระดับพ้ืนที่อยู่ 

สี่ ด้านกระแสโลก ในส่วนของกระแสโลก โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ัน 
ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก โดยที่รูปแบบการพัฒนา
ของนานาประเทศได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การเติบโตสีเขียว หรือการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า ซึ่ง
ประเทศไทยเองก็ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เป็นแผนเศรษฐกิจ 
สีเขียวเช่นเดียวกัน โดยในกระบวนการพัฒนาในกระแสโลกนี้เน้นให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่อยู่ใน Annex I และประเทศในกลุ่ม Non-Annex I รวมทั้ง 
การเตรียมตัวเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปรับตัวของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับ
ประเทศไทยเองได้ตระหนักถึงรูปแบบการพัฒนาดังกล่าว ดังสังเกตได้จากการดําเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ การลดการใช้พลังงานที่
ผลิตจากฟอสซิล โดยกลไกด้านภาษี หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง 

ดังน้ัน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง หลักการของการศึกษานี้จึงได้ยึดสถานการณ์ของสังคมไทย
ดังที่กล่าวข้างต้น เป็นพ้ืนฐานในการจัดทํากรอบความคิดเพ่ือนําไปสู่การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
ต่างๆ และเพ่ือให้แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง สามารถนําไปสู่การดําเนินการอย่างแท้จริง การศึกษานี้จึงจัดทําแผน 
ปฏิบัติการโดยมีเจตนาให้แผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกระแสโลก รวมท้ัง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ ทั้งน้ี เพ่ือให้แผนปฏิบัติการน้ี
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมไทยในมิติต่างๆ และเมื่อแผนปฏิบัติการสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจน ก็จะทําให้การขับเคลื่อนน้ันประสบความสําเร็จในที่สุด 
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1.4 กระบวนการจัดทําแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสัน้และระยะกลาง 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
ระยะสั้นและระยะกลางมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2556-2593 และเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่และประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน ในการจัดทําแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จึงได้พิจารณาและเลือกโครงการท่ีตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและตัวช้ีวัด
ระยะกลางของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการที่ตอบสนองต่อ
ประเด็นท้าทายที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้อง
เร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (รูปที่ 1.3) 

รปูที่ 1.3 กระบวนการจัดทาํแผนงาน โครงการ ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสัน้และระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557 

กรอบการคัดเลือก
มาตรการ

(1) ตัวช้ีวัด

ระยะกลาง (ปี 2563)
ระยะสั้น (ปี 2559)

เกษตร
พลังงาน
ขยะ
ป่าไม้

(2) ประเด็น
จากเวทีภูมิภาค

น้ํา

ระบบขนส่ง
ศักยภาพของบุคลากร

แนวทาง/
มาตการ

1. ...........
2. ............
3. ...........

ประเภทโครงการ
1. โครงการทีเ่กี่ยวข้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มีการดําเนนิการอยู่แล้วในปัจจุบัน
(Climate Related Projects)

2. โครงการทั่วไปที่บูรณาการมิติต้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เข้าไปในการออกแบบโครงการ
(Climate Integrated projects)

3. โครงการรเิริ่มใหม่ๆ ซึ่งเป็นโครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดนังานด้าน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ (Climate Specific 
Projects) 

แผนงาน โครงการ หน่วยงาน
1. Adaptation
2. Mitigation
3. Capacity Building

แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์
มาตรการ
ตัวช้ีวัด

แผนพลังงาน
แผนสิ่งแวดลอ้ม

แผนป่าไม้
แผนเกษตร

นโยบายและแผน
ของหน่วยงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง

แผนขนส่ง
แผน.......
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1.5 ลักษณะและประเภทของแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบตักิารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรก์ารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
ระยะสั้นและระยะกลาง 

แผนงานและโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ จะต้องเป็นไปตาม
กรอบแนวคิดการลดหรือขจัดปัญหาความยากจนที่มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยสร้างรายได้ และเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันที่สอดคล้องกับวิถีของผู้มีรายได้น้อย ส่วนแนวคิดการรักษาและ/หรือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันน้ัน มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการส่งออกของผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมท่ีคัดเลือกเพื่อกําหนด 
ลงในแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจที่อาจส่งผลให้
รายได้และการจ้างงานลดลง แต่ให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสีเขียวที่มีการลดการใช้
พลังงาน ตลอดจนเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและที่ทําให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นได้ 
สําหรับแนวคิดการรักษาและ/หรือเพ่ิมความม่ันคงทางด้านอาหาร พลังงาน และระบบนิเวศ จะมุ่งเน้น
กิจกรรมที่สามารถช่วยเพ่ิมความม่ันคงให้กับประเทศและสังคมไทยโดยรวมได้ 

นอกจากน้ัน การจัดทําโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ยังต้องอยู่ภายใต้
หลักการของการดําเนินการที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้สังคมไทย กล่าวคือ กิจกรรมที่ดําเนินการต้องใช้
งบประมาณในการลงทุนไม่สูงมากนัก แต่สามารถสร้างประโยชน์และผลตอบแทนได้สูง อีกทั้งกิจกรรมท่ี
ดําเนินการต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าต้องไม่เป็นการพัฒนาเพ่ือรักษาประโยชน์ของ
คนกลุ่มหน่ึง แต่กลับเป็นการผลักภาระไปยังคนอีกกลุ่มหน่ึง เช่น ในกรณีการป้องกันปัญหาอุทกภัยด้วย
การทําคันก้ันนํ้าเพ่ือปกป้องพ้ืนที่เมืองไว้ และผันนํ้าไปสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชานเมืองโดยขาด
มาตรการการชดเชยท่ีเป็นธรรม เป็นต้น 

จากหลักการและกรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถนํามาใช้ในการแปลงยุทธศาสตร์ใน (ร่าง) แผน
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ให้เป็นแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้ สามแผนงาน ได้แก่ หน่ึง แผนงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) สอง แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า (Mitigation) และ สาม แผนงานด้านการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Capacity Building) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

แผนงานที่ 1 ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
ต้องมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยเน้นกลุ่มประชาชนที่มีความ
เปราะบางและมีรายได้น้อยให้สามารถสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยภาครัฐควร
เน้นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมาย การกระจายอํานาจ เป็นต้น 

 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 
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แผนงานที่ 2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า (Mitigation) 
เน้นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปลี่ยนของเสียมาเป็นพลังงาน (Waste to energy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็น
ในลักษณะของการได้รับผลประโยชน์ร่วม นอกจากน้ัน ต้องลดการปล่อยก๊าซด้วยต้นทุนที่ตํ่าสุด และทํา
การยกเลิกหรือลดมาตรการที่นําไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่นําไปสู่การเรียนรู้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง แต่การใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพง
อาจนํามาใช้ในพ้ืนที่เฉพาะ (เช่น พ้ืนที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อาจติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์แทน) ตลอดจน เน้น 
การใช้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การขายคาร์บอนเครดิต 
เป็นต้น 

แผนงานที่ 3 ด้านการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Capacity Building) เป็นการสร้างฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงาน การสร้างความตระหนักรู้และ
เสริมศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โดยโครงการที่อยู่ภายใต้แต่ละแผนงาน จะครอบคลุมโครงการใน 3 ประเภท ดังน้ี 

(1) Climate Related Project เป็นโครงการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่หน่วยงานมีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน 
โครงการปลูกป่า โครงการ CDM เป็นต้น 

(2) Climate Integrated Project เป็นโครงการพัฒนาทั่วไปที่ควรเพ่ิมมิติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าไปในการออกแบบโครงการด้วย เช่น การสร้างถนน  
การจัดทําผังเมือง เป็นต้น 

(3) Climate Specific Project เป็นโครงการริเริ่มใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน
แผนงานของหน่วยงานต่างๆ และไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลาดคาร์บอนสําหรับประเทศ
ไทย ภาษีคาร์บอน การปรับปรุงกฎระเบียบ/องค์กร เป็นต้น 
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รปูที่ 1.4 กรอบแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต ิระยะสัน้และระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557 

  

การลดหรือขจดัปัญหา 
ความยากจน 

แผนงานด้านการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 

 น้ํา  
 เกษตร 
 ป่าไม้ 
 ทรัพยากรชายฝั่ง 

การรักษาและ/หรือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั 

การรักษาหรือเพิ่มความมั่นคงทาง 

ด้านอาหาร พลงังาน และระบบนิเวศ 

ประสทิธภิาพ ความเทา่เทยีมกัน 

แผนงานด้านการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนตํ่า (Mitigation) 

