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คาํนาํ 

ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นปญัหาสิง่แวดลอ้มสาํคญั ซึง่นานาประเทศไดเ้หน็พอ้ง
ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาร่วมกนัอยา่งจรงิจงัโดยกําหนดเป็นกรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพธิสีาร
เกยีวโต เพื่อใชเ้ป็นเวทใีนการสรา้งความร่วมมอืจากนานาชาตใินการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ และการรบัมอืต่อภยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิขนึจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ประเทศไทย
ไดต้ระหนักถงึความจําเป็นในการเขา้ร่วมกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว จงึไดล้งนามและให้
สตัยาบนัต่ออนุสญัญาฯ ดงักลา่ว เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2537 และต่อพธิสีารเกยีวโตเมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 
2545 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานใน
ฐานะหน่วยประสานงานกลางแห่งชาตดิา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (National Focal Point) 
ตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานประสานกลาง
ดงักล่าว ไดจ้ดัทํานโยบายและแผนเพื่อรองรบัการดําเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง  และเพื่อเป็นการสานต่อและขยายผลการดําเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศทีผ่า่นมาของประเทศไทยใหส้ามารถรองรบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที ่
7 ตุลาคม 2551 ซึง่ระบุใหจ้ดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  โดยเปิดโอกาสใหทุ้ก
ภาคส่วนทงัภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา และประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมจดัทําแผนแม่บทดงักล่าว
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันารองรบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างเป็นระบบในระยะ
ยาว ดงันัน สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม จงึไดด้ําเนินการจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาตฉิบบันี
ขนึโดยครอบคลุมระยะเวลาดาํเนินการ 10 ปี (ตงัแต่ พ.ศ.2553–2562)  

สํานักงานฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทังหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนธุรกิจเอกชน องคก์รชุมชน ประชาชน และภาคีการพฒันาต่างๆ จะนําแผนแม่บท

รองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 ไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของทุกภาคสว่นในประเทศใหส้ามารถรองรบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในระยะยาวสบืต่อไป 
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แผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553-2562 

 

 

1. ความเป็นมาของการจดัทาํแผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นปญัหาสิง่แวดล้อมที่มคีวามสําคญัในระดบัโลกซึ่ง
นานาประเทศจําเป็นต้องร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงัในการแก้ไขปญัหา ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 
คณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็นองคก์รสนับสนุนขอ้มลูเชงิวทิยาศาสตรใ์นการดําเนินการเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไดพ้มิพเ์ผยแพรร่ายงานการประเมนิสถานการณ์ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศเพื่อยนืยนัถงึสภาพภูมอิากาศที่เปลีย่นแปลงอนัเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่ชัน้
บรรยากาศโลก และคาดการณ์ถงึภยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เชน่ การ
ละลายของภูเขาน้ําแขง็และธารน้ําแขง็ การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลในมหาสมุทร และการก่อตวัรุนแรง
ของภยัธรรมชาตทิีเ่กดิบอ่ยครัง้ขึน้ เป็นตน้  

ผลการประเมนิดงักล่าวไดก้่อใหเ้กดิความร่วมมอืระดบัโลกขึน้ โดยกําหนดเป็นกรอบอนุสญัญา
สหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) ค.ศ. 1992 เพือ่ใชเ้ป็นเวทใีนการสรา้งความร่วมมอืจากนานาชาตใินการ
แก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปญัหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และความจาํเป็นในการเขา้ร่วมกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 
จงึได้ให้สตัยาบนัเป็นภาคใีนกรอบอนุสญัญาฯ เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาในการประชุม
สมชัชารฐัภาคภีายใตก้รอบอนุสญัญาฯ (Conference of the Parties: COP) ครัง้ที ่3 ในปี พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกยีวโต ประเทศญี่ปุน่ ทีป่ระชุมไดม้มีตเิหน็ชอบต่อพธิสีารเกยีวโตซึง่กําหนดแนวทาง
ความรบัผดิชอบในการดําเนินการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยกําหนดพนัธกรณีใน
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบักลุ่มประเทศในภาคผนวกที ่1  (Annex I Countries) อนัไดแ้ก่ 
ประเทศพฒันาแล้วและประเทศมเีศรษฐกิจอยู่ในช่วงปรบัเปลี่ยนไปสู่ตลาดเสร ีซึ่งมกีารปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกในปรมิาณมากในอดตี  

สาํหรบัประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที ่1  (Non-Annex I Countries) จงึไมม่ี
พนัธกรณใีนการลดก๊าซเรอืนกระจกแต่อยา่งใด ทัง้น้ี ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัต่อพธิสีารเกยีวโตเมือ่วนัที ่
28 สงิหาคม พ.ศ. 2545 อย่างไรกด็ ีแมว้า่ประเทศไทยจะเป็นประเทศกําลงัพฒันา ซึ่งในอดตีปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในปรมิาณไม่มาก แต่การพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง การเพิม่ขึน้ของประชากร และการ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในช่วงหลายทศวรรษทีผ่า่นมา ไดส้ง่ผลใหป้ระเทศไทยมอีตัราการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณที่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อกีในอนาคตเนื่องจากการพฒันา
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ประเทศยงัคงต้องดําเนินต่อไป การมสี่วนร่วมแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศกบันานา
ประเทศในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิของประชาคมโลกโดยการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากกจิกรรมในภาคสว่นต่างๆจงึควรเป็นไปในแนวทางทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการพฒันาและการแกไ้ข
ปญัหาเร่งด่วนในดา้นต่างๆของประเทศ เช่น ปญัหาความยากจน การกระจายรายได ้และการยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน เป็นตน้ 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่พีืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีจ่าํเป็นตอ้งพึง่พาทรพัยากรธรรมชาติ
ของประเทศ โดยมปีระชากรจํานวนมากที่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และมอุีตสาหกรรมการผลติและ
บรกิารซึง่สว่นใหญ่ตอ้งใชว้ตัถุดบิทางการเกษตร หรอืทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น อุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ประเทศไทยจงึมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัผลกระทบรุนแรงจากการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัทางสภาพภูมอิากาศ และมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนทีจ่ะผลกัดนัการดาํเนินการเพือ่สรา้งความพรอ้ม
ของประเทศในการรบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัในการตอบสนองต่อปญัหา
ดงักล่าว จงึไดจ้ดัทํายุทธศาสตรแ์ห่งชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2551-2555 ขึน้ 
ยุทธศาสตร์ฯ ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
แหง่ชาต ิและนําเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตริบัทราบ เมือ่วนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 
2551 และให ้กระทรวง ทบวง กรม ทีเ่กีย่วขอ้งนําไปใชเ้ป็นกรอบนโยบายในการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ
ต่อไป และใหด้ําเนินการตามมาตรา 56 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี พ.ศ. 2550 โดยให้
นําเสนอต่อสาธารณชนเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ในขัน้ตอนการทําแผนปฏบิตักิารภายใต้แผนยุทธศาสตร ์
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึไดจ้ดัการประชุมสมัมนาเพือ่นําเสนอยุทธศาสตรฯ์ดงักล่าว
ต่อสาธารณชนใน 5 จงัหวดัในแต่ละภูมภิาค ได้แก่ เชยีงใหม่ ขอนแก่น ชลบุร ีสุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพมหานคร และไดร้วบรวมขอ้คดิเหน็อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรฯ์  

อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยและประชาคมโลกมคีวามตื่นตวัต่อ
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพิม่ขึน้อย่างมากและรวดเรว็ อนัเป็นผลทําใหเ้กดิองคค์วามรูท้าง
วิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพิ่มขึ้น รฐับาลจึงเห็นควรให้มีการนําองค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตรแ์ละวชิาการทีเ่พิม่เตมิขึน้ดงักล่าวมาประกอบในการจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยขยายกรอบเวลาของแผนใหค้รอบคลุมระยะ 10 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ปญัหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศซึง่เป็นปญัหาระยะยาว ทัง้น้ี คณะรฐัมนตรไีดม้คีําแถลงนโยบาย เมื่อวนัที ่7 
ตุลาคม 2551 ขอ้ 1.16 กําหนดใหจ้ดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะภูมอิากาศของโลก 
การผนัผวนของราคาพลงังาน และวกิฤตอาหารของโลก เพื่อเป็นแนวทางการพฒันารองรบัสถานการณ์
อย่างเป็นระบบในระยะยาว และคณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2551 เหน็ชอบแผนการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งได้กําหนดให้การจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศเป็นแผนงาน/โครงการที่มลีําดบัความสําคญัตามนโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่ดําเนินการในปีแรก 
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และกําหนดให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบจดัทาํแผนแมบ่ทฯ ดงักลา่ว   

ในการจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2553-2562 สํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัความร่วมมอืทางวชิาการจากสถาบนัศกึษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งและจดัทาํรา่งแผนแมบ่ทฯ รวมถงึรา่งแผนปฏบิตักิารในระยะเรง่ดว่น 3 ปีแรก โดยในกระบวนการ
จดัทําร่างแผนแม่บทฯ และร่างแผนปฏบิตักิารนัน้ไดม้กีารจดัประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อระดมความ
คดิเหน็และการประเมนิจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม (SWOT Analysis) ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ และ
ผูแ้ทนจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในกรุงเทพมหานคร และไดจ้ดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อ
ชี้แจงและประชาสมัพนัธ์การดําเนินโครงการ รวมทัง้รับฟงัความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อการดําเนิน
โครงการจากทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในส่วนภูมภิาค รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศใน 5 
จงัหวดั ได้แก่ อยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐั 
เอกชน สถาบนัการศกึษา และประชาชน เขา้มามสีว่นร่วมในการจดัทาํแผนแมบ่ทและกําหนดแนวทางการ
พฒันาเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบในระยะยาว และนํา
ขอ้คดิเหน็มาศกึษาวเิคราะห์ กลัน่กรอง เพื่อปรบัปรุงร่างแผนแม่บทฯ และร่างแผนปฏบิตักิารใหม้คีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ยงัไดนํ้าเสนอร่างแผนแมบ่ทฯทีป่รบัปรุงแลว้ในการประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
เพื่อรับฟงัความคิดเห็นอีกครัง้ในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาตแิละนําเสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบต่อไป  

2. กรอบแนวคิดในการจดัทาํแผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

กรอบอนุสัญญาฯ ได้ให้คําจํากัดความของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในมาตรา 1 
กลา่วคอื การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หมายถงึ “การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ ซ่ึงเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของชัน้บรรยากาศโลก 
และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความแปรปรวนทางสภาพ
ภมิูอากาศท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกนั”   

ในการจดัทาํแผนแมบ่ทฯ คณะผูจ้ดัทาํไดว้างกรอบแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบักรอบแนวคดิของ IPCC 
ดงัแสดงในรปูที ่1  
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กรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบที่เป็นธรรมชาติของโลก (Earth 
Systems) และระบบทีเ่กดิจากมนุษย ์(Human Systems) ในบรบิทของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
เน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเกดิจากกจิกรรมในการพฒันาของมนุษย ์สถานการณ์การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของโลกจงึมคีวามเชื่อมโยงกบับรบิทการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละประเทศและของ
โลก ในขณะเดยีวกนั สถานการณ์การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกกม็คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัทางภูมอิากาศหลกัๆ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณน้ําฝน ระดบัน้ําทะเล และสภาพอากาศรุนแรง ซึ่ง
เมือ่เราทราบถงึการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทางภูมอิากาศนี้แลว้ กจ็ะทาํใหเ้ราสามารถคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อระบบและภาคสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

สาเหตุสําคญัของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศตามกรอบแนวคดิของ IPCC แบ่งไดเ้ป็น 2 
ส่วนหลักๆ ได้แก่ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศที่มีอยู่ในปจัจุบัน 
(Greenhouse Gas Concentrations) ซึง่เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอดตีของประเทศที่
พฒันาแลว้ตัง้แต่สมยัปฏวิตัอุิตสาหกรรมในศตวรรษที ่19 และอกีส่วนไดแ้ก่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(Greenhouse Gas Emissions) ของประเทศกําลงัพฒันาซึง่เริม่ในปลายศตวรรษที ่20 รวมกบัการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศพฒันาแล้วที่ยงัคงดําเนินอยู่ต่อไป ทัง้น้ี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศกาํลงัพฒันาเพิง่เริม่จะสง่ผลต่อความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจกทีเ่พิม่ขึน้ในชัน้บรรยากาศตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 2004 เป็นตน้มา  

รปูท่ี 1 กรอบแนวคิดในการจดัทาํแผนแม่บท 

IPCC Schematic framework
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กรอบแนวคดิของ IPCC ไดแ้บ่งระบบและภาคส่วนทีจ่ะไดร้บัผลกระทบออกเป็น 5 ดา้นหลกัๆ 
ไดแ้ก่ ระบบนิเวศ ทรพัยากรน้ํา ความมัน่คงทางอาหาร การตัง้ถิน่ฐานของประชากรและสงัคม และสุขภาพ 
ทัง้ น้ี ผลกระทบที่ระบบและภาคส่วนเหล่าน้ีจะได้รับนอกจากจะขึ้นอยู่กับปจัจัยทางภูมิอากาศที่
เปลีย่นแปลงมากหรอืน้อยแลว้ ยงัขึน้อยูก่บัศกัยภาพของระบบหรอืภาคสว่นนัน้ๆ ในการรบัมอืและปรบัตวั
ต่อผลกระทบ และศกัยภาพดงักล่าวกข็ึน้อยู่กบับรบิทในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละประเทศ
และของโลกนัน่เอง จะเหน็ไดว้า่ตามกรอบแนวคดิของ IPCC แนวทางในการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 มาตรการทีจ่ะตอ้งทาํควบคูก่นัไป มาตรการแรกไดแ้ก่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพื่อชะลอการสะสมของปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ
โลก (Mitigation) และอกีมาตรการได้แก่การรบัมอืและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Adaptation)  

การจดัทําแผนแม่บทฯ ของประเทศไทยไดอ้้างองิกรอบแนวคดิดงักล่าวของ IPCC โดยนํามา
ประกอบกบัผลการศกึษาจากแบบจาํลองการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทางภูมอิากาศของไทยซึง่ใชข้อ้มลูการ
เปลีย่นแปลงระดบัโลกเป็นพืน้ฐานในการคํานวณ สําหรบัการแบ่งกลุ่มของระบบและภาคส่วนหลกัๆ ของ
ไทยทีจ่ะไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเปราะบางและอ่อนไหวต่อปจัจยัทางภูมอิากาศนัน้ ไดแ้บ่งเป็น 3 กลุ่ม
หลกัๆ ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มกายภาพ สาธารณูปโภค การตัง้ถ่ินฐาน และการท่องเท่ียว  

เน่ืองจากเป็นสาขาทีม่กีารคาดการณ์ว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
เป็นอย่างมาก และมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมเพื่อรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มการเกษตร  

เน่ืองจากเป็นสาขาทีม่คีวามสาํคญัต่อความมัน่คงทางอาหารในระยะยาวและเป็นพืน้ฐานสาํคญัใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสขุภาพและการสาธารณสขุ  

เน่ืองจากเป็นสาขาที่มีผลกระทบและกํากับความมัน่คงและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย ์
นอกจากนี้ ยงัไดพ้จิารณาครอบคลุมไปถงึระบบหรอืภาคสว่นทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากและมสีว่นในการ
สรา้งปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศรว่มกบัประเทศอื่นๆ ในโลก ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มพลงังาน การใช้พลงังาน และอตุสาหกรรม  

เน่ืองจากเป็นสาขาการผลติ บรกิาร และการบรโิภคทีม่บีทบาทสงูในการก่อก๊าซเรอืนกระจก  

จากกรอบแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน 3 กลุ่มแรก และการวเิคราะหถ์งึศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกในกลุ่มที ่4 ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึบรบิทการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึง่มเีป้าหมายการ
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ขจดัปญัหาความยากจน การกระจายรายได้ การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในสงัคม และการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นสาํคญั  

3. ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

IPCC ไดจ้ดัทํารายงานประเมนิสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกฉบบัที ่4 
(AR 4) ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2007 รายงานดงักล่าวไดส้รุปวา่ การเพิม่ขึน้ของอุณหภูมทิีเ่ป็นผลมาจากกจิกรรม
ของมนุษย์ส่งผลกระทบที่ชดัเจนต่อระบบทางกายภาพและชวีภาพของโลก และระบบทางธรรมชาต ิ
(Natural systems) ในทุกทวปี มหาสมทุรบางแหง่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน
ภมูภิาคและการเพิม่ขึน้ของอุณหภมู ิในกรณทีีอุ่ณหภมูขิองน้ําทะเลสงูขึน้ 1-3 องศาเซลเซยีส จะทาํใหแ้นว
ปะการงัมคีวามเสีย่งต่อการตายเนื่องจากปรากฏการณ์ฟอกขาว นอกจากนี้ พืน้ทีช่ายฝ ัง่มคีวามเสีย่งในการ
ไดร้บัผลกระทบสงูเพราะระดบัน้ําทะเลทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศชายฝ ัง่ เช่น ระบบนิเวศปา่ชายเลน เป็นตน้ ประชาชนจาํนวนหลายลา้นคนในแถบทีร่าบลุ่ม
แม่น้ําในทวปีเอเชยีและแอฟรกิาและในหมู่เกาะขนาดเลก็มคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลเสยีหายอย่างมากจาก
ภยัน้ําท่วมอนัเน่ืองมาจากระดบัน้ําทะเลที่เพิม่สูงขึ้น ทัง้น้ีเพราะเขตที่ราบลุ่มเป็นบรเิวณที่มปีระชากร
หนาแน่นและมคีวามพรอ้มในการปรบัตวัตํ่า โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ําของทวปีเอเชยีซึ่งตกอยู่บน
เสน้ทางของพายไุตฝุ้น่ทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรุนแรงและเกดิบอ่ยครัง้ขึน้ สาํหรบัทรพัยากรน้ํามแีนวโน้มวา่
จะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ในเขตรอ้นชืน้ทีม่คีวามชืน้มากพออยูแ่ลว้และบรเิวณเสน้ละตจิดูสงูทางซกีโลกเหนือ แต่
จะลดน้อยลงในบรเิวณที่แหง้แล้งอยู่เดมิ ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพพบว่า ชนิดพนัธุ์จํานวน 20-
30% จะสญูพนัธุห์ากอุณหภูมเิฉลีย่ของโลกเพิม่สงูกวา่ 1.5 - 2.5 องศาเซลเซยีส ภาคเกษตรกรรมในเขต
ละตจิูดตํ่าจะไดร้บัผลกระทบเนื่องจากอุณหภูมทิีส่งูขึน้จะทําใหผ้ลผลติลดน้อยลงและส่งผลต่อความมัน่คง
ทางดา้นอาหาร สว่นในเขตละตจิดูสงูนัน้พบวา่พชืบางชนิดพนัธุจ์ะใหผ้ลผลติทีเ่พิม่ขึน้ 

สาํหรบัประเทศไทยไดม้กีารศกึษาเพือ่คาดการณ์สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน
อนาคตโดยใชส้มมตฐิานในกรณีทีม่นุษยย์งัคงดําเนินกจิกรรมในการพฒันาเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองและยงัคง
ดาํรงชวีติโดยไมไ่ดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่รว่มกนัลดหรอืควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก1 งานศกึษา
ดงักลา่วไดแ้บ่งภาพฉายอนาคตของสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของไทยออกเป็น 3 ช่วง 
ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูต่อเน่ือง 30 ปี (พ.ศ. 2553-2582) (2) ขอ้มลูปี พ.ศ. 2593-2602 และ (3) ขอ้มลูปี พ.ศ. 
2623-26322  ผลการศกึษาพบวา่ประเทศไทยมแีนวโน้มของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดงัน้ี 

  

                                            

1    การศกึษาโดยใชส้มมตฐิานของแบบจาํลองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแบบ A2 (A2 Emission Scenario) ของ IPCC 
ทัง้น้ี สามารถศกึษาขอ้มลูในรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=0  

2    SEA START (2008) 
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• อุณหภูมเิฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมเิฉลี่ยในทุก
ภาคจะเพิม่ขึน้ประมาณ 1 องศาเซลเซยีส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิม่ขึน้ประมาณ 2.0 
องศาเซลเซยีส ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602  และจะเพิม่ขึน้ถงึ 4 องศาเซลเซยีสโดยประมาณ
ในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632 

• จํานวนวนัที่มอีากาศร้อน (วนัที่มอุีณหภูมมิากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองในทุกภมูภิาค เชน่จากเดมิในชว่งปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมวีนัทีอ่ากาศรอ้น
ประมาณ 38% โดยเฉลีย่ต่อปี กจ็ะเพิม่ขึน้เป็น 47% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิม่เป็น 
57% ในชว่งปี พ.ศ. 2593-2602 และเพิม่เป็น 71% ในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632 (รปูที ่2) 

• จํานวนวนัที่มอีากาศเย็น (วนัที่มอุีณหภูมติํ่าว่า 15 องศาเซลเซียส) มแีนวโน้มที่จะลดลง
เช่นกนั จากเดมิในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมวีนัทีอ่ากาศเยน็ประมาณ 3% โดยเฉลีย่
ต่อปี กจ็ะลดลงเป็น 2% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 ลดลงเป็น 1% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 
และลดลงเป็น 0.03% ในชว่งปี พ.ศ. 2623-2632  

• จํานวนวนัทีฝ่นตกเฉลีย่รายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปี (มม./ปี) จะ
เพิม่ขึน้ ซึง่ทาํใหแ้นวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลีย่รายปี (มม./วนั) เพิม่ขึน้ ซึง่หมายความ
วา่ฝนจะตกหนกัขึน้แต่จาํนวนวนัทีฝ่นตกจะลดลง  

• อุณหภูมบินพื้นผวิน้ําทะเลทีอุ่่นขึน้อาจเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ําใหล้มมรสุมมกีําลงัรุนแรงเพิม่ขึน้ 
(ความเรว็ลมและความสูงของคลื่นเพิม่ขึน้) อนัมสี่วนทําให้เกดิพายุรุนแรงและบ่อยครัง้ขึ้น
โดยเฉพาะลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัผ่านเขา้สู่ประเทศไทยในช่วงเดอืนตุลาคม-
กุมภาพนัธ ์จงึอาจจะเป็นสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิพายรุุนแรงฝ ัง่อ่าวไทยได ้

จากภาพฉายของสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทยในอนาคตจะเหน็ไดว้า่ฐาน
ทรพัยากรสําคญัของประเทศอาจจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ทรพัยากรน้ํา ทะเลและชายฝ ัง่ ปา่ไม ้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ ในดา้นหน่ึงอาจกลา่วได้
วา่การเปลีย่นแปลงของฐานทรพัยากรอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจะสง่ผลกระทบต่อ
กจิกรรมการใชป้ระโยชน์จากฐานทรพัยากรของประเทศ (ซึ่งมผีลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ) และในอกีดา้นหน่ึงหากไมม่กีารบรหิารจดัการทีด่ใีนการใชป้ระโยชน์จากฐานทรพัยากร กจ็ะสง่ผล
ใหร้ะบบทางธรรมชาตขิองฐานทรพัยากรต่างๆ มคีวามสามารถในการรองรบัการเปลีย่นแปลงปจัจยัทาง
สภาพอากาศไดน้้อยลง ซึง่จะก่อใหเ้กดิความเปราะบางและอ่อนไหว (Vulnerability and Sensitivity) ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบั
พื้นที่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสามารถในการวางแผนเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงในแต่ละพืน้ที ่(กลอ่งที ่1) 
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รปูท่ี 2  พืน้ท่ีท่ีมีวนัอากาศร้อนและมีอณุหภมิูสงูสดุมากกว่า 35oC จากทศวรรษ 2010 ถึง 2090 
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กล่องท่ี 1   ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศต่อจงัหวดักระบี่ 

ในงานศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อจงัหวดักระบีใ่นช่วง 10 ปี และ 25 ปีขา้งหน้า 
โดยใชส้มมตฐิานแบบจําลองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแบบ A2 ของ IPCC พบว่า จะมทีัง้ภาคส่วนทีไ่ดร้บัประโยชน์และไดร้บั
ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ในขณะที่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สูง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปา่ดบิเขาจะมคีวามเปราะบางต่อสภาพภูมอิากาศทีร่อ้นขึน้และแหง้แลง้มากขึน้ การทาํเกษตรปลกูยางพาราและ
ปาลม์น้ํามนัจะไดร้บัผลกระทบไม่มากจากปรมิาณฝนทีล่ดลง เน่ืองจากมกัเป็นการเพาะปลกูในพืน้ทีต่น้น้ําซึง่มปีรมิาณน้ําเพยีงพอ
สาํหรบัการเพาะปลูกอยู่แลว้ อย่างไรกด็ ีนโยบายรฐัทีส่่งเสรมิการปลูกพชืพลงังาน (biofuel) อาจนําไปสูก่ารขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก
ปาลม์น้ํามนัเขา้ไปในเขตปา่ธรรมชาต ิและทาํใหม้กีารใชน้ํ้ามากขึน้ ซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิการขาดแคลนน้ําแก่ผูใ้ชน้ํ้าซึง่อยูต่อนลา่งได ้ 

ในส่วนของภาคเมือง จะได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ ัง่และน้ําท่วมอันเน่ืองมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของ
ระดบัน้ําทะเล ปา่ชายเลนซึง่เป็นระบบนิเวศสาํคญัและเป็นกนัชนป้องกนัการตัง้ถิน่ฐานและพืน้ทีเ่พาะปลกูในบรเิวณชายฝ ัง่จากคลื่น
พายุในทะเล (storm surges) จะถอยร่นเขา้มาประมาณ 18 เมตรโดยเฉลีย่ การวางแผนการใชท้ีด่นิและอนุญาตใหม้สีิง่ปลกูสรา้ง
ตามแนวชายฝ ัง่ใกลก้บัปา่ชายเลนจงึมคีวามสาํคญัอยา่งมาก ฤดมูรสมุทีส่ ัน้ลงจะทาํใหภ้าคการท่องเทีย่วไดร้บัประโยชน์จากฤดกูาล
ท่องเทีย่วทีย่าวเพิม่ขึน้จากปจัจุบนัประมาณ 4 สปัดาห ์แต่การขยายตวัของการท่องเทีย่วจะทาํใหเ้กดิความตอ้งการใชน้ํ้ามากขึน้ 
ปรมิาณน้ําทีล่ดลงและการปนเป้ือนของน้ําเคม็ในชัน้น้ําใตด้นิอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งภาคส่วนต่างๆทีม่คีวามตอ้งการใช้
น้ํามากขึน้ ฉะนัน้ การจดัการน้ําแบบบรูณาการในระดบัลุ่มน้ํา (Integrated River Basin Management: IRBM) จงึมคีวามสาํคญั
อยา่งยิง่ 

ทีม่า: START, WWF, Climate Change Impacts in Krabi Province, Thailand: A Study of Environmental, Social,  
and Economic Challenges, December 2008. 
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การพจิารณาว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยจะรุนแรงมาก
น้อยอย่างไรจงึจําเป็นต้องพจิารณาถึงความเปราะบางและความอ่อนไหวของระบบและภาคส่วนต่างๆ 
(Systems and Sectors) ต่อการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทางสภาพอากาศควบคู่กนัไปดว้ย รวมไปถงึปจัจยั 
แนวโน้มและทศิทางในการพฒันาทีจ่ะสง่ผลในการเพิม่หรอืลดความเปราะบางและความอ่อนไหวของระบบ
และภาคสว่นต่างๆ ดงักลา่วต่อปจัจยัทางสภาพอากาศ ฉะนัน้ การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศจงึเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อน เป็นเรื่องระยะยาว และผลกระทบทีจ่ะเกดินัน้ยงัขึน้อยู่กบัทัง้ปจัจยั
ทางสภาพภูมอิากาศและบรบิทในการพฒันาทัง้ในระดบัโลก (เน่ืองจากสถานการณ์ความรุนแรงของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศขึน้อยู่กบัสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโลก) และบรบิทในการ
พฒันาระดบัประเทศและทอ้งถิน่ (ซึง่มผีลในการกําหนดความเปราะบางและความอ่อนไหวของแต่ละระบบ
และภาคส่วนต่อปจัจยัทางสภาพอากาศ) ทัง้น้ี ปจัจยัและสถานการณ์ต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาจะพฒันาหรอื
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไรนัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งคาดการณ์และมคีวามไมแ่น่นอนสงูทัง้สิน้ 

 ดังนั ้น การกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจึงไม่สามารถพิจารณาปญัหาในลกัษณะของการลดผลกระทบ (Impact 
Mitigation) แต่เพยีงอยา่งเดยีว เน่ืองจากในหลายๆ กรณีจะยงัไมม่ขีอ้มลูสนับสนุนเพยีงพอทีจ่ะคาดการณ์
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งชดัเจน แต่การพจิารณาปญัหาควรคาํนึงถงึการลดความเสีย่ง (Risk Mitigation) 
ดว้ย เน่ืองจากในหลายๆ กรณีทีแ่มจ้ะยงัไม่มขีอ้มลูของผลกระทบทีช่ดัเจน แต่กส็ามารถระบุแนวโน้มของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้เมื่อมอีงค์ความรูท้างวชิาการมาสนับสนุนเพิม่ขึน้ โดยในการกาํหนดนโยบายและแผน
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศจะต้องยึดหลกัการระวงัไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
และควรจะต้องกาํหนดกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการพฒันาองค์ความรู้
ทางวิชาการและการปรบัเปล่ียนนโยบายและแผนให้สอดคล้องกนัอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
รวมทัง้ ควรจะต้องส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
ต่อเน่ืองด้วย  

กระบวนการวเิคราะห์สถานการณ์เพื่อจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
สําหรบัประเทศไทย มไิดจ้ําแนกการวเิคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบตามฐานทรพัยากรแต่ละประเภท 
ทัง้น้ีเน่ืองจากการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อแก้ไขปญัหาใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัความเสีย่งและ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจะไมใ่ช่เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรในแต่ละประเภท
แต่เพยีงอยา่งเดยีว แต่จะตอ้งคํานึงถงึทางเลอืกในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและกจิกรรมการใชป้ระโยชน์
จากฐานทรพัยากรทางธรรมชาตใินระบบและภาคสว่นต่างๆ ดงันัน้ จงึไดจ้าํแนกการวเิคราะหส์ถานการณ์
ความเสีย่งและผลกระทบออกเป็น 3 กลุม่หลกั ดงัน้ี 
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เน่ืองจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยเกดิขึน้ในเขตทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าและตดิชายฝ ัง่ทะเล  จงึทาํ
ใหม้คีวามเสีย่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมากขึน้ ทัง้จากระดบัน้ําทะเลที่เพิม่สูงขึน้ ปญัหาน้ํา
ทว่ม และการกดัเซาะชายฝ ัง่ทีอ่าจจะรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ ในอนาคตโครงการก่อสรา้งของรฐัทีม่ขีนาดการ
ลงทุนสงูและมอีายกุารใชง้านยาวนาน จะตอ้งใหค้วามสนใจกบักาํลงัรองรบัและความสามารถในการปรบัตวั
ตามธรรมชาตขิองระบบนิเวศและความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นพเิศษ 

การวเิคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบในกลุ่มน้ีไดพ้จิารณาถงึความเสีย่งและผลกระทบต่อพืน้ที่
ชายฝ ัง่ทะเลในกรณีทีร่ะดบัน้ําทะเลเพิม่สงูขึน้ หรอืเกดิการกดัเซาะชายฝ ัง่จากลมมรสุมทีรุ่นแรงขึน้ ความ
เสีย่งและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมอืงในกรณีเกดิอุทกภยั และความเสีย่งและผลกระทบต่อพื้นที่ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของไทยที่พึ่งพงิธรรมชาติและปจัจยัทางภูมอิากาศ ซึ่งเมื่อพจิารณาร่วมกบับริบทการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศแลว้ สามารถสรุปความเสีย่งและผลกระทบหลกัๆ ได ้ดงัน้ี  

3.1.1 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อพืน้ทีช่ายฝ ัง่ของไทยในระยะเวลา 5-10 
ปีขา้งหน้าน้ี จะยงัไมใ่ชผ่ลกระทบทีเ่กดิจากระดบัน้ําทะเลทีส่งูขึน้ แต่เป็นปญัหาการกดัเซาะของชายฝ ัง่จาก
กจิกรรมของมนุษยป์ระกอบกบัภยัพบิตัจิากลมมรสุม (Storm Surges) อนัเป็นปจัจยัเสรมิทาํใหป้ญัหาการ
กดัเซาะชายฝ ัง่มคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ทัง้ทางดา้นฝ ัง่อ่าวไทย และฝ ัง่อนัดามนั  ในปจัจุบนั การกดัเซาะชายฝ ัง่
เกิดขึ้นในทุกจงัหวดัรอบอ่าวไทย โดยมอีตัราการกดัเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปีในพื้นที่
ชายฝ ัง่ของ 12 จงัหวดัซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่วกิฤต ได้แก่ จนัทบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช สงขลา ปตัตานี และนราธวิาส 
ระยะทางรวม 180.9 กโิลเมตร หรอืประมาณรอ้ยละ 10.9 ของแนวชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย พืน้ทีซ่ึ่งมคีวาม
อ่อนไหวและมกีารกดัเซาะรุนแรงมากที่สุดคอื พื้นที่อ่าวไทยตอนบนตัง้แต่ปากแม่น้ําบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา จนถงึปากแมน้ํ่าทา่จนี จงัหวดัสมุทรสาคร สาํหรบัดา้นชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนันัน้ ปญัหาการกดั
เซาะชายฝ ัง่ไม่รุนแรงเท่าฝ ัง่อ่าวไทย พืน้ทีว่กิฤตมอียูใ่น 5 จงัหวดั คอื ระนอง ภูเกต็ กระบี ่ตรงั และสตูล 
ระยะทางรวม 23 กโิลเมตร หรอืประมาณรอ้ยละ 9.5 ของแนวชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัทัง้หมด โดยมกัเกดิขึน้
ในพืน้ทีห่าดทรายมากกวา่ทีร่าบน้ําขึน้ถงึต่อเน่ืองกบัปา่ชายเลน  

หากปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศรุนแรงขึน้ในอนาคต ปจัจยัเสีย่งจากการเพิม่ขึน้ของ
ระดบัน้ําทะเลกจ็ะส่งผลใหป้ญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่มคีวามรุนแรงมากขึน้ ระบบและภาคส่วนสําคญัทีจ่ะ
ได้รบัผลกระทบ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่เกษตรกรรมนากุ้ง/หอย ชุมชนชายฝ ัง่ทะเล แหล่ง
ท่องเทีย่วทางทะเล รวมถงึภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเทีย่ว
ดงักลา่ว  
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3.1.2 ผลกระทบจากการเกดิอุทกภยัและการรบัมอืกบัอุทกภยัในพืน้ทีต่่างๆ พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความ

เสีย่งอาจจําแนกไดเ้ป็นพืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีเ่กษตรกรรม ทัง้น้ี ไดม้กีารศกึษากรณีตวัอย่างของผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอนัเน่ืองมาจากปญัหาน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล3 
พบวา่ ปจัจยัต่างๆทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัและไมเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดยตรง อนัไดแ้ก่ 
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณน้ําฝน การทรุดตวัของแผ่นดนิ การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเล คลื่นพายุซดัฝ ัง่และ
การกดัเซาะชายฝ ัง่ และความหนาแน่นของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการสรา้งคนักัน้น้ําบรเิวณลุ่มน้ําใน
หลายจงัหวดัที่อยู่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้ปญัหาน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลมแีนวโน้มรุนแรงมากขึน้ในอนาคต ทัง้น้ี ไดป้ระมาณการวา่พืน้ทีน้ํ่าท่วมในกรุงเทพมหานครในปี 
พ.ศ. 2593 จะเพิม่ขึน้จากปีฐาน (พ.ศ. 2551) พืน้ที่ฝ ัง่ตะวนัตกส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯจะเกดิน้ําท่วม 
เน่ืองจากจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมากกว่าบริเวณอื่น ในขณะที่พื้นที่ฝ ัง่
ตะวนัออกแต่เพยีงบางสว่นจะไดร้บัผลกระทบจากน้ําทว่ม  

นอกจากนี้ การศกึษาดงักล่าวยงัได้วเิคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบและภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

• ผลกระทบต่อประชาชน: จาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ราว 7 แสนคนอาจไดร้บัผลกระทบจากน้ํา
ท่วมเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยในจาํนวนน้ี 2.5 แสนคนอาศยัอยูใ่นเขต
ดอนเมอืง เขตหนองจอก เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา และเขตสาธรของพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

• ผลกระทบต่ออาคารและทีพ่กัอาศยั: อาคารและทีพ่กัอาศยัในเขตดอนเมอืงประมาณ 89,000 
อาคาร จะไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วม นอกจากนี้ อาคารและทีพ่กัอาศยัจาํนวน 1.16 ลา้น
หลงั จะไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมสงูตัง้แต่ 10 ซม.ขึน้ไปในช่วงระยะเวลาน้ําท่วมต่างๆกนั 
โดยคดิเป็นบา้นพกัอาศยัประมาณ 0.9 ลา้นหลงัคาเรอืน ในจาํนวนน้ี บา้นเรอืนประมาณ 1 ใน 
3 อยูใ่นเขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน และเขตบางแคของพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และพระ
สมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ 

• ผลกระทบต่อชุมชนผูม้รีายไดน้้อย: ผูม้รีายไดน้้อยจํานวนมากทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนแออดัซึง่มี
ความหนาแน่นเฉลีย่ประมาณ 15 หลงัต่อไร ่จะสญูเสยีรายไดจ้ากน้ําทว่ม 

• ผลกระทบดา้นสาธารณสุข: โรงพยาบาลสว่นใหญ่ในเขตบางขนุเทยีน เขตบางบอน และเขต
บางแคของกรุงเทพมหานคร และอําเภอพระสมุทรเจดยี ์ จงัหวดัสมุทรปราการจะไดร้บั
ผลกระทบจากน้ําทว่ม 

• ผลกระทบดา้นการสง่น้ําและสุขาภบิาล: สถานีขนถ่ายขยะหนองแขมอาจเกดิน้ําท่วมทีค่วาม
ลกึ 50-100 ซม. ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนของสิง่ปฏกิลูออกไปยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

                                            
3    เสร ีศุภราทติย ์ (2552) ความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ และแนวทางการจดัการใน

อนาคต (กรณีศกึษา กทม. และ ปรมิณฑล), เอกสารประกอบการประชุมความคดิเหน็ดา้นกายภาพ สาธารณูปโภค การตงัถิน่ฐาน 
และการทอ่งเทีย่ว เพือ่จดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต,ิ กรงุเทพมหานคร, 3 เมษายน 2552 



 

โครงการจดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ 13 

 

  

ทัง้น้ี จากผลกระทบทีก่ลา่วไปขา้งตน้ สามารถประเมนิมลูคา่ความเสยีหายทัง้ทางตรงและทางออ้ม
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลในปี พ.ศ. 2593 คดิเป็น
มลูคา่สงูเกอืบ 1.5 แสนลา้นบาท 

3.1.3 ผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเป็นภาคเศรษฐกจิหลกัอนัหน่ึงของหลายๆ
ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย และเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของ 46 ประเทศจากประเทศดอ้ยพฒันาทัง้ 50 
ประเทศ การท่องเที่ยวจงึเป็นกจิกรรมหลกัในการแก้ไขความยากจนตามเป้าหมายการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษขององคก์ารสหประชาชาต ิสาํหรบัประเทศไทย การทอ่งเทีย่วถอืไดว้า่เป็นเสาหลกัทางเศรษฐกจิ
ของไทยทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต โดยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ทุกปี 
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยไดร้ายงานวา่ ในปี พ.ศ. 2551 มนีักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมายงัประเทศ
ไทยประมาณ 14.5 ลา้นคน สรา้งรายไดป้ระมาณ 585,870 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่ารอ้ยละ 10.04 ของ
รายไดจ้ากการสง่ออก  อยา่งไรกด็ ีแมว้า่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยจะมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้
ทุกๆปี แต่การทอ่งเทีย่วกม็คีวามเปราะบางต่อปจัจยัภายนอกสงู ตัง้แต่ปจัจยัทางสงัคม การเมอืง ตลอดจน
พิบัติภัยทางธรรมชาติ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัต้องพึ่งพา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยู่มาก การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจงึย่อมจะสง่ผลกระทบต่อ
การท่องเทีย่วของไทยทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม และเน่ืองจากภาคการท่องเทีย่วเป็นแหล่งรายไดส้าํคญั
ของไทย จงึอาจกล่าวไดว้า่ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอาจจะสง่ผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ไทยดว้ยเชน่กนั  

เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมคีวามหลากหลายทัง้โดยสภาพธรรมชาต ิระบบนิเวศ และขดี
ความสามารถในการปรบัตวั ทําใหร้ะดบัความรุนแรงหรอืผลกระทบที่จะเกดิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัไป แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาต ิเช่น สถานทีท่่องเทีย่วเพื่อดําน้ํา 
ชมปะการงั การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ การชมสตัว ์และน้ําพรุอ้น จะมรีะดบัความอ่อนไหว (sensitivity) ต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมาก ในขณะทีแ่หล่งท่องเทีย่วอื่นๆจะไดร้บัผลกระทบในแง่ของกจิกรรมการ
ท่องเที่ยว สําหรบัแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัผลกระทบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไดม้ากกว่า เช่น มกีารฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่าไม ้มรีะบบระบายน้ําและการเกบ็
กกัน้ําทีด่ ีและมรีะบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัทีเ่กดิจากภยัพบิตัธิรรมชาต ิกจ็ะทําใหส้ามารถลดระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบทีไ่ม่สามารถหลกีเลี่ยงได ้(อานนท์ สนิทวงศ์ และคณะ 2552)4ประเทศไทยมแีหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลอยู่มากมายหลายแห่งและเป็นแหล่งสร้างรายได้ในสดัส่วนสูงเมื่อเทียบกับแหล่ง
ท่องเทีย่วอื่นๆ หากถอืตามขอ้มลูทีน่ักวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาไวว้า่ โลกจะมอุีณหภูมสิงูขึน้ประมาณ 1.8-4 
องศาเซลเซยีสในช่วงศตวรรษที ่ 21 น้ี ประเทศในแถบเสน้ศนูยส์ตูรทีต่ดิชายฝ ัง่ทะเลจะไดร้บัผลกระทบ
รุนแรงกวา่แถบอื่น โดยทัง้น้ี ภยัจากมรสุมชายฝ ัง่จะมผีลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝ ัง่

                                            
4    โครงการศกึษาเพือ่ประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอนาคตต่อคลสัเตอรก์ารท่องเทีย่วของไทย, 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอต่อ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา, มนีาคม 2552 
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และมผีลต่อความปลอดภยัของแหล่งท่องเทีย่วชายฝ ัง่ ระดบัน้ําทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้จะทาํใหน้ํ้าทะเลทะลกัเขา้
ไปปนกบัน้ําจดื ทําใหน้ํ้าจดืเพื่อการอุปโภคบรโิภคมปีรมิาณลดลง ซึ่งจะสร้างปญัหาแก่อุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วตามเกาะต่างๆ ทีใ่นขณะน้ีมน้ํีาจดืในปรมิาณจาํกดัอยูแ่ลว้ การเพิม่สงูขึน้ของระดบัน้ําทะเลอาจจะ
ทําใหสู้ญเสยีแหล่งท่องเทีย่วสําคญับางแห่ง อาทเิช่น แหลมพรหมเทพ ซึ่งมแีนวโน้มทีจ่ะจมอยู่ใต้
ระดบัน้ําทะเล นอกจากนี้แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมเน่ืองจากมอีากาศทีเ่ยน็สบายเป็นสว่นหน่ึงของ
เอกลกัษณ์ ดงัเชน่ เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน เลย และ เขาใหญ่ อาจตอ้งสญูเสยีเอกลกัษณ์เหล่าน้ีไป
หากอากาศไมเ่ยน็สบายเชน่เดมิหรอืหากชว่งทีอ่ากาศเยน็มรีะยะสัน้ลงกเ็ป็นได ้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศยงัอาจอาจทําให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทเสน้ทางศกึษาระบบ
นิเวศบางแห่งไดร้บัความนิยมน้อยลง เน่ืองจากอุณหภูมทิีสู่งขึน้จะส่งผลใหพ้าหะนําโรคหลายชนิดแพร่
พนัธุร์วดเรว็ยิง่ขึน้ในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ยุงซึ่งเป็นพาหะของไขม้าเลเรยีและไขเ้ลอืดออก แมว้่า
ผลกระทบต่างๆ ต่อแหล่งทอ่งเทีย่วของไทยเหล่าน้ีจะเป็นเพยีงการคาดการณ์ แต่เน่ืองจากหลายฝา่ยต่าง
คาดการณ์ไปในทศิทางเดยีวกนั จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีท่ ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว
จะตอ้งเขา้มามบีทบาทสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัในดา้นน้ีอยา่งจรงิจงั 

งานศกึษาของ อานนท์ สนิทวงศ์ และคณะ (2552)5 ไดส้รุปความเสีย่งและผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อการทอ่งเทีย่วไวด้งัต่อไปน้ี 

การท่องเทีย่วทางทะเลดา้นชายฝ ัง่อนัดามนั: ในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ. 2563-2572 การท่องเทีย่ว
ทางทะเลในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา ภูเกต็ และกระบี ่อาจไดป้ระโยชน์จากฤดฝูนทีส่ ัน้ลง เน่ืองจากนักท่องเทีย่ว
จะมชี่วงเวลาทีส่ามารถทํากจิกรรมในทีแ่จง้ไดม้ากขึน้ถงึ 4 สปัดาห ์อย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว
และภาคบรกิารในจงัหวดัเหลา่น้ีอาจตอ้งประสบปญัหาจากภาวะขาดแคลนน้ํา หากไมม่กีารวางแผนจดัการ
น้ําโดยพจิารณาถงึปรมิาณน้ําจดืทีจ่ะลดลงอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้น 

