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๑.๑ ความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบเนื่องจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกอันมีสาเหตุมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสม
ของปริ ม าณก๊ า ซเรือ นกระจกในชั้ น บรรยากาศ และทํา ให้ ป รากฏการณ์ก๊ า ซเรื อ นกระจก และการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศทวี ความรุนแรงขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญ ถึ งแม้ว่าการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่สําคัญระดับโลก แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศกําลังพัฒนาเช่น
ประเทศไทยเป็นอย่างมากในสองส่วนหลักๆ กล่าวคือ ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนําโรค นํามาซึ่งการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา เป็นต้น ทั้งนี้
ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีรูปแบบการพัฒนาที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นภัยคุกคามที่สําคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัด
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงการรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ในขณะเดียวกัน
ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเผชิญ คือการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
รูปแบบของการพัฒนาประเทศที่จําเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก และจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของพื้นที่เมือง เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ยังคงไว้
ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกล่าว ย่อมจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่างๆ ทวี
ความรุ น แรงขึ้ น อย่ า งมากในอนาคต และทํ า ให้ ก ารปรั บ ตั ว และรั บ มื อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคตทําได้ยากยิ่งขึ่นไปอีก นอกจากนี้ การที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
ทวีความสําคัญ ทําให้นานาชาติมีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงอาจต้อง
เผชิญกับความกดดัน ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้ต้องมี ภาระรับผิ ดชอบเพิ่มขึ้นในการร่วมแก้ไขปั ญ หา และจากประเทศคู่ค้ าต่างๆ ที่มี
-๑-

ศักยภาพ เทคโนโลยี และการจั ดการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่ดีกว่า ซึ่งเริ่ม นําประเด็น
ดังกล่าวมาเป็นข้อกําหนดหรือข้อบังคับทางการค้าลักษณะต่างๆ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากเที่ยวบินที่บินเข้าน่านฟ้าของสหภาพยุโรป การบังคับให้ติดฉลากรอยเท้าคาร์บอน
(carbon footprint) เป็นต้น โดยประเทศไทยซึ่งมีฐานเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออก ย่อมได้รับ
ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจําเป็นต้องผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือกันในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการร่วมกับประชาคมโลกในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climage Change:
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto Protocol: KP) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามลําดับ และได้เข้าร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการกับ
ปัญหาในส่วนที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทย จึงได้มีการจัดทํา “ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕” ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นกรอบนโยบาย
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป และเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง จึงได้จัดทําแผนแม่บท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๙๓ ขึ้น เพื่อใช้สําหรับเป็นกรอบแนวทางใน
ระยะยาวในการดําเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีความคาดหวังว่าหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
นํากรอบแนวทางที่นําเสนอไว้ในแผนแม่บทฯ ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์หลักในการจัดทําแผนแม่บท
(๑) เพื่อให้มีกรอบแนวทางระยะยาวของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครอบคลุมประเด็นสําคัญทั้งด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ําตามแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) เพื่อใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบาย (policy framework) ที่จะนําไปสู่การสร้างกลไกและ
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง ในภาพรวมและในภาคส่ ว นต่ า งๆ สํ า หรั บ ผลั ก ดั น การแก้ ไ ขปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

-๒-

(๓) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิ บัติการในรายละเอียด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างบูรณาการและไม่เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน
(๔) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบการบริห ารจั ดการงบประมาณ ได้ตระหนักถึงความสําคั ญของ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับศักยภาพการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว รวมถึงขอบเขตและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน
และหลายระดับ

๑.๓ แนวคิดในการจัดทําแผนแม่บท
(๑) การจัดทําแผนระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบของสภาพภูมิอากาศที่มากกว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศตาม
ธรรมชาติโดยทั่วไป กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้ระบุคํา
จํากัดความของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในมาตรา ๑ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศโลก และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในช่วงเวลาเดียวกัน” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ในระยะยาว การปรากฏผล
เป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจใช้ระยะเวลายาวนานถึง ๓๐๕๐ ปี เป็นต้น นอกจากนี้ การเกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effects) ซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เกิดจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกบางชนิดมีอายุในชั้นบรรยากาศสั้น เมื่อเราหยุดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว จะสามารถทําให้ความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศของก๊าซนั้นๆ
ลดลงได้ แต่ก๊าซเรือนกระจกบางชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีอายุในชั้นบรรยากาศ
ยาวนาน ทําให้ถึงแม้จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซนั้นๆ ลงแล้ว ความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศจะ
ยังคงไม่ลดลงในทันที ประกอบกับความเฉื่อย (inertia) ของระบบภูมิอากาศ การส่งผ่านความ
ร้อนผ่านมวลอันมหาศาลของมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าของแผ่นน้ําแข็ง ทําให้
อุณหภูมิและระดับน้ําทะเลยังคงสามารถเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจะคงที่แล้วก็ตาม โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานหลายศตวรรษกว่า
-๓-

ระบบภูมิอากาศจะสามารถปรับสมดุลใหม่ได้ (IPCC 2001) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประกอบด้วยการดําเนินงานหลักใน ๒ ส่วน คือ
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน เช่น การปลูกป่า เป็นต้น ล้วนเป็นการดําเนินการที่จําเป็นต้อง
อาศั ย ระยะเวลานาน และเนื่ อ งจากก๊า ซเรื อ นกระจกเป็น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในลั ก ษณะข้ า ม
พรมแดน (transboundary) การแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ
อีกด้วย แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๖-๒๕๙๓ เป็นแผนระยะยาวซึ่ง
สอดคล้องต่อลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การจัดทําแผนระยะยาวจะช่วยเป็นหลักประกัน
ให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงานของภาครัฐ ช่วยให้การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อีกทั้งทําให้สามารถกําหนดเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวได้สอดคล้องกับการดําเนินการของนานาประเทศ
(๒) ความเชื่อมโยงกับปัจจัยการพัฒนา
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ นั บ เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเราสามารถจําแนก
สาขาของกิจกรรมมนุษย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบ่งเป็น ๗ สาขา ได้แก่ (๑) การผลิตและ
จัดหาพลังงาน (๒) การคมนาคมขนส่ง (๓) อุตสาหกรรม (๔) เกษตรกรรม (๕) การใช้พลังงานใน
อาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ (๖) ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
(๗) ขยะและน้ําเสีย (IPCC 2007) ซึ่งสาขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการพัฒนาหรือเป็นผล
มาจากกิจกรรมการพัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้น การพิจารณาการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงทิศทางหรือรูปแบบของการพัฒนา ซึ่งมักจะได้รับ
อิทธิพลจากการลงทุนและนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศ
โดยเฉพาะโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นพลั ง งาน การคมนาคมขนส่ ง และอาคาร รวมถึ ง การ
สนับสนุนการลงทุนในภาคการผลิตและบริการที่เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการ
จัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ในบริบทของ
ประเทศไทย จึงได้นําวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศตามที่มีกําหนดไว้ในนโยบายและ
แผนของหน่วยงานต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเพื่อหาปัจจัยทางการพัฒนาที่
จะส่งผลถึงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและ
มาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนปัจจัยดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่
-๔-

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําได้ นอกจากนี้ การพิจารณาวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศโดย
คํานึงถึงความเปราะบาง (vulnerability) ของการพัฒนาต่อปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตยังนําไปสู่การกําหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในเชิงรับ ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง (coping capacity) และเชิงรุก ได้แก่ การลดการเปิดรับ (exposure) ต่อ
สภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ และการลดความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ
อีกด้วย (อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๒๕๕๔) อย่างไรก็ดี การดําเนินการตามวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้ในนโยบายและแผนของหน่วยงาน รวมถึงการ
คาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ย่อมมีความไม่แน่นอนและ
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น จึงควรกําหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ทบทวนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ เป็นระยะๆ
เพื่อให้สามารถปรับเป้าหมาย แนวทางและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๔ ขั้นตอนในการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระบวนการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ได้เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย และ
จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ ก่อนเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ขั้นตอนการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประเทศไทย มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ ๑-๑

-๕-

แผนภาพที่ ๑-๑ กระบวนการจัดทําแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓

-๖-

ส่วนที่ ๒
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.๑ สถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตามความหมายทางอุตุนิยมวิทยา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง
ลัก ษณะทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อากาศ เช่ น อุ ณ หภูมิ ฝน ลม เป็ น ต้ น แต่ ใ นความหมายตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผล
ทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ทําให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป
ความหมายที่ ใ ช้ ใ นคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศไม่ ว่ า จะเนื่ อ งมาจากความผั น แปรตามธรรมชาติ หรื อ จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ (กรม
อุตุนิยมวิทยา ๒๕๕๖, กัณฑรีย์ บุญประกอบ ๒๕๕๔)
(๑) การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจริง จากการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ ของโลกสูงขึ้นและมีแ นวโน้ม สูงขึ้น ปริมาณน้ําฝน และ
ระดับน้ําทะเลเปลี่ยนแปลงไป โดยในรายงานการประเมินครั้งที่ ๔ ของ IPCC (IPCC 2007) สรุป
เกี่ยวกับอุณหภูมิผิวพื้นของโลกไว้ว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๑๙๙๕ – ๒๐๐๖) มี
จํานวน ๑๑ ปีจาก ๑๒ ปี ที่เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้โดยตรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๓ (ค.ศ.
๑๘๕๐) และในช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๑๙๐๖ – ๒๐๐๕) อุณหภูมิ
ผิวพื้นของโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๗๔ องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๔๘ การ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวพื้นของโลกหรือเหนือพื้นดินมีอัตราสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเล
ประมาณ ๒ เท่ า คื อ ๐.๒๗ องศาเซลเซียสต่อ ทศวรรษ เที ย บกับ ๐.๑๓ องศาเซลเซี ย สต่ อ
ทศวรรษ ซึ่ ง โดยภาพรวมแล้ ว อุ ณ หภู มิ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย ทั้ ง โลกสู ง ขึ้ น และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการเพิ่มขึ้นในระยะหลังสูงกว่าในอดีต โดยจากข้อมูลสถานีวัด
-๗-

ระดับน้ําระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๔๖ แสดงให้เห็นว่าระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั้งโลกเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราเฉลี่ย ๑.๘ มิลลิเมตรต่อปี ส่วนการตรวจวัดด้วยดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๖
พบว่า ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั้งโลกเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา ๓.๑ มิลลิเมตรต่อปี (Bindoff et. Al 2007)
และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๑ พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั้งโลกมีค่า
สูงขึ้นเป็น ๓.๔ มิลลิเมตรต่อปี (Cazenave and Llovel 2001) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
เกิดเนื่องจาก (๑) การขยายตัวของน้ําทะเลจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้น และ (๒) การเพิ่มขึ้นของ
มวลน้ําทะเลจากการละลายของธารน้ําแข็งบนแผ่นดินและการละลายของน้ําแข็งขั้วโลก ทั้งจาก
เกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกา
สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกมาจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse gases: GHGs) ซึ่งในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๔๗)
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๗๐ จาก ๒๘.๗ พันล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (GtCO2-eq/yr) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) เพิ่มขึ้น
เป็น ๔๙ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) โดยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ ๘๐ และมีปริมาณคิด
เป็ น ร้ อ ยละ ๗๗ ของปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเมื่ อ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ ๒-๑ นอกจากนี้ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ – ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๗) ช่วงเวลา ๑๐ ปี มีอัตราการ
เติบโตของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น ๐.๙๒ พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ในขณะที่ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๗) ช่วงเวลา ๒๕ ปี มี
อั ต ราการเติ บ โตของปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกคิ ด เป็ น ๐.๔๓ พั น ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

แผนภาพที่ ๒-๑ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจากกิ จกรรมมนุษย์ ปี ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๐๔
ทีม่ า: IPCC 2007

-๘-

ภายใต้สถานการณ์จําลองความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศในระดับต่างๆ
คาดการณ์ว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ (ค.ศ. ๒๐๙๙) อุณหภูมิผิวพื้นของโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจากระดับ
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๐ – ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๒) คิดเป็นค่าเฉลี่ยแบบ best estimate ในกรณี
ต่างๆ ดังนี้ (๑) ที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเท่ากับ ๖๐๐ ส่วนในล้าน
ส่วน (parts per million: ppm) อุณหภูมิผิวพื้นของโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ๑.๘ องศาเซลเซียส (๒)
ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๗๐๐-๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ๒.๔ องศาเซลเซียส
(๓) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๘๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ๒.๘ องศาเซลเซียส
(๔) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๒๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ๓.๔ องศาเซลเซียส
(๕) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๕๕๐ ส่วนในล้านส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ๔ องศาเซลเซียส
(IPCC 2007) รูปการณ์เช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของโลก
(ธนาคารพัฒนาเอเชีย ๒๕๕๒) แผนภาพที่ ๒-๒ แสดงการคาดการณ์ของความร้อนผิวโลกจาก
แบบจําลองที่จัดทําโดย IPCC

แผนภาพที่ ๒-๒ สถานการณ์ปริ มาณก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ และการคาดการณ์ อณ
ุ หภูมิผิวพืน้ โลก
ทีม่ า: IPCC 2007

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) รายงานจากหอสังเกตการณ์เมานาโลอา
ณ มลรั ฐ ฮาวาย สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซเรื อ นกระจกในชั้ น
บรรยากาศ ณ ปัจจุ บันซึ่งได้เพิ่มสู งขึ้นจนเกือบถึงระดับ ๔๐๐ ส่วนในล้านส่ วนแล้ว (NOAA
2013)
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยของโลกจะมีส่วนสําคัญในการปรับเปลี่ยนทางกายภาพของภูมิศาสตร์โลก ซึ่งจะมีผล
อย่างยิ่งกับภูมิประเทศต่างๆ ที่เป็นอยู่อาศัยและมีการดํารงชีวิตอยู่ของมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตใน
โลก แผนภาพที่ ๒-๓ แสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผลกระทบที่คาดว่าจะ
-๙-

เกิดขึ้นในแต่ละระดับตามค่าเฉลี่ย (เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๕๐) ของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศจากการคาดการณ์ของแบบจําลอง

แผนภาพที่ ๒-๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลก
ทีม่ า: Stern 2006

- ๑๐ -

นอกจากการคาดการณ์ผลกระทบจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังมีการคาดการณ์ถึง
ผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรง การมีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น และฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะ
แห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน การเกิดสภาวะอากาศ
แปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งสถิ ติของระดับสูงสุดของน้ํ าทะเลที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตารางที่ ๒-๑ แสดงสรุปภาพรวมของแนวโน้มและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ตารางที่ ๒-๑ ตัวอย่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการเกิ ด
สภาพอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรง

ทีม่ า: IPCC 2007

- ๑๑ -

อุณหภูมิสูงขึ้น มีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดู
แล้งจะทวีความรุนแรง ในส่วนของภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบนิเวศ อาจส่งผลให้ประเทศใน
ภูมิภาคที่อากาศหนาวเย็นมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคที่อากาศ
ร้อนอยู่แล้วอาจประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลดลง สภาพดินเสื่อมโทรม อากาศที่อบอุ่น
ขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะที่เหมาะสมของการแพร่พันธุ์และแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้น
รวมถึงส่งผลต่อการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งขึ้น อัตราการตายของปศุสัตว์และสัตว์ป่าเพิ่มสูงขึ้น ในส่วน
ของการจัดการน้ํา อาจส่งผลให้ปริมาณน้ําในแหล่งน้ําลดน้อยลงสําหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาแหล่ง
น้ําจากการละลายของหิมะ และในประเทศอากาศร้อนจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้น อาจ
เกิ ด ภาวะขาดแคลนน้ํา ในวงกว้ า ง และอาจส่ง ผลต่อ ปัญ หาคุ ณ ภาพน้ํา เช่ น ปรากฏการณ์ ขี้
ปลาวาฬหรือน้ําเขียว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสาหร่าย เป็นต้น ในส่วนของสุขภาพ
ของมนุษย์ อาจส่งผลดีในแง่ของการลดอัตราการตายจากสภาพอากาศหนาว แต่ก็อาจส่งผล
กระทบให้อัตราการตายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ถูกทอดทิ้งทางสังคม เป็น
ต้น มี ความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ําและอาหาร ภาวะทุ พโภชนาการ การระบาดของโรค
ระบาดทางน้ําและอาหารเพิ่มขึ้น ในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน และ
สังคมโดยรวม ความต้องการใช้พลังงานในการทําความร้อนอาจลดน้อยลง แต่ความต้องการใช้
พลังงานในการทําความเย็นจะเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศในเมืองมีแนวโน้มจะแย่ลง และคุณภาพ
ชีวิตของคนไร้ บ้านหรื อคนที่ ไม่มีที่พักอาศัยจะแย่ ล ง อุ ปสรรคในการเดินทางจากหิม ะจะลด
น้อยลง ในขณะที่การท่องเที่ยวและกิจกรรมฤดูหนาวที่ต้องพึ่งพาหิมะจะได้รับผลกระทบ ภาวะ
ขาดแคลนน้ําอาจส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร
ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น สภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงจะ
เกิดบ่อยครั้งขึ้น ในส่วนของภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบนิเวศ อาจส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย พื้นที่ที่จะเพาะปลูกทางการเกษตรลดน้อยลงเนื่องจากน้ําท่วมขัง มีการพังทลายของดิน
ดินถล่ม การโค่นล้มของต้นไม้ในป่า แนวปะการังได้รับความเสียหาย ในส่วนของการจัดการน้ํา
จะส่งผลให้คุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินมีการปนเปื้อน ระบบจ่ายน้ําอาจได้รับความเสียหาย
จากความรุนแรงของพายุ ในส่วนของสุขภาพของมนุษย์ อัตราความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และ
การตายจากพายุและภัยพิบัติเพิ่มขึ้น สภาวะความเครียดจากการประสบภัยพิบัติ ในส่วนของ
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน และสังคมโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ธุรกิจด้านประกันภัยอาจมีความจําเป็นต้องงดการประกันภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง การ
อพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร

- ๑๒ -

สถิติของระดับสูงสุดของน้ําทะเลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในภาคเกษตร ป่าไม้ และระบบ
นิเวศ จะได้รับผลกระทบจากการรุกล้ําของน้ําเค็ม ส่งผลต่อการจัดการน้ํา เนื่องจากมีปริมาณน้ํา
จืดในแหล่งน้ําจืดลดลง เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา ในส่วนของสุขภาพของมนุษย์ เกิดการบาดเจ็บ
และการตายเนื่องจากคลื่นและลมพายุในทะเล ในส่วนของผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การตั้ง
ถิ่นฐาน และสังคมโดยรวม ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากร เนื่องจากปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลจนเกิดการท่วมพื้นที่อยู่อาศัยเดิม
(๒) การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย
สํ า หรั บ ประเทศไทย มี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ในเชิ ง สถิ ติ แ ละการคาดการณ์ โ ดยแบบจํ า ลอง
ภูมิอากาศ ข้อมูลการตรวจวัดที่ผิวพื้นและในบรรยากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ บ่งชี้
ว่าอุณหภูมิในประเทศไทยในรอบ ๕๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๕๒) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ (ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ ๙๙ หรือค่า p<๐.๐๐๑) โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิ
สูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๐.๘๖ ๐.๙๕ และ ๑.๔๕ องศา
เซลเซียส ตามลําดับ และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อทศวรรษเท่ากับ ๐.๑๕๖ ๐.๑๗๔ และ
๐.๒๖๓ องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยต่อทศวรรษของไทย
(๐.๑๗๔ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าของโลก (๐.๑๒๖ องศาเซลเซียส
ต่อทศวรรษ) (อัศมน ลิ่มสกุล และแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ๒๕๕๔) อุณหภูมิผิวน้ําทะเลเฉลี่ยใน
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ ๐.๑ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในรอบ ๕๐
ปี (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๔๙) สําหรับระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อมูลจาก
สถานี วั ด ระดั บ น้ํ า ๔ สถานี ใ นอ่ า วไทยในรอบกว่ า ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๕๔๗) พบว่ า
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตรา ๓.๐ - ๕.๐ มิลลิเมตรต่อปี ขณะที่ข้อมูล
จากจานดาวเทียมวัดระดับน้ําทะเลในรอบ ๑๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๒) ก็แสดงอัตราเพิ่มขึ้น
ของระดั บ น้ํ า ทะเลเฉลี่ ย ที่ ส อดคล้ อ งในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แต่ สํ า หรั บ ในทะเลอั น ดามั น ยั ง ไม่ มี
การศึกษาอย่างชัดเจน (ปัทมา สิงหรักษ์ และธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล ๒๕๕๔) นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย
รายปีของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการระเหยของน้ํากลับ
ลดลง สําหรับปริมาณฝนสะสมรายปีของประเทศไทยในรอบ ๕๕ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง
เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ แต่พบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอ็นโซ่ โดยจะมีปริมาณฝน
สะสมรายปีต่ํากว่าปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์เอลนีโญ่ และปริมาณฝนสะสมรายปีจะเพิ่มขึ้นในปีที่
ตรงกับเหตุการณ์ลานีญ่า (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๔)
การสร้างภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต
ล่วงหน้า ๓๐ – ๑๐๐ ปี ด้วยการลดขนาด (downscale) ผลลัพธ์ของแบบจําลองภูมิอากาศโลก
- ๑๓ -

ลงบนพื้นที่ประเทศไทย ตามรูปแบบของการพัฒนาในอนาคตที่จะส่งผลต่อความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศในระดับต่างๆ แบ่งเป็น ๓ กรณี ได้แก่ (๑) กรณี B2 ที่ความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ ๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน (๒) กรณี A1B ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๘๕๐
ส่วนในล้านส่วน (๓) กรณี A2 ที่ความเข้มข้นเท่ากับ ๑,๒๕๐ ส่วนในล้านส่วน (IPCC 2007) โดย
ใช้แบบจําลอง ๔ แบบ ซึ่งพบว่าทุกแบบจําลองให้ผลสอดคล้องกัน คือ อุณหภูมิโดยรวมเพิ่มขึ้น
แต่อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิมีความแตกต่างกัน บางแบบจําลองแสดงการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ย
ถึง ๔ องศาเซลเซียส ในอีกประมาณ ๑๐๐ ปีข้างหน้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนยังไม่
เห็นแนวโน้มชัดเจนนัก แต่แบบจําลองส่วนมากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในอนาคต
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๔) ตารางที่ ๒-๒ แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
ประเทศไทยตามภาพจําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ
ตารางที่ ๒-๒ การคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ ยของประเทศไทยในสถานการณ์ ปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบต่างๆ
ชื่อ
ความละเอียด
ปี ฐาน
ปี อนาคตที่
กรณี ของภาพจําลอง การเพิ่ มขึน้ ของอุณหภูมิ
(ค.ศ.)
แบบจําลอง
เชิ งพืน้ ที่
สร้างภาพ
การปล่อยก๊าซเรือน
ณ ปี สุดท้ายของ
จําลอง
กระจก
แบบจําลองเทียบกับปี ฐาน
(ค.ศ.)
(องศาเซลเซียส)
GFDL-R30

0.5° lat. x
0.5°long.