 การผลิตไฟฟ้า/ พลังงาน
หมุนเวียน 
 การคมนาคม / ระบบขนส่ง 
 การจัดการขยะและของเสีย 
 การจัดการเมือง 

แผนงานด้านการสร้างขีดความสามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Capacity Building) 

 การจัดทําฐานข้อมูล ศึกษาวิจัย 
และการสร้างเครือข่าย 
 การพัฒนากลไก 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โครงการ/กลไก :- 1. โครงการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ท่ีหน่วยงานดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้ว (Climate Related Project) 

 2. โครงการพัฒนาท่ัวไปท่ีควรเพ่ิมมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เข้าไปในการออกแบบโครงการด้วย (Climate Integrated Project) 

 3. โครงการริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่างๆ 

และไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (Climate Specific 

Project) 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 
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1.6 ประเด็นท้าทายที่ได้จากเวทีในภูมิภาคต่างๆ ทีต่้องดําเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ
ของแนวทางและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ข้อสรุปที่มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยประเด็นเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)  
มีการให้ความสําคัญกับมาตรการต่างๆ ดังน้ี 

(1) การจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 

(2) การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากนํ้าท่วม นํ้าแล้ง 

(3) การคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร 

(4) สนับสนุนบทบาทของชุมชนในการสงวนรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ 

(5) เร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม 

(6) การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวของชุมชนเกษตรกร และ 

(7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

สําหรับประเด็นเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ให้ความสําคัญกับมาตรการ
ต่างๆ ดังน้ี 

(1) การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 

(2) การสร้างจิตสํานึกเพ่ือลดปริมาณขยะ 

(3) การลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

(4) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบราง และรถประจําทาง 

(5) การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน โดยกลไก REDD+ พันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ ฯลฯ และ 

(6) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางและมาตรการเพ่ือการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นในภูมิภาคต่างๆ มีข้อจํากัดค่อนข้างมาก อาทิ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ข้อมูลพ้ืนฐานไม่ 
เท่าเทียมกัน อคติของผู้ให้ข้อมูล สัดส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการ
จัดลําดับความสําคัญในแต่ละภูมิภาคก็สะท้อนให้เห็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งข้อมูล
ในส่วนน้ีจะกําหนดสาขาการผลิตสําคัญๆ ที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคต้องการให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในที่พ้ืนที่ที่กําลังเผชิญอยู่ รวมถึงมุมมองของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับ
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การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตหลายประการที่ได้จากเวทีในภูมิภาคที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ดังน้ี 

(1) บทบาทของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
ระยะสั้นและระยะกลาง 

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ 
ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การพัฒนากฎระเบียบ แรงจูงใจ ที่สนับสนุนต่อการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการผลิตต่างๆ (การมีแหล่งเงินกู้ การให้เงินอุดหนุนเพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบภาษี เป็นต้น) ความจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การสร้างกลไก มาตรการ  
ที่สนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกันแบบ Public-Private-People Partnership เพ่ือ
การทํากิจกรรมทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การจัดต้ัง T-VER : Thailand Voluntary Emission 
Reduction,  T-VETS : Thailand Voluntary Emission Trading Scheme) 

• การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้ง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น เพ่ือ
ยกระดับการรับมือต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
ดําเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ี ต้องมีกลไกและรูปแบบในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถท่ีต่อเน่ือง เพราะสภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต 

(2) เน่ืองจากการดําเนินการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินการเพ่ือการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาและเลือกใช้เคร่ืองมือเพ่ือการจัดการที่เหมาะสม 

(3) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรมองในสองลักษณะ 
ได้แก่ การปรับตัวต่อผลกระทบทางกายภาพ (Physical Effects) และ การปรับตัวต่อ
มาตรการต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก (Regulatory Effect) 

 



 



 

15 

 

2.1 วิสัยทศัน ์

ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชนในสังคม โดยให้ความสําคัญกับปัญหาความยากจน ความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหาร และระบบนิเวศ เพ่ือนําไปสู่สังคมสีเขียว (Green Society) 

2.2 เป้าหมาย 

มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
ระยะสั้นและระยะกลาง เพ่ือรองรับการดําเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 

2.3 พันธกิจ 

ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. โครงการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่หน่วยงานมีการ
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

2. โครงการพัฒนาท่ัวไป ที่บูรณาการมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในการ
ออกแบบโครงการ 

3. โครงการที่เก่ียวกับการขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.4 ตัวชีว้ัดระยะสั้น (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 2559) 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 กําหนดตัวช้ีวัด
ระยะสั้น 10 ตัวช้ีวัด ในปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี 

 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะส้ันและระยะกลาง

ส่วนที่ 2 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

16 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
อย่างครอบคลุม เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 

๒. สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพ้ืนที่ประเทศเพ่ิมขึ้น โดย
รักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 
5,000 ไร่ 

๓. ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ 
ตามแนวทาง การจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

๔. มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในภาพรวม
ของประเทศและรายสาขา 

5. มีการจัดทําแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และมีการจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมในการ
ตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) การ
ดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ครอบคลุมสาขาที่กําหนดใน 
NAMAs 

6. มีการจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมโดยใช้มาตรการผสมผสาน ทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ใน
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

7. มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

8. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 

(8.๑) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขาท่ีเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงมีการจัดทํากรณีฐาน (Business-as-usual: BAU) ของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ 

(8.๒) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขาย
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและโดยสมัครใจ 

(8.๓) ฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

9. มียุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบด้วย 

(9.๑) แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรายสาขา
ที่จําเป็น เช่น การจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเท่ียว การ
สาธารณสุข เป็นต้น 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 

 

(9.๒) แผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(9.3) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(9.๔) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า
และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(9.๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

10.  ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาการดําเนินงาน   
 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.5 ตัวชีว้ัดระยะกลาง (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 2563) 

(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 กําหนดตัวช้ีวัด
ระยะกลาง 11 ตัวช้ีวัด ในปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕63 ดังน้ี 

1. มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร และการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยง 

2. มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจาก ปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ 

3. มีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นกลไกระดับประเทศ 

4. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 

5. สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้นเท่ากับพ้ืนที่อนุรักษ์สูงสุด
ที่ควรเป็น (maximum conservation area) 

6. ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝ่ังที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔) 

8. มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายของประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
(ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

18 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

9. สัดส่วนของเทศบาลท่ีมีพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อคนเพ่ิมขึ้น 

10. มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครบทุกพ้ืนที่เสี่ยง 

11. มีการนําเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) มาใช้ในระดับประเทศ 

2.6 องค์ประกอบ  

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
ระยะสั้นและระยะกลาง ประกอบด้วย แผนงาน 3 แผนงานหลัก แนวทางการดําเนินการ 11 แนวทาง 
โครงการ 120 โครงการ (รูปที่ 2.1) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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รปูที่ 2.1 องคป์ระกอบของแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต ิระยะสัน้และระยะกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557 

(1) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
(2) การจัดการด้านการเกษตร 
(3) การจดัการป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝัง่ทะเลและพ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเล 
(4) การจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 

แผนงานท่ี 1 
ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) 

แผนงานท่ี 3 
ด้านการสร้างขีดความสามารถบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Capacity Building) 

(1) การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน 
(2) การคมนาคมขนส่ง 
(3) การจัดการขยะและของเสีย 
(4) การจัดการเมือง  

(1) การพัฒนาฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย 
และการสร้างเครือข่าย 

(2) การพัฒนากลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ
สร้างความตระหนักและจิตสํานึก 

แผนงานท่ี 2 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม

การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า  
(Mitigation) 

แน
วท

าง
 

แผ
นง

าน
 

โครงการ เช่น 
• โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ี

เสื่อมโทรมเพ่ือปรับปรุงระบบ
นิเวศและเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน 

• โครงการจัดการพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
อย่างมีส่วนร่วม 

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้น
น้ําท่ีเสื่อมโทรม 

• โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์ 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการสงวนรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
สภาพภูมิอากาศโดยการติดต้ัง
สถานีตรวจวัดอากาศในพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์ 

• โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าและเตือนภัย
พิบัติ 

• โครงการป้องกันรักษาป่าแบบ
บูรณาการ 

• ………... 
 