การท่องเทีย่วเชงิเกษตรในจงัหวดัภาคตะวนัออก: ไมผ้ลและสวนเกษตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
แถบจงัหวดัระยอง จนัทบุร ีและตราด อาจไดป้ระโยชน์จากปรมิาณฝนทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย ในขณะทีอ่ากาศ
หนาวเยน็ในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นปจัจยัสําคญัในการกระตุ้นใหไ้มผ้ลออกดอกจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
อย่างไรกต็าม ภาคการท่องเทีย่วในพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามเสีย่งจากน้ําท่วมฉบัพลนัในบรเิวณทีล่าดชนั และ
น้ําทว่มขงัในทีร่าบลุม่ตอนลา่ง 

การเทีย่วปา่และผจญภยัในภาคใตต้อนล่าง: แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นป่าเขา เช่น ตามไหล่เขาและ 
ตนีเขาในเทอืกเขาบรรทดัและสงัขะครีจีะประสบกบัการเกดิฝนตกหนักถี่ครัง้ขึน้ และมคีวามเสีย่งสงูกบัน้ํา
ทว่มฉบัพลนัและดนิถลม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ตรงั สตลู ยะลา และปตัตานี 

การท่องเทีย่วเชงินิเวศและการท่องเทีย่วฤดหูนาวในจงัหวดัภาคเหนือ: การท่องเทีย่วเชงินิเวศใน
จงัหวดัภาคเหนือ เช่น การเทีย่วน้ําพุรอ้น และสถานทีท่่องเทีย่วในเขตอุทยานแห่งชาตหิรอืเขตปา่สงวน ที่

                                            
5    อา้งแลว้ 
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เป็นปา่เบญจพรรณหรอืปา่ผลดัใบ มคีวามเสีย่งต่อไฟปา่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูแลง้ ซึ่งจะแหง้แลง้มาก
ขึน้และรอ้นขึน้ 2–3 องศาเซลเซยีส สาํหรบัจงัหวดัภาคเหนือซึง่มอีากาศเยน็ในฤดหูนาวเป็นปจัจยัดงึดูด
นักท่องเที่ยว สภาวะโลกรอ้นจะมผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วในระยะยาว เน่ืองจากจํานวนวนัทีม่อีากาศ
หนาวเยน็ตํ่ากวา่ 15 องศาเซลเซยีส จะลดลงไปประมาณ 5–10 วนัต่อปีภายในอกี 20 ปี และลดลงมากกวา่ 
20 วนั ภายใน 50 ปีขา้งหน้า  แมแ้ต่ในเขตภูเขาของจงัหวดัแมฮ่่องสอน เชยีงใหม ่เชยีงราย กจ็ะมจีาํนวน
วนัที่อากาศหนาวเยน็แทบจะไม่เกนิ 60 วนัต่อปี แมว้่าจํานวนวนัทีฝ่นตกหนักจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
แต่ปรมิาณฝนโดยรวมทีเ่พิม่มากขึน้ถงึ 200 มลิลเิมตรต่อปีในบางจงัหวดัของภาคเหนือ จะทาํใหเ้กดิความ
เสีย่งต่อน้ําท่วมในพืน้ทีลุ่่ม เน่ืองจากปรมิาณน้ําท่าทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัขาดระบบการระบายน้ําและการ
วางผงัเมอืงทีด่ ี

การท่องเทีย่วเชงินิเวศและแหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน: 
ปรมิาณฝนในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่เหล่าน้ีจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในบรเิวณตะวนัตกสุดของ
ประเทศแถบเทอืกเขาตะนาวศรทีีอ่ยูร่ะหวา่งพรมแดนไทยกบัพมา่อาจมฝีนตกลดลงถงึ 300 มลิลเิมตรต่อปี 
เมือ่รวมกบัฤดรูอ้นทีอุ่ณหภูมสิงูมากขึน้ แหล่งท่องเทีย่วเหล่าน้ีจะมคีวามเสีย่งมากขึน้ต่อการเกดิไฟปา่และ
การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยงัมคีวามเสีย่งมากขึน้ทีจ่ะเกดิน้ําท่วม
ฉับพลนั และน้ําท่วมพืน้ที่ลุ่ม ซึ่งไม่เพยีงแต่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกจิกรรมการท่องเที่ยว แต่ยงัเป็นภยั
คุกคามต่อระบบนิเวศทีล่ะเอยีดอ่อนและมลีกัษณะเฉพาะในพืน้ทีอ่กีดว้ย 

ผลกระทบและความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้บ่งถงึความจําเป็นอย่างยิง่ทีภ่าคการท่องเทีย่วของไทย
จะตอ้งเตรยีมรบัมอืโดยการศกึษาวจิยั เกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองทัง้ในภาพรวมและเฉพาะพืน้ที ่
และจะตอ้งสรา้งจติสาํนึก ความตระหนักรู ้การเฝ้าระวงั การเตรยีมการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะตอ้งจดัทาํ
แผนการรองรบัและปรบัตวัทีช่ดัเจน 

3.2 ความเส่ียงและผลกระทบด้านการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร 

ภาวะโลกรอ้นจะเป็นผลดต่ีอการเพาะปลกูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว แต่จะเป็นปญัหาใหญ่ในเขต
ร้อนซึ่งอุณหภูมสิูงอยู่แล้ว ผลผลติของพชืในเขตร้อนอาจลดลงด้วยอุณหภูมทิี่เพิม่ขึ้นแมเ้พยีงเลก็น้อย 
อยา่งไรกต็าม ผลกระทบในระดบัไร่นาส่วนหน่ึงจะขึน้อยูก่บัความสามารถในการปรบัตวัของเกษตรกรและ
ความพรอ้มของเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยลดผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมทิีส่งูขึน้ และผลกระทบทางออ้มจาก
โรคและการขยายเขตรุกระบาดของแมลง 

เกษตรกรรมของไทยเป็นระบบการผลติทีต่อ้งพึง่พงิลมฟ้าอากาศเป็นหลกั เพราะพืน้ทีช่ลประทาน
ของไทยมอียู่เพยีงหน่ึงในห้าของพื้นที่เพาะปลูกทัง้หมด ซึ่งถือว่าอยู่ในอตัราที่ค่อนขา้งตํ่าเมื่อเทยีบกบั
ประเทศคู่แขง่ เน่ืองจากความผนัผวนของภูมอิากาศ ผลผลติพชืในแต่ละปีจงึมคีวามแปรปรวนและผนัแปร
ไปจากแนวโน้มในระยะยาว รูปที ่4 แสดงถงึความผนัแปรของผลผลติขา้ว และออ้ย ซึ่งเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรากฎการณ์ El Nino (แลง้) และ La Nina (ชืน้) ภาวะโลกรอ้นจงึอาจมสีว่นทาํใหภ้าคเกษตร
ของไทยซึ่งต้องพึ่งพงิดนิฟ้าอากาศมคีวามเสีย่งสูงยิง่ขึ้นไปกว่าเดมิ ในกรณีของขา้ว อุณหภูมทิี่สูงขึ้นมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลติขา้วตัง้แต่ในระยะตัง้ตวัของตน้กลา้ ระยะสรา้งช่อดอก การผสมเกสร และการ
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สะสมน้ําหนักเมลด็ จงึอาจทําใหผ้ลผลติขา้วลดลงและคุณภาพเมลด็ตํ่าลง ซึ่งจะมผีลต่อความมัน่คงทาง
อาหารและความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกในระยะยาว 

รปูท่ี 4  ความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลิตอ้อย (ภาพบน) และผลผลิตข้าว (ภาพล่าง) ท่ีผิดเพี้ยนกบัดชันีเอน็โซ  
คาํนวณโดยใช้ข้อมลูจาก FAOSTAT 

 

 

 

 
ทีม่า: ดชันีเอน็โซ จาก NOAA (2009) Multivariate ENSO Index (MEI), September 4, 2008, U.S. National Oceanic and 

Atmospheric Administration: ดชันีเอน็โซเป็นบวก หมายถงึ เอน็โซรอ้น (El Nino) ดชันีเอน็โซเป็นลบ หมายถงึ 
เอน็โซเยน็ (La Nina) 

 

ส่วนผลกระทบทางออ้มจากความแหง้แลง้และการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมบินทีสู่งซึ่งคาดว่าจะมกีาร
เปลีย่นแปลงมากกวา่ในพืน้ทีร่าบนัน้ มอีาทเิช่น การรุกระบาดของโรคและแมลง ในประเทศไทยมหีลกัฐาน
ทีพ่บว่า แมลงบัว่ (Oseolia oryzae, Wood-mason) ซึ่งเป็นแมลงศตัรูสาํคญัของขา้วในนาบรเิวณตนีเขา 

-2.5 

-1.5 

-0.5 

0.5

1.5

1950 1970 1990 2010

Yi
el

d 
de

vi
at

io
n 

fro
m

 tr
en

d 
(t/

ha
)

-400

-200

0

200

400

Yi
el

d 
de

vi
at

io
n 

fro
m

 tr
en

d 
(k

g/
ha

)



 

โครงการจดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ 17 

 

  

(400–500 เมตร) ในภาคเหนือมานาน ไดเ้ริม่รุกระบาดขึน้ไปในทีน่าทีส่งูถงึ 1,000 เมตร กลายเป็นปญัหา
เฉพาะถิน่ ปญัหาในลกัษณะต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะโลกรอ้นดงัที่กล่าวมานี้ จําเป็นต้องแก้ไขโดย
ผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (เช่น ความรูเ้กี่ยวกบัพนัธุ์พชืพืน้เมอืงทีท่นแลง้ ทนฝน และมคีวามทนทาน
ต่อแมลงจากต่างถิน่ เป็นตน้) กบังานวจิยัทีผ่นวกความรูว้ชิาการเกีย่วกบัสรรีะทางนิเวศและพนัธุศาสตรก์บั
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อแสวงหาพนัธุ์พชืทีส่ามารถทนแมลงและสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้
สามารถปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลายของนาในทีส่งู 

นอกจากนี้ ความเสีย่งทีเ่พิม่สงูขึน้ทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งพฒันาการเกษตรทีป่ระณีตขึน้และแมน่ยาํ
ขึน้ เช่น การใหน้ํ้าและปุ๋ ยในจงัหวะเวลาและปรมิาณทีพ่อดกีบัธาตุอาหารทีม่อียู่ในดนิ และตอ้งบูรณาการ
การเฝ้าระวงัและการวจิยัเขา้ดว้ยกนัเพือ่ตดิตามตรวจสอบปญัหา 

ระบบนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศน์ป่าไมเ้ป็นแหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก และในทํานองเดยีวกนั การสญูเสยีพืน้ทีป่่า
และทําใหพ้ืน้ทีป่่าเสื่อมโทรมจะทําใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 
จากการประเมนิของ IPCC ปา่ไมด้ดูซบัคารบ์อนประมาณ 2.6 พนัลา้นตนั และการทาํลายปา่ปลดปล่อย
คาร์บอนประมาณ 1.6 พนัล้านตนั การปล่อยคาร์บอนจากการสูญเสยีป่าซึ่งมกัเกดิขึ้นในประเทศกําลงั
พฒันาในเขตรอ้นสามารถคดิไดเ้ป็นรอ้ยละ 20 ของการปลอ่ยคารบ์อนของโลก อุณหภูมิที่สูงขึ้น จํานวน
วนัทีฝ่นไม่ตกมากขึน้จะมผีลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ปา่ไม ้และก่อใหเ้กดิผลกระทบทางออ้มต่างๆ 
เชน่ ความเสีย่งในการเกดิไฟปา่สงูขึน้ การยา้ยถิน่ทีอ่ยูข่องสตัวป์า่ และการรุกระบาดของแมลง ซึง่ลว้นแต่
มผีลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ และการใชป้า่เพือ่การท่องเทีย่วในระยะยาว (แผนแมบ่ทดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื, 2552) 

ความสามารถในการกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกของปา่ไมใ้นประเทศไทยขึน้อยูก่บัชนิดของปา่ ตัง้แต่ 
14.5 ตนัต่อไรส่าํหรบัปา่เตง็รงั 25.6 ตนัต่อไรส่าํหรบัปา่ชายเลน  27.6 ตนัต่อไรใ่นปา่เบญจพรรณ ไปจนถงึ 
42.8 ตนัต่อไร่สําหรบัปา่ดงดบิ เมื่อป่าเหล่าน้ีถูกทําลาย กจ็ะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนทีก่กัเกบ็ไวใ้นมวล
ชวีภาพและใตด้นิออกมา ในปจัจุบนั ประเทศไทยมอีตัราการสญูเสยีพืน้ทีป่า่ประมาณรอ้ยละ 1.2 ต่อปี การ
สญูเสยีพืน้ทีป่า่เกดิจากการลกัลอบตดัไม ้การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และไฟปา่ทีเ่กดิขึน้ซํ้าซาก 
ซึง่ทําใหค้วามสมบูรณ์ของปา่ลดลงเรื่อยๆ และอาจทําใหร้ะบบนิเวศน์เปลีย่นสภาพไป นอกจากนี้ ฝุน่และ
ละอองผงถ่านจากไฟป่าอาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น ทําใหอุ้ณหภูมสิูงขึ้น 
และกระบวนการเกดิเมฆและฝนถูกจํากดัลง การหาวธิคีวบคุมไฟปา่ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม รวมทัง้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารควบคุมไฟปา่ไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบั
สงูเพือ่รองรบัปญัหาโลกรอ้น 

นอกจากนี้ การสูญเสยีพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ือง ทัง้ๆที่รฐัได้ทุ่มเทงบประมาณและกําลงัคนเพื่อ
ป้องกันการบุกรุกทําลายป่ามากขึ้น ทําให้มีความจําเป็นต้องแสวงหานวตักรรมการจดัการใหม่โดย
ประชาชนในพืน้ทีม่สี่วนร่วม รวมทัง้นวตักรรมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิแบบการปลูกป่าสลบักบัปา่ธรรมชาต ิ
(mosaic approach) และการฟ้ืนฟูปา่ไปพรอ้มๆกบัการทาํมาหากนิของประชาชน    



18 แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2562  

 
3.3 ความเส่ียงและผลกระทบด้านสขุภาพและการสาธารณสขุ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้นมผีลกระทบต่อสุขภาพทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ผลกระทบทางตรงเกิดจากการสมัผสัหรือได้ร ับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ เช่น อุณหภูมทิีส่งูขึน้ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีน้ําในร่างกาย ภาวะเครยีด และ heat stroke หรอื 
การไดร้บับาดเจบ็จากผลกระทบของพายุ เป็นตน้ ส่วนผลกระทบทางออ้มเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงใน
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งทําให้เอื้อต่อการกระจายหรือการระบาดของโรคมากขึ้น  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางชวีวทิยาของยุงนําโรคมาลาเรยี และความชุกชุมและชวีนิสยัของยุงพาหะนําโรคอื่นๆ 
รวมทัง้โรคไขเ้ลอืดออก เป็นตน้ นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศยงัก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อ
โรคต่างๆมากขึน้ เช่น โรคระบาดที่มากบัน้ําท่วม อหวิาตกโรค และโรคอุจจาระร่วง ความแห้งแล้งและ
ความรุนแรงของภยัพบิตัธิรรมชาตกิ่อใหเ้กดิการขาดแคลนน้ําและอาหาร รวมทัง้ภาวะทุพโภชนาการ กลุ่ม
ประชากรที่มคีวามเปราะบางต่อผลกระทบทางสุขภาพมากที่สุด ได้แก่ คนชรา เด็ก ผู้ป่วยที่มสีุขภาพ
รา่งกายอ่อนแอ และประชากรทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีภู่มศิาสตรท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศมากทีส่ดุ โดยฉพาะอยา่งยิง่ประชากรในประเทศกาํลงัพฒันาทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัรองรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศน้อยกวา่ประเทศพฒันาแลว้ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีก่าํลงัเกดิขึน้ภายใตโ้ลกาภวิตัน์จะทาํใหก้ารป้องกนัและควบคุม
โรคติดเชื้อมคีวามยากลําบากมากขึ้น ความท้าทายสําคญัอนัหน่ึงก็คอืการเดนิทางและการยา้ยถิ่นของ
ประชากรซึ่งทําให้ไม่สามารถจดัการปญัหาภายในขอบเขตดนิแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งได้ เมื่อ
พจิารณาสถานการณ์ดา้นสาธารณสุขของไทยในอดตี จะพบว่าปญัหาส่วนใหญ่เกดิจากปญัหาโรคตดิต่อที่
เกดิจากน้ําและอาหารเป็นสื่อ หรอืมแีมลงเป็นพาหะนําโรค เช่น โรคมาลาเรยี โรคไขเ้ลอืดออก และโรค
เทา้ชา้ง การดําเนินงานดา้นสาธารณสุขทัง้ทีเ่ป็นมาตรการกําจดั ควบคุม และส่งเสรมิการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัอย่างต่อเน่ืองในหลายทศวรรษที่ผ่านมาทําให้โรคติดต่อบางชนิดที่เคยระบาดลดลงหรือหายไป 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มปีรากฏการณ์ของโรคติดต่อที่เคยเกิดขึ้นในอดตีบางชนิด
กลบัมาระบาดใหมห่รอืระบาดซํ้ามากขึน้ในบางพืน้ที ่เชน่ โรคไขเ้ลอืดออกในเขตเมอืง และไขม้าลาเรยีตาม
พื้นที่ชายแดน รวมทัง้โรคชิคุนกุนยา ซึ่งพบระบาดครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2501 ที่
กรุงเทพมหานคร จากนัน้พบเป็นบางปี และไมพ่บอกีหลงั พ.ศ. 2513 แต่กลบัมาระบาดอกีในช่วง 2 ปี ที่
ผา่นมา กลา่วคอื ระบาดในปี พ.ศ. 2551 ในจงัหวดันราธวิาสและปตัตานี และลา่สดุในชว่งตัง้แต่พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 เป็นตน้มาในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัภาคใตข้องไทย นอกจากนี้ ยงัพบวา่ความเสีย่งจากพาหะนําโรค
มเีพิม่มากขึ้น เช่น ค้างคาวในไทยมคีวามเสี่ยงในการเป็นพาหะนําโรคเชื้อไวรสัอีโบล่าไม่น้อยกว่าใน
แอฟรกิา เป็นตน้ 

ในงานศกึษาหนึ่งทีพ่จิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อความเสีย่งในการ
เกดิโรคในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก โดยใชข้อ้มลูสถานการณ์ไขเ้ลอืดออกของไทยเป็นหน่ึงในกรณีศกึษา 
พบว่าดชันีการเพิม่ขึน้ของยุงอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมคีวามสมัพนัธ์กบัจํานวน
ผูป้ว่ยทีเ่พิม่สงูขึน้ (Patz and Olson, 2006) นอกจากนี้ อุณหภูมทิีส่งูขึน้ยงัมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกอกีดว้ย  
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แมว้่ายงัไม่มกีารศกึษาที่สามารถคาดการณ์ถงึผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศได้อย่างชดัเจน แต่ปรากฏการณ์ของการเกดิโรคติดเชื้ออุบตัิใหม่ (เช่น โรคซาร์ส โรค
ไขห้วดันก และโรค H1N1 หรอืไขห้วดัใหญ่ 2009) หรอืโรคอุบตัซิํ้า (เชน่ ไขม้าลาเรยี ไขเ้ลอืดออก โรค
ชคิุนกุนยา และโรคเทา้ชา้ง) ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมาทําใหน้ักวชิาการดา้นโรคตดิเชือ้ของไทยเชื่อว่า   
การเกดิขึน้ใหมข่องโรคตดิต่อบางชนิด หรอืการพบโรคทีร่ะบาดในพืน้ทีแ่ถบอื่นของโลกในประเทศไทยมาก
ขึน้น่าจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก ในขณะเดยีวกนั สถติกิารเกดิโรคตดิเชือ้
อุบตัใิหม่กท็ําใหค้าดการณ์ได้ว่า โรคตดิเชื้ออุบตัใิหม่จะเป็นปญัหาสําคญัของประเทศไดใ้นอนาคต จงึมี
ความจาํเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ 

 ในการจดัประชุมระดมสมองกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุภายใตก้ารจดัทาํแผนแมบ่ทฉบบัน้ี ได้
มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัเกีย่วกบัระบบสาธารณสขุของไทยเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดงัน้ี 

(1) ปรบัระบบการเฝ้าระวงัโรค โดยเฉพาะโรคตดิต่อทีเ่กดิจากสตัวส์ู่คน (zoonotic diseases)
โรคตดิต่อทีม่แีมลงเป็นพาหะ (vector-borne diseases) โรคตดิต่อทีม่น้ํีาและอาหารเป็นสื่อ 
(water-borne and food-borne diseases) 

(2) ปรบัระบบบรกิารสุขภาพ เพื่อใหส้ามารถรองรบัผูป้่วยจากโรคตดิเชื้ออุบตัใิหม่ใหไ้ดร้บัการ
วนิิจฉยัและรายงานโรคไดท้นักาล 

(3) สรา้งระบบเฝ้าระวงัสุขภาพในพืน้ทีเ่สีย่งทีจ่ะทาํใหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูการสมัผสัสิง่แวดลอ้ม
กบัผลลพัธท์างสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้มลูแนวโน้มสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญักบัอุบตักิารณ์
ของโรค การระบาดของโรค รวมทัง้โรคต่างๆทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

(4) ประยุกต์ใชร้ะบบขอ้มูลภูมศิาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล เชื่อมโยง และบูรณาการขอ้มูลต่างๆสําหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจที่ดเีพื่อรองรบั
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(5) สนับสนุนการวจิยัในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถาบนัการศกึษาเพื่อการป้องกนัและ
คุม้ครองดา้นสุขภาพ เช่น การวจิยัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบังานดา้นระบาดวทิยา 
ดา้นเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

(6) พฒันาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัมติิด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศกบัปญัหาดา้นสุขภาพทีจ่ะตามมาในชุมชน เช่น ปญัหาการจดัหาน้ําสะอาด 
การดูแลกลุ่มประชากรที่เปราะบาง และการป้องกันการติดต่อของโรคในชุมชน รวมทัง้
สนบัสนุนใหม้กีารวางแผนและฝึกซอ้มทมีงานและระบบงานเพือ่เตรยีมการรบัมอืภยัพบิตัหิรอื
ภยัรา้ยแรงจากธรรมชาต ิ

(7) สื่อสารกบัสาธารณะ โดยเฉพาะกบัประชาชนในพื้นที่เสีย่ง ใหม้คีวามตระหนักและสามารถ
ป้องกนัความเสีย่งดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และปรบัตวั
เพือ่ใหอ้ยูร่อดในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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4. สถานการณ์การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  

จากขอ้มลูของสถาบนัทรพัยากรโลก (World Resources Institute) ก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดทีเ่กดิ
จากกจิกรรมของมนุษยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2493–2543 มปีรมิาณสงูถงึกวา่หน่ึงลา้นลา้นตนั CO2 ในจาํนวนนี้
เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ทยปลอ่ยคดิเป็น 3.8 พนัลา้นตนั ซึง่คดิเป็นปรมิาณตํ่ากวา่รอ้ยละ 0.35 และจดัเป็น
ชาตทิีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นอนัดบัที ่42 ของโลก หากพจิารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 
พ.ศ. 2548 จะพบวา่ ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมทัง้สิน้ 367 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 0.95 ของ
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยออกมาทัว่โลก และจดัเป็นอนัดบัที่ 24 ของโลก อย่างไรกด็ ีเมื่อคดิเป็น
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวัแลว้ ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประมาณ 5.6 ตนัต่อคน 
ตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ของโลกซึง่อยูท่ีป่ระมาณ 5.8 ตนัต่อคน และจดัเป็นอนัดบัที ่71 ของโลก  หากใชค้่าความ
เขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเทยีบกบัขนาดเศรษฐกจิ หรอืต่อ GDP (Emission intensity per 
GDP) ใน พ.ศ. 2548 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจกคดิเป็น 789 ตนัต่อลา้นเหรยีญสากล หรอื
ประมาณ 50 ตนัต่อหน่ึงลา้นบาท ซึง่แมจ้ะตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของเอเชยี (853 ตนัต่อลา้นเหรยีญสากล) แต่กส็งู
กวา่คา่เฉลีย่ของอาเซยีน (747 ตนัต่อลา้นเหรยีญสากล) และของโลก (602 ตนัต่อลา้นเหรยีญสากล) 

ในกระบวนการจดัทําแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ไดพ้จิารณาครอบคลุม
ถงึระบบหรอืภาคสว่นในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงในการก่อปญัหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศรว่มกบัประเทศอื่นๆ ในโลกตามกรอบแนวคดิของ IPCC สาํหรบัประเทศไทย ภาคสว่นทีม่ ี
บทบาทสําคญัในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ภาคพลงังานและอุตสาหกรรม จึงได้กําหนดให้มี
กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งและผลกระทบต่อภาคสว่นดงักลา่ว เป็นกลุม่ที ่4  

4.1 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากภาคพลงังานและอตุสาหกรรม 

หากแยกตามประเภทของก๊าซเรอืนกระจกจะพบว่า ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 3 ชนิด
เป็นหลกั ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มเีทน และไนตรสัออกไซด์ ตามขอ้มูลของ World Resources 
Institute (WRI) ในปี พ.ศ. 2548 ภาคเศรษฐกจิของไทยทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ภาค
พลงังานและอุตสาหกรรมซึง่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 72.47 โดยปล่อยก๊าซ CO2 เป็น
หลกั ถดัมาคอืภาคการเกษตร ซึง่ปลอ่ยก๊าซมเีทน และไนตรสัออกไซดเ์ป็นหลกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.28 ของ
ก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดของไทย และสดุทา้ยคอืกจิกรรมกาํจดัของเสยีและสิง่ปฏกิลูซึง่ปล่อยก๊าซมเีทนและ 
CO2 คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ของก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด (รปูที ่5) 
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สําหรบักรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ภาคคมนาคมขนส่ง
เป็นภาคทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากที่สุด ใน พ.ศ. 2550 ภาคคมนาคมขนส่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกคดิ
เป็นรอ้ยละ 37.68 รองลงมาคอืภาคการผลติไฟฟ้าคดิเป็นรอ้ยละ 33.37 ถดัมาคอืขยะมลูฝอยและน้ําเสยีซึง่
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 12.16 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 19.86 ของก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด 
ทัง้สามภาคสว่นน้ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 90.91 (Bangkok Assessment Report on 
Climate Change 2009) 

ภาคเกษตรกรรมมสีว่นในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและทาํหน้าทีด่ดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
มากกัเกบ็ไวใ้นมวลชวีภาพ เช่น ในต้นไม ้ในดนิ และในซากสตัว์ ก๊าซมเีทนมทีี่มาจากการทํานาขา้วใน
สภาพขงัน้ํา และการขาดการจัดการอาหารและของเสียจากปศุสตัว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่าง
เหมาะสม ก๊าซไนตรสัออกไซดเ์กดิจากการใชปุ้๋ ยไนโตรเจน รวมทัง้การใหอ้าหารสตัวบ์กและสตัวน้ํ์ามากจน
เหลอืตกคา้งและเกดิกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซไนตรสัออกไซด์ หรอืจากกระบวนการหมกัและย่อย
สลายปสัสาวะและอุจจาระสตัว ์สาํหรบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดน์ัน้มสีาเหตุมาจากการเผาเศษวสัดุเหลอืใช้
จากภาคเกษตรกรรมและวชัพชื นอกจากนี้ การขยายพืน้ทีเ่กษตรกรรมเขา้ไปในพืน้ทีป่่าไมซ้ึ่งเป็นแหล่ง
เกบ็กกัก๊าซคาร์บอนตามธรรมชาต ิทําใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงและลดลงของพนัธ์พชืคลุมดนิที่มคีวาม
หลากหลายและมปีระสทิธภิาพสูงในการดูดซบัน้ําตามธรรมชาต ินํามาซึ่งการชะล้างพงัทลายและความ
เสือ่มโทรมของดนิ  

อย่างไรกด็ ีโดยทัว่ไปการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากภาคเกษตรกรรมถอืวา่อยู่ในระดบัที่
น้อยมากเมื่อเทยีบกบัก๊าซทีเ่กดิจากการเผาเชือ้เพลงิฟอสซลิในภาคการผลติพลงังาน การคมนาคมขนส่ง 
และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ว่นใหญ่ทีเ่กดิจากการเผาวสัดุการเกษตร เช่น ฟาง
ขา้ว ตอซงัขา้วโพด และการเผาใบอ้อยก่อนตดัจะถูกดูดซบักลบัเขา้ไปในชวีมวลอีกครัง้เมื่อถึงฤดูกาล
เพาะปลูกต่อไป  เน่ืองจากประเทศไทยมพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วประมาณรอ้ยละ 6 ของพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วใน
โลก จงึมกีารประเมนิว่า ประเทศไทยน่าจะมสี่วนในการปล่อยก๊าซมเีทนจากนาขา้วในสดัส่วนร้อยละ 6 
เช่นกนั สาํหรบัก๊าซไนตรสัออกไซดน์ัน้ มทีีม่าทัง้หมดจากการใชปุ้๋ ยเคม ีระหวา่ง พ.ศ. 2545 จนถงึ พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยใชปุ้๋ ยไนโตรเจนประมาณ 1.13 ลา้นตนัต่อปี หรอืประมาณรอ้ยละ 1 ของปุ๋ ยไนโตรเจนที่
ใชใ้นโลกแต่ละปี  

แม้ในปจัจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรจะถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับภาค
พลงังานและอุตสาหกรรมและภาคการขนสง่ แต่เน่ืองจากสนิคา้เกษตรเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่คีวามสาํคญัของ
ไทยซึง่ตอ้งพึง่พาตลาดต่างประเทศ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัตวัเพือ่ชว่ยบรรเทาปญัหาโลกรอ้น ทัง้ในดา้น
ของการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกจากชัน้บรรยากาศมาตรงึไวใ้นตน้พชื 
ซากสตัวแ์ละดนิ 
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5. การดาํเนินการด้านการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

กระแสความตื่นตวัดา้นปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทําใหห้น่วยงานต่างๆในภาครฐั
จดัทําแผนหรอืโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปญัหาที่
จะเกดิขึน้ แผนงานและโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโดยตรง ไดแ้ก่ 

5.1 แผนบรรเทาภาวะโลกรอ้นด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. 2551–2554 

เป็นแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัใินหลกัการจากคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดย
ให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาตินําแผนนี้ไปบูรณาการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปญัหาดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของประเทศ แลว้จงึมาเสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้หน่ึง  

แผนบรรเทาภาวะโลกรอ้นดา้นเกษตรมกีรมพฒันาที่ดนิเป็นหน่วยประสานงานหลกั ดําเนินการ
รว่มกบั 8 หน่วยงาน คอื กรมวชิาการเกษตร กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสตัว ์กรมชลประทาน สาํนัก
ฝนหลวงและการบนิเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และสาํนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

การดาํเนินงานประกอบดว้ย 3 ยุทธศาสตร ์คอื (1) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการองคค์วามรู ้(2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา และ (3) ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์เผยแพร่ การ
ประชาสมัพนัธ์ และพฒันาบุคลากร งบประมาณดําเนินงานตลอด 4 ปีคดิเป็นจํานวนเงนิรวม 1,013.68 
ลา้นบาท โดยจะเน้นการดําเนินงานในพืน้ทีท่ีป่ลกูพชืเศรษฐกจิ และพืน้ทีนํ่าร่อง 9 ลุ่มน้ําสาขาทีเ่ป็นพืน้ที่
เสีย่งต่อการเกดิความแหง้แลง้และเสือ่มโทรมซํ้าซากจาํนวน 18.6 ลา้นไร ่

ทัง้น้ี ไดแ้บง่แผนการดาํเนินงานออกเป็น 5 ดา้น ซึง่มสีาระสาํคญั ไดแ้ก่  

(1) แผนงานดา้นพชื ศกึษาผลกระทบของการปลูกพชืทีม่ต่ีอภาวะโลกรอ้น การปรบัตวัของชนิด
และพนัธุพ์ชืต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะโลกรอ้น การปลกูไมย้นืตน้เพือ่ใหเ้ป็นพืน้ทีด่ดูซบั
น้ําตามธรรมชาตแิละกกัเกบ็คารบ์อนไวใ้นเน้ือไมแ้ละรากไม ้การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและการ
ปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้เศรษฐกจิในเขตปฏริูปทีด่นิ และจดัทําแผนทีพ่ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการ
ปลกูพชืพลงังานทดแทน เป็นตน้ 

(2) แผนงานดา้นดนิ ศกึษาการปลดปล่อยก๊าซมเีทนในนาขา้วและการกกัเกบ็คาร์บอนในดนิเขต
ร้อน จดัทําแผนที่ปริมาณคาร์บอนและอินทรียวตัถุในกลุ่มชุดดินต่างๆ ศึกษามาตรการ 
เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรกัษ์ดินและน้ํา การเก็บรกัษาน้ําในสระน้ําของ
เกษตรกร และลดการระเหยจากดนิ เป็นตน้ 

(3) แผนงานด้านน้ํา ศกึษาเพื่อวางระบบและตดิตัง้โทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตอืนภยัลุ่มน้ํา 
ตดิตัง้เครือ่งมอืเพือ่สาํรวจตดิตามระดบัน้ํา อตัราการไหลของน้ํา และปรมิาณน้ําฝน 
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(4) แผนงานด้านปศุสตัว์และประมง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมน้ํิาและทรพัยากร
ประมงทัง้ประมงน้ําจดืและทะเล การอพยพเคลื่อนยา้ยของสตัวน้ํ์า เพื่อใหท้ราบผลกระทบที่
เกดิจากโลกรอ้น ศกึษาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคปศุสตัว์ อนัไดแ้ก่ โคนม 
สุกร และสตัวปี์ก เช่น การจดัการของเสยีภายในฟารม์ใหเ้กดิประโยชน์ และการจดัระบบการ
ผลติสตัวท์ีส่ามารถปรบัตวัและทนทานต่อสภาพอากาศทีร่อ้นขึน้ เป็นตน้ 

(5) แผนงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบัการเกษตร รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มลูพชื 
ดนิ น้ํา การประมง การปศุสตัว์ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถนํา
ขอ้มูลไปใชแ้ก้ไขปญัหาและปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ตดิตามผลกระทบ
จากความแหง้แลง้โดยใชเ้ทคโนโลยดีาวเทยีมและระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเ์พือ่ป้องกนั
และแกไ้ขภาวะความเป็นทะเลทรายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรบัมอืกบัพืน้ทีเ่สีย่งภยั
ทางการเกษตร รวมทัง้กําหนดพืน้ทีแ่ละแนวทางในการช่วยเหลอืเกษตรกรทีเ่ผชญิกบัปญัหา
ภยัแลง้ รณรงคเ์รื่องการไถกลบตอซงัเพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก ขยายผลการรณรงคไ์ถกลบตอ
ซงั และการจดัการดิน น้ํา และพชื เพื่อให้เกษตรกรรบัทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ปลูก
จติสํานึกและใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเพื่อรบัมอืกบัภาวะโลกรอ้นไดอ้ย่างถูกต้อง และพฒันา
บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหาน้ีอย่าง
แทจ้รงิและถูกตอ้ง เป็นตน้ 

5.2 แผนปฏิบติัการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรงุเทพมหานคร  
พ.ศ. 2550–2555 

จดัทําขึน้โดยกรุงเทพมหานคร และผ่านการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชน กําหนดแนวทาง
เพือ่บรรเทาปญัหาภาวะโลกรอ้นไว ้5 แนวทาง คอื 

(1) การพฒันาระบบขนส่งมวลชนและการปรบัปรุงระบบจราจร เช่น สนับสนุนให้เกิดระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนรวม 4 โครงการ ปรบัปรุงและพฒันาเสน้ทางเดนิรถโดยสารประจาํทาง 
การเพิม่ประสทิธภิาพถนนโดยการพฒันาระบบโครงขา่ยถนน ปรบัปรุงเสน้ทางขนสง่ทางน้ํา 
พฒันาทางเดนิเทา้ และทางจกัรยาน เป็นตน้ 

(2) การส่งเสรมิการใช้พลงังานทางเลอืก โดยรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนเพิม่สดัส่วนการใช้
เชือ้เพลงิชวีมวลในน้ํามนัปิโตรเลยีม เชน่ การใชแ้ก๊สโซฮอล ์และไบโอดเีซล เป็นตน้ 

(3) การปรบัปรุงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคาร (Green Building) ไดแ้ก่ การปรบัปรุงและการ
กาํหนดประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของอาคารขนาดใหญ่ ตามเกณฑก์ารอนุรกัษ์พลงังานใน
อาคารขนาดใหญ่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์ให้
ประชาชนประหยดัไฟฟ้า เช่น การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ใชเ้ครื่องใช้
ฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของ
เครือ่งปรบัอากาศ และการระบายอากาศในอาคาร เพือ่ชว่ยลดการใชพ้ลงังาน 
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(4) การจดัการขยะและน้ําเสยี เชน่ สง่เสรมิการรไีซเคลิ การแปรรปูขยะเป็นพลงังาน (Waste-to-

Energy) และกําหนดแนวทางในการกําจดัมลูฝอยและบาํบดัน้ําเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่
ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(5) การเพิม่พื้นทีส่เีขยีวเพือ่เพิม่แหล่งดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการปลูกต้นไมใ้น
สวนสาธารณะ รมิถนน คูคลอง และโรงเรียน รณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้ยนืต้นมากขึ้น 
รวมทัง้การปลกูปา่ชายเลนเพือ่ลดปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลบางขนุเทยีน 

5.3 แผนอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2551–2554 

ภายใตย้ทุธศาสตรพ์ลงังานแหง่ชาต ิกระทรวงพลงังานไดจ้ดัทาํแผนอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2551 – 
2554 ซึง่ประกอบดว้ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลดก๊าซเรอืนกระจกจากภาคพลงังานและอุตสาหกรรมโดยตรง 
2 ดา้น ดงัน้ี 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพือ่ใหโ้รงงานและอาคารปรบัปรุงประสทิธภิาพใน
การใชพ้ลงังาน โดยจะเร่งประกาศใชม้าตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขัน้ตํ่าและขัน้สงู
กบัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และวสัดุเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานทีผ่ลติและใชใ้นประเทศ รวมทัง้การ
ติดฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5) และรณรงค์ให้ใช้หลอด
ตะเกยีบแทนหลอดไส ้นอกจากนี้ จะสง่เสรมิการลงทุนในโครงการพฒันาระบบขนสง่คนและ
สนิคา้ เชน่ ระบบโลจสิตกิส ์การขนสง่ทางรถไฟ และทางเรอื เป็นตน้ ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกบัการประหยดัน้ํามนัเชื้อเพลงิ การเลอืกใช้น้ํามนัเชื้อเพลงิให้ถูกประเภท และการ
สง่เสรมิการใชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน (eco-car) ในระยะ 5 ปีขา้งหน้า 

(2) การส่งเสรมิพลงังานทดแทน ใหม้สีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดภายใน 
พ.ศ. 2565 ในจํานวนน้ีประกอบดว้ยพลงังานหมุนเวยีนรอ้ยละ 14.2 ไดแ้ก่ การผลติก๊าซ
ชวีภาพจากฟาร์มสุกร โรงงานมนัสําปะหลงั และน้ําเสยีจากโรงงาน การผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานน้ํา การแปรรูปขยะและวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรเป็นพลงังาน ส่งเสรมิพลงังาน
จากลม และแสงอาทติย์โดยมแีผนปฏบิตัิการและรายละเอียดวธิดีําเนินการอย่างชดัเจน 
กําหนดเป้าหมายใหม้กีารใชเ้อทานอล 2.4 ลา้นลติรต่อวนั และไบโอดเีซล 3 ลา้นลติรต่อวนั 
นอกจากนี้ ในช่วง พ.ศ. 2551–2553 จะมกีารดําเนินการเพื่อเตรยีมความพรอ้มในเรื่อง
โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การผลติไฟฟ้าจากพลงังานปรมาณู 

6. พนัธกรณีระหว่างประเทศและแรงกดดนัจากภายนอก 

ประเทศไทยเป็นภาคอีนุสญัญาวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (UNFCCC) ค.ศ. 1992 
และพธิสีารเกยีวโตภายใต้อนุสญัญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ค.ศ. 1997 ซึ่งยดึหลกัความ
รบัผดิชอบร่วมกนัแต่แตกต่างกนั (common but differentiated responsibilities) กล่าวคอื ทัง้ UNFCCC 
และพธิสีารเกยีวโตกําหนดใหป้ระเทศพฒันาแลว้ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบหลกัในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
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กระจก เน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศเหล่าน้ีในยุคของการพฒันาอุตสาหกรรมในช่วง
กวา่ 150 ปีทีผ่า่นมาเป็นตน้เหตุสาํคญัของปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในปจัจุบนั รฐัเหล่าน้ีจงึ
มคีวามรบัผดิชอบทางประวตัศิาสตร์ (historical responsibility) ในการบรรเทาปญัหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้ ยังมีพันธกรณีต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน การถ่ายทอด
เทคโนโลยทีี่จําเป็นแก่ประเทศกําลงัพฒันาในการปฏิบตัิตามอนุสญัญา รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายจากปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมากเป็นพเิศษ 
ในการปรบัตวัเพือ่เตรยีมรบัความเสยีหายนัน้  

พธิสีารเกยีวโตกําหนดใหร้ฐัภาคทีีเ่ป็นประเทศพฒันาแลว้ซึง่ถูกจดัอยูใ่นภาคผนวกที ่1 (Annex 1 
countries) ของ UNFCCC มีหน้าที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อคํานวณเป็นก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ลว้คดิเป็นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 จากระดบัทีป่ระเทศกลุ่มน้ีเคยปล่อยเมือ่ พ.ศ. 2533 
(ค.ศ.1990) ภายในช่วงระยะเวลาระหวา่ง ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551 – 2555) ก๊าซเรอืนกระจกทีนํ่ามา
คาํนวณไดป้ระกอบดว้ยก๊าซทีก่ําหนดไวใ้น Annex A ตามพธิสีารเกยีวโต ไดแ้ก่ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) มเีทน (CH4) ไนตรสัออกไซด ์(N2O) ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) เปอรฟ์ลูออโรคารบ์อน 
(PFCs) และ ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลอูอไรด ์(SF6) สาํหรบัภาระความรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกของ
แต่ละประเทศในกลุ่มภาคผนวก 1 ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้น Annex B โดยคาํนวณตามฐานเดมิของ
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละประเทศ ทาํใหร้ฐัภาคใีนกลุม่ภาคผนวก 1 มหีน้าทีต่อ้งลดหรอืสามารถ
เพิม่การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากระดบัของปี พ.ศ. 2533 ไมเ่ท่ากนั เช่น รฐัภาคใีนกลุ่มสหภาพยุโรปตอ้ง
ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมลงรอ้ยละ 8 สหรฐัอเมรกิาลดลงรอ้ยละ 7 แคนาดา ญี่ปุน่ ฮงัการ ีและ
โปแลนด ์ลดลงรอ้ยละ 6 และสหภาพโซเวยีต ยเูครน และนิวซแีลนด ์ลดลงรอ้ยละ 0 เป็นตน้  

6.1 การเจรจาเพ่ือกาํหนดพนัธกรณีในการลดกา๊ซเรือนกระจกหลงั ค.ศ. 2012 

เน่ืองจากพนัธกรณีในการลดก๊าซเรอืนกระจกตามทีก่ําหนดในพธิสีารเกยีวโตจะใชบ้งัคบัไดจ้นถงึ 
ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และประชาคมโลกยอมรบัวา่ เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกตามทีก่ําหนดไว้
ช่วงระยะเวลาแรกของพธิสีารยงัไม่เพยีงพอที่จะรองรบัผลกระทบที่จะเกดิจากปญัหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศได ้จงึตอ้งมกีระบวนการเจรจารอบใหมเ่พือ่กําหนดพนัธกรณีในการลดก๊าซเรอืนกระจกให้
เขม้งวดขึน้ ในการประชุมสมชัชารฐัภาคคีรัง้ที ่13 (COP-13) ทีน่ครบาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี ระหวา่ง
วนัที ่3 – 14 ธนัวาคม ค.ศ. 2007 ทีป่ระชุมมมีตริบัรองแผนปฏบิตักิารบาหล ีหรอืทีเ่รยีกวา่ Bali Roadmap 
หรอื Bali Action Plan ซึง่กาํหนดกระบวนการเจรจาโดยมเีป้าหมายทีจ่ะจดัทาํขอ้ตกลงใหแ้ลว้เสรจ็เพือ่ขอ
การรบัรองจากรฐัภาคใีนการประชุมสมชัชารฐัภาคคีรัง้ที ่15 (COP-15) ทีน่ครโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก์ ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2009 แผนปฏบิตักิารบาหลไีดแ้บ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น 2 สว่น 
โดยอาศยัคณะทาํงานเฉพาะกจิดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อกําหนดพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกของรัฐภาคีใน
ภาคผนวก 1 ตามพธิสีารเกยีวโต (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for 
Annex I Parties under the Kyoto Protocol หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ AWG-KP) เจรจาเพือ่กาํหนด
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เป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการลดก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัประเทศพฒันาแลว้ภายหลงั 
ค.ศ. 2012 หลงัจากพธิสีารเกยีวโตฉบบัปจัจุบนัหมดอายลุง 

(2) คณะทํางานเฉพาะกจิว่าดว้ยความร่วมมอืระยะยาวภายใตอ้นุสญัญา (Ad Hoc Working 
Group on Long-term Cooperative Action under the Convention หรอืเรยีกสัน้ๆว่า 
AWG-LCA) เจรจาเพื่อกําหนดกรอบความร่วมมอืระยะยาวของรฐัภาคทีัง้หมดในการ
ดาํเนินการตามอนุสญัญาทัง้ในปจัจุบนัและภายหลงั ค.ศ. 2012 