1965-1990

2010-2029
และ 2040-2059

B2

0.56 (อุณหภูมเิ ฉลีย่ )

MM5-RCM

45 x 45 km2 และ
15 x 15 km2

1970-1990

2010-2039

A2

0.8-1.0 (อุณหภูมสิ งู สุด)

A1B

0.4-0.8 (อุณหภูมสิ งู สุด)

PRECIS2

25 x 25 km2

1980-1989

2010-2099

A2

2.0-4.0 (อุณหภูมสิ งู สุด)

RegCM32

20 x 20 km2

1961-2000

2031-2070

A1B

2.0-2.5 (อุณหภูมเิ ฉลีย่ )

ทีม่ า: สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ๒๕๕๔

สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดทําโครงการศึกษาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการ
ปรับตัวของภาคส่วนที่สําคัญ โดยได้ทบทวนการศึกษาด้านการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคต
ระยะยาว พบว่า การจําลองสภาพภูมิอากาศที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงสําหรับประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกนั้น ได้มีดําเนินการศึกษาโดยการใช้แบบจําลอง
Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) เงื่อนไขที่ใช้กําหนดข้อมูลนําเข้าสําหรับการ
จําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการศึกษานี้ คือ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ ๓๖๐ ส่วนในล้านส่วน เป็นความเข้มข้นที่ใช้คํานวณภูมิอากาศในช่วงเวลาปัจจุบัน
- ๑๔ -

เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบ และเพิ่มความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนใน
ล้านส่วน และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วนเพื่อจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคต ทั้งนี้ผลของการจําลอง
ภูมิอากาศภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวโดยแบบจําลอง CCAM บ่งชี้ว่าแนวโน้มของอุณหภูมิในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงเล็กน้อย ภายใต้เงื่อนไขก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
เป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน
แต่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันเมื่อก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๗๒๐ ส่ ว นในล้ า นส่ ว น การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ใ นอนาคตภายใต้
สถานการณ์จําลองนี้จะอยู่ในช่วง ๑-๒ องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลง
ด้านระยะเวลาที่มีอากาศร้อนหรือเย็นจะเห็นได้ชัดกว่า กล่าวคือ จํานวนวันที่มีอากาศร้อน หรือ
วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า ๓๓ องศาเซลเซียสจะเพิ่มขึ้นอีก ๒-๓ สัปดาห์ต่อปี และจํานวนวันที่
มีอากาศเย็น หรือวันที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า ๑๕ องศาเซลเซียสจะลดลงอีก ๒-๓ สัปดาห์ต่อปี หรือ
อาจกล่าวได้ว่า ในอนาคต ฤดูร้อนในภูมิภาคนี้จะมีระยะเวลายาวนานขึ้นและฤดูหนาวจะสั้นลง
นอกจากนั้น ผลจากแบบจําลองยังแสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศในอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่
ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้าน
ส่วน จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐ ทั้งภูมิภาค (Southeast Asia START
Regional Center 2006) ผลการศึกษาในระยะต่อมาได้สรุปมาจากการจําลองสถานการณ์สภาพ
ภูมิอากาศอนาคตในโครงการ “การจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพื้นที่
ข้างเคียง” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ The Met Office
Hadley Center for Climate Change ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในสหราชอาณาจักร โดยเป็นการจําลองสภาพภูมิอากาศที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง
และครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดตลอดจนประเทศข้างเคียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศในอนาคตภายใต้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ๓ แนวทาง
ได้แก่ (๑) แนวทาง A2 คือ แนวทางที่คล้ายกับลักษณะการพัฒนาของโลกที่ผ่านมาในอดีตถึง
ปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นโลกที่มีความแตกต่างและหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมืองและการ
เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การพัฒนาจะเน้นการเจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และนําไปสู่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่สูงถึง
๑,๒๕๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ (๒) แนวทาง B2 คือ แนวทางการ
พัฒนาแบบสมดุล และเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน เน้น
การแก้ปัญหาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่ความเข้มข้น
ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ ๘๐๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
และ (๓) แนวทาง A1B คือ แนวทางการพัฒนาที่มีการใช้พลังงานแบบผสมผสาน สมดุลทุกแหล่ง
- ๑๕ -

กล่าวคือ มีการนําพลังงานชีวมวลมาใช้อย่างผสมผสานและสมดุลกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ซึ่งเป็น
การพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมและมีความร่วมมือระหว่างโลกและภูมิภาคอย่างสมดุล ซึ่งจะนําไปสู่
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ ๘๕๐ ส่วนในล้านส่วน ภายในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
และในการวิเคราะห์สภาพอากาศในแต่ละแนวทางเลือกใช้ผลจาก
แบบจําลอง ๔ ชนิดได้แก่ ปริมาณน้ําฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุด
รายวัน ทิศทางและความเร็วลมรายวัน โดยแบ่งช่วงการศึกษาเป็น ๔ คาบเวลา คาบละ ๓๐ ปี
คือ ปี ค.ศ.๑๙๘๐-๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๕๒) ซึ่งกําหนดเป็นปีฐาน (baseline) ของ
การศึกษา และปีอนาคต ๓ คาบเวลา คือ ช่วงต้น กลาง และปลายคริสต์ศตวรรษ ได้แก่ ปี ค.ศ.
๒๐๑๐ – ๒๐๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๒) ปี ค.ศ. ๒๐๔๐ – ๒๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๘๓ – ๒๖๑๒)
และปี ค.ศ. ๒๐๗๐ – ๒๐๙๙ (พ.ศ. ๒๖๑๓ – ๒๖๔๒) และทํ า การสรุป ผลการคาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับภาพรวมทั้งประเทศตามช่วงของคาบเวลาศึกษา
ในเชิงของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และความเบี่ยงเบนจากกันและกันของลักษณะอากาศใน
อนาคตเป็นรายจังหวัด ซึ่งในที่นี่จะสรุปผลการศึกษาในส่วนของภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ปริมาณน้ําฝน ผลสรุปการคํานวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีปริมาณฝน
ตกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ในส่วนของจํานวนวันที่ฝนตกใน
รอบปี ซึ่งใช้เกณฑ์คือ วันที่มีฝนตกเกินกว่า ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป พบว่าจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยใน
แต่ละปีในเกือบทุกพื้นที่ยังคงใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมาในอดีต แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความ
ยาวนานของฤดูฝนที่อาจจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนัก แต่ปริมาณ
น้ําฝนในแต่ละปีของเกือบทุกพื้นที่จะเพิ่มขึ้น จึงอาจจะบ่งชี้ว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกในแต่ละครั้งใน
อนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าฝนที่ตกแต่ละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกว่าที่เป็นมาใน
อดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่อภาวะน้ําท่วมฉับพลัน น้ําหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมา
จากอุทกภัยอีกหลายชนิด
อุณหภูมิสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแบบ A2 พบว่ า อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย ในประเทศไทยในช่ ว งต้ น
คริสต์ศตวรรษ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปลายคริสต์ศตวรรษก่อนมากนัก แต่ในช่วงกลาง
และปลายคริสต์ศตวรรษเป็นต้นไป มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ภาค ส่วน
สภาพอุณหภูมิสูงสุดในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ B2 ก็เป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยเช่นกัน แต่เพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ต่ํากว่าแนวทาง A2 เล็กน้อย ในส่วนของระยะเวลาที่
มีอากาศร้อนในรอบปี หรือวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับหรือสูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียสนั้น ผลสรุป
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แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมา บริเวณที่มีจํานวนวันที่มีอากาศร้อนมากที่สุดอยู่ใน
บริเวณภาคกลาง ตะวันตกและตอนกลางของภาคใต้ โดยมีจํานวนวันที่มีอากาศร้อนยาวนานถึง
ประมาณ ๕-๖ เดือนต่อปี และนานมากถึง ๗-๘ เดือนต่อปีในบางพื้นที่ ผลจากการคาดการณ์
แสดงให้เห็นว่าฤดูร้อนจะยืดยาวขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งอาจยาวนานขึ้นกว่าเดิมถึง
๒-๓ เดือนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษนี้
อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด สภาพการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศในอนาคตแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พื้ น ที่ ทั่ ว
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่อุณหภูมิรายวันต่ําสุดเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้น ๓-๔ องศา
เซลเซียสในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ A2 ส่วนภายใต้สถานการณ์แบบ B2 อุณหภูมิรายวัน
ต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปีก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่เป็นไปในระดับที่ต่ํากว่าแนวทางแบบ A2
กล่าวคือ ประมาณ ๒-๓ องศาเซลเซียส ในส่วนของระยะเวลาที่มีอากาศเย็นในรอบปีโดยเฉลี่ยนั้น
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษนี้ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีจํานวนวันที่
อุณหภูมิต่ํากว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ยาวนานที่สุดประมาณ ๑-๒.๕ เดือน โดยยังคงมีพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิต่ํากว่า ๑๖ องศาเซลเซียส ยาวนานกว่า ๒ เดือนปรากฏให้เห็นอยู่ทางตอนบนของพื้นที่
แต่ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นนี้จะหดสั้นลง โดยเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษและเห็นได้
อย่างชัดเจนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ A2 ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะมีอุณหภูมิต่ํากว่า ๑๖ องศา
เซลเซียส จะเหลืออยู่เพียงตามพื้นที่เทือกเขาบางแห่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภายใต้
การเปลี่ ย นแปลงแบบ B2 จะเปลี่ ย นน้ อ ยกว่ า โดยบางส่ ว นของภาคเหนื อ ตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีระยะเวลาที่อากาศเย็นประมาณ ๑ เดือนอยู่บ้าง แต่พื้นที่
ดังกล่าวก็มีแนวโน้มลดลง
ทิศทางและความเร็วลม สรุปผลการคํานวณแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศที่อยู่
ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ ๑๐๐
ปีข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัดปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมที่พัด
ปกคลุมยังคงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมาในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและ
ความเร็วของลมเริ่มปรากฏในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งตั้งแต่บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
และในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นออกมาจากแผ่นดินจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ดี การใช้ข้อมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศนี้มีข้อควรคํานึงถึงความไม่สอดคล้อง
ของข้อมูลอันเนื่องมาจากผลจากปรากฏการณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ผลจากภูมิอากาศในพื้นที่
เฉพาะ (micro climate) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ดังนั้นการศึกษาด้าน
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การจัดทําภาพฉายอนาคตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะต่อไป จึงควรที่จะต้องพิจารณา
ถึงอิทธิพลต่างๆ ในระดับท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ เพื่อนํามาปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองภูมิอากาศต่อไป (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔)
สําหรับการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๔) สรุป
สาระสําคัญได้ ดังนี้
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวกายภาพ การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อพืช ๒๒ ชนิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้สภาพภูมิอากาศ
อนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก HadCM3 GCM ตามแนวทางการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือน
กระจกแบบ A2 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในช่ วง
ทศวรรษที่ ๒๐๕๐ พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ส่งผลต่อจํานวนสายพันธุ์ของพืชอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ คือ การกระจายตัวของสายพันธุ์ต่างๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปและมีอัตราการหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะพืชตระกูลที่มีใบเขียวตลอดปี ทั้งนี้ผล
การศึกษาพบว่าพืช ๑๐ ชนิด จาก ๒๒ ชนิดจะสูญเสียสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตที่
เหมาะสม ส่วนอีก ๑๒ ชนิดที่เหลือนั้นจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น โดยพืชสายพันธุ์ที่เป็นไม้ผลัด
ใบจะมีการขยายแหล่งกระจายพันธุ์ (distribution range) ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นบริเวณตะวันตกและบริเวณตอนบนของภาคเหนือ (Trisurat et al. 2009) นอกจากนี้
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาบริเวณที่สูงโดยเฉพาะ
พื้นที่ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) ในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ซึ่ง
คาดว่าจะถอยร่นขึ้นสู่บริเวณพื้นที่ในระดับชั้นความสูงมากขึ้น และพื้นที่ป่าชายเลน (mangrove
forest) ซึ่งมีความสําคัญในการเป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากคลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surges) เป็น
แหล่งวางไข่ของปลาและหอยต่างๆ เป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงจากฟืนที่สําคัญ
สําหรับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังทําให้เกิดการหมุนเวียนสารอาหารจากบริเวณต้นน้ํา และเป็น
ระบบนิเวศที่ช่วยปรับคุณภาพน้ําให้ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในอีก ๒๕ ปีข้างหน้าอาจส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณจังหวัด
กระบี่ลดลง ร่นเข้ามาในแผ่นดิน โดยเฉลี่ย ๑๘ เมตร (Southeast Asia START Regional
Center and WWF 2008)
ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การจําลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
ผลผลิตข้าว ภายใต้สถานการณ์จําลองสภาพภูมิอากาศที่ก๊าชเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
สองเท่า ซึ่งโดยปกติแล้วการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้
- ๑๘ -

ผลผลิตเพิ่ม แต่หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําให้ผลผลิตลดลง ผลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลกแสดง
ให้เห็นว่าอุณหภูมิในอนาคตจะสูงขึ้นประมาณ ๔-๕ องศาเซลเซียส และปริมาณฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ
๘-๑๕ โดย พบว่าผลผลิตข้าวของประเทศไทยในอนาคตอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง อยู่ในช่วงร้อยละ
+๙.๓ ถึง -๐.๙ และร้อยละ +๖.๔ ถึง -๑๑.๖ (Matthews et al. 1997) ในระยะต่อมา ได้มี
การศึกษาผลกระทบจากต่อผลผลิตข้าว ๓ พื้นที่ในประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย สกลนคร
และสระแก้ว โดยแบบจําลองผลผลิตการเกษตร Decision Support System for Agro
Technology Transfers (DSSAT version 4.0) (Hoogenboom et al. 1998) และใช้ข้อมูล
สภาพอากาศรายวันในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิ
สูงสุดและต่ําสุด ปริมาณฝน รังสีจากดวงอาทิตย์ ประกอบกับรูปแบบการจัดการทางการเกษตร
และคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น โดยนํ า มาคํ า นวณผลผลิ ต ข้ า วในอนาคต ภายใต้ ส ถานการณ์ จํ า ลอง
ภูมิอากาศ ๓ สถานการณ์ด้วยกัน ได้แก่ ช่วงปีฐานซึ่งเป็นการคํานวณผลผลิตอนาคตภายใต้
ภูมิอากาศจําลองในสถานการณ์ที่มีความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ๓๖๐ ส่วนใน
ล้านส่วน โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายใต้ภูมิอากาศอนาคตเมื่อก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตข้าว
เพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพภูมิอากาศอนาคตเมื่อก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน นั้น แม้ว่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ความ
แปรปรวนของผลผลิตรายปีก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยพื้นที่ทั้ง ๓ จังหวัด มีผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ย
ในช่วงปีฐาน ๒,๕๒๒ (+๒๑๖) กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศที่มีก๊าซเรือน
กระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยจะเป็น ๒,๕๕๒ (+
๒๗๐) กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และภายใต้เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศที่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน จะมีผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยคือ ๒,๘๓๖ (+๕๔๐) กิโลกรัมต่อ
เฮกตาร์ นอกจากนั้น ยังพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวในปีที่ฝนตกน้อย ฝนตกปานกลางและ
ฝนตกมาก พบว่าผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันมากนัก (Buddhaboon et al. 2005) นอกจากนี้ ยัง
มีการจําลองผลผลิตข้าวบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยข้อมูลจากแบบจําลองผลผลิต
จาก DSSAT และข้อมูลภูมิอากาศจากแบบจําลอง CCAM ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศจะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ดังกล่าว สภาพอากาศในอนาคตจะทําให้ผลผลิตจาก
ข้าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๔๘ ถึง ๑๕.๒๙ และในบางพื้นที่ผลผลิตจะ
สูงขึ้นร้อยละ ๑๐-๑๕ (Southeast Asia START Regional Center 2006) (Chinvanno et al.
2008a) และผลจากการวิเคราะห์ข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ KDML 105 บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ก็
ได้ผลดีขึ้นเช่นเดียวกัน (วิเชียร เกิดสุข และคณะ ๒๕๔๗)
ผลผลิ ต ทางการเกษตรพื ช ไร่ หลั ก ชนิด อื่ นๆ ในประเทศไทย ได้ แ ก่ ข้ า วโพด อ้ อย มั น
สําปะหลั ง ได้รับผลกระทบต่างๆ กัน โดยมี การศึกษาในพื้ นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งพบว่าการ
- ๑๙ -

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําให้ผลผลิตจากข้าวโพดและอ้อยในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิต
จากมันสําปะหลังจะลดลง เมื่อก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการเติบโตของอ้อยจะสั้นลง
ส่วนผลผลิตจากมันสําปะหลังนั้นมีแนวโน้มลดลงในปีที่ฝนตกน้อยและฝนตกปานกลาง แต่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่มีฝนมากภายใต้สภาพอากาศอนาคตเมื่อความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่ ว นในล้ า นส่ ว น นอกจากนี้ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศยังส่งผลให้วันแตกกิ่งของมันสําปะหลังเกิดเร็วขึ้น ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวลดลง แต่ค่า
ดัชนีของพื้นที่ผิวใบ (leaf area index) จะเพิ่มขึ้น ยกเว้นในช่วงปีที่มีฝนตกน้อย (สหัสชัย คงทน
และคณะ ๒๕๔๗) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาซึ่งได้ใช้เครื่องมือและชุดข้อมูลเดียวกัน พบ
ผลกระทบในทางบวกจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตอ้อยในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดเชียงใหม่ (Jintrawet and Prammanee 2005) อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศในอนาคตต่ อ ผลผลิตข้าวในช่ วงทศวรรษ ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ทศวรรษ ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และทศวรรษ ๒๐๘๐ (พ.ศ. ๒๖๒๓) ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ซึ่งใช้แบบจําลองการเจริญเติบโตของข้าว CRES และใช้ข้อมูลภูมิอากาศ
ในอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 GCM ตามแนวทางการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือน
กระจกแบบ A2 และคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค PRECIS
แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๒๔ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในช่วงปีฐาน
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ – ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙) โดยผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะลดลง ได้แก่
ข้าวสายพันธุ์ KDML 105 ซึ่งลดลงร้อยละ ๑๕ และข้าวสายพันธุ์ RD6 ลดลงร้อยละ ๕.๕ ซึ่งคาด
ว่าเกิดจากการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น (Ansul 2009)
การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มี
การศึกษาโดยละเอียดที่สุดในระยะที่ผ่านมาเป็นการศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของภาวะ
โลกร้อนต่อผลผลิตข้าว อ้อย มันสําปะหลังและข้าวโพดของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัย
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร และคณะ
๒๕๕๒)
ใช้แบบจําลองผลผลิตการเกษตร DSSAT4 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศอนาคตจาก
แบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 ตามแนวทางการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 และ
B2 ตลอดช่วงศตวรรษที่ ๒๑ และคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับท้องถิ่น
PRECIS ซึ่งได้ผลสรุปว่าผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบที่
รุ น แรงจากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ยกเว้ น มั น สํ า ปะหลั ง อย่ า งไรก็ ต าม รู ป แบบความ
แปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนไปด้วย
เช่นกัน และถึงแม้ว่าผลผลิตโดยรวมของประเทศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากนัก แต่บาง
พื้ น ที่ จั ด ว่ า เป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤตต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศซึ่ ง ผลผลิ ต ในอนาคตจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พื้นที่ทํานาน้ําฝนหรือข้าวนาปี ตลอดจนพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสําปะหลัง
- ๒๐ -

ทางภาคเหนือของประเทศ และในช่วงฤดูแล้ง พื้นทํานาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่ได้รับ
ผลกระทบจะขยายขอบเขตไปในหลายพื้นที่ ผลจากการประเมินพบว่า สาเหตุหลักที่ทําให้ผลผลิต
ข้าวลดลงได้แก่ ธาตุอาหารในดิน และการกระจายตัวของฝน ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตมันสําปะหลัง
ลดลง เนื่องจากคุณสมบัติของดินและปริมาณน้ําฝนที่ไม่สัมพันธ์กัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น
ปัญหาหลักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ ผลผลิตข้าวโพดจะลดลงเนื่องจากการขาดน้ํา
ในระยะออกดอก โดยเฉพาะในช่ ว งข้ า วโพดออกไหมและช่ ว งที่ ป รากฏช่ อ เกสรตั ว ผู้ (เกริ ก
ปั้นเหน่งเพ็ชร และคณะ ๒๕๕๒) แผนภาพที่ ๒-๔ ถึง ๒-๘ แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
ทางการเกษตรต่างๆ จากแบบจําลองสถานการณ์ภูมิอากาศในอนาคต

แผนภาพที่ ๒-๔ การเปลี่ยนแปลงผลผลิ ตข้าวนานํ้าฝน/ข้าวนาปี ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

- ๒๑ -

แผนภาพที่ ๒-๕ การเปลี่ยนแปลงผลผลิ ตข้าวนาชลประทานฤดูแล้ง/ข้าวนาปรังภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

แผนภาพที่ ๒-๖ การเปลี่ยนแปลงผลผลิ ตอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

- ๒๒ -

แผนภาพที่ ๒-๗ การเปลี่ยนแปลงผลผลิ ตมันสําปะหลังภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

แผนภาพที่ ๒-๘ การเปลี่ยนแปลงผลผลิ ตข้าวโพดภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต
ทีม่ า: ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึกอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๕๔

ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ํา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่ง
น้ํา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนรายปี การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม มีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งน้ํา เนื่องจากเป็น
ตัวกําหนดปริมาณน้ําที่เกิดจากลุ่มน้ํา ผลจากแบบจําลองวัฏจักรน้ํา Variable Infiltration
Capacity (VIC) โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ CCAM แสดงให้เห็น
ว่าลุ่มน้ําสาขาส่วนใหญ่ของแม่น้ําโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่
ปริมาณน้ําจะมากขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตก
มากในช่วงทศวรรษที่ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนใน
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ล้านส่วน นั้น เกือบทุกลุ่มน้ําสาขาของแม่น้ําโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณ
สูงขึ้น และจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น
๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตกน้อย พบว่า แหล่งน้ํา
สาขาในหลายๆ พื้นที่ จะมีปริมาณน้ําน้อยลง ภายใต้สภาพภูมิอากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน แต่ภายใต้สภาพอากาศเมื่อก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน แม้ในปีที่มีฝนน้อย ปริมาณน้ําจากเกือบทุกลุ่มน้ําก็
ยังเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน (Southeast Asia START Regional Center 2006) ผลการศึกษาอีก
ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริเวณลุ่มแม่น้ําโขงในช่วงทศวรรษ ค.ศ.
๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณฝนรายปีโดยรวม
ทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์
ว่าการไหลของน้ําบนผิวดิน (run-off) และการเกิดน้ําท่วมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจุดเด่นของการศึกษานี้
เป็นการใช้ชุดข้อมูลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก รวมทั้งสิ้น ๑๑ แบบจําลอง ซึ่งทําให้สามารถ
สรุปผลการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนี้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น (Eastham et al. 2008)
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่พบว่าการขยายตัวของเมือง การทําลายป่า และการเปลี่ยน
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนั้น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําและพื้นที่กัก
เก็บน้ําแล้วในปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลให้ปริมาณน้ําฝนลดลง อีกทั้ง
ระยะเวลาของฤดูแล้งยาวนานขึ้น ซึ่งระยะเวลาฤดูแล้งที่ยาวนานมากขึ้นนี้ส่งผลทําให้ความ
ต้องการใช้น้ําเพื่อกิจการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น และถ้าหากในอนาคตมีความต้องการน้ํามันปาล์มใน
ปริมาณสูงจากกลไกตลาดหรือนโยบายของรัฐ ก็อาจส่งผลให้มีการกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการปลูก
ปาล์มน้ํามัน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้ความต้องการน้ําโดยรวมสูงขึ้น นอกเหนือจากนั้น น้ําทะเล
ที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําให้เกิดการแทรกของน้ําเค็มแพร่กระจายเข้าไปในชั้นน้ําจืดชายฝั่งและก่อให้เกิด
การปนเปื้อนของน้ําเค็มในบ่อน้ําตื้นซึ่งเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่
ชายฝั่งทะเล ส่งผลให้มีความต้องการน้ําจากแหล่งธรรมชาติแหล่งอื่นมากขึ้นอีกด้วย (Southeast
Asia START Regional Center and WWF 2008)
อุณหภูมิที่สูงขึ้นและฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการการระเหยของ
น้ํา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณน้ําที่ต้องการใช้และปริมาณน้ําที่มีอยู่ใน
แหล่งน้ํา การศึกษาจากการจําลองภูมิอากาศโดยแบบจําลองภูมิอากาศโลก CCGCM2 และ
HadCM3 GCM ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A2
และ B2 โดยทําการคํานวณเพิ่มรายละเอียดพื้นที่บริเวณทางตอนล่างของแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วง
ทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และ ค.ศ. ๒๐๘๐ (พ.ศ.
- ๒๔ -