โครงการ เช่น 
• โครงการส่งเสริมการผลิตและการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน 

• โครงการสนับสนนุการใช้กลไก
ราคาเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มาลงทุนในพลังงานหมุนเวียน. 

• โครงการสร้างเครือข่ายผู้ใช้และ
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน 

• โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือหา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• โครงสร้างส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตพลังงานหมุนเวียนท่ีมี
ต้นทุนตํ่าเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

• โครงการปรับโครงสร้างการรบัซ้ือ
พลังงานหมุนเวียนส่วนเพิ่มจาก
มาตรการ Adder เป็น Feed In 
Tariff. 

• โครงการศึกษาเพ่ือกําหนด
มาตรการจูงใจทางด้านการเงินและ
ทบทวนส่วนเพิ่มการรับซ้ือไฟฟ้าท่ี
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้
เหมาะสม 

• ………... 

โครงการ เช่น 
• โครงการจัดต้ังศนูย์รวมเครือข่ายงาน

และข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• โครงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้มีการนําผลงานวิจัยและวิชาการ
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

• โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศใน
ภาพรวมและรายสาขาท่ีเป็นปัจจุบัน 

• โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผล
กระทบจากการผลิต การขนส่ง และ
บริโภคสินค้า โดยใช้แนวทางการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต การคาํนวณ
รอยเท้าเชิงนิเวศ และการคํานวณ
รอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลการข้ึน
ทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการซ้ือขายปริมาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังท่ีเป็น
ทางการและแบบสมัครใจ 

• โครงการศึกษาเพ่ือขยายระบบสายส่ง
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) 

• ………... 

โค
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2.6.1 แผนงานที่ ๑ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) 

แผนงานที่ ๑ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
เพ่ือสร้างความความพร้อมในการรับมือและลดความเสี่ยง และนําไปสู่การปรับตัวอย่างเหมาะสม และเกิด
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการในทุกภาคส่วนและทุกระดับ ประกอบด้วย 4 แนวทาง 41 โครงการ 
(ตารางที่ 2.1) 

(1) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เน้นการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบ
นิเวศที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ
รุนแรง ให้สามารถปรับตัวและคืนกลับสู่สมดุลธรรมชาติ รวมถึงการกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน รวม 14 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะกลาง 6 
โครงการ โครงการที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 4 โครงการ และเป็นโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและ
ต้องเร่งดําเนินการ 4 โครงการ 

(2) การจัดการด้านการเกษตร เน้นการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ และการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า รวมถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกร 
รวม 12 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะกลาง 6 โครงการ โครงการท่ี
ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 2 โครงการ และเป็นโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการ  
4 โครงการ 

(3) การจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล เพ่ือสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ รวม  
6 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะกลาง 4 โครงการ โครงการที่ต้องเร่ง
ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 1 โครงการ และเป็นโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการ  
1 โครงการ 

(4) การจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรนํ้า การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงการ
จัดการความเส่ียงจากอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเป็นโครงการที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาครวม 9 โครงการ 
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ตารางที่ 2.1 แผนงานที่ 1 ด้านการปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

(1) การจัดการทรัพยากรป่าไม้      

• โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมเพ่ือปรับปรุงระบบนิเวศ
และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 

อส./ปม.    1 

• โครงการจัดการพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม อส./ปม.    1 

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรม อส./ปม.    1 

• โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

อส./ปม.    1 

• โครงการส่ ง เส ริมและสนับสนุนบทบาทความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

อส./ปม.    1 

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยการติดต้ังสถานี
ตรวจวัดอากาศในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

อส./ปม./
อต. 

   1 

• โครงการศูนย์ ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าและ 
เตือนภัยพิบัติ 

อส./ปม./
ศภช. 

   1 

• โครงการป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ อส./ปม.    1 

• โครงการสนับสนุนการปลูกป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 
ต้นน้ําอย่างมีส่วนร่วม 

อส./ปม./
อพช. 

   1 

• โครงการเ พ่ิมประสิท ธิภาพการป้องกัน รักษาป่าตามแนว
พระราชดําริ 

อส./ปม.    1 

• โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างป่า
(corridor) และเป็นแนวกันชน (buffer) 

อส./ปม.    1 

• โครงการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการสงวนรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ 

อส./ปม./
อพช. 

   1 

• โครงการจัดทําเครือข่ายเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดย
สร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่า 

อส./ปม./
อพช. 

   2 

• โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําระบบพันธบัตรป่าไม้ สกว./วช.    1 

(2) การจัดการด้านการเกษตร      
• โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย 

(เช่น แผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ําเค็มรุกล้ํา  
เป็นต้น) ท่ีครอบคลุมท้ังระดับประเทศ ภาค ลุ่มน้ํา จังหวัด และ
ท้องถ่ิน 

นร./สศก.    1 

• โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning)  
ทางการเกษตร และการเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

นร./สศก./
ปภ. 

   1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

22 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการพัฒนาระบบสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเตือน
ภัยทางการเกษตร 

สศก./ปภ./
ศภช. 

   1 

• โครงการศึกษา พัฒนารูปแบบการประกันภัยภูมิอากาศให้
ครอบคลุมทุกสินค้าเกษตร 

สศก./คปภ.    1 

• โครงการส่งเสริมการประกันภัยภูมิอากาศเกษตร เพ่ือลดความ
เสี่ยงและการสูญเสียรายได้จากผลผลิตท่ีได้รับความเสียหาย 

สศก./คปภ.    1 

• โครงการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ี (zoning) สําหรับปลูกพืช
อาหารและพืชพลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยเชื่อมโยง
กับการจัดทําผังเมือง 

พด./สศก./
ยผ. 

   1 

• โครงการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ี (zoning) การเกษตรให้มี
ความชัดเจนเพื่อป้องกันการรุกล้ําพ้ืนท่ีการเกษตร 

พด./สศก./
ยผ. 

   1 

• โครงการศึกษาพัฒนาระบบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูเยียวยาและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นร./สผ.    3 

• โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีรวม (Composite Index) แสดง
ระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในภาพรวม
ของประเทศและรายสาขา 

นร./สผ.    3 

• โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรท่ีมีภูมิคุมกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กวก./กสก.    1 

• โครงการฟื้นฟูทรัพยากรดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดินเสื่อม
โทรมในพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย 

พด./กวก.    1 

• โครงการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พด.    1 

(3) การจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลและพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเล 

     

• โครงการจัดทําแผนพัฒนาชายฝั่งในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเล ทช.    1 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
และเอกชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล และ
การกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทช./สส./
อปท./อพช. 

   1 

• โครงการศึกษา วิจัย สํารวจ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพระบบนิเวศและพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลให้พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทช.    1 

• โครงการประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีท่ีมี
ระบบนิเวศท่ีสําคัญและพ้ืนท่ีปากแม่น้ําท่ีสําคัญ 

 

ทช./สผ.    1 

• โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

ทช./สผ.    1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการศึกษาและจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศแบบบูรณาการ เป็นการถาวร 

นร./ทช.    3 

(4) การจัดการน้ําอย่างบูรณาการ      

• โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรน้ําท่ีจําเป็นและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ทน./ทบ./
สผ. 

   3 

• โครงการศึกษาและจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของ
ประเทศแบบบูรณาการ เป็นการถาวร 

นร./ทน./
ทบ. 

   3 

• โครงการศึกษาและจัดต้ังกองทุนเพ่ือบริหารจัดการน้ําอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือดูแลและเยียวยาผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วม น้ําแล้ง 
และน้ําเสีย 

นร./ทน./
ทบ. 

   3 

• โครงการพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกการบริหารทรัพยากรน้ํา นร./ทน./
ทบ. 

   1 

• โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ ระบบคาดการณ์ และระบบ 
เตือนภัยด้านน้ํา 

ทน./
สสนก./
ศภช. 

   1 

• โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ํา
อุปโภคบริโภค 

ชป./ทน./
ทบ. 

   1 

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทุกลุ่มน้ํา 

ทน./ทบ.    1 

• โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ทน./สผ.    1 

• โครงการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลุ่มน้ําโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมท่ีคํานึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ทด./พด./
สปก./สผ. 