ในการทํางานของคณะทํางานทัง้สองชุด ประเดน็สาํคญักค็อื การกระจายความรบัผดิชอบในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกระหว่างประเทศพฒันาแล้วและประเทศกําลงัพฒันา ตามขอ้เสนอแนะใน
รายงานประเมนิสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศฉบบัที่ 4ของ IPCC นัน้ หากจะจํากดั
อุณหภูมโิลกใหเ้พิม่ขึน้ไมเ่กนิ 2.0–2.4°C จากยุคก่อนการพฒันาอุตสาหกรรม กจ็ะตอ้งจาํกดัปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศไวใ้นระดบั 445-490 ppm CO2 เทยีบเท่า (CO2 equivalent) ซึง่หมายความวา่
จะตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงไปรอ้ยละ 50–85 จากระดบัของปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ภายในปี 
ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) หรอืรอ้ยละ 25–40 ภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)6 การเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใชพ้ลงังานและการปรบัเปลีย่นไปสู่เชื้อเพลงิทีป่ล่อยคาร์บอนตํ่าถอืว่าเป็นหวัใจสําคญัในการบรรเทาปญัหา
โลกรอ้น  

อย่างไรกด็ ีในปจัจุบนัประเทศกําลงัพฒันามอีตัราเพิม่ขึน้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงกว่า
ประเทศพฒันาแลว้ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47 ในช่วง ค.ศ. 1990–2002)7 สาํนักงานพลงังานสากล (International 
Energy Agency) ไดค้าดการณ์ว่า ภายใน ค.ศ. 2025 ประเทศกําลงัพฒันาโดยรวมจะปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 84 (ในขณะทีป่ระเทศพฒันาแลว้ปลอ่ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35) ประเทศทีจ่ะปล่อย
เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ คอื เมก็ซโิก (รอ้ยละ 124) และจนี (รอ้ยละ 118) โดยจนีจะกลายเป็นประเทศทีป่ล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกมากทีสุ่ดในโลกแทนทีส่หรฐัอเมรกิา  ดว้ยเหตุน้ี จงึมเีสยีงเรยีกรอ้งใหป้ระเทศกําลงัพฒันาเขา้
มาร่วมรบัผดิชอบมากขึน้ในการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศที่มอีตัราการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกต่อ GDP สงูกวา่คา่เฉลีย่ของโลก  

                                            
6 หากพจิารณาจากหลกัฐานทางวทิยาศาสตรใ์หม่ๆ ทีว่า่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกาํลงัเกดิขึน้และรนุแรงกวา่ที ่

IPCC คาดการณ์ไวใ้น AR4 เป้าหมายดงักล่าวยิง่จะตอ้งเขม้งวดมากขึน้ กล่าวคอื จะตอ้งพยายามจาํกดัอุณหภมูโิลกใหเ้พิม่ขึน้ไม่
เกนิ 1.5oC จากยคุก่อนการพฒันาอุตสาหกรรม และจาํกดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศไวใ้หต้ํ่ากวา่ 350 ppm CO2

เทยีบเทา่ ซึง่หมายความวา่โลกจะเพิม่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดจ้นถงึไมเ่กนิ ค.ศ. 2015 และจะตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ลงใหไ้ดร้อ้ยละ 85 ภายใน ค.ศ. 2050 ในกรณดีงักล่าว รฐัภาคใีนภาคผนวก 1 จะตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมลงใหไ้ด้
มากกวา่รอ้ยละ 40 ภายใน ค.ศ. 2020 และมากกวา่รอ้ยละ 95 ภายใน ค.ศ. 2050 

7    ในชว่ง ค.ศ. 1990 -2002 ประเทศกาํลงัพฒันาทีม่อีตัราเพิม่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
(รอ้ยละ 97) เกาหลใีต ้ (รอ้ยละ 97) อหิรา่น (รอ้ยละ 93) และซาอุดอีาระเบยี (รอ้ยละ 91) หากนบัเฉพาะชว่งสองปี ระหวา่ง ค.ศ. 
2003–2004 น้ี ประเทศจนีจะมอีตัราเพิม่ขึน้สงูสดุ คอืประมาณรอ้ยละ 35 และปล่อย CO2 ประมาณครึง่หน่ึงของ CO2 ทัง้หมดที่
เพิม่ขึน้ในช่วงระยะเวลาสองปีดงักล่าว 
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ในการกระจายความรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกระหว่างประเทศพฒันาแลว้และประเทศ
กาํลงัพฒันา มกีารนําเสนอหลกัการต่างๆในการพจิารณาจากทัง้สองฝา่ย ทีส่าํคญัไดแ้ก่  

(1) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวั (Per Capita Emissions): หากใชห้ลกัน้ี ประเทศที่
ประชากรมรีายไดสู้งมกัจะมอีตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวัสูงกว่า เช่น การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกต่อหวัของออสเตรเลยี สหรฐัฯ และแคนาดา จะสูงกว่าสหภาพยุโรปกว่า 2 
เทา่ จนี 6 เทา่ และอนิเดยี 13 เทา่ เป็นตน้ 

(2) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(Emission Intensity 
per GDP): โดยพจิารณาจากความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยของ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรอื GDP หากใชห้ลกัน้ี อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละ
ประเทศจะขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง อาทเิช่น ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ ประเทศที่ใช้
พลงังานถ่านหนิมากจะมคีวามเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงกว่าประเทศที่ใช้
พลังงานคาร์บอนตํ่ า ได้แก่ พลังงานน้ํา พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศทีเ่ศรษฐกจิ
ขึ้นอยู่กบัอุตสาหกรรมการผลติจะมคีวามเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า
ประเทศทีอ่งิกบัอุตสาหกรรมบรกิารมากกวา่ เป็นตน้ 

(3) การกระจายความรบัผดิชอบแบบภาคสว่น (Sectoral Approach): โดยแบ่งพนัธกรณีในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกไปตามภาคส่วนเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมาก เช่น 
อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมซเีมนต ์และการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ เป็นตน้ 

(4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทัง้หมดที่แต่ละประเทศปล่อยนับแต่อดีตมาจนถึงปจัจุบัน 
(Cumulative Emissions) โดยหลกัน้ี กลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ คอื สหรฐัอเมรกิา และ
สหภาพยุโรปจะมปีริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง
ตามลําดับ ส่วนกลุ่มประเทศกําลังพฒันาซึ่งปจัจุบันปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลงังานฟอสซลิประมาณรอ้ยละ 41 จะมสี่วนในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตัง้แต่อดตีมา
จนถงึปจัจุบนัเพยีงประมาณรอ้ยละ 24 

(5)  สทิธใินการพฒันาของกลุ่มประชากรทีม่รีายไดต้ํ่าว่าระดบัพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชวีติ 
(Greenhouse Development Rights) โดยวธิน้ีี การคาํนวณความรบัผดิชอบในการลดก๊าซ
เรอืนกระจกจะพจิารณาจากประชากรที่มรีายไดสู้งกว่าระดบัรายไดพ้ืน้ฐาน (development 
threshold) ไมว่า่จะเป็นประชากรในประเทศทีจ่ดัอยูใ่นภาคผนวก 1 หรอืไมก่ต็าม หลกัการก็
คอื ผู้ที่มสี่วนในการสร้างปญัหาโลกร้อนและมคีวามสามารถที่จะลดการบรโิภคได้โดยไม่
กระทบกระเทอืนต่อความจําเป็นในการดํารงชวีติขัน้พื้นฐานควรมสี่วนร่วมรบัผดิชอบเพื่อ
แกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น หากคํานวณโดยใชร้ะดบัรายได ้7,500 
เหรยีญสหรฐัต่อหวัต่อปีเป็นเกณฑ ์(ซึ่งเป็นระดบัเสน้ความยากจนในประเทศอุตสาหกรรม) 
จะมปีระชากรประมาณ 1.8 พนัลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 28 ของประชากรโลกทีม่รีายได้
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สงูกวา่ระดบัน้ี สดัสว่นความรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละประเทศจะเป็นไป
ตามจํานวนประชากรทีม่รีายไดเ้หนือเสน้ development threshold น้ี กลุ่มประเทศใน
ภาคผนวกที ่1 ซึง่มปีระชากรเพยีงประมาณรอ้ยละ 19 ของโลก จะมสีดัสว่นความรบัผดิชอบ
ในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 75 (ประกอบดว้ยความรบัผดิชอบของสหรฐัฯ 
ประมาณรอ้ยละ 32 และสหภาพยุโรปทัง้ 27 ประเทศประมาณรอ้ยละ 25) และกลุ่มประเทศ
นอกภาคผนวกที ่1 ซึง่มปีระชากรรอ้ยละ 81 ของโลก จะมคีวามรบัผดิชอบในสดัสว่นรอ้ยละ 
25 (ประกอบดว้ย จนีตอ้งรบัผดิชอบรอ้ยละ 6.6 บราซลิรอ้ยละ 1.8 เมก็ซโิกรอ้ยละ 1.7 และ
อนิเดยีรอ้ยละ 0.8)8 

ประเทศกําลงัพฒันาส่วนใหญ่สนับสนุนการใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้ (1) และขอ้ (4) ในขณะทีก่ลุ่ม
ประเทศพฒันาแลว้เหน็ว่าควรใชห้ลกัขอ้ (2) ซึ่งอาจมผีลทําใหป้ระเทศกําลงัพฒันาหลายประเทศรวมทัง้
ไทยทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ GDP สงูกวา่ค่าเฉลีย่ของโลกตอ้งร่วมรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืน
กระจกมากขึน้ สาํหรบัแนวทางที ่(3) และ (5) นัน้ ยงัยงัเป็นเพยีงขอ้เสนอในการเจรจา แต่หากยงัมกีาร
ผลกัดนัเรื่องน้ีต่อไป กย็่อมมผีลต่อการปรบัตวัของภาคพลงังานและอุตสาหกรรมของไทยอย่างหลกีเลีย่ง
ไมไ่ด ้ 

6.2 แรงกดดนัจากภายนอกในการลดกา๊ซเรือนกระจก 

นอกจากการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัพนัธกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตภายใตพ้ธิสีารเกยีว
โตแล้ว ยงัมคีวามเคลื่อนไหวต่างๆในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งอาจสรา้งความกดดนัให้ประเทศกําลงั
พฒันาตอ้งรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้  ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

(1) มาตรการทางการคา้ทีก่าํหนดใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้ตอ้งซื้อสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตาม
ปรมิาณก๊าซทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ เพื่อมใิหป้ระเทศผูส้่งออกสนิคา้เขา้มาในประเทศ
ไดเ้ปรยีบทางการคา้เหนือผูผ้ลติภายในประเทศซึ่งตอ้งเผชญิกบัมาตรการทีเ่ขม้งวดในการ
ควบคุมก๊าซเรอืนกระจกมากกวา่ หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ Border Carbon Adjustment 
(BCA) มาตรการนี้ปรากฏในร่างกฎหมาย American Clean Energy and Security Act ค.ศ. 
2009 ซึ่งเพิง่ผ่านความเหน็ชอบจากสภาล่างของสหรฐัฯเมื่อวนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2552 
หากวฒุสิภาสหรฐัฯใหค้วามเหน็ชอบแก่ร่างกฎหมายนี้ในขัน้ตอนต่อไป กอ็าจจะมผีลกระทบ
และกลายเป็นมาตรการกดีกนัทางการคา้ต่อประเทศผูส้่งออกสนิคา้ไปยงัสหรฐัฯ เช่น การ
สง่ออกสนิคา้เหลก็และเหลก็กลา้ของประเทศไทย นอกจากนี้ มาตรการ BCA ยงัปรากฏใน
ขอ้เสนอเชงินโยบายทีนํ่าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรปเมือ่ ค.ศ. 2006  

(2) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 รฐัสภาและคณะมนตรขีองสหภาพยโุรปไดใ้หค้วามเหน็ชอบ
แก่ร่างกฎหมายทีใ่หร้วมกจิการการบนิเขา้ในระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดติของสหภาพ

                                            
8 Paul Baer, et al. Greenhouse Development Rights: towards an equitable framework for global climate policy, 

Cambridge Review of International Affairs, 21:4, 649–669. 
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ยุโรป (Directive 2008/101) กฎหมายนี้จะใชบ้งัคบักบัสายการบนิระหวา่งประเทศทีข่ ึน้หรอื
ลงจอดในประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปด้วย โดยจะเริม่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ ค.ศ. 2012 
(พ.ศ. 2555) เป็นตน้ไป ฉะนัน้ สายการบนิของไทยทีบ่นิเขา้ออกสหภาพยุโรปจะตอ้งลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 3 ในปี ค.ศ. 2012 จากระดบัในช่วงปี ค.ศ. 2004–2006 
และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5 ใน ค.ศ. 2013 หรอืใชว้ธิซีื้อสทิธใิน
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้ 

(3) ท่ามกลางกระแสความตื่นตวัเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ หลายประเทศที่เป็น
ประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัของไทย เชน่ สหภาพยโุรป และญีปุ่น่ ไดนํ้ามาตรการเรื่องการตดิฉลาก
คารบ์อน (carbon label) มาใชก้บัสนิคา้และบรกิารต่างๆมากขึน้ ฉลากคารบ์อนแสดงระดบั
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งอาจจะพจิารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืประเมนิการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ นบัตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถุดบิ การขนสง่ 
การผลติ การบรรจุหบีห่อ การใช้งาน ไปจนกระทัง่การกําจดัของเสยีที่เกดิขึ้นจากการใช้
สินค้าหรือบริการนัน้ด้วย ฉลากคาร์บอนอย่างหลังน้ีมักเรียกกันว่าคาร์บอนฟุตปรินต ์
(carbon footprint) มาตรการทางการคา้เหลา่น้ีจะมผีลใหผู้ผ้ลติสนิคา้และบรกิารของไทยตอ้ง
ปรบัตวัมากขึน้เพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(4) ประเทศทีพ่ฒันาแลว้กําลงัอยู่ในช่วงเศรษฐกจิตกตํ่าทีรุ่นแรงมากทีสุ่ดครัง้หน่ึงอนัเน่ืองมาก
จากความลม้เหลวของระบบสถาบนัการเงนิ เป็นทีค่าดกนัว่าเศรษฐกจิของกลุ่ม OECD จะ
หดตวัรอ้ยละ 4.3 ในปี พ.ศ. 25529 ปญัหาดา้นเศรษฐกจิน้ีไดม้ผีลกระทบเป็นลกูโซ่ต่อเน่ือง
ไปทัง้โลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วย ผลดีที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนก็คือ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ชะลอลงตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ซบเซาลง แต่รฐับาลต่างๆกต็้อง
สนใจกบัการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้ามากกวา่การจดัการปญัหาโลกรอ้นในระยะยาว 
รวมทัง้การโอนถ่ายทรพัยากรจากประเทศพฒันาแลว้มาสนับสนุนประเทศกําลงัพฒันากจ็ะ
จาํกดัลง(5) ราคาน้ํามนัดบิซึง่เพิม่สงูจาก 36 เหรยีญ สรอ. ต่อบารเ์รล ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 97 
เหรยีญ สรอ. ต่อบารเ์รล ในปี พ.ศ.255110  ทาํใหก้ารลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืกมผีลตอบแทนดขีึน้กจ็รงิ แต่ในเวลาต่อมา ความผนัผวนของราคาทําให้
ความเสี่ยงในการลงทุนสูงขึ้น รฐัจงึควรเขา้มามบีทบาทในการสนับสนุนการวจิยัเพื่อลด
ตน้ทุนของพลงังานทางเลอืก 

                                            
9 OECD An Interim Economic Assessment for the OECD countries, Paris: 3 September 2009 
10 Social Data Network (2009) Crude Oil Prices 1861 to 2008 Visualization คน้ทีh่ttp://www.socrata.com/business/ 

Crude-Oil-Prices-1861-to-2008-Visualization/yncx-snfv เมือ่กนัยายน 2552 
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7. บริบททางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม  

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีก่ําลงัจะเกดิขึน้มไิดเ้กดิขึน้ในสญูญากาศ แต่เกดิขึน้ท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงบรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม การจดัทําแผนแม่บทจงึตอ้งเขา้ใจ
ถงึการเปลีย่นแปลงของบรบิทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

7.1 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคม และอุตสาหกรรมของไทยจะเป็นไปในทศิทางทีก่่อใหเ้กดิ
มลพษิมากขึน้ ใชพ้ลงังานมากขึน้ และบรโิภคมากขึน้ สาํนักนโยบายและแผนพลงังานประมาณการณ์ไวว้า่ 
ในปี พ.ศ. 2554 จะมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้เป็น 80,331 กโิลตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ/ปี ซึง่จะก่อใหเ้กดิการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไมต่ํ่ากว่า 300 ลา้นตนั CO2 /ปี ในปจัจุบนั การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหวัของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยู่ในอตัราที่สูงพอๆกบัชาวนิวยอร์ก และสูงกว่าชาวลอนดอน การพฒันา
เมอืงใหญ่ในจงัหวดัอื่นๆ เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ก็มแีนวโน้มว่าจะไปในทศิทางเดยีวกนั การศกึษาเมื่อปี 
พ.ศ. 2548 ของบรษิทัออีารเ์อม็-สยาม ไดค้าดการณ์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในช่วง พ.ศ. 2548–2563 
(ค.ศ. 2005–2020) ไวว้า่ ภาคพลงังานจะปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 4.7 ต่อปี  

7.2 การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของไทยจะเขา้สู่การเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ ในขณะที่
สาธารณูปโภคยงัขยายตวัไม่ทนั ทําใหเ้กดิปญัหาความแออดัและมลพษิมากขึน้ ทัง้ปญัหามลพษิทางน้ํา 
ทางอากาศ การจดัการขยะมูลฝอย และของเสยีอนัตราย จํานวนยานพาหนะส่วนบุคคลจะมจีํานวนเพิม่
มากขึน้เน่ืองจากขาดการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทีด่ ีประกอบกบัโครงขา่ยถนนทีข่าดการเชื่อมโยงและ
การวางผงัเมอืงทีด่จีะทําใหก้ารจราจรตดิขดั มกีารใชเ้ชื้อเพลงิและก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกเพิม่มากขึน้ 
นอกจากนี้ ปรมิาณขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายจะเพิม่มากขึ้นอนัเน่ืองมาจากการเจรญิเตบิโตของ
สงัคมเมอืงและการบรโิภคผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมเพิม่มากขึน้ 

7.3 การจดัการมลูฝอยจากชุมชนจะยงัคงเป็นปญัหาสาํคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ส่วน
ใหญ่ ในขณะทีป่รมิาณขยะมลูฝอยจากชุมชนยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ใน พ.ศ. 2550 ปรมิาณขยะมูล
ฝอยชุมชนทัว่ประเทศ (เฉพาะทีนํ่ามาทิง้ในถงั) มปีระมาณ 14.72 ลา้นตนั หรอืวนัละ 40,332 ตนั เพิม่ขึน้
จาก พ.ศ. 2549 ประมาณ 0.12 ลา้นตนั หรอืรอ้ยละ 1 ในปจัจุบนั ขยะมูลฝอยทัว่ประเทศทีไ่ดร้บัการ
จดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการมอียู่เพยีงรอ้ยละ 36 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีย่งัไม่สามารถ
จดัการขยะมลูฝอยใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการสว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ทีน่อกเขตเทศบาลซึง่ยงัไมม่สีถานทีก่ําจดั
ขยะมลูฝอยทีถู่กหลกัสขุาภบิาล จงึมกักาํจดัขยะมลูฝอยดว้ยการเทกองทิง้กลางแจง้หรอืเผากลางแจง้ (กรม
ควบคุมมลพษิ: สรุปสถานการณ์มลพษิของประเทศไทยปี 2550) ซึ่งทัง้หมดน้ีมสีว่นในการก่อใหเ้กดิก๊าซ
เรอืนกระจกและมลพษิทางอากาศอื่นๆ 

7.4 พฒันาการทางการเมอืงและประชาธปิไตยทาํใหป้ระชาชนตื่นตวัและตอ้งการมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจดา้นนโยบายของรฐัมากขึน้ ในขณะทีก่ารเมอืงทีข่าดเสถยีรภาพและการทํางานตามสายงานของ
หน่วยงานรฐัจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างมเีอกภาพ การ
สือ่สารสาธารณะระหวา่งรฐักบักลุม่ต่างๆ ทางสงัคมบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเหตุผลเป็นสิง่จาํเป็น 
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เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุใินประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาโลกรอ้น เชน่ การใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์และการ
ใชเ้ทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม หรอื GMO เป็นตน้  

7.5 สงัคมไทยกําลงัก้าวเขา้สู่สงัคมที่มสีดัส่วนของผูสู้งอายุมากขึน้ จากตวัเลขในรายงานการ
สาํรวจประชากรสงูอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิปรากฎวา่ ประเทศไทยมี
จาํนวนและสดัสว่นของผูส้งูอายุเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็และต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยมปีระชากร
สงูอายุ (ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี) ประมาณรอ้ยละ 6.8 ของประชากรทัง้ประเทศ ในปี พ.ศ. 2545 
สดัส่วนดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 9.4 และในการสํารวจครัง้ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2550 ไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
10.7 หรอืประมาณ 7.02 ลา้นคน สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตคิาดการณ์ว่า 
ตวัเลขดงักล่าวจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 11.4 หรอืประมาณ 7.7 ลา้นคน ใน พ.ศ. 2553 และประเทศไทยจะมี
สดัสว่นของประชากรสงูอายมุากกวา่ประชากรวยัเดก็ (ประชากรทีม่อีายตุํ่ากวา่ 15 ปี) เป็นครัง้แรกใน พ.ศ. 
2563 กลา่วคอื จะมผีูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 17.5 (เทยีบกบัประชากรเดก็รอ้ยละ 16.6) และจะเพิม่สดัสว่น
ขึน้ไปเป็นรอ้ยละ 21.9 (ประชากรเดก็รอ้ยละ 15) ใน พ.ศ. 2573 รฐับาลจงึจาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มมากขึน้
ในการดแูลประชากรสงูอายุทีม่คีวามเปราะบางดา้นสุขภาพต่อปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ทัง้
ดา้นชวีติความเป็นอยู ่การประกนัสงัคม และการประกนัสขุภาพ 

7.6 การดาํเนินงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและการตดัสนิใจเชงินโยบายของรฐัจะถูกตรวจสอบ
โดยประชาชนและกลุ่มต่างๆในสงัคมมากขึน้ โดยอาศยักระบวนการยุตธิรรม โดยเฉพาะผ่านช่องทางของ
ศาลปกครอง หน่วยงานของรฐัจงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากขึน้ในการเลอืกนโยบายและมาตรการสาํหรบั
จดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มซึง่รวมถงึปญัหาโลกรอ้น 

7.7 ในอนาคต ปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมจะก่อใหเ้กดิการยา้ยถิน่มากขึน้ ทัง้ทีถู่กกฎหมาย
และไม่ถูกกฎหมาย ปญัหาการเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศเพื่อนบา้นจะทําใหจ้ํานวนแรงงานต่างดา้วมี
เพิม่มากขึน้ ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551 มแีรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนักบรหิารแรงงานต่าง
ดา้วจาํนวน 790,664 คน แต่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า ยงัมแีรงงานต่างดา้วทีล่กัลอบเขา้เมอืงโดยผดิ
กฎหมายและเป็นแรงงานเถื่อนอยู่อกีเป็นจํานวนมาก ทัง้น้ี มกีารประเมนิว่า แรงงานต่างดา้วในประเทศ
ไทยอาจมจีํานวนถงึกว่า 2 ลา้นคน รอ้ยละ 78 ของแรงงานเหล่าน้ีเป็นแรงงานจากพม่า ส่วนทีเ่หลอืเป็น
แรงงานจากลาวและกมัพูชา ในบางพื้นที ่เช่น จงัหวดัสมุทรสาครมปีระชากรซึ่งเป็นแรงงานต่างดา้วเป็น
จาํนวนไมน้่อยกว่าจาํนวนประชากรทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัเอง การจดัการแรงงานต่างดา้วเป็นปญัหาสาํคญั
ทัง้ทางด้านสทิธมินุษยชน การศกึษา สาธารณสุข และสทิธปิระโยชน์ทางสงัคมอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกบั
สุขภาพอนามยั รฐับาลจําเป็นตอ้งมมีาตรการรองรบัดา้นสาธารณสุขทีเ่พยีงพอต่อการเฝ้าระวงัและจดัการ
ปญัหาการระบาดและแพร่กระจายของโรค ทัง้ทีเ่ป็นโรคอุบตัซิํ้าและโรคอุบตัใิหม่ซึ่งอาจมแีรงงานต่างดา้ว
เป็นพาหะ 
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8. การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และภยัคกุคาม 

จากการศกึษาขอ้มลูความเสีย่ง ผลกระทบ และบรบิทในดา้นต่างๆ ทาํใหส้ามารถวเิคราะหจ์ุดแขง็-
จุดอ่อน-โอกาส-ภยัคุกคาม ของประเทศไทยในการดําเนินการดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศได ้
ดงัน้ี  

8.1 จดุแขง็ 

(1) ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืสําคญัหลายชนิด ไดแ้ก่ 
ขา้ว ถัว่ Vigna (กลุ่มถัว่เขยีว) พชืตระกูลสม้ (รวมมะนาวและสม้โอ) พชืตระกูลแตง กลว้ย 
และอื่นๆอกีมากมาย รวมทัง้พชืพลงังาน เช่น ออ้ย เป็นตน้ ความหลากกลายทางพนัธุกรรม
ของพชืในทอ้งถิน่ทําใหป้ระชากรพชืมโีอกาสปรบัตวัต่อสภาพภูมอิากาศที่เปลีย่นแปลงไป
ดว้ยการคดัเลอืกตามธรรมชาต ิแหล่งพนัธุกรรมพชืสาํคญัทีเ่ป็นเชือ้พนัธุพ์ืน้เมอืงและพชืปา่
ทีม่พีนัธุกรรมใกลก้นัมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการปรบัระบบการเพาะปลกูใหท้นทานต่อภาวะโลก
ร้อน การส่งเสรมิงานวจิยัที่ศกึษาววิฒันาการของพนัธุ์พชืพื้นเมอืงและพชืป่าเพื่อเสาะหา
แหล่งพนัธุกรรมและยนีทีจ่ะนํามาใชใ้นโครงการปรบัปรุงพนัธุ์ เช่น สรา้งพนัธุ์ขา้วทีม่คีวาม
ทนทานต่อภาวะโลกร้อน หรอืทนทานต่อแมลงต่างถิ่น จะช่วยเพิม่ความสามารถในการ
ปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งมากขึน้ 

(2) ประเทศไทยมพีชือาหารและพชืพลงังานมากเพยีงพอทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่าง
ความมัน่คงทางอาหารกบัการเพาะปลูกพชืพลงังานในอนาคตอนัใกล ้นอกจากนี้ ไทยยงัมี
ศกัยภาพอยู่มากในการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อผลติพลงังานทดแทนจากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และการผลติก๊าซชวีภาพจากน้ําเสยี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรที่
มวีสัดุใชแ้ลว้จากธรรมชาตแิละจากการทาํเกษตรกรรม เชน่ วสัดุพชื ของเสยี และมลูสตัว ์ซึง่
สามารถนํามาพฒันาพลงังานชวีมวล รวมทัง้พฒันาเป็นโครงการ CDM ที่กําลงัมกีาร
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในขณะนี้ได ้

(3) มีโครงสร้างการทํางานของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 
กล่าวคอื มทีมีงานอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ในระดบัหมู่บา้น สถานีอนามยัในระดบั
ตําบล โรงพยาบาลศูนย์ในระดบัจงัหวดั นอกจากนี้ ยงัมสีํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ
สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัทีร่บัผดิชอบดา้นการควบคุมและป้องกนัโรค ซึ่งทัง้หมดมกีาร
ทาํงานประสานกนัในระดบัเขต หากบรูณาการและปรบัปรุงระบบการทาํงานของหน่วยงาน
ต่างๆใหม้ากขึน้กจ็ะสามารถสรา้งระบบการเฝ้าระวงัและเตอืนภยัโรคอุบตัซิํ้า โรคอุบตัใิหม ่
รวมทัง้โรคตดิต่อทีเ่กดิจากสตัวส์ูค่น (zoonotic diseases) ไดด้ใีนระดบัหน่ึง 

(4) มอีงค์กรเอกชนอสิระ เครอืข่ายชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ภูมปิญัญาและวถิชีวีติดัง้เดมิ เช่น ดา้น
อาหารที่ใชพ้ลงังานตํ่า เครื่องนุ่มห่ม ยา และที่อยู่อาศยั ที่จะสามารถสรา้งระบบภูมคิุม้กนั
และถอดแบบมาสร้างเสริมต่อให้เกิดแบบแผนที่เหมาะสมกับการรองรับโลกร้อนให้แก่
ประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง 
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(5) มกีลุ่มเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อสื่อมวลชนในภาคส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ เช่น ภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร และมผีูป้ระกอบการเอกชน
ขนาดใหญ่ทีเ่น้นธรรมาภบิาลดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถรวมพลงัในการแสวงหานโยบายที่
ช่วยบรรเทาปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและเป็นแชมป์เป้ียนดา้นการเฝ้าระวงั
โลกรอ้นได ้

8.2 จดุอ่อน 

(1) ประเทศไทยยงัตอ้งพึง่พาพลงังานนําเขา้เป็นหลกั ทําใหก้ารจดัการดา้นพลงังานของไทยมี
ความซบัซอ้น นอกจากนี้ การควบคุมการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการจดัหาและแปรรปู
พลงังานของไทยยงัมขีอ้จาํกดั เกอืบรอ้ยละ 70 ของพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติในประเทศไทยเป็น
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติจากก๊าซธรรมชาต ิซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่ากว่าเชื้อเพลงิ
ชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว (ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งหน่ึงเมื่อเทียบกับถ่านหิน) 
โอกาสที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหันไปพึ่งพลังงานคาร์บอนตํ่าจึงยากกว่า 
มาตรการทีจ่ะชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากทีส่ดุกค็อื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
การใชพ้ลงังานของประชาชนและการศกึษาเพือ่แสวงหาพลงังานทางเลอืกอื่นๆ 

(2) ประเทศไทยมงีานวจิยัทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัโลกรอ้นในระดบัหน่ึง แต่กน็ับว่าเป็น
งานทีย่งัอยูใ่นระยะเบือ้งตน้ ยงัไมม่หีน่วยงานกลางทีท่าํหน้าทีป่ระสานงานวจิยัดา้นโลกรอ้น
และกําหนดเป้าหมายการวจิยัที่ชดัเจน รวมทัง้ขาดการสนับสนุนงานวจิยัพื้นฐาน (basic 
research) ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบอย่างเพยีง
พอที่จะสามารถนําไปต่อยอดองค์ความรู้เพื่อช่วยในการป้องกนั บรรเทา และปรบัตวักบั
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัพื้นที่ เช่น การ
พฒันาภาพจําลองสภาพภูมอิากาศในอนาคตสําหรบัประเทศไทยที่มคีวามแม่นยํามากขึ้น 
การวจิยัเพื่อแสวงหาพนัธุ์พชืที่ทนต่อสภาวะโลกร้อน และการทําแผนที่เสี่ยงภยัในระดบั
ต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัขาดการบรูณาการผลงานวจิยัทีม่อียูภ่ายในประเทศ จงึควรจดั
ใหม้เีวทแีลกเปลีย่นและระดมความคดิเหน็ โดยอาจพจิารณาดาํเนินการในลกัษณะ IPCC ของไทย 

(3) การบรรเทาหรอืปรบัตวัเพื่อเตรยีมรบัมอืกบัปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น 
การจดัการทรพัยากรน้ํา การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การแก้ไขปญัหาการกดัเซาะ
ชายฝ ัง่ และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละป่าไม ้ตอ้งอาศยัการทํางานแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการทัง้ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เป็นราชการส่วนกลาง และระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม
ของหน่วยงานต่างๆในปจัจุบนัยงัไม่สามารถบูรณาการใหเ้กดิเอกภาพในการรองรบัปญัหา
และผลกระทบไดอ้ย่างเตม็ที ่เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานยงัดําเนินงานตามภารกจิของตนเอง
แบบแยกส่วน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นจํานวนมากยงัขาดความพรอ้มในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อเตรียมรบัมือกับปญัหาโลกร้อน การบูรณาการ
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ความรูแ้ละความสามารถเพื่อจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอย่างองคร์วมในระดบัต่างๆ 
เช่น ระดบัลุ่มน้ํา ระดบัจงัหวดั และระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ยงัเป็นไปอย่างชา้ๆ 
เน่ืองจากขาดงบประมาณ ขาดการมอบหมายอํานาจ และขาดบุคลากร ในปจัจุบนั การ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ยงัมปีญัหาและอุปสรรคหลายประการ ที่สําคญั
ได้แก่ ขาดระบบการจดัเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ต่อเน่ืองและทนัสมยัซึ่งมคีวาม
จาํเป็นต่อการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีช่ายฝ ัง่ 
การดําเนินงานทีผ่่านมาโดยหน่วยงานต่างๆของรฐัมกัมลีกัษณะต่างคนต่างทําและเน้นการ
แกไ้ขปญัหาเฉพาะจุด สว่นใหญ่เป็นการแกไ้ขดว้ยวธิกีารต่างๆทางวศิวกรรมเพือ่ป้องกนัการ
กดัเซาะชายฝ ัง่ อย่างไรก็ดี ในหลายๆกรณี การแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝ ัง่โดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรมกลบัก่อให้เกิดการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลมากขึ้นในพื้นที่อื่น การ
จดัการปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่จงึต้องอาศยัการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆมากขึ้น โดยอาศยัขอ้มูลที่รอบด้านมาประกอบการตดัสนิใจ รวมทัง้แสวงหาหนทาง
เลอืกอื่นๆในการแกไ้ขปญัหานอกเหนือไปจากการใชว้ธิกีารทางวศิวกรรมเป็นหลกั 

(4) แมว้่าประเทศไทยจะมรีะบบป้องกนัการรุกระบาดของศตัรูพชื แต่ระบบทีม่อียู่ยงัไม่สามารถ
เชื่อมต่อเครอืขา่ยของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ไดแ้ก่ เกษตรกร ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ 
สถาบนัวจิยัของรฐัและสถาบนัการศกึษา เพื่อใหม้รีะบบการจดัการความรู ้สง่ผ่านขอ้มลูการ
ตดิตามปญัหาระยะยาว (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเกี่ยวกบัศตัรูพชื) และยนืยนัความ
ชดัเจนเกี่ยวกบัทีม่า และระดบัของปญัหา การเฝ้าระวงัเป็นส่วนสําคญัของยุทธศาสตร์การ
วจิยัเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการสูโ้รครอ้น ในปจัจุบนั ประเทศไทยมสี่วนต่างๆของการเฝ้า
ระวงัในระบบการเพาะปลูกบา้งแลว้พอสมควร แต่มอียู่อย่างกระจดักระจายทัง้ในส่วนทีเ่ป็น 
เกษตรกรนับล้านที่สมัผสักบัพืชพรรณอยู่ทุกวนั มีความใกล้ชิดและสามารถรบัรู้ถึงการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบต่อพชืผลไดโ้ดยตรง นักวจิยัในหน่วยราชการทัง้
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบนัอุดมศกึษาที่กระจายอยู่ในทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ 
และ ผูป้ระกอบการ ทัง้ฝ่ายที่จดัการปจัจยัการผลติ และฝ่ายรวบรวมคา้ขายพชืผลทีส่มัผสั
ใกลช้ดิกบัเกษตรกร เขา้ถงึปญัหาปจัจุบนัของการผลติและผลกระทบต่อผลผลติในดา้นต่างๆ 
การนําความรูท้ีแ่ฝงตวัและกระจดักระจายอยู่ในส่วนต่างๆของระบบการเพาะปลูกและระบบ
การวจิยัเกษตรของชาตมิาใชใ้นการลงทุนเพือ่แทรกแซงปญัหาโลกรอ้นทีม่ผีลกระทบต่อการ
เพาะปลูกของประเทศไทยยงัขาดกระบวนการบูรณาการ ที่จะนําไปสู่การวดัสภาพและ
ผลกระทบในระดบัแปลง รวมทัง้การประเมนิพืน้ทีแ่ละระดบัความเสยีหายทีไ่ดร้บั ประเทศ
ไทยจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมรีะบบการเฝ้าระวงัที่ได้ผลด้วยการวจิยัเชงิรุกที่จะ
ชว่ยใหส้ามารถบง่ชีป้ญัหาไดแ้ต่เน่ินๆและสามารถแกไ้ขปญัหาไดท้นัเวลา 

(5) ในปจัจุบนั การดําเนินงานตามอนุสญัญาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและพธิสีารเกยีว
โตมสีํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ทําหน้าที่เป็น
หน่วยประสานงานหลกัของประเทศ (National focal point) แต่บุคลากรของ สผ. มจีาํนวน
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จาํกดั ในขณะทีก่ารดําเนินงานดา้นโลกรอ้นตอ้งใชศ้าสตรใ์นหลายสาขาและความเชีย่วชาญ
ทีห่ลากหลายทัง้ดา้นวทิยาศาสตร ์นโยบาย และทกัษะการเจรจา ในการดาํเนินงานทีผ่า่นมา 
ยงัไม่มีองค์กรหรือกลไกที่จะประสานข้อมูลทางวิชาการเข้ากับฝ่ายนโยบายเพื่อเสนอ
ทางเลือกในการกําหนดท่าทีและจุดยืนในเวทีเจรจาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นเรื่องทีเ่ชื่อมโยงกบัประเดน็อื่นในหลายมติ ิจงึจําเป็นตอ้ง
เสรมิสรา้งการประสานงานระหวา่งหน่วยงานและภาคสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

(6) ประชาชน ขา้ราชการ ผูบ้รหิาร และผูว้างนโยบายในทุกระดบัชัน้ทัง้ในภาครฐัและภาคเอชน 
ยงัขาดความเขา้ใจและความสนใจเกีย่วกบัปญัหาโลกรอ้น ส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามสาํคญัแก่
ปญัหาเศรษฐกจิมากกวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม จงึทาํใหก้ารผลกัดนันโยบายและกฎหมายต่างๆ
ทีจ่ะช่วยบรรเทาปญัหาโลกรอ้นเป็นไปไดย้ากยิง่ขึน้ เช่น การเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้มและภาษี
คาร์บอนจากการปล่อยมลพิษประเภทต่างๆ การเก็บค่าธรรมเนียมจากบรรจุภัณฑ์หรือ
ผลติภณัฑท์ีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การเกบ็ภาษนีกัทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

8.3 โอกาส   

(1) ประเทศไทยสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกจิจากกระแสโลกาภวิตัน์ดา้นโลกรอ้นโดยเป็น
ผูนํ้าในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไดก้่อนผูอ้ื่นในภาคส่วนทีเ่รามคีวาม
ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัอยู่แลว้ เช่น ภาคการเกษตรและการท่องเทีย่ว ตวัอย่างไดแ้ก่ การ
ปรับวิธีการบริหารจัดการโดยอาศัยแนวคิด  Green tourism, Green hotels, Green 
logistics, Low-carbon rice, Low-carbon design and architecture เป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดน้ี จะ
เป็นโอกาสสาํหรบัไทยทีจ่ะกา้วเขา้สู ่Low-carbon economy/society  

(2) ววิฒันาการด้านเทคโนโลยหีลายด้าน เช่น เทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม เปิดโอกาสให้
สามารถสร้างภูมคิุ ้มกนัต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ และการวจิยัค้นคว้าด้าน
พลงังานทางเลอืกและการใชเ้ทคโนโลยทีีส่ะอาด (Cleaner Technology) อาจสรา้งลู่ทางการ
ลดทุนที่คุ ้มค่า นอกจากนี้ การพฒันาเทคโนโลยีด้านการขนส่งอาจเปิดโอกาสให้มนุษย์
สามารถเดนิทางไดส้ะดวกขึน้ สะอาดขึน้ และใชเ้ชือ้เพลงิคารบ์อนลดลง จงึมคีวามจําเป็นที่
ประเทศไทยต้องติดตามความก้าวหน้าของพฒันาการต่างๆเหล่าน้ี พร้อมทัง้ตรวจสอบ
ผลกระทบ เพื่อพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใชเ้พื่อให้
สงัคมสว่นรวมไดร้บัประโยชน์และสวสัดกิารสงูสดุ 

(3) ประเทศไทยมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืจากกลไกระหว่างประเทศในการปรบัตวัเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
Adaptation Fund ภายใต ้UNFCCC (กล่องที ่2) เพือ่ดาํเนินมาตรการปรบัตวั หรอื กองทุน 
Readiness Fund ภายใต ้Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ของธนาคารโลกที่
ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงัพฒันาในการเตรยีมความพร้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการทาํลายปา่และความเสือ่มโทรมของปา่ (REDD) (กลอ่งที ่3) 
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8.4 ภยัคกุคาม 

(1) แม้ว่าประเทศไทยและประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ ยงัไม่มพีนัธกรณีต้องควบคุมและลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตในปจัจุบนั แต่ในการเจรจาเพือ่กําหนดพนัธกรณี
ในการลดก๊าซเรอืนกระจกของรฐัภาคภีายหลงั ค.ศ. 2012 กม็แีรงกดดนัจากกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ที่ต้องการกระจายความรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจกมายงักลุ่มประเทศ
กําลงัพฒันา ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงทีม่อีตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้สงูกว่า
อตัราเฉลี่ยของโลก เมื่อพจิารณาแนวโน้มในเวทกีารเจรจาระหว่างประเทศทัง้ในรอบการ

กล่องท่ี 3 กองทุน Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 

ธนาคารโลกไดจ้ดัตัง้กองทุน FCPF ขึน้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550 เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประเทศกาํลงัพฒันาในการลด
การทาํลายปา่และความเสือ่มโทรมของปา่ ตามแนวคดิเรือ่งการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการทาํลายปา่และความเสือ่มโทรม
ของปา่ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries หรอื REDD) ซึง่ต่อมาไดร้บัการรบัรอง
อยา่งเป็นทางการในการประชุม COP13 ทีน่ครบาหล ีในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550 เพือ่ให ้REDD เป็นกลไกเพิม่เตมิในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากประเทศกาํลงัพฒันา 

ภายใต ้FCPF มอีงคป์ระกอบ 2 สว่น ไดแ้ก่ 
(1) กองทุนเตรยีมความพรอ้ม (Readiness Fund) ใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคและสรา้งสมรรถนะใหแ้ก่ประเทศกําลงั

พฒันาในจดัทาํแผนเพือ่เตรยีมความพรอ้ม (Readiness Plans หรอื R-Plans) สาํหรบัรองรบักลไก REDD ไดแ้ก่ การประเมนิการกกั
เกบ็คารบ์อน (carbon stocks) และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคป่าไม ้การกําหนดเสน้ฐานอา้งองิเพือ่ใชใ้นการคาํนวณก๊าซเรอืน
กระจกทีล่ดได ้การคํานวณค่าเสยีโอกาสทีเ่กดิขึน้จากการจดัทําโครงการ REDD การจดัทําแผนยุทธศาสตรเ์พื่อหยุดยัง้การทําลายป่า
และความเสือ่มโทรมของปา่ และการจดัทาํระบบตดิตาม รายงาน และตรวจสอบโครงการ 

(2) กองทุนคารบ์อน (Carbon Fund) ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศทีม่คีวามกา้วหน้าในการดําเนินโครงการ REDD 
กล่าวคอื สามารถลดก๊าซเรอืนกระจกโดยวธิกีารทีต่รวจวดัได ้(measurable) และตรวจสอบได ้(verifiable) โดยสนับสนุนโครงการนํา
รอ่งทีมุ่ง่แกไ้ขทีส่าเหตุของการทาํลายปา่ เชน่ การสรา้งแรงจงูใจ หรอืใหเ้งนิชดเชยสาํหรบัการอนุรกัษป์า่ เป็นตน้ 

นับจนถึงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2552 มปีระเทศกําลงัพฒันา 37 ประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการโดยยื่นขอ้เสนอโครงการ 
(Readiness Plan Idea Notes (R-PINs) และไดร้บัการสนบัสนุนจากกองทุนเตรยีมความพรอ้ม 
ทีม่า: http://www.forestcarbonpartnership.org 

กล่องท่ี 2 กองทนุช่วยเหลือเพ่ือเตรียมรบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
(Adaptation Fund) 

ในปจัจบุนั มกีารจดัตัง้กองทุนเพือ่การปรบัตวั (Adaptation Fund) ซึง่ประกอบดว้ยเงนิรอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการรบัจด
ทะเบยีนคารบ์อนเครดติ (CERs) ทีซ่ือ้ขายกนัตามกลไก CDM สาํหรบัใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประเทศกาํลงัพฒันาในการดาํเนินโครงการ
และแผนงานเพือ่เตรยีมรบัมอืกบัปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มคีณะกรรมการกองทุน (Adaptation Fund Board: AFB) 
เพือ่บรหิารจดัการกองทุน โดยให ้Global Environment Facility (GEF) ทาํหน้าทีเ่ป็นฝา่ยเลขาธกิารของกองทุนไปพลางก่อน และใหม้ี
การทบทวนระบบสถาบนัดงักล่าวใน พ.ศ. 2554 ในการประชุม COP14 ทีน่ครปอซนาน ประเทศโปแลนด ์ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551 
ทีป่ระชุมมมีตใิห ้ Adaptation Fund มฐีานะเป็นนิตบุิคคล (Legal entity) ทีส่ามารถใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงนิแก่ประเทศกาํลงัพฒันา
ไดโ้ดยตรง 