๒๖๒๓) แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุดจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่
ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง ส่งผลให้การคายระเหยสูงสุดของน้ําเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ ๐.๔ ถึง
๒.๖๗ และร้อยละ ๐.๐๖ ถึง ๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๕ (พ.ศ.
๒๕๑๗ – ๒๕๒๘) (Chaowiwat and Likitdecharote 2009) การเปลี่ยนแปลงการคายระเหย
สูงสุดจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ํา จากการประเมินสถานการณ์อนาคตภายใต้สภาพ
อากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจาก ๓๖๐ ส่วนในล้านส่วน ใน
ปัจจุบัน เป็น ๕๔๐ และ ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน ในอนาคต โดย CSIRO (Southeast Asia
START Regional Center 2006) พบว่าการคายระเหยน้ํามีแนวโน้มที่จะลดลงเพียงเล็กน้อย
ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐
ส่วนในล้านส่วน แต่การคายระเหยน้ําจะเพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซ
เรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นการแปรปรวนระหว่างฤดูกาล ซึ่งการระเหยของน้ําจะมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งแต่จะ
ลดลงในฤดูฝน นอกจากนี้ การคํานวณประสิทธิภาพการใช้น้ําได้ผลสรุปว่า นาข้าวอาจมีความ
ต้องการน้ําต่ําลงในช่วงฤดูฝน ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๕๔๐ ส่วนในล้านส่วน แต่จะต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มการเพาะปลูก
ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๗๒๐
ส่วนในล้านส่วน (Noimunwai 2008)
การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนจะทําให้การจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตมีความ
ซับซ้อนและยากขึ้น จากการศึกษาความสมดุลของน้ําในลุ่มน้ําแม่กลอง โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศ
อนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ECHAM4 ภายใต้สถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น
ตามภาพฉายอนาคตแบบ A2 และคํานวณเพิ่มรายละเอียดโดยแบบจําลองภูมิอากาศระดับ
ท้องถิ่น PRECIS (Chinvanno et al. 2009) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘)
ทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) และทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๙๕ (พ.ศ. ๒๖๓๘) แสดงให้เห็นว่า
ถึ ง แม้ ป ริ ม าณน้ํ า ฝนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให้ ก ารขาดแคลนน้ํ า ลดลง แต่ ก ารจั ด การน้ํ า ในเขื่ อ นศรี
นครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีความยุ่งยากขึ้นเนื่องจากจะต้องมีการปล่อยน้ําเพื่อควบคุม
การแพร่กระจายของน้ําทะเลบริเวณปากแม่น้ํา โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้ํา
ในลําน้ําลดต่ําลง (Rojrungtavee 2009) นอกจากนั้น จากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลจะยิ่ง
ทําให้ปัญหาการแทรกตัวของน้ําเค็มบริเวณปากแม่น้ํารุนแรงมากขึ้นด้วย การศึกษาบริเวณแม่
น้ําท่าจีน โดยใช้สถานการณ์จําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ IPCC ภายใต้เงื่อนไข
สถานการณ์ที่ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นตามภาพฉายอนาคตแบบ A1FI (ความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็น ๑,๕๕๐ ส่วนในล้านส่วน) และ B1 (ความเข้มข้นของก๊าซเรือน
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กระจกในชั้นบรรยากาศเป็น ๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน) พบว่าการแทรกตัวของน้ําเค็มจะรุนแรงมาก
ขึ้นในอนาคต (สนิท วงษา และคณะ ๒๕๕๒)
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผล
กระทบต่อระดับน้ําทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ในประเทศไทย อันเป็นผล
เนื่องจากการละลายของน้ําแข็งและการขยายตัวของมวลน้ําในมหาสมุทรจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่
เพิ่มสูงขึ้น (Parry et al. 2007) แต่การวิเคราะห์ระดับน้ําทะเลในอ่าวไทย บริเวณเกาะหลัก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูลสถิติ ๕๖ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๔๐ – ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๕๓๙) ไม่พบแนวโน้มของระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น
ในทางตรงข้าม ระดับน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยแสดงแนวโน้มลดลง ๓๖ เซนติเมตรต่อศตวรรษ
โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากตะกอน
ดินจากแม่น้ําสายหลักต่างๆ ลดลง (Vongvisessomjai 2006) อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่ได้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับในอดีต จากการประเมินโดยเครื่องมือ
Dynamic Interactive Vulnerability Assessment (DIVA) แสดงให้เห็นว่าระดับน้ําทะเลปาน
กลางบริเวณจังหวัดกระบี่ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และ ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ.
๒๕๙๓) จะเพิ่มขึ้น ๑๑ เซนติเมตร และ ๒๑ เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงปีฐาน คือ
ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) นอกจากนั้น อิทธิพลจากลมท้องถิ่นก็ยังมีผลให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
ในบางฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southeast Asia START Regional
Center and WWF 2008)
ผลกระทบต่อชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ โดยเฉพาะการที่
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า การศึกษาซึ่งได้ประเมินความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยรายวันในช่วงฤดูกาลต่างๆ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สูงสุดจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก HadCM3 ว่า ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุด
ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวและไม่ได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพภูมิอากาศในอนาคตอาจจะทําให้ผลที่ได้จากการคาดการณ์ต่ํา
กว่าความเป็นจริง (Parkpoom, and Harrison, 2008) สําหรับการศึกษาโดยกลุ่ม Water
Utilization Program – Finland team (WUP Fin) ที่ Mekong River Commission (MRC)
ได้ แ สดงให้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงขอบเขตพื้ น ที่ น้ํ า ท่ ว มในลุ่ ม แม่ น้ํ า สงคราม ภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามการจําลองสถานการณ์สภาพอากาศอนาคตจากแบบจําลองภูมิอากาศ
CCAM ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศเมื่อความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็น
๗๒๐ ส่วนในล้านส่วน (Southeast Asia START Regional Center, 2006) ซึ่งผลการศึกษา
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บ่งชี้ว่า ปริมาณฝนในลุ่มน้ําโขงในอนาคตอาจทําให้สภาพน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําสงคราม
ตอนล่างมีขอบเขตที่กว้างกว่าปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
โดยรอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆ พื้นที่
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่มาจากน้ํามากขึ้น (Parry et al. 2007)
การศึกษาซึ่งใช้ผลจากแบบจําลองภูมิอากาศโลก ๓ แบบ คือ ECHAM1, UKTR และ GFDL89
พบว่าในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น ๑.๑๖ องศา
เซลเซียสจากปีฐาน ค.ศ. ๑๙๓๑ – ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๕๒๓) ซึ่งจะส่งผลให้การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ ผลจากแบบจําลองโรคไข้เลือดออก Epidemic Potential
(EP Model) ระบุว่า แนวโน้มโรคไข้เลือดออกจะระบาดมากที่สุด ในช่วงเดือน เมษายน –
พฤษภาคม โดยมีระยะที่เชื้อเพิ่มจํานวน (log growth phase) เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม (Jonathan et al.
1998)
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณฝนและรูปแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจัยที่สําคัญทางสมุทร
ศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ายังมีไม่มีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ริเริ่มจัดทํา
การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเปราะบางของคลัสเตอร์ทางการ
ท่องเที่ยว ทั้ง ๑๔ คลัสเตอร์ซึ่งมีรูปแบบความเสี่ยงแตกต่างกันไป (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์ ๒๕๕๒)
จากการทบทวนการศึกษาด้านการประเมินคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีข้อจํากัดของ
องค์ความรู้ในด้านนี้อยู่มาก เนื่องจากยังคงมีปริมาณงานศึกษาวิจัยไม่มากและยังไม่ครอบคลุมใน
ทุกด้านของผลกระทบ นอกจากนี้ การคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแบบจําลองภูมิอากาศของโลกที่มีสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่ า งๆ นั้ น ก็ ยังมี ข้ อจํ ากั ด ในเรื่ อ งความไม่ แ น่น อนของการคาดการณ์ ทั้ ง จากผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ ท างภู มิอากาศ รวมถึง สภาพอากาศแปรปรวนต่า งๆ ที่ เชื่ อ มโยงต่ อ กันและกั น
ผลกระทบในระดับท้องถิ่น รวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ระบบนิเวศและระบบของมนุษย์ นอกจากนี้ สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศที่ใช้ในแบบจําลอง เป็นสถานะระดับโลกซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาของนานา
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ประเทศ ทําให้อาจมีความคลาดเคลื่อนในแง่ของช่วงเวลาได้ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้
ยาก ผลกระทบจากภูมิอากาศนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และหากเกิดขึ้นแล้วจะมีรูปแบบเป็น
อย่างไรก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง การเตรียมการรับมือของแต่ละระบบและภาคส่วนต่างๆ ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงต้องใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบหรือภาคส่วนโดยตรง แต่
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบชีวภาพกายภาพต่างๆ นั้น จะมีผลต่อความ
เสี่ยงของภาคส่วนซึ่งพึ่งพาระบบต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น จึงนําผลกระทบต่อระบบชีวภาพกายภาพ
ดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแทน (proxy) ในการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดย
ความเสี่ยงภายใต้ภูมิอากาศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งนั้นจะขึ้นกับโอกาสในการเปิดรับ (exposure)
ของระบบและภาคส่วน ซึ่งจะเสริมด้วยความอ่อนไหว (sensitivity) ของระบบหรือภาคส่วนต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงจะแตกต่างกันไป
ตามบริบทของพื้นที่ ขึ้นกับรูปแบบความเกี่ยวข้องหรือ ความสัมพันธ์ที่ระบบหรือภาคส่วนมีต่อ
ผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันก็อาจจะมีผลต่อระดับความอ่อนไหวต่อ
ตัวแปรทางภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันก็ได้ การประเมินความเสี่ยง หรือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นอาจทําได้หลายแบบ ทั้งการประเมินโดยใช้การรวบรวมความคิดเห็น
หรือการใช้แบบจําลองต่างๆ ได้แก่ แบบจําลองด้านการเกษตร หรือทรัพยากรน้ํา ตัวอย่างเช่น
แบบจําลองทางด้านผลผลิตพืช (crop model) และแบบจําลองทางอุทกวิทยา (hydrological
model) ซึ่งค่อนข้างจะเป็นแบบจําลองที่มีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอื่นๆ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์โดยแบบจําลองจะออกมาในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ทําให้ง่ายต่อการ
ประเมินและทําได้ค่อนข้างสะดวก แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผลที่ได้นั้นจะถูกต้องหรือดีที่สุด
เสมอไป ในบางครั้งยังอาจจะต้องใช้ความคิดเห็นร่วมพิจารณาด้วยเช่นกัน โดยเป็นการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) จากนั้นจึงเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบนี้เข้ากับความเสี่ยง
ภายใต้บริบททิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ได้สร้างไว้ ว่าจะสามารถดําเนินการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากสามารถดําเนินทิศทางการพัฒนาที่คาดหวังไว้
ต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ภูมิอากาศนั้นๆ โดยอาจปรับเปลี่ยนบางประการ ก็แสดงว่าระบบหรือ
ภาคส่วนนั้นๆ ไม่มีความเปราะบาง (vulnerability) แต่มีศักยภาพในการรับมือ (coping
capacity) ที่เพียงพอ และในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถดําเนินแนวทางการพัฒนานั้นต่อไป
ได้ ระบบหรือภาคส่วนนั้นๆ ก็ควรจะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้ควรที่จะต้องวิเคราะห์การดําเนินมาตรการต่างๆ ในเชิงต้นทุนและผลตอบแทนที่
ได้ (cost และ benefit) ซึ่งถ้าหากอยู่ในวิสัยที่รับได้ มาตรการต่างๆ เหล่านั้นก็จัดว่าเป็นแนวทาง
ที่สมควร แต่ถ้าไม่ได้ ต้องย้อนกลับมาทบทวนดูว่า ทิศทางการพัฒนาที่เราคาดหวังไว้นั้นอาจจะไม่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก็เป็นได้
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ความเปราะบาง (vulnerability) อาจจะสรุปในรูปของความสัมพันธ์ของความเสี่ยง (risk)
หรือการเปิดรับ (exposure) และความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อภูมิอากาศกับขีดความสามารถ
ในการรับมือ (coping capacity) ดังนี้
และ

โดยที่ระบบหรือภาคส่วนใดๆ จะเปราะบางต่อภูมิอากาศมากหรือน้อยขึ้นกับสัดส่วน
ระหว่างความเสี่ยงกับขีดความสามารถในการรับมือ อย่างไรก็ดี การทําให้ความเสี่ยงเป็น ๐ และ/
หรือความเปราะบางน้อยมากๆ โดยเพิ่มความสามารถในการรับมือให้สูงมากๆ นั้น มักจะเป็นไป
ได้ยาก ทั้งในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ ระบบและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
จําเป็นต้องบริหารความเสี่ยงโดยพยายามให้เกิดความพอดีของความเสี่ยงและความสามารถใน
การรับมือ นอกจากนี้ เรื่องที่ควรให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งสําหรับการประเมินความเสี่ยง คือ
สเกลเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ (ภูมิศาสตร์) สําหรับการตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทางภูมิอากาศ
และลักษณะอากาศ โดยที่ระบบหรือภาคส่วน นั้นจะมีอยู่หลายระดับ และจะมีความสัมพันธ์ใน
เชิงเวลา ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาพอากาศ ถ้าในระยะสั้นๆ จะเรียกว่า weather
event หรือลักษณะอากาศ ซึ่งจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือสภาพอากาศช่วงเวลา
ประมาณ ๑๐ ปี หรือ ทศวรรษ โดยระบบหรือภาคส่วนในระดับครัวเรือน ระดับตําบล หรือระดับ
อําเภอโดยทั่วไปจะตอบสนองกับลักษณะอากาศหรือ weather event ในระยะสั้นๆ มากกว่า
หรือจะเป็นการสนใจเรื่องเฉพาะหน้าช่วงเวลาไม่เกิน ๒-๓ ปี หรือสนใจในระดับรายวัน แต่ถ้าเป็น
การตอบสนองต่อสภาพอากาศของระบบหรือภาคส่วนในระดับใหญ่ขึ้น เช่น ระดับภาค ระดับลุ่ม
น้ํา และระดับประเทศ ขึ้นไป สเกลในระดับพื้นที่เป็นระดับล้านไร่หรือหลายล้านไร่ การมอง
ประเด็นเรื่องของ climate event หรือภูมิอากาศในระยะยาวจะมีความสาคัญมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวซึ่งอาจครอบคลุมช่วงระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี หรือเป็น
ศตวรรษ ซึ่งจะมองภาพการเปลี่ยนแปลงที่ยาวขึ้น ดังนั้น การเตรียมการสู่การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวนี้จะต้องมีการจัดรูปแบบในลักษณะที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต่อเนื่อง และสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ให้สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับระดับการจัดการของพื้นที่ด้วย (ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๕๔)

- ๒๙ -

๒.๒ สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๑) สถานการณ์ระดับโลก
เมื่อเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme: UNEP) ได้เผยแพร่รายงาน The Emissions Gap
Report 2012 ซึ่งแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับโลก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๓) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกคิดเป็นประมาณ ๔๙-๕๐ พันล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แผนภาพที่ ๒-๙ แสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก
โดยรวมและแยกเป็นรายสาขา สําหรับช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๐ – ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๕๓) ซึ่ง
แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมและสัดส่วนของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและแปรรูปพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

แผนภาพที่ ๒-๙ แนวโน้ มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกโดยรวมและรายสาขา ปี ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๑๐
ทีม่ า: UNEP 2012

แผนภาพที่ ๒-๑๐ และ ๒-๑๑ แสดงสัดส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โลก จําแนกรายสาขาหลักๆ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (จากการ
ผลิตและแปรรูปพลังงาน และจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาบําบัดและการรั่วไหล
ของก๊าซมีเทน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ปริมาณการปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘
ภาคคมนาคมขนส่ง ร้อยละ ๑๓ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ ๑๑ ภาคป่าไม้ ร้อยละ ๑๑ ภาคอาคาร
ร้อยละ ๘ และภาคของเสีย ร้อยละ ๔ โดยหากจําแนกตามประเภทก๊าซเรือนกระจกจะคิดเป็น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ ๗๖ ก๊าซมีเทน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ คิดเป็น
- ๓๐ -

ร้อยละ ๖ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซา
ฟลูออไรด์ รวมกันคิดเป็นร้อยละ ๒

แผนภาพที่ ๒-๑๐ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จําแนกรายภาคส่วน

แผนภาพที่ ๒-๑๑ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จําแนกรายภาคส่วนและประเภทของก๊าซ
ทีม่ า: UNEP 2012

ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและจากการผลิต
ซีเมนต์ในภาพรวมของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ได้ลดต่ําลงซึ่งมีสาเหตุจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (ลดลงร้อยละ ๑) อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ๓๑ -

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และร้อยละ ๓
ตามลํ า ดั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า และคิ ด เป็ น ปริ ม าณการปล่ อ ยรวม ๓๔ ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (JRC/PBL 2012; Olivier et al. 2012) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๓) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีปริมาณการปล่อยลดลงประมาณร้อยละ ๑๕ ส่วน
ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ปล่อย F-gases (ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮ็กซา
ฟลูออไรด์) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
แผนภาพที่ ๒-๑๒ แสดงตัวอย่างปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม
ประเทศและประเทศที่อยู่ในกลุ่ม G-20 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากภาคส่ วนต่างๆ มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและ
รูปแบบการพัฒนาของแต่ละประเทศ (UNEP 2012)

แผนภาพที่ ๒-๑๒ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐
ของประเทศในกลุ่ม ๒๐ ที่ได้แสดงเจตจํานงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีม่ า: UNEP 2012

(๒) สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ
ไทยเฉพาะส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อย (emission from source) เท่ากับ ๒๙๒.๖๒ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TgCO2e) ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
คิดเป็น ๑๕๙.๓๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ ของการปล่อย
- ๓๒ -

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ มี
การปล่ อ ย ๕๕.๖๔ ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๙.๐ ภาค
การเกษตรมีการปล่อย ๕๑.๘๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม มีปริมาณการปล่อยเท่ากับ ๑๖.๓๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ สําหรับภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือภาคของเสีย คิด
เป็นปริมาณการปล่อยเท่ากับ ๙.๓๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๓.๒ ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ดี ในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
และป่าไม้ มีการดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วย (removal by sink) คิดเป็นปริมาณการดูด
กลับ ๖๓.๕๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๒๑.๗ ของปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยรวมของประเทศ จึ ง ทํ า ให้ ค่ า รวมของภาคนี้ เ ท่ า กั บ -๗.๙๐ ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการดูด
กลับจะเท่ากับ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แผนภาพที่ ๒-๑๓ แสดงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission by source) และสัดส่วนการปล่อยจําแนกรายสาขา
(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒๕๕๓)

แผนภาพที่ ๒-๑๓ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) และสัดส่วนการปล่อยรายภาคส่วน
ทีม่ าของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒

สําหรับแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการจัดทํารายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ ได้นํา
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ที่จัดทําในรายงานแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ มาคํานวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔)
พบว่า ในช่วง ๕ ปีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (emission by source) เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ ๓.๙ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูง
- ๓๓ -

กว่าการปล่อยในช่วง ๑๑ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔-๒๐๐๔) ที่มีอัตราการ
เพิ่มปริมาณการปล่อยเท่ากับร้อยละ ๒.๐ ต่อปี แผนภาพที่ ๒-๑๔ แสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (emission by source) และการดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (removal by
sink) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔ และ ๒๐๐๐-๒๐๐๔)
ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการดูดกลับในภาคการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗ คิดเป็น ๒๓๘.๓๐ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๒๕.๐๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๓๘.๘๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๒๕๑.๗๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ ๒๖๕.๘๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ ซึ่ง
เมื่อคิดเป็นอัตราต่อหัวประชากร จะเท่ากับ ๔.๐๓ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ๓.๗๐ ตัน
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ๓.๖๑ ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ๓.๘๐ ตั น
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ๓.๙๙ ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และ ๔.๒๙ ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพ ๒-๑๕ และเมื่อคิดเป็นอัตราต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จะเท่ากับ ๑,๖๔๙.๖๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐฯ (tCO2e/GDP (million USD)) ๑,๘๖๖.๕๙
tCO2e/GDP (million USD) ๑,๙๔๗.๗๘ tCO2e/GDP (million USD) ๑,๘๘๒.๓๐
tCO2e/GDP (million USD) ๑,๗๖๔.๘๗ tCO2e/GDP (million USD) และ ๑,๖๔๗.๕๗
tCO2e/GDP (million USD) ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพ ๒-๑๖

แผนภาพที่ ๒-๑๔ แนวโน้ มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗

- ๓๔ -

แผนภาพที่ ๒-๑๕ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากร พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗

แผนภาพที่ ๒-๑๖ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๓-๒๕๔๗
ทีม่ าของข้อมูล: (๑) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒
(๒) จํานวนประชากร – กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(๓) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม – สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๔) อัตราแลกเปลีย่ น – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาคพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มที่ 1A การปล่อยจากกลุ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกลุ่มที่ 1B การปล่อยจากกลุ่ม Fugitive
Emissions from Fuels ภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นในช่วง ๑๑ ปี ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๔.๗ ต่อปี และในช่วง ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อย
ละ ๒๘ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔ ต่อปี จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) สาขา
ย่อยในกลุ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ สาขาการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงาน (1A1) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ ๖๖.๔๔ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๔๑.๗ ของปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานทั้งหมด ทั้งนี้ ในกลุ่มการผลิตพลังงาน สามารถแบ่งย่อยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้ก๊าซธรรมชาติและการใช้ถ่านหิน เนื่องจากการจัดหาพลังงานสําหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้าของประเทศส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ก๊าซธรรมชาติในกลุ่มนี้ จึงมีมากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ถ่านหินลิกไนท์
- ๓๕ -

ถึงแม้ว่าก๊าซธรรมชาติจะมีค่าการปล่อย (emission factor) น้อยว่าถ่านหินก็ตาม อย่างไรก็ดี จะ
เห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยในสาขานี้ขึ้นกับการจัดหาพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น การ
เปลี่ ย นประเภทของเชื้ อ เพลิ ง ในแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย (Power
Development Plan: PDP) อาจทําให้ลําดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขานี้เปลี่ยนไป
ด้วย ในช่วง ๕ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘ ต่อปี ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมยังขึ้นอยู่กับความต้องการไฟฟ้าและการผลิตเป็นหลัก

แผนภาพที่ ๒-๑๗ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๓
ทีม่ าของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒

การเผาไหม้เชื้อเพลิงในสาขาขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างเป็นอีกสอง
สาขาที่มีปริมาณการปล่อยมาก คือ ๔๔.๗๐ และ ๓๐.๗๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๘.๐ และ ๑๙.๓ ของปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในภาคพลั ง งาน
ตามลําดับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในสาขาขนส่งส่วนใหญ่มาจากการ
ขนส่งทางบกและมีการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ.
๒๐๐๐-๒๐๐๔) ซึ่งในช่วงปีดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลการใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างส่วนใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสูงและมีกําลังการผลิตมาก เช่น อุตสาหกรรมอโลหะและ
อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขานี้มีการเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นโดยรวมของ
ภาคพลังงาน (ร้อยละ ๖.๔ ต่อปี) ทั้งนี้ เนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่
ศึกษาสูง ดังนั้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้
- ๓๖ -

พลังงานสูง (energy intensive industry) จะเป็นตัวแปรในการเพิ่มหรือลดการปล่อยของสาขา
นี้ สําหรับการใช้พลังงานในสาขาอื่น ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงในสาขาการเกษตร/ประมง และ
สาขาครัวเรือน (อาคารที่พักอาศัย) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ ๖.๖๗ และ ๕.๕๘
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๔.๑๘ และ ๓.๕๐ ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากภาคพลังงาน ตามลําดับ ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่ม Fugitive
Emissions from Fuels นั้น มีปริมาณประมาณร้อยละ ๓.๒๘ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลังงาน โดยเป็นการปล่อยจากการขุดเจาะน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจํานวน
๔.๕๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๒.๘๖ ของปริมาณการปล่อยในภาค
พลังงาน
ภาคกระบวนการทางอุ ต สาหกรรม การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบวนการทาง
อุตสาหกรรมจะแบ่งกลุ่มตามประเภทของกระบวนการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แร่ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
อื่นๆ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตและใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ เป็นต้น
ปริมาณก๊าซส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ โดยอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณ ๑๖.๐๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙ ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคนี้ทั้งหมด กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ ๒.๐ และ ๐.๐๔ ตามลําดับ สําหรับปริมาณ
ก๊าซฮาโลคาร์บอน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังไม่มีข้อมูลจึงไม่มีการรายงานการปล่อยก๊าซฮาโล
คาร์บอนทั้งสามชนิด ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
ในช่วง ๑๑ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖ และมี
อั ตราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๔.๖ ต่ อ ปี และในช่ว ง ๕ ปี ระหว่า งปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ.
๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๒ ต่อปี ตารางที่ ๒-๓ แสดง
แนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกเป็นรายอุตสาหกรรม
ตารางที่ ๒-๓ แนวโน้ มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม จําแนกเป็ นรายอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรม/ปี ค.ศ.
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์แร่
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

2000
2001
2002
2003
2004
16,052.62 18,649.04 21,614.89 19,156.07 20,267.06
335.29
369.95
378.38
392.15
415.74
6.65
7.79
9.50
13.30
16.73

1

อัตราการเติ บโต

26.3%
24.0%
151.6%

อัตราการเติ บโต
ต่อปี

6.0%
5.5%
25.9%

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิ ตโลหะ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้สาร
ฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์
0.00
509.58 1,867.05 2,436.73 2,638.00
417.7%
73.0%
เฮกซะฟลูออไรด์
หมายเหตุ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
1
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ ช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ใช้อตั ราการเติบโตช่วง ๔ ปี ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๐๔ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้อตั ราการเติบโตช่วง ๕ ปี ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔

ทีม่ าของข้อมูล: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒

- ๓๗ -

การเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาคกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า ทําให้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ ต่อปี รวมทั้งปริมาณ
ก๊าซฟลูออโลคาร์บอน (F gases) ซึ่งเริ่มการปล่อยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๑๒๐๐๔) โดยการปล่อยก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓๗ ต่อปี และก๊าซ
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๗ ต่อปี ทําให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๓.๐ ต่อปี ในการจัดทํารายงานแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าวมาจากรายงานการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากรเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การพัฒนาฐานข้อมูลของสารฮาโลคาร์บอนที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งควรมีการพัฒนา
ฐานข้อมูลหรือขั้นตอนการรายงานเกี่ยวกับการนําเข้าและใช้สารดังกล่าวที่จะทําให้สามารถ
ติดตามปริมาณการใช้สารดังกล่าวในรอบปีได้อย่างจริงจัง
ภาคการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ ๕๑.๘๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจกหลักของภาคนี้คือ ก๊าซ
มีเทน (CH4) โดยมี แหล่งปล่อยที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มนาข้าว มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น ๒๙.๙๔
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคการเกษตร กลุ่มการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์ มีปริมาณการปล่อยคิดเป็น
๘.๒๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๑๕.๙๒ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคการเกษตร กลุ่ ม ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการเกษตร มี ป ริ ม าณการปล่ อ ย ๗.๖ ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๑๔.๖ กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ ๕.๐๗ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๙.๘ และกลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง มี
ปริมาณการปล่อย ๑.๐๑ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๑.๙ ของปริมาณการ
ปล่อยในภาคการเกษตร สําหรับการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรในช่วง พ.ศ.
๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ค่อนข้างจะคงที่เนื่องจากกิจกรรมในภาคการเกษตร
ค่อนข้างคงที่โดยเฉพาะพื้นที่ในการปลูกข้าว รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่ได้แตกต่าง
ไปจากเดิม ส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยเป็นหลัก
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐)
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๕๕.๖๔ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๖๓.๕๔ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทําให้มีปริมาณการดูดกลับมากกว่าปริมาณการปล่อยประมาณ
๗.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การคํานวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือน
- ๓๘ -

กระจก สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้า มีปริมาณการ
ปล่อยคิดเป็น ๔๔.๔๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙ ของปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวม
การดู ด กลั บ ) กลุ่ ม การเปลี่ ย นแปลงของป่ า และปริ ม าณชี ว มวล มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยคิ ด เป็ น
๑๑.๑๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๒๐.๑ ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (โดยไม่รวมการดูดกลับ)
อย่างไรก็ดีในกลุ่มนี้มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการปล่อยทําให้สุทธิแล้วมี
ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๑๓.๓๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
กลุ่ ม การฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ทิ้ ง ร้ า ง มี ป ริ ม าณการดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกคิ ด เป็ น ๓๙.๐๒ ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตารางที่ ๒-๔ แสดงแนวโน้มของปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกของภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) จําแนกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ
ตารางที่ ๒-๔ ปริ มาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ ดินและป่ าไม้
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗
Land use subsector
2000
5A Changes in forest and other woody stocks
5A1 Plantation

-

24,521.20

2001
-

2002

22,149.67

-

2003

28,121.94

-

2004

34,764.25

-

43,356.43

11,169.66
- 13,351.54

6,670.80
- 15,478.87

4,678.96
- 23,442.98

10,099.36
- 24,664.90

15,638.59
- 27,717.84

2,382.45

83.78

42.53

42.53

2,231.28

28,579.76

5,132.20

17,655.48

17,655.48

21,714.04

13,271.90

10,660.32

10,855.31

11,011.29

6,251.56

- CH4 in CO2e

218.40

7.77

3.99

3.99

204.54

- N2O in CO2e

21.70
44,474.21

15,884.07

28,557.31

28,713.29

21.70
30,423.12

5A2 Commercial harvest

Subtotal 5A
5B Forest conversion
5B1 Carbon release by onsite burning
5B2 Carbon release by offsite burning
5B3 Carbon release by decay
of biomass
5B4 Non-CO2 burning on-site