   1 

หมายเหตุ : ประเภทโครงการ ประกอบดว้ย 
1. โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่หน่วยงานมกีารดําเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน (Climate Related Project) 
2. โครงการที่มกีารดําเนินงานเกีย่วข้องหลายหน่วยงาน หรือโครงการพัฒนาทั่วไปที่ควรเพิ่มมิติ

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าไปในการออกแบบโครงการด้วย (Climate 
Integrated Project) 

3. โครงการริเริ่มใหม่ๆ ที่จะช่วยขบัเคล่ือนและผลักดันงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยูใ่นแผนงานของหน่วยงานต่างๆ และไมไ่ด้เป็น
ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง (Climate Specific Project) 

 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

24 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2.6.2 แผนงานที่ ๒ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า 
(Mitigation) 

แผนงานที่ ๒ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตํ่า 
(Mitigation) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ที่มุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ลดการปล่อยก๊าซและเพ่ิม
พ้ืนที่การดูดซับก๊าซเรือนกระจก ที่มีแนวทางการดําเนินงานในภาคการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน การ
คมนาคมขนส่ง การจัดการขยะและของเสีย และการจัดการเมือง  ประกอบด้วย 4 แนวทาง 55 โครงการ 
(ตารางที่ 2.2) 

(1) การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและสนับสนุน
การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอนตํ่า ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอน
ตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร เพ่ือนําไปสู่
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 24 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้น
และระยะกลาง 21 โครงการ และโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 3 โครงการ 

(2) การคมนาคมขนส่ง เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนตํ่า และการจัดการอุปสงค์การเดินทาง ตาม
แนวทางการจัดการการคมนาคมขนส่งที่ย่ังยืน รวม 11 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะ
สั้นและระยะกลาง 6 โครงการ และโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 5 โครงการ 

(3) การจัดการขยะและของเสีย เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและของเสีย  
การจัดการของเสียอย่างครบวงจร การลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด การลดปริมาณของเสียตาม
แนวทาง 7 Rs หลัก (refuse, refill, return, repair, recycle, reduce) ควบคู่ไปกับสนับสนุนการเปลี่ยน

ของเสียให้เป็นพลังงาน โดยเป็นโครงการที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาครวม 13 โครงการ 

(4) การจัดการเมือง เน้นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรนํ้า 
การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงการจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง รวม 7 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและ 
ระยะกลาง 4 โครงการ และโครงการที่ตอบสนองท้ังตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 3 โครงการ 

  



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 

 

ตารางที่ 2.2 แผนงานที่ 2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเตบิโตทีป่ลอ่ยคารบ์อนต่าํ  

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

(1) การผลิตไฟฟ้าและพลังงาน      
•  โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ

ชุมชนและครัวเรือน 
พพ.    1 

•  โครงการสนับสนุนการใช้กลไกราคาเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มาลงทุนในพลังงานหมุนเวียน. 

พพ.    2 

•  โครงการสร้างเครือข่ายผู้ใช้และผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน พพ.    1 
•  โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน 
พพ./สวทน. 

/สวทช. 
   1 

• โครงสร้างส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนท่ีมี
ต้นทุนตํ่าเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พพ.    1 

•  โครงการปรับโครงสร้างการรับซ้ือพลังงานหมุนเวียนส่วนเพ่ิมจาก
มาตรการ Adder เป็น Feed In Tariff. 

กฟผ./กกพ. 
สกว./วช. 

   2 

•  โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและ
ทบทวนส่วนเพ่ิมการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้
เหมาะสม 

กฟผ./กกพ.
สกว./วช. 

   2 

•  โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน 

พพ./กรอ./ 
สถาบันการ

ศึกษา 

   1 

• โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูงท่ีมี
ใช้และมีฐานการผลิตในประเทศ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนของ
เทคโนโลยีและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

พพ./
สวทช./ 
สวทน./ 

สถาบันการ
ศึกษา 

   1 

• โครงการส่งเสริมการจัดทําฉลากประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
และโรงงาน 

พพ./สศอ./
สถาบันการ

ศึกษา 

   1 

• โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง พพ./สวทน./
สวทช./

สถาบันการ
ศึกษา 

   1 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลเ พ่ือสนับสนุนการจัดทํา  Carbon 
Footprint ภายในอาคารและโรงงาน 

อบก./พพ./
กรอ. 

   1 

• โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงในท่ีอยู่อาศัย 

กฟน./
กฟภ. 

   1 

• โครงการส่งเสริมภาคเอกชนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการสีเขียว 

อบก./สส.    1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

26 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน 

พพ./กรอ.    1 

• โครงการจัดประกวดและให้รางวัลแก่อาคารและโรงงานท่ีลดการ
ใช้พลังงาน 

พพ.    1 

• โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

พพ./สสว./
สอท. 

   1 

• โครงการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทําฐานข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

อบก./สผ.    1 

• โครงการพัฒนาระบบทําการรายงานและตรวจสอบการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

อบก./สผ.    1 

• โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
ภาคอุตสาหกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน  

พพ./กรอ.    1 

• โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพท่ี
เกิดจากของเสียในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

พพ./กรอ.    1 

• โครงการศึกษาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

อบก./สกว.    2 

• โครงการศึกษามาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อบก./
สกว./

สกท./สอท. 

   1 

• -โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน 

พพ./สศก./
กวก. 

   1 

(2) การคมนาคมขนส่ง      

• โครงการศึกษามาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม เพ่ือสร้างแรงจูง
ในการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้ยานพาหนะ และเชื้อเพลิงท่ี
ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ 

พน./สนพ./
สนข./อบก. 

   1 

• โครงการศึกษาการจัดทําฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อบก./คค.    1 

• โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกต่อ
การขนส่งมวลขนและขนส่งสินค้าในเขตเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ 

สนข.    2 

• โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและ
หัวเมืองหลักในเส้นทางท่ีมีความสําคัญท้ังในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีเมือง 
และระหว่างประเทศ 

รฟท.    2 

• โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางถนนเพื่อรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ทล.    2 

• โครงการจัดทําแผนงานดําเนินการบริหารจัดการระบบต่ัวร่วม สนข./คค.    1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช่เคร่ืองยนต์ สนข.    1 

• โครงการให้ยืม/ให้เช่าจักรยานในเขตเมือง สนข./อปท.    1 

• โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานมากข้ึน 

สนข./อปท.    1 

• โครงการศึกษามาตรการทางผังเมืองเพ่ือนําไปเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาเมืองท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน 

สนข./ยผ.    2 

• โครงการศึกษามาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม เพ่ือสร้างแรงจูง
ในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ 

สศค./สนข.    1 

(3) การจัดการขยะและของเสีย      
• โครงการณรงค์ให้ประชาชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึง

ความสําคัญในการลดการผลิตขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ 
สส./คพ.    1 

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิด
ของเสียน้อยลง (reduce) และตัวผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้ซํ้า 
(reuse) หรือนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 

สศอ./ 
สวทน. 

   1 

• โครงการพัฒนาเพ่ือจัดทําหลักสูตรการจัดการขยะ/ของเสียใน
สถานศึกษา ในระดับต่างๆ 

ศธ./คพ./
สส. 

   1 

• โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจรีไซเคิล คพ./สส./
สอท. 

   1 

• โครงการส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะ ศูนย์แยกขยะ คพ./สส./
อปท. 

   1 

• โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะในชุมชน พพ./
สวทช./
อปท. 

   1 

• โครงการศึกษาเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน พพ./
สวทช./ 
สวทน. 

   1 

• โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจัดการของเสียและเพิ่มองค์ความรู้ในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพลังงานจากของเสีย 

พพ./อปท.    1 

• โครงการเพ่ือกําหนเขตพ้ืนท่ี (zoning) อุตสาหกรรมให้อยู่ใน
บริเวณเดียวกันเพ่ือความสะดวกต่อการจัดการของเสีย 

ยผ./กรอ./
กนอ. 

   1 

• โครงการศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

สศค./กวก.    2 

• โครงการพัฒนาวิธีการเผาตามกําหนด (prescribed burning) ใน
ระบบนิเวศป่าไม้ ท่ี มีความเกี่ยวข้องกับไฟเพ่ือบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อส.    1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

28 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการส่งเสริมการนําของเหลือใช้/เศษวัสดุทางการเกษตรเป็น
วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 

วช./
สถาบันการ

ศึกษา 

   1 

• โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน (subsidize) ค่าขนส่งเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรเพ่ือนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานและ
ช่วยลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร. 