ทีม่า: http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund 
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กําหนดพนัธกรณีหลงั ค.ศ. 2012 และในรอบต่อๆไปในอนาคตขา้งหน้า ประเทศกําลงัพฒันา
อาจต้องเขา้มามบีทบาทอย่างใดอย่างหน่ึงในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคพลงังานและอุตสาหกรรมซึง่เป็นภาคเศรษฐกจิที่
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุในปจัจุบนั มคีวามจาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มใหม้ากทีส่ดุเพือ่เขา้
สูร่ะบบเศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า ทัง้ในดา้นการควบคุมก๊าซเรอืนกระจกและการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใชพ้ลงังาน 

(2) ในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมการผลตินัน้ อุตสาหกรรมจะต้อง
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูง กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
กระบวนการผลติทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยทีสุ่ด และก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกน้อยทีสุ่ด
ในขณะใช้งาน ในขณะที่มเีพยีงผลติภณัฑ์บางประเภทเท่านัน้ที่ก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก
ในขณะใชง้าน (เชน่ รถยนต ์เครื่องปรบัอากาศ และเครื่องสบูน้ํา เป็นตน้) แต่ผลติภณัฑเ์กอืบ
ทุกประเภทลว้นก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกในกระบวนการผลติทัง้สิน้ ไมว่า่จะเป็นเน้ือสตัว ์น้ํา
ผลไม ้ดนิสอ จกัรยาน พดัลม หรอืแมแ้ต่ถุงผา้ “ลดโลกรอ้น” ระบบคารบ์อนฟุตปรนิตใ์หข้อ้มลู
ทีส่ําคญัแก่ผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจทีจ่ะมสี่วนร่วมในการบรรเทาปญัหาการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก เน่ืองจากเศรษฐกจิของประเทศไทยตอ้งพึง่พาการสง่ออกเป็นสาํคญั ในขณะทีป่ระเทศ
ทีเ่ป็นตลาดสําคญักําลงันําระบบคาร์บอนฟุตปรนิต์มาใชก้บัผลติภณัฑต่์างๆทีต่นนําเขา้มาก
ขึน้เรื่อยๆ  ภาคอุตสาหกรรมการผลติจงึมคีวามจําเป็นตอ้งปรบัตวัและพฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลติเพือ่รองรบัมาตรการทีอ่าจกลายเป็นการกดีกนัทางการคา้เหลา่น้ีได ้

(3) การขยายตวัของการท่องเทีย่วนานาชาตแิละในประเทศ ทําใหเ้กดิการผลติและการบรโิภคที่
ปล่อยคารบ์อนมากขึน้ นอกจากนี้ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมา
ท่องเทีย่วในปีหน่ึงๆ ประมาณ 12-14 ลา้นคน จงึเพิม่โอกาสที่นักท่องเทีย่วจะเป็นพาหะนํา
เชือ้โรคต่างๆ ทัง้โรคอุบตัซิํ้าและโรคอุบตัใิหมจ่ากพืน้ทีอ่ื่นเขา้มาในประเทศไทยไดม้ากขึน้ อกี
ทัง้ในอนาคตปญัหาการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ในประเทศเพือ่นบา้นจะทาํใหเ้กดิการยา้ย
ถิ่นเขา้มาในประเทศไทยมากขึ้นทัง้ที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งทัง้หมดน้ีจะเพิม่
ภาระแก่ระบบสาธารณสุขของไทยในการรบัมอืกบัโรคต่างๆทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

(4) การเผาปา่และการเผาเพือ่ทาํเกษตรกรรมซึง่ก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกเป็นสาเหตุของปญัหา
หมอกควนัและมลพษิทางอากาศทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํทุกปีในช่วงเดอืนกุมภาพนัธแ์ละมนีาคม
ในพื้นที่ภาคเหนือ และช่วงเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ การแก้ไขปญัหามลพษิ
ทางอากาศกระทําได้ยาก เพราะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง
ภายในประเทศแลว้ สาเหตุสาํคญัยงัเกดิขึน้จากการเผาในประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก่ พมา่ ลาว 
และอนิโดนีเซยี 
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9. ประเดน็ยทุธศาสตร ์

จากการประเมนิสถานการณ์รอบดา้น การวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ และการระดมสมองแบบพหุ
ภาค ีทาํใหส้ามารถสรุปประเดน็ยทุธศาสตรไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศไทยมคีวามจําเป็นต้องปรบัตวัต่อความเสีย่งและผลกระทบ ที่อาจจะเกิดต่อ 
ฐานทรพัยากร และต่อระบบนิเวศน์และภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยให้ความสําคญัต่อแนว
ทางการรกัษาความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การ
บรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมด้านการ
สาธารณสขุ 

(2) การมีส่วนร่วมกบัประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
กําลงัเป็นเรื่องจําเป็นและสําคญัยิง่ขึน้ ทัง้จากมุมมองของการเป็นสมาชกิทีด่ขีองประชาคม
โลก และการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้และการท่องเที่ยว ประเทศไทย
ต้องเพิม่ศกัยภาพและโอกาสให้แก่ภาคเศรษฐกจิรายสาขา ให้สามารถเป็นหน่ึงในผูนํ้าใน
ภูมภิาคในการเขา้สู่การผลติคาร์บอนตํ่า ใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และดํารง
การผลติอยา่งยัง่ยนืภายใตก้ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(3) เน่ืองจากการบรหิารจดัการเพือ่สง่เสรมิการดาํเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืและการทาํงานร่วมกนัของหลายหน่วยงาน การบูรณาการการเฝ้าระวงั 
การป้องกนั และการจดัการปัญหา ตลอดจนการกู้ภยัในระดบัพื้นที่จงึเป็นเรื่องจําเป็น 
รวมถงึการบรหิารจดัการองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งเหมาะสม  

จากประเดน็ต่างๆที่กล่าวมาขา้งต้น ทําใหไ้ดว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ และกรอบยุทธศาสตร์ที่กําหนด
หลกัและแนวทางในการเตรยีมพรอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดงัต่อไปน้ี 

10. วิสยัทศัน์ 

สรา้งความตระหนักรู ้ความพรอ้ม และความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

11. พนัธกิจ 

11.1 สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

11.2  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื และผลประโยชน์รว่มกนั (Co-benefits)  
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11.3 เสริมสร้างองค์ความรู้และกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนและ
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศอยา่งมปีระสทิธผิล  

11.4 ดําเนินงานร่วมกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดย
ไมส่ง่ผลกระทบทางลบต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของประเทศ  

12.  เป้าหมาย 

12.1 มกีารกําหนดพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็น
พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ภายในปี พ.ศ. 2554 

12.2 จังหวัดในพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายในปี พ.ศ. 2556 

12.3 อปท. ในพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายในปี พ.ศ. 2556  

12.4 หน่วยราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมแีผน
รองรบั และมคีณะกรรมการตดิตามปญัหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2556 

12.5 มีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ฐานขอ้มลูการดดูซบัคารบ์อน (carbon stock) ของปา่ไม ้ภายในปี พ.ศ. 2556 

12.6 องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไดร้บัการเผยแพร่และบรรจุในทุก
หลกัสตูรการศกึษา ภายในปี พ.ศ. 2556 

13. ตวัช้ีวดั 

(1) ระดบัความสาํเรจ็ของการเตรียมพร้อมด้านการปรบัตวั (Adaptation Preparedness)  
ในระดบัประเทศ (รายสาขา)  

 ปี พ.ศ. 2556 ไมต่ํ่ากวา่ระดบั 3 สาํหรบักระทรวงหลกั 

 ปี พ.ศ. 2563 ไมต่ํ่ากวา่ระดบั 5 สาํหรบัทุกกระทรวง 

ระดบั 1 มกีารรวบรวมองคค์วามรูเ้กีย่วกบัปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ทีจ่ะมผีลต่อการปรบัภารกจิรายสาขา 

ระดบั 2   มรีะบบฐานขอ้มลูและแผนทีท่ีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดผ้า่นเวบ็ไซต ์ 
และมเีอกสารเผยแพรค่วามรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัผลกระทบรายสาขา 
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ระดบั 3 มแีผนยทุธศาสตรแ์ละแผนแมบ่ททีไ่ดบ้รูณาการการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระดบั 4   มกีารนําโครงการในแผนไปปฏบิตั ิ

ระดบั 5   มกีารประเมนิผลและปรบัแผน 

(2) ระดบัความสาํเรจ็ของการเตรียมพร้อมด้านการปรบัตวัในระดบัจงัหวดั  

 ปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 80 ของจงัหวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัมคีวามสาํเรจ็ระดบั 3  

 ปี พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 80 ของจงัหวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัมคีวามสาํเรจ็ระดบั 5  

ระดบั 1 มอีงคค์วามรูเ้พยีงพอทีจ่ะกาํหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากน้ําทว่ม ดนิถลม่  
และระดบัน้ําทะเลขึน้สงู 

ระดบั 2   ประกาศพืน้ทีด่งักลา่วเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

ระดบั 3 จงัหวดัในพืน้ทีม่แีผนรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ 
มคีณะทาํงานตดิตามและรายงานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระดบั 4   มกีารนําโครงการในแผนไปปฏบิตัริว่มกบั อปท. และมคีวามสมัฤทธผิล 
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 

ระดบั 5   มกีารประเมนิผลและปรบัแผน 

(3) ระดบัความสาํเรจ็ของการเตรียมพร้อมด้านการปรบัตวัในระดบัท้องถิน่  

 ปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 50 ของ อปท. ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัมคีวามสาํเรจ็ระดบั 3  

 ปี พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 50 ของ อปท. ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัมคีวามสาํเรจ็ระดบั 5  

ระดบั 1 มอีงคค์วามรูเ้พยีงพอทีจ่ะกาํหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากน้ําทว่ม ดนิถลม่  
และระดบัน้ําทะเลขึน้สงู 

ระดบั 2   ดาํเนินการเพือ่ใหม้กีารประกาศพืน้ทีด่งักลา่วเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

ระดบั 3 อปท. ในพืน้ทีม่แีผนรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระดบั 4   มกีารนําโครงการในแผนไปปฏบิตัริว่มกบัจงัหวดั/อปท.อื่นๆ และมคีวามสมัฤทธผิล 
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 

ระดบั 5   มกีารประเมนิผลและปรบัแผน 

(4) ระดบัความสาํเรจ็ของการเตรียมพร้อมด้านฐานข้อมลู  

โดยมอีงคป์ระกอบและรอ้ยละของน้ําหนกัในการคาํนวณระดบัความสาํเรจ็ ดงัน้ี 

• ขอ้มลูการดดูซบัคารบ์อน (carbon stock) ของปา่ในเขตอุทยานแหง่ชาต ิ(10%)  
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• ขอ้มลูการดดูซบัคารบ์อน ของปา่ในความดแูลของกรมปา่ไม ้(10%) 

• ขอ้มลูการดดูซบัคารบ์อน ของปา่ชายเลนและระบบนิเวศน์อื่นๆ ทีส่าํคญั (10%) 

• ขอ้มลูการปลอ่ยคารบ์อนรายอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมละ 5%)  

• ขอ้มลูการปลอ่ยคารบ์อนของพลงังานประเภทต่างๆ (10 %) 

• ขอ้มลูการปลอ่ยคารบ์อนจากภาคเกษตร (ปศุสตัว/์ นาขา้ว 10%)  

• ขอ้มลูคารบ์อนฟุตพริน้ตร์ายสนิคา้ (สนิคา้ละ 5%)  

• บุคลากรของหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการฝึกอบรมใหม้คีวามเขา้ใจวธิกีาร 
เกบ็ฐานขอ้มลูใหต้รงกนั (10%) 

 ปี พ.ศ. 2556 ประเมนิความพรอ้มโดยรวมแลว้ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 

(5) ระดบัความสาํเรจ็ของการเตรียมพร้อมในการมีส่วนรว่มของพหภุาคีในการลด 
กา๊ซเรือนกระจก 

 ปี พ.ศ. 2556 ความสาํเรจ็ไมต่ํ่ากวา่ ระดบั 3  

 ปี พ.ศ. 2563 ความสาํเรจ็ระดบั 5  

ระดบั 1 บุคลากรและผูบ้รหิารของกระทรวงเป้าหมายไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 มคีวามเขา้ใจ 
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและเหน็วา่เป็นหน่ึงในภารกจิหลกั 

ระดบั 2   บุคลากรและผูบ้รหิารของ อปท. ในพืน้ทีเ่ป้าหมายไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80  มคีวามเขา้ใจ 
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและเหน็วา่เป็นหน่ึงในภารกจิหลกั 

ระดบั 3 สือ่มวลชนกลุม่เป้าหมายไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ระดบั 4   นกัเรยีน/นกัศกึษาในพืน้ทีเ่ป้าหมายไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 มโีอกาสเรยีนรูแ้ละ 
มคีวามเขา้ใจปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระดบั 5   ผูนํ้าทางการและผูนํ้าธรรมชาตใินชุมชนเป้าหมาย (คร/ูพระ/แกนนําประชาคม)  
ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80  มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(6) สดัส่วนของสถาบนัการศึกษาในพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีนํ่าหลกัสตูรการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศไปใช้  

 ปี พ.ศ. 2556 ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50  

 ปี พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 100 

สาํหรบัเป้าหมาย ผลผลติและกจิกรรมทีเ่ป็นเงือ่นไขสาํคญั แสดงไวใ้นตารางที ่2 



 

• ประกาศวาระแหงชาติเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ประกาศเกณฑกาํหนดพื้นที่ออนไหว 
• มีคณะทํางานพหุภาคี 
• มีทีมเจรจาพหุภาคี 

 

• กระทรวงหลักมีการปรับแผนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• ทุกจังหวัดเปาหมายประกาศให 
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนวาระจังหวัด 

• ประกาศพื้นที่คุมครองฯ ในจังหวัด 
เปาหมาย 

• กระทรวงเปาหมายมีแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• จังหวัดและ อปท. เปาหมายมีแผนรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• มีฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทุกสาขา 

• มีหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทุกระดับชั้น 

• มีฐานขอมูลการดดูซับและการปลอย 
กาซเรือนกระจก 

• มีขอมูล/แผนที่ของพื้นที่คุมครองฯ 
บนเว็บไซตสําหรบัประชาชน 

• มีผลการประเมนิแผนฯ  
ตามตัวชี้วัด 

• มีสินคาและบริการติดฉลาก
คารบอน 

• มีขอมูลคารบอนฟุตพริ้นต 
สําหรับผลิตภัณฑและบริการหลกั 

• บุคลากรของรัฐมคีวามพรอม 
ทุกหนวยงาน 

เป
าห

มา
ย /

 ผล
ผล

ิต 

• ตั้งคณะทํางานและทีมเจรจา 
• ปรับแผนหลัง COP15 
• เสนอ ครม. 
• สัมมนาสําหรับผูวางนโยบายระดบัสูง
จากกระทรวงหลัก 

• พัฒนาบุคลากร/วิทยากร 
• เริ่มพัฒนาหลักสูตรการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในทุกระดับ 

• เริ่มจัดสรรทนุตางประเทศเพื่อศึกษา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• รวบรวม/ปรับขอมูลที่เกีย่วกับการ
เปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศให

• ทุกกระทรวงปรับแผนฯ 
• มีการจัดสัมมนาสําหรับผูวางนโยบาย
ระดับสูงของ อปท. 

• จังหวัดเปาหมายและ อปท. เปาหมาย
จัดทําแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

 

 
 
 
 
 

• เผยแพรประชาสัมพันธเรือ่งโลกรอน 
ในวงกวาง 
 

• ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรทั่วประเทศ 

 

ขั้น
ตอ

น 
/ ก

ิจก
รร
มท

ี่เป
นเ
งื่อ

นไ
ขส

ําค
ัญ 

2563     2556 2555 2554 

ตารางที่ 2  เปาหมาย ผลผลิต และกิจกรรมสําคัญ (Road map) 
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14. กรอบยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งความสามารถในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืและลดผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสนบัสนุนทุกภาคสว่นในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและเพิม่ 
แหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกบนพืน้ฐานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การบรูณาการการบรหิารจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

รายละเอยีดยุทธศาสตร์ แผนงานและแนวทางในการเตรยีมพร้อมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ มดีงัน้ี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสร้างความสามารถในการปรบัตวัเพ่ือรบัมือและ 
ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

เป็นยุทธศาสตร์ที่จะเอื้ออํานวยต่อการเตรยีมพร้อมเพื่อปรบัตวัต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ เน่ืองจากผลกระทบในแต่ละพืน้ทีจ่ะแตกต่างกนัทัง้ในดา้นลกัษณะและความรุนแรง การปรบัตวัจงึ
ตอ้งเป็น Area approach  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
และเพ่ิมแหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจกบนพืน้ฐานของการพฒันา
ท่ียัง่ยืน 

เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเตรยีมพร้อมในการมสี่วนร่วมลดการปล่อยและเพิม่
แหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก  

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรูณาการการบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

เป็นยุทธศาสตร์สําคญัสําหรบัการบูรณาการการบรหิารจดัการแผนฯ โดยมกีารจดัทําฐานขอ้มูล 
เตรยีมบุคลากรทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อสนับสนุนการปรบัตวัใน
ยทุธศาสตรท์ี ่1 และการปฏบิตังิานรายสาขาในยทุธศาสตรท์ี ่2 (รปูที ่7) 
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รปูท่ี 7  โครงสร้างและความเช่ือมโยงของแผน  
 

 
 

 
 

โดยแต่ละยทุธศาสตรม์แีนวทางและแผนงาน ดงัต่อไปน้ี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การสร้างความสามารถในการปรบัตวัเพ่ือรบัมือและลดผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

ยทุธศาสตรน้ี์ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

(1) สร้างความตระหนักในปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(2) สนบัสนุนใหห้น่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุกภาคสว่นทาํงานรว่มกบั อปท. ในทอ้งถิน่  

โดยมแีนวทางหลกั 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 

(1) การเตรยีมพรอ้ม 

(2) การเฝ้าระวงั 

(3) การดาํเนินโครงการนํารอ่ง 

(4) การฟ้ืนฟู 

  

แผนแม่บท /
แผนปฏิบติัการ

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
การลด GHGs

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
บูรณาการ / 
ประสานพื้นท่ี

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
การปรบัตวั

R&D 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

นําร่อง 

เตรียมพร้อม 

เฝ้าระวงั 

นําร่อง 

ฟ้ืนฟ ู

เวทีระหว่างประเทศ ฐานข้อมลู อปท. 
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แนวทางท่ี 1.1 การเตรียมความพร้อม 

การเตรยีมพรอ้มเพือ่การปรบัตวัมแีผนงานหลกั ดงัน้ี 

1.1.1 แผนงานการกาํหนดพืน้ทีอ่่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) จะตอ้งเป็นองค์กรหลกัใน
การขบัเคลือ่นใหม้กีารกาํหนดพืน้ทีท่ีอ่่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอยา่งเร่งด่วน โดยจดัทาํ
หลกัเกณฑเ์พือ่กาํหนดพืน้ทีใ่นเบือ้งตน้เพือ่ใหภ้าคสว่นอื่นๆ สามารถดาํเนินการตามแผนต่อไป  

หน่วยราชการอื่นๆนอกจาก สผ. เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ ัง่ (ทช.) กอ็าจตอ้งกาํหนดพืน้ทีอ่่อนไหวโดยใชห้ลกัเกณฑร์ายสาขาและพืน้ที ่(sectoral and area 
specific) เพิม่เตมิ   

1.1.2 แผนงานการวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นการปรบัตวั  

การวจิยัเพือ่การเตรยีมพรอ้มจะม ี3 ลกัษณะดว้ยกนั คอื 

(1) การวจิยัดา้นการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอยา่งต่อเน่ือง (Climate modeling)  

(2) การวจิยัผลกระทบรายสาขา (เชน่ รายทรพัยากร รายภาคเศรษฐกจิ และรายพชื) 

(3) การวจิยัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัพื้นที่หรอืระดบั
ระบบนิเวศน์ 

1.1.3 แผนงานอนุรกัษ์และพฒันา 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอาจมผีลใหพ้นัธุกรรมทอ้งถิน่และระบบนิเวศน์ทอ้งถิน่สูญหาย
หรอืทรุดโทรมลงได้ จงึต้องมกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรเหล่าน้ีแต่เน่ินๆ และพฒันาต่อยอดเพื่อให้สามารถ
ตา้นทานการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศได ้

แนวทางท่ี 1.2 การเฝ้าระวงั 

หน่วยราชการรายสาขาตอ้งเขา้ไปจดัระบบเฝ้าระวงัรว่มกบั อปท. โดยระบบเฝ้าระวงัประกอบดว้ย
แผนงานดงัต่อไปน้ีคอื 

1.2.1 แผนงานเฝ้าระวงัโรคระบาด ซึง่ตอ้งบรูณาการการเฝ้าระวงัระหวา่งคน/สตัว ์ 

1.2.2 แผนงานเฝ้าระวงัโรคพชื 

1.2.3 แผนงานเฝ้าระวงัการเกดิธรรมชาตพิบิตัภิยั 
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แนวทางท่ี 1.3  การดาํเนินโครงการนําร่องในพืน้ท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

เพื่อใหก้ารเตรยีมการเพื่อปรบัตวัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรเลอืกพืน้ทีอ่่อนไหวสูงสุด หรอื
ระบบนิเวศน์อ่อนไหวสูงสุดมาทําโครงการนําร่องในระดบัพื้นที่ เช่น โครงการเมอืงน้ํา อาคารราชการ
คารบ์อนตํ่า  

แนวทางท่ี 1.4  การฟ้ืนฟ ู

ต้องมกีารฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์สําคญั เช่น ป่าชายเลน ป่าต้นน้ําที่ไดเ้สื่อมโทรมลงเพื่อให้สามารถ
ต้านทานภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศไดด้ขีึน้กว่าเดมิ หรอืแมแ้ต่ระบบนิเวศน์เมอืงกค็วรฟ้ืนฟูให้มี
สภาพสิง่แวดลอ้มเพือ่พรอ้มรบั Heat stress ไดด้ขี ึน้ ประกอบดว้ยแผนงานดงัต่อไปน้ี 

1.4.1 แผนงานการบรหิารจดัการการฟ้ืนฟู 

1.4.2 แผนงานการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ปา่ 

1.4.3 แผนงานการฟ้ืนฟูนิเวศน์เมอืง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและ 
เพ่ิมแหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจกบนพืน้ฐานการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ยทุธศาสตรน้ี์มวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของการผลิตและการบริการ รวมทัง้ศึกษา
ศักยภาพของสาขาที่จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและทางเลือกต่างๆในการบรรเทา
ผลกระทบ 

(2) เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและทรพัยากรในประเทศซึง่เป็นนโยบายทีส่มประโยชน์ทัง้ใน
ดา้นการลดการปลอ่ยและเพิม่แหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก และประโยชน์ในดา้นอื่นๆ ดว้ย 

(3) สร้างภาค/ี พนัธมติร และกระตุ้นการมสี่วนร่วมของภาคใีนการลดการปล่อยและเพิม่แหล่ง 
ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 

เน่ืองจากการลดก๊าซเรือนกระจกมกัเป็นการดําเนินการในภาคเศรษฐกิจหรือสาขาการผลิต  
จงึเหมาะสมทีจ่ะจดัแบง่แผนงานเป็นรายสาขา โดยการดาํเนินงานในแต่ละสาขาใหม้แีนวทางดงัต่อไปน้ี 

แนวทางท่ี 2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานเช้ือเพลิงและไฟฟ้าและการคมนาคมขนส่ง  

2.1.1 แผนงานการสง่เสรมิพลงังานเชือ้เพลงิคารบ์อนตํ่าในการผลติไฟฟ้า  
(โดยไมก่่อมลพษิอื่นเกนิมาตรฐาน) 

2.1.2 แผนงานการสง่เสรมิการคมนาคมขนสง่ระบบรางและทางน้ําและการคมนาคมขนสง่ 
แบบคารบ์อนตํ่า 
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แนวทางท่ี 2.2 สู่ความเป็นเมืองและบริการคารบ์อนตํา่ 

2.2.1 แผนงานการสง่เสรมิการจดัการเมอืงแบบคารบ์อนตํ่า 

2.2.2 แผนงานการสง่เสรมิการจดัการขยะและสิง่ปฏกิลูใหป้ลอ่ยคารบ์อนตํ่า 

2.2.3 แผนงานการสง่เสรมิการบรกิารแบบคารบ์อนตํ่า 

แนวทางท่ี 2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคอตุสาหกรรม 

2.3.1 แผนงานการสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานในภาคอุตสาหกรรม 

2.3.2 แผนงานการสง่เสรมิการผลติแบบคารบ์อนตํ่า 

แนวทางท่ี 2.4  การจดัการการเกษตรและป่าไม้เพ่ือลดการปล่อยและเพ่ิมการดดูซบั 
กา๊ซเรือนกระจก 

2.4.1 แผนงานการสง่เสรมิการลดการปลอ่ยและเพิม่แหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 
ในกระบวนการเกษตรและปศุสตัว ์

2.4.2 แผนงานการจดัการปา่ไมอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนืเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรูณาการการบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ยทุธศาสตรน้ี์มวีตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) สรา้งความตระหนกัและความพรอ้มของผูบ้รหิารและบุคลากรทุกระดบั 

(2) สร้างกลไกที่จะขบัเคลื่อนแผนฯ ให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบและประสานกับพื้นที่
เป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(3) บรูณาการความรว่มมอืเพือ่กาํหนดทา่ทใีนการเจรจาระหวา่งประเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ
ประเทศ 

การดาํเนินงานภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์มแีนวทางหลกั 3 ประการไดแ้ก่ 

(1) การจดัการความรู ้การสรา้งฐานขอ้มลูและเครือ่งมอื 

(2) การเตรยีมความพรอ้มดา้นการจดัการและการมสีว่นรว่มของพหุภาค ี

(3) การเตรยีมพรอ้มดา้นทา่ทแีละจุดยนืของไทยในการเจรจาระหวา่งประเทศ 

แต่ละแนวทางประกอบดว้ยแผนงาน ดงัต่อไปน้ี 
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แนวทางท่ี 3.1 การจดัการความรู้ การสร้างฐานข้อมลูและเครื่องมือ 

3.1.1 แผนงานการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3.1.2 แผนงานการวจิยัและพฒันา และการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

3.1.3 แผนงานการศกึษาและพฒันาเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการบรหิารจดัการเพือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

แนวทางท่ี 3.2 การเตรียมความพร้อมด้านการจดัการและการมีส่วนร่วมของพหภุาคี 

3.2.1 แผนงานการเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิารและบุคลากรในภาครฐั 

3.2.2 แผนงานการเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิารและบุคลากรในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่  

3.2.3 แผนงานการเตรยีมความพรอ้มของสือ่มวลชน ประชาชน และภาคเอกชน 

3.2.4 แผนงานการกระตุน้การมสีว่นรว่มของประชาชน และภาคเอกชน 

แนวทางท่ี 3.3 การเตรียมความพร้อมด้านท่าทีและจดุยืนของไทยในการเจรจาระหว่าง
ประเทศ 

3.3.1 แผนงานการส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศและการเสรมิสร้างศกัยภาพของไทย 
ในการเจรจาดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศบนพืน้ฐานของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและ
ผลประโยชน์รว่มกนั (Co-benefits) 

3.3.2 แผนงานการเสรมิสรา้งศกัยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศดา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

15. การแปลงแผนไปสู่การปฎิบติั กลไก และการติดตามประเมินผล 

15.1 การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ 

แผนแม่บทและแผนปฎบิตักิารเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศได้วางแนวทางและ
มาตรการหลกัไวแ้ลว้ แต่การปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบังบประมาณควรใหค้วามสาํคญัแก่โครงการในภาพรวม
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นโครงการที่มุ่งปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการที่มีอยู่เดิมให้รวมมิติของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(2) เป็นโครงการทีบ่รูณาการการปฎบิตังิานของหลายๆ หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั 

(3) เป็นโครงการทีบ่รูณาการ กระตุน้ สนบัสนุน อปท.โดยเฉพาะ อปท. ในพืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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สาํหรบัการจดัลาํดบัความสาํคญัในแต่ละยทุธศาสตร ์ควรมเีกณฑด์งัน้ีคอื 

โครงการตามยทุธศาสตรท่ี์ 1 

(1) เป็นโครงการในพืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(2) เป็นโครงการทีห่น่วยราชการสว่นภมูภิาคปฏบิตังิานร่วมกบั อปท. 

(3) เป็นโครงการทีม่นียัยะทางเศรษฐกจิและสงัคมสงู 
(4) เป็นโครงการทีอ่นุรกัษ์พนัธุกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัการรกัษาความมัน่คงทางอาหาร 
โครงการตามยทุธศาสตรท่ี์ 2 

(1) เป็นโครงการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ไม่ว่าจะเพื่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
หรอืไมก่ต็าม (No-regret policy) หรอืเป็นโครงการทีส่ง่ผลประโยชน์รว่มกบันโยบายดา้นอื่นๆ
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(2) เป็นโครงการทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของการลดก๊าซเรอืนกระจกในลาํดบัสงู 
โครงการตามยทุธศาสตรท่ี์ 3 

(1) เป็นโครงการทีส่รา้งความตระหนกัแก่ผูบ้รหิารและบุคลากรในหน่วยงานของรฐั 
(2) เป็นโครงการที่สนับสนุนการปรบัโครงการขนาดใหญ่ของรฐัให้มมีติิด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

(3) เป็นโครงการทีส่นับสนุนใหเ้กดิภาคพีนัธมติรและเครอืข่าย และชกันําใหภ้าคส่วนเหล่าน้ีเขา้
มามสี่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบและปรบัตวัเพื่อรองรบัปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

ทัง้น้ี หากงบประมาณมีจํากัด ให้จัดลําดับความสําคญัสูงสุดให้แก่การเตรียมความพร้อมใน
ยุทธศาสตรท์ี ่3 ตามดว้ยการเตรยีมความพรอ้มและการเฝ้าระวงัในยุทธศาสตรท์ี ่1 และการเตรยีมพรอ้ม
ดา้นการวจิยัคารบ์อนฟุตพริน้ตใ์นยทุธศาสตรท์ี ่2  

15.2 การกาํหนดพืน้ท่ีท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นหน่วยงานหลกัในการ
กําหนดและจดัลําดบัพื้นที่ (จงัหวดั และอําเภอ) ที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศสูง โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งจะไดร้บัผลกระทบในหลายดา้น เช่น มโีอกาสที่น้ําทะเลขึ้นสูง น้ําท่วม  
ดนิถลม่ และใหป้ระกาศพืน้ทีเ่หลา่น้ีเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ ควรกําหนดให้กระทรวงดงัต่อไปน้ีเป็นกระทรวงหลกัด้านการวางแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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(1) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(3) กระทรวงมหาดไทย 

(4) กระทรวงสาธารณสขุ 

(5) กระทรวงศกึษาธกิาร 
(6) กระทรวงคมนาคม 

(7) กระทรวงพลงังาน 

(8) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
(9) กระทรวงการต่างประเทศ 

(10) กระทรวงอุตสาหกรรม 

15.3 กระบวนการแปลงแผนฯ 

(1) ประกาศให้ “วาระโลกร้อน” เป็นวาระแห่งชาติ และให้แผนรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศเป็นแผนทีไ่ดร้บัความสาํคญัดา้นงบประมาณ 

(2) ตัง้คณะทํางาน (task force) ที่เป็นพหุภาค ีประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงหลกั 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อขบัเคลื่อนแผนฯ โดยให้ สผ. เป็น
หน่วยงานกลางที่จะบูรณาการและเป็นตัวกลางประสานการขบัเคลื่อนแผนรองรับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของกระทรวงต่างๆ ผา่นสาํนักงานสิง่แวดลอ้มภาค (สสภ.) และ 
สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) 

(3) ใหม้พีืน้ทีนํ่าร่องทีจ่ะมกีารวางแผนอย่างบูรณาการและมสี่วนร่วมจากภาคทีุกภาคส่วน ทัง้น้ี 
พืน้ทีนํ่าร่อง อาจเป็นพืน้ทีท่ีค่าดวา่จะมคีวามอ่อนไหวหรอืประสบภยัมากทีสุ่ด หรอืพืน้ทีท่ีจ่ะ
สามารถนํามาเป็นตวัอยา่งของการจดัการเมอืงคารบ์อนตํ่า 

(4) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในพืน้ทีอ่่อนไหว ประกาศภาวะโลกรอ้นใหเ้ป็น “วาระจงัหวดั” ซึง่จะทํา
ใหส้ามารถขบัเคลือ่นแผนระดบัชาตไิปสูท่อ้งถิน่ไดง้า่ยขึน้ 

(5) ใหห้น่วยงานดา้นสาธารณสุข ดา้นการบรรเทาสาธารณภยั และดา้นสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่สีย่ง
ภยัทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและซกัซ้อมการ
ประสานงานและการปฎบิตังิานรว่มกนั 

(6) กําหนดให้ตวัชี้วดัความสมัฤทธผิลในการจดัการสิง่แวดล้อมเป็นตวัชี้วดัที่ใช้ในการจดัสรร
งบประมาณให้กบัท้องถิ่น โดยให้ อปท. ที่มคีวามสามารถในการจดัการสิง่แวดล้อมได้รบั
งบประมาณในอตัราสว่นทีส่งูกวา่ อปท. ทีย่งัไมม่คีวามสมัฤทธผิลดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

(7) เมื่อสิน้สุดเวลา 3 ปีของแผนปฏบิตักิาร ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลโดย สผ. และวเิคราะห์
เงือ่นไขความสาํเรจ็และอุปสรรคในการดาํเนินงานตามแผนฯ 
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15.4 ขัน้ตอนการแปลงแผนฯ 

(1) ประกาศพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศให้เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

(2) ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป้าหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.) และ ผูบ้รหิาร อปท. เกีย่วกบัผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อพืน้ทีแ่ละกจิกรรมต่างๆ ในประเทศ 

(3) ชี้แจงและพฒันาศักยภาพของบุคลากรใน สสภ. และ ทสจ. ให้สามารถเป็นแกนนําการ
ขบัเคลือ่นในระดบัพืน้ที ่

15.5 นโยบายหลกัท่ีกระทรวงหลกัจาํเป็นต้องดาํเนินการ ซ่ึงจะเป็นเง่ือนไขของ
ความสาํเรจ็ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคารบ์อนตํา่ 

15.5.1 นโยบายในระดบัมหภาคทีเ่ป็นเงือ่นไขแห่งความสาํเรจ็ 

(1) สนบัสนุนงบประมาณสาํหรบัแผนปฏบิตักิารฯและแผนแมบ่ทฯ 

(2) งดการอุดหนุนการใชน้ํ้า ไฟฟ้า ฯลฯ หรอืกจิกรรมใดๆทีก่่อใหเ้กดิการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

(3) เพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน โดยเฉพาะในหน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิ 

(4) สนับสนุนการใช้สถานีถ่ายทอดโทรทศัน์และวทิยุของรฐัในการถ่ายทอดขอ้มูลที่เขา้ใจง่าย
เกีย่วกบักจิกรรมทีป่ระชาชนสามารถมสีว่นร่วมในการลดก๊าซเรอืนกระจก (เช่น ปลกูตน้ไม ้1 
ตน้ ภายใน 5 ปี จะลด CO2 ไปกีต่นัต่อปี หรอืการเปรยีบเทยีบกจิกรรมการปลกูบา้นดว้ยไม้
หรอือฐิจะลด CO2 ไปกีต่นัต่อปี เป็นตน้) 

(5) กําชับให้มีการดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

(6) สรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูว้า่ราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ 

15.5.2 เงือ่นไขแห่งความสาํเรจ็ในการขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคารบ์อนตํา่
ในอนาคต 

ภาคเมือง 

• ต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พึ่งตนเอง ใช้วสัดุท้องถิ่น มีความ
สรา้งสรรค์และมนีวตักรรม เช่น เรื่องพลงังานทดแทน การลดการใชส้ารเคม ีและการกําจดั 
น้ําเสยีและของเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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• จัดการและบูรณาการความรู้ระหว่างหน่วยราชการและภาคประชาคม (เมือง/ ชายฝ ัง่/ 

สมทุรศาสตร)์ เพือ่ลดผลกระทบและความขดัแยง้ระหวา่งการพฒันาและการอนุรกัษ์ชายฝ ัง่ 

• บูรณาการระเบยีบ กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ของรฐัให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ผงัเมอืง สิง่แวดล้อม กฎหมายเฉพาะธุรกิจ การ
สง่เสรมิการลงทุน และมาตรการดา้นภาษ ีเป็นตน้  

• ตอ้งวจิยัและพฒันา และบงัคบัใชร้ะบบมาตรฐานสาํหรบัทอ้งถิน่หรอืประเทศใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล เพือ่ลดและทดแทนการนําเขา้ในทุกกจิกรรม  

ภาคเกษตร 

• มรีะบบเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง 6 ดา้น ไดแ้ก่   

(1) พชื  

(2) สัตว์–ไข้หวัดนก โรคแมลงในสัตว์ (เช่น เห็บในสัตว์) ความเครียดในสัตว์จากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (เชน่ ฝนตกมาก ววัเครยีด ปรมิาณน้ํานมลด) 

(3) อุทกภยั  

(4) ภยัแลง้  
(5) แผน่ดนิถลม่  

(6) ภยัชายฝ ัง่–การประมงชายฝ ัง่ 

• ในดา้นการเพาะปลูก ใหเ้พิม่ความเขม้ขน้ของการถ่ายทอดการจดัการวชัพชือย่างบูรณาการ
โดยเกษตรกรมสีว่นรว่ม 

• สร้างความเข้มแขง็ของงานวิจยัที่เกี่ยวกับพืชหลกั คือ ข้าว อ้อย และมนัสําปะหลงั โดย
สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยวจิยักบัเกษตรกรและภาคเอกชน และ การสรา้ง Consortium  

• เพิ่มศักยภาพการวิจัยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อความมัน่คงทางอาหาร 

• ชะลอและยกเลกิการแทรกแซงราคาพชืผลที่จะส่งผลให้มกีารขยายการเพาะปลูกเขา้ไปใน
พืน้ทีซ่ึง่เป็นแหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 

ภาคพลงังานและอตุสาหกรรม 

• ดาํเนินแผนเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานและแผนพลงังานหมนุเวยีนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

• มีองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของพลังงานและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และ
สนับสนุนการถ่ายทอดขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่าย เช่น เน้ือววั 1 กโิลกรมั ก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก 
(มคีารบ์อนฟุตพริน้ต)์ เทา่กบั 36.4 กโิลกรมั 
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• กาํหนดมาตรฐานในการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ ์โดยกําหนดใหค้่อยๆปรบัลดค่า
มาตรฐานลงอย่างต่อเน่ือง เช่น การกําหนดมาตรฐานการปล่อย CO2  ในรถยนต์จะส่งผลให้
ผูผ้ลติตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีส่งูขึน้หรอืพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เช่น รถไฮบรดิ รถปลกัอนิไฮบรดิ 
และรถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ 

• กําหนดมาตรฐานปรมิาณการใชพ้ลงังานสงูสุดของผลติภณัฑไ์ทยทีจ่ะส่งออก เช่นผลติภณัฑ์
จาํพวกเครือ่งปรบัอากาศ พดัลม ปมัน้ํา เป็นตน้ 

• ทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้คํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

• สง่เสรมิการคมนาคมขนสง่คารบ์อนตํ่า (Low Carbon Logistics) 

• ส่งเสริมแนวทางการบริหารองค์กรอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility) และเทคโนโลยทีีส่ะอาด (Cleaner Technology) 

• พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยกีารอนุรกัษ์พลงังานและเทคโนโลยดีกัจบัและกกัเกบ็คารบ์อน 

ด้านการสาธารณสขุ 

• บูรณาการระบบการเฝ้าระวงัโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากสตัว์สู่คน (Zoonotic 
diseases) โรคตดิต่อทีม่แีมลงเป็นพาหะ (Vector-borne diseases) โรคตดิต่อทีม่น้ํีาและ
อาหารเป็นสือ่ (Water-borne, Food-borne diseases) ร่วมกนัระหวา่งกระทรวง และพฒันา
มาตรการเฝ้าระวงัในเชงิรุกมากขึน้  

• บรูณาการการวางแผนและฝึกซอ้มทมีงานและระบบงานเพือ่เตรยีมการรบัมอืกบัภยัพบิตัหิรอื
ภยัรา้ยแรงจากธรรมชาต ิและระบบงานดา้นการสาธารณสุขใหส้ามารถพรอ้มรบัมอืในภาวะ
ฉุกเฉินโดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่ 

15.6 การปรบัแผน การติดตาม และประเมินผล 

เน่ืองจากแผนยทุธศาสตรท์ีผ่า่นมา รวมทัง้แผนแมบ่ทและแผนปฎบิตักิารทีเ่สนอในครัง้น้ีจดัทาํขึน้
ในขณะทีข่อ้มลูดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการปรบัปรุงใหท้นัสมยัและแมน่ยาํ 
จงึควรมกีารปรบัแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2551–2555 
ในช่วงก่อนทีแ่ผนยุทธศาสตรฯ์ จะสิน้สุดลง โดยปรบัแผนยุทธศาสตรใ์หม่ใหเ้ป็นแผนระยะ 30 ปี ซึ่งจะทํา
ให้มขีอ้มูลภูมอิากาศสนับสนุน และให้มกีารปรบัแผนแม่บทและแผนปฎิบตัิการเมื่อพนัธกรณีด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทยหลงัปี พ.ศ. 2555 เป็นทีช่ดัเจนแลว้ 
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ทัง้น้ีในการปรบัแผนใหม้กีารตดิตามประเมนิผลเบือ้งตน้ใน 4 ประเดน็ คอื 

(1) ประเมนิตวัชีว้ดั และกระบวนการตามเป้าหมาย ซึง่แสดงถงึการตอบสนองของกระทรวงต่างๆ 
โดยเฉพาะกระทรวงหลกั 

(2) ประเมนิระดบัความพรอ้มของ อปท. ตามตวัชีว้ดัทีก่าํหนดไว ้

(3) ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของสือ่มวลชน และองคก์รเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(4) ประเมินความพร้อมของหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกระดับชัน้ของ
การศกึษาไทย 

ประเดน็ทีส่าํคญัประการสดุทา้ยทีจ่ะตอ้งทาํความเขา้ใจรว่มกนักค็อื ความสมัฤทธผิลจะเกดิขึน้ไดก้็
ต่อเมื่อแผนเกดิจากความร่วมมอืร่วมใจ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมสี่วนร่วมอย่างเพยีงพอจนกระทัง่ปลูกฝงั
ความรูส้กึวา่เป็นแผนของตน แผนทีด่จีะตอ้งไมใ่ช่ของผูใ้ดผูห้น่ึงหรอืเพือ่สนองความตอ้งการขององคก์รใด
องคห์น่ึงเทา่นัน้ 

 

 

 

  



 

วิสัยทัศน  สรางความตระหนักรู ความพรอม และความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การมีสวนรวมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางความสามารถในการปรบัตัวเพือ่รับมือ

และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และเพิ่มแหลงดูดซบักาซเรือนกระจกบนพื้นฐาน 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบูรณาการการบริหารจัดการ 

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

แนวทางที่ 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา 
และการคมนาคมขนสง 

แผนงานที่ 2.1.1 การสงเสริมพลังงานเชือ้เพลิง
คารบอนต่ําในการผลติไฟฟา 

แผนงานที่ 2.1.2 การสงเสริมการคมนาคมขนสง
ระบบรางและทางน้าํและการ
คมนาคมขนสงแบบคารบอนตํ่า 

แนวทางที่ 2.2 สูความเปนเมืองและบริการ
คารบอนต่ํา 

แผนงานที่ 2.2.1 การสงเสริมการจัดการเมือง 
แบบคารบอนต่ํา  

แผนงานที่ 2.2.2 การสงเสริมการจัดการขยะและ 
ส่ิงปฏิกูลใหปลอยคารบอนต่ํา 

แผนงานที่ 2.2.3 การสงเสริมการบริการแบบ 
คารบอนต่ํา 

แนวทางที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานที่ 2.3.1 การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  

แผนงานที่ 2.3.2 การสงเสริมการผลิตแบบ 
คารบอนต่ํา 

แนวทางที่ 2.4 การจัดการการเกษตรและ 
ปาไมเพื่อลดการปลอยและ 
เพิ่มการดูดซับกาซเรือน
กระจก 

แผนงานที่ 2.4.1 การสงเสริมการลดการปลอยและ
เพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก
ในกระบวนการเกษตรและปศุสัตว 

แผนงานที่ 2.4.2 การจัดการปาไมอยางสมดุลและ
ย่ังยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางที่ 3.1 การจัดการความรู การสราง
ฐานขอมูลและเครือ่งมอื 

แผนงานที่ 3.1.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

แผนงานที่ 3.1.2 การวิจัยและพัฒนา และการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

แผนงานที่ 3.1.3 การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตรในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางที่ 3.2 การเตรียมความพรอม
ดานการจัดการและการ 
มีสวนรวมของพหุภาคี 

แผนงานที่ 3.2.1 การเตรียมความพรอมของ
ผูบริหารและบุคลากรในภาครัฐ 

แผนงานที่ 3.2.2 การเตรียมความพรอมของ
ผูบริหารและบุคลากรในสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

แผนงานที่ 3.2.3 การเตรียมความพรอมของ
ส่ือมวลชน ประชาชน และ
ภาคเอกชน 

แผนงานที่ 3.2.4 การกระตุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคเอกชน 

แนวทางที่ 3.3 การเตรียมความพรอม
ดานทาทีและจุดยืนของ
ไทยในการเจรจาระหวาง
ประเทศ 

แผนงานที่ 3.3.1 การสงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศและการเสริมสราง
ศักยภาพของไทยในการเจรจา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบนพื้นฐานของการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและผลประโยชน
รวมกัน 

แผนงานที่ 3.3.2 การเสริมสรางศักยภาพของไทย
ในกระบวนการเจรจาระหวาง
ประเทศดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

แนวทางที่ 1.1 การเตรียมความพรอม 

แผนงานที่ 1.1.1 การกําหนดพืน้ที่ออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนงานที่ 1.1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
ดานการปรบัตัว 

แผนงานที่ 1.1.3 แผนงานอนุรักษและพฒันา 

แนวทางที่ 1.2 การเฝาระวัง 

แผนงานที่ 1.2.1 การเฝาระวังโรคระบาด  

แผนงานที่ 1.2.2 การเฝาระวังโรคพืช 

แผนงานที่ 1.2.3 การเฝาระวังการเกิดธรรมชาติ 
พิบัติภัย 

แนวทางที่ 1.3 การดําเนินโครงการนํารอง 
ในพื้นที่ออนไหวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทางที่ 1.4 การฟนฟู 

แผนงานที่ 1.4.1 การบริหารจัดการการฟนฟ ู  

แผนงานที่ 1.4.2 การฟนฟูนิเวศนปา 

แผนงานที่ 1.4.3 การฟนฟูนิเวศนเมือง 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: รายชื่อโครงการภายใตแตละยุทธศาสตร แนวทาง และแผนงาน ดูในตาราง 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553-2562 



ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 
แนวทางที ่1.1 การเตรียมความพรอม    

แผนงานที่ 1.1.1 การกําหนดพื้นที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

1.1.1 (1) โครงการกําหนดความออนไหวเชิงพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว  1 ป (2553) กก. ทช./อปท. 
1.1.1 (2) โครงการประเมินความออนไหวของพื้นที่ทองเที่ยวชายฝงอนัเนือ่งมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  10 ป (2553-2562) กก. ทช. 