Subtotal 5B
5C Abandonment of managed land
5C1 Carbon uptake by
aboveground regrowth-first 20 yr

-

16,390.00

-

6,495.79

-

7,463.21

-

8,549.05

-

10,634.65

5C2 Carbon uptake by
aboveground regrowth- > 20 yr

-

22,632.46

-

22,917.91

-

22,195.80

-

21,641.80

-

20,573.19

Subtotal 5C
Total emission (Gg CO2e)
Total removal (Gg CO2e)

- 39,022.46

- 29,413.71

- 29,659.01

- 30,190.86

- 31,207.84

55,643.87

22,554.87

33,236.27

38,812.65

46,061.70

- 63,543.66

- 51,563.38

- 57,780.95

- 64,955.11

- 74,564.27

- 26,142.46

- 28,502.57

Net total (Gg CO2e)
- 7,899.79
- 29,008.51
- 24,544.67
หมายเหตุ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) / ทีม่ า: รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒

- ๓๙ -

ภาคของเสีย ในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย คิด
เป็น ๙.๓๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๓.๒ ของปริมาณทั้งหมดของ
ประเทศ โดยกลุ่มที่ปล่อย คือกลุ่มการบําบัดของเสีย กลุ่มการบําบัดน้ําเสีย และกลุ่มการกําจัด
ขยะด้วยเตาเผา ก๊าซส่วนใหญ่ที่ปล่อย คือก๊าซมีเทนจากกระบวนการทางชีววิทยา ปริมาณที่
ปล่อยในกลุ่มการกําจัดของเสียบนดินและกลุ่มการจัดการน้ําเสียมีใกล้เคียงกัน คือ ๔.๘๖ และ
๔.๔๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑ และ ๔๗.๕ ของการปล่อย
ทั้งหมดในภาคของเสีย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
ปี ในอัตราร้อยละ ๖.๕ ต่อปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) ทั้งนี้ เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบําบัดแบบไร้อากาศมากขึ้น การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งบําบัดขยะมูลฝอยจําเป็นต้องมีการติดตามการจัดการและบําบัด
ขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะข้อมูลการคัดแยกของเสียที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของ
ขยะก่อนฝังกลบ จึงควรจัดให้มีการตรวจวัด จัดเก็บและรายงานข้อมูลปริมาณขยะก่อนฝังกลบให้
เป็นระบบ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะอย่างน้อยทุกปี สําหรับปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากน้ําเสียโดยเฉพาะน้ําเสียอุตสาหกรรม ยังคงต้องปรับปรุงระบบข้อมูลเชิงลึกใน
ระดับรายโรงงานและระดับเทคโนโลยีด้วย

- ๔๐ -

ส่วนที่ ๓
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
การกําหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถ
นําไปขับเคลื่อนและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลจําเป็นต้องคํานึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ทั้งที่สอดคล้องและขัดแย้งกับทิศทางของแนวทางและมาตรการที่กําหนด ดังนั้น ความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยให้การกําหนดแนวทางและมาตรการมีความรัดกุมและสามารถ
นํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลได้ จ ริ ง โดยในการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มได้ ใ ช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ PEST
(Political/Economic/Socio-cultural/Technological Components) ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT
(Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats) และมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยวิธี PEST (PEST Analysis)
มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมือง นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
ดําเนินแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้ ดังนี้
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน การเริ่มต้นของฤดูกาล ฯลฯ มี
ผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทย ซึ่งประชากรจํานวน
มากจําเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในการทํามาหาเลี้ยงชีพและดํารงชีวิต
ดั ง นั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการกํ า หนดแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐธรรมนูญฯ ให้ความสําคัญ โดยได้เพิ่มรายละเอียด รวมถึงขั้นตอน
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสิทธิชุมชน ให้มีความชัดเจนขึ้น รัฐ
รั บรองสิท ธิ อย่ างเป็ นทางการและส่งเสริม ให้ชุมชนมีสิ ท ธิและบทบาทเป็นอย่ างมากในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นที่ได้มีการ
ดําเนินการมาอย่ างต่อเนื่องตามพระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แ ก่
- ๔๑ -

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยเหตุนี้ การกําหนดแนวทางและมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผลกระทบต่อท้องถิ่นและชุมชน จําเป็นต้องคํานึงถึงการส่งเสริมบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนและภาคประชาชนให้สามารถใช้สิทธิดังกล่าวและมีบทบาทที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ สาระ
ของรัฐธรรมนูญฯ ยังให้ความสําคัญต่อความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การคํานึงถึงหลักการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ หรือเชิงระบบนิเวศ การรักษาขีดความสามารถของระบบนิเวศในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมุ่งพัฒนาเครื่องมือและกลไกทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นประเด็นที่ควรมุ่งเน้นเช่นกันเพื่อให้การกําหนดแนวทางและ
มาตรการมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ
(๒) พระราชบั ญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
กฎหมายที่เป็นรากฐานสําคัญในการกําหนดกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ และการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยในขณะนี้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติฯ โดยให้ความสําคัญกับประเด็นการรับรองสิทธิในการเป็นปัจเจกชน ชุมชนท้องถิ่น การ
กระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น ซึ่งในการกําหนดแนวทางและมาตรการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่ซึ่งสามารถ
ขยายขอบเขตและภารกิจเพิ่มเติม รวมถึงเร่งผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น
(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่สมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและ
เป็นองค์รวม วิสัยทัศน์ที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” นอกจากนี้ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) การ
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมี
- ๔๒ -

ภูมิคุ้มกัน (๔) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง (๕) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖)
การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (๗) การควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน และ (๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ ดังนั้น ในการกําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ควรมีความสอดคล้อง ส่งเสริม และสามารถต่อ
ยอดจากการดําเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้
(๔) นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
(๔.๑) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยระบุเป็นนโยบายภายใต้นโยบายหลักในการบริหารประเทศข้อที่
๕ นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า (๒) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๓) การดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ (๔) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (๕) การส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ (๗) การ
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภู มิ อากาศและพิ บัติภัยธรรมชาติ และ (๘) การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายข้อที่ ๗ การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
จะมีการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จัดทํายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว
ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ
แผ่นดินไหวและดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ
ในระดับชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ดําเนินการศึกษา
อย่างรอบคอบในเรื่องของความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ และ
ภาคกลางให้ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตาม
สภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเร่งด่วนและนโยบายด้านอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ
แนวทางและมาตรการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ได้ แ ก่ การเร่ ง รั ด ขยายเขตพื้ น ที่
ชลประทาน การยกระดับราคาสินค้าเกษตร การเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติ การ
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ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ทางเลือก การสร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน การทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพ
การผลิตตามธรรมชาติ การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน
การส่ ง เสริม อุ ตสาหกรรมด้ านพลัง งานทดแทนเป็น อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ การส่ ง เสริ ม การ
ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง การส่งเสริมการผลิต การใช้ การวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก การส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ การปรับ
โครงสร้างภาษีอากรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการ
ลงทุ นในสาขาที่ เป็ น การผลิ ตสิ นค้ าและบริ ก ารที่ มีพื้น ฐานทางเทคโนโลยี ที่มี มู ล ค่ า สูง เป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทย การกําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของ
สินค้าอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสินค้านําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพและก่อมลพิษ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคประชาชน มุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อย การพัฒนาและสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ การส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เป็นต้น
(๔.๒) ยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล เป็นกรอบในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ (New Growth Model) ในช่วง ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้า ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) เพื่อให้
ประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (middle-income trap) ซึ่งมีเป้าหมาย คือ เศรษฐกิจ
ขยายตัว และรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา มีเป้าหมาย คือ ความยากจนลดลงและ
มี ก ารกระจายรายได้ ม ากขึ้ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) มีเป้าหมาย คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) มีเป้าหมาย คือ กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๔.๓) ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ (กยอ.) เป็นการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติจากอุทกภัยเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการของประเทศเป็นอย่างมาก โดยได้กําหนดเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ํา (การแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง) (๒) การปรับโครงสร้างการผลิตการบริการ เพื่อ
ป้องกันภาคการผลิตจากความเสี่ยงทางภัยพิบัติและสถานการณ์วิกฤติ รวมถึงยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อส่งเสริมการกระจายความเจริญ กระตุ้นการเติบโตและ
เชื่อมโยงของสาขาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นระบบคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม
และพลังงาน (๕) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ บูรณา
การ และยืดหยุ่น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในส่วนของการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้มี
การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยแผนงานต่างๆ ได้แก่ (๑) การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า
ระบบนิเวศ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา (๒) การบริหารจัดการน้ําในเขื่อน (๓) การฟื้นฟู ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างใหม่ เช่น ทางน้ําหลาก พื้นที่ปิดล้อม ฯลฯ (๔) การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และ
เตือนภัย (๕) การจัดทําแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ และ (๖) การกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการ
ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศได้
เสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติให้ออกพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จํานวน ๘ แผนงาน และลุ่มน้ําอื่นๆ ๑๗ ลุ่มน้ํา จํานวน ๖ แผนงาน ภายใต้กรอบ
วงเงินงบประมาณ ๓.๔ แสนล้านบาท ซึ่งแผนงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ขับเคลื่อนการวางระบบบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการมุ่งสู่เป้าหมายในการ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ
ด้านอุทกภัยและภัยแล้ง การจัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม
เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ และศักยภาพการรองรับของระบบนิเวศในพื้นที่ โดยไม่ละเลยเป้าหมาย
ของการพั ฒนาอย่างสมดุล ทั้ งด้านเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ด้ านสังคม และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการจัดการน้ําอย่างบูรณา
การ นอกจากจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางระบบบริหารจัดการน้ําด้านการจัดหา
และเก็บกักน้ําแล้ว ควรจะเพิ่มเติมประเด็นด้านการจัดการอุปสงค์การใช้น้ํา (demand management)
เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืน พัฒนาโดยใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
นอกจากด้านการจัดการทรัพยากรน้ําแล้ว ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ กําหนดวงเงินงบประมาณในการดําเนินการ ไม่เกิน ๒ ล้าน
ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงฐาน
การผลิตกับการค้าระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและเป็นฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม
ขนส่งในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
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ในการบริ ห ารจั ด การระบบการคมนาคมขนส่ ง ตลอดจนอํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทางของ
ประชาชน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ๓ ด้านหลัก และประกอบด้วยแผนงานต่างๆ คือ (๑) ยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า ประกอบด้วย แผนงานการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและชายฝั่ง และแผนงาน
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) เพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของประเทศ (๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและ
เชื่ อ มโยงกับ ประเทศเพื่อ นบ้า น ประกอบด้ วย แผนงานพั ฒ นาประตูก ารค้ าหลั ก และประตู ก ารค้ า
ชายแดน แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางหลัก และ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ และ (๓) ยุทธศาสตร์
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาระบบขนส่งใน
เขตเมือง โดยเน้นพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางของ
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และแผนงานพั ฒ นาระบบขนส่ ง เชื่ อ มโยงพื้ น ที่
เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและบูรณะโครงข่ายถนนในพื้นที่ปริมณฑลและ
เมืองใหญ่ในภูมิภาค
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามสําหรับการแก้ไข
ปั ญ หาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ การพัฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานเพื่อมุ่ งสู่ก ารเป็ นศู น ย์ก ลาง
ทางการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาคย่อมจะส่งผลให้มีจํานวนการเดินทางและปริมาณการขนส่งสินค้า
เพิ่มขึ้นและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น หากเราพิจารณาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคคมนาคมขนส่งที่ผ่านมา โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ภาคขนส่งมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานทั้งหมด หรือประมาณ
๔๔.๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จําแนกเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่งทางบก
ประมาณ ๔๓.๓ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ ๙๖.๘ ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคขนส่งทั้งหมด ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องบิน
พาณิชย์ การขนส่งระบบราง และการขนส่งทางน้ํา คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ ร้อยละ ๐.๗ และร้อยละ ๐.๔
ตามลําดับ ทั้งนี้ การเติบโตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการขนส่งทาง
บกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๔) คิดเป็นร้อยละ ๖ ต่อปี (บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๓) จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ถึงโครงสร้างของระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งมุ่งเน้นระบบการขนส่งทางบกเป็น
หลัก ซึ่งถึงแม้จะมีการกําหนดนโยบายสนับสนุนพลังงานทางเลือกในภาคขนส่ง เช่น การใช้แก๊สโซฮอล
และก๊ า ซธรรมชาติ เป็ น ต้ น แต่ น โยบายดั ง กล่ า วเป็ น ความพยายามเพื่ อ ลดการนํ า เข้ า น้ํ า มั น จาก
ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศอย่าง
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แท้จริง ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ หากยั ง คงยึ ด แนวคิ ด แบบเดิ ม คื อ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น ความคล่ อ งตั ว ของ
ยานพาหนะ (vehicle mobility) เป็นหลัก นอกจากจะไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
คมนาคมขนส่งของประเทศแล้ว ยังอาจนําไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงมากขึ้นไปอีก เนื่องจาก
ประชาชนไม่มีทางเลือกของรูปแบบการเดินทางที่สามารถเทียบเคียงกับการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลได้
ประกอบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่น นโยบายรถคันแรก เป็นต้น จะส่งผลให้สัดส่วนการเป็นเจ้าของยานพาหนะ (vehicle ownership)
เพิ่มสูงขึ้น ตามมาด้วยปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจจากการใช้น้ํามันสิ้นเปลือง
ต้นทุนทางการคมนาคมขนส่งที่สูง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้อยลง ผลต่อสังคมในแง่
ของคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และผลต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก
สัดส่วนการเป็นเจ้าของยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นทําให้มีความต้องการในการเพิ่มพื้นที่การจราจรเพื่อรองรับ
ความคล่องตัวของยานพาหนะต่อไปเรื่อยๆ ทําให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่ยั่งยืน (urban sprawl) และไม่เอื้อต่อการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่า การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะทําได้ยากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งใน
การลดต้นทุนของการคมนาคมขนส่งและปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้น จึงเป็น
โอกาสสําคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการรองรับความคล่องตัวของยานพาหนะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางของคน (people mobility) และการขนส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและส่งเสริมการคมนาคมขนส่งแบบหลาย
รูปแบบ (multi-modal) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้าน
คมนาคมขนส่งอย่างเป็นธรรม การมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมขนส่งระดับ
ภูมิภาคย่ อมส่งผลต่ อการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่การมีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลให้ทั้งอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อั ตราการสิ้นเปลืองพลังงาน อั ตราการปล่อยมลพิษ ฯลฯ จากภาคขนส่ง ต่ อหัว
ประชากร หรือต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม มีแนวโน้มที่ลดต่ําลง ส่งผลต่อการพัฒนาและขยายตัวของ
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ
ยาว นอกจากด้านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและขนส่งแล้ว
มาตรการการจัดการด้านอุปสงค์การเดินทาง (Transportation Demand Management: TDM) ก็
เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างแรงจูงใจสู่รูปแบบการเดินทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า จึงควร
พิจารณานํามาใช้ควบคู่กับการดําเนินยุทธศาสตร์ด้านอุปทาน (supply-side) ดังกล่าวเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล รวมถึงความตระหนักรู้ของภาคสาธารณะซึ่งจะนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมในการเดินทาง
โดยรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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(๕) นโยบายและมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ จาก
หลายกระทรวง มีแนวทางและมาตรการที่สอดคล้องกับแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ได้แก่ มาตรการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่
๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกําหนดตัวชี้วัด คือ (๑) สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเพิ่มขึ้น (๒)
จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติลดลง (๓) ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง และ/หรือปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวลดลง และ (๔) มี
ฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ
จากกระทรวงต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ยุทธศาสตร์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๔–๒๕๗๓) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคา
พลังงานและวิกฤตอาหารของโลก แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ผังประเทศไทย
พ.ศ. ๒๖๐๐ แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๔ แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔ แผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นต้น
(๖) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) คณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ได้พิมพ์เผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ
ยืนยันถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
โลก และคาดการณ์ถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การละลาย
ของภูเขาน้ําแข็งและธารน้ําแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในมหาสมุทร การก่อตัวรุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งขึ้น เป็นต้น ผลการประเมินดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระดับโลกขึ้น โดย
กําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
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Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ
จากนานาชาติในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความ
รุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจําเป็นในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมให้สัตยาบันเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๗ ต่อมาในการประชุมสมัชชาภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP)
ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อพิธี
สารเกียวโตซึ่งได้กําหนดแนวทางความรับผิดชอบในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยกําหนดพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับกลุ่มประเทศในภาคผนวกที่
๑ (Annex I Countries) อันได้แก่ ประเทศพัฒนาแล้วหรืออยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากในอดีต สําหรับประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศนอก
ภาคผนวกที่ ๑ (Non-Annex I Countries) จึงไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์สูงสุด (ultimate objective) ไว้ในมาตรา ๒
กล่าวคือ “การรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่ โดยอยู่ในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนโดยมนุษยชาติต่อระบบภูมิอากาศจนเกิดอันตรายได้” ซึ่งประเทศที่เป็นรัฐภาคี
ของกรอบอนุสัญญาฯ ได้ตกลงร่วมกันที่จะดําเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือชะลอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (mitigation of climate change) ที่ผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศกํ า ลังพั ฒ นาจะยั งไม่ มีพัน ธกรณี ใ นการลดการปล่ อยก๊า ซเรือ นกระจกก็ ต าม แต่จ าก
แนวโน้มของการเจรจา ประเทศต่างๆ ที่เป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ จําเป็นต้องผลักดันให้เกิด
การกําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สูงสุดของกรอบอนุสัญญาฯ ได้ ทั้งนี้ จากการประชุมรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๘ ณ กรุงโด
ฮา รัฐกาตาร์ ได้มีการกําหนดเป้าหมายในการรักษาระดับการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน ๒
องศาเซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในยุคก่อนอุตสาหกรรม เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) ใน
ระยะยาว ซึ่งการกําหนดเป้าหมายที่ ๒ องศาเซลเซียสนั้นจะเชื่อมโยงไปถึงระดับความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศซึ่ง IPCC ได้เคยนําเสนอไว้ที่ ๔๕๐ ส่วนในล้านส่วน (parts per million:
ppm) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเส้นทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission pathway) ที่สอดคล้อง
กัน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP)
ได้จัดทํารายงานเกี่ยวกับเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวไว้ นําเสนอว่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกภายในปี ค.ศ. ๒๑๐๐ ไม่ให้เกิน ๑.๕ – ๒ องศา
เซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควร
จะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด (peak) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
ค.ศ. ๒๐๒๐ ควรมี ค่ า เฉลี่ ย มั ธ ยฐานที่ ป ระมาณ ๔๔ พั น ล้ า นตั น เที ย บเท่ า คาร์ บ อนไดออกไซด์
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(gigatonnes of carbon dioxide equivalent: GtCO2e) และลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากปี ค.ศ.
๒๐๒๐ โดยมีค่าเฉลี่ยมัธยฐานของอัตราการลดเท่ากับร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ค่าเฉลี่ยมัธย
ฐานของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะอยู่ที่ ๓๗ พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะอยู่ที่ ๒๑ พันล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (UNEP ๒๐๑๒) นอกจากนี้
รายงานของ UNEP ยังได้นําเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ emission pathways
ระหว่างเส้นทางที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส เส้นทางตามที่ประเทศต่างๆ ได้
ประกาศเจตจํานงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ (emission reduction pledges) และเส้นทาง
กรณีไม่มีการดําเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (business-as-usual: BAU)
โดยพบว่าถึงแม้จะมีการดําเนินการตามเจตจํานงก็ยังคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียสได้
โดยมีความแตกต่างหรือช่องว่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission gap) ของปี ค.ศ.
๒๐๒๐ ที่ต้องลดลงให้ได้อีกเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส อยู่ประมาณ ๘ พันล้านตันเทียบเท่า
คาร์บอนไดออกไซด์ และในกรณี BAU ช่องว่างดังกล่าวจะสูงถึงประมาณ ๑๔ พันล้านตันเทียบเท่า
คาร์บอนไดออกไซด์ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๕๖) ดังนั้น ในเวทีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการประชุมรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาฯ
ต่อไป จึงมีแนวโน้มที่ประเทศต่างๆ จะหยิบยกข้อเสนอแนะในรายงานทางวิชาการดังกล่าว รวมถึง
รายงานอื่นๆ เช่น รายงานของ IPCC มาพิจารณาประกอบเพื่อเป็นบรรทัดฐาน (benchmark) ในการ
เจรจากําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ซึ่งหมายถึงอาจมีการกําหนด
เป้าหมายหรือการผลักดันให้เกิดการประกาศเจตจํานงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นขึ้น
ไปอีก นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มี รายได้ระดับปานกลาง มีศั กยภาพความพร้อมทาง
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในเวที
นานาชาติให้มีการดําเนินการเชิงรุกและมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้น ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมของข้อมูล ทั้งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมและรายสาขาต่างๆ รวมถึงศักยภาพ
และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อประกอบการพิจารณาการ
กําหนดนโยบายที่จะดําเนินการภายในประเทศและนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย ซึ่ง
จะต้องพิจารณาอย่างรัดกุมและครอบคลุม เพราะนอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญระดับโลกแล้ว ยังมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย เนื่องจาก
มีความเชื่อมโยงไปถึงนโยบายพลังงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของกิจกรรมการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมถึง
นโยบายรายสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพาณิชย์ คมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
แนวโน้มในการนําประเด็นเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นเงื่อนไขที่ใช้กําหนดมาตรฐานสินค้า
สําหรับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในแง่มุมหนึ่งก็มีข้อดีในการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่
ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นเครื่องมือหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barrier) เพื่อลด
ความได้เปรียบทางต้นทุนการผลิตของสินค้าจากประเทศกําลังพัฒนา และถึงแม้ว่ากรอบอนุสัญญาฯ จะ
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ได้มีการกําหนดในเรื่องของความช่วยเหลือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ ก็
ยังคงมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติเนื่องจากมีความขัดแย้งกับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญา (intellectual property rights) เช่นที่มีระบุไว้ภายใต้กรอบ WTO (World Trade
Organization) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถรับ
ความช่วยเหลือด้านการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงควรมีบทบาทใน
การเร่งผลักดันให้กลไกความช่วยเหลือเหล่านี้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และผลักดันให้มีบทบาท
สําคัญในการเป็นผู้นําพัฒนาการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคหรือ
อนุภูมิภาค
มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic
Component:
E)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้มี การกําหนดแนวทางและมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาและการเติบโตของประเทศไปสู่
ความยั่งยืน โดยสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ได้แก่ การรวมกลุ่มเป็นประชาคม
อาเซียน เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสสําหรับการพัฒนาและการเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา การ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าเพิ่มขึ้นภายในอนุภูมิภาคซึ่งประเทศต่างๆ
ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้
รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งจะส่งผลต่อปริมาณและอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจึงควร
พิจารณาทางเลือกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําควบคู่ไปกับทางเลือกแบบ BAU และคํานึงถึงผลกระทบ
ต่ อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในระยะยาว และพั น ธกรณี ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง โอกาสในการเข้ า ถึ ง และใช้
ประโยชน์จากกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเงินและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและ
เทคนิควิชาการ นอกจากนี้ จากนโยบายการค้าเสรีในภูมิภาคและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหลาย
ศูนย์กลางเนื่องจากความเข้มแข็งของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ เป็นต้น
ทําให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนและการนําเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งควรมีการติดตาม
และเฝ้าระวังการนําเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานต่ําด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อายุการใช้งาน มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง หรือมาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยอื่นๆ เนื่องจากสินค้า
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดภาระในการจัดการหลังจากหมดอายุการใช้งาน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูงในภาคการบริโภค และอาจเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสินค้าที่
ผลิตในประเทศและการพัฒนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การมุ่งสู่การเป็นผู้นําด้านมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค/อนุภูมิภาค
นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดมาตรฐานในการสนับสนุนการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติให้มีการจัดการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ปล่ อ ยก๊า ซเรือ นกระจกต่ํา และเป็ น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้อ ม นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณ
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ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสร้างข้อได้เปรียบในการขยาย
ฐานทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการผลิตและเปิดโอกาสให้ใช้จุดแข็งของประเทศต่างๆ ในการต่อยอด
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค/อนุภูมิภาค แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการทดแทนในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของแต่ละประเทศ เช่น การย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ไปยังประเทศที่มีแรงงานราคาถูกและมีมาตรฐานด้านแรงงานที่ต่ํากว่า หรือการนําเข้าแรงงานที่มีทักษะ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าหรือราคาถูกกว่าแรงงานภายในประเทศเอง เป็นต้น ในบริบทของ
ประเทศไทยได้มีการวางแผนการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานมีฝีมือ การพัฒนาการค้าและ
การบริการเพื่อทดแทนการย้ายฐานการผลิต รวมถึงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ทําให้มีการสร้างอาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ รวมถึง
ธุรกิจการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาในรูปแบบนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาการใช้พลังงานภายในอาคารและการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
อนาคต ดังนั้น มาตรการที่นําไปสู่การเติบโตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําที่ควรเร่งนํามาใช้ควบคู่กันไป
ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
อุปกรณ์ส่องสว่างและทําความเย็น การส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง การสนับสนุน
การใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนในภาคคมนาคมขนส่งและการใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
สูง ซึ่งครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เป็นต้น
(๒) การต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ทางด้านอาหาร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมโลก ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูงจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อ
ยอดให้สามารถช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์โลกด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานได้ นอกจากนี้ การ
ปรับเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายศูนย์กลาง ทําให้ประเทศคู่ค้าสําคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย ทวีบทบาทและความสําคัญเพิ่มขึ้นในระดับโลก ซึ่งทั้งประเทศจีน
และอินเดียมีการนําเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปจากประเทศไทยในปริมาณสูง อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้ภาคเกษตรเข้มแข็ง สามารถตอบโจทย์ด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านบวกและด้านลบ นโยบายและแผนของภาคเกษตรที่ควรส่งเสริม
และเร่งผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การบูรณาการด้านการจัดการที่ดินเพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างการปลูกพืชอาหาร พืชพลังงาน และการทําเกษตรกรรมในสาขาอื่นๆ ทั้งนี้ ควร
พิจารณาทางเลือกที่หลากหลายโดยคํานึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย
การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรคาร์บอนต่ํา
รวมถึงการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและ
เพิ่มปริมาณผลผลิต การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคการเกษตรและขยายผลในวง
กว้างเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรต่อความผันผวนของราคาผลผลิตและผลกระทบ
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จากภัยธรรมชาติ การพัฒนากลไกในการจัดการความเสี่ยงทางภูมิอากาศ เช่น ระบบและเครือข่ายการ
ติดตามและเฝ้าระวังตัวแปรทางภูมิอากาศ ระบบและเครือข่ายการเตือนภัยล่วงหน้า ระบบประกันภัย
พืชผลหรือประกันความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อพืชผล เป็นต้น การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรราย
ย่อย ส่งเสริมการลงทุนของเกษตรกรรายย่อย การเร่งพัฒนาให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง ทั้ง
ด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่อย่างเป็นธรรม เป็นต้น
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวและบริการ เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม (efficiency-driven
and innovation-driven economy) โดยใช้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕๕๒) ประเทศไทยมีศักยภาพที่หลากหลายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา โดยเฉพาะด้านอาหารและการทําครัว นอกจากนั้น ยังมี
ความหลากหลายของแหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาที่เป็นฐานของ
การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ม ากมาย อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ร ากฐานมาจากสั ง คม
เกษตรกรรม ทําให้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาต่างๆ มีความเกี่ยวเนื่อง หรือต้องพึ่งพา
ปัจจัยทางภูมิอากาศและฐานทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการ
ท่องเที่ยวและบริการจากรากฐานดังกล่าวจึงควรผนวกการพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สามารถกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนา ให้เกิดความยั่งยืนได้ โดย
อาจมีความจําเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่มีความอ่อนไหวน้อยต่อปัจจัยทางภูมิอากาศเป็นทางเลือก
หนึ่ ง ในการพั ฒ นาระยะยาว โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเปราะบางหรื อ ต้ อ งพึ่ ง พาระบบนิ เ วศที่
เปราะบาง และมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ดําเนินการควบคู่ไปกับการ
เร่งผลักดันมาตรการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและพื้นที่ที่อ่อนไหว เปราะบาง โดยพยายามรักษา
ขีดความสามารถในการปรับตัวของระบบนิเวศและพื้นที่ไม่ให้ถดถอยลงอย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มขีด
ความสามารถดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลนควรคํานึงถึง
ความเสี่ยงจากการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว ควรมีการกําหนดปริมาณ กิจกรรม และฤดูการท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับได้ (carrying capacity) และควรดําเนินกิจกรรม
การฟื้ น ฟู ค วบคู่ ไ ปกั บ การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องป่ า ชายเลน เป็ น การรั ก ษาขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ ทั้งนี้ หากพื้นที่มีความอ่อนไหวและเปราะบางสูง
อาจต้องพิจารณาทางเลือกในการพัฒนารูปแบบอื่นที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศลดน้อยลง
เช่น การพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเชิงนิทรรศการ (exhibits) หรือแบบจําลอง
และสงวนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ จ ริ ง ไว้ เพื่ อ เป็ น การชะลอความเสื่ อ มโทรมและรั ก ษาขี ด
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ความสามารถในการปรับตัวไว้ เป็นต้น ทั้งนี้ การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าวควรดําเนินการโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมและคํานึงถึงความต้องการของชุมชนในพื้นที่ด้วยเสมอ
มิติทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
ทางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในปัจจุบัน โดยสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนี้
(๑) การปรับโครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทย
ในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นําหรือศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
ภูมิภาค (regional medical hub) ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงธุรกิจสปา
การฟื้นฟูและบํารุงคุณภาพชีวิต (well-being) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการรองรับ
ประชากรผู้สูงอายุทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้สูงอายุมีความอ่อนไหวต่อปัจจัย
ทางภู มิ อ ากาศสู ง เช่ น อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น การแปรปรวนของอุ ณ หภู มิ อ ย่ า งกระทั น หั น การเกิ ด ภั ย
ธรรมชาติรุนแรงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งภาครัฐจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาให้กลุ่มผู้สูงวัยสามารถ
เข้าถึงการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัยขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การพัฒนา
การแพทย์ทางเลือก ธุรกิจสปา และบริการต่างๆ ที่มีการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การสกัดยาจากพืชสมุนไพร เป็นต้น ควรผลักดันให้มีมาตรการในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น และควรนําแนวทางการ
ชําระค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) มาปรับใช้เพื่อจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้แก่ชุมชนนิเวศที่มีวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์และมีการจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(๒) สถาปั ต ยกรรมทางสั ง คม สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติได้จัดทําข้อมูลภาวะสังคมรายงานต่อสาธารณชน โดยระบุว่า กระแสโลกาภิวัตน์ การเลื่อนไหล
ของคน ทุน ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าอย่างเสรี ไร้พรมแดน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยในด้านต่างๆ และที่สําคัญได้ทําให้คนไทยมีระดับการศึกษาสูงขึ้นขณะที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ลดลง มีอายุยืนยาวขึ้นแต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไม่
เหมาะสม สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ไม่สามารถทําบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีรายได้สูงขึ้นแต่
การกระจายรายได้ยังขาดความเป็นธรรม การกระจายการพัฒนาระหว่างพื้นที่ และระหว่างเมืองกับ
ชนบทมีความเหลื่อมล้ําก่อให้เกิดช่องว่างทางความรู้ ความคิดของประชาชนมากขึ้น (สศช. ๒๕๕๒)
ทั้งนี้ ปัจจัยทางภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอาจส่งผลให้ปัญหาและความแตกแยกทาง
สังคมเหล่านี้รุนแรงขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีปริมาณจํากัดขึ้นและ
อาจมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดช่องว่างที่ห่างกันมากขึ้นระหว่างคนรวยและคนจน
ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงควรให้
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ความสําคัญกับกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย และ/หรือ มีขีดความสามารถในการปรับตัวต่ํา เพื่อช่วย
บรรเทาความแตกต่างและส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้น
(๓) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร ประเทศไทยมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง (rapid urbanization) เช่นเดียวกับประเทศกําลัง
พัฒนาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งมีนัยสําคัญต่ออัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการเร่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง เช่น เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง การ
ก่อสร้างอาคารเพื่อพักอาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองและ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากรส่งผลให้มีการใช้พลังงานและการอุปโภคบริโภคที่นอกเหนือความ
จําเป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรสู่พื้นที่เมือง ประกอบกับการขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย
ส่งผลให้เกิดการรุกล้ําพื้นที่ป่า ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดแหล่ง
กักเก็บก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความอ่อนไหวและความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภูมิอากาศของระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการกําหนด
มาตรการที่ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเติ บ โตของสั ง คมเมื อ งและการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
มาตรการด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดการเกิดขยะตามแนวทาง 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
มิติด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาโครงการการ
ประเมินความต้องการเทคโนโลยีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
(Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand) ได้มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของความต้องการเทคโนโลยีในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดย
แบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการปรับตัว (adaptation) ในภาคเกษตรให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัย การปรับปรุงพันธุ์พืช และการเกษตรที่มีความแม่นยําสูง
(precision farming) ในภาคการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีการเชื่อมโยง
การบริหารโครงสร้างน้ํา การคาดการณ์ภูมิอากาศระดับฤดูกาล และระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ํา
ท่วมและดิ นถล่ ม ในการจัดทําแบบจําลองภูมิ อากาศให้ความสําคัญ กับการจัดตั้งศูนย์ข้ อมู ลสภาพ
ภูมิอากาศระดับประเทศ เทคโนโลยีการรวบรวมและส่งผ่านข้อมูล และเทคโนโลยีแบบจําลองการ
พยากรณ์อากาศ สําหรับเทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) ในภาคพลังงาน
ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) การผลิตพลังงานจากขยะ เชื้อเพลิง
ชีวภาพยุคที่ ๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม และการกักเก็บ
คาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศ
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ผู้ ผ ลิ ต เทคโนโลยี แ ต่ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า เข้ า โดยเฉพาะเทคโนโลยี ขั้ น สู ง จึ ง ทํ า ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการพึ่งพิงเทคโนโลยีมีข้อจํากัดด้านความคุ้มค่าของการลงทุนและ
ต้นทุนที่สูง จําเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ ร่วมกับมาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้และศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการ
ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่น ซึ่ ง อาจมีวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ส อดคล้ อ งกั บ ประชาชน ภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศของประเทศไทยมากกว่าการพึ่งพิงเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว จึงควรกําหนดให้มีมาตรการ
ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบด้วย เพื่อเสริมสร้างทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ไทย