พพ.    2 

(4) การจัดการเมือง      

• โครงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคัญใน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองเพื่อพัฒนาไปสู่ green city 

อปท./สผ./
สส. 

   1 

• โครงการณรงค์ให้ประชาชน (ครัวเรือน/ชุมชน) ร่วมกันปลูกต้นไม้
ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารชุด และอาคารสํานักงาน 

อปท./สผ./
สส. 

   1 

• โครงการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียวในเขตเมืองอย่างบูรณาการ 

อปท./สผ./
สส. 

   1 

• โครงการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพักอาศัยใกล้ท่ีทํางาน โดยใช้
มาตรการทางภาษีและการอุดหนุน 

สกว.    2 

• โครงการส่งเสริมและออกแบบการก่อสร้างอาคาร และโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเขตเมือง เพ่ือนําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

พพ./ยผ.    2 

• โครงการศึกษาและจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูก
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเมือง 

อปท./สส./
สนข. 

   1 

• โครงการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ําสู่
ระดับชุมชน 

อปท./สส./
สนข. 

   1 

หมายเหตุ : ประเภทโครงการ ประกอบดว้ย 
1. โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่หน่วยงานมกีารดําเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน (Climate Related Project) 
2. โครงการที่มกีารดําเนินงานเกีย่วข้องหลายหน่วยงาน หรือโครงการพัฒนาทั่วไปที่ควรเพิ่มมิติ

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าไปในการออกแบบโครงการด้วย (Climate 
Integrated Project) 

3. โครงการริเริ่มใหม่ๆ ที่จะช่วยขบัเคล่ือนและผลักดันงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยูใ่นแผนงานของหน่วยงานต่างๆ และไมไ่ด้เป็น
ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง (Climate Specific Project) 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 

 

2.6.3 แผนงานที่ 3 ด้านการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Capacity Building)  

แผนงานที่ 3 การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือ สร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับต่างๆ 
ที่มีแนวทางการพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และการสร้างเครือข่าย การพัฒนากลไกสนับสนุนการ
ดําเนินงาน การเสริมศักยภาพบุคลากรและสร้างความตระหนักรู้ ประกอบด้วย 3 แนวทาง 24 โครงการ 
(ตารางที่ 2.3) 

(1) การพัฒนาฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย และการสร้างเครือข่าย เน้นการพัฒนาข้อมูลและงาน
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย รวม 16 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้น
และระยะกลาง 14 โครงการ และโครงการที่ตอบสนองทั้งตัวช้ีวัดและต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค  
2 โครงการ 

(2) การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน้นการ
พัฒนากลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า รวม 4 โครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ
ตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะกลาง 3 โครงการ และโครงการที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 1 โครงการ 

(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความตระหนักและจิตสํานึก เน้นการพัฒนาคน 
สร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพ้ืนฐานของ 
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง โดยเป็นโครงการที่ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวทีภูมิภาค 4 โครงการ  



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

30 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางที่ 2.3 แผนงานที่ 3 ด้านการสรา้งขีดความสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
                 สภาพภูมิอากาศ  

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

(1) การพัฒนาฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย และการสร้างเครือข่าย      
•  โครงการจัด ต้ังศูน ย์รวมเครือข่ายงานและข้อมูลด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นร.    2 

• โครงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้มีการนําผลงานวิจัยและวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สกว.    1 

• โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในภาพรวมและรายสาขาท่ีเป็นปัจจุบัน 

อบก.    1 

• โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากการผลิต การขนส่ง และ
บริโภคสินค้า โดยใช้แนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต การคํานวณ
รอยเท้าเชิงนิเวศ และการคํานวณรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) 

อบก./สกว.    2 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนกิจกรรมการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการซ้ือขายปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ท้ังท่ีเป็นทางการและแบบสมัครใจ 

อบก.    1 

• โครงการศึกษาและจัดต้ังคณะหรือทีมเจรจาด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

อบก./สผ./
กต.    2 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อบก./สผ.    2 

• โครงการศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน และกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ 

สผ./สกว./
วช.    1 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ สกว./วช.    1 
• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สกว.    1 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 

สกว.    1 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา 

สผ.    1 

• โครงการศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการดําเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน 

สผ.    1 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ินในการปรับตัว
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสําหรับเมืองหลัก 

สผ.    1 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 

 

 
หนว่ยงาน
รับผดิชอบ 

การตอบสนอง 
ประเภท 
โครงการ 

แนวทาง/โครงการ ตัวชีว้ัดระยะ เวท ี
 สั้น กลาง ภูมิภาค 

• โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในระดับท้องถ่ินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ 

สผ./สส./
อปท.    1 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเผยแพร่ข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในระดับต่างๆ และผ่านทางสื่อสาธารณะ 

สผ./สส./
อปท. 

   1 

(2) การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

     

• โครงการศึกษาและจัดต้ังองค์กรกลางเพ่ือกํากับดูแลและไกล่เกลี่ย
เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีความด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นร.    1 

•  โครงการศึกษาเพ่ือขยายระบบสายส่งเพ่ือรองรับเทคโนโลยี
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

พน./กฟผ.    1 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ินในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ./อปท.    1 

• โครงการจัดต้ังหน่วยงานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นร.    2 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างความตระหนักและจิตสํานึก      
• โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือการรองรับการผลิต การพัฒนา 

และการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ทุกหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

   1 

• -โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ทุกหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

   1 

• โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้สามารถจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน 

ทุกหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

   1 

• โครงการเพ่ิมศักยภาพเตรียมความพร้อมบุคลากรของรัฐเพ่ือ
ดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการเจรจาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเวทีระหว่างประเทศ 

ทุกหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

   1 

หมายเหตุ : ประเภทโครงการ ประกอบดว้ย 
1. โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่หน่วยงานมกีารดําเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน (Climate Related Project) 
2. โครงการที่มกีารดําเนินงานเกีย่วข้องหลายหน่วยงาน หรือโครงการพัฒนาทั่วไปที่ควรเพิ่มมิติ

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าไปในการออกแบบโครงการด้วย (Climate 
Integrated Project) 

3. โครงการริเริ่มใหม่ๆ ที่จะช่วยขบัเคล่ือนและผลักดันงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยูใ่นแผนงานของหน่วยงานต่างๆ และไมไ่ด้เป็น
ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง (Climate Specific Project) 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

32 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2.6.4 ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะ
กลาง 

โครงการต่างๆ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะ
กลางของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ตามตารางที่ 2.4  

ตารางที่ 2.4 ความสอดคลอ้งระหว่างตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะกลางของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 กบัโครงการภายใต้  
(ร่าง) แผนปฏบิตักิารขับเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แหง่ชาตริะยะสั้นและระยะกลาง 

แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
แผนงานท่ี 1 ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 

ตัวชี้วัดระยะสั้น  

1. มีแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 

• โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย (เช่น 
แผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ําเค็มรุกล้ํา เป็นต้น) ท่ี
ครอบคลุมท้ังระดับประเทศ ภาค ลุ่มน้ํา จังหวัด และท้องถ่ิน 

๒. สัดส่วนพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพต่อพ้ืนท่ีประเทศ
เพ่ิมข้ึน โดยรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 19 และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลน
ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

• โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศและ
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน  

• โครงการจัดการพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม 

• โครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรม 

๓. ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเลมีแผน
บูรณาการการฟื้นฟูพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีได้รับ
ผลกระทบ ตามแนวทาง การจัดการท่ี
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
เอกชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล 
และการกัดเซาะชายฝั่ง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

• โครงการศึกษา วิจัย สํารวจ ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ () 

• โครงการจัดทําแผนพัฒนาชายฝั่งในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเล 

๔. มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับ
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท้ังในภาพรวมของประเทศและ
รายสาขา 

• โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีรวม (Composite Index) แสดงระดับ
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในภาพรวมของ
ประเทศและรายสาขา 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 
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แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
ตัวชี้วัดระยะกลาง  

5. มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือน
ภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร และการ
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเสี่ยง 

• โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย (เช่น 
แผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ําเค็มรุกล้ํา เป็นต้น) 

• โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ทาง
การเกษตร และการเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

• โครงการพัฒนาระบบส่ือสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเตือนภัย
ทางการเกษตร 

6. มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีได้รับความเสียหายจาก 
ปัจจัยทางภูมิอากาศ 

• โครงการศึกษา พัฒนารูปแบบการประกันภัยภูมิอากาศให้ครอบคลุมทุก
สินค้าเกษตร 

• โครงการส่งเสริมการประกันภัยภูมิอากาศเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยงและ
การสูญเสียรายได้จากผลผลิตท่ีได้รับความเสียหาย 

7. มีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟู เยียวยา และ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกลไก
ระดับประเทศ 

• โครงการศึกษาพัฒนาระบบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูเยียวยาและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

8. พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของ
พ้ืนท่ีประเทศ 

• โครงการป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ  
• โครงการสนับสนุนการปลูกป่าและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชนในพ้ืนท่ีต้นน้ํา

อย่างมีส่วนร่วม 
• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าาตามแนวพระราชดําริ 
• โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดินเสื่อมโทรมใน

พ้ืนท่ีเกษตรเสี่ยงภัย 
• โครงการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
• โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างป่า(corridor) 

และเป็นแนวกันชน (buffer) 
• โครงการสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการสงวนรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ 
9. สัดส่วนพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึนเท่ากับ
พ้ืนท่ีอนุรักษ์สูงสุดท่ีควรเป็น (maximum 
conservation area 

• โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนใน
การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยการติดต้ังสถานี
ตรวจวัดอากาศในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

• โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าและเตือนภัยพิบัติ 
10 ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟ้ืนฟู

พ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีได้รับผลกระทบ ตาม
แนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมและเป็น
มิตรต่อระบบนิเวศ 

• โครงการประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ
นิเวศท่ีสําคัญและพ้ืนท่ีปากแม่น้ําท่ีสําคัญ 

• โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 
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แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
แผนงานท่ี 2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า (Mitigation 

ตัวชี้วัดระยะสั้น  

1. มีการจัดทําแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation 
Actions: NAMAs) และมีการจัดต้ังกลไก
ท่ีเหมาะสมในการตรวจวัด รายงานและ
ทวนสอบ (Measurable, Reportable 
and Verifiable: MRV) การดําเนินการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศ ครอบคลุมสาขาที่กําหนด
ใน NAMAs๒ 

• โครงการจัดทํากลไกท่ีเหมาะสม ในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 
(Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ในภาคพลังงาน 
และภาคขนส่ง. 

• โครงการศึกษาแนวทางการการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ 
(Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) ในภาคพลังงาน
และขนส่ง 

• โครงการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทําฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

• โครงการพัฒนาระบบทําการรายงานและตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือน 

2. มีการจัดต้ังกลไกท่ีเหมาะสมโดยใช้
มาตรการผสมผสาน ท้ังเชิงเศรษฐศาสตร์
และกฎหมาย ในการสร้างแรงจงูใจให้เกิด
การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 

• โครงการศึกษาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

•  โครงการปรับโครงสร้างการรับซ้ือพลังงานหมุนเวียนส่วนเพ่ิมจาก
มาตรการ Adder เป็น Feed In Tariff . 

•  โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและทบทวน
ส่วนเพิ่มการรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้เหมาะสม. 

• โครงการศึกษามาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• โครงการศึกษามาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม เพ่ือสร้างแรงจูงในการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้ยานพาหนะ และเชื้อเพลิงท่ีประหยัด
พลังงานและลดมลพิษ 

• โครงการศึกษามาตรการทางภาษี ค่าธรรมเนียม เพ่ือสร้างแรงจูงในการ 
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ 

• โครงการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพักอาศัยใกล้ท่ีทํางาน โดยใช้มาตรการ
ทางภาษีและการอุดหนุน 

• โครงการศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

• โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน (subsidize) ค่าขนส่งเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพ่ือนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานและช่วยลดการ
เผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร. 

•  โครงการสนับสนุนการใช้กลไกราคาเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน. 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 

 

แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
ตัวชี้วัดระยะกลาง  

3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ลดลงร้อยละ ๗-๒๐ ในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง เม่ือเทียบกับกรณี BAU 
(ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔) 

• โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคารและโรงงาน 

• โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูงท่ีมีใช้
และมีฐานการผลิตในประเทศ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนของเทคโนโลยี
และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

• โครงการส่งเสริมการจัดทําฉลากประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและ
โรงงาน 

• โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 
• โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดทํา Carbon Footprint 

ภายในอาค ารและโรงงาน 
• โครงการส่ ง เส ริมการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอนิคส์ ท่ี มี

ประสิทธิภาพพลังงานสูงในท่ีอยู่อาศัย 
• โครงการส่งเสริมภาคเอกชนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการสี

เขียว 
• โครงการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน 
• โครงการจัดประกวดและให้รางวัลแก่อาคารและโรงงานท่ีลดการใช้

พลังงาน 

• โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

• โครงการศึกษาการจัดทําฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
• โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายและส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการ

ขนส่งมวลขนและขนส่งสินค้าในเขตเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ 
• โครงการจัดทําแผนงานดําเนินการบริหารจัดการระบบต่ัวร่วม 
• โครงการส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช่เคร่ืองยนต์ 
• โครงการศึกษามาตรการทางผังเมืองเพ่ือนําไปเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

เมืองท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 
4. มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้

พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔) 

• โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมด้าน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน 

• โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพท่ีเกิดจาก
ของเสียในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
และครัวเรือน 

• โครงการสร้างเครือข่ายผู้ใช้และผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน 
• โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

36 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
5. สัดส่วนของเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวของ

ชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร
ต่อคนเพ่ิมข้ึน 

• โครงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นความสําคัญในการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองเพื่อพัฒนาไปสู่ green city 

• โครงการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
เขตเมืองอย่างบูรณาการ 

• โครงการส่งเสริมและออกแบบการก่อสร้างอาคาร และโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเขตเมือง เพ่ือนําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• โครงการศึกษาและจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในเมือง 

• โครงการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าสู่ระดับ
ชุมชน 

แผนงานท่ี 3 ด้านการสร้างขีดความสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Capacity Building) 

ตัวชี้วัดระยะสั้น  

๑. มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• โครงการจัดต้ังศูนย์รวมเครือข่ายงานและข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• โครงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้มีการนําผลงานวิจัยและวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

๒. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศในภาพรวมและรายสาขาที่เป็นปัจจุบัน 

• โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากการผลิต การขนส่ง และ
บริโภคสินค้า โดยใช้แนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต การคํานวณ
รอยเท้า เชิ งนิ เวศ  และการคํ านวณรอยเ ท้าคา ร์บอน  (carbon 
footprint) 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการซ้ือขายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท้ังท่ีเป็นทางการและแบบสมัครใจ 

• โครงการศึกษาและจัดต้ังคณะหรือทีมเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาความร่วมมือด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. มียุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการ
ระดับประเทศในการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• โครงการศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน และกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ 

• โครงการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 37 

 

แผนงาน / ตัวชี้วัด โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารฯ 
 • โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
 • โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการปรับตัว

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรายสาขา 

4. ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการ
พัฒนาการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• โครงการศึกษาและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน 

• โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในระดับท้องถ่ินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ ((เช่น 
การปลูกผักบนดาดฟ้า แปลนบ้านแบบประหยัดพลังงาน) 

ตัวชี้วัดระยะกลาง  

5. มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ินในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครบทุกพ้ืนท่ีเสี่ยง 

• โครงการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ินในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสําหรับเมืองหลัก 

• โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในระดับท้องถ่ินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ 

6. มีการนําเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (smart grid) มาใช้ใน
ระดับประเทศ 

•  โครงการศึกษาเพ่ือขยายระบบสายส่งเพ่ือรองรับเทคโนโลยีโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557 

2.7 ข้อเสนอโครงการริเริ่มใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและผลกัดันการดําเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

โครงการริเริ่มใหม่ๆ เป็นโครงการสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนงานของหน่วยงานต่างๆ และไม่ได้
เป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง การศึกษานี้จึงเสนอโครงการริเริ่มใหม่ๆ ดังน้ี 

1. โครงการทบทวนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. โครงการศึกษาเพ่ือยกร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบ MRV ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศ 

4. โครงศึกษารูปแบบการดําเนินงานของศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา 

5. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเบ็ดเสร็จ 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