1.1.1 (3) โครงการประเมินความออนไหวของพื้นที่ทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553-2562) กก. อส. 

1.1.1 (4) โครงการเตรียมความพรอมดานธรณีวิทยาเพื่อรับมอืและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2 ป (2555-2556) ทธ.  

1.1.1 (5) โครงการเตรียมความพรอมดานการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 10 ป (2553-2562) กปภ. / อปท. สธ. / มท. 
1.1.1 (6) โครงการเตรียมความพรอมดานการจัดการน้ําใตดินเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ป (2553-2555) ทบ. ทน. 

แผนงานที่ 1.1.2 การวิจยัเพือ่พฒันาองคความรูดานการปรบัตวั    
1.1.2 (1) โครงการพัฒนาฐานความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอ

การพัฒนาประเทศ 
3 ป (2553-2555) ศวภอ. (วท.)  

1.1.2 (2) โครงการเพิ่มศักยภาพการวิจัยพืชเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความมั่นคงทางอาหาร 

10 ป (2553-2562) สวก. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

 

1.1.2 (3) โครงการสรางแผนที่การขาดธาตุอาหารพืชในเขตการเพาะปลูกสําคัญเพื่อเตรยีมรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553-2562) พด.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

1.1.2 (4) โครงการศึกษาการใชน้ําอยางมีประสิทธภิาพสําหรับขาวและพืชยืนตน 5 ป (2553-2557) กชป. ทน. 
1.1.2 (5) โครงการการวิเคราะหความสามารถในการกักเก็บคารบอนของระบบการผลิตพืชใน

ดินชุดตางๆ 
3 ป (2553-2555) กวก./ พด.  

1.1.2 (6) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนเิวศนตอ
ชีววิทยาและความสามารถในการนําโรคของยุงนําโรคมาลาเรียในประเทศไทย 

5 ป (2553-2557) 

ภาควิชากีฏวิทยา
การแพทย คณะ
เวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงานดาน
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

1.1.2 (7) โครงการประยกุตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาสถานการณผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสุขภาพ 1 ป (2553) 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วพ. 

1.1.2 (8) โครงการศึกษาผลกระทบจากการบุกรุกทําลายปาในพื้นที่ปาตนน้ําของไทยตอภาวะ
เรือนกระจก 3 ป (2553-2555) อส.  

1.1.2 (9) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศนปาไม  3 ป (2553-2555) อส.  

1.1.2 (10) โครงการศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติอันเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอสัตวปาเพื่อเตรยีมการแกปญหาและวางแผนการจัดการสตัวปาในอนาคต  

10 ป (2553-2562) อส.  

1.1.2 (11) โครงการสนับสนนุการจัดทําแผนทองเที่ยวอยางยัง่ยืนเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2 ป (2554-2555) กก. 

มท. / อปท. ในพื้นที่
ออนไหวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1.1.2 (12) โครงการศึกษาลูทางการพัฒนากรีนโลจิสติกสสําหรับการทองเที่ยว  4 ป (2553-2556) อปท. (ภูเก็ต เชียงใหม 
พัทยา สมุย) 

สนข. /  
กรมทางหลวงชนบท 



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 
1.1.2 (13) โครงการจัดทําหลักเกณฑดานอนามัยสิ่งแวดลอมและกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดาน

สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  
1 ป (2554) สผ. / สธ.  

1.1.2 (14) โครงการวิเคราะหความเสี่ยงดานสาธารณูปโภคจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5 ป (2558-2562) สศช.  

1.1.2 (15) โครงการศึกษาเพื่อจัดสรรน้ําเชิงเศรษฐกิจในกรณกีารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 ป (2554-2555) ทน. / คณะกรรมการลุมน้ํา  

แผนงานที่ 1.1.3 แผนงานอนุรกัษและพัฒนา    

1.1.3 (1) โครงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิน่ 10 ป (2553–2562) วช. / อปท. สถาบันการศึกษา/ อปท. / 
NGOs 

1.1.3 (2) โครงการสํารวจและคัดเลือกพันธุกรรมทองถิน่เพื่อใชในเชิงพาณิชย 3 ป (2553–2555) วช. / สกว. 
สถาบันการศึกษา/ อปท. 

/ NGOs/ 
1.1.3 (3) โครงการสํารวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย 10 ป (2553–2562) วช. / สกว. สถาบันการศึกษา 

1.1.3 (4) โครงการสํารวจความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย 10 ป (2553–2562) วช. / สกว. สถาบันการศึกษา 

1.1.3 (5) โครงการศึกษาเพื่อตรวจสอบลักษณะความตานทานตอโลกรอนของพืชหลักและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในแหลงพันธุกรรม 

10 ป (2553–2562) กวก. สถาบันอุดมศึกษา 

1.1.3 (6) โครงการปรับปรงุพันธุขาว ออย และมนัสําปะหลังโดยใหเกษตรกรมีสวนรวม 10 ป (2553–2562) วช. / สกว. กวก. สถาบันอุดมศึกษา 

1.1.3 (7) โครงการศึกษาความหลากหลายและปรับปรุงทางพันธุกรรมไมปาเพื่อประเมิน
แนวโนมศักยภาพในการวิวัฒนาการและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

10 ป (2553–2562) ปม. / ออป. / อส.  

1.1.3 (8) โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไมปาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมตาม
ธรรมชาติของพันธุไมปาเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10 ป (2553–2562) อส. / หนวยงานภาครัฐ
ในทองที ่

 



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

แนวทางที ่1.2 การเฝาระวัง    

แผนงานที่ 1.2.1 การเฝาระวังโรคระบาด    

1.2.1 (1) โครงการศึกษาความเสี่ยงตอปญหาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําดานสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3 ป (2553–2555) สธ. อปท. 

1.2.1 (2) โครงการจัดทําแผนเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 

3 ป (2553–2555) สธ. อปท. 

1.2.1 (3) โครงการเฝาระวังยุงพาหะนําโรคจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553–2562) สตม. (คร.) 
สํานักปองกันควบคุมโรค 

12 เขต 

แผนงานที่ 1.2.2 การเฝาระวังโรคพืช    
1.2.2 (1) โครงการเฝาระวังการรุกระบาดของโรค แมลง และวัชพืช อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10 ป (2553–2562) กสก.  

แผนงานที่ 1.2.3 การเฝาระวังการเกิดธรรมชาตพิิบัติภัย    

1.2.3 (1) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับระบบปองกัน เฝาระวัง และติดตามไฟปา 5 ป (2553–2557) อส.  

1.2.3 (2) โครงการสรางความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

5 ป (2553–2557) ทช.  

1.2.3 (3) โครงการสรางความสามารถในการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 5 ป (2553–2557) ทช.   

1.2.3 (4) โครงการสรางและถายทอดองคความรูและทางเลือกในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

3 ป (2553–2555) ทช.    



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

1.2.3 (5) โครงการพัฒนาความเขาใจและทักษะเจาหนาทีฝ่ายปฏิบัติการในดานการรับมือ 
ภัยพิบัติ 

10 ป (2553–2562) 
ทส. / กษ./ มท./ สธ./ 
ศธ./ คค./ พน./ กก./ 

กต./ อก. 
 

1.2.3 (6) โครงการประเมินและติดตามความพรอมและประสทิธิภาพของระบบเตือนภัยทาง
ธรรมชาติของสวนราชการตางๆ 

1 ป (2554) สงป. / สตง. ทธ. / ทน. 

แนวทางที ่1.3 การดําเนินโครงการนํารองในพืน้ที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ    

1.3 (1)  โครงการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553–2562) อบจ. ยผ. 

1.3 (2) โครงการสรางสมรรถนะการปรับตัวของชุมชน (Community-based adaptation)  
ในพื้นทีอ่อนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3 ป (2553–2555) สส.  

1.3 (3)  โครงการสรางความตระหนักเพื่อลดความเสี่ยงของสภาวะความเครยีดจากความรอน 10 ป (2553–2562) 
สธ. / รง. / หนวยงานใน
ระดับจังหวัด/ หนวยงาน

ระดับทองถิ่น 
 

1.3 (4) โครงการพัฒนาเครือขายเพื่อรองรับภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ออนไหวพิเศษ 10 ป (2553–2562) ทธ.  

1.3 (5) โครงการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับเมืองหลัก
และเมืองชายฝง 

4 ป (2555-2558) ยผ. / อปท.  

แนวทางที ่1.4 การฟนฟ ู    

แผนงานที่ 1.4.1 การบริหารจัดการการฟนฟ ู    
1.4.1 (1) โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครอง

สิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10 ป (2553–2562) สผ. / ทช./ ปม./ อส./ 

ทสจ. / อปท.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

แผนงานที่ 1.4.2 การฟนฟูนิเวศนปา    
1.4.2 (1) โครงการสงเสริมการฟนฟูพื้นที่อนุรักษในสวนปาเศรษฐกิจเพื่อเตรยีมรับมือกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ป (2553–2555) ออป./ ปม. 
สธ./ สถานศึกษาใน

พื้นที่/ อปท. 
1.4.2 (2)  โครงการจัดทําแนวเชื่อมตอปา (corridors) ในกลุมปาที่สําคัญของไทย 10 ป (2553–2562) อส.  

แผนงานที่ 1.4.3 การฟนฟูนิเวศนเมือง    

1.4.3 (1) โครงการปรับปรงุคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กสําหรับภูมิภาคอาเซียน 3 ป (2553–2555) คพ.  

หมายเหตุ :  งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการภายใตยทุธศาสตรที่ 1 การสรางความสามารถในการปรับตัวฯ รวมทั้งสิ้น 3,652.50 ลานบาท 

  เปนโครงการเรงดวน ซึ่งเปนเงื่อนไขของการดําเนินโครงการในระยะปานกลาง หรือระยะยาว หรือเปนโครงการระยะยาวที่กวาจะเห็นผลจะใชเวลานาน  
แตหากไมรีบดําเนินการ เมือ่ผลกระทบเกิดขึ้นจะฟนฟูยาก หรือจะเสียหายมาก 



ยุทธศาสตรที่ 2  การสนับสนุนทุกภาคสวนในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกและเพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกบนพืน้ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

แนวทางที่ 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟา และการคมนาคมขนสง    
แผนงานที ่2.1.1 การสงเสริมพลงังานเชื้อเพลิงคารบอนต่ําในการผลิตไฟฟา  

(โดยไมกอมลพิษอื่นเกินมาตรฐาน) 
   

2.1.1 (1) โครงการสงเสริมและพัฒนาการลดตนทุนพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล 3 ป (2553–2555) สวทช. / วช./ พน. / 
สถาบันการศึกษา  

2.1.1 (2) โครงการศึกษาวิจัยคารบอนฟุตพริ้นตของพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานตางๆ 
ของประเทศไทย 

2 ป (2554–2555) 
อบก. / พน./ สวทช./ 

กฟผ.  

2.1.1 (3) โครงการสนับสนนุทางเลือกการใชพลังงานหมุนเวียนทีไ่มปลอยคารบอนระดับชุมชน 10 ป (2553–2562) พน. อปท. 
2.1.1 (4) โครงการศึกษาประสิทธภิาพและความเปนมลพิษของเชื้อเพลิงทดแทนประเภทตางๆ 

ในยานยนต 
1 ป (2554) สถาบันยานยนต / คพ.  

2.1.1 (5) โครงการ 1 ชุมชน 1 สวนปา 1 สถานีผลิตไฟฟาหมุนเวียน 15 ป (2553-2567) ออป.  
แผนงานที ่2.1.2 การสงเสริมการคมนาคมขนสงระบบรางและทางน้ําและการคมนาคมขนสง

แบบคารบอนต่าํ 
   

2.1.2 (1) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมการขนสงระบบรางในเมืองหลัก 10 ป (2553–2562) คค. อปท. 

2.1.2 (2) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมการขนสงทางน้ําในเมอืงชายฝง 10 ป (2553–2562) คค. อปท. 

2.1.2 (3) โครงการแผนคมนาคมลดโลกรอน 10 ป (2553–2562) คค.  

2.1.2 (4) โครงการสนับสนนุและสงเสริมการใชพาหนะทางเลือก 3 ป (2553–2555) สถาบันยานยนต คค. 



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

2.1.2 (5) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดใน
ภาคคมนาคมขนสง: ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร 

10 ป (2553–2562) สนข.  / รฟม.  

แนวทางที่ 2.2 สูความเปนเมืองและบรกิารคารบอนต่ํา    

แผนงานที่ 2.2.1 การสงเสริมการจัดการเมืองแบบคารบอนต่ํา    

2.2.1 (1)  โครงการบริหารจดัการพื้นที่สีเขียวชุมชนเพื่อสงเสรมิเมอืงสีเขียว 3 ป (2554–2556) อปท. ทสจ. 

2.2.1 (2) โครงการสงเสริมอาคารคารบอนต่ํา 10 ป (2553–2562) มท. / พน. อปท. 

2.2.1 (3)  โครงการศึกษาการจัดทํากลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับรถโดยสารสาธารณะใน
ศูนยกลางเขตธุรกิจ: กรุงเทพมหานคร พัทยา หาดใหญ สงขลา 

3 ป (2553–2555) สนข./ กทม. / กสท. ขสมก. / บขส. / อบก. 

2.2.1 (4) โครงการลดปญหาจราจรโดยวิธีเกบ็คาผานเขาพื้นที่จราจรหนาแนนในเขตพื้นที่ชั้นใน
ของเมืองศูนยกลางความเจริญ: กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พัทยา หาดใหญ สงขลา 1 ป (2554) สนข./ กสท. กทม. / อบก. 

แผนงานที่ 2.2.2 การสงเสริมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลใหปลอยคารบอนต่ํา    

2.2.2 (1)  โครงการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกจากของเสียชุมชนดวยกิจกรรม 3Rs/5Rs 
และการใชประโยชนจากขยะอินทรีย 

3 ป (2553–2555) สส. / สสภ.  

2.2.2 (2) โครงการศูนยจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 2 ป (2553–2554) อปท.  

2.2.2 (3) โครงการสรางจิตสํานึกในการลดขยะใหกับเด็กนักเรียน 3 ป (2553–2555) สส. / อปท. / 
ภาคเอกชน 

 

2.2.2 (4) โครงการลดโลกรอนดวยการแปลงขยะเปนพลังงาน 2 ป (2554–2555) คพ. / กก.วล. / 
สถาบันการศึกษา/ อปท.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 
2.2.2 (5) โครงการสนับสนนุและเสริมสรางสมรรถนะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 10 ป (2553-2562) สสภ. คพ. / ทสจ. ในพื้นที ่

แผนงานที่ 2.2.3 การสงเสริมการบรกิารแบบคารบอนต่ํา    

2.2.3 (1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวคารบอนต่ํา 3 ป (2553–2555) สพท. (กก.) ททท. 
2.2.3 (2) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวลดโลกรอนเพื่อลดภาวะโลกรอน ตามแนวคิด 7 

Greens 
10 ป (2553-2562) ททท. อปท. 

แนวทางที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม    

แผนงานที่ 2.3.1 การสงเสริมการเพิ่มประสทิธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม    

2.3.1 (1) โครงการจัดทําแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพพลังงานของภาคอุตสาหกรรม 3 ป (2553–2555) อบก. / พน.  

2.3.1 (2) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใชพลังงานของอุตสาหกรรมสงออกและ
การบริการ 

2 ป (2554–2555) สกว. / สวทช. / สธ.  

แผนงานที่ 2.3.2 การสงเสริมการผลิตแบบคารบอนต่ํา    

2.3.2 (1) โครงการวิเคราะหศักยภาพของการลดกาซเรือนกระจกรายสาขา 2 ป (2553–2554) สผ. 
อบก. / อก. / วช. / สกว. 

/ สถาบันอุดมศึกษา 
2.3.2 (2) โครงการเพิ่มศักยภาพผูผลิตในดานมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
5 ป (2553–2557) สมอ.  

2.3.2 (3) โครงการสนับสนนุสินเชือ่ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) เพื่อจัดซื้อ
เทคโนโลยีคารบอนต่ํา 8 ป (2555–2562) บยส.  

2.3.2 (4) โครงการสงเสริมการคํานวณคารบอนฟุตพริ้นตบนเว็บไซตของไทย  
(Thailand’s Web-based Carbon Footprint Calculator) 

1 ป (2554) อบก.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

2.3.2 (5) โครงการพัฒนาระบบและสงเสรมิตลาดของสินคาที่ติดฉลากคารบอนในประเทศไทย  10 ป (2553–2562) อบก.  

2.3.2 (6) โครงการสงเสริมฉลากคารบอนในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและการบริการ 5 ป (2553–2557) อก. / อบก. 
สวทช. / ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ (TCDC) 

แนวทางที่ 2.4 การจัดการการเกษตรและปาไมเพื่อลดการปลอยและเพิ่มการดูดซับ 
กาซเรือนกระจก    

แผนงานที ่2.4.1 การสงเสริมการลดการปลอยและเพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกใน
กระบวนการเกษตรและปศุสตัว 

   

2.4.1 (1) โครงการลดกาซไนตรัสออกไซดจากการใชปุยไนโตรเจนในพืชสงออกหลักและพืชที่
ไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม 

10 ป (2553–2562) กวก./ พด.  

2.4.1 (2) โครงการสงเสริมทางเลือกแกเกษตรกรในดานการเกษตรคารบอนต่ํา 3 ป (2553–2555) พด. / สกย.  

2.4.1 (3) โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเกษตรเพื่อลดการเผาทําลาย 3 ป (2553–2555) 
พด. / อปท. / 

สถาบันการศึกษา  

2.4.1 (4) โครงการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียจากใบไมกิ่งไมเพื่อลดการเผาทําลาย 3 ป (2553–2555) อบต. ทั่วประเทศ  

2.4.1 (5) โครงการลดการเผาและรณรงคการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน 10 ป (2553-2562) พด.  

2.4.1 (6) โครงการลดกาซไนตรัสออกไซดจากการใชปุยไนโตรเจนโดยจุลินทรีย 3 ป (2553-2555) พด.  

2.4.1 (7) โครงการเพิ่มศักยภาพการวิจัยดานการปลอยกาซเรือนกระจกในการปศุสัตว 10 ป (2553–2562) 
สวก. / 

สถาบันอุดมศึกษา  

    



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

แผนงานที่ 2.4.2 การจัดการปาไมอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ    

2.4.2 (1) โครงการอุทยานลดโลกรอน 10 ป (2553–2562) อส. / ทช. 
อปท. / ททท./ สมาคม

ธุรกิจทองเทีย่ว 

2.4.2 (2) โครงการการมีสวนรวมในการเพิ่มประสิทธภิาพปาชุมชนในการลดโลกรอน 3 ป (2553–2555) ปม.  

2.4.2 (3) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการดูดซับ
คารบอนจากการสูญเสียปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติทั่วประเทศ 

10 ป (2553–2562) อส.  

2.4.2 (4) โครงการพัฒนาหลักเกณฑการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ะอาดภาคปาไม 
และแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนสําหรับ
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคปาไม 

1 ป (2553) อบก.  

2.4.2 (5) โครงการสงเสริมศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวยการบริหาร
จัดการปาไม (REDD Plus) 

10 ป (2553–2562) อส. / ปม. / ชุมชน
ทองถิน่ 

 

2.4.2 (6) โครงการสงเสริมการชดเชยการปลอย (Off-set) กาซเรือนกระจกในภาคปาไม 3 ป (2553–2555) อส. 
วช. / อบก. /

สถาบันการศึกษา 
ในพื้นที ่

2.4.2 (7) โครงการประเมินการดูดซับคารบอนในระบบนิเวศนปาไมของไทย 10 ป (2553–2562) อส. / ปม. / ทช.  

2.4.2 (8) โครงการสงเสริมการเพิ่มแหลงดูดซับกาซเรอืนกระจกในภาคทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง 

3 ป (2553–2555) ทช. อปท. / ชุมชน 

2.4.2 (9) โครงการศึกษาศกัยภาพการปลูกปาชายเลนเพื่อเพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก 
ในจังหวัดจันทบุร ี

1 ป (2553) อบก.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

2.4.2 (10) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการลดกาซเรือนกระจกจากไฟปา 3 ป (2553–2555) ปม. / อส. อปท. 

2.4.2 (11) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลดกาซเรือนกระจกจากไฟปา 3 ป (2553–2555) ปม. / อส. อปท. 

2.4.2 (12) โครงการสนับสนนุสินเชือ่แกเกษตรกรเพื่อดําเนนิการรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 10 ป (2553–2562) ธกส.  

หมายเหตุ :  งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการภายใตยทุธศาสตรที่ 2 การสนบัสนุนการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกฯ รวมทั้งสิน้ 4,378.10 ลานบาท 

  เปนโครงการเรงดวน ซึ่งเปนเงื่อนไขของการดําเนินโครงการในระยะปานกลาง หรือระยะยาว หรือเปนโครงการระยะยาวที่กวาจะเห็นผลจะใชเวลานาน แตหากไมรบี
ดําเนินการ เมือ่ผลกระทบเกิดขึ้นจะฟนฟูยาก หรือจะเสยีหายมาก 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 การบูรณาการการบริหารจดัการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

แนวทางที ่3.1 การจัดการความรู การสรางฐานขอมูลและเครือ่งมือ    

แผนงานที่ 3.1.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

3.1.1 (1) โครงการฐานขอมูลแหงชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553-2562) 
สผ. / หนวยงานที่

เกี่ยวของ  

3.1.1 (2) โครงการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ป (2553–2555) 

สสนก. (วท.) / สทอภ. 
(วท.) / SEA-START/  
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  
ม.เกษตรศาสตร 

 

3.1.1 (3) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทําขอมูลและแบบจําลองสาํหรับ Emission 
Factor และ Emission Inventory ของภาคคมนาคมขนสง ในกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดตัวแทนในทุกภูมภิาคของประเทศไทย 

4 ป (2553–2556)  สนข.  

3.1.1 (4) โครงการจัดทําระบบทะเบยีนกาซเรือนกระจก และระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการ
บริหารจัดการตลาดคารบอนอยางมีประสิทธิภาพ 

10 ป (2553–2562) อบก.  

แผนงานที ่3.1.2 การวิจยัและพฒันา และการพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   

3.1.2 (1)  โครงการพัฒนานกัวิชาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 ป (2553–2562) 
กพ. / สกอ. / กต. 

(สพร.) / หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

    



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 
3.1.2 (2) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากรในดานเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคารบอน 

(Carbon Capture and Storage: CCS)  10 ป (2553–2562) สกว. / สวทช. / พน. / 
ทธ.  

3.1.2 (3) โครงการศึกษาวิจัยการใชเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคารบอนสูดินในพื้นที่
เกษตรกรรม 10 ป (2553-2562) พด.  

3.1.2 (4) โครงการพัฒนานกัวิชาการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและอนุรักษดินและน้ํา 

10 ป (2553-2562) พด.  

แผนงานที่ 3.1.3 การศึกษาและพฒันาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   

3.1.3 (1) โครงการพัฒนาเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

10 ป (2553-2562) สศค. / คพ. / กรอ. / 
สผ.  

3.1.3 (2) โครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการพฒันาระบบตลาดคารบอนของไทย 1 ป (2553) อบก.  
3.1.3 (3) โครงการประเมินศักยภาพในการพัฒนาระบบการซื้อขายสิทธิการปลอยกาซเรอืน

กระจกในประเทศไทย 2 ป (2553–2554) สผ. / อบก.  

3.1.3 (4) โครงการศึกษาวิเคราะหมาตรการจัดเก็บคามลพิษทางการขนสงทางอากาศ 1 ป (2553) สนข.  / ขอ. / บกท.  

แนวทางที ่3.2 การเตรียมความพรอมดานการจัดการและการมีสวนรวมของพหุภาคี    

แผนงานที่ 3.2.1 การเตรียมความพรอมของผูบริหารและบุคลากรในภาครฐั    

3.2.1 (1) โครงการจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงแผนรายสาขาใหมมีิติของผลกระทบ 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1 ป (2554) ทุกกระทรวง  

3.2.1 (2) โครงการสัมมนาสําหรับผูวางนโยบายระดับสูงเพื่อสรางความเขาใจใหโลกรอนเปน
สวนหนึ่งของภาระกิจหลัก 

1 ป (2554) 
สผ. / 10 กระทรวงหลัก 

/ อบจ.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

3.2.1 (3) โครงการขับเคลื่อนองคกรภาครัฐใหเปนหนวยงานสีเขียว 10 ป (2553–2562) สนร. / กพ.  

3.2.1 (4) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในภาค
คมนาคมขนสง 

1 ป (2555) สนข.  

แผนงานที ่3.2.2 การเตรียมความพรอมของผูบริหารและบุคลากรในสวนภูมิภาคและ 
สวนทองถิ่น 

   

3.2.2 (1) โครงการสัมมนาสําหรับผูวาราชการจังหวัดเพื่อสรางความเขาใจใหโลกรอนเปนสวน
หนึ่งของภาระกิจหลักในระดับจังหวัด 

1 ป (2554) มท.  

3.2.2 (2) โครงการเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่และสวนราชการในภูมิภาค
เพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2 ป (2554–2555) 
สผ. / สวนราชการใน
ภูมิภาค (ทส.จ.,สสภ.) / 

อปท. 
 

แผนงานที่ 3.2.3 การเตรียมความพรอมของสื่อมวลชน ประชาชนและภาคเอกชน    
3.2.3 (1) โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร วิทยากรและหนวยงานที่เกีย่วของในการ

ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 ป (2553–2555) ทุกกระทรวง  

แผนงานที่ 3.2.4 การกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชน    
3.2.4 (1) โครงการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการ

ปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6 ป (2553–2558)  สส.  

3.2.4 (2) โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 6 ป (2553–2558)  สส. / สนพ. 
สภาวิชาชีพ เชน สภา
วิศวกร สภาสถาปนิก 
สภาวิทยาศาสตร 

3.2.4 (3) โครงการบรรจุปญหาโลกรอนในหลักสูตรการศึกษา 9 ป (2554–2562) ศธ.  



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 
3.2.4 (4) โครงการเชื่อมโยงเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
10 ป (2553–2562) อบจ.  

3.2.4 (5) โครงการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของเยาวชนในการบรรเทาและปรับตัว
เพื่อรองรับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10 ป (2553–2562) ทส. / ศธ. / NGOs / 
ภาคเอกชน 

 

3.2.4 (6) โครงการสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาชวยลดโลกรอน 10 ป (2553–2562) สกอ. / ศธ. / 
สถาบันการศึกษา  

3.2.4 (7) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลดกาซเรือนกระจก 10 ป (2553–2562) อบก.  

3.2.4 (8) โครงการสงเสริมการใชผลิตภัณฑคารบอนต่ําสําหรับสวนราชการและภาคเอกชน 10 ป (2553–2562) สมอ. / พน.  

3.2.4 (9) โครงการสงเสริมการใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงานสําหรับสวนราชการและ
ภาคเอกชน 

10 ป (2553–2562) สมอ. / พน. / อปท.  

3.2.4 (10) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคดิเห็นของ
ประชาชนทีอ่าจไดรับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคํารับรองเปนโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด 

1 ป (2553) อบก.  

แนวทางที ่3.3 การเตรียมความพรอมดานทาทีและจุดยืนของไทยในการเจรจาระหวาง
ประเทศ    

แผนงานที ่3.3.1 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศและการเสริมสรางศักยภาพของไทย
ในการเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพฒันา
ที่ยั่งยืนและภายใตแนวคิดผลประโยชนรวมกัน (Co-benefit) 

   

3.3.1 (1) โครงการความรวมมือดานการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใตกรอบความรวมมอืกับตางประเทศ เชน กรอบ G-77 APEC ASEAN และอื่นๆ 

10 ป (2553–2562) กต. / หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 



แนวทาง-แผนงาน-โครงการ ระยะเวลา 
หนวยงาน 

หลัก รอง 

3.3.1 (2) โครงการสงเสริมใหไทยเปนผูนําดานการทองเทีย่วคารบอนต่ําในอาเซียน 3 ป (2553–2555) สพท. (กก.)  

3.3.1 (3) โครงการบูรณาการหนวยงานดานเกษตรกรรม ปศสุัตว และประมง  
ภายใตกรอบความรวมมอืกับตางประเทศ 

3 ป (2554-2556) พด.  

แผนงานที ่3.3.2 การเสริมสรางศักยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหวางประเทศ 
ในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   

3.3.2 (1) โครงการกําหนดทาทีและจุดยืนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย 10 ป (2553–2562) สผ. / หนวยงานที่
เกี่ยวของ  

3.3.2 (2) โครงการพัฒนาศกัยภาพทีมเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย 

10 ป (2553–2562) สผ. / หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

หมายเหตุ :  งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการภายใตยทุธศาสตรที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสิ้น 1,911.50 ลานบาท 

  เปนโครงการเรงดวน ซึ่งเปนเงื่อนไขของการดําเนินโครงการในระยะปานกลาง หรือระยะยาว หรือเปนโครงการระยะยาวที่กวาจะเห็นผลจะใชเวลานาน  
แตหากไมรีบดําเนินการ เมือ่ผลกระทบเกิดขึ้นจะฟนฟูยาก หรือจะเสียหายมาก 
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รายละเอียดโครงการในแต่ละยทุธศาสตร ์แนวทางและแผนงาน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การสร้างความสามารถในการปรบัตวัเพ่ือรบัมือและลดผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

แนวทางท่ี 1.1 การเตรียมความพร้อม 

แผนงานที ่1.1.1 การกาํหนดพ้ืนทีอ่่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

1.1.1 (1) โครงการกาํหนดความอ่อนไหวเชิงพ้ืนทีข่องแหล่งท่องเทีย่ว 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หน่วยงานรอง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

1. กาํหนดพืน้ทีท่อ่งเทีย่วชายฝ ัง่ทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. สรา้งขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพืน้ทีอ่่อนไหว 

3. จดัทาํแนวทางบรรเทาและป้องกนัผลกระทบ 

กิจกรรม 

1.  ศกึษาและกาํหนดพืน้ทีอ่่อนไหว 

2.  ศกึษาผลกระทบและแนวทางปรบัตวัในพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบแลว้ เชน่ เขตชายฝ ัง่บางขนุเทยีน 

3. แลกเปลีย่นและวเิคราะหป์ญัหารว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.1 (2) โครงการประเมินความอ่อนไหวของพ้ืนทีท่่องเทีย่วชายฝัง่อนัเนือ่งมาจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หน่วยงานรอง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ 

วตัถปุระสงค ์  

กาํหนดมาตรการทีจ่าํเป็นในการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั/ฟ้ืนฟู 

กิจกรรม 

1.  กาํหนดตวัแปรดา้นภมูอิากาศทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 
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2.  ศกึษาผลกระทบและจดัลาํดบัความเสีย่ง 

3. เสนอแนวทางบรรเทา/ปรบัตวั 

4. กาํหนดมาตรการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั/ฟ้ืนฟูรว่มกบั อปท. 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.1 (3) โครงการประเมินความอ่อนไหวของพ้ืนทีท่่องเทีย่วในเขตอทุยานแห่งชาติ 
อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หน่วยงานรอง กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์  

1. กําหนดพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาตทิี่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

2. กาํหนดมาตรการทีจ่าํเป็นในการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั/ฟ้ืนฟู 

กิจกรรม 

1.  กาํหนดตวัแปรดา้นภมูอิากาศทีก่่อใหเ้กดิความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  ศกึษาผลกระทบและจดัลาํดบัความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. เสนอแนวทางบรรเทา/ปรบัตวั 

4. กาํหนดมาตรการเฝ้าระวงั/เตอืนภยั/ฟ้ืนฟูรว่มกบั อปท. 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.1 (4) โครงการเตรียมความพร้อมด้านธรณีวิทยาเพือ่รบัมอืและลดผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ  กรมทรพัยากรธรณ ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค ์ 

1.  เพื่อทราบถงึลกัษณะภูมปิระเทศ ธรณีสณัฐาน ธรณีวทิยา และคุณสมบตัทิางวศิวกรรมธรณ ี
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

2.  เพื่อศกึษาการทรุดตวัของพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล สําหรบัใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน 
สนบัสนุนการวางแผน ป้องกนั และการบรหิารจดัการพืน้ทีน้ํ่าทว่มในอนาคต 
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3. เพือ่ศกึษาธรณแีปรสณัฐานยุคใหม ่บรเิวณทีต่ัง้มาตรวดัระดบัน้ําขึน้น้ําลง ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิ
การเคลื่อนตวัในแนวดิง่ของมาตรวดัระดบัน้ําขึน้น้ําลง และใชข้อ้มลูดงักล่าวในการปรบัแกค้่า
อตัราการเปลี่ยนแปลงของระดบัน้ําทะเล ใหไ้ดค้่าการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้รงิ ซึ่งสามารถ
นําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระดบัน้ําทะเล ต่อพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลในอนาคต 

4. เพือ่กําหนดพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดร้บัผลกระทบ และพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิน้ําท่วมจากการเปลีย่นแปลง
ระดบัน้ําทะเล สบืเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พรอ้มทัง้จดัทํามาตรการ หรอื
แผนแม่บทการจดัการพืน้ทีเ่สีย่งภยัน้ําท่วมจากการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําทะเล และแผนบูรณา
การรว่มกบัแผนอื่นๆ โดยมุง่เน้นการบรูณาการจากทุกภาคสว่นในกระบวนการวางแผนและการ
ดาํเนินงาน 

5. เสรมิสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศใหก้บัทุกภาคส่วนเพื่อใหเ้กดิ
ความรู ้ความเขา้ใจ การตระหนักถงึสถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ตลอดจน
เสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการลดผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. ศกึษาธรณสีณัฐานและธรณวีทิยาของพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑล 

1.1) ศกึษาสภาพธรณสีณัฐานโดยประยกุตใ์ชข้อ้มลูการรบัรูร้ะยะไกล (remote sensing) 

1.2)  ศกึษาลกัษณะธรณีวทิยา และคุณสมบตัทิางวศิวกรรมของชัน้ดนิ โดยการศกึษาถงึสภาพ
ภูมปิระเทศทางธรณีวทิยาภาคสนาม ศกึษาถงึสภาพภูมอิากาศโบราณจากหลกัฐานทาง
ธรณวีทิยาในชัน้ดนิต่างๆ ทีส่ะสมตวัอยูใ่ตก้รุงเทพมหานคร และคุณสมบตัทิางกายภาพ
ของดนิ 

1.3)  จดัทําข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดบัภูมปิระเทศขัน้รายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
ทัง้หมด โดยอาศยัขอ้มลู Digital Elevation Modem (DEM) จากการสาํรวจดว้ย
ระบบไลดาร์ (LIDAR) และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดบัพื้นดนิด้วยขอ้มูล
ภาพถ่ายระบบเรดาร์ (In ferometry SAR) และจดัทาํขอ้มลูระดบัความสงูของพืน้ที่
บรเิวณพืน้ทีว่กิฤต พืน้ทีส่าํคญั โดยการรงัวดัชัน้หน่ึงความละเอยีดสงู 

1.4) ศกึษาการทรุดตวัของพืน้ทีศ่กึษา โดยการประยุกต์ใชว้ธิกีารวดัค่าความโน้มถ่วงของ
โลกอยา่งละเอยีด (Micro gravity measurement) 

2. ศกึษาการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําทะเลอยา่งเป็นระบบ 

2.1)  สาํรวจ วเิคราะห์ และประเมนิอตัราการเปลีย่นแปลงในแนวดิง่ของแผ่นดนิ บรเิวณจุด
ทีต่ ัง้มาตรวดัระดบัน้ําขึน้น้ําลง โดยอาศยัวธิกีารวดัค่าความโน้มถ่วงของโลก (Microgravity) 
เพือ่นําไปใชใ้นการปรบัแกค้า่การเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําทะเลทีว่ดัไดจ้ากสถานีต่างๆ 
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2.2) สาํรวจ วเิคราะห ์และประเมนิอตัราการเคลื่อนตวัของแผน่ดนิ โดยอาศยัการรงัวดัดว้ย

วธิกีาร Continuous Differential GPS  

2.3)  ดําเนินการจดัจา้งทีป่รกึษา ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อ
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล โดยอาศยัแบบจําลองการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําทะเลระดบัภูมภิาคและ
ระดบัทอ้งถิน่ เพือ่กาํหนดพืน้ทีท่ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัน้ําทะเล สบื
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และจดัทํามาตรการ หรอืแผนแม่บทการ
จดัการพืน้ทีเ่สีย่งภยั และแผนบูรณาการร่วมกบัแผนอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความ
รว่มมอืจากทุกภาคสว่น 

3. ศกึษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

3.1) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ผา่นสือ่ต่างๆ เชน่ สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ 

3.2)  จดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื
ของทุกภาคสว่น ในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ  

ระยะเวลา 2 ปี (2555–2556) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาทต่อปี 

1.1.1 (5) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการจดัการน้ําอปุโภค บริโภค 

หน่วยงานรบัผิดชอบ การประปาสว่นภมูภิาค/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หน่วยงานรอง กระทรวงสาธารณสขุ/ กระทรวงมหาดไทย 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเตรยีมความพรอ้มดา้นการจดัการทรพัยากรน้ําทีส่บืเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ โดยใหล้าํดบัความสาํคญัต่อพืน้ทีแ่หง้แลง้น้ําขาด 

2. เพือ่ประสานความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในกรณเีกดิน้ําแลง้/น้ําทว่ม 

กิจกรรม 

1. รวบรวมขอ้มลูการใชน้ํ้าใหห้มวดหมูต่ามกจิกรรมเศรษฐกจิ 

2. วิเคราะห์การใช้ของครวัเรือน ความต้องการและอุปทานน้ํา ในกรณีเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในสมมตฐิานน้ําทว่ม/น้ําแลง้ 

3. คาดคะเนผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ทางดา้นปรมิาณน้ําและผลกระทบต่อสขุภาพ 

4. เสนอแนวทางแกไ้ข ระยะสัน้/ระยะยาว 
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ระยะเวลา  10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 พืน้ที ่x 10 ปี 

1.1.1 (6) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการจดัการน้ําใต้ดินเพือ่รองรบัผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 

หน่วยงานรอง กรมทรพัยากรน้ํา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สง่เสรมิการบรหิารจดัการน้ําใตด้นิเพือ่เตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการสํารองแหล่งน้ําใต้ดนิไว้เพื่อการอุปโภคบรโิภคอย่าง
ยัง่ยนื 

กิจกรรม  

1.  ศกึษาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อสถานการณ์น้ําใตด้นิ  

2. สาํรวจแหลง่น้ําใตด้นิ ระบุพืน้ทีเ่สีย่ง เสนอแนะมาตรการป้องกนัแกไ้ข 

3. จดัทาํแผนทีแ่หลง่น้ําใตด้นิทีม่คีวามเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 

แผนงานที ่1.1.2 การวิจยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู้ด้านการปรบัตวั  

1.1.2 (1) โครงการพฒันาฐานความรู้ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและผลกระทบต่อ
การพฒันาประเทศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบตัิและการเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

วตัถปุระสงค ์  

1. ประมวลและปรบัปรุงองค์ความรูเ้กี่ยวกบัประเทศไทย โดยการรวบรวมและวเิคราะห์ผลการ
ศกึษาวจิยัและการใชแ้บบจาํลองโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   

2. สนับสนุนการสรา้งเสรมิขดีความสามารถของภาคส่วนและทอ้งถิน่เพื่อใหส้ามารถเตรยีมการ
รบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและภยัจากความแปรปรวนของลกัษณะอากาศทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. สรา้งความตระหนกัและสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์    
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4. เพื่อสร้างความยัง่ยนืในการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและความแปรปรวนของ

ลกัษณะอากาศ 

กิจกรรม 

1. การวเิคราะหช์่องว่างและขอ้จํากดัดา้นความรูซ้ึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศของประเทศโดยภาคสว่นและทอ้งถิน่ต่างๆ ทีอ่าจจะมคีวามเปราะบางสงู 

2. การจดัเวทเีพือ่ทบทวนผลการศกึษาวจิยัในประเดน็ต่างๆ เพือ่ประมวลและสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้

3. การจดัทาํสาระทางวชิาการเพือ่การสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ  

4. การประสานและผลกัดนัผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
สาํนักพมิพ ์รวมทัง้สือ่ทางตรง เช่น พพิธิภณัฑ ์การจดันิทรรศการและงาน event ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สง่ผา่นสาระความรูไ้ปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ แต่ละกลุม่ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.1.2 (2)  โครงการเพิม่ศกัยภาพการวิจยัพืชเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและ 
ความมัน่คงทางอาหาร 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) / สถาบนัอุดมศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1. ศกึษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผลผลติของพชืหลกัอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

2. เพิม่ศกัยภาพงานวจิยัเพือ่ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นครวัของโลกอยา่งยัง่ยนื 

3. สรา้งแนวทางการวจิยัและปรบัปรุงพนัธุพ์ชืทีม่ปีระสทิธผิล 

กิจกรรม 

1. จดัหาอุปกรณ์โรงเรอืนทีส่ามารถควบคุมและปรบัเปลีย่นสภาพและตวัแปรภูมอิากาศเป็นราย
นาท/ีชัว่โมง/วนั เพือ่สง่เสรมิการวจิยัและการสบืพนัธุข์องพชื 

2. คดัเลอืกโครงการจากสถาบนัอุดมศกึษา/สถาบนัวจิยัเพือ่เขา้รว่มการวจิยั 

3. เผยแพรข่อ้มลูในการวจิยัใหแ้ก่เกษตรกรและภาคเอกชน 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 200 ลา้นบาท 
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1.1.2 (3) โครงการสร้างแผนทีก่ารขาดธาตอุาหารพืชในเขตการเพาะปลกูสาํคญัเพือ่เตรียมรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลแผนที่ธาตุอาหารในดินเพื่อเตรียมรับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละวธิกีารใชฐ้านขอ้มลูแก่เกษตรกร 

กิจกรรม  

1.  วเิคราะหด์นิเพือ่สรา้งแผนทีก่ารขาดธาตุอาหารสาํหรบัพชืหลกั (ขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็น
ตน้) เพือ่นําไปใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิและป้องกนัไมใ่หเ้กดิการใชไ้นโตรเจนหรอือาหารพชื
อืน่ใดทีเ่ป็นตวัการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมากเกนิความจาํเป็น 

2.  สรา้งระเบยีบการจดัการปญัหาการขาดธาตุอาหารโดยศกึษาจากตวัอยา่งพชืและตวัอยา่งดนิ 

3.  กาํหนดแนวทางการแปรผลเพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารจดัการทรพัยากรดนิใหฟ้ื้นคนืความสมบรูณ์ 

4. เผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่เกษตรกร 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.2 (4) โครงการศึกษาการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพสาํหรบัข้าวและพืชยืนต้น 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมชลประทาน  

หน่วยงานรอง กรมทรพัยากรน้ํา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  ศกึษาการใชน้ํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุสาํหรบัขา้วและไมผ้ล 

2.  สง่เสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกร 

กิจกรรม 

1.  ทดสอบระดบัการใชน้ํ้าทีย่งัคงประสทิธภิาพการผลติ  

2.  แนะนําเทคโนโลยทีีล่ดการใชน้ํ้าใหแ้ก่เกษตรกร 

ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 5 ปี 
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1.1.2 (5) โครงการการวิเคราะหค์วามสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนของระบบการผลิตพืช 

ในดินชดุต่างๆ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร/กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาศกัยภาพของชุดดนิต่างๆในการกกัเกบ็คารบ์อนเมื่อมรีะบบการผลติทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป 

2. เพือ่ระบุพืน้ทีแ่ละระบบการผลติทีม่ศีกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนสงู  

กิจกรรม 

1. เลอืกชุดดนิและระบบปลกูพชืทีส่าํคญั 

2. ศกึษาศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนของชุดดนิภายใตก้ารผลติพชืดงักลา่ว 

3. จดัลาํดบั ระบบการผลติ/พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงู 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.1.2 (6) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและระบบนิเวศน์ต่อ
ชีววิทยาและความสามารถในการนําโรคของยงุนําโรคมาลาเรียในประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ภาควชิากฏีวทิยาการแพทย ์คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

หน่วยงานรอง หน่วยงานดา้นสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์  

1. ตดิตามลกัษณะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและระบบนิเวศน์ทีม่ผีลกระทบต่อชวีวทิยา
ของยงุนําโรคมาลาเรยี 

2. ตดิตามลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางชวีวทิยาของยุงนําโรคมาลาเรยีที่ได้รบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและระบบนิเวศน์ 

3. เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคุมยงุนําโรคมาลาเรยี 

กิจกรรม  

1. ตดิตามชวีวทิยาของยุงนําโรคมาลาเรยีทีส่าํคญั 2 กลุ่ม คอื Anopheles dirus complex และ 
Anopheles epiroticus ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยศกึษา
จากการเปลีย่นแปลงดา้นสณัฐานวทิยาและสรรีะวทิยา เครื่องหมายทางพนัธุกรรม พฤตกิรรม
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หาอาหาร (biting behaviour) ลกัษณะของแหล่งเพาะพนัธุ์ การเปลี่ยนแปลงประชากร และ
ความสามารถในการนําโรค 

2. ตดิตามระดบัความตา้นทานสารเคมกีําจดัแมลงและความสามารถในการปรบัตวัทัง้ทางสรรีะ
วทิยา พนัธุกรรม และพฤตกิรรม ต่อมาตรการควบคุมแมลงในพืน้ทีเ่สีย่ง 

3. จดัทาํระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรข์องยงุนําโรคมาลาเรยีในพืน้ทีเ่สีย่ง 

4. นําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมยุงนําโรคมาลาเรยีที่มคีวามสามารถปรบัตวัใน
พืน้ทีเ่สีย่ง 

ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.1.2 (7) โครงการประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรเ์พือ่ศึกษาสถานการณ์ผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศต่อสขุภาพ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

หน่วยงานรอง กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

วตัถปุระสงค ์  

1. รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มลูโรคไขเ้ลอืดออก 

2. ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา 

กิจกรรม 

1. ทบทวนสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย 

2. รวบรวมขอ้มลูโรคไขเ้ลอืดออกระดบัจงัหวดั อาํเภอ และตาํบล  

3. จดัทาํฐานขอ้มลูโรคไขเ้ลอืดออกใหเ้ชือ่มโยงกบัพืน้ทีแ่ละเวลา 

4. วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีแ่ละเวลาโดยการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์

5. ทาํแผนทีเ่สีย่ง หรอื Hotspot เพือ่นําไปจดัทาํแผนเฝ้าระวงัสาํหรบัพืน้ทีข่า้งเคยีง 

6. รวบรวมขอ้มลู จดัทาํฐานขอ้มลูทัง้ประเทศเพือ่ทีจ่ะทาํ Hotspot ควรลงไปถงึระดบัตาํบล 

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ 0.5 ลา้นบาท  
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1.1.2 (8) โครงการศึกษาผลกระทบจากการบกุรกุทาํลายป่าในพ้ืนทีป่่าต้นน้ําของไทย 

ต่อภาวะเรือนกระจก 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

1. ตดิตามความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิจากการลดลงของพืน้ทีป่า่ตน้น้ําของไทย 

2. ศกึษาสาเหตุและแนวทางในการป้องกนัการบุกรุกทาํลายปา่ตน้น้ํา 

3. จดัทาํระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศของพืน้ทีป่า่ตน้น้ําของไทย 

กิจกรรม 

1. จดัทาํแนวทางและระบบตดิตามการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่า่ตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั 

2. ทาํการวางแปลงตวัอยา่งทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงทกุ 3 ปี 

3. จดัทาํระบบฐานขอ้มลู (SQL Server) และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) 

4. คํานวณ cumulative GHG emission และจดัทํารายงานการศกึษาและแนวทางในการ 
แกไ้ขปญัหา 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.1.2 (9) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

พฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกบัผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อระบบ
นิเวศน์ป่า ในไมป้่าสําคญั 3 กลุ่มได้แก่ ไมป้่าหายากใกล้สูญพนัธุ์ ไมเ้ฉพาะถิ่น และ ไมท้ี่มี
ลกัษณะเดน่และมคีวามสาํคญัในระบบนิเวศน์ 

กิจกรรม 

1. ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อการสบืพนัธุต์ามธรรมชาตขิองไมป้า่ 

2. ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งปา่ 

3. ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อชวีวทิยาการสบืต่อพนัธุข์องไมป้า่ 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 3 ปี 
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1.1.2 (10) โครงการศึกษาผลกระทบจากภยัพิบติัอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ต่อสตัวป่์าเพือ่เตรียมการแก้ปัญหาและวางแผนการจดัการสตัวป่์าในอนาคต 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาองค์ความรูเ้กี่ยวกบัสภาพปญัหาและผลกระทบที่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อสตัวป์า่ในพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ทีอ่ยูใ่นสภาวะเสีย่ง  

2. เตรยีมการแกไ้ขปญัหาและวางแผนการจดัการสตัวป์า่ในอนาคตเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ  

กิจกรรม 

1. ศกึษาผลกระทบจากภยัพบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อสตัว์ป่าใน
พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ทีอ่ยูใ่นสภาวะเสีย่งเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  ( climate 
change hotspots) รวมพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 32 แห่ง และ สตัวป์า่ 6 กลุ่มไดแ้ก่ สตัวป์า่ทีห่ายาก ใกล้
สูญพนัธุ์ สตัวป์่าที่มคีวามสําคญัในระบบนิเวศน์ สตัว์ป่าเฉพาะถิน่ สตัวป์่า เลี้ยงลูกดว้ยนม
ขนาดใหญ่ สตัวป์า่จาํพวกนก และสตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

2. ศึกษาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชากรและเสน้ทางอพยพของนกอพยพ 4 กลุ่ม (นกอพยพทีห่ายากใกล ้
สูญพนัธุ์ นกน้ําและนกชายเลน นกล่าเหยื่อ และนกป่า) ในพื้นที่ชุ่มน้ําของไทย (Important 
bird area: IBA) 62 แหง่ 

3. ศกึษาผลกระทบจากภยัพบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัโรคอุบตัใิหม่
ทีม่สีตัวป์า่เป็นพาหะนําโรค 5 กลุ่มไดแ้ก่ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม คา้งคาว สตัวปี์ก สตัวส์ะเทนิน้ํา
สะเทนิบกและสตัวเ์ลือ้ยคลาน และแมลง 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 40 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.2 (11) โครงการสนับสนุนการจดัทาํแผนท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หน่วยงานรอง กระทรวงมหาดไทย / องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ทีอ่่อนไหวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

วตัถปุระสงค ์

1. กระตุน้ใหเ้มอืง/แหลง่ทอ่งเทีย่วหลกัมแีผนรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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2. ยกระดบัมาตรฐานการวางแผนทีบ่รูณาการการตลาด การพฒันา และการมสีว่นรว่มของชุมชน 

3. เสนอแนวทาง Green Tourism และ Green Logistics ใหแ้ก่ อปท. 