๓.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี SWOT
การใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เป็นการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
โดยพิจารณาทั้งโอกาสและข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมภายนอกที่น่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหาร
จั ด การ เพื่ อ กลั่ น กรองสมรรถนะที่ โ ดดเด่ น และโอกาสภายนอกที่ จ ะนํ า มาใช้ เ ป็ น ความได้ เ ปรี ย บ ใน
ขณะเดียวกัน ต้องเตรียมพร้อม เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม รวมถึงลดหรือแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ ที่มีอย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ จุดเด่นของการใช้เทคนิค SWOT คือ ช่วยให้สามารถเห็นมุมมองของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และยังช่วยใน
การวางแนวทาง เพื่อลดข้อจํากัดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานในระยะยาวของประเทศ
(๑)

จุดแข็ง

(๑.๑) ประเทศไทยยังมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในหลายพื้นที่
และที่ ตั้ง ของประเทศอยู่ใ นเขตร้ อ นแถบศูน ย์สู ต รที่ ส่ ง ผลดีต่ ออั ตราการเติ บ โตและการฟื้ นตั ว ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เป็นข้อได้เปรียบในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้มี
ขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศได้ดี
(๑.๒)

มีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายสามารถรองรับวิกฤตการณ์ความมั่นคงทาง

อาหาร
(๑.๓) มี ผ ลิ ต ผลจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ มีศั ก ยภาพในการพัฒนาต่ อ ยอดให้ มี
มูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านอาหาร สมุนไพร ยา บริการทางสุขภาพ ฯลฯ และสามารถเป็นแหล่งรายได้ให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นและส่งเสริมวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์
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(๑.๔) มีจุดเด่นด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ทั้งแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดแทน
การท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ
(๑.๕) การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนาน ประชาชนจึงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางภูมิอากาศ ซึ่งทําให้มีการสั่งสมประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมายาวนาน
(๑.๖) มี ก ารส่ง เสริม และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นวิ ช าการที่ ทํา งานเกี่ ย วข้อ งกั บ งานวิจั ยด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เช่น ด้านวนศาสตร์ ประมง เกษตรและปศุสัตว์ การจัดการน้ํา เป็นต้น มีหลายหน่วยงานและบุคลากรที่
มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ทั้ ง ในภาคราชการ และภาคประชาสั ง คม เช่ น เครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
เครือข่ายลูกเสือสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายชุมชนสีเขียว และเครือข่ายของ
คณะกรรมการลุ่มน้ําทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดสําหรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(๑.๗) ให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการสาธารณสุข จึงมีหน่วยงานและเครือข่ายบุคลากร
ด้านการสาธารณสุขที่ มีคุณภาพ ประกอบกับมีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ทําให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีช่องทางที่จะเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ มีโครงสร้างการทํางานของหน่วย
บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ กล่าวคือ มีทีมงานอาสามัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
ระดับหมู่บ้าน สถานีอนามัยในระดับตําบล โรงพยาบาลศูนย์ในระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและป้องกันโรค ซึ่ง
ทั้งหมดมีการทํางานประสานกันในระดับเขต หากบูรณาการและปรับปรุงระบบการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้นก็จะสามารถสร้างระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคอุบัติซ้ํา โรคอุบัติใหม่
รวมทั้งโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๘) มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาพลั ง งานหมุ น เวี ย นในระดั บ สู ง เนื่ อ งจากเป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม ทํ า ให้ มี วัตถุ ดิบ ในการผลิ ตพลั งงานชีวมวล ชีวภาพ รวมถึงไบโอดี เ ซลและเอทานอล
นอกจากนี้ ที่ ตั้งอยู่ ใ กล้เส้ นศูนย์ สูตรจึงมีศักยภาพพลั งงานแสงอาทิ ตย์ที่ดี โดยได้รั บความเข้ม รั งสี
แสงอาทิตย์เฉลี่ยวันที่ ๑๘.๒ เมกกะจูล
(๑.๙)

มีศักยภาพในการปลูกพืชโตเร็วเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนได้ดี

- ๕๗ -

(๑.๑๐) รัฐธรรมนูญให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจ รับรองสิทธิและบทบาทของภาค
ประชาชนและชุมชน เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างขีดความสามารถในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
(๑.๑๑) ภาครัฐมีกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มี
กฎหมายหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง
มาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นๆ
(๑.๑๒) นโยบายภาครัฐให้ความสําคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนด
เป็นนโยบายและแผนของหน่วยงานในหลายกระทรวง และมีการขับเคลื่อนในวงกว้างครอบคลุมทั้งภาค
ราชการและเอกชน
(๑.๑๓) หน่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเริ่มมีการพัฒนางานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
(๑.๑๔) ภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามเข้ ม แข็ ง และศั ก ยภาพในการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๒)

จุดอ่อน

(๒.๑) ที่ผ่านมา ประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้เกิดช่องว่างในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ยั่งยืนอยู่อย่างต่อเนื่องและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ทํา
ให้มีความเปราะบาง เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ
(๒.๒) พื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาว ถึงแม้จะเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการ
ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ก็ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ปิ ด รั บ ความเสี่ ย งจากคลื่ น ลม การกั ด เซาะชายฝั่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ระดับน้ําทะเล ภัยจากสึนามิ
(๒.๓)
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังคงอ่อนแอ เมื่อเทียบกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และยังขาดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอีกหลาย
ด้านให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒.๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน
และเกี่ยวข้องกับระดับท้องถิ่น มีความไม่แน่นอนจากปัจจัยการพัฒนาและปัจจัยทางภูมิอากาศต่างๆ
ทําให้ต้องอาศัยความต่อเนื่องของการกําหนดนโยบายและแผน รวมถึงการผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้ากับการกําหนดนโยบายรายสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถบู ร ณาการให้ เ กิ ด เอกภาพในการรองรั บ ปั ญ หาและ
- ๕๘ -

ผลกระทบได้อย่างเต็มที่ การดําเนินงานที่ผ่านมาโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมักมีลักษณะต่างคนต่างทํา
และเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยังดําเนินงานตามภาระกิจของตนเองแบบ
แยกส่วน นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมากยังขาดความพร้อมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อน การบูร ณาการความรู้และ
ความสามารถเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างองค์รวมในระดับต่างๆ เช่น ระดับลุ่มน้ํา
ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากขาดงบประมาณ ขาด
การมอบหมายอํานาจ และขาดบุคลากร
(๒.๕) ฐานข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และไม่บูรณาการกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทําให้ยากต่อการนํามากําหนดนโยบายและแผน
(๒.๖) ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมือง การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้น
(๒.๗) การเผาป่าและการเผาเพื่อทําเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุ
ของปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง ตุ ล าคมในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ซึ่ ง นอกจากจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการเผาในที่โล่งภายในประเทศแล้ว สาเหตุสําคัญยังเกิดขึ้นจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ พม่า ลาว และอินโดนีเซีย
(๒.๘) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) โดยผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งรายใหญ่รายเล็กในภาคเอกชนผลิต
ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๕๕ ของไฟฟ้าที่ผลิตทั้งหมดของประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้อย่างเต็มที่เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ เกือบร้อย
ละ ๗๐ ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว (ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับถ่านหิน) โอกาสที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหันไปพึ่งพลังงานคาร์บอนต่ําจึงยาก
กว่า
(๒.๙) มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนในระดับหนึ่ง แต่ก็นับว่าเป็นงานที่ยัง
อยู่ ใ นระยะเบื้ อ งต้ น ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานกลางที่ ทํ าหน้ า ที่ ป ระสานงานวิจั ย ด้ า นโลกร้ อ นและกํ า หนด
เป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งขาดการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (basic research) ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างเพียงพอที่จะสามารถนําไปต่อยอดองค์
ความรู้ เ ป็ น นโยบายหรื อ ใช้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เช่ น ช่ ว ยในการป้ อ งกั น บรรเทา และปรั บ ตั ว กั บ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การพัฒนาแบบจําลองสภาพ
- ๕๙ -

ภูมิอากาศในอนาคตสําหรับประเทศไทยที่มีความแม่นยํามากขึ้น การวิจัยเพื่อแสวงหาพันธุ์พืชที่ทนต่อ
สภาวะโลกร้อน และการทําแผนที่เสี่ยงภัยในระดับต่างๆ เป็นต้น
(๒.๑๐) แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบป้องกันการรุกระบาดของศัตรูพืช แต่ระบบที่มีอยู่ยังไม่
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ทั้ง
ฝ่ายที่จัดการปัจจัยการผลิต และฝ่ายรวบรวมค้าขายพืชผลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเกษตรกร การนําความรู้ที่
แฝงตัวและกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของระบบการเพาะปลูกและระบบการวิจัยเกษตรของชาติมา
ใช้ในการลดผลกระทบต่อการเพาะปลูกของประเทศไทยยังขาดกระบวนการบูรณาการ การวัดสภาพ
และผลกระทบในระดับแปลง รวมทั้งการประเมินพื้นที่และระดับความเสียหายที่ได้รับ ประเทศไทยจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการเฝ้าระวังที่ได้ผลด้วยการวิจัยเชิงรุกที่จะช่วยให้สามารถบ่งชี้
ปัญหาได้แต่เนิ่นๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
(๒.๑๑) การดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศยังขาดทิศทางที่ชัดเจน และ
ไม่เป็นองค์รวม โดยจะเป็นลักษณะเฉพาะกิจ (ad hoc) และเป็นแบบแยกส่วน จึงไม่มีความต่อเนื่อง
หรือเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับการดําเนินงานภายในประเทศ ในส่วนของการดําเนินงานภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีข้อจํากัดด้านบุคลากร การพัฒนา
ฐานข้อมูลสนับสนุนการกําหนดท่าทีการเจรจา และการสร้างทีมเจรจาที่ทํางานสอดประสานกันอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒.๑๒) ประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหาร และผู้วางนโยบายในทุกระดับชั้นทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ยังขาดความสนใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสําคัญ
แก่ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงทําให้การผลักดันนโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่จะช่วย
บรรเทาปัญหาโลกร้อนเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เช่น การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมและภาษีคาร์บอนจากการ
ปล่อยมลพิษประเภทต่างๆ การเก็บค่าธรรมเนียมจากบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง การเก็บภาษีนักท่องเที่ยว เป็นต้น
(๒.๑๓) ภาคประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ ศักยภาพ และทักษะในการ
มีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริง
(๓)

โอกาส

(๓.๑) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ความเข้มข้นขึ้นก่อให้เกิดกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กร และความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับพหุภาคี และ
ทวิภาคี เช่น การสนับสนุนจากกองทุน Adaptation Fund ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อดําเนินมาตรการปรับตัว หรือ กองทุน Readiness Fund
- ๖๐ -

ภายใต้ Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ของธนาคารโลกที่ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศกําลังพัฒนาในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและ
ความเสื่อมโทรมของป่า (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradataion in
Developing Countries: REDD) เป็นต้น
(๓.๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดวิกฤติเรื่องความมั่นคงทางอาหารใน
หลายภูมิภาคของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์
ดังกล่าวได้ หากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓.๓) ประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเป็นผู้นําในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อนผู้อื่นในภาคส่วนที่เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่แล้ว เช่น
ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน สินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ green logistics การ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น
(๓.๔) วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีหลายด้านเปิดโอกาสให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยค้นคว้าด้านพลังงานทางเลือกและการใช้เทคโนโลยีที่
สะอาดกว่าอาจสร้างลู่ทางการลดทุนที่คุ้มค่า นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งอาจเปิด
โอกาสให้มนุษย์สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น สะอาดขึ้น และใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนลดลง จึงมีความ
จํ า เป็ น ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของพั ฒ นาการต่ า งๆเหล่ า นี้ พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบ
ผลกระทบ เพื่ อพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้แ ละความเหมาะสมในการนํ า มาประยุก ต์ใ ช้เ พื่อ ให้ สั ง คม
ส่วนรวมได้รับประโยชน์และสวัสดิการสูงสุด
(๓.๕) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภาค
พลังงานเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
(๔)

ภัยคุกคาม

(๔.๑) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้ง
และก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้น
(๔.๒) ประเทศต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ม าตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเครื่องมือในการกีด
กันทางการค้ามากขึ้น เช่น การที่ผู้ส่งออกสินค้าไปยังบางประเทศต้องมีการติดฉลากสิ่งแวดล้อม ฉลาก
คาร์บอน ทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
ขนส่งทางอากาศ เป็นต้น
(๔.๓) การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ของประชาคมอาเซี ย น และการเปิ ด เสรี ท างการค้ า
ก่อให้เกิดการไหลเข้าของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนโดยมิได้คํานึงถึง
- ๖๑ -

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษสูง การผลิตที่ใช้ทรัพยากรน้ํา/พลังงานมาก
เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศต้องมีภาระในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
(๔.๔) แนวโน้มการเจรจากรอบระหว่างประเทศ ได้มีการกําหนดเป้าหมายร่วมในการรักษา
ระดับการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ไม่ให้เกิน ๒ องศาเซลเซียส
ซึ่งเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความเข้มข้นขึ้นและแนวโน้มการ
กําหนดพันธกรณีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของทั้งประเทศพัฒนาแล้วและกําลัง
พัฒนา
(๔.๕) การขยายตัวของการท่องเที่ยวนานาชาติและในประเทศ ทําให้เกิดการผลิตและการ
บริโภคที่ปล่อยคาร์บอนมากขึ้น รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวในปีหนึ่งๆ ประมาณ ๑๒–๑๔ ล้านคน จึงเพิ่มโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเป็นพาหะนําเชื้อโรค
ต่างๆ ทั้งโรคอุบัติซ้ําและโรคอุบัติใหม่จากพื้นที่อื่นเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้น
(๔.๖) การย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่
ถูกกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเพิ่มภาระแก่ระบบสาธารณสุขของไทยในการเฝ้า
ระวังและรับมือกับโรคต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ๖๒ -

ส่วนที่ ๔
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓
๔.๑ วิสัยทัศน์ ๒๕๙๓
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ําตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.๒ เป้าหมาย
การกําหนดเป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓
แบ่งเป็นเป้าหมาย ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) เป้าหมายระยะสั้น กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) เป้าหมาย
ระยะกลาง กําหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๓) เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายต่อเนื่อง กําหนดปี
เป้าหมาย คือ พ.ศ. ๒๕๙๓ โดยอาจกําหนดให้มีการติดตามตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปีและค่าเป้าหมายให้เหมาะสมในกระบวนการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติต่อไป แผนภาพที่ ๔-๑
แสดง roadmap ในภาพรวมของเป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๙๓
(๑)

เป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙)

(๑.๑) มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ
(๑.๒) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่
(๑.๓) ร้อ ยละ 50 ของจั งหวัดชายทะเลมีแผนบู รณาการการฟื้นฟูพื้นที่ ชายฝั่ งที่ได้รับ
ผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ
(๑.๔) มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง
ในภาพรวมของประเทศและรายสาขา
(๑.๕) มีการจัดทําแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และมีการจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบ (Measurable, Reportable and Verifiable: MRV) การดําเนินการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในประเทศ ครอบคลุมสาขาที่กําหนดใน NAMAs
- ๖๓ -

(๑.๖) มีการจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมโดยใช้มาตรการผสมผสาน ทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมาย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา
(๑.๗) มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑.๘) มี ฐ านข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ประกอบด้วย
(๑) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขาที่
เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการจัดทํากรณีฐาน (Business-as-usual: BAU)๑ ของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ
(๒) ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ
ซื้อขายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและโดยสมัครใจ
(๓) ฐานข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การเจรจาความร่ ว มมื อ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๑.๙) มี ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ประเทศในการดํ า เนิ น งานด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย
(๑) แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในราย
สาขาที่ จํ า เป็ น เช่ น การจัดการน้ํ า อุ ท กภัย และภั ย แล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การ
สาธารณสุข เป็นต้น
(๒) แผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๓) แผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๔) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การลงทุ น และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ป ล่ อ ย
คาร์บอนต่ําและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๕) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา
(๑.๑๐) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒)

เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๓)

(๒.๑) มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร และการ
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
(๒.๒) มีระบบประกันภัยสําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ
๑

กรณีฐาน (Business-as-usual: BAU) ในที่นี้ หมายถึง การกําหนดปีฐานสําหรับกรณีที่ยังไม่ได้มีการดําเนินมาตรการใดๆ เช่น มาตรการเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจก มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น และให้มีการคาดการณ์ปริมาณ (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการใช้พลังงาน ฯลฯ) จาก
กรณีนั้นๆ กําหนดไว้ให้เป็นกรณีฐานเพื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการดําเนินมาตรการแล้ว

- ๖๔ -

(๒.๓) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นกลไกระดับประเทศ
(๒.๔) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
(๒.๕) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับพื้นที่
อนุรักษ์สูงสุดที่ควรเป็น (maximum conservation area)
(๒.๖) ทุ ก จั ง หวั ด ชายทะเลมี แ ผนบู ร ณาการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ตาม
แนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ
(๒.๗) มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง
(๒.๘) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ ๗-๒๐๒ ในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔)๓
(๒.๙) มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศอย่างน้อยร้อย
ละ 25 (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔)๔
(๒.๑๐) สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตรต่อ
คนเพิ่มขึ้น
(๒.๑๑) มีการนําเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) มาใช้ในระดับประเทศ
(๓)

เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายต่อเนื่อง๕
(๓.๑) สัดส่วนพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
(๓.๒) สัดส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น

(๓.๓) สัดส่วนของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการอบรมการป้องกัน บรรเทา และ
หลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น
(๓.๔) สัดส่วนของเกษตรกรผู้ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
(๓.๕) สัดส่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัจจัยทางภูมิอากาศต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในภาคการเกษตรลดลง
๒

ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงระดับความสําเร็จในการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องและการ
ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
๓
กําหนดปีเป้าหมายเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๔)
๔
กําหนดปีเป้าหมายเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๕% ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๖๔)
๕
เป้าหมายต่อเนื่อง ได้แก่ เป้าหมายที่ควรมีการประเมินติดตามเป็นระยะ และควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายและปีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นใน
กระบวนการแปลงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ไปสู่แผนปฏิบัติการ

- ๖๕ -

(๓.๖) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน้ําต่อพื้นที่ประสบ
ภัยธรรมชาติซ้ําซากเพิ่มขึ้น
(๓.๗) สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(๓.๘) สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดเพิ่มขึ้น
(๓.๙) สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น
(๓.๑๐) จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง
(๓.๑๑) จํานวนประชากรเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
(๓.๑๒) สัด ส่ ว นของพื้ น ที่ เ สี่ย งต่ อ การเกิ ด และการแพร่ ร ะบาดของโรคที่ ไ ด้รั บ การจั ด ตั้ ง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้น
(๓.๑๓) สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจากโรคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิอากาศต่อ
ประชากรลดลง
(๓.๑๔) จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ลดลง
(๓.๑๕) สัดส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
(๓.๑๖) ระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น (วัดจากดัชนีรวม)
(๓.๑๗) ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๗๓)๖
(๓.๑๘) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
(๓.๑๙) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนส่งทางบกลดลง
(๓.๒๐) สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต่ํ า และที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
(๓.๒๑) จํานวนพื้นที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open dumping) ลดลง
(๓.๒๒) สัดส่วนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และ
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
(๓.๒๓) สัดส่วนการเผาในพื้นที่เกษตรลดลง
(๓.๒๔) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง
(๓.๒๕) สัดส่วนของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่นที่มีแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ําและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

๖

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

- ๖๖ -

(แทรกแผนภาพ ๔-๑ (ขนาด A3))

- ๖๗ -

๔.๓ พันธกิจ
(๑)
พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืน
(๒)
สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิด
การบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วน
และทุกระดับ
(๓)
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบปล่อย
คาร์บอนต่ําอย่างยั่งยืน
(๔)
เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพื่อสร้างความพร้อม
ในการดําเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔.๔ องค์ประกอบ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๓
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ได้ แ ก่ (๑) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บตั วต่ อผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
(๒) ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา และ (๓) ยุทธศาสตร์การ
สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ๖๘ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ประกอบด้ ว ยแนวทางและ
มาตรการใน ๖ สาขา คือ
๑. การจัดการน้ํา อุทกภัย และภัยแล้ง มุ่งเน้นการจัดการน้ําอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ํา การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๑.๑ การจัดการน้ําอย่างบูรณาการ
(๑)

ให้มีการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทําหรือ
ปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําในภาคส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการน้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม และรองรับการจัดทํา water footprint โดยผนวกข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศในการจัดการน้ํ า เช่ น การคาดการณ์ปริมาณน้ําฝน น้ํ าท่า การพยากรณ์ อากาศ ความ
ต้องการใช้น้ํา ข้อมูลแหล่งน้ํา เป็นต้น
(๒)

ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการน้ําในลุ่มน้ํา
โดยครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น้ําทั้งจากภาคประชาชน ภาคการเกษตร ทั้งเกษตรพลังงาน
และเกษตรอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
(๓)

จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเป็นระบบ โดย
ส่งเสริมแนวทางการจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างผสมผสาน (conjunctive use) ตามศักยภาพของลุ่ม
น้ําเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างทั่วถึง
(๔)

ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําทั้งในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบริการ
ภาคเกษตร และภาคครัวเรือน
(๕)

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างยั่งยืน
(๖)

จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และกําหนดสัดส่วนการ
พัฒนาเมือง เกษตร และอุตสาหกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและแนวทางจั ด การน้ํ า ในลุ่ ม น้ํ า นั้ น ๆ พร้ อ มทั้ ง ผลั ก ดั น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและท้องถิ่น
(๗)

เร่งผลักดันการดําเนินงานภายใต้กลไกความร่วมมือในการจัดการน้ําระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน
ให้เกิดประสิทธิผล
- ๖๙ -

๑.๒ การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
(๘)

เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําให้มีความสมบูรณ์เพื่อช่วยชะลอการไหลและเพิ่มการดูดซับน้ําและรักษา
ความสมบูรณ์ของต้นน้ํา พร้อมทั้งเร่งรัดให้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน จัดทําระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา เพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รวมถึงความเสื่อมโทรมของดิน
(๙)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งชะลอน้ํา คันยกระดับ ช่องทางผันน้ําท่วม พื้นที่แก้มลิง
ปรับปรุงสภาพลําน้ําและคันกั้นดินริมตลิ่ง ฯลฯ ในการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ระบบนิเวศ และชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดให้มีกลไกในการ
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
(๑๐) เพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ํา โดยเร่งฟื้นฟูและจัดทําทะเบียนแหล่งน้ําธรรมชาติ

พั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ขนาดเล็ ก และแหล่ ง น้ํ า บาดาลเพื่ อ การเกษตรนอกเขตชลประทาน รวมทั้ ง ขยายพื้ น ที่
ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมระบบน้ําสํารองในฤดูแล้ง
(๑๑) ปรับปรุงเกณฑ์การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะสร้างในอนาคต ให้มี

ความเหมาะสมกับแต่ละลุ่มน้ํา โดยคํานึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย
(๑๒) ศึ ก ษาเกี่ย วกับ รู ป แบบความต้ อ งการใช้ น้ํ า ในพื้น ที่ ต่า งๆ รวมถึ ง ประเมิ นศั ก ยภาพของการ

จัดการด้านอุปสงค์การใช้น้ําและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําเป็นทางเลือกในการปรับตัว
๑.๓ การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง
(๑๓) ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศต่างๆ ต่อวัฏจักร

น้ําในลุ่มน้ําของประเทศ โดยประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อ ปริมาณน้ํา การไหลและการกระจายตัว
ของแหล่งน้ําที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการจัดการลุ่มน้ําหลักๆ ของประเทศที่เสี่ยงต่อ
ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑๔) เร่งจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ

ภาค ลุ่ม น้ํา จังหวั ด ท้ องถิ่ น เพื่ อ ให้ สามารถวางแผนจั ดการความเสี่ ยงและเตรียมการรั บมื อได้อย่างมี
ประสิทธิผล
(๑๕) พัฒนาระบบการพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ให้มีความ

ถูกต้องแม่นยําและสามารถพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้นานขึ้น รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐาน ในการเตือนภัยล่วงหน้า พร้อมจัดทําข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับประชาชน โดยอาจจําแนกตาม
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์
(๑๖) สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และเครื อ ข่ า ยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในภาวะวิ ก ฤติ ใ น

ระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน และให้มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
- ๗๐ -

(๑๗) พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย

๒. การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ทางภู มิ อ ากาศ การสร้ า งความพร้ อ มในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึง
การสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาความมั่นคงทางอาหาร
อย่างยั่งยืน มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๒.๑ การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
(๑)

วิจัยและพัฒนาการพยากรณ์และคาดการณ์ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ
รุนแรง ให้มีความถูกต้องแม่นยําและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้นานขึ้น โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น พื้นที่น้ําท่วมหรือแล้งซ้ําซาก พื้นที่ทําการประมงที่สําคัญ เป็นต้น
(๒)

จัดทําแผนที่เกษตรเสี่ยงภัยและคาดการณ์ช่วงเวลาเกิดภัย เช่น แผนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม ภัย
แล้ง ดินถล่ม การรุกล้ําของน้ําเค็ม การแพร่กระจายโรคพืชและสัตว์ สภาพอากาศรุนแรงอื่นๆ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนลดความเสี่ยง การดําเนินมาตรการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
(๓)

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและแผนเตือนภัยล่วงหน้า (early warning) ทางการเกษตร ให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยแบบบูรณาการ มีความแม่นยํา และทันต่อเหตุการณ์ สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ใน
ระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ และให้มีการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งจากวิทยาการสมัยใหม่และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางการเกษตร รวมถึงพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์และ
ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
(๔)

สร้างเครือข่ายเกษตรกรในการติดตาม เฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทําปฏิทินการเกษตร เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของ
เกษตรกรในเครือข่ายให้มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(๕)

พัฒนาระบบประกันภัยหรือประกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตร ปศุ
สัตว์ และประมง สนับสนุนมาตรการบริหารความเสี่ยงของตลาดสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันความผันผวนของ
ราคา เช่น การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖)

ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในภาคการเกษตร
เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น กระแสลม กระแสน้ํา ฤดูกาล ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่า
ความเค็มและความเป็นกรดของน้ําทะเล การระบาดและแพร่กระจายของโรคพืชและโรคสัตว์ เป็นต้น โดย
- ๗๑ -

ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อวิถีในการทําการเกษตรพืชเศรษฐกิจ ประมง และปศุสัตว์ที่สําคัญ รวมถึง
ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับระบบการค้า และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรดังกล่าว เพื่อให้สามารถกําหนด
กลยุทธ์และวางแผนการปรับตัวของภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ
(๗)

พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและการจัดการน้ํา โดยคํานึงถึงปริมาณ
น้ําที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เชื่อมโยงกับแนวทางการปรับตัวด้านการจัดการน้ําในภาคการเกษตร
(๘)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง
เพื่อลดความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรราย
ย่อยนอกเขตชลประทานให้สามารถดําเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในภาคการเกษตร
(๙)

เร่งฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร เพื่อ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อให้สามารถนําพื้นที่มาใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรได้
(๑๐) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแม่นยําสูง (precision farming) ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเปราะบางของ
กิจกรรมทางการเกษตรต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ
(๑๑) สร้างความตระหนักรู้ใ ห้ ชุมชนเกษตรมีความเข้า ใจถึง ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสใน

อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ รวมทั้งพัฒนาฐานความรู้และต่อยอดภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นที่
เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการปรับตัวด้านการเกษตร ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรู้
ของผู้นําชุมชนต่อประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ประเมิน ถ่ายทอดข้อมูล และเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบทของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นแกนกลางใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในท้องถิ่น และเกษตรกรรายย่อยในชุมชน
(๑๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนแนวทางและมาตรการ

ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) รวมถึงการผลิตปศุสัตว์และประมงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อความเปราะบางของระบบนิเวศ พร้อมกับ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และมาตรฐานอื่น ๆ เช่น GAP GMP
HACCP และ CoC
(๑๓) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายกลางและรายย่อยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP

หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยใช้มาตรการทางการเงินหรือการคลัง และมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
เช่น สินเชื่อ ภาษี เทคโนโลยี และแหล่งน้ํา เป็นต้น
(๑๔) พัฒนางานวิจัยและจัดทําพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๗๒ -

แก่ เ กษตรกร เช่ น การพั ฒ นาเมล็ด พั น ธุ์ พื ช เพื่ อ นํา ไปสู่ก ารเป็ นศู น ย์ ก ลางการผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ์ พืช การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ํา การจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด เป็นต้น และถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมทั้งจัดตั้ง
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันผ่านตัวอย่างชุมชนหรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
(๑๕) จัดทําระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในส่วนของข้อมูลทางกายภาพ (ดิน

แหล่งน้ํา ถนน ตลาด โรงงาน) และข้อมูลภาพรวม (ด้านราคา ต้นทุน คู่แข่ง เกษตรกร พื้นที่ถือครอง) และ
จัดทําต้นแบบธุรกิจ (business model) เพื่อศึกษาและวางแผนการพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําและเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
(๑๖) สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

การเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอํานาจต่อรอง พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับ
ราคา ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีแทนแรงงานเกษตรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคเห็นถึง
ความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าเกษตรทั่วไป
รวมถึงขยายตลาดสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น
(๑๗) สร้ า งกลไกสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น และทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ น ในการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน การพัฒนาอาชีพเสริมหลัง
ฤดูเพาะปลูก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
๒.๓ การรักษาความมั่นคงทางอาหาร
(๑๘) วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตใน

ภาคการเกษตร และประเมินผลกระทบต่อความอยู่รอดของการทําการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดย
อ้างอิงกับสถานการณ์จําลองภูมิอากาศในอนาคตในรูปแบบต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
(๑๙) คุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทําเกษตรและมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน

การทําการเกษตรไว้แล้ว รวมถึงกําหนดและจัดสรรเขตการพัฒนาพื้นที่ (zoning) สําหรับปลูกพืชอาหารและ
พืชพลังงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ ให้มีการบูรณาการกับการจัดการทรัพยากรอื่นๆ อย่าง
เป็นธรรม เช่น น้ํา ที่ดินและป่าไม้ เป็นต้น ร่วมกับการคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยทางอาหาร และผนวก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศในอนาคตในการวางแผนพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม
(๒๐) พัฒนางานศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาธนาคาร

พันธุกรรม เพื่อประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ
เช่น ทนแล้ง ทนน้ําท่วม ทนการรุกล้ําของน้ําเค็ม ใช้ทรัพยากรน้อย ให้ผลผลิตสูง ไม่เป็นภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ เป็ น ต้ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ์ สํ า หรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สําคัญของประเทศ ควบคู่กับการดําเนินมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในการ
- ๗๓ -

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(๒๑) ประเมิ น นั ย ยะของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ความมั่ น คงทางอาหาร ทั้ ง ใน

ระดับประเทศ (ซึ่งรวมถึงนัยยะต่ออุปทานด้านอาหารในอนาคตและความเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ) และระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการดํารงชีวิตและภาวะทางโภชนาการของกลุ่มประชากรที่เปราะบางและกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย
(๒๒) ส่งเสริมการทําประมงที่คํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร สัตว์น้ํา และระบบนิเวศ โดยมีการ

ประเมินทรัพยากรประมง (fisheries stock assessment) เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่
กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งให้เป็นสัดส่วน และอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําให้
ได้ผลผลิตสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ
(๒๓) สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการจัดการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับการเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย เพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน ลดความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงจากภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด
๓. การท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการลดความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๓.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(๑)

เร่งพัฒนาและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงผลักดันไปสู่การรับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๒)

จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านปริมาณนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน
และการรักษาสภาพทางกายภาพของพื้นที่ท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงศักยภาพการรองรับของพื้นที่ (carrying
capacity) เช่น การกําหนดฤดูกาลท่องเที่ยว การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว เป็นต้นและกําหนดให้มีการ
บริหารจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓)

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เช่น การ
กําหนดให้เป็นรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิพิเศษในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ระดับนานาชาติ การนําแนว
ทางการจัดเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้
- ๗๔ -

เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นต้น
(๔)

พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
(๕)

พัฒนางานศึกษาวิจัยและส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการของเสียจากแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น
(๖)

เร่งฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่สมบูรณ์

๓.๒ การลดความเสี่ยงต่อปัจจัยทางภูมิอากาศ
(๗)

พัฒนาการพยากรณ์สภาพอากาศ ระบบเตือนภัย และจัดทําแผนอพยพ (evacuation plan)
รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการเพื่อรองรับกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ณ แหล่งท่องเที่ยว
(๘)

พัฒนาการศึกษาวิจัยการคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยภูมิอากาศต่อแหล่งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ รวมถึงจัดทําแผนที่แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
มีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
จัดการที่เหมาะสม
(๙)

ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ําในภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําที่มี
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําที่เหมาะสม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) สร้า งความตระหนักรู้ ใ ห้ภ าคส่ วนที่ เกี่ย วข้อ งเข้าใจถึง ผลกระทบ ความเสี่ย ง และโอกาสใน

อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เหมาะสมกับ
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ลดการต้ อ งพึ่ ง พาปั จ จั ย ทางภู มิ อ ากาศ เช่ น การสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง นิ ท รรศการหรื อ
แบบจําลองประสบการณ์ เหมือนจริ งที่ มี การควบคุม ปั จจัยทางภูมิ อากาศ การส่งเสริ ม การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาค
ธุรกิจในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับตัวและผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
แผนการพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์จังหวัด
(๑๑) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแหล่งท่องเที่ยวของโลก ซึ่ง

อาจมีนัยยะสําคัญต่ออุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสู่การกําหนดแผนการปรับตัว
ของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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๔. สาธารณสุข มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มี
แนวทางและมาตรการ ดังนี้
๔.๑ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑)

พัฒนางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิอากาศต่อวัฏจักรชีวิตของแมลงและเชื้อ
โรคต่างๆ รวมถึงเชื้อโรคที่ระบาดจากสัตว์สู่คน ประเมินรูปแบบการแพร่กระจายหรือการระบาดของโรคที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของแมลงและพาหะนําโรค เช่น ยุงกับโรคไข้เลือดออกและมาเลเรีย
หอยทากกับโรคพยาธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น เพื่อระบุความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณสุขจากโรคอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้ํา และรูปแบบการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
(๒)

พัฒนาการประเมินผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของสภาพอากาศรุนแรง เช่น พายุ อุทกภัย คลื่นความ
ร้อน ภัยแล้ง เป็นต้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิอากาศ
เช่น การกระจายตัวและความรุนแรงของมลพิษทางอากาศ เชื้อโรคและสารที่ปนเปื้อนมาทางน้ําและอากาศ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ โรคหัวใจ ภาวะเครียด ผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก เป็นต้น
ผลกระทบจากการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร น้ําสะอาด ที่พักอาศัย และปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการต้องอพยพถิ่นฐานอันมีสาเหตุจาก
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้สามารถกําหนดและจัดทําแผนที่
แสดงพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เปราะบางต่อการเกิดผลกระทบได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
(๓)

พัฒนาระบบเตือนภัย และเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและผลกระทบด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงและประชากรกลุ่มเสี่ยง
(๔)

พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการและขีดความสามารถของหน่วยงานและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในการลดและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๕)

ส่งเสริมแนวทางการป้องกันโรค โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากปัจจัยทางภูมิอากาศ และกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดและแพร่กระจาย
ของโรค โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง
๔.๒ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
(๖)

พัฒนางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการบริการทางสาธารณสุขพื้นฐาน รวมถึงความสามารถ
ในการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ โ รคระบาด ซึ่ ง อาจเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เนื่ อ งจากปั จจั ย ทางภู มิ อ ากาศ
เปลี่ยนไป เช่น การปรับปรุงกฎ/ระเบียบ และมาตรการ/มาตรฐานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
เป็นต้น
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(๗)

ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทาง
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แรงงาน
ต่ า งด้ า ว ฯลฯ รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ภายใต้ ร ะบบประกั น สุ ข ภาพให้ มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้
คงความสมบูรณ์ และการกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มี
แนวทางและมาตรการ ดังนี้
๕.๑ การสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์
(๑)

ประเมิ น และคาดการณ์ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกระจายตัวของป่า ความอุดมสมบูรณ์ ความเปราะบาง และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การกระจายของสายพันธุ์และรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
สายพัน ธุ์ ที่ ห ายากหรื อ ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ เป็ น ต้ น เพื่อ นํ า ไปสู่ ก ารกํ า หนดพื้ นที่ เ สี่ ย งต่ อ การเสื่อ มโทรมหรือ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
(๒)

เร่งฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้สามารถปรับตัวและคืนกลับสู่สมดุลตาม
ธรรมชาติ
(๓)

พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล กลางและระบบติ ด ตามและประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศ
(biological indicators) ของระบบนิเวศต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ
ติดตามและประเมินความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยนํามา
ประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามตัวชี้วัดโดย
ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
(๔)

เร่งฟื้นฟูบํารุงรักษาพื้นที่ต้นน้ํา แหล่งน้ําผิวดิน และแหล่งน้ําบาดาลที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความ
สมบูรณ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ําที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําสาขา
(๕)

สนับสนุนการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่ป่า โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการกลุ่มป่า
การปลูกป่าเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างป่า (corridor) การปลูกป่าเป็นแนวกันชน (buffer) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(๖)

สนับสนุนบทบาทของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเชิงนิเวศในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนากลไกที่จะส่งเสริ ม บทบาทอนุรั กษ์ ของชุมชน
ดังกล่าวอย่างยั่งยืน ทั้งที่เป็นกลไกตามหลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem
- ๗๗ -

Services: PES) เช่น การพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ กลไก REDD+ เป็นต้น และกลไกอื่นๆ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการริดรอนสิทธิของชุมชนเชิง
นิเวศในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน
(๗)

สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่าน
แนวทางต่างๆ เช่น การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
เป็นต้น
(๘)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสํารวจประเมินสถานภาพและติดตาม ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พื้นที่ที่สําคัญและมีความ
เปราะบางเชิงนิเวศ รวมถึงการลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
(๙)

พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการป้องกัน
การเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องน้ําบริเวณขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการจัดทําฝายต้นน้ําลําธารให้ทั่วถึง เป็น
ต้น
(๑๐) คุ้มครองและสงวนรักษาพื้นที่ชุ่มน้ําให้มีความยั่งยืน โดยสนับสนุนการเสนอให้พื้นที่ชุ่มน้ําที่ มี

ความสําคัญเป็นแรมซาร์ไซต์ รวมทั้งมีการจัดทําแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๑๑) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารพันธุกรรม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ดูแลสาย

พันธุ์และพันธุกรรม รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่กับการดําเนิน
มาตรการคุ้มครองสิทธิของชุมชนและท้องถิ่นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
(๑๒) สนับสนุนการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (in situ conservation) และนอก

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ex situ conservation) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยการนําชนิดพันธุ์หา
ยากหรือใกล้สูญพันธุ์มาขยายพันธุ์ และพัฒนากฎระเบียบและมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม โดยคํานึงถึงความสมดุลของระบบ
นิเวศเป็นสําคัญ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(๑๓) พัฒนางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและส่งเสริมกระบวนการดูแล

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการทางสมุทรศาสตร์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการต่อ
ยอดและขยายผลในทางปฏิบัติ
(๑๔) เร่งผลักดันการประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สําคัญ พื้นที่ปาก

แม่น้ําที่สําคัญ รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาความสมดุลของระบบ
- ๗๘ -

นิเวศ โดยเพิ่มพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมและฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลน แก้ไข ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ และฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ
(๑๕) ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีการบริหารงานที่คล่องตัว และมีช่องทางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
๕.๒ การกํากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(๑๖) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ (eco-villages) มีวิถีชีวิต

ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เพิ่มบทบาทของชุมชนในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกลไกระดับชุมชนเพื่อการจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้ภาคราชการและ
ภาคีการพัฒนาทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เช่น สร้างแรงจูงใจให้ปลูกต้นไม้ในรูปแบบของ
ธนาคารต้นไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมทั้งการฟื้นฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร
เป็นต้น โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ต้นน้ํา และพื้นที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์
(๑๗) เร่งรัดให้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่

บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและตรากฎหมายขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ การเร่งผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ.
... พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ...
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... เป็นต้น
(๑๘) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ของเอกชน โดยให้

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับส่งเสริมแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest
Management: SFM) และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อระบุแหล่งกําเนิดของไม้ เช่น ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
(DNA fingerprint) เป็นต้น
(๑๙) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ ไ ด้ ม าตรฐานและ

สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
(๒๐) จัดทําแผนบูรณาการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ครอบคลุมการจัดการพื้นที่วิกฤติ

และพื้นที่เร่งด่ วนที่ประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กําหนดและจําแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข
หรือฟื้นฟูพื้นที่แต่ละประเภท และแต่ละแห่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ๗๙ -

(๒๑) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้เครือข่ายประชาชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริเวณชายฝั่งทะเล ในการเสริมสร้างฟื้นฟูแนวชายฝั่งทะเลด้วยระบบธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรม
หรือ การก่ อ สร้า งที่ ก่ อให้ เกิ ด การกั ดเซาะชายฝั่ง รวมถึง กํา กับดู แ ลการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน บริ เ วณชายฝั่ งให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และควบคุมไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่ผิด
กฎหมาย
(๒๒) ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง พร้อมกับสนับสนุนบทบาทของชุมชนประมงพื้นบ้าน

ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง รวมถึง
ให้มีการสร้างกลไกการเฝ้าระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมายในเขตการทําประมงพื้นบ้าน
(๒๓) กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิ เ วศในกระบวนการวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ โดยผ่ า นกลไกการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
(๒๔) ควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําบาดาลอย่างเคร่งครัด โดยกํากับดูแลให้สอดคล้องกับขีด

ความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัว
ของแผ่นดิน การรุกล้ําของน้ําเค็ม และการกัดเซาะชายฝั่ง
๖. การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และการสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๖.๑ การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
(๑)

ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น พื้นที่
น้ําท่วม/แล้ง ซ้ําซากหรือต่อเนื่อง ทางน้ําหลาก พื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ฯลฯ รวมถึงประเมินขีดความสามารถใน
การรับมือหรือปรับตัวของชุมชน และจัดทําแผนที่แสดงชุมชนที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบรุนแรง
(๒)

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการปรับตัว
(๓)

สร้างเครือข่ายของชุมชนในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ มี ก ารกํ า หนดบทบาทและความรั บ ผิด ชอบของหน่ ว ยงาน/ภาคส่ ว นในเครื อ ข่ า ยที่ ชัด เจน และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(๔)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการรองรับภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่
เสี่ ย ง รวมถึ ง จั ด ทํ า แผนรั บ มื อ ภั ย ธรรมชาติ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได้
(๕)

จัดตั้งกลไกการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ โดยอาจ
- ๘๐ -

ปรั บปรุงกลไกที่มี อยู่เดิ มให้ค รอบคลุมภารกิจเพิ่มเติม หรื ออาจจั ดตั้ งกลไกใหม่เพื่อ ให้สามารถดํ าเนิ นการ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
(๖)

ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาระบบประกันภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง ระดับประเทศ
และระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค
(๗)

ศึกษาความเหมาะสมในการประกาศและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาระยะยาว เช่ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานที่จํ า เป็ น อย่ า งเป็ น ระบบ การกํ า หนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนข้อกําหนดการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร (building code) ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและรูปแบบ/ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
๖.๒ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
(๘)

ประเมิ น และคาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ กล้ ห รื อ ต้ อ งพึ่ ง พาแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ํา ทะเล ภูเขา เป็นต้น ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางภูมิอากาศ
รวมทั้งประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรับมือความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาระบบทางสังคม
และระบบการดํารงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
(๙)

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศ ครอบคลุ ม ด้า นสถาปั ต ยกรรมและการพัฒ นาวั ส ดุก่ อสร้า งที่ส อดคล้ อ งและคํานึ งถึ งปั จ จั ย ทาง
ภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การรักษา
สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล เป็นต้น
(๑๐) ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการประเมินประสิทธิผลของทางเลือกในการ

ปรับตัวรูปแบบต่างๆ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ประเมินคุณค่าของระบบการดํารงชีวิตและบริการทางนิเวศเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ
กระบวนการและทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น
(๑๑) ผลั ก ดัน ให้ ท้ อ งถิ่น จั ดทํ า แผนการปรับ ตั ว และรับ มื อกั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ร่วมกับการกําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้มีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องและคํานึงถึงปัจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการปรับตัวที่ผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและเป็นที่ยอมรับของชุมชนซึ่งมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
(๑๒) ศึกษาและประเมินกระบวนการเชิงนโยบายและเชิงสถาบันที่สนับสนุนหรือลดทอนความสามารถ

ในการปรับตัวด้วยตนเองของชุมชน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับหน่วยงานในภาคราชการในทุกระดับ
ร่วมกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างเชิงสถาบันของปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาด สถาบันทางการเงิน
- ๘๑ -

เป็นต้น เพื่อให้สามารถกําหนดบทบาทของภาครัฐและสร้างกลไกที่เหมาะสมในการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ชุมชนและท้องถิ่นในการปรับตัว
(๑๓) พัฒนาดัชนีรวมเพื่อวัดความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขีด

ความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด
และประเทศ

- ๘๒ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ - การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตทีป่ ล่อยคาร์บอนต่ํา
ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา ประกอบด้วยแนวทางและ
มาตรการใน ๘ สาขา คือ
๑. การผลิตไฟฟ้า มุ่ ง เน้ น การลดสั ด ส่ ว นการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต่ําและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการ
บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอนต่ํา เพื่อนําไปสู่การลดอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการผลิตพลังงาน มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
(๑)

จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุน
ด้วย adder และ/หรือ feed-in tariffs การประกันราคาเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาของวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่นํามาใช้ผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโดยภาคเอกชน
และชุมชนในการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า
(๒)

บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท กับแผนพัฒนาพื้นที่ทาง
การเกษตร แผนพื้นที่อนุรักษ์ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การกําหนดเขตพื้นที่ (zoning) ที่เหมาะสม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อลดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทเรื่องการใช้ที่ดินและทรัพยากร
และส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การรักษาความมั่นคงทาง
อาหารและความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน
(๓)

ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภูมิอากาศต่อการปลูกพืชพลังงานหลักๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม
น้ํามัน รวมถึงทางเลือกในการจัดการเพื่อลดผลกระทบ พร้อมทั้งศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการพัฒนาพืช
พลังงานอื่นๆ ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภูมิอากาศ
(๔)

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเทคนิควิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของ
พืชพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิต และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง
(๕)

สร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการผลิต พัฒนา และบริหารจัดการ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
(๖)

ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคชุมชนและครัวเรือน เช่น การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (solar roof top) การใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการพัฒนาต่อยอดเป็น solar
- ๘๓ -

community และ biogas community เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้
สามารถสนับสนุนการซื้อ-ขายไฟฟ้าจากชุมชนและครัวเรือนเข้าสู่ระบบสายส่งได้
๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าที่มปี ระสิทธิภาพ
และปล่อยคาร์บอนต่ํา
(๗)

กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างโปร่งใส โดยคํานึงถึงเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งความมั่นคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพการผลิต
และใช้ไฟฟ้า การลดก๊าซเรือนกระจก ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นๆ ผลต่อเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นๆ เช่น การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อย เป็นต้น
(๘)

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าปรับเปลี่ยน
มาใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการเว้นหรือคืนภาษี
การกําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
(๙)

เร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งไฟฟ้าและรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน
(๑๐) ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาและการจั ด การเทคโนโลยี ก ารกั ก เก็ บ คาร์ บ อน (Carbon

Capture and Storage: CCS) ในภาคการผลิตไฟฟ้า
๒. การคมนาคมขนส่ง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่ งที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ํา รวมถึงการจั ดการอุปสงค์ การเดิ นทาง ตาม
แนวทางการจัดการการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน (sustainable transport management) มีแนวทางและ
มาตรการ ดังนี้
๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ง
(๑)

สร้างแรงจูงใจในภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ปรับเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานสูงในการเดินทางและขนส่งสินค้า เข่น รถ hybrid รถ eco-car รถดีเซลประสิทธิภาพสูง รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยดําเนินมาตรการทางภาษี เช่น การลดหรือคืนภาษีสําหรับผู้ซื้อ เป็นต้น
(๒)

กําหนดมาตรฐานอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel economy standards) ของยานพาหนะ
แต่ละประเภท และกําหนดให้มีการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานพาหนะ และฉลากแสดง
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ
(๓)

สนับสนุนการกําหนดราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคคมนาคมขนส่ง และการปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการ
- ๘๔ -

คมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง
(๔)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพและบํารุงรักษายานพาหนะแต่ละ
ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้เป็นความรู้มาตรฐานในการขอใบอนุญาตขับขี่
(๕)

ใช้ระบบ Intelligent Transportation System (ITS) สนับสนุนการตัดสินใจเดินทางและการ
จัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๖)

เร่งปรับปรุงบริการของรถประจําทางให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยการกําหนดช่องเดินรถ
พิเศษสําหรับรถประจําทางที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย และผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล
(๗)

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างระบบเครือข่ายการกระจายและ
รวบรวมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการขนส่ง ลดการวิ่งเที่ยว
เปล่า เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษต่ํา เช่น ทางราง ทางน้ํา เป็นต้น
(๘)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน

ธุรกิจการบิน
๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ํา
(๙)

พั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานและโครงสร้ า งสนั บ สนุ น ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ ผลิ ต
ยานพาหนะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในประเทศไทย รวมถึ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการซ่ อ มบํ า รุ ง ยานพาหนะ
ประสิทธิภาพสูง
(๑๐) เร่งพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุม โดยให้ความสําคัญกับมาตรการควบคุม

ความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งก๊าซธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการต้องใช้
รถบรรทุกขนส่งก๊าซ
(๑๑) เร่งพัฒนาโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกัน ทั้งระบบราง

ระบบรถประจําทาง และระบบการเดินทางในซอย พร้อมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อของ
การเดินทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรองรับการเดินทางแบบ multi-modal ระหว่างรถยนต์ รถประจํา
ทาง รถไฟฟ้า เรือ ฯลฯ เช่น จุดจอดแล้วจร (park-and-ride) ทางเดินเชื่อม บันไดเลื่อน เป็นต้น และส่งเสริม
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(๑๒) ปรับปรุงทางเดินเท้า รวมถึงกําหนดเส้นทางสําหรับรถจักรยาน ให้มีความปลอดภัยและต่อเนื่อง

เพิ่ ม ที่ จ อดรถจั ก รยานในแหล่ง ชุ ม ชนต่ า งๆ เพื่ อส่ ง เสริม การเดิ น ทางโดยไม่ ใ ช้ย านยนต์ (Non-motorized
Transport: NMT) สําหรับการเดินทางในระยะใกล้ๆ
(๑๓) กําหนดมาตรการทางผังเมือง เช่น การกําหนดเขตพื้นที่การใช้ที่ดิน (land use zoning) และ

ผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องและเอื้อต่อการเดินทางด้วยระบบ
- ๘๕ -

ขนส่งมวลชน (transit-oriented development)
(๑๔) พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ําให้มีประสิทธิภาพ
(๑๕) เร่ง พัฒ นาโครงข่า ยรถไฟและพัฒ นาคุ ณ ภาพของการเดิน ทางโดยรถไฟ เพื่ อ เพิ่ม ทางเลือ กที่ มี

ประสิทธิภาพในการเดินทางระหว่างจังหวัด
๒.๓ การจัดการอุปสงค์การเดินทาง
(๑๖) สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางให้มีประสิทธิภาพขึ้น (modal shift) เช่น

การเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (congestion pricing) การเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ (parking fees) ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในที่มีการลงทุนด้านโครงข่ายรถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดินแล้ว การจัดที่จอดรถพิเศษสําหรับรถ
carpool การกํากับความปลอดภัยและมาตรฐานของบริการรถโรงเรียน เป็นต้น
(๑๗) ลดความต้องการในการเดินทาง เช่น เก็บค่าประกันภัยรถยนต์และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่

ใช้ ส่งเสริมการทํางานแบบเหลื่อมเวลา ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการทํางานเพื่อลดความจําเป็นในการเดินทาง
เช่น การประชุมทางไกล การทําธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น
๓. การใช้พลังงานภายในอาคาร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและอนุรักษ์
พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๓.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร
(๑)

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (building energy code) สําหรับ
อาคารธุร กิจ ที่ มี ความเข้ ม ข้ นขึ้ นอย่ างต่ อเนื่อง โดยให้สอดคล้ อ งกับศักยภาพความพร้อมของเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง
(๒)

กําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของอาคารที่พักอาศัย อาคาร
ธุรกิจขนาดเล็ก และอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค
(๓)

พัฒนาเทคโนโลยีผนังและรูปทรงอาคารให้มีความเหมาะสมกับภูมิอากาศเมืองร้อน โดยนําองค์
ความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เทคโนโลยี แ ละการจั ด การสมั ย ใหม่ รวมถึ ง สนั บ สนุ น การ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้เชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร วัสดุศาสตร์ เพื่อ
รองรับและเอื้อต่อการกําหนดมาตรฐานที่เข้มข้นขึ้น และเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานใน
อาคารให้ก้าวหน้าสู่การเป็นผู้นําระดับภูมิภาค
(๔)

กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ําในการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

(๕)

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การทําความ
เย็น การส่องสว่าง และการผลิตน้ําร้อนในอาคาร โดยพิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานร่วม
- ๘๖ -

ครอบคลุมทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และอาคารธุรกิจขนาดใหญ่
(๖)

พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อนําไปสู่การ
กําหนดมาตรฐานของรอยเท้าเชิงนิเวศ (ecological footprint) ในด้านต่างๆ รวมถึง carbon footprint อย่าง
เหมาะสม
(๗)

ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาชนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เป็นแบบประหยัดพลังงาน เช่น จัดโครงการนําอุปกรณ์เก่ามาแลกใหม่ เป็นต้น เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้การจัดการขยะอิเล็คทรอนิคส์อย่างเป็นระบบ
ทําได้ง่ายขึ้น
(๘)

เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารสี เ ขี ย วสํ า หรั บ อาคารธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น การ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นแบบประหยัดพลังงาน
๓.๒ การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร
(๙)

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่
ข้อมูลที่เข้าใจง่ายในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระดับต่างๆ และผ่านทางสื่อ
สาธารณะ
(๑๐) กํ า หนดให้ มี ก ารรายงานและตรวจสอบระบบการจั ด การพลั ง งานสํ า หรั บ อาคารและโรงงาน

ควบคุม
(๑๑) สนับสนุนการจัดทําข้อตกลงด้านการประหยัดพลังงานแบบสมัครใจ (voluntary agreement)

ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยเฉพาะสมาคมธุรกิจต่างๆ และธุรกิจขนาดใหญ่
๔. ภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานและลด
ของเสีย การสนับ สนุน การผลิ ต และใช้พลั งงานหมุนเวีย นในภาคอุตสาหกรรม และส่ งเสริมการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดของเสีย
(๑)

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูง เช่น เครื่องทําความเย็น มอเตอร์ หม้อไอน้ํา เป็นต้น โดยอาจกําหนดมาตรการคืนภาษีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
ในการลงทุน
(๒)

ส่งเสริมการจัดการทางเทคนิคเพื่อการประหยัดพลังงาน เช่น การหุ้มฉนวน การใช้เครื่องควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การติดตั้ง economizer เป็นต้น
(๓)

เผยแพร่องค์ความรู้และเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง
- ๘๗ -

และการจั ดการที่ ส นับ สนุนการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการทํ างานของเครื่ องจั กร รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรแก่ผู้ประกอบการราย
ย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔)

ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง จัดทํา
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก
(๕)

สร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนดกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน การซื้อขายคาร์บอน เป็นต้น
(๖)

สนับสนุนการเข้าถึงกลไกระหว่างประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมการดําเนิน
โครงการ CSR ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน
(๗)

พั ฒ นาระบบการรายงานและฐานข้อมู ล การปล่อ ยก๊าซเรื อ นกระจกจากภาคอุ ตสาหกรรมให้
ครอบคลุมและครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
(๘)

พั ฒนาเทคโนโลยีก ารนํ า ของเสีย ทั้ งจากพลาสติก หมุนเวียน และจากกระบวนการผลิตอื่ น ๆ
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่
(๙)

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยี CCS ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ

พร้อม
(๑๐) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy

Service Company: ESCO)

ภายในประเทศ
๔.๒ การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
(๑๑) ส่งเสริมให้มีการนําความร้อนเหลือทิ้งและความร้อนจากน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ (waste heat

recovery)
เช่น ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้เซรามิกส์
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
(๑๒) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากของเสียในกระบวนการผลิ ต

ภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์ม อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมผลิตเอ
ทานอล อุตสาหกรรมผลิตสุรา อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น
(๑๓) ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ํามันเตาในการผลิตไอน้ํา รวมถึงส่งเสริมการติดตั้งระบบ co-

generation ที่สามารถผลิตไฟฟ้าควบคู่กับไอน้ําได้
(๑๔) ส่ง เสริ ม การนํ า พลัง งานหมุ น เวี ย นอื่ นๆ มาใช้ ใ นภาคอุ ตสาหกรรม เช่ น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์

พลังงานลม เป็นต้น
- ๘๘ -

๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทีป่ ล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑๕) ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อย

คาร์บอนต่ํา เพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม โดยกําหนดมาตรการจูงใจด้านการเงินและการคลัง เช่น สิทธิ
ประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิพิเศษด้านภาษี และการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนหรือสถาบัน
การเงิน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษต่ําหรือปลอดมลพิษ (zero waste) เทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด (clean technology) และเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา เป็นต้น
(๑๖) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยและปล่ อ ยคาร์ บ อนต่ํ า

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มุ่งสร้างเป็นแหล่งรายได้ใหม่ ที่มีศักยภาพและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง เช่น อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ไบโอพลาสติก ธุรกิจบริการบําบัด/กําจัดมลพิษประเภทต่างๆ
บริการสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น โดยกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
(๑๗) ส่ง เสริม การลงทุ น จากต่ า งประเทศที่ มี ม าตรการหรื อ กลไกในการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ที่ ปล่ อ ย

คาร์บอนต่ําและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในประเทศในด้านที่
เกี่ยวข้อง
(๑๘) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่ร่วมกันในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(eco-industrial town) ที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างครบวงจร พร้อม
ทั้งกําหนดกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดการยอมรับก่อนจะมีการ
จัดตั้งเขตหรือพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๕. ภาคของเสีย มุ่งเน้นการจัดการของเสียอย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ และการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางและมาตรการตามหลักการ waste hierarchy โดย
มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด การลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3Rs (reduce, reuse,
recycle) ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็น
พลังงาน (waste-to-energy) ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๕.๑ การลดปริมาณการเกิดของเสีย
(๑)

ปลูกจิตสํานึกของภาคประชาชนในการลดการผลิตขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ รวมถึง
การคัดแยกขยะ โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมในสถานศึกษาและผ่านทางสื่อสาธารณะ
(๒)

สร้างแรงจูงใจให้ลดการผลิตขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ เช่น การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมมูลฝอยตามปริมาตร การเรียกเก็บและคืนค่ามัดจํา (deposit-refund system) เป็นต้น
(๓)

ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณมูลฝอยในแหล่งกําเนิดเฉพาะ เช่น สถานศึกษา หน่วยงาน
- ๘๙ -

ราชการ อาคารสํานักงาน เป็นต้น
(๔)

ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล หรื อ การแปรรู ป ใช้ ใ หม่ โดยสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี
ส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาวิธีการนําขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์
(๕)

ส่งเสริมมาตรการแลกเปลี่ยนของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการนํากลับมา
ใช้ใหม่ (waste exchange)
(๖)

ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ ศูนย์คัดแยกขยะ เพื่อสนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่ และการคัด
แยกขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
๕.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน
(๗)

เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดําเนินการจัดการของ
เสีย ทั้งขยะและน้ําเสีย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรั บการใช้
เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
(๘)

ลดสัดส่วนพื้นที่กําจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open-dumping) โดยปรับเปลี่ยนให้มีการจัดการที่ถูก
หลักสุขาภิบาล เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ
(๙)

ผลักดันให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มี
งบประมาณที่เพียงพอในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะ รวมถึงสามารถบํารุงรักษาระบบได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความยั่งยืนในการดําเนินการ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลดปริมาณการผลิตของเสีย
(๑๐) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศที่ในการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการเปลี่ยนของเสีย

เป็นพลังงาน เช่น การพัฒนาเครื่องหมักทําปุ๋ยขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนและการ
ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฝังกลบ เทคโนโลยีฝังกลบ เป็นต้น โดยมุ่งเน้น
เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย
๖. ภาคการเกษตร มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําและก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วม (co-benefits) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และการเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร รวมถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการจัดการด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๖.๑ การจัดการด้านการเกษตรทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม
(๑)

สนับสนุนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา
(๒)

ลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยร่วมกับผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตรในการ
- ๙๐ -

รณรงค์อย่างจริงจังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในดําเนินกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างถูกวิธีเพื่อลดความ
จําเป็นในการเผา รวมถึงพัฒนาระบบรองรับเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปขายเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่ม
(๓)

ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์

๖.๒ การสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
(๔)

เผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการ
จัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดการน้ําในนาข้าว การเลือกใช้ปุ๋ย การจัดการธาตุอาหารเฉพาะที่เพื่อ
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น
(๕)

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เช่น ปรับปรุงพันธุ์ สูตร
อาหาร เทคนิคการจัดการ เป็นต้น
๗. ภาคป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพิ่มพื้นที่ป่า และการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอน ทั้งนี้ การดําเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าควรจัดให้มีการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีการสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน
และโปร่งใสในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และมีกลไก
ในการนําผลจากการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
(๑)

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และเครือข่ายธนาคารต้นไม้ และการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งกัก
เก็บคาร์บอน ตามแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management: SFM) และ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อระบุแหล่งกําเนิดของไม้ เช่น ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) เป็นต้น
(๒)

ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย และพัฒ นาระบบพั น ธบัตรป่า ไม้ โดยการระดมทุ น จากภาคประชาชน
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตามหลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services:
PES) และแนวทาง REDD+ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้คงสมดุลตามธรรมชาติและลดก๊าซเรือนกระจกจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่าและคุ้มครองสิทธิของ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
(๓)

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ด้วยการสนับสนุนการผลิตและดํารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนให้มี
การเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่นให้สามารถนําไปขยายผล โดยจัดทํา
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
(๔)

สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสงวนรักษา อนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่า ผ่าน
โครงการ CSR โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการ และต่อยอดการดําเนินการซึ่งกันและกัน
- ๙๑ -

(๕)

พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสนับสนุนการป้องกัน
การเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องน้ําบริเวณขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการจัดทําฝายต้นน้ําลําธารให้ทั่วถึง เป็น
ต้น
(๖)

เร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําและป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเป็นแนว
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(๗)

พัฒนางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินของระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศ

๘. การจัดการเมือง มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน
รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลักของประเทศ ตามแนวทาง
การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (sustainable cities) มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๘.๑ การเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในเมือง
(๑)

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพื่อประโยชน์
ในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อการนันทนาการ และเป็นแหล่งดูดซับมลพิษใน
พื้นที่
(๒)

กําหนดแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน โดยมุ่งเน้นการปลูกไม้ที่สามารถดูด
ซับคาร์บอนได้ดี สามารถนําไม้ไปใช้ประโยชน์หลังจากตัดฟัน และไม่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นภัยคุกคามต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือต้องการการบํารุงรักษามาก
(๓)

สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองผ่านทาง
กิจกรรม CSR โดยสร้างเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการ และต่อยอดการดําเนินการซึ่งกันและกัน
๘.๒ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในเมืองหลัก
(๔)

วิเคราะห์ปริมาณการปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกของเมืองทั้งจากพื้นที่และจากกิจกรรมราย
สาขาต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบติดตามและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่เมือง
(๕)

สนับสนุนให้ท้องถิ่นและจังหวัดจัดทําแผนการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ํา โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน (sustainable cities) โดยจัดทําผังเมืองที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสาน (mixed use) เพื่อลดความต้องการในการเดินทาง การกําหนดเกณฑ์ความ
หนาแน่นของการพัฒนาให้เอื้อต่อการคมนาคมขนส่งด้วยระบบสาธารณะ (transit-oriented) การกําหนดเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (zoning) เพื่อคุ้มครองพื้นที่สีเขียว พื้นที่ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ พื้นที่เกษตรกรรม
ใกล้เมืองเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงการใช้มาตรการทางผังเมืองอื่นๆ ที่เหมาะสม
- ๙๒ -

(๖)

ส่งเสริมการออกแบบที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-friendly) ในการสร้าง
อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน การวางผังและกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยมีเป้าหมายในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๗)

พัฒนาการคมนาคมขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน (sustainable urban transport) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเดินทางขนส่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเมืองที่เอื้อ
ต่อการใช้ระบบขนส่งมวลชน
(๘)

สนับสนุนและเร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองหลักให้มีการจัดการของ
เสียอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙)

เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชากรในเมือง
หลัก โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ

- ๙๓ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ – การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย
แนวทางและมาตรการใน ๔ สาขา คือ
๑. การพั ฒ นาข้ อ มู ล งานศึ ก ษาวิ จั ย และเทคโนโลยี มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาข้ อ มู ล และงานศึ ก ษาวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
แนวทางและมาตรการ ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัย
(๑)

จัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวม
ของประเทศ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศและของภูมิภาค
อาเซียน และฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(๒)

จัดตั้งหรือพัฒนาศูนย์รวมของเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงกับหน่วยงานกําหนดนโยบาย
และหน่วยงานปฏิบัติของภาครัฐ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานวิจัยและวิชาการต่างๆ รวมถึงเชื่อมโยง
เครือข่ายของข้อมูลด้านภูมิอากาศและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓)

จัดทําทะเบียนแหล่งน้ําธรรมชาติและปรับปรุงฐานข้อมูลปริมาณและการไหลของน้ํา ฐานข้อมูล
การใช้น้ํา ในระดับลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และควบคุม กํากับการใช้น้ําใน
แต่ละลุ่มน้ําให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญ
(๔)

ศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาในกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับระบบการค้าการตลาดภายในและภายนอกประเทศ ระบบห่วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต้นน้ําไปสู่ปลายน้ํา เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดการและมาตรการรองรับที่เป็นระบบและบูรณาการ
(๕)

ศึกษาวิจัยและประเมินวิเคราะห์การดําเนินมาตรการรองรับผลกระทบและจัดการความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการจัดการน้ํา เกษตร และพลังงาน โดยคํานึงถึงมิติของการรักษา
ความมั่นคงทางน้ํา อาหาร และพลังงาน ที่มีความเชื่อมโยงกัน
(๖)

พัฒนาการเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการทรัพยากรให้สามารถรองรับกับ
ความไม่ แ น่ น อนของปั จ จั ย ทางภู มิ อ ากาศ เช่ น ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งและการตอบสนองต่ อ
ผลกระทบจากความแปรปรวนทางภูมิอากาศของกระบวนการเชิงสถาบันของหน่วยงานภาครัฐ ความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคและระบบการจัดหาสินค้าจําเป็นพื้นฐาน เป็นต้น
- ๙๔ -