38 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6. โครงการจัดต้ังองค์กรเพ่ือการปลูกป่าเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

7. โครงการนําร่องจังหวัดคาร์บอนตํ่า (4 จังหวัด 4 ภูมิภาค) 

8. โครงการนําร่องเทศบาลขยะเป็นศูนย์ (นําร่องภูมิภาคละ 1 เทศบาล) 

9. โครงการจัดทํา carbon footprint ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก  

สําหรับรายละเอียดในแต่ละโครงการ มีดังน้ี 

1. โครงการทบทวนแผนแมบ่ทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเพ่ือ
ผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559) การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงจําเป็นต้องกระทําอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้บรรลุ
ตามตามเป้าหมาย การดําเนินงานในส่วนน้ีจําเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความแปรปวนของสภาพภูมิอากาศและการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างสาขาการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรม 
เกษตรกรรม หรือภาคครัวเรือน 

การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ น้ัน จําเป็นต้องมีการดําเนินงานตามแผนงาน และหากเมื่อ
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปจึงจําเป็นต้องมีการทบทวนแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นระยะๆ เพ่ือให้แผนแม่บทฯ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นเง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะในส่วนของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ทุกขณะ ดัง น้ัน จึงมีความจําเป็นที่แผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศจะต้องสะท้อนบริบทการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตด้วย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทบทวนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39 

 

หน่วยงานรับผดิชอบ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน 

งบประมาณ 5 ล้านบาท 

2. โครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกลไกของข้อตกลงระหว่างประเทศมี
แนวโน้มเข้มงวดและรัดกุมมากข้ึน อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความรุนแรง
และบ่อยคร้ังย่ิงขึ้น มาตรการเพ่ือรองรับและสร้างความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน
และหลายระดับ ซึ่งต้องการความเป็นเอกภาพในการสั่งการ ติดตาม ตรวจสอบและความร่วมมือในการ
ดําเนินงาน ในหลายประเทศเล็งเห็นความสําคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับด้าน
สภาพแวดล้อมและได้มีการดําเนินการโดยใช้บทบัญญัติด้านกฎหมายเป็นเครื่องมือ เพ่ือขับเคล่ือนการ
ดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จทั้งระดับ top down และ bottom up 

การดําเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจําเป็นต้องมีการจัดต้ัง
องค์กรที่มีความรับผิดชอบด้านการปรับตัว และองค์กรด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และที่สําคัญ
คือ ต้องมีองค์กรที่มีความรับผิดชอบด้านการกําหนดนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี
เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านนโยบายให้สามารถออก
ระเบียบต่างๆ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะเช่นน้ีจําเป็นต้องมีการ
ตรากฎหมายเพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่และได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานอย่างเหมาะสม 
ดังน้ัน บทบัญญัติด้านกฏหมายน้ี ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างหน่วยงาน (Institutional arrangement) 
กฏระเบียบต่าง ๆ (regulation) ในการดําเนินงาน รวมถึงการเก็บข้อมูลการรายงานผลและประเมินความ
เสี่ยง  

การมีกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จะช่วยทําให้มีการดําเนินงานที่
เป็นระบบท้ังการกระจายงานและการติดตามผลโดยไม่ซ้ําซ้อนกับการดําเนินงานของหน่วยงานปกติ มี
กลไกทั้งเชิงโครงสร้าง เชิงกฎหมาย และเชิงปฏิบัติที่สามารถนํามาปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลไกระหว่างประเทศและมีเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งและยืดหยุ่น ทั้ง
ด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ หากไม่มีรูปแบบ โครงสร้าง กฏเกณฑ์และการ



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

40 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อาจทําให้ประเทศไม่สามารถก้าวทันกลไกระหว่างประเทศและอาจหน่วง
เหน่ียวการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลไกท่ีรองรับการทํางานของทุกกระทรวงให้สัมพันธ์กับมิติ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นไปอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือการรองรับและต้ังรับผลกระทบในอนาคตที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น จึงควร
มีการศึกษาความเหมาะสมในการยกร่างกฎหมาย โครงสร้าง บทบัญญัติ และรายละเอียดของการมี
กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนการได้ประโยชน์ และข้อพึงระวังในการร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือนํามาบังคับใช้ในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรากฎหมายและมีบทบัญญัติในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ชัดเจน ลดความซ้ําซ้อนของกิจกรรมและเกิดการประสานการทํางานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการกําหนด
โครงสร้างองค์กรและเคร่ืองมือในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 8 ล้านบาท 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบ MRV ของประเทศไทยให้สอดคล้อง 
กับกติการะหว่างประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ภายใต้กรอบกติการะหว่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มและทิศทางให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น เช่น การกําหนดให้ประเทศกําลังพัฒนามี
การจัดทํารายงานราย 2 ปี (Biennial Update Report: BUR) การเรียกร้องให้มีการเสนอเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจก การเสนอ INDCs เป็นต้น นอกจากน้ี ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ครั้งที่ 19 (COP19) ในปี ค.ศ. 2013 ได้ให้การรับรอง General Guidelines for Domestic 
MRV of Domestically Supported NAMAs เพ่ือเป็นแนวทางทั่วไปสําหรับการตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบ (MRV) ภายในประเทศของแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศที่ได้รับการ
สนับสนุนภายในประเทศ เป็นต้น 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 41 

 

ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและระบบ MRV ของประเทศ
ไทย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดําเนินงานด้านการจัดทํารายงาน BUR และการลดก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคต โดยการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน หรือองค์กร
ภาครัฐ เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง การจัดทําระบบการรวบรวม
ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ันมีขั้นตอนที่จําเป็นคือ ต้องมี
การดําเนินงานอย่างรัดกุมและสามารถให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ซึ่งระบบการตรวจสอบ
ดังกล่าวต้องครอบคลุมทุกสาขาที่มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงาน ภาคคมนาคมขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือภาคครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างและระบบ MRV ของประเทศไทยท่ีมีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กติกา
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ อบก. / สกว. 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 10 ล้านบาท 

4. โครงศึกษารูปแบบการดาํเนินงานของศูนย์รวมเครือข่ายงานวจิัยและพัฒนา 

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมภารกิจทั้งด้านการปรับตัวของ
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการดําเนินงานทั้งสอง
ด้านน้ี ต้องมีการสร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและสาบันวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศผลิตผลงานการศึกษาออกมาอย่างมากมาย ผลงานวิจัยเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้
ประเทศไทยสามารถนําองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้กับการดําเนินงานท้ังด้านการปรับตัวและการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ผลงานวิจัยจากการค้นคว้าดังกล่าว
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือลดการดําเนินงานวิจัยที่ซ้ําซ้อน
จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการจัดต้ังศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ เพ่ือให้นักวิจัยสามารถนํา
ผลงานการศึกษามาแลกเปลี่ยนและให้หน่วยงานปฏิบัติสามารถนําผลงานเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ได้ โดย 
ศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ีจะครอบคลุมผลงานการวิจัยทั้งทางด้าน



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

42 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการต่างประเทศ เพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จําเป็น
ทั้งทางด้านวิชาการเองให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้ และการนําไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรต่างๆ ที่สําคัญคือ การมีเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนายังจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมด้วย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบ สกว. / สถาบันการศึกษา 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 15 ล้านบาท 

5. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเบ็ดเสร็จ 

หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายองค์กรไม่ว่า
จะเป็นประชนโดยทั่วไป โรงเรียน เกษตรกร นักลงทุน ผู้บริหารองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ
นักการเมือง ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ัน ต้องมีข้อมูลและ
ความรอบรู้อย่างถูกต้องเพ่ือใหสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ จากผลการค้นคว้าวิจัยสามารถแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการแปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเป็นสิ่งจําเป็นในการ
แปลงข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยไปสู่สารสนเทศที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจและนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานได้ 

ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและให้
สังคมไทยสามารถดําเนินงานด้านการปรับตัวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 

เพือจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. /อส. / ปม. / ออป.) 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ 30 ล้านบาท 

6. โครงการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปลูกปา่เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและรักษาความสมดุล 
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยสูญเสียสภาพป่าไม้ไปเป็นจํานวนมากและสาเหตุสําคัญของการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้มิใช่
เพราะการลักลอบตัดไม้หวงห้ามเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน แต่สาเหตุสําคัญคือ เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือส่งเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แพร่กระจายไปยังหลาย
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหน่ือซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของ 
กรมป่าไม้ ปัจจุบัน ลําพังการดําเนินงานของภาครัฐไม่สามารถยับย้ังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ สาเหตุสําคัญคือ ข้อจํากัดต่างๆ ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร หรือด้าน
งบประมาณ นอกจากน้ัน การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังดําเนินการโดยเกษตรกรซึ่ง
เป็นการยากในการดําเนินการทางกฎหมาย 

การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ทําให้ประเทศไทยสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้ที่สําคัญในภาคเหนือ มีผลทําให้
เกิดปัญหานํ้าหลากในฤดูฝนและปัญหาน้ําแล้งในฤดูแล้ง เพราะป่าไม้ไม่สามารถทําหน้าที่ชะลอการไหล
ของน้ําตามธรรมชาติได้ ดังน้ัน การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้จึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งของรัฐบาล โดย
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้น้ัน ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติเท่าน้ัน แต่ยังทําหน้าที่เป็นแหล่ง
พ่ึงพิงของประชาชนในฐานะท่ีเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติให้ชาวบ้านสามารถหาของป่าเพ่ือการบริโภค
ได้เมื่อเกษตรกรประสบปัญหาจากภัยทางธรรมชาติ นอกจากน้ัน การฟ้ืนฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยัง
เป็นการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

การฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้คงไม่สามารถกระทําโดยภาครัฐแต่ลําพัง เพราะข้อจํากัดตามท่ีกล่าวข้างต้น 
ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องพัฒนากลไกการฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยการจัดต้ังองค์กรที่ทําหน้าที่ปลูกป่า เปลี่ยนสภาพ 
ผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผู้ปลูกป่าและดูแลสภาพป่า นอกจากน้ัน องค์ดังกล่าว 
ยังจําเป็นต้องพัฒนากลไกทางการเงินเพ่ือระดมทุนในการฟ้ืนฟูสภาพป่า ซึ่งกลไกทางการเงินอาจเป็นใน
รูปการออกพันธบัตรระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดต้ังองค์กรที่ทําหน้าที่ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ ด้วยกลไกการระดมทุนจากภาคประชาชนผ่านกลไก
พันธบัตรระบบนิเวศป่าไม้ 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

44 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. /อส./ปม./ออป.) 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 10 ล้านบาท  

7. โครงการนําร่องจังหวัดคาร์บอนต่าํ (นําร่อง 4 จงัหวัด 4 ภูมิภาค) 

หลักการและเหตุผล  

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการประสานงานในหลากหลายสาขา การ
ดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาใดสาขาหน่ึง เช่น สาขาพลังงานอาจไม่สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนยังจําเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงเพ่ือการ
เดินทางหรือเพ่ือการขนส่ง การดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานด้วยมาตรการ
ภาษีเช้ือเพลิงเพียงลําพังอาจเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนโดยไม่สามารถลดการใช้เช้ือเพลิงได้มากนัก 
ดังน้ัน เพ่ือให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการ
ด้านระบบขนส่งมวลชน ระบบคมนาคม การจัดทําผังเมือง ฯลฯ ควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยังจําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในหลายๆ ด้าน เช่น พฤติกรรมด้านการใช้พลังงานในครัวเรือน หรือ
พฤติกรรมการใช้พลังงานในอาคารสํานักงาน เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนการประหยัดพลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินงานเชิงพ้ืนที่ โดยการศึกษานี้เสนอให้มีการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด เน่ืองจากจังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดการดําเนินงานที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกควรมีการดําเนินงานนําร่องในสี่จังหวัด สี่ภูมิภาค 
และในระยะต่อไปให้มีการนําบทเรียนไปขยายผลในจังหวัดอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทําโครงการนําร่องจังหวัดคาร์บอนตํ่าในสี่จังหวัด สี่ภูมิภาค 

หน่วยงานรับผดิชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ. /สส.)  
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 20 ล้านบาท (จังหวัดละ 5 ล้านบาท) 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 45 

 

8. โครงการนําร่องเทศบาลขยะเป็นศูนย์ (นําร่องภูมิภาคละ 1 เทศบาล) 

หลักการและเหตุผล  

ขยะจากครัวเรือนและของเหลือใช้ รวมทั้งขยะมีพิษจากภาคอุตสาหกรรมเป็นปัญหาที่สร้างความ
เสียหายต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในรูปค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ ปัญหาสังคมจากความขัดแย้ง และ
ยังสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมในรูปของการปนเป้ือนของสารอันตรายในธรรมชาติ ปัจจุบันการกําจัด
ขยะและของเหลือใช้ของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และในหลายกรณีบ่อฝังกลบขยะเองยัง
นําไปสู่ปัญหาการลุกไหม้และสร้างมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียง 

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน ขยะและของเหลือใช้เหล่าน้ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่หากมี
การคัดแยกขยะและการกําจัดอย่างถูกวิธี ขยะและของเหลือใช้ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นพลังงานซึ่งจะ
เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัว ดังน้ัน เน่ืองจากการกําจัดขยะและของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและมีผลพลอยได้ตามมาอย่างมาก จึงจําเป็นที่พ้ืนที่ต่างๆ ควรให้
ความสําคัญกับกิจกรรมการนําขยะและของเหลือใช้กลัมมาใช้ใหม่ซึ่งอาจจะทําตามกระบวนการ 7R 
(Rethink Reduce Reuse Recycle Repair Reject Return) นอกจากน้ัน การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 
(Waste-To-Energy) ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือดําเนินโครงการนําร่องเทศบาลขยะเป็นศูนย์ 

หน่วยงานรับผดิชอบ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ. /สส. /คพ.)  

ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี 

งบประมาณ เทศบาลละ 5 ล้านบาท  

9. โครงการจัดทํา carbon footprint ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การลด 
ก๊าซเรือนกระจก  

หลักการและเหตุผล 

การจัดทํา Carbon Footprint คือ การคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้า
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบของบริโภคสินค้าต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทํา 
Carbon Footprint จึงเป็นก้าวสําคัญของการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนตํ่าของประเทศไทย การจัดทํา 
Carbon Footprint ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

46 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

อ่ืนๆ เช่น ในโครงการฉลากคาร์บอนของสินค้าต่างๆ (Carbon Label) โครงการ Carbon Neutral หรือ
การดําเนินมาตรการด้าน Corporate Social Responsibility ด้วย 

ในระยะแรกควรมีการริเริ่มการดําเนินงานด้าน Carbon Footprint ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
องค์กรอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทํา Carbon Footprint ในหน่วยงานภาครัฐ อันนําไปสู่การดําเนินกิจกรรมการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 

งบประมาณ 10 ล้านบาท 

 

2.8 ข้อเสนอกลไกในการขับเคลื่อนและวธีิบริหารงบประมาณ 

(1) ให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการจัดทํางบประมาณเพ่ือการดําเนินโครงการตามระบบ
งบประมาณปกติ 

(2) ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการสนอขอ
งบประมาณสําหรับโครงการ/กิจกรรมที่เป็นชุดโครงการเพ่ือการบูรณาการในการทํางาน 

(3) ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ เสนอของ
งบประมาณสําหรับโครงการริเริ่มใหม่ที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเสนอของบประมาณสําหรับโครงการท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 

ผ-1

 

บัญชีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
กกพ. สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน 
กข. กรมการข้าว 
กค. กระทรวงการคลัง 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กป. กรมประมง 
กปน. การประปานครหลวง 
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค 
กฟน. การไฟฟ้านครหลวง  
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กสก. กรมส่งเสริมการเกษตร 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ขส. กรมการขนส่งทางบก 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คปภ. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ  
จร. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ชป. กรมชลประทาน  
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทด. กรมที่ดิน 

บัญชีอักษรชื่อย่อหน่วยงาน
ภาคผนวก 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

ผ-2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ทบ. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
ทล. กรมทางหลวง 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 
ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปม. กรมป่าไม้  
พด. กรมพัฒนาที่ดิน 
พน. กระทรวงพลังงาน 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ศภช. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกท. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สผ. สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สศค. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สศอ. สํานักงานเสรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สส. กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
สสนก. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
สสว. สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สอท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อต. กรมอุตุนิยมวิทยา 



(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ-3 

 

อักษรย่อ ชื่อหน่วยงาน 
อบก. องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อส. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 
อพช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ออป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 