กิจกรรม 

1. จดัประชุมสมัมนาในภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัและระดมความ
คดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆในการจดัทาํแผนทอ่งเทีย่วรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. จดันิทรรศการเพื่อแสดงกิจกรรมที่เป็นตวัอย่างของการจดัการท่องเที่ยวที่ดเีลศิทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

ระยะเวลา  2 ปี (2554–2555)  

งบประมาณ 2 ลา้นบาท (8 ครัง้ x 250,000 บาท) 

1.1.2 (12) โครงการศึกษาลู่ทางการพฒันากรีนโลจิสติกสส์าํหรบัการท่องเทีย่ว 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ภเูกต็ เชยีงใหม ่พทัยา สมยุ) 

หน่วยงานรอง สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร / กรมทางหลวงชนบท 

วตัถปุระสงค ์

1.  พฒันาระบบคมนาคมและการขนสง่สาธารณะทีม่คีารบ์อนตํ่าสาํหรบัเมอืงทอ่งเทีย่วหลกั 

2.  พฒันาทางเลอืกในการเดนิทางทีใ่ชค้ารบ์อนตํ่าสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

กิจกรรม 

1.  ศกึษาลู่ทางการพฒันา Hop on Hop off bus ทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อย เช่น รถพลงังาน
ไฟฟ้า 

2.  จดัทาํเสน้ทางจกัรยานทีเ่ชือ่มต่อแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ระยะเวลา 4 ปี (2553–2556) 

งบประมาณ 10  ลา้นบาท x 4 ปี 

1.1.2 (13) โครงการจดัทาํหลกัเกณฑด้์านอนามยัสิง่แวดล้อมและกาํหนดพ้ืนทีเ่สีย่งภยั 
ด้านสขุภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม/ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

วตัถปุระสงค ์  

1. จดัทาํหลกัเกณฑเ์พือ่กาํหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
เชน่ การเปลีย่นแปลงอุณหภมู ิปรมิาณน้ําฝน ฯลฯ 



โครงการจดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ 87 

 

 
 

2. กําหนดพื้นที่เสี่ยงภยัเพื่อเป็นข้อมูลสําหรบัการเฝ้าระวงัภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ  

กิจกรรม  

1. จดัทําหลกัเกณฑเ์พื่อกําหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัดา้นสุขภาพ เช่น พืน้ทีป่ระสบปญัหาน้ําท่วม ภยั
แลง้ พืน้ทีเ่สีย่งต่อภยัพบิตัธิรรมชาต ิการระบาดและการแพรก่ระจายของโรค เป็นตน้  

2. วเิคราะห์ขอ้มลูและกําหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัดา้นสุขภาพระดบัภาค จงัหวดั เทศบาล ตําบล และ
ชุมชน 

3. นําเสนอขอ้มลูใหแ้ก่จงัหวดัเพือ่ใหแ้ต่ละจงัหวดัจดัทาํแผนเฝ้าระวงัต่อไป 

4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรระดบัจงัหวดั 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 0.5 ลา้นบาท 

1.1.2 (14) โครงการวิเคราะหค์วามเสีย่งด้านสาธารณูปโภคจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

วตัถปุระสงค ์  

1. วเิคราะหค์วามเสีย่งของโครงการสาธาณูปโภคขนาดใหญ่อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

2. เสนอทางเลอืกในการลดความเสีย่งและการป้องกนับรรเทาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. จดัลาํดบัความสาํคญั (ความเรง่ดว่น) ของโครงการทีต่อ้งการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 

กิจกรรม 

1.  คดัเลอืกโครงการพฒันาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรฐัเพือ่ศกึษาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  วเิคราะหค์วามเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. เสนอทางเลอืกในการแกไ้ข 

ระยะเวลา 5 ปี (2558–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 5 ปี 
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1.1.2 (15) โครงการศึกษาเพือ่จดัสรรน้ําเชิงเศรษฐกิจในกรณีการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรน้ํา/ คณะกรรมการลุม่น้ํา 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นการจดัสรรน้ํา เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

2. หาวธิกีารทีจ่ะจดัสรรน้ําเพือ่ลดปญัหาความชดัแยง้ในอนาคต  

กิจกรรม 

1. จดัทาํบญัชผีูใ้ชน้ํ้าทัง้รายใหญ่และกลุม่ผูใ้ชน้ํ้ารายยอ่ยเพือ่ใหท้ราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

2. ทําการคาดคะเนความต้องการการใช้น้ําและอุปทานน้ํา ภายใต้สมมุตฐิานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภาพภมูอิากาศ 

3. เสนอวธิกีารจดัสรรน้ําเชงิเศรษฐกจิและการจดัลาํดบัความสาํคญัสาํหรบักลุม่ต่างๆ  

4. เสนอวธิกีารจดัการขอ้พพิาทต่างๆ ในลุม่น้ํายอ่ยและลุม่น้ําใหญ่ 

ระยะเวลา  2 ปี (2554-2555) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ลุม่น้ํา 

แผนงานที ่1.1.3 แผนงานอนุรกัษ์และพฒันา 

1.1.3 (1) โครงการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิน่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หน่วยงานรอง สถาบนัการศกึษา/ องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

เพือ่อนุรกัษ์พนัธุกรรมทอ้งถิน่ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  ประเมนิพชืและสตัวท์อ้งถิน่ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 

2.  รวบรวมพนัธุกรรมทีส่ะสมและคดัเลอืกจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

3. คดัเลอืกสายพนัธุเ์พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

4. จดัทาํบญัช/ีฐานขอ้มลูลกัษณะพนัธุกรรมทีส่าํคญั 

5. เผยแพรส่ายพนัธุท์ีด่ใีหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 
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1.1.3 (2) โครงการสาํรวจและคดัเลือกพนัธกุรรมท้องถิน่เพือ่ใช้ในเชิงพาณิชย ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต/ิ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

หน่วยงานรอง สถาบนัการศกึษา/ NGOs/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

สง่เสรมิการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพโดยการนํามาใชอ้ยา่งยัง่ยนื 

กิจกรรม 

1.  คดัเลอืกและสง่เสรมิพนัธุกรรมทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพเชงิพาณชิย ์ 

2.  ศกึษาการขยายพนัธุภ์ายใตภ้าวะกดดนัทางภมูอิากาศ 

3. จดัทาํองคค์วามรูเ้พือ่อนุรกัษ์ทัง้ In-situ และ Ex-situ เช่น ไก่ฟ้า ปลาสวยงาม กลว้ยไม ้เฟิรน์
ประเภทต่างๆ 

4. จดัระบบอนุรกัษ์โดย อปท. 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.1.3 (3) โครงการสาํรวจความหลากหลายทางพนัธกุรรมของพืชทีมี่ศกัยภาพเชิงพาณิชย ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ/ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

หน่วยงานรอง สถาบนัการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  รกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืเศรษฐกจิหลกั 

2.  คน้ควา้หาพนัธุกรรมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มความเสีย่งสงู  

2.  รวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธุเ์พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. จดัทาํบญัช/ีฐานขอ้มลูลกัษณะพนัธุกรรมทีส่าํคญั 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 
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1.1.3 (4) โครงการสาํรวจความหลากหลายทางพนัธกุรรมของสตัวที์มี่ศกัยภาพเชิงพาณิชย ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ/ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

หน่วยงานรอง สถาบนัการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  รกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสตัวเ์ศรษฐกจิหลกั 

2.  คน้ควา้หาพนัธุกรรมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสตัวเ์ศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มความเสีย่งสงู  

2.  รวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธุเ์พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. จดัทาํบญัช/ีฐานขอ้มลูลกัษณะพนัธุกรรมทีส่าํคญั 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.3 (5)  โครงการศึกษาเพือ่ตรวจสอบลกัษณะความต้านทานต่อโลกร้อนของพืชหลกัและ
ความหลากหลายทางพนัธกุรรมในแหล่งพนัธกุรรม 

หน่วยงานรบัผิดชอบ  กรมวชิาการเกษตร 

หน่วยงานรอง สถาบนัอุดมศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1. ประเมนิคุณสมบตัิที่ทนต่อตวัแปรต่างๆ ของภาวะโลกร้อน (อุณหภูม ิน้ํา โรค แมลง) ใน
ทรพัยากรพนัธุกรรมของพชืเศรษฐกจิหลกัทีไ่ทยเป็นศนูยก์ลางความหลากหลายทางชวีภาพ 
(เชน่ ขา้ว ออ้ย พชืกลุม่ถัว่เขยีว พชืตระกลูออ้ย) 

2.  ประเมินผลกระทบจากโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงในระบบและความหลากหลายทาง
พนัธุกรรม  

กิจกรรม   

1 ศกึษาหายนีสท์นโลกรอ้นในพชืหลกัและกระบวนการสาํคญั รวบรวมยนีทีท่นต่ออุณภูมสิงู/ตํ่า 
แลง้/น้ําทว่ม ตลอดจนโรคแมลงทีจ่ะเป็นขอ้จาํกดัดา้นการผลติ เมือ่เกดิภาวะเครยีดจากโลกรอ้น 

2.  ศกึษาวธิกีารคดัเลอืกพนัธุท์ีแ่มน่ยาํและปฏบิตัไิด ้

3.  ศกึษากลไกทีค่วบคุมระดบัยนีและตรวจสอบขอ้จาํกดั 

4.  เฝ้าระวงัและทดสอบผลกระทบระดบัไรน่า 
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ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ  12 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.3 (6) โครงการปรบัปรงุพนัธุข้์าว อ้อย และมนัสาํปะหลงัโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม  

หน่วยงานรบัผิดชอบ  สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ / สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวจิยั / กรมวชิาการเกษตร 

หน่วยงานรอง สถาบนัอุดมศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  เชือ่มโยงผลงานวชิาการกบัสภาพในทอ้งถิน่ในการปรบัปรุงพนัธุโ์ดยเกษตรกรมสีว่นรว่ม 

2.  ออกแบบการเฝ้าระวงัผลกระทบจากโลกรอ้นทีแ่มน่ยาํมากขึน้และสามารถแกไ้ขปญัหาไดท้นัเวลา 

3.  สามารถบ่งชีส้าเหตุและกลไกเมือ่เกดิปรากฎการณ์ทีผ่ดิปกตทิางดา้นผลผลติและคุณภาพซึ่ง
อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม  

1.  คดัเลือกพื้นที่ที่มคีวามเปราะบางต่อสภาพภูมอิากาศ และเป็นพื้นที่ที่มคีวามสําคญัสูงต่อ
การเกษตร 

2.  คดัเลอืกเกษตรกรดเีดน่เขา้รว่มโครงการ 

3.  ทาํงานวจิยัในทอ้งทีอ่ยา่งต่อเน่ือง 

4.  จดัคา่ตอบแทนเพือ่ซือ้ผลผลติทีต่อ้งใชใ้นการวจิยั 

5.  ออกแบบการเฝ้าระวงัทีจ่าํเป็นและเหมาะสม 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 30 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.1.3 (7) โครงการศึกษาความหลากหลายและปรบัปรงุทางพนัธกุรรมไม้ป่าเพือ่ประเมิน
แนวโน้มศกัยภาพในการวิวฒันาการและการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปา่ไม ้/ องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้/ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมและระบบการสบืพนัธุข์องไมป้า่และประเมนิสถานภาพ
พนัธุกรรมของไมป้า่และศกัยภาพ/แนวโน้มในการววิฒันาการปรบัตวัในอนาคต 
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2. คดัเลอืกแหล่งพนัธุกรรมของไมป้่าที่มคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมสูงเพื่ออนุรกัษ์ในถิน่

กําเนิดที่มีศักยภาพในการปรับตัวสูง จําแนกแหล่งพันธุกรรมที่มีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมตํ่าเพือ่การฟ้ืนฟูฐานพนัธุกรรมเพือ่เสรมิศกัยภาพในการปรบัตวั 

3. หาชนิดพนัธุ ์(species) และสายพนัธุ ์(genotype) ของพนัธุไ์มท้ีใ่ชใ้นการปลกูสรา้งสวนปา่ 
ทีเ่หมาะสมกวา่ทีม่อียูเ่ดมิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

4. ส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัระหว่างนักวจิยัส่วนกลางและภูมภิาค ตลอดจนสรา้งจติสาํนึกของ
ประชาชน เยาวชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตปิา่ไม ้ 

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกแม่ไม้ของแต่ละชนิดป่าโดยดําเนินการศกึษาองค์ประกอบชนิดพนัธุ์ รูปแบบการ
กระจายพนัธุ ์ลกัษณะโครงสรา้ง และขอ้มลูวชิาการอื่นๆทีจ่ําเป็น ตลอดจนขอ้มลูชวีมวลและ
ความสมัพนัธก์บัการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของพนัธุไ์มป้า่ 

2. คดัเลือกชนิดพนัธุ์หรือสายพนัธุ์จากฐานข้อมูลที่มอียู่แล้วมาดําเนินการทดลองถิ่นกําเนิด 
(provenance trial) และการทดสอบสายพนัธุ ์(progeny test) ทีเ่หมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะพนัธุ์ไมป้่าทีท่นแลง้ เตรยีมการขยายพนัธุ์เพื่อพฒันาต่อยอด
สาํหรบัการปลกูสรา้งสวนปา่ และเผยแพรแ่ก่เกษตรกรผูป้ลกูสรา้งสวนปา่ 

3. ขยายพนัธุไ์มแ้ละเผยแพรสู่เ่กษตรกรเพือ่เสรมิสรา้งและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ปา่ 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 6 ลา้นบาท/ปี ในชว่ง 5 ปีแรก และ 3.5 ลา้น/ปี ในชว่ง 5 ปีหลงั 

1.1.3 (8) โครงการศึกษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมไม้ป่าเพือ่อนุรกัษ์พนัธกุรรมตาม
ธรรมชาติของพนัธุไ์ม้ป่าเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื / หน่วยงานภาครฐัในทอ้งที ่

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมและระบบการสบืพนัธุข์องไมป้า่ 

2. อนุรกัษ์และป้องกนัการสูญเสยีลกัษณะทางพนัธุ์พนัธุ์ไมป้่าที่ใกลสู้ญพนัธุ์และพนัธุ์ไมป้่าที่มี
ความสาํคญัทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มตลอดถงึการคน้หาชนิดพนัธุไ์มป้า่เพือ่ พลังงาน
ทางเลอืกและทีต่อ้งการสงวนไวใ้ชใ้นอนาคต  

3. สงวนชนิดพนัธุแ์ละลกัษณะทางพนัธุข์องไมป้า่ไวใ้ชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงพนัธุห์รอืงานอื่น
ทีต่อ้งการคุณลกัษณะเฉพาะ  

4. ส่งเสรมิการทํางานร่วมกนัระหว่างนักวจิยัส่วนกลางและภูมภิาค ตลอดจนสรา้งจติสาํนึกของ
ประชาชน เยาวชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตปิา่ไม ้ 
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กิจกรรม 

1. คดัเลอืกกลุ่มป่า สํารวจ และเลอืกพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งอนุรกัษ์พนัธุกรรมตามธรรมชาต ิ
พรอ้มทัง้จดัทาํแนวเขตทีแ่น่นอน จดัทาํแผนทีแ่ละแผนผงัแสดงรายละเอยีดของพืน้ที ่

2. สาํรวจเกบ็ตวัอย่างพชืปา่ 7 ชนิดทีเ่ป็นตวัแทนสงัคมปา่ชนิดต่างๆ ศกึษาความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมโดยใช้ DNA markers ในชนิดไมป้่าที่ศกึษา ประเมนิสภาพและความ
หลากหลายทางพันธุกรรม สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากร
พนัธุกรรมเพือ่การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู  

3. ศกึษาชพีลกัษณ์ การออกดอกออกผลของพนัธุ์ไม ้ชนิดและการขยายพนัธุ์พชืกนิไดแ้ละพชื
สมนุไพรเพือ่สง่เสรมิใหป้ลกูในแนวกนัชนของพืน้ทีอ่นุรกัษ์ 

4. ดาํเนินดแูลรกัษาและจดัการพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ตลอดจนใชป้ระโยชน์อยา่งถูกวธิ ี

5.  จดัทําเส้นทางศกึษาธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และสร้างจิตสํานึกให้แก่นักเรยีน นิสติ 
นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป  

6. ประเมนิผลอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ปรบัปรุงแก้ไขแนวทางและมาตรการใหต้รงกบัสภาพ
 ความเป็นจรงิอยา่งต่อเน่ือง 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 3.5 ลา้นบาท x 10 ปี 

แนวทางท่ี 1.2 การเฝ้าระวงั 

แผนงานที ่1.2.1 การเฝ้าระวงัโรคระบาด 

1.2.1 (1)  โครงการศึกษาความเสีย่งต่อปัญหาโรคอบุติัใหม่และโรคอบุติัซํ้าด้านสขุภาพจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

ศกึษาภยัสขุภาพรปูแบบใหมท่ีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. ศกึษาผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น โรคระบาดทีม่า
กบัน้ําท่วม ภาวะเครยีด และอุณหภูมเิฉลี่ยทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกดิแก่กลุ่มทีม่คีวาม
เปราะบาง เชน่ ผูส้งูอาย ุ

2. รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปญัหาโรคอุบตัใิหม ่
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3. ศกึษารปูแบบและทางเลอืกในการปรบัตวัต่อผลกระทบดงักลา่ว 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 4 ปี 

1.2.1 (2) โครงการจดัทาํแผนเฝ้าระวงัอนามยัสิง่แวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ของประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

จดัทาํแผนเฝ้าระวงัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากปญัหาการ 
 เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. จดัทาํแผนเฝ้าระวงัภยัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่สีย่งภยัดา้นสขุภาพรว่มกบัทอ้งถิน่ 

2. หาแนวทางป้องกนัภยัสขุภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 0.3 ลา้นบาท/จงัหวดั x 10 จงัหวดั x 3 ปี 

1.2.1 (3) โครงการเฝ้าระวงัยงุพาหะนําโรคจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกัโรคตดิต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานรอง สาํนกัป้องกนัควบคุมโรค 12 เขต 

วตัถปุระสงค ์  

1. ตดิตามเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงความชุกชุมและชวีนิสยัของยงุพาหะนําโรค 

2. เตรยีมความพรอ้มของขอ้มูลสําหรบัการวางแผนและดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อนําโดยแมลง 

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกพืน้ที ่1 จงัหวดัเป็นตวัแทนในแต่ละ 12 เขตทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของสาํนักงาน
ป้องกนัควบคุมโรค สาํหรบัการตดิตามเฝ้าระวงัยงุพาหะนําโรค 

2. ในแต่ละจงัหวดัตวัแทน คดัเลอืก 1 หมูบ่า้นสาํหรบัการเฝ้าระวงัยุงพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออก 
และอกี 1 หมู่บา้น (ถา้มพีืน้ทีแ่พร่ระบาดของโรคมาลาเรยี) สาํหรบัการเฝ้าระวงัยุงพาหะนํา
โรคมาลาเรยี 
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3. ใหค้วามรูแ้ละพฒันาเครอืขา่ยเฝ้าระวงั 

4. สาํรวจความชุกชุมของยุงและศกึษาชวีนิสยัของยุง 3 ครัง้ๆ ละ 3 วนั ในหมูบ่า้นตวัแทนใน 
แต่ละฤดกูาล 

5. ดําเนินการตามมาตรการที่สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของยุงเพื่อป้องกนัและควบคุมยุง
พาหะนําโรค 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 แสนบาท x 10 ปี 

แผนงานที ่1.2.2 การเฝ้าระวงัโรคพืช 

1.2.2 (1) โครงการเฝ้าระวงัการรกุระบาดของโรค แมลง และวชัพืช อนัเนือ่งมาจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิการเกษตร 

วตัถปุระสงค ์  

1.  เพิม่ความสามารถของเกษตรกรในการตดิตามโรค แมลง และวชัพชื 

2.  เพิม่ศกัยภาพการเฝ้าระวงัการรุกระบาดโรคแมลง 

กิจกรรม 

1.  อบรมเกษตรกรใหม้คีวามรู ้และวธิตีรวจวดั ตดิตาม โรค แมลง และวชัพชื (Integrated Pest 
Management) 

2.  สรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวงัระดบัไรน่า 

3. จดัระบบแจง้เตอืนภยัเพือ่ใหม้กีารทาํลายฉีดพน่โรค แมลง และวชัพชื ไดท้นัทว่งท ี

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 

แผนงานที ่1.2.3 การเฝ้าระวงัการเกิดธรรมชาติพิบติัภยั 

1.2.3 (1) โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสาํหรบัระบบป้องกนั เฝ้าระวงั และติดตามไฟป่า 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

พฒันาแบบจาํลองและเทคโนโลยรีะยะไกลเพือ่พฒันาศกัยภาพในการคาดการณ์และบรรเทาไฟปา่  
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กิจกรรม 

1. สรา้งแบบจาํลองทีใ่ชป้ระเมนิพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิไฟปา่ทีม่คีวามแมน่ยาํ 

2. พฒันาระบบการตรวจหาไฟป่าเพื่อประเมนิพืน้ทีไ่ฟไหมแ้ละการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
โดยใชเ้ทคนิคการสาํรวจระยะไกล 

3. พฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตักิารได ้

ระยะเวลา  5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 15 ลา้นบาท x 5 ปี 

1.2.3 (2) โครงการสร้างความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่  
(หน่วยงานยอ่ย: สวพ./สปล./สลช./ศท./กวพ./กจด.) 

วตัถปุระสงค ์  

เพื่อปรบัปรุงและพฒันาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเกณฑ์ในการประเมิน ป้องกัน และ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. พฒันาระบบฐานขอ้มลูเชงิพืน้ทีข่องทรพัยากร การใชป้ระโยชน์ทรพัยากร ระบบนิเวศน์ และ
ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลและชายฝ ัง่ (สวพ./สปล./สลช./ศท.) 

2. พฒันาดชันีบ่งชี้ทางชวีภาพและกายภาพทางทะเลและชายฝ ัง่ต่อสภาวะโลกร้อนหรอืการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (สวพ./กวพ.) 

3. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละบ่งชีพ้ ืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบใน
ดา้นต่างๆทางทะเลและชายฝ ัง่ (กจด./สวพ./กวพ./สลช.) 

4. ตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มชายฝ ัง่ทะเล (สวพ.) รว่มกบั อปท. 

5. ประเมนิมลูคา่ความเสยีหายทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม โดยจาํแนกตามสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่างๆ (สวพ./กวพ./สทช./กจด.) 

ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 13 ลา้นบาท (5 ลา้นบาทในปีแรก 2 ลา้นบาทในปีถดัๆไป) 
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1.2.3 (3) โครงการสร้างความสามารถในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ (หน่วยงานยอ่ย: สทช./สปล./กจด.) 

วตัถปุระสงค ์  

เพื่อป้องกนั รกัษา เพิ่มมูลค่า/คุณค่าของฐานทรพัยากรธรรมชาติและป้องกนัรกัษา/ปรบัปรุง
คุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของประชาชนจากผลกระทบทางสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. วางระบบในการป้องกนัพืน้ทีช่ายฝ ัง่และบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงและการ
กดัเซาะชายฝ ัง่ (กจด./สทช./สปล.) 

2. ฟ้ืนฟูแนวปะการงัเพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์ (สทช.) 

3. ฟ้ืนฟูและเพิม่พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อรกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์เป็นแนวกนัชนป้องกนัภยั
ธรรมชาตแิละการกดัเซาะชายฝ ัง่ (สปล.) รว่มกบั อปท. 

ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 5 ปี 

1.2.3 (4) โครงการสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทางเลือกในการปรบัตวัต่อ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศด้านทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ (หน่วยงานยอ่ย: กวพ./สวพ./ศท.) 

วตัถปุระสงค ์  

1.  มอีงค์ความรู้และฐานขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบรกิารจดัการเชงินโยบาย การวางแผน 
และการดาํเนินงาน 

2.  เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาและการถ่ายทอดองคค์วามรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กิจกรรม 

3. ศกึษาการตอบสนอง การปรบัตวั และการถอยร่นเขตแพร่กระจายของสงัคมไมป้า่ชายเลนต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (กวพ.) 

4. ศกึษาวจิยัผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อระบบนิเวศน์แหล่งหญ้าทะเล 
(สวพ.) 

5. ศกึษาวจิยัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อพืน้ทีชุ่ม่น้ําชายฝ ัง่ (สวพ./กวพ.) 

6. การวจิยั “ภูมติ้านทาน” ของระบบนิเวศน์แนวปะการงัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(สวพ.) 
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7. สนับสนุนการตัง้ศนูยแ์ห่งความเป็นเลศิทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะทางและสรา้งเครอืขา่ยนักวจิยั

เพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรูด้า้นการวจิยัและพฒันา (สวพ.) 

8. สรา้งฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อมโยงองค์ความรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อระบบนิเวศน์
ทางทะเลและชายฝ ัง่อยา่งเป็นระบบ (ศท.) 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 6 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.2.3 (5) โครงการพฒันาความเข้าใจและทกัษะเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบติัการในด้านการรบัมอื 
ภยัพิบติั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ หน่วยราชการ 10 กระทรวงหลกั ไดแ้ก่  

(1) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (3) กระทรวงมหาดไทย (4) กระทรวงสาธารณสุข 
(5) กระทรวงศกึษาธกิาร (6) กระทรวงคมนาคม (7) กระทรวงพลงังาน
(8) กระทรวงท่องเที่ยวและกฬีา (9) กระทรวงต่างประเทศ และ(10) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

วตัถปุระสงค ์

1. สร้างความเขา้ใจในหมู่ผูป้ฏบิตักิารถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อ
ภาระกจิหลกั 

2. สรา้งระบบและพฒันาทกัษะในดา้นการรบัมอืต่อภยัพบิตั ิ

กิจกรรม 

1.  ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อภาระกจิหลกั  

2. จดัทาํแผนและระบบป้องกนัและเตอืนภยั ระบบการรบัมอืและการกูภ้ยั 

3.  ซกัซอ้มแผนและระบบใหม้คีวามมัน่ใจวา่จะใชป้ฏบิตังิานได ้

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 6 กระทรวงหลกัในปีแรก  
และ 0.5 ลา้นบาทต่อปี x 6 กระทรวงหลกัในปีต่อๆไป 
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1.2.3 (6) โครงการประเมินและติดตามความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบเตือนภยัทาง
ธรรมชาติของส่วนราชการต่างๆ   

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังบประมาณ/สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

หน่วยงานรอง สว่นราชการทีร่บัผดิชอบ เชน่ กรมทรพัยากรธรณ ีกรมทรพัยากรน้ํา 

วตัถปุระสงค ์

1.  แสวงหาวธิกีารเตอืนภยัทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

2.  เสนอแนะระบบเตอืนภยัที่มปีระสทิธผิลในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ซึ่งจะเป็นการ
ประหยดังบประมาณของชาต ิ

กิจกรรม 

1.  สํารวจการใช้งานของระบบเตือนภยัหลากหลายประเภทที่อยู่ในความรบัผดิชอบของส่วน
ราชการต่างๆในพืน้ทีจ่รงิ 

2.  เปรยีบเทยีบความเหมาะสมและประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบเตอืนภยัแต่ละประเภท 

3.  เสนอผลวเิคราะหใ์หส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่นําไปปรบัปรุงระบบเตอืนภยัของตนให้
มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลในการใชต้น้ทุนใหม้ากทีส่ดุ 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท 

แนวทางท่ี 1.3 การดาํเนินโครงการนํารอ่งในพืนท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

1.3 (1) โครงการพฒันาเมืองเชิงนิเวศน์เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

หน่วยงานรอง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

วตัถปุระสงค ์  

1. สรา้งโมเดลเมอืงตวัอยา่งทีร่กัษาสภาพสิง่แวดลอ้ม 

2. หาแนวทางปรบัตวัใหเ้มอืงรองและเมอืงเลก็เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอยา่ง
มสีขุภาวะ 

กิจกรรม 

1.  เลอืกเมอืงขนาดกลางเป็นโครงการนํารอ่ง ซึง่มอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสนบัสนุน 



100 แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2562 

 
2. จดัทาํผงัเมอืงและผงัจราจรใหม้มีติริองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น ใหม้เีสน้ทาง

จกัรยานบก เสน้ทางจกัรยานน้ํา และใหเ้ป็นเมอืงสเีขยีว 

3.  ออกกฏกตกิารร่ว่มกนัเพือ่ออกเทศบญัญตั/ิขอ้บญัญตัดิา้นผงัเมอืงและระบบจราจรทอ้งถิน่เพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

4.  สง่เสรมิแนวความคดิใหม่ๆ  สาํหรบัเมอืงนําร่องในลกัษณะเมอืงกระชบั (compact city) เมอืง
สะดวกทีใ่ชร้ะบบขนสง่แบบรางและไมใ่ชเ้ครื่องยนต ์เมอืงลอยน้ํา (floating city) ชุมชนล่อง
สวน ฯลฯ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.3 (2) โครงการสร้างสมรรถนะในการปรบัตวัของชมุชน (Community-based adaptation) 
ในพ้ืนทีอ่่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาหาแนวทางปรบัตวัและมาตรการสง่เสรมิชุมชนของรฐัเพือ่รองรบัสภาพการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ  

2. แสวงหาแนวทางทีเ่สยีคา่ใชจ้า่ยทีน้่อยและไมพ่ึง่พงิเทคโนโลยขี ัน้สงู 

3. เผยแพรแ่ละสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

กิจกรรม 

1. ศกึษาแนวทางการปรบัตวัของชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รบัผลกระทบในทํานองเดยีวกนักบัที่จะ
เกดิขึน้เมือ่ปญัหาโลกรอ้นรุนแรงขึน้ 

2. ศกึษาการบรรเทาผลกระทบ โดยใชก้ารจดัการร่วมกนัระหว่างรฐัและประชาคมโดยประยุกย์
ใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ภูมปิญัญาทางการ เพื่อให้สอดคล้องกบั
บรบิททอ้งถิน่ 

3. จดัทาํและเผยแพรแ่ก่ชุมชนเสีย่งอื่นๆ 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 
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1.3 (3) โครงการสร้างความตระหนักเพือ่ลดความเสีย่งของสภาวะความเครียดจากความร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงสาธารณสขุ/ กระทรวงแรงงาน/ หน่วยงานในระดบัจงัหวดั/ 
หน่วยงานระดบัทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในการหลกีเลีย่งความเสีย่งของสภาวะความเครยีดจากความรอ้น
ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย  ทัง้กลุ่มที่อ่อนไหวที่สุด กลุ่มเสีย่งจากการประกอบอาชพีทัง้ใน
อาคารและกลางแจง้ เป็นตน้ 

2. เพื่อสร้างความตระหนักให้กบัเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้เขา้ใจ เช่น หน่วยงาน
สาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาล เพื่อสามารถพฒันาระบบงานในการเตรยีมความพรอ้ม เพื่อ
การป้องกนัและการรกัษา 

กิจกรรม 

1. ศกึษาเพื่อแยกแยะหากลุ่มคนทีม่คีวามอ่อนไหวมากทีสุ่ด รวมทัง้ประชากรกลุ่มเสีย่งจากการ
ประกอบอาชพีในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 

2. พฒันาองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมเกีย่วกบัวธิกีารหลกีเลีย่งความเสีย่งของสภาวะความเครยีดจาก
ความรอ้น รวมทัง้วธิกีารรกัษา เพือ่ใชใ้นการสือ่สาร 

3. พฒันาสือ่ทีน่่าสนใจ เพือ่ใชใ้นการเรยีนรูส้าํหรบักลุม่เป้าหมายต่างๆ 

4. การจดัทาํคู่มอืเพือ่ใชส้าํหรบัการป้องกนัและการดแูลรกัษาใหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ลด
ผลกระทบต่อการตายและปว่ย 

5. สรา้งกระบวนการสือ่สารใหเ้ป็นระบบและถงึกลุม่เป้าหมาย  

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) ปีละ 1 ครัง้ในฤดทูีอ่ากาศรอ้น 

งบประมาณ 1 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.3 (4) โครงการพฒันาเครือข่ายเพือ่รองรบัภยัพิบติัธรรมชาติในพ้ืนทีอ่่อนไหวพิเศษ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรธรณ ี

วตัถปุระสงค ์  

1.  สรา้งศกัยภาพภายในชุมชนเพือ่เตรยีมพรอ้มรองรบัภยัพบิตัธิรรมชาต ิเชน่ โคลนถลม่ น้ําทว่ม 

2.  จดัระบบเตอืนภยัภายในชุมชน 

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกพืน้ทีอ่่อนไหวพเิศษ 

2.  สาํรวจพืน้ทีเ่สีย่งในระดบัหมูบ่า้นเพือ่กาํหนดพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัและพืน้ทีอ่พยพ  
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3.  ฝึกอบรมอาสาสมคัรในชุมชน 

4. จดัระบบเตอืนภยั 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 

1.3 (5)  โครงการเตรียมความพร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศสาํหรบัเมืองหลกั
และเมืองชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมโยธาธกิารและการผงัเมอืง /องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เตรยีมแผนรองรบัภาวะเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสาํหรบัปี 2555-2557 

2. เพื่อเป็นเวทสีําหรบัประชาคมในทอ้งถิ่นในการมสี่วนร่วมในการเตรยีมตวัเพื่อรองรบัภาวะ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. ศกึษาผลกระทบต่อเมอืงทีอ่าจมาจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

2. วางแนวทางบรรเทาปญัหาทีอ่าจจะเกดิจากปญัหาโลกรอ้น 

3. วางแนวทางปรบัตวัเพือ่รองรบัปญัหาอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

4. สรา้งความตระหนกัรูแ้ละความพรอ้มของประชาชนในเขตเมอืงหลกั 

ระยะเวลา  4 ปี (2555–2558) 

งบประมาณ 3 จงัหวดั x 3 ลา้นบาท x 4 ปี (รวม 12 จงัหวดั) 

แนวทางท่ี 1.4 การฟืนฟ ู

แผนงานที ่1.4.1 การบริหารจดัการการฟ้ืนฟ ู

1.4.1 (1) โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเขตพ้ืนทีคุ่้มครอง
สิง่แวดล้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม /  
กรมทรพัยากร ทางทะเลและชายฝ ัง่/ กรมปา่ไม/้ กรมอุทยานแหง่ชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื/ สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จงัหวดั / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วตัถปุระสงค ์

1. ให้เขตพื้นที่คุ ้มครองสิง่แวดล้อม เป็นเครื่องมอืในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการป้องกันการทําลาย การฟ้ืนฟูและการบริหาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยมมีติขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. ใหม้แีผนงานฟ้ืนฟูและบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรการ
ในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มโดยมมีติขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและดาํเนินการ
ตามแผนงานโดยการมสีว่นรว่มของชุมชนทอ้งถิน่ 

กิจกรรม 

1.  จดัทําแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูและบํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ร่วมกบั
ท้องถิ่น (หน่วยงานรฐัและชุมชนท้องถิ่น) 6 จงัหวดั ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต เพชรบุร ี
ประจวบครีขีนัธ ์พทัยา และพงังาน ในกจิกรรมดงัน้ี 

- จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/กจิกรรม 

- กาํหนดงบประมาณในการดาํเนินการ 

- กาํหนดพืน้ทีนํ่ารอ่งและพืน้ทีส่าํหรบัการดาํเนินโครงการในระยะเวลา 3 ปี 

- กําหนดนโยบายสาธารณะในระดบัพื้นที่เพื่อรองรบัการบํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนืโดยมมีติขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  ดาํเนินโครงการ/กจิกรรม รว่มกบัชุมชนในพืน้ที ่

3. จดัทาํรายงานการตดิตามผลการดาํเนินการในแต่ละปี 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 18 ลา้นบาท x 10 ปี (6 จงัหวดั x 3 ลา้นบาท/ปี x 10 ปี) 

แผนงานที ่1.4.2 การฟ้ืนฟนิูเวศน์ป่า 

1.4.2 (1) โครงการส่งเสริมการฟ้ืนฟพ้ืูนทีอ่นุรกัษ์ในสวนป่าเศรษฐกิจเพือ่เตรียมรบัมือกบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม/้ กรมปา่ไม ้

หน่วยงานรอง กระทรวงศกึษาธกิาร/ สถานศกึษาในพืน้ที/่  
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

1. สง่เสรมิการฟ้ืนฟูพืน้ทีอ่นุรกัษ์ในพืน้ทีส่วนปา่เศรษฐกจิ(ในความรบัผดิชอบของ อปป.) 