(๗)

พั ฒ นางานศึ ก ษาวิ จั ย ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น การผนวกเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและแผนรายสาขา ครอบคลุมด้านป่าไม้ การจัดการน้ํา เกษตร การผลิตไฟฟ้า
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ
(๘)

พัฒนาฐานข้อมู ลการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบันและให้มี การประเมิน
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต รวมถึงการกําหนดกรณี BAU ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย
สาขาและในภาพรวม (economy-wide) ของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ
(๙)

สร้างระบบในการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ข้อมูลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลการซื้อขาย
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งที่เป็นทางการและแบบสมัครใจ
(๑๐) ศึกษาศักยภาพเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในเชิ ง ภาพรวมและรายสาขาทางเศรษฐกิ จ ที่มี ก ารปล่อ ยหรื อ มี แ นวโน้ม ในการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสู ง
ครอบคลุมด้านพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และอาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายและจัดลําดับความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๑๑) จัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
(๑๒) พัฒนางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากการผลิต การขนส่ง และบริโภคสินค้า

โดยใช้แนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต (life cycle assessment) การคํานวณรอยเท้าเชิงนิเวศ (ecological
footprint) และการคํานวณรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ให้ครอบคลุมสินค้าสําคัญๆ
(๑๓) สนับสนุนการจัดทําและวางระบบฐานข้อมูลของพลังงานและวัสดุพื้นฐานในประเทศให้มีความ

ครอบคลุมและได้มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการขยายเครือข่ายด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและการ
ประเมินรอยเท้าคาร์บอน
(๑๔) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ของการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการ

ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๒ การพัฒนาเทคโนโลยี
(๑๕) เร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
(๑๖) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและการจําลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความ

ถูกต้องแม่นยํา รวมถึงการคาดการณ์การเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรง (extreme weather events)
เช่น การเกิดพายุหมุนเขตร้อน ความแปรปรวนทางภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่รุนแรง เป็นต้น
และพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าให้มีประสิทธิผล
(๑๗) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดและเฝ้าระวังระดับน้ํา ความเร็วของกระแสน้ํา ทิศ
- ๙๕ -

ทางการไหลของน้ํา ฯลฯ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให้สามารถคาดการณ์และ
จําลองสถานการณ์น้ําล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง นําไปสู่การบริหารจัดการที่บูรณาการและมีประสิทธิผล
(๑๘) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงทางอาหารและเป็ น ทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ของ
เกษตรกร เช่น การคัดเลือกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม (Marker Assisted Selection: MAS)
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น โดยควบคุมการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ... และกฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๙) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

เชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิอากาศ และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับภาคเกษตร เพื่อให้สามารถคาดการณ์
และป้องกันความเสียหายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล
(๒๐) สนับ สนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการทําเกษตรกรรมแบบแม่นยําสู ง (precision

farming)
ผสมผสานกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของเกษตรกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเปราะบางของกิจกรรมทางการเกษตรต่อปัจจัย
ทางภูมิอากาศ
(๒๑) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคนิควิธี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดการ

ทรัพยากรที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การออกแบบและการจัดการระบบชลประทาน
เขื่อนหรือฝาย ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
(๒๒) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

ผลิตและส่งไฟฟ้า รวมถึงรองรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน
(๒๓) ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดต้นทุนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุปกรณ์/

เครื่องใช้ที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีฐานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ รวมทั้งกระบวนการผลิต วัสดุ และ
อาคารและบ้านอยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน
(๒๔) ส่งเสริมการสาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูงที่พิสูจน์ทางเทคนิคแล้วแต่ยังไม่มีการใช้เชิง

พาณิชย์ภายในประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมเตรียมการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลาย
(๒๕) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีและระบบ

การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการดําเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒๖) พัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นที่ ๑ และพัฒนา

เทคโนโลยี เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ ขั้ น ที่ ๒ และ ๓ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ส ามารถผลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ด้ เ อง
ภายในประเทศ
- ๙๖ -

(๒๗) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับประเทศ
๒. การพัฒนากลไกสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือ นกระจกและพั ฒนาแบบปล่ อ ยคาร์ บ อนต่ํา และกลไกในการขับ เคลื่ อนภาคี การพั ฒนาที่ เกี่ย วข้ อง มี
แนวทางและมาตรการ ดังนี้
๒.๑ กลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑)

เร่งรัดการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรน้ํา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
(๒)

จัดตั้งหรือพัฒนากลไกทางการเงินสําหรับสนับสนุนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ เช่น กองทุนในการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย
เป็นต้น โดยอาจจัดตั้งกองทุนใหม่หรื อขยายขอบเขตภารกิจของกลไกที่มีอยู่เดิม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถเชื่อมโยงกับกลไกระหว่างประเทศได้
(๓)

พัฒนาระบบประกันภัยจากสภาพภูมิอากาศสําหรับผลผลิตทางการเกษตร และระบบประกันภัย
ธรรมชาติสําหรับชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
(๔)

เร่งรัดให้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและตรากฎหมายขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน
๒.๒ กลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคาร์บอนต่าํ
(๕)

เร่งผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา ในรูปแบบของมาตรการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสม โดยศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาษีคาร์บอน การจัดตั้งกองทุนคาร์บอน และการพัฒนาตลาดคาร์บอนที่ได้
มาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศ การกําหนดปริมาณควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การกําหนดมาตรฐานเชิงเทคโนโลยี และระบบการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซ เป็นต้น รวมถึงให้
ความสําคัญกับมิติความเป็นธรรมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) และ
หลักการการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบตามศักยภาพที่แตกต่างกัน (Common
But
Differentiated
Responsibilities and Respective Capabilities: CBDR)
- ๙๗ -

(๖)

สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ํา โดย
กําหนดสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิพิเศษด้านภาษี และการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนหรือ
สถาบันการเงิน และกําหนดมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
(๗)

สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แนวทางการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมในการตรวจวัด รายงาน และทวน
สอบ (MRV) การดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ รวมถึ ง พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพภายในประเทศในการให้ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานของระบบ MRV
(๘)

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา เช่น
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งระบบราง โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการคมนาคมขนส่ง
แบบหลายรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้ยานพาหนะ การพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การพัฒนา smart grid การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
(๙)

เร่งปรับปรุงกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ เช่น มาตรฐานอาคาร มาตรฐานการใช้พลังงานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า การจัดการจราจร การกําหนดเขตผังเมือง เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา
(๑๐) กําหนดให้มีการติดฉลากแสดงข้อมูล carbon footprint ของสินค้าสําคัญๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่

ผู้บริโภค และกําหนดให้เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(green products and services) เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (green procurement)
(๑๑) กําหนดสัดส่วนขั้นต่ําในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

และภาคเอกชนที่มีความพร้อม เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๑๒) ศึกษาความเหมาะสมของการกําหนดให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกําหนด

มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental
and Health Impact Assessment: EHIA) ในประเภทโครงการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
๒.๓ กลไกการขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาทีเ่ กี่ยวข้อง
(๑๓) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับประเทศในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา
(๑๔) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
- ๙๘ -

จัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับเมืองหลัก
(๑๕) เร่ ง ผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด้ า นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดแผนงานขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคส่วน โดยสร้างเวทีหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างบูรณา
การ
(๑๖) กําหนดหมวดงบประมาณ (budget code) หมวดการบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มไว้ในเอกสารงบประมาณแผ่นดินเพื่อกระตุ้นให้เกิดแผนงานโครงการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบริหารงบประมาณ
แผ่นดินและการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
(๑๗) สนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและมีศักยภาพความพร้อม จัดทํา

แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการสร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนด
กลไกสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม
(๑๘) จัดทําคู่มือการดําเนินโครงการ CSR ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคล้องและต่อยอดการดําเนินงานของภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมการดําเนินโครงการ CSR ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเอกชน
(๑๙) สนับ สนุนการพัฒนาและการดําเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาชนและ

ประชาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายและแผนของประเทศ
๓. การสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนา
คน สร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ความเข้าใจ สามารถประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของ
องค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละศั ก ยภาพในการมี ส่ ว นช่ ว ยบรรเทาและแก้ ไ ขปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลตามบทบาทและภารกิ จที่รับผิดชอบ มี แนวทางและ
มาตรการ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มสถานศึกษาและนักวิชาการ
(๑)

สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมสาขาสําคัญๆ ของประเทศ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดงานวิจัยและ
- ๙๙ -

พัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของนักวิชาการและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยและ
วิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบายและในการปฏิบัติ
(๒)

จัดตั้งหน่วยงานกลาง หรือ centers of excellence ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆ ในระดับโลก เพื่อให้เกิด
งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
(๓)

ส่ ง เสริ ม ให้ บุค ลากรและนั ก วิ ช าการในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น วิศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สาธารณสุข บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
เป็นต้น มีการบูรณาการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
(๔)

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีการบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในทุกระดับชั้น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนของเยาวชนที่เชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และ
ประเทศ ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(๕)

สนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖)

ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินโครงการ CSR
กระบวนการมีส่วนร่วมจากเยาวชนและชุมชนในพื้นที่

ด้านสิ่งแวดล้อมสร้าง

๓.๒ กลุ่มการสื่อสารสาธารณะ
(๗)

สนับสนุนการสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในกรอบความ
ร่วมมือระดับโลกและภายในประเทศ ส่งเสริมจริยธรรมของสื่อ และสนับสนุนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สร้างสรรค์
(๘)

ศึ ก ษาและประเมิ น ระดั บ ความตระหนั ก รู้ ข องสาธารณชนเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อนําผลการประเมินกําหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ของกลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยเน้นให้เกิดความตระหนักและองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สามารถทําได้ง่าย รวมถึงความตระหนักรู้และองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๙)

สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง เพื่อสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจสร้างเครือข่ายกับกลุ่มการสื่อสาร
สาธารณะที่มีหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสื่อบันเทิง กลุ่มสื่อธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม
- ๑๐๐ -

บุคคลสาธารณะ (public figure) ที่สามารถเป็นต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๓ กลุ่มบุคลากรและองค์กรภาครัฐ
(๑๐) จัดทําคู่มือและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นในเรื่อง

ต่างๆ โดยละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในระดับพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับการ

กําหนดนโยบายและแผนในภาคส่วนต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สาขาพลังงานและวัสดุศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ พร้อม
กั บ บู ร ณาการกั บ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรหลั ก ของประเทศ เช่ น แผนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนพั ฒ นา
ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
(๑๒) กําหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านความตระหนักและความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างเวทีเรียนรู้ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิด
การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกันอย่างต่อเนื่อง
(๑๓) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานประสานการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง

กลไกระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกลไก CCC (Climate Change Coordinator) โดยสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างกลไกและระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบูรณา
การ
๓.๔ กลุ่มธุรกิจเอกชน
(๑๔) สร้างเวทีหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพความ

พร้อมและอุปสรรคปัญหา อันจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ ก ารผลิ ต และบริ โ ภคที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต่ํ า และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(๑๕) สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในเรื่องการผลิตและบริการที่

ปล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลผลงานของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ในการดําเนินงาน แนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึ งงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะสามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
(๑๖) สนับสนุนให้มีการทําการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green marketing) โดยผู้ประกอบการ
- ๑๐๑ -

สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคถึงวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง โดยแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมที่จะได้รับ เช่น ลดรายจ่ายจากการประหยัดน้ํา ประหยัด
พลังงาน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และเป็นแรงจูงใจใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
๔. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
เวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
เชิงนโยบายและนําไปสู่การดําเนินการที่สมประโยชน์ (win-win) มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้
๔.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ
(๑)

จัดตั้งคณะหรือทีมเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกําหนดบทบาทในการทํางาน
ของคณะเจรจาให้ชัดเจน โดยให้ มี การหารือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึ งองค์ ประกอบและคุ ณสมบัติที่
เหมาะสมของบุคลากรในคณะเจรจา กําหนดหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะเจรจา โดยอาจกําหนดเป็นผู้แทน
ถาวรที่มีวาระในการดํารงตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดําเนินงาน
(๒)

จัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาหลักๆ รวมถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นเจรจา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของการเจรจาในประเด็นต่างๆ และทําให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเจรจาได้อย่างต่อเนื่อง
(๓)

พัฒนากระบวนการกําหนดท่าทีการเจรจาโดยขยายขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นการเจรจาไปสู่
การให้ความสําคัญกับแรงผลักดันหรือแรงจูงใจของประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาที่มีผลต่อการกําหนดท่าที
เจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ความสนใจทางการค้า การลงทุน แนวโน้มทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ทางการเจรจาและหาแนวร่วมเกี่ยวกับท่าทีในประเด็นต่างๆ รวมถึงการกําหนดกรอบความร่วมมือในระดับทวิ
ภาคีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทําภารกิจ (mandate) รวมถึงแผนปฏิบัติการ (action plan) ในการเข้า
ร่วมการเจรจา เพื่อให้คณะเจรจามีแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(๔)

ร่วมกับหน่วยงานวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นการเจรจา
เพื่อสื่อสารให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคณะเจรจาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
พัฒนางานศึกษาวิจัยและจัดทําฐานข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๕)

สนับสนุนการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเพื่อ
เปิดโอกาสในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(๖)

ประเมินวิ เคราะห์ศั กยภาพความพร้ อมและความต้องการของไทยในการดําเนิ นงานด้ านการ
- ๑๐๒ -

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อ
นําไปกําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสม
(๗)

ประเมิ น วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของไทยในการเป็ น ผู้ นํ า ของภู มิ ภ าคในการดํ า เนิ น การด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนําไปกําหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กรอบอาเซียน และผลักดันให้เกิดกลไกระหว่างประเทศในการสนับสนุนการดําเนินงานระดับภูมิภาค รวมถึง
ประสานท่าทีการเจรจากับประเทศในกลุ่มอาเซียนและผลักดันให้เกิดเอกภาพในการเจรจาในเรื่องที่มีความ
สนใจร่วมกัน
๔.๒ การบูรณาการเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อม
(๘)

ติ ด ตามมาตรการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น ภายในประเทศของประเทศหรื อ กลุ่ ม ประเทศคู่ ค้ า หลั ก ใน
กระบวนการผลิตสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา พร้อมจัดทําเป็นฐานข้อมูลประกอบการเจรจาทางการค้าและ
สิ่งแวดล้อม
(๙)

ประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าและบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-friendly goods
and services) และแสวงหาโอกาสสร้างความร่วมมือกับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่ค้าในการส่งเสริมการค้า
สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นผู้นําในการส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน
หรือเอเปค เป็นต้น
(๑๐) ปรับ ปรุง นโยบายการส่ง เสริม การค้า และการลงทุน ให้ เอื้อ ต่อการเป็ นศูน ย์ก ลางการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ําของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยในต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ํา พลังงานลม ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
(๑๑) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนเพื่อให้

เอื้อต่อการสนับสนุนการผลิต นําเข้า และส่งออกสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อย
คาร์บอนต่ํา เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่องการส่งเสริมประเภทอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยกําหนดมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์
พิจารณาสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การจัดทําข้อตกลงทางการค้า รวมถึงปรับปรุง
หรือจัดทํามาตรการการนําเข้าสินค้าที่มีผลกระทบและสร้างภาระในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์
จากพลาสติก หรือ ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิคส์คุณภาพต่ํา เป็นต้น โดยคํานึงถึงหลักการปฏิบัติที่ไม่แตกต่าง (non- ๑๐๓ -

discrimination principle) ระหว่างสินค้าภายในและจากต่างประเทศ
(๑๒) สร้างเวทีหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าไทย เช่น

มาตรฐาน carbon footprint เป็นต้น เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางการเจรจาในกรอบระหว่างประเทศและ
การจัดทําข้อตกลงทางการค้า เกี่ยวกับกลไกสนับสนุนทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนในการยกระดับมาตรฐานดังกล่าว
(๑๓) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้

กระบวนการผลิ ต ที่ ส ะอาด จั ด ทํ า บั ญ ชี ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มรายสิ น ค้ า โดยการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) จัดทํา carbon footprint ของผลิตภัณฑ์ หรือติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ํา (green design) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทย
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ส่วนที่ ๕
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนแม่บท
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ เป็นแผนระดับชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางในภาพรวมของประเทศเพื่ อ รองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบ รวมถึ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขับเคลื่อนให้มีการนําแผนแม่บทนี้ไปใช้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและบูรณา
การเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนั้น นับเป็นกระบวนการ
สําคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของแผน ถึงแม้ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่การดําเนินงานมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในวงกว้าง ซึ่ง
รวมถึงภาคพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ประกอบกับต้องอาศัยการดําเนินงานในหลายระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทนี้ จึงเป็นความท้าทายและมีความจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และบูรณาการ นอกจากนี้
เนื่องจากแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแผนระยะยาว ๓๗ ปี จึงควรมีแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นระยะไป เพื่อให้แผนแม่บทนี้มีความเป็นปัจจุบันที่สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในส่วนนี้ จึงได้นําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
(๑) เร่งผลักดันให้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการ
ผนวกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาในทุกระดับ
และมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ
(๑.๑) นโยบายและแผนด้านการพัฒนาพลังงาน โดยกําหนดให้การพัฒนาพลังงานที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งของนโยบายการ
พัฒนาพลังงานของประเทศ นอกเหนือจากเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและลด
การพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างชาติ
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(๑.๒) นโยบายและแผนด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาการคมนาคม
และขนส่งที่ยั่งยืน (sustainable transport) ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดการที่สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ํา
(๑.๓) นโยบายและแผนในการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(๑.๔) นโยบายและแผนในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ปล่อยคาร์บอนต่ํา และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (sustainable, low-carbon and climate-resilient cities)
ผนวกประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการกําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง
(๑.๕) นโยบายและแผนการจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยทางภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพของน้ําในลุ่มน้ํา
รวมถึงนัยยะต่อการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม และการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้ง
อุทกภัยและภัยแล้ง
(๑.๖) นโยบายและแผนด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้แก่เกษตรกรในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะ
สําหรับประชากรและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจัดการที่ดินในภาคการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ และมีความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและพลังงาน
ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความพร้อมแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑.๗) นโยบายและแผนด้านป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
(๑.๘) นโยบายและแผนด้านการสาธารณสุข มุ่ งเน้ นการเฝ้าระวังโรคหรือภัยคุกคามด้าน
สุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมาย
และการพัฒนาบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒) พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วนให้เข้ามา
มีบทบาท ในการรองรับผลกระทบและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การส่งเสริมการเติบโตแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา โดยให้ความสําคัญกับเครื่องมือและกลไกที่สามารถ
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้างจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้แก่
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(๒.๑) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay
Principle: PPP) เช่น ภาษีคาร์บอน การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการสร้าง
ตลาดคาร์บอนของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ การจัดตั้งกองทุนคาร์บอน
เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู ง และจากภาคประชาชนผ่ า นทางการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยให้มีการศึกษาถึงศักยภาพความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ การรักษาความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อต้นทุน
การผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ต่อการลด
ก๊าซเรือนกระจก
(๒.๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment
Assessment: SEA) โดยระบุให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ และการประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาโครงการหรือพื้นที่
ขนาดใหญ่
(๒.๓) การพัฒนาระบบประกันภัยจากปัจจัยทางภูมิอากาศ ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนา
และนํ ากลไกการบริ หารจัดการความเสี่ยงรู ปแบบต่ างๆ มาใช้ในการจัดการความเสี่ยงจาก
ภูมิอากาศอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ โดยให้ค วามสํา คัญ กั บ การคุ้ ม ครองกลุ่ ม ประชากรที่ มีขี ด
ความสามารถในการปรับตัวต่ํา รวมถึ งเพื่ อประโยชน์ในการเอื้อให้เกิ ดรูปแบบการพัฒนาที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ํา
(๓) สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญของแผน และพร้อม
เข้ า ร่ ว มในการผลั ก ดั น แผน ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยการนํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการโดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
(๓.๑) จัดให้มีกระบวนการเพื่อการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ ในแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ไปสู่ส่วนราชการในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับส่วนกลาง
ได้แก่ ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ระดับภาค ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ
ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด ซึ่งสามารถ
บูรณาการแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานด้านการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) เพื่อให้สามารถนําแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ไปบูรณาการ
ไว้ในยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นเช่นกัน นอกจากนี้ จะต้องถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในแผน
แม่บทฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน สําหรับ
กระบวนการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ ไปสู่ส่วนราชการ
ต่างๆ ในระดับส่วนกลาง ดําเนินการโดยให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานระดับกระทรวง ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ชี้แจงสาระของแผนฯ สร้างความเข้าใจ และ
ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน
(๓.๒) ประชาสัมพันธ์สาระของแผนแม่บทฯ ผ่านสื่อ ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชน ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น เว็บไซต์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทําหน้าที่สื่อสาร
และถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนแม่บทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในสาระของแผนแม่บทฯ อย่างแท้จริง นําไปสู่ความตระหนัก การยอมรับใน
แผน และนําไปสู่การปฏิบัติ
(๓.๓) เข้าร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ไปสู่ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บัติ ก ารรายสาขา มี ร ะยะการ
ดําเนินงาน ๕ ปี และประกอบด้วยแผนงานในรายสาขาที่มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง
จัดทําคู่มือในการแปลงแผนแม่บทเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนําไปต่อยอดในการแปลงแผนแม่บท
ไปสู่แผนปฏิบัติการได้ พร้อมทั้งอาจร่วมกับท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นกรณีศึกษา
(๓.๔) จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ การกําหนดตัวชี้วัดตลอดจนการ
เขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น ที่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประเทศไทย

- ๑๐๘ -

(๔) ประสานงาน ชี้ แจง และสร้ า งความเข้าใจแก่ ห น่ว ยงานที่เ ป็ นแหล่ ง เงิ น งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทย ดังนี้
(๔.๑) ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับรัฐบาล เพื่อให้มีการประกาศให้ปัญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแห่งชาติ และให้แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นแผนที่ได้รับความสําคัญด้านงบประมาณในลําดับ
แรก ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นร่วมที่คาบ
เกี่ยวกับปัญหาหลักอื่นๆ ของประเทศ (cross-cutting issues)
(๔.๒) ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสํานักงบประมาณ เพื่อให้เห็นความสําคัญของ
แผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศประเทศไทย และให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้
และเพื่อมีส่วนร่วมในการดําเนินการกําหนดหมวดงบประมาณ (budget code) หมวดการ
บริ ห ารจั ด การปั ญ หาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเพิ่ ม ไว้ ใ นเอกสาร
งบประมาณแผ่นดิน
(๔.๓) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในการเพิ่ม
บทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ
สนับสนุนเงินทุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ตลอดจนมี
กลไกและช่องทางที่เอื้อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถนําเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเยียวยาปัญหา ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนได้
ทันที
(๔.๔) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศในการ
สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงบุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประเทศไทย
(๕) สร้างระบบการกํากับ ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
(๕.๑) กําหนดให้ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความสามารถในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับงบประมาณใน
- ๑๐๙ -

อัตราส่วนที่สูงกว่าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มี ความสัมฤทธิ์ ผลด้ านการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๕.๒) สร้างระบบการกํากับการดําเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยกลไกระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทําหน้าที่กํากับและติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ซึ่งอาจ
จัดทํารายงานความก้าวหน้าเผยแพร่แก่สาธารณชนรายปีหรือรายสองปี เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับนโยบาย รวมถึงสร้างเครือข่าย(*) การทํางานระหว่างหน่วยงาน
ส่ ว นกลาง จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ลไกผู้ ป ระสานงานด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Coordinator: CCC) ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๑๙
กระทรวงและ ๑๑ หน่วยงานอิสระภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี ในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมคิดร่วมผลักดันการจัดทํา
แผนงาน/แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น ให้สําเร็จ
เป็นรูปธรรมอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นสําคัญ ภาคีเครือข่ายจะช่วยขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
(๕.๓) สร้างระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ โดย
จัดตั้งคณะทํางานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็น
ระยะๆ อย่างเหมาะสม
(*) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มคน หรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่
กลุ่มคนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น เครือข่ายอนุรักษ์ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน โดยในกระบวนการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการดําเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจร่วมกัน สร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายให้แน่นแฟ้น ด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

๕.๒ แนวทางการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนแม่บท
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๙๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องว่ามีการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทหรือไม่ และผลการดําเนินงานดังกล่าวตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
แนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทหรือไม่ และผลการดําเนินงานดังกล่าวตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
- ๑๑๐ -

เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จหรือความสัมฤทธิ์ผลของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทย มากน้อยเพียงใด เนื่องจากแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๙๓ มีกรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ยาวนาน ดังนั้น เพื่อให้แผนแม่บทมีข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับแผนแม่บทฉบับนี้ ทุก ๕ ปี
โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําการประเมินและทบทวนข้อมูลและ
สถานการณ์จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่ งเป็ นแผนงานระยะปานกลาง ๕ ปี ร่วมกั บข้อมูลประกอบอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงแผนแม่บทให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ในการปรับปรุง
แผนแม่บทควรให้มีการติดตามประเมินผลอย่างน้อยใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) ประเมินการดําเนินงานตาม
เป้าหมายซึ่งแสดงถึงการตอบสนองของกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงหลัก (๒) ประเมินระดับความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ประเมินความรู้ความเข้าใจของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๔) ประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ที่นําเสนอไว้ในแผนแม่บท รวมถึงช่องว่างและความต้องการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดสําหรับการจัดการปัญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง แผนฯ ในระยะต่ อ ไป
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในกระบวนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓
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