2. เผยแพรค่วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม ปา่ไม ้นิเวศน์ แก่ประชาชนและเยาวชน 
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3. รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากรป่าไม้ และการประยุกต์ใช้ภูมิ

ปญัญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเตรียมรับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

4. สง่เสรมิใหป้ระยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากปา่ไมโ้ดยใหม้ผีลกระทบต่อพืน้ทีป่า่ไมน้้อยทีส่ดุ 

กิจกรรม  

1. จัดทําแนวป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จัดทําป้ายบรรยายพื้นที่ป่า ป้ายรายชื่อต้นไม้ และ
คุณลกัษณะรายตน้ 

2.  จดัทําแบบจําลองการเขา้ชมและศกึษาธรรมชาต ิจดัทําฐานขอ้มลูความรูฐ้านพืน้ทีป่า่ไม ้การ
ใชป้ระโยชน์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและป่าไม ้ความรูภู้มปิญัญา
ชาวบา้น ความรูป้ราชญ์ชาวบา้น 

3. ประสานงานร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารในการเผยแพร่ความรูแ้ก่นักเรยีน นักศกึษา อบรม
วทิยากร/ใหค้วามรูแ้ก่วทิยากรนกัเรยีนผูส้นใจ 

4. เปิดใหบ้รกิารเป็นแหลง่ศกึษาความรูข้องนกัเรยีนนกัศกึษาและเป็นแหลง่ดงูานของประชาชน  

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 15 ลา้นบาท x 3 ปี 

1.4.2 (2) โครงการจดัทาํแนวเชือ่มต่อป่า (corridors) ในกลุ่มป่าทีส่าํคญัของไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

1. เพิม่ศกัยภาพของปา่ในการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกและในการอนุรกัษ์ความหลากหลาย  
ทางชวีภาพของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตัวป์า่ 

2. สรา้งพืน้ทีป่า่แนวกนัชน (buffer zone) รวมทัง้ศกึษาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ของพืน้ที่
ดงักลา่วเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของชุมชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ใหเ้ป็นไปอยา่งยัง่ยนื 

กิจกรรม 

1. ดาํเนินกจิกรรมทีส่นบัสนุนต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของราษฎรในพืน้ทีเ่ป้าหมาย: 

- กลุม่ปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ พืน้ทีป่า่และชุมชนโดยรอบ 

- กลุม่ปา่ตะวนัตกและกลุม่ปา่แก่งกระจาน พืน้ทีป่า่และชุมชนโดยรอบ 

2. ฟ้ืนฟูและเชื่อมต่อระบบนิเวศน์ ปรับปรุงและพฒันาแหล่งน้ําในท้องถิ่นให้สามารถใช้ได ้    
อยา่งเหมาะสม 

3. วางแผนและจดัการการใชท้ีด่นิอยา่งเหมาะสม 
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4. เสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการอนุรกัษ์โดยการฝึกอบรมเจา้หน้าที ่จดัตัง้และสรา้งศนูยก์ารเรยีนรู้
ชุมชน ตลอดจนประสานความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนทอ้งถิน่ 

5. ศกึษารปูแบบและบรเิวณทีเ่หมาะสมในการทาํแนวเชือ่มต่อปา่และกําหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการ 

6. ศกึษาสถานภาพ จดัทาํแนวทางและวางระบบทีเ่ป็นมาตรฐานในการตดิตามการเปลีย่นแปลง
ประชากรสตัวป์า่ในระยะยาว 

7. จดัตัง้หน่วยพทิกัษ์ปา่เพิม่ขึน้ในพืน้ทีจ่าํเป็นและลอ่แหลม 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 9.5 ลา้นบาท ในปีแรก 58.5 ลา้นบาทในระหวา่งปี 2554-2562  

แผนงานที ่1.4.3 การฟ้ืนฟนิูเวศน์เมือง 

1.4.3 (1) โครงการปรบัปรงุคณุภาพอากาศในเมืองขนาดเลก็สาํหรบัภมิูภาคอาเซียน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมควบคุมมลพษิ 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาแผนจดัการมลพษิทางอากาศกบัภาวะโลกรอ้น (Co-benefits approach) สาํหรบัเมอืง
ขนาดเลก็ทีก่าํลงัประสบหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะประสบปญัหามลพษิทางอากาศในอนาคต  

2. นําแผนฯไปปฏบิตัเิพือ่แกไ้ขปญัหามลพษิอากาศ  

กิจกรรม 

1. รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน เช่น จํานวนประชากร สถานการณ์ปญัหามลพษิกบัภาวะโลกร้อน  
แผนและมาตรการในการจดัการปญัหา ฯลฯ นํามาจดัทาํเป็นฐานขอ้มลู 

2. จดัทาํแผนปฏบิตักิาร 

3. นําแผนไปปฏบิตัจิรงิ 

4. พฒันาเครอืขา่ยในภมูภิาคเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัติามแผน 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 24 ลา้นบาท  
(เป็นงบสนบัสนุนจาก GTZ ประมาณ 20 ลา้นบาท และจาก คพ. 4 ลา้นบาท) 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การสนับสนุนทกุภาคส่วนในการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและ 

เพ่ิมแหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจกบนพืนฐานการพฒันาท่ียัง่ยืน 

แนวทางท่ี 2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานเชือเพลิงและไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่ง 

แผนงานที ่2.1.1 การส่งเสริมพลงังานเช้ือเพลิงคารบ์อนตํา่ในการผลิตไฟฟ้า 
(โดยไม่ก่อมลพิษอืน่เกินมาตรฐาน) 

2.1.1 (1)   โครงการส่งเสริมและพฒันาการลดต้นทุนพลงังานชีวภาพ/ชีวมวล 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ/ สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต/ิ กระทรวงพลงังาน/ สถาบนัการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาเทคโนโลยตีน้ทุนตํ่าสาํหรบัการผลติพลงังานหมุนเวยีนจากเศษวสัดุการเกษตรและมลู
สตัว ์เพือ่สนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมพลงังาน 

2. วจิยัเพื่อแสวงหาเทคโนโลยตี้นทุนตํ่าในการผลติพลงังานสําหรบัการใช้ของครวัเรอืนและ
ชุมชน 

กิจกรรม 

1.  ส่งเสริมการวิจัยด้านพลังงานชีวภาพของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ตาม
ศกัยภาพของแต่ละภมูภิาค 

2.  คน้ควา้วจิยัและทดสอบเทคโนโลยคีารบ์อนตํ่าสาํหรบัชุมชนและครวัเรอืน 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.1.1 (2) โครงการศึกษาวิจยัคารบ์อนฟตุพร้ินตข์องพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานต่างๆ ของ
ประเทศไทย  

หน่วยงานรบัผิดชอบ องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก/ กระทรวงพลงังาน/ สาํนักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต/ิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งองคค์วามรูแ้ละฐานขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกตลอดวฏัจกัรของพลงังานไฟฟ้าจาก
แหลง่ต่างๆของไทย 

2. นําความรู้และขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนสดัส่วนพลงังานไฟฟ้าที่นําไปสู่เศรษฐกจิ
พลงังานคารบ์อนตํ่า 
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กิจกรรม 

1.  จดัทาํวฏัจกัรผลติภณัฑ ์(Life cycle assessment) สาํหรบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
พลงังานชนิดต่างๆ รวมถงึ 

- พลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน่ ถ่านหนิ ก๊าซชวีภาพ 

- พลงังานแสงอาทติย ์

- พลงังานปรมาณู (โรงไฟฟ้านิวเคลยีร)์ 

- พลงังานน้ํา 

- พลงังานลม 

- พลงังานชวีมวล 

- พลงังานจากขยะ 

- พลงังานจากน้ํามนัชวีภาพ ไดแ้ก่ เอทานอล และ ไบโอดเีซล 

2. วเิคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนในแผน
อนุรกัษ์พลงังานและจดัทําตวัอย่างสดัส่วนพลงังาน (Fuel Mix) ทีจ่ะทําใหส้ดัสว่นพลงังาน
ทดแทนเป็นแผนพลงังานคารบ์อนตํ่า 

ระยะเวลา 2 ปี (2554–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 2 ปี 

2.1.1 (3) โครงการสนับสนุนทางเลือกการใช้พลงังานหมนุเวียนทีไ่ม่ปล่อยคารบ์อนระดบัชมุชน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

เสนอทางเลอืกพลงังานหมุนเวยีนระดบัชุมชน เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานน้ํา
ขนาดเลก็ 

กิจกรรม 

1. วเิคราะหท์างเลอืกและเงือ่นไขความสาํเรจ็ 

2. เลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

3. ประสานความรว่มมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 
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2.1.1 (4) โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นมลพิษของเช้ือเพลิงทดแทนประเภทต่างๆ 

ในยานยนต ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ สถาบนัยานยนต ์/ กรมควบคุมมลพษิ 

วตัถปุระสงค ์

สง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนในยานยนตท์ีม่มีลพษิตํ่า 

กิจกรรม 

1. วเิคราะหม์ลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากการใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนในยานยนตป์ระเภทต่างๆ เช่น 
เอทานอล ไบโอดเีซล CNG (NGV) และ LPG เป็นตน้ 

2. รณรงคใ์หม้กีารใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนทีเ่หมาะสม 

ระยะเวลา  1 ปี (2554) 

งบประมาณ 2.5 ลา้นบาท 

2.1.1 (5) โครงการ 1 ชมุชน 1 สวนป่า 1 สถานีผลิตไฟฟ้าหมนุเวียน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้

วตัถปุระสงค ์

เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการศกึษาเรยีนรูก้ารผลติและการจดัการสถานีไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็
ของชุมชนทอ้งถิน่ ควบคู่กบัการใชป้ระโยชน์ชวีมวลเพื่อใชใ้นการผลติไฟฟ้า เพื่อทีจ่ะขยายไปยงั
ชุมชนทอ้งถิน่ทัง่ประเทศ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาพลงังานทดแทนจากชวีมวลใหม้ปีระสทิธภิาพ
ทีย่ ัง่ยนื 

กิจกรรม 

ผลติไฟฟ้าโดยใชช้วีมวลในพืน้ทีส่วนปา่เป็นเชือ้เพลงิ 

ระยะเวลา 15 ปี (2553-2567) 

งบประมาณ 77 ลา้นบาท ต่อ 1 สถานีผลติไฟฟ้า 

แผนงานที ่2.1.2 การส่งเสริมการคมนาคมขนส่งระบบรางและทางน้ําและการคมนาคมขนส่ง
แบบคารบ์อนตํา่ 

2.1.2 (1)  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการขนส่งระบบรางในเมอืงหลกั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานรอง องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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วตัถปุระสงค ์  

1.  สง่เสรมิการขนสง่สาธารณะทีล่ดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

2.  สง่เสรมิการเดนิทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ 

กิจกรรม 

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิม่การขนสง่ระบบรางในเมอืงหลกั เชน่ ภเูกต็ เชยีงใหม ่ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท 

2.1.2 (2)   โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการขนส่งทางน้ําในเมืองชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานรอง องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สง่เสรมิการขนสง่สาธารณะทีล่ดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

2.  สง่เสรมิการเดนิทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ 

กิจกรรม 

1.  ศกึษาความเป็นไปไดข้องการคมนาคมทางน้ําระหวา่ง กทม./สวุรรณภมู/ิหวัหนิ/ชลบุร ี

2. ศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชก้ารคมนาคมชายฝ ัง่รอบเกาะ เชน่ ภเูกต็ สมยุ เกาะชา้ง 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท 

2.1.2 (3) โครงการแผนคมนาคมลดโลกร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

วตัถปุระสงค ์

1. ใหม้แีผนคมนาคมระดบัจงัหวดัเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคขนสง่ 

2. สรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีถงึบทบาทในการลดภาวะโลกรอ้นใน
อนาคต  

กิจกรรม 

1. จดัลาํดบัจงัหวดัทีม่กีารจราจรหนาแน่นเพือ่ทาํแผนคมนาคมลดโลกรอ้นระดบัจงัหวดั 

2. จดัทาํแผนลดการใชพ้ลงังาน เพิม่ทางเลอืกการขนสง่ทีใ่ชค้ารบ์อนตํ่า 
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3. จดัใหม้เีวทสีาธารณะใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 1 ลา้นบาท x 5 จงัหวดัต่อปี x 10 ปี 

2.1.2 (4) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พาหนะทางเลือก 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สถาบนัยานยนต ์

หน่วยงานรอง กระทรวงคมนาคม 

วตัถปุระสงค ์  

สง่เสรมิการใชพ้าหนะทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิอยา่งมทีางเลอืก เชน่ รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า รถจกัรยานไฟฟ้า 
รถยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานทางเลอืกอื่นๆ เป็นตน้  

กิจกรรม  

1. ศึกษาถึงศกัยภาพของพาหนะทางเลือกที่เหมาะสมกบัประเทศไทยทัง้ในด้านเทคโนโลย ี
การตลาด และทางดา้นกฏหมายโดยมุง่เน้นสาํหรบัเมอืงขนาดเลก็ ตาํบลและหมูบ่า้น 

2. จดัเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านเชื้อเพลิงที่จะต้องใช้ ด้านกฎหมายรองรบัการใช้พาหนะ
ทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

3. ดาํเนินการสนบัสนุนและสง่เสรมิการใชพ้าหนะทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 5 ปี 

2.1.2 (5) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดาํเนินโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
ในภาคคมนาคมขนส่ง: ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร  

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  / การรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชนแหง่ประเทศไทย 

วตัถปุระสงค ์  

1. เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทีย่ ัง่ยนืและสนับสนุนกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในภาคคมนาคม
และขนสง่ 

2. เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการจดัเตรยีมการทํารายละเอยีดโครงการและวธิกีารดําเนินงาน
โครงการ (Project Idea Note, PIN) ตามขอ้กําหนดของอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. เพื่อศกึษาและจดัทํา Methodology ในการจดัทําโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพให้
ครบทุกเสน้ทางตามโครงการทีก่ระทรวงคมนาคมไดก้าํหนดโครงขา่ยไว ้
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4. เพือ่พฒันาและจดัทาํ Project Design Document (PDD) สาํหรบัการทาํโครงการกลไกการ
พฒันาที่สะอาดในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นต่ออนุสญัญา
สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

กิจกรรม 

1. ทาํการศกึษาจากระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   

2.   คดัเลอืกโครงการที่เหมาะสมที่จดัทําเป็นโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดโดยอ้างองิจาก
แผนแม่บทโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของรฐับาลเป็น
หลกั 

3. จดัทาํรายละเอยีดโครงการและวธิกีารดาํเนินงานโครงการ (Project Identification Note, PIN) 
ตามข้อกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC)  

4. จดัทาํขอ้เสนอโครงการใหม ่(Develop New Methodology) สาํหรบัการทาํโครงการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาดในระบบขนสง่มวลชนยืน่ต่อคณะกรรมการอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) เพือ่ขออนุมตัใินการจดทะเบยีนเป็นโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาดต่อไป  

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) [โครงการละ 12 เดอืน] 

งบประมาณ 300 ลา้นบาท (10 โครงการๆละ 30 ลา้นบาท)  

แนวทางท่ี 2.2 สู่ความเป็นเมืองและบริการคารบ์อนตํา่ 

แผนงานที ่2.2.1 การส่งเสริมการจดัการเมืองแบบคารบ์อนตํา่ 

2.2.1 (1)  โครงการบริหารจดัการพ้ืนทีสี่เขียวชมุชนเพือ่ส่งเสริมเมืองสีเขียว 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หน่วยงานรอง  สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันากลไกสนบัสนุนการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวชุมชน 

2. เสริมสร้างศกัยภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการพื้นที่สีเขยีวเมอืง/ชุมชนในระดบั
ทอ้งถิน่อยา่งมสีว่นรว่ม 

3. ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารเชงินโยบายดา้นการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวชุมชนเมอืงอยา่งยัง่ยนืสูก่าร
ปฏบิตั ิโดยการประสาน ตดิตามและประเมนิผลสมัฤทธกิารดาํเนินงานตามแผนฯ 

4. เพือ่จดัทาํแผนบรูณาการการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น 
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กิจกรรม 

1.  จดัทาํแผนบรูณาการการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น  

2. จดัทาํนโยบายและขอ้เสนอเพือ่สรา้งกลไกสนบัสนุนการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวชุมชน 

3.  เสริมสร้างศกัยภาพและประสทิธิภาพการบริหารจดัการพื้นที่สีเขยีวเมอืง/ชุมชนในระดบั
ทอ้งถิน่อยา่งมสีว่นรว่ม 

4. ประสานและขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารเชงินโยบายด้านการจดัการพื้นที่สเีขยีวชุมชนอย่าง
ยัง่ยนืสูก่ารปฏบิตั ิ

5. จดัทาํพืน้ทีต่วัอยา่งใน อปท. นํารอ่ง 

ระยะเวลา 3 ปี (2554–2556) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท 

2.2.1 (2) โครงการส่งเสริมอาคารคารบ์อนตํา่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานรอง องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิและเผยแพรแ่นวปฏบิตัแิละคูม่อืมาตรฐานอาคารคารบ์อนตํ่าสูส่าธารณะ 

2. จดัทาํประกาศและคูม่อืในการกาํหนดมาตรฐานอาคารคารบ์อนตํ่า 

กิจกรรม 

1. ศกึษาเพือ่กาํหนดมาตรฐานอาคารคารบ์อนตํ่า 

2. เผยแพรม่าตรฐานอาคารคารบ์อนตํ่าใหส้ว่นราชการ ภาคเอกชน และสาธารณชนทราบ 

3. จดัทาํคูม่อืในการใชพ้ลงังานสาํหรบัอาคารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอาคารคารบ์อนตํ่า 

4. จดัการประกวดอาคารคารบ์อนตํ่า 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาทใน 2 ปีแรก / 1 ลา้นบาทใน 8 ปีถดัไป 

2.2.1 (3)  โครงการศึกษาการจดัทาํกลไกการพฒันาทีส่ะอาดสาํหรบัรถโดยสารสาธารณะ 
ในศนูยก์ลางเขตธรุกิจ: กรงุเทพมหานคร พทัยา หาดใหญ่ สงขลา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร/ กรุงเทพมหานคร/  
กรมการขนสง่ทางบก 



โครงการจดัทาํแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ 113 

 

 
 

หน่วยงานรอง องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ/ บรษิทัขนสง่จาํกดั/  
องคก์ารบรหิารก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่สนบัสนุนกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในภาคคมนาคมและขนสง่ 

2.  เพื่อจดัเตรยีมทํารายละเอยีดโครงการและวธิกีารดาํเนินงานโครงการ (Project Idea Note, 
PIN) ตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. เพือ่พฒันาและจดัทาํ Project Design Document (PDD) สาํหรบัการทาํโครงการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาดในระบบขนส่งมวลชนเพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการอนุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

4. เพื่อลดปญัหามลพษิทางอากาศที่เกิดจากการระบบการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกเสน้ทางเดนิรถโดยสารสาธารณะทีเ่หมาะสมและสามารถทีจ่ะดําเนินโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาดตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

2.  ประเมนิความคุม้ทุนจากการเปลีย่นเครื่องยนต์ดเีซลเป็นเครื่องยนต์ CNG ในรถโดยสาร
สาธารณะ 

3. จดัทําขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลการระบายมลพษิเพื่อใช้เปรยีบเทยีบอตัราส่วนการระบายมลพษิ 
หลงัมโีครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดแลว้ 

4. จัดทํารายละเอียดโครงการและวิธีการดําเนินโครงการตามข้อกําหนดของอนุสัญญา
สหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

5.  จดัทาํ PDD ของโครงการ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 80 ลา้นบาท 

2.2.1 (4)   โครงการลดปัญหาจราจรโดยวิธีเกบ็ค่าผา่นเข้าพ้ืนทีจ่ราจรหนาแน่นในเขตพ้ืนทีช่ัน้ใน
ของเมืองศนูยก์ลางความเจริญ: กรงุเทพมหานคร ชลบรีุ พทัยา หาดใหญ่ สงขลา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร/ กรมการขนสง่ทางบก 

หน่วยงานรอง กรุงเทพมหานคร/ องคก์ารบรหิารก๊าซเรอืนกระจก 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่จํากดัจํานวนรถยนตใ์หว้ิง่เขา้-ออกในช่วงเวลาเร่งด่วน (วิง่ในเวลาเดยีวกนั) ใหน้้อยลงใน
พืน้ทีศ่นูยก์ลางการธุรกจิของกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อประชาชนสามารถปรับตัวจากการมีโครงการเป็นการช่วยลดผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ชว่ยลดมลภาวะทางอากาศ 

กิจกรรม 

1.  เลอืกรปูแบบการเกบ็เงนิ 4 ลกัษณะ คอื 

- Single point เป็นการเกบ็เงนิ ณ จุดเดยีว 

- Road point เป็นชว่งความยางของการใหบ้รกิาร 

- Cordon zone pricing เป็นการเกบ็เมือ่เขา้สูพ่ ืน้ทีเ่ปิดทีม่จีราจรหนาแน่นตดิขนั 

- Area wide เป็นการเกบ็เมือ่ใชถ้นนระหวา่งเมอืง (Regional roadways)  

2.  คดัเลอืกพืน้ทีใ่นการดาํเนินการ 

3.  วเิคราะหผ์ลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มเน่ืองจากมโีครงการ 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท 

แผนงานที ่2.2.2 การส่งเสริมการจดัการขยะและสิง่ปฏิกลูให้ปล่อยคารบ์อนตํา่ 

2.2.2 (1)  โครงการส่งเสริมการลดกา๊ซเรือนกระจกจากของเสียชมุชนด้วยกิจกรรม 3Rs/5Rs 
และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม/ สาํนกังานสิง่แวดลอ้มภาค 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากขยะชุมชนดว้ยกจิกรรม 3Rs/5Rs  

2. มุง่สรา้งความรว่มมอืกบัชุมชนเพือ่เขา้สู ่Minimum Waste Communities  

กิจกรรม 

1. ศึกษาประสทิธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกิจกรรม 3Rs/5Rs ร่วมกบัชุมชนและ 
อปท. 

2. สง่เสรมิการทาํขยะอนิทรยีแ์ละการนําขยะอนิทรยีไ์ปใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 3 ปี 
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2.2.2 (2) โครงการศนูยจ์ดัการขยะอนัตรายจากชมุชน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  ลดการใชพ้ลงังานโดยไมจ่าํเป็นในการกาํจดัขยะอนัตราย 

2.  ป้องกนัไมใ่หม้กีารกาํจดัขยะอนัตรายโดยไมถู่กวธิ ี

กิจกรรม 

1.  จดัระบบและกลไกการรวบรวมขยะในจงัหวดั  

2.  จดัสถานทีร่องรบัการแยกขยะ 

3. สรา้งเครอืขา่ยรบัสง่/ขายขยะในจงัหวดั 

4. จดัสง่ขยะอนัตรายทีนํ่ามาใชใ้หมไ่มไ่ดสู้ก่ารกาํจดัทีถู่กวธิ ี

ระยะเวลา 2 ปี (2553–2554) 

งบประมาณ 30 ลา้นบาท x 2 ปี 

2.2.2 (3) โครงการสร้างจิตสาํนึกในการลดขยะให้กบัเดก็นักเรียน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/
ภาคเอกชน 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สรา้งจติสาํนึกและใหค้วามรูด้า้นการจดัการสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนตัง้แต่วยัเยาว ์

2. สง่เสรมิการแยกขยะในบา้น/วดั/โรงเรยีน 

3.  สรา้งรายไดใ้หแ้ก่องคก์รชุมชน 

4. ลดตน้ทุนจดัการขยะของ อปท. 

กิจกรรม 

1.  ให้นักเรยีนมโีอกาสทศันศกึษาบ่อขยะ (ทัง้ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน) เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจถงึขนาดของปญัหาของสว่นรวมอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมของปจัเจกชนรายยอ่ย 

2. ใชว้ดัหรอืโรงเรยีนเป็นศนูยก์ลางการแยกขยะ  

3.  สง่เสรมิกจิกรรมแยกขยะเพือ่ส่งเสรมิลกัษณะนิสยัทีด่แีก่เยาวชน สรา้งรายไดแ้ก่สว่นรวมจาก
การรวบรวมขยะทีม่ปีรมิาณน้อยในแต่ละบา้น 

4. ส่งเสรมิกิจกรรมแยกขยะที่มมีากในครวัเรอืนเพื่อสร้างลกัษณะนิสยัที่ดีและเพิม่รายได้แก่
ครวัเรอืน 
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5. สง่เสรมิกจิกรรมนําเศษขยะอนิทรยีแ์ละเศษวสัดุมาสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เยาวชน 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.2.2 (4) โครงการลดโลกร้อนด้วยการแปลงขยะเป็นพลงังาน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมควบคุมมลพษิ/ คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต/ิ 
สถาบนัการศกึษา/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  บรรเทาปญัหาโลกรอ้นทีเ่กดิจากขยะและสิง่ปฏกิลู 

2. เพิม่ความสามารถในการกาํจดัขยะของ อปท. 

3. ยกระดบักระแสแนวคดิ Waste to Energy 

กิจกรรม 

1.  สนับสนุนให ้อปท. ทีม่แีหล่งทิง้ขยะขนาดใหญ่ปรบัปรุงใหส้ามารถผลติพลงังานจากขยะ โดย
ใหเ้ป็นโครงการนํารอ่งและอาศยังบประมาณจากกองทุนสิง่แวดลอ้ม 

2. ใชโ้ครงการนํารอ่งเป็นแหลง่ศกึษาดงูานของ อปท. อื่นๆ เพือ่นําไปเป็นตน้แบบต่อไป  

ระยะเวลา 2 ปี (2554–2555) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท x 2 ปี 

2.2.2 (5) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานสิง่แวดลอ้มภาค 

หน่วยงานรอง กรมควบคุมมลพิษ/สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จงัหวดัในพืน้ที ่   

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 

2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารดําเนินการตามแผนปฏบิตักิารจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งต่อเน่ือง 

3. เพืล่ดผลกระทบทีเ่กดิจากการจดัการขยะมลูฝอยซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
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กิจกรรม 

1. จดัทาํแผนการสนบัสนุนและเสรมิสรา้งสมรรถนะใหก้บัองคก์รปกครองสว่น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร
บรหิารจดัการขยะมลูฝอย  

2. กาํหนดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะดาํเนินการตามแผนฯ และจดัประชุมชีแ้จงการดาํเนิน
โครงการร่วมกันระหว่างสํานักงานสิง่แวดล้อม ภาคที่ 13 (ชลบุรี)/ กรมควบคุมมลพษิ /
สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัในพืน้ที/่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจดัทําแผนการบรหิารจดัการขยะ 
มลูฝอย และใหม้กีารดาํเนินการตามแผนฯ  

4. ตดิตาม และใหค้าํแนะนําการดาํเนินงานใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่รีะบบกําจดัขยะ
มลูฝอย ในแต่ละสมรรถนะ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นแผนปฏบิตักิารจดัการขยะมลูฝอย ดา้นกจิกรรม
ลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอย/ของเสยีอนัตรายชุมชน ดา้นประสทิธภิาพในการเกบ็
ขนขยะมูลฝอย ดา้นการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย ์ดา้นประสทิธภิาพใน
การกาํจดัขยะมลูฝอย และดา้นรายไดใ้นการจดัการขยะมลูฝอย 

5. สนับสนุนการดําเนินกจิกรรมลด คดัแยกขยะ และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย/ของเสยีอนัตราย
ชุมชนใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6. จดัอบรมการใชโ้ปรแกรมประยุกต์แนวทางการกําหนดอตัราค่าบรกิารกําจดัขยะมูลฝอยเชงิ
พืน้ที ่และหาแนวทางในการเพิม่รายไดจ้ากการจดัการขยะมูลฝอย ดว้ยเทคโนโลยทีีช่่วยลด
ผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

7. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและจดัอบรมการดแูลและเดนิระบบกําจดั
ขยะมลูฝอย และจดัทาํแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

8. ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินการ พรอ้มทัง้จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน 

9. วเิคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลเพื่อจดัประชุมพจิารณาร่วมกนัในการหาแนวทางพฒันา และ
ปรบัปรุงระบบกาํจดัขยะมลูฝอยใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ระยะเวลา    ปีงบประมาณ 2553-2562  

งบประมาณ  1 ลา้นบาท /ปี 

แผนงานที ่2.2.3 การส่งเสริมการบริการแบบคารบ์อนตํา่ 

2.2.3 (1) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วคารบ์อนตํา่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทีย่ว (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา) 

หน่วยงานรอง  การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
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วตัถปุระสงค ์  

1. สนบัสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

2. มมีาตรฐานดา้นการทอ่งเทีย่วคารบ์อนตํ่า 

3.  เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการการทอ่งเทีย่วและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

กิจกรรม  

1.  คดัเลอืกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก เชน่ กจิการขนสง่ รา้นอาหาร การใหบ้รกิารหอ้งพกั และการซกั/รดี 

2.  ศกึษาเปรยีบเทยีบ (Benchmark) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในแต่ละสถานประกอบการทีไ่ดร้บัการ
คดัเลอืกในหว่งโซ่อุปทาน 

3.  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลดคารบ์อนในกจิกรรมการทอ่งเทีย่วต่างๆ 

4.  นําเสนอตวัอยา่งทีเ่ป็นเลศิ (Best practices) ของการจดัการกจิกรรมการท่องเทีย่วทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

5.  กาํหนดมาตรฐานหรอืเป้าหมายการประกอบกจิการท่องเทีย่วคารบ์อนตํ่าสาํหรบัอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วของไทย 

6.  จดัทาํคูม่อืลดคารบ์อนสาํหรบัผูป้ระกอบกจิการทอ่งเทีย่ว 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.2.3 (2) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วลดโลกรอ้นเพือ่ลดภาวะโลกร้อน  
ตามแนวคิด 7 Greens 

หน่วยงานรบัผิดชอบ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. รณรงคส์รา้งกระแสรบัรูเ้กีย่วกบัทอ่งเทีย่วไทยตา้นภยัโลกรอ้นตามแนวคดิ 7-กรนีส ์ 

2. สรา้งนวตักรรมสนิคา้ทอ่งเทีย่วตามแนวคดิ 7-กรนีส ์

3. สง่เสรมิแบรนด ์“ทอ่งเทีย่วไทยตา้นภยัโลกรอ้น” 

4. รณรงคแ์ละกระตุน้การมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นใหเ้กดิความตระหนกัและเหน็ความสาํคญัใน
ความรว่มมอืกนัดาํเนินการเพือ่ลดภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิขึน้ 
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กิจกรรม 

1. จดักจิกรรมทอ่งเทีย่วรณรงค ์“ทอ่งเทีย่วไทยใสใ่จสิง่แวดลอ้มและตา้นภยัโลกรอ้น”  ในจงัหวดั
ทอ่งเทีย่วหลกั 10 จงัหวดั  

2. สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตแ้นวคดิ 7 กรนีส ์ในจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั 1 จงัหวดัต่อปี  

3. สง่เสรมิกจิกรรมในหว่งโซ่อุปทานทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

4. จดัทาํสือ่รณรงค ์อาท ิ 

- ภาพยนตร์โฆษณา สรา้งกระแสการรบัรูเ้รื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วใหก้บัประชาชนและทุกภาคสว่น 

- จดัทาํสือ่เผยแพรค่วามรู ้การลดภาวะโลกรอ้นในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

5. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์นสือ่ต่างๆ ในชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย ทัง้สือ่ on-line และ off-line  

ระยะเวลา  10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 ปี 

แนวทางท่ี 2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคอตุสาหกรรม 

แผนงานที ่2.3.1 การส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพพลงังานในภาคอตุสาหกรรม 

2.3.1 (1) โครงการจดัทาํแนวทางเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพพลงังานของภาคอตุสาหกรรม 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคบ์รหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก/ กระทรวงพลงังาน 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในภาพรวม 

2. สง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองจรงิจงั 

3. กาํหนดเป้าหมายดว้ยตวัชีว้ดัอตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยมลูคา่ผลติภณัฑใ์นภาคอุตสาหกรรม 

กิจกรรม 

1.  พัฒนาแนวทางเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
มาตรการเชน่ 

- มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพของเทคโนโลยขีา้มส่วน (Cross-cutting technology) เช่น 
เทคโนโลยกีารผลติมอเตอร ์หมอ้ไอน้ํา ระบบปรบัอากาศ และตูแ้ชเ่ยน็ เป็นตน้ 

- มาตรการพฒันาขอ้มลูดา้นการใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมต่างๆ 
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- มาตรการส่งเสรมิใหม้กีารใช้เทคโนโลยสีะอาด/เทคโนโลยทีี่ดทีี่สุด (Best available 

technology) 

- มาตรการสง่เสรมิระบบการประสานไฟฟ้าและความรอ้น (Combined Heat and Power: CHP) 

- มาตรการส่งเสรมิใหเ้กดิบรษิทัทีป่รกึษาดา้นพลงังาน (Energy Service Company: 
ESCo) ทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

2.  วางแนวทางเกีย่วกบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมทีใ่ชพ้ลงังานสงู 

3.  วางแนวทางเพือ่สง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมคารบ์อนตํ่า 

4. ศกึษาอตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยมลูคา่ผลติภณัฑใ์นภาคอุตสาหกรรม 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 5 ปี 

2.3.1 (2) โครงการศึกษาวิจยัเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานของอตุสาหกรรมส่งออกและ
การบริการ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั / สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงสาธารณสขุ 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งองคค์วามรูใ้นดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของอุตสาหกรรมสง่ออกทีส่าํคญั 

2. เตรยีมความพรอ้มในการพฒันาเป็นระบบคารบ์อนฟุตพริน้ทต่์อไป 

กิจกรรม 

1. ศกึษาวจิยัแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพเชงิพลงังานของอุตสาหกรรมสง่ออกโดยใหค้รอบคลุมถงึ 
(i) พลงังานทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ และ (ii) พลงังานทีผ่ลติภณัฑจ์ะตอ้งใชใ้นขณะใชง้าน 
ตวัอยา่งอุตสาหกรรมสง่ออกทีส่าํคญัและควรศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ 

- อุตสาหกรรมอาหาร 

- อุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์

- อุตสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ 

- อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

- อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

- อุตสาหกรรมผลติภณัฑจ์ากไม ้

- โรงแรม 
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- โรงพยาบาล 

2. ตดิตามรวบรวมขอ้มูลประสทิธภิาพพลงังานดงักล่าวเพื่อเตรยีมพฒันาเป็นระบบคาร์บอน
ฟุตพริน้ท ์

ระยะเวลา 2 ปี (2554–2555) 

งบประมาณ 16 ลา้นบาท x 2 ปี 

แผนงานที ่2.3.2 การส่งเสริมการผลิตแบบคารบ์อนตํา่ 

2.3.2 (1) โครงการวิเคราะหศ์กัยภาพของการลดกา๊ซเรือนกระจกรายสาขา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงานรอง องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก(องคก์รมหาชน) / กระทรวง
อุตสาหกรรม / สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ/ สาํนกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั / สถาบนัอุดมศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1. ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละศกัยภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา 

2. ศกึษามาตรการและนโยบายทีจ่าํเป็นในการสนบัสนุนใหม้กีารลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา 

กิจกรรม 

1. เลอืกสาขาและผลติภณัฑท์ีจ่ะทําการวเิคราะหก์ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

2. ศกึษาความเป็นไปได ้ผลกระทบต่อตน้ทุน ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3. จดัลาํดบัศกัยภาพสาขา/ผลติภณัฑ ์และ ศกึษามาตรการสนบัสนุนทีจ่าํเป็น 

ระยะเวลา 2 ปี (2553–2554) 

งบประมาณ 50 ลา้นบาท 

2.3.2 (2) โครงการเพิม่ศกัยภาพผูผ้ลิตในด้านมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

วตัถปุระสงค ์  

1. เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรฐานสากลในด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ 
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2. คน้ควา้และแสวงหามาตรฐานทีเ่หมาะสมสาํหรบักระบวนการผลติของสนิคา้ทอ้งถิน่ไทย และ

นํามาประยกุตเ์พือ่จดัทาํมาตรฐานทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศไทย 

กิจกรรม 

1. เลอืกสนิคา้ทอ้งถิน่ (OTOP) แลว้ประยุกต์ใชม้าตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลแลว้ใน
การพฒันาเป็นมาตรฐานทีด่ขีองไทย ตวัอยา่งมาตรฐานทีเ่ป็นสากลไดแ้ก่ ISO 14064, ISO 
14065 และระบบฉลากเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Eco Labels/Green Choices) 

2. จดัการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแก่ภาคเอกชน 

3. ศกึษาและนํามาตรฐานสากลมาประยุกตใ์นการจดัทาํมาตรฐานสาํหรบักระบวนการผลติสนิคา้
และบรกิารของไทย 

ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 5 ปี 

2.3.2 (3) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เพือ่จดัซ้ือ
เทคโนโลยีคารบ์อนตํา่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บยส.) 

วตัถปุระสงค ์

1. สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีนการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในวสิาหกจิขนาดกลางและยอ่ม 

2. เพิม่ประสทิธภิาพการผลติแบบคารบ์อนตํ่าในวสิาหกจิขนาดกลางและยอ่ม 

กิจกรรม 

1. กาํหนดแนวทางและอุตสาหกรรมทีจ่ะใหส้นิเชือ่ 

2. ประชาสมัพนัธแ์ละคดัเลอืกโครงการ 

ระยะเวลา 8 ปี (2555–2562) 
งบประมาณ 50 ลา้นบาท x 8 ปี 

2.3.2 (4) โครงการส่งเสริมการคาํนวณคารบ์อนฟตุพร้ินตบ์นเวบ็ของไทย  
(Thailand’s Web-based Carbon Footprint Calculator) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

วตัถปุระสงค ์

1.  ศึกษา ออกแบบ และพฒันา เครื่องมือคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จําเพาะในบริบทไทย
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนทัว่ไปบนเวบ็ไซต ์ 
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2.  เสนอแนะทางเลอืกในการชว่ยลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

กิจกรรม 

1. ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบเครื่องมอืคํานวณคารบ์อนฟุตพริน้ทบ์นเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันามาก่อนหน้าน้ี
ในต่างประเทศ 

2. กาํหนดขอบเขตการวเิคราะหค์ารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากกจิกรรมในชวีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคไทย 

3. รวบรวมขอ้มูลค่าสมัประสทิธกิารปล่อยมลพษิของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่สมัพนัธ์
กบักจิกรรมทีท่าํ และสรา้งสตูรคาํนวณผลรวมของคารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากกจิกรรมทีท่าํ 

4. พฒันาฐานขอ้มลูมลูค่าสมัประสทิธกิารปล่อยมลพษิ รวมทัง้ออกแบบระบบปฏบิตักิารในการ
คาํนวณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์และนําไปตดิตัง้บนเวบ็ไซต ์

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ  5 แสนบาท 

2.3.2 (5) โครงการพฒันาระบบและส่งเสริมตลาดของสินค้าทีติ่ดฉลากคารบ์อนในประเทศไทย  

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาระบบและการบรหิารจดัการระบบฉลากคาร์บอนใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัง้ในกลุ่มผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภค โดยพฒันาระบบและวธิคีํานวณขอ้มูลก๊าซเรอืนกระจกและการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติสนิคา้ ตลอดจนรปูแบบและขอ้มลูการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของฉลากคารบ์อนในประเทศไทย 

2. วางแนวทางส่งเสรมิประชาสมัพนัธส์าํหรบัการประกาศใชฉ้ลากคารบ์อนในประเทศไทยสรา้ง
ความตระหนักทัง้ในระดบัผูผ้ลติและผูบ้รโิภคระดบัครวัเรอืนในการใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม และ
การมบีทบาทชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจกผา่นกลไกการตลาด 

3. ส่งเสรมิให้สนิค้าที่มขีายในท้องตลาดมกีารแจ้งขอ้มูลให้ผูบ้รโิภคทราบถึงระดบัการลดการ
ปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ 

4. ใหป้ระเทศไทยมสี่วนร่วมกบัประชาคมโลกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและเป็น
การเตรยีมการรองรบักลไกการส่งออกทีอ่าจมกีารนําฉลากคารบ์อนหรอืขอ้มลูการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของสนิคา้สง่ออกมาเป็นเงือ่นไขในอนาคต 

กิจกรรม 

1. ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูหน้าทีแ่ละบทบาทของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการขึน้ทะเบยีนฉลาก
ผลติภณัฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม ระบบการขึน้ทะเบยีนฉลาก รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของ
ประเทศไทยและตา่งประเทศ 
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2. พัฒนารูปแบบคณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนเพื่อให้

ครอบคลุมสนิคา้ทีอ่ยูใ่นลาํดบัความสาํคญัตน้ๆ 

3. กําหนดเกณฑ์ในการพจิารณาการขึ้นทะเบยีนฉลากคาร์บอนให้กบัสนิค้าในกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใชแ้นวทางการประเมนิวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์(Life Cycle Assessment) โดยพจิารณา
การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติใน 5 ประเภทผลติภณัฑ ์เพื่อ
เป็นขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกพืน้ฐานของแต่ละผลติภณัฑ ์

4. วเิคราะห์และออกแบบการคํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกระบวนการผลติของแต่ละ
ผลติภณัฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ์อื่น 
โดยอา้งองิกบัวธิกีารคาํนวณ Methodologies ของโครงการ CDM 

5. จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ โรงงานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง
ความสําคัญของฉลากคาร์บอนและขัน้ตอนการขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนในพื้นที่
เป้าหมาย 

6. จดัทําสื่อพมิพแ์ละแผนพบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัฉลากคารบ์อนและขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบยีนฉลาก
คารบ์อน 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ  8 ลา้นบาทในปีแรก 6 ลา้นบาทในปีถดัๆ ไป 

2.3.2 (6) โครงการส่งเสริมฉลากคารบ์อนในผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมและการบริการ  

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม / องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

หน่วยงานรอง สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ/ ศนูยส์รา้งสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) 

วตัถปุระสงค ์

1. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส่งออกพัฒนาการจัดทําฉลาก
คารบ์อน 

2. ส่งเสริมการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเชิง
พลงังานสงู และ/หรอื ผลติภณัฑค์ารบ์อนตํ่า) 

กิจกรรม 

1. จดัทาํฉลากคารบ์อนสาํหรบัผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ 

2. ใหก้ารสนับสนุนดา้นการออกแบบแก่ผูป้ระกอบการที่ผลติภณัฑม์ศีกัยภาพทีจ่ะลดคาร์บอน
ฟุตพริน้ทใ์หต้ํ่าลงไดโ้ดยการออกแบบหรอืดดัแปลงวสัดุทีใ่ช ้

3. จดัการประกวดและมอบรางวลัสาํหรบัการออกแบบผลติภณัฑค์ารบ์อนตํ่า 
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ระยะเวลา 5 ปี (2553–2557) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 5 ปี 

แนวทางท่ี 2.4 การจดัการการเกษตรและป่าไม้เพ่ือลดการปล่อยและเพ่ิมการดดูซบั 
กา๊ซเรือนกระจก 

แผนงานที ่2.4.1 การส่งเสริมการลดการปล่อยและเพิม่แหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจก 
ในกระบวนการเกษตรและปศสุตัว ์

2.4.1 (1) โครงการลดกา๊ซไนตรสัออกไซดจ์ากการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนในพืชส่งออกหลกัและพืช 
ทีไ่ทยมีความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมวชิาการเกษตร/ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  ศกึษาเพื่อพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพทีช่่วยลดการใชปุ้๋ ยไนโตรเจนในพชืส่งออกหลกัและพชืที่
ไทยมคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรม เชน่ ออ้ย พชืตระกลูถัว่ 

2.  พฒันาการผลติพชืทีไ่ดท้ัง้ผลผลติตามความตอ้งการและสามารถทนต่อปญัหาโลกรอ้น 

กิจกรรม  

1.  ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของแบคทเีรยีทีม่คีวามสามารถในการตรงึไนโตรเจน 

2.  ศกึษาหาพนัธุอ์อ้ยทีส่ามารถไดป้ระโยชน์จากการตรงึไนโตรเจนทางชวีภาพ 

3.  ประเมนิคุณสมบตัดิา้นการตรงึไนโตรเจนของปุ๋ ยชวีภาพ  

4. ประเมนิคุณสมบตัขิองพนัธุอ์อ้ยในดา้นความทนทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 ปี 

2.4.1 (2) โครงการส่งเสริมทางเลือกแก่เกษตรกรในด้านการเกษตรคารบ์อนตํา่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ/ สาํนกังานกองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง (สกย.) 

วตัถปุระสงค ์

1. เผยแพรเ่ทคโนโลยกีารเกษตรทีท่ดแทนและชว่ยลดการเผาในทีโ่ลง่ 

2. ใหข้อ้มูลและความเขา้ใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศที่
เกดิจากการเผา 

กิจกรรม 

1. สง่เสรมิเขตกรรมและระบบการเพาะปลกูทีไ่มต่อ้งเผาและชว่ยบรรเทาปญัหาโลกรอ้น 
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2. สง่เสรมิกจิกรรมการปลกูไมย้นืตน้ 

3. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสารพษิทีเ่กดิจากเผาซึง่เป็นสาเหตุของโรคมะเรง็และปญัหาสขุภาพอื่นๆ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553 – 2555) 

งบประมาณ  20 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.4.1 (3) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากวสัดเุกษตรเพือ่ลดการเผาทาํลาย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/ สถาบนัการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1.  ลดการเผาวสัดุเกษตรในทีโ่ลง่ 

2.  สง่เสรมิแหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกในพืน้ดนิ 

กิจกรรม 

1.  จดัทาํองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากมลูสตัว/์วสัดุเกษตรเพือ่เผยแพร ่ 

2.  จดักจิกรรมสาธติ 

3. เผยแพรแ่ก่เกษตรกร 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 30 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.4.1 (4) โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ากใบไม้กิง่ไมเ้พือ่ลดการเผาทาํลาย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทัว่ประเทศ 

วตัถปุระสงค ์  

1.  ลดการเผาใบไมก้ิง่ไมใ้นทีโ่ลง่ 

2.  สง่เสรมิแหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกในพืน้ดนิ 

3. ลดขยะอนิทรยี ์

กิจกรรม 

1.  จดัทําองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากใบไมก้ิง่ไมแ้ละขยะอนิทรยีเ์พื่อเผยแพร่แก่
ชุมชน  

2.  จดักจิกรรมสาธติ 

3. เผยแพรแ่ก่เกษตรกร 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 
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งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.4.1 (5) โครงการลดการเผาและรณรงคก์ารไถกลบตอซงัเพือ่บรรเทาภาวะโลกร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกรไดรู้ถ้งึประโยชน์จากการไถกลบตอซงั 

2. เป็นการสาธติวธิกีารไถกลบตอซงัทีถู่กตอ้งและเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร 

3. เพือ่เกษตรกรสามารถนําไปปรบัใชใ้นพืน้ทีข่องตนเองได ้

4. ลดการเกดิภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิจากการเผาตอซงั ซึง่ทาํใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึน้  

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

2. จดัประชุมชีแ้จงใหค้วามรูเ้กษตรกรเกีย่วกบัการไถกลบตอซงั 

3. กาํหนดวนัรณรงคเ์พือ่การไถกลบตอซงั 

4. ใหม้คีวามต่อเน่ืองในการดาํเนินงานฯ 

5. รณรงคไ์ถกลบตอซงั  ตดิตามความต่อเน่ืองโดยการสง่เสรมิการใชส้ารอนิทรยีท์ดแทนสารเคม ี

6. ตดิตามผลการดาํเนินงาน และสรุปผลการเปลีย่นแปลงและรายงานผลใหก้รมฯทราบต่อไป 

ระยะเวลา 10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 50 ลา้นบาทต่อปี 

2.4.1 (6) โครงการลดกา๊ซไนตรสัออกไซดจ์ากการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนโดยจลิุนทรีย ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาสายพนัธุจ์ุลนิทรยีต์รงึไนโตรเจนอสิระในดนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรงึไนโตรเจน 

2. ศกึษาปรมิาณการตรงึไนโตรเจน เพือ่เพิม่ธาตุอาหารไนโตรเจนในดนิ 

3. ศกึษาแนวทางการใชจุ้ลนิทรยีต์รงึไนโตรเจนเพือ่ลดปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคม ี  

กิจกรรม 

1. คดัเลอืกจุลนิทรยีต์รงึไนโตรเจนสายพนัธุใ์หม่ๆ  จากแหลง่ธรรมชาต ิ

2. นําตน้ตอของสายพนัธุม์าพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้โดยลดขอ้จาํกดัทีส่ง่ผลต่อกระบวนการ
ตรงึไนโตรเจน 
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3. ทดสอบการอยู่รอดและประสทิธิภาพการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์ที่ได้จากการพฒันา 

สายพนัธุใ์นเรอืนกระจกและในภาคสนาม 

ระยะเวลา 3 ปี (2553-2555) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาทต่อปี 

2.4.1 (7) โครงการเพิม่ศกัยภาพการวิจยัด้านการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในการปศสุตัว ์

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) / สถาบนัอุดมศกึษา 

วตัถปุระสงค ์  

1. สรา้งองคค์วามรูด้า้นการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในการปศุสตัว ์

2. เสนอแนวทางในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหแ้ก่เกษตรกรและภาคเอกชน 

3. มหีลกัฐานและขอ้มลูทีเ่ป็นของไทยเพือ่เจรจาในเวทโีลก 

กิจกรรม 

1. จดัหาอุปกรณ์โรงเรอืนที่สามารถตรวจวดัการเผาผลาญพลงังานของสตัว์ในสภาพแวดลอ้ม
และอาหารชนิดต่างๆได ้เพื่อสง่เสรมิการศกึษาวจิยัดา้นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในการปศุ
สตัว ์

2. คดัเลอืกโครงการจากสถาบนัอุดมศกึษา/สถาบนัวจิยัเพือ่เขา้รว่มการวจิยั 

3. เผยแพร่ขอ้มูลในการวจิยัและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการปศุสตัว์
ใหแ้ก่เกษตรกรและภาคเอกชน 

4. ประมวลขอ้มลูเป็นองคค์วามรูเ้พือ่ประกอบในการเจรจาในเวทโีลก 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 200 ลา้นบาท 

แผนงานที ่2.4.2 การจดัการป่าไม้อย่างสมดลุและยัง่ยืนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศ 

2.4.2 (1) โครงการอทุยานลดโลกร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื/ กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ัง่ 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ / การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย/  
สมาคมธุรกจิทอ่งเทีย่ว 
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วตัถปุระสงค ์

1. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้สอดรับกับแนวนโยบายด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

2. บรหิารจดัการอุทยานแห่งชาตขิองไทยอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากลโดยมมีติขิอง
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

กิจกรรม 

1. จดัทาํแนวทางและมาตรการบรหิารจดัการอุทยานใหม้มีติขิองผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ ตลอดจนจดัทําตวัชีว้ดัเพื่อใชใ้นการประเมนิผล ในกจิกรรมสาํคญั 4 ดา้น
ได้แก่ การจดัการสิง่แวดล้อมในอุทยาน การให้บรกิาร การบรหิารจดัการภายใน และการ
ประชาสมัพนัธ ์

2. ดาํเนินการบรหิารจดัการอุทยานตามแนวทางและนโยบายในขอ้ 1. เช่น การจดัการกจิกรรม
นกัทอ่งเทีย่ว การจดัการขยะ ฯลฯ 

3. ประเมนิผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ปรบัปรุงแกไ้ขแนวทางและมาตรการใหต้รงกบัสภาพความ
เป็นจรงิอยา่งต่อเน่ือง  

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท x 10 ปี 

2.4.2 (2) โครงการการมีส่วนร่วมในการเพิม่ประสิทธิภาพป่าชมุชนในการลดโลกร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปา่ไม ้

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความรูแ้ก่ชุมชนในการจดัการปา่ชุมชนใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 

2. สรา้งความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกใหแ้ก่ชุมชน 

กิจกรรม 

1. ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนเกี่ยวกบัการจดัการ/การปลูกต้นไมใ้นป่าชุมชนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 

2. เสนอแนะพนัธุไ์มท้ีม่ศีกัยภาพในการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกสงูและเหมาะสมแก่ปา่ชุมชน 

3. อบรมการใชป้า่ชุมชนอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 15 ลา้นบาท x 3 ปี 
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2.4.2 (3) โครงการพฒันาระบบการตรวจสอบและติดตามการเปลีย่นแปลงปริมาณการดดูซบั

คารบ์อนจากการสญูเสียป่าในพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาติทัว่ประเทศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) เพื่อตดิตามตรวจสอบปรมิาณคาร์บอนในรูปของ
มวลชีวภาพจากการสูญเสยีพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศ และ ติดตัง้ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรส์าํหรบัศนูยศ์กึษาและวจิยัอุทยานแหง่ชาตทิัง้ 8 ศนูย ์ 

2. วเิคราะห์ปรมิาณการเพิม่ขึน้ของคาร์บอนในรูปของมวลชวีภาพ และปรมิาณการปลดปล่อย
จากการทาํลายปา่ 

กิจกรรม 

ระยะที ่1 (ปีที ่1 และ 2) 

- วางแปลงตวัอย่างถาวรทีม่ขีนาดมาตรฐาน 100 x 100 ตารางเมตร กระจายทัว่ทุกอุทยาน
แห่งชาต ิครอบคลุมทุกระบบนิเวศ จาํนวน 300 แปลงตวัอยา่ง มกีารบนัทกึพกิดัตน้ไมทุ้กตน้
ในแปลง เพือ่ตดิตามดว้ยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) 

- จดัวางระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) สําหรบัศูนยศ์กึษาและวจิยัอุทยานแห่งชาตทิัง้ 8 
ศูนย ์ เพื่อใชต้รวจตดิตามความเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่่าไม ้และใชใ้นการประมวลผลและ
วเิคราะหข์อ้มลูจากแปลงตวัอยา่งทัง้หมด 

- ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูทีเ่ป็นฐานในการวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลง โดยการหามวลชวีภาพ 
(Biomass) ในแปลงตวัอยา่ง ซึ่งสามารถคาํนวณเป็นค่าปรมิาณการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ที่
ป่าได้ และการแปลภาพถ่ายดาวเทียมจําแนกชนิดป่า หรือระบบนิเวศในแต่ละอุทยาน
แห่งชาต ิดว้ยระบบ (GIS) ซึง่ในพืน้ทีใ่ดทีม่กีารแปลภาพถ่ายดาวเทยีมจาํแนกชนิดปา่ไวแ้ลว้
ดว้ยระบบ GIS จะมกีารทบทวนผลดงักลา่ว และปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั 

ระยะที ่2 (ปีที ่3 ถึงปีที ่10) 

- การตรวจวดัความเปลีย่นแปลงของมวลชวีภาพในแปลงตวัอยา่ง ทุก 2 ปี 

- การตรวจหาปรมิาณการลดลงหรอืเพิม่ขึน้ของพืน้ทีป่า่ไมใ้นเขตอุทยานแห่งชาตทิัง้ 148 แห่ง 
ทุกปี โดยใชภ้าพถ่ายจากดาวเทยีมผา่นทางระบบ GIS และการตรวจสอบภาคสนาม  

- การวิเคราะห์ปริมาณการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในรูปของมวลชีวภาพ และปริมาณการ
ปลดปลอ่ยจากการทาํลายปา่ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 
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2.4.2 (4) โครงการพฒันาหลกัเกณฑก์ารพิจารณาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคป่าไม้ 
และแนวทางในการจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นสาํหรบั
โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคป่าไม้ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาและพฒันาหลกัเกณฑก์ารพจิารณาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไมใ้น
สว่นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในประเทศไทย เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาโครงการ 

2. เพื่อศกึษาแนวทางในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นสําหรบั
โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไม ้

3. เพื่อศกึษารวบรวมขอ้มูลปรมิาณการดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกจากป่าไม้ประเภทต่างๆ ของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ 

4. เพือ่รวบรวมขอ้มลูขัน้ตอนการดาํเนินโครงการ CDM ภาคปา่ไม ้

กิจกรรม 

1. ศกึษาวธิกีารและขัน้ตอนการพฒันาโครงการ CDM ภาคปา่ไม ้

2. ศกึษาหลกัเกณฑก์ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืในการพจิารณาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไม ้
ในประเทศต่างๆ และวเิคราะห์ขอ้ด ีขอ้เสยีของเกณฑ์ในประเทศต่างๆ พร้อมทัง้เสนอแนะ 
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาโครงการในประเทศไทย  

3. ศกึษาแนวทางในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้นสําหรบักลไก
การพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไม ้

4. ศกึษารวบรวมขอ้มลูปรมิาณการดูดซบัก๊าซเรอืนกระจกจากปา่ไมป้ระเภทต่างๆ ของประเทศ
ไทย และต่างประเทศ 

5. ยกรา่งหลกัเกณฑก์ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืในการพจิารณาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่
ไม ้ในประเทศไทย และร่างแนวทางในแนวทางในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้สาํหรบักลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไม ้

6. จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ต่อร่างหลกัเกณฑพ์ฒันาทีย่ ัง่ยนืในการพจิารณาโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไมใ้นประเทศไทย และรา่งแนวทางในแนวทางในการจดัทาํรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้สาํหรบักลไกการพฒันาทีส่ะอาดภาคปา่ไม ้ โดยมี
ผูเ้ขา้รว่มประชุมอยา่งน้อย 50 ทา่น 

7. ปรบัปรุงแก้ไขร่างหลกัเกณฑ์ฯ และแนวทางในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ใหม้คีวามครบถว้นสมบรูณ์ 
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8. จดัทาํคูม่อืในการพฒันาโครงการ CDM ภาคปา่ไม ้

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ 3.5 ลา้นบาท 

2.4.2 (5) โครงการส่งเสริมศกัยภาพในการลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกด้วยการบริหาร
จดัการป่าไม้ (REDD Plus) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื / กรมปา่ไม ้/ ชุมชนทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. ส่งเสรมิความเขา้ใจเกี่ยวกบักลไก REDD Plus ในกลุ่มภาคทีีจ่ะมโีอกาสมสี่วนร่วมกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น  

2. สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานอา้งองิ กลไก และระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการ
เกบ็กกัคารบ์อนของปา่ชนิดต่างๆ 

3.  เปิดโอกาสใหป้ระเทศไทยเขา้ถงึแหลง่เงนิทุนไดร้บัผลประโยชน์จาก REDD Plus 

4. สง่เสรมิการบรหิารจดัการระบบนิเวศน์ปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื ตลอดรวมไปถงึระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา
ไหลในบรเิวณตน้น้ํา(นิเวศน์ปา่ไมต้น้น้ํา) ปา่พรุ และพืน้ทีชุ่ม่น้ํา 

กิจกรรม 

1. พฒันา Reference level และ Emission level 

2. ดาํเนินการสาํรวจพืน้ทีป่า่ทัง้ภาคพืน้ดนิและ remote sensing 

3. ศกึษาการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  

4. จดัทําคู่มอืแนวทางการมสี่วนร่วมของชุมชนในการสํารวจ วดัปรมิาณการดูดซบัก๊าซเรอืน
กระจกในปา่อนุรกัษ์และปา่ชุมชน 

5. เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชนและชุมชนใหเ้ขา้ใจกจิกรรมการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากการตดัไมท้ําลายป่าและการทําใหป้่าเสื่อมโทรม การอนุรกัษ์ป่า การจดัการ
ปา่ไมอ้ยา่งยัง่ยนื และการเพิม่คารบ์อนสต๊อค 

6. สง่เสรมิความรว่มมอืกบัชุมชนและเอกชนในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเพิม่พืน้ทีป่า่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โครงการ 

7.  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากทุกภาคสว่นเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการ
มสีว่นรว่ม  

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 50 ลา้นบาท x 10 ปี 
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2.4.2 (6) โครงการส่งเสริมการชดเชยการปล่อย (Off-set) กา๊ซเรือนกระจกในภาคป่าไม ้

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

หน่วยงานรอง สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต/ิ องค์การบรหิารจดัการก๊าซ 
เรอืนกระจก/ สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่

วตัถปุระสงค ์  

1.  สง่เสรมิการชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยเพิม่พืน้ทีป่า่  

2.  ส่งเสรมิการพฒันาแบบยัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชนปา่ไมท้ัง้ประเทศ และ ส่งเสรมิใหชุ้มชนทอ้งถิน่เขา้
มามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

3. ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ทีเ่สือ่มโทรมใหค้นืความสมบรูณ์เป็นพืน้ที ่45,000 ไร ่ 

4.  จดัทาํฐานขอ้มลูการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของพชืเชงิเดีย่วและปา่ผสมผสาน 

5.  เพิม่ศกัยภาพในการเจรจาตกลงระหวา่งประเทศในดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1. อบรมให้องค์ความรู้และจดัอบรมแก่ชุมชนเรื่องป่าไมก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
เพือ่ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมการฟ้ืนฟูพืน้ทีป่า่ 

2. สาธติกจิกรรมโครงการ ออกภาคสนาม ตรวจวดัพืน้ที ่(GPS/GIS) ทําแปลงถาวร คํานวณ
ปรมิาณการดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกของพืน้ที่ๆ เขา้โครงการ ตรวจสอบดว้ยระบบดาวเทยีม 

3. ประสานงานกบัองคก์รต่างประเทศเพือ่ส่งเสรมิการพฒันา VERs จากการชดเชยก๊าซเรอืน
กระจก 

4. ดาํเนินการฟ้ืนฟูและปลูกปา่ทดแทนในพืน้ทีป่า่ตน้น้ําลาํธารทีเ่สือ่มโทรมในเขตปา่อนุรกัษ์ทัว่
ประเทศเป็นพืน้ที ่15,000 ไร่ต่อปี x 3 ปี รวม 45,000 ไร่ ในอตัรา 200 ตน้ต่อไร่ โดยใชพ้นัธุ์
ไมท้อ้งถิน่มคี่าปลกูคละกนัไมน้่อยกวา่ 2 ชนิด และใหม้อีตัราการรอดตายของตน้ไมท้ีป่ลกูไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ งบประมาณฟ้ืนฟูปา่ 150 ลา้นบาท อส.อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการของบประมาณ
เงนิกูข้องรฐับาล 
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2.4.2 (7) โครงการประเมินการดดูซบัคารบ์อนในระบบนิเวศน์ป่าไม้ของไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื/ กรมปา่ไม/้ กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ ัง่ 

วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรูด้า้นการดดูซบัคารบ์อนในระบบนิเวศน์ปา่ชนิดต่างๆ ของไทย 

กิจกรรม 

1. ประเมนิปรมิาณการดูดซบัคารบ์อนในปา่ชนิดต่างๆ โดยการศกึษา Carbon cycling และ 
Carbon flux และประเมนิคารบ์อนสต๊อคในพืน้ทีป่า่ในสงัคมปา่ชนิดต่างๆ 

2. ประเมนิการเพิม่พนูของคารบ์อนในปา่แต่ละชนิดในชว่งระยะ 10 ปี 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท x 10 ปี 

2.4.2 (8) โครงการส่งเสริมการเพิม่แหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจกในภาคทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝัง่ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ (หน่วยงานยอ่ย: สทช./สปล.) 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/ ชุมชน 

วตัถปุระสงค ์  

1.  เพิม่แหลง่ดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก 

2.  สง่เสรมิการอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์และเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในทะเลและชายฝ ัง่ 

กิจกรรม 

1. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเพิม่พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งดูดซบัก๊าซเรอืนกระจก 
(สปล.) 

2. สง่เสรมิการปลกูและดแูลรกัษาปา่ชายเลนโดยชุมชน (สปล.) 

3. สง่เสรมิการคุม้ครอง อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูแหลง่หญา้ทะเลเพือ่เพิม่แหลง่ดดู 
ซบัคารบ์อนไดออกไซดใ์นทะเล (สทช.) 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 3 ปี 
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2.4.2 (9) โครงการศึกษาศกัยภาพการปลกูป่าชายเลนเพือ่เพิม่แหล่งดดูซบักา๊ซเรือนกระจก 
ในจงัหวดัจนัทบรีุ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (CDM A/R Project) จาก
การปลกูปา่ชายเลนในพืน้ทีลุ่ม่น้ําเวฬุ จงัหวดัจนัทบุร ี  

2.  เพิม่แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกและสามารถนําไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตในตลาดทาง
การคา้ไดต่้อไป 

กิจกรรม 

1. รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีศ่กึษา พรอ้มทัง้ประเมนิศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการทาํโครงการ
ปลกูปา่เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก 

2. จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดบริบท วัตถุประสงค์ วิธีการ และพื้นที่
เป้าหมายทีจ่ะทาํการศกึษา เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ 

3. สาํรวจและรวบรวมขอ้มลูภาคสนามของพืน้ทีลุ่ม่น้ําเวฬุ จงัหวดัจนัทบุร ี

4. ประเมนิศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการเกดิคารบ์อนและผลตอบแทน (Economic Internal Rate of 
Return: EIRR) 

5. เสนอผลการศกึษาในรปูแบบ Project Idea Note, PIN  ทีค่รอบคลุมผลการประเมนิความ
เป็นไปไดข้องโครงการ การ checklists  ขัน้ตอนทีจ่าํเป็นตอ้งทาํและวธิกีารทีเ่หมาะสมควรใช้
ในการพฒันาโครงการปลกูปา่เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัคดัเลอืก 

6. การวเิคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะไดร้บัจากการคําเนินโครงการปลูกป่าชายเลน ทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ  0.6 ลา้นบาท 

2.4.2 (10) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการลดกา๊ซเรือนกระจกจากไฟป่า 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปา่ไม/้ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาแนวทางการจดัการสวนปา่ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดผลกระทบจากการเกดิไฟปา่ซึ่งจะไปช่วย
ลดการเกดิก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวทางการจดัการเชือ้เพลงิ 
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2. สรา้งความตระหนักแก่ภาคประชาชนในปญัหาก๊าซเรอืนกระจกและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศทีเ่กดิจากภาคประชาชนอนัเน่ืองมาจากการจุดไฟเผาปา่  

3. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนใหม้บีทบาทในการแกไ้ขปญัหาก๊าซเรอืนกระจกจาก
ไฟปา่  

กิจกรรม 

1. ศกึษาแนวทางการจดัการเชือ้ไฟปา่ในสวนปา่ทีเ่หมาะสมต่อการลดการเกดิไฟปา่และศกึษาวธิี
บรหิารจดัการทางวนวฒัน์ในสวนปา่เพือ่ลดการเกดิไฟปา่ 

2. จดัเวทชีาวบา้นในแต่ละพืน้ทีข่อง อปท. ทีม่ปีญัหาไฟปา่ (ประมาณ 500 อปท.ต่อปี) เพื่อให้
ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นผูว้เิคราะหป์ญัหาไฟปา่ ทัง้สาเหตุ ความรุนแรง และ ผลกระทบ 

3. ให้เวทชีาวบ้านเป็นผูว้เิคราะห์สภาพปญัหา จดัทํามาตรการ แนวทาง และแผนงานในการ
แกไ้ขปญัหาไฟปา่ในชุมชนของตนเอง 

ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 37 ลา้นบาท/ปี  

2.4.2 (11) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากไฟป่า 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมปา่ไม/้ กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

หน่วยงานรอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาแนวทางการจดัการสวนปา่ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดผลกระทบจากการเกดิไฟปา่ซึ่งจะไปช่วย
ลดการเกดิก๊าซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวทางการจดัการเชือ้เพลงิ 

2. สร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชนในปญัหาก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่กดิจากภาคเอกชนอนัเน่ืองมาจากการจุดไฟเผาปา่  

3. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคเอกชนใหม้บีทบาทในการแกไ้ขปญัหาก๊าซเรอืนกระจกจากไฟปา่  

กิจกรรม 

1. ศกึษาแนวทางการจดัการเชือ้ไฟปา่ในสวนปา่ทีเ่หมาะสมต่อการลดการเกดิไฟปา่และศกึษาวธิี
บรหิารจดัการทางวนวฒัน์ในสวนปา่เพือ่ลดการเกดิไฟปา่ 

2. จดัเวทเีอกชนในแต่ละพืน้ทีข่อง อปท. ทีม่ปีญัหาไฟปา่ (ประมาณ 500 อปท.ต่อปี) เพื่อให้
ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นผูว้เิคราะหป์ญัหาไฟปา่ ทัง้สาเหตุ ความรุนแรง และผลกระทบ 

3. ใหเ้วทเีอกชนเป็นผูว้เิคราะหส์ภาพปญัหา จดัทาํมาตรการ แนวทาง และแผนงานในการแกไ้ข
ปญัหาไฟปา่ในชุมชนของตน 
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ระยะเวลา  3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 20 ลา้นบาท x 3 ปี 

2.4.2 (12)  โครงการสนับสนุนสินเชือ่แก่เกษตรกรเพือ่ดาํเนินการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วตัถปุระสงค ์  

1. สนับสนุนเกษตรกรใหป้รบัเปลีย่นเทคโนโลยกีารเกษตรทีช่่วยลดและดูดซบัก๊าซเรอืนกระจก
เพือ่บรรเทาผลกระทบจากโลกรอ้น 

2. สนับสนุนการปลูกสรา้งสวนปา่และไมผ้ลยนืตน้ เพื่อเป็นพืน้ทีดู่ดซบัน้ําตามธรรมชาตแิละลด
ความรุนแรงจากภยัพบิตัน้ํิาทว่ม 

กิจกรรม 

1. สนับสนุนการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร ในดา้นพนัธุพ์ชื และเทคโนโลยกีารเกษตรทีช่่วยบรรเทา
ผลกระทบจากโลกรอ้น 

2. สนบัสนุนสนิเชือ่เพือ่การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการผลติไปสูร่ะบบการผลติคารบ์อนตํ่า 

3. สนับสนุนสนิเชื่อให้เกษตรกรประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกบัการใช้มูลสตัว์ หรือ เศษวสัดุ
เกษตรในการผลติพลงังานทดแทน 

4. สนบัสนุนการปลกูไมผ้ล / ไมย้นืตน้ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 50 ลา้นบาท x 10 ปี 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรูณาการการบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ 

แนวทางท่ี 3.1 การจดัการความรู้ การสรา้งฐานข้อมลูและเครื่องมือ 

แผนงานที ่3.1.1 การจดัทาํระบบฐานข้อมลูเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

3.1.1 (1) โครงการฐานข้อมลูแห่งชาติเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์

1. ศกึษาแนวทางการพฒันาเพื่อจดัทาํขอ้มลูและแบบจาํลองสาํหรบั Emission Inventory ของ
ไทย 

2. จดัทาํระบบฐานขอ้มลูของชาต ิ(National Inventory System) วา่ดว้ยการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกโดยการรวบรวมขอ้มลูจากฐานขอ้มลูยอ่ย 

3. เผยแพรฐ่านขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

4. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัและสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

กิจกรรม 

1.  ออกแบบระบบฐานขอ้มลูของชาตเิพือ่เชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยให้
มกีารศกึษาคา่การปลดปลอ่ย (Emission Factor) 6 ชนิดตามพธิสีารโตเกยีว: 

- รวบรวมขอ้มูลและจดัทําฐานขอ้มูลกจิกรรมที่ก่อใหเ้กดิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
จากภาคเศรษฐกจิต่างๆ ของประเทศไทย 

- ศกึษาทบทวนค่าการปลดปล่อย (Emission Factor) ของก๊าซเรอืนกระจกตามพธิสีาร
เกยีวโตของกจิกรรมการใชเ้ชือ้เพลงิเพือ่เป็นพลงังาน 

- ศกึษาหาคา่ Emission Factor  ของก๊าซเรอืนกระจกตามพธิสีารเกยีวโตของกจิกรรมการ
ทีม่กีารปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคเกษตรกรรม ปา่ไม ้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และ
ภาคการจดัการของเสยี  

- จดัทําฐานขอ้มลูค่า  Emission Factor  ซึง่จาํแนกโดยชนิดเชือ้เพลงิเทคโนโลยกีารใช้
เชือ้เพลงิและวตัถุดบิทางอุตสาหกรรม และกจิกรรมการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

2. รวบรวมขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา  

3.  พัฒนาวิธีการ และจัดทําคู่มือมาตรฐานในการจัดทําและบํารุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็น
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทันสมยั และสามารถเปิดให้ทุกภาคส่วนใช้งานได้ โดยจะต้อง
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พจิารณาเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูลที่มอียู่แล้วในแต่ละหน่วยงาน การจดัทํารูปแบบ (data 
format) ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขอ้มลูซึง่ให้
ผนวก clearing house รวมดว้ย 

4. จําแนกและประมวลขอ้มูลทีจ่ําเป็นสําหรบัภาคต่ีางๆ ภายใตว้ตัถุประสงค์ทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
การสนับสนุนการศกึษาวจิยั การสนับสนุนการตดัสนิใจของผูก้ําหนดนโยบาย การสนับสนุน
การปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะ อปท. และ สาํหรบัประชาชนทัว่ไป 

5.  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มคีวามรู้และทกัษะในการดูแลรกัษาและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

6. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัต่อการใชง้านอยูเ่สมอ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 15 ลา้นบาทต่อปีในปีที ่1-2 และ 10 ลา้นบาทต่อปีในปีถดัๆไป  

3.1.1 (2) โครงการจดัทาํฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) - 
วท./สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ  
(องคก์ารมหาชน) - วท./ SEA-START/  วทิยาลยัสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วตัถปุระสงค ์

1. จดัทาํฐานขอ้มลูวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. เผยแพรฐ่านขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชน 

3. ปรบัปรุงฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัและสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

กิจกรรม 

ปีที ่1 

1.  รวบรวมขอ้มูลสภาพอากาศ น้ํา ภาพถ่ายดาวเทยีม องค์ความรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ขอ้มลูแสงอาทติย ์

2.  จดัทาํฐานขอ้มลูของประเทศ 

3.  ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นเวบ็ไซต ์(ระยะที ่1) 

ปีที ่2 

1.  จดัทาํรายงานสถานการณ์โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Report) 

2.  ปรบัปรุงขอ้มลูในฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัตามระยะเวลาทีก่าํหนด 
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3.  รวบรวมแบบจาํลองดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สภาพน้ํา สภาพอากาศ 

ปีที ่3 

1.  จดัทาํรายงานการคาดการณ์/ประเมนิผลกระทบ และเสนอแนะนโยบาย 

2.  จดัทาํระบบเตอืนภยัดา้นอากาศ น้ํา ผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตและSMS 

3.  ปรบัปรุงฐานขอ้มลูใหท้นัสมยัต่อการใชง้านอยูเ่สมอ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 32 ลา้นบาท  
(ไดร้บัการอนุมตัติามมต ิครม. เรยีบรอ้ยแลว้ เริม่ปีงบประมาณ 2553) 

3.1.1 (3) โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาเพือ่จดัทาํข้อมลูและแบบจาํลองสาํหรบั Emission 
Factor และ Emission Inventory ของภาคคมนาคมขนส่ง ในกรงุเทพมหานคร และ
จงัหวดัตวัแทนในทุกภมิูภาคของประเทศไทย   

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)   

วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ศกึษาหาค่าการปลดปล่อย (Emission Factor) ของก๊าซเรอืนกระจกตามพธิสีารเกยีวโต 
ซึง่จาํแนกความจาํเพาะของคา่การปลดปลอ่ยตามกจิกรรมในสาขาคมนาคมขนสง่  

2. จดัทาํขอ้มลูคา่ Emission Factor ของกจิกรรมในสาขาคมนาคมและขนสง่    

3. เพื่อรวบรวมขอ้มูล และศกึษาแนวทางการจดัเกบ็ขอ้มูลการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก
ภาคคมนาคมขนส่งและจราจร ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัตวัแทนในทุกภูมภิาคของ
ประเทศไทย 

กิจกรรม 

1. ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุกภมูภิาคของประเทศไทย โดยคดัเลอืกจงัหวดัศนูยก์ลางความ
เจรญิของภูมภิาค และจงัหวดัขา้งเคยีง รวม 12 จงัหวดั เช่น: กรุงเทพมหานคร / จงัหวดั
ปทุมธานี / จงัหวดัเชยีงใหม่ / จงัหวดัเชยีงราย / จงัหวดันครราชสมีา / จงัหวดัศรสีะเกษ / 
จงัหวดัขอนแก่น /จงัหวดัมหาสารคาม / จงัหวดัสงขลา / จงัหวดัชุมพร / จงัหวดัชลบุร ี/ 
จงัหวดัตราด เป็นตน้ 

2. รวบรวมขอ้มูลและจดัทําฐานขอ้มูลกจิกรรมที่ก่อให้เกดิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก
ภาคคมนาคมขนส่งและจราจรของจงัหวดัในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการจดัทํา 
Driving cycle ของแต่ละจงัหวดัเพื่อเป็นฐานขอ้มลูทีส่ามารถใชอ้า้งองิในการคําณวนหาค่า 
Emission Inventory ของประเทศต่อไป 
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  3. ศกึษาทบทวนค่าการปลดปล่อย (Emission Factor) ของก๊าซเรอืนกระจกตามพธิสีารเกยีวโต
ของกจิกรรมทีม่กีารคมนาคมขนสง่และจราจรของจงัหวดัตวัแทนในทุกภมูภิาคของประเทศไทย 

4. ศกึษาหาค่า Emission Factor ของก๊าซเรอืนกระจกตามพธิสีารเกยีวโตของกจิกรรมการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งและจราจรของจงัหวดัในทุกภูมภิาคของ
ประเทศไทย   

5. จดัทาํฐานขอ้มลูค่า Emission Factor ซึง่จาํแนกตามชนิดยานพาหนะ และการใชเ้ชือ้เพลงิและ
กจิกรรมการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก       

ระยะเวลา 4 ปี (2553–2556) [4 โครงการๆ ละ 12 เดอืน รวม 48 เดอืน]  

งบประมาณ 72 ลา้นบาท 

3.1.1 (4) โครงการจดัทาํระบบทะเบียนกา๊ซเรือนกระจก และระบบสารสนเทศเพือ่ส่งเสริมการ
บริหารจดัการตลาดคารบ์อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1. พฒันาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศตดิตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดที่
ไดร้บัอนุมตั ิ

2. พฒันาระบบฐานขอ้มลูสาํหรบับญัชก๊ีาซเรอืนกระจกทีข่อ้มลูระดบัรายจงัหวดัโดยจาํแนกตาม
กจิกรรมการของแต่ละภาคธุรกจิ 

3. พฒันาการแสดงผลขอ้มลูสารสนเทศผา่นทางระบบ Business Intelligence 

4. พฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สําหรับการ
ประเมนิศกัยภาพการกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก 

5. ศกึษาการจดัทาํระบบ National Registry System สาํหรบัตลาดคารบ์อน (CERs/VERs) 

กิจกรรม 

1. พฒันาฐานขอ้มลูตดิตามประเมนิผลโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

2. พฒันาระบบฐานขอ้มลูสาํหรบับญัชก๊ีาซเรอืนกระจกทีข่อ้มลูระดบัรายจงัหวดัโดยจาํแนกตาม
กจิกรรมการของแต่ละภาคธุรกจิ 

3. พฒันาการแสดงผลขอ้มลูสารสนเทศผา่นทางระบบ Business Intelligence 

4. พฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สําหรับการ
ประเมนิศกัยภาพการกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกสาํหรบัตลาดคารบ์อน (CERs/VERs) 
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5. ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวเิคราะห์กลัน่กรองโครงการภายใต้

การดําเนินงานตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด จดัทํา Knowledge Audit และ Knowledge 
Taxonomy ตดิตัง้ระบบ รวมทัง้ทดสอบการทํางานและการใชง้านของระบบทัง้หมด พฒันา
เน้ือหาและนําเขา้ขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ และ จดัอบรมผูใ้ชง้านระบบ 

6. ศกึษาการจดัทาํระบบ National Registry System สาํหรบัตลาดคารบ์อน (CERs/ VERs) 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ    31 ลา้นบาทในปีแรก 25 ลา้นบาท/ปี ใน 9 ปีถดัไป 

แผนงานที ่3.1.2 การวิจยัและพฒันา และการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  

3.1.2 (1) โครงการพฒันานักวิชาการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนักงานคณะกรรมขา้ราชการพลเรอืน/ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษาแหง่ชาต/ิ กระทรวงการต่างประเทศ (สาํนักงานความร่วมมอื
เพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ)/ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์  

1.  พฒันานกัวชิาการรุน่ใหมใ่นสาขาวชิาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทัง้การบรรเทาปญัหา และการปรบัตวัเพื่อรบัมอื
กบัผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

2.  ส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจากนักวชิาการรุ่น
ปจัจุบนัสูน่กัวจิยัและนกัวชิาการรุน่ใหม ่

กิจกรรม  

1.  จดัสรรทุนการศกึษาหรอืทุนความร่วมมอืระหว่างประเทศในสาขาสิง่แวดลอ้ม ระบาดวทิยา
สิง่แวดลอ้ม พลงังาน สมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุตุนิยมวทิยา เกษตร (พนัธุศาสตร์) ป่าไม ้
เศรษฐศาสตร ์กฎหมายระหวา่งประเทศ และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

2.  สรรหานกัศกึษา/ ขา้ราชการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่ไปศกึษาต่อในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งใน
ระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ (ใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวแ้ลว้) 
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3.1.2 (2) โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาบคุลากรในด้านเทคโนโลยีดกัจบัและกกัเกบ็คารบ์อน 
(Carbon Capture and Storage: CCS)  

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั / สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ/ กระทรวงพลงังาน/ กรมทรพัยากรธรณ ี

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยดีกัจบัและกกัเกบ็คารบ์อน (CCS) 

2. เตรยีมความพรอ้มในการกํากบั/บรรเทาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยเทคโนโลย ี CCS ใน
อนาคต 

กิจกรรม 

1. วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีCCS ในอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ รวมถงึ 

- อุตสาหกรรมขดุเจาะปิโตรเลยีม 

- โรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

- อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 

- อุตสาหกรรมซเีมนต ์

- อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

2. สนบัสนุนทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอกในดา้นเทคโนโลย ีCCS 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาทต่อปีสาํหรบัการศกึษาวจิยั และตามอตัรา กพ. สาํหรบั ทุนการศกึษา
ระดบัปรญิญาโท 3 ทุนและเอก 2 ทุน 

3.1.2 (3) โครงการศึกษาวิจยัการใช้เทคโนโลยีการดกัจบัและกกัเกบ็คารบ์อนสู่ดินในพ้ืนที ่
เกษตรกรรม 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดักจับก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศโดย
กจิกรรมของพชืและเชือ้จุลนิทรยี ์

2. เพือ่ศกึษาวจิยัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการกกัเกบ็คารบ์อนสูด่นิ โดยมาตรการอนุรกัษ์ดนิและ
น้ํา การใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละการใชว้สัดุเหลอืใชจ้ากภาคเกษตร  
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กิจกรรม 

1. การศกึษาวจิยักจิกรรมการดูดซบัและดกัจบัก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศ (โดยเฉพาะ
คารบ์อนไดออกไซด)์ โดยกจิกรรมการปลกูพชื และการใชเ้ชือ้จุลนิทรยี ์ศกึษาสมดุลยข์องการ
หมนุเวยีนคารบ์อน เพือ่พจิารณาแนวทางการดาํเนินงาน 

2. การศกึษาวจิยักจิกรรมทีเ่หมาะสมในการกกัเกบ็คารบ์อนสูด่นิ โดยอาศยัมาตรการอนุรกัษ์ดนิ
และน้ําและระบบการปลกูพชื 

3. การศกึษาการอนุรกัษ์ดนิโดยใชม้าตรการอนุรกัษ์ดนิและน้ําทีเ่หมาะสมต่อการลดการสญูเสยี
ดนิและคารบ์อนในดนิจากพืน้ทีส่งูหรอืพืน้ทีล่าดชนั 

ระยะเวลา 10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท 

3.1.2 (4) โครงการพฒันานักวิชาการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศทีเ่กีย่วข้องกบัการ
พฒันาและการอนุรกัษ์ดินและน้ํา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่การพฒันาและประสานงานกลุม่นักวชิาการพฒันาทีด่นิ การจดัการดนิและการอนุรกัษ์ดนิ
และน้ํา ใหเ้ขา้ถงึมาตรฐานการวเิคราะหแ์ละวจิยัในระบบนานาชาต ิ ดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

2. เพือ่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวเิคราะหแ์ละวจิยัดา้นน้ีสูน่กัวชิาการรุน่ใหม ่

3. เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวความคดิของนกัวชิาการและหน่วยงานทีด่าํเนินงานดา้น
การจดัการดนิ  

กิจกรรม 

1. การประสานงานและคดัเลอืกนักวชิาการทีม่คีวามสนใจและมศีกัยภาพในการทาํวจิยัดา้นการ
จดัการดนิ การอนุรกัษ์ดนิและน้ําต่อการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและการกกัเกบ็คารบ์อน 

2. การฝึกอบรม ดูงานและการดําเนินงานวจิยัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ โดยคดัเลอืก
นักวชิาการที่มศีกัยภาพเพื่อพฒันาเป็นนักวชิาการรุ่นใหม่ บุคลากรที่ทําวจิยัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. การจดัสมันาวชิาการเพือ่จดัทาํระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั และการแลกเปลีย่นขอ้มลู ขอ้คดิเหน็ 
และพฒันาแนวทางการวจิยัเชงิลกึต่อสมบตัขิองดนิ  

ระยะเวลา 10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท 
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แผนงานที ่3.1.3 การศึกษาและพฒันาเครือ่งมือทางเศรษฐศาสตรใ์นการบริหารจดัการเพือ่
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

3.1.3 (1) โครงการพฒันาเครือ่งมือทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั/ กรมควบคุมมลพษิ / กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม / สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค ์

1.  นํามาตรการทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้นการส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามหลกัผูก้่อมลพษิ
เป็นผูจ้่าย เพื่อสรา้งแรงจูงใจและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหภ้าคเอกชนและประชาชนลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก 

2.  ศกึษาเพื่อนํามาขอ้มูลมาประกอบการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัเก็บภาษี
สิง่แวดลอ้ม คา่ธรรมเนียม และการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรอ์ื่นๆ 

กิจกรรม 

1.  จดัประชุมเพือ่หาขอ้กาํหนดโครงการกบัเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพษิ และสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

2.  ศกึษาอตัราและกลไกการจดัเก็บภาษีสิง่แวดล้อมและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เช่น ภาษี
บรรจุภณัฑ ์คา่ธรรมเนียมผลติภณัฑท์ีม่กีากสารอนัตราย 

3.  จดัประชุมเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

4.  จดัประชุมเพือ่เผยแพรผ่ลงานและประชาสมัพนัธผ์ลการศกึษาและรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระยะเวลา 10 ปี (2553-2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 ปี 

3.1.3 (2) โครงการศึกษาเพือ่ส่งเสริมการพฒันาระบบตลาดคารบ์อนของไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสนอแนะกรอบแนวคดิเรือ่งระบบตลาดคารบ์อนของประเทศไทย 

2. เพือ่นําเสนอ “ตน้แบบ” ของตลาดคารบ์อนของประเทศไทย ทัง้น้ีเพือ่ใชร้ะบบตลาดเป็นเกณฑ์
ในการพจิารณาการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

3. เพือ่นําผลการศกึษามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบตลาดคารบ์อนของประเทศไทย 
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กิจกรรม 

1. ศกึษาและวเิคราะห์เกี่ยวกบัแนวคดิโครงสรา้งของตลาดคาร์บอน การกําหนดราคาคาร์บอน
เครดติ การจดัสรรก๊าซเรอืนกระจกในตลาดคารบ์อน ประเภทของกลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประเภท
ของกลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทของก๊าซเรอืนกระจก ของตลาดคารบ์อนทีส่าํคญัในต่างประเทศ 

2. ศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้และเสนอแนะกรอบแนวคิดเรื่องระบบตลาดคาร์บอน
สาํหรบัประเทศไทย 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบทางการ และแบบสมคัรใจ 

3. วเิคราะห์แนวโน้มที่คาดว่าจะเกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งของประเทศ
ไทย หากมกีารจดัตัง้ระบบตลาดคารบ์อนของประเทศ ทัง้ 2 รปูแบบ 

4. รา่งตน้แบบในการจดัตัง้ตลาดคารบ์อนของประเทศไทย 

5. จดัประชุม สมัมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง และสรุปผลเพื่อนํามาวเิคราะห์ ประเมนิ ปรบัรูปแบบ วธิีการจดัตัง้ระบบตลาด
คารบ์อนของประเทศใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถนําไปปฏบิตัใิชไ้ด ้

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ  0.8 ลา้นบาท 

3.1.3 (3) โครงการประเมินศกัยภาพในการพฒันาระบบการซ้ือขายสิทธิการปล่อย 
กา๊ซเรือนกระจกในประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว่ดล้อม/ 
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบการซื้อขายแลกเปลีย่นสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ในประเทศไทย 

2.  เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการซื้อขายคารบ์อนเครดตินอกเหนือจากกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) 
และการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคอุตสาหกรรม 

กิจกรรม 

1. ศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ ETS ในประเทศไทย โดยการตรวจสอบบญัชี
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ (National GHGs Inverntory) สาํหรบักลุม่อุตสาหกรรมต่างๆ 

2. กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมทีค่วรเขา้ร่วมอยูใ่นตลาด เป้าหมายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บั
การจดัสรรและอนุญาตใหป้ล่อยได ้และทดสอบการวางระบบ ETS ในนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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3. ศกึษาถงึผลดแีละผลกระทบในการพฒันาระบบ ETS ในประเทศไทย ใหค้รอบคลุมมติดิา้น
เศรษฐศาสตร ์การเงนิ และสิง่แวดลอ้ม 

ระยะเวลา 2 ปี (2553–2554) 

งบประมาณ    5 ลา้นบาท x 2 ปี 

3.1.3 (4) โครงการศึกษาวิเคราะหม์าตรการจดัเกบ็ค่ามลพิษทางการขนส่งทางอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/ กรมการขนส่งทาง
อากาศ/ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

1.  ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศ 

2.  เตรยีมความพรอ้มในการดาํเนินงานของประทศในการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศ 

3.  กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศ 

กิจกรรม 

1.  รวบรวมข้อมูลกฎเระเบียบการจดัเก็บค่ามลพษิทางการขนส่งทางอากาศในประเทศที่ได้
พฒันาการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศแลว้ 

2.  วเิคราะหผ์ลกระทบจากการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศทีส่ง่ผลต่อประเทศไทย 

3.  กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของประเทศในการจดัเกบ็คา่มลพษิทางการขนสง่ทางอากาศ 

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ 15 ลา้นบาท 

แนวทางท่ี 3.2 การเตรียมความพร้อมด้านการจดัการและการมีส่วนร่วมของพหภุาคี 

แผนงานที ่3.2.1 การเตรียมความพร้อมของผูบ้ริหารและบคุลากรในภาครฐั 

3.2.1 (1) โครงการจดัทาํ/ทบทวน/ปรบัปรงุแผนรายสาขาให้มีมิติของผลกระทบด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทุกกระทรวง 

วตัถปุระสงค ์

1. บรูณาการเป้าหมายในการกาํกบัและการบรรเทาการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในแผนฯพลงังาน 

2. ปรบัแผนรายสาขาใหม้ทีศิทางในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตวัรองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีช่ดัเจนและเป็นระบบ 

3. มุง่สูเ่ศรษฐกจิพลงังานคารบ์อนตํ่าทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพทางเศรษฐกจิสงัคมของประเทศไทย 
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กิจกรรม 

1. พฒันาวธิกีาร (Methodology) ใหเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัการวางแผนดา้นการกํากบัและบรรเทา
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกตามแผนรายสาขา 

2. เพิม่ตวัชี้วดัที่เหมาะสมดา้นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพื่อประเมนิผลของการลดก๊าซเรอืน
กระจกและการสง่เสรมิการปรบัตวัในแผนรายสาขา 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาทต่อกระทรวง  

3.2.1 (2) โครงการสมัมนาสาํหรบัผูว้างนโยบายระดบัสงูเพือ่สร้างความเข้าใจให้โลกร้อนเป็น
ส่วนหนึง่ของภาระกิจหลกั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม/  
8 กระทรวงหลกั /องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความเขา้ใจสาํหรบัผูว้างนโยบาย (ระดบั ผอ. ขึน้ไป) ถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศต่อภาระกจิหลกั 

2. กระตุน้ใหห้น่วยงานทุกหน่วยรเิริม่ปรบัแผนรายสาขาใหค้ํานึงถงึมติกิารเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  รวบรวมการศกึษาในประเทศไทยว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ผลกระทบ และ
พนัธกรณขีองไทยใหท้นัต่อเหตุการณ์  

2. จดัสมัมนาเพือ่เผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานอื่นๆ 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท 

3.2.1 (3) โครงการขบัเคลือ่นองคก์รภาครฐัให้เป็นหน่วยงานสีเขียว 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกันายกรฐัมนตร/ี สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัโลกรอ้นใหก้บัหน่วยงานของรฐั 

2. สนับสนุนองค์กรของรฐัใหเ้ป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไปสู่การจดัการก๊าซเรอืนกระจกในระดบั
องคก์ร  
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กิจกรรม 

1. จดัทาํและเผยแพรข่อ้มลูเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัองคก์รทีจ่ะชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจก 

2. จดัทาํเกณฑ ์มาตรฐาน หรอื ตวัชีว้ดัสาํหรบัองคก์รของรฐัทีต่อ้งการมสีว่นรว่ม 

3. มกีารประกวดองคก์ร ประกาศรางวลัเชดิชเูกยีรต ิและเผยแพรแ่นวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 0.5 ลา้นบาท x 10 ปี 

3.2.1 (4) โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ในภาคคมนาคมขนส่ง 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อพฒันาองค์ความรู้และกระบวนการในการดําเนินโครงการลดปญัหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศในภาคคมนาคมและขนสง่ 

2.  เพือ่สนบัสนุนกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในภาคคมนาคมและขนสง่ 

3.  เพื่อถ่ายทอดความรูข้องปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในภาคคมนาคมและขนส่ง
ใหก้บัเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมส่วนภูมภิาค ใหม้คีวามวามเขา้ใจ
และเน้นเพิม่ความตระหนักในความสําคญัของปญัหามลภาวะสิง่แวดลอ้มดา้นการคมนาคม
และขนส่ง และ/หรือสามารถนําไปใช้ดําเนินโครงการลดปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในภาคคมนาคมและขนสง่ในพืน้ที/่จงัหวดัได ้(จาํนวน 10 รุน่ รุน่ละ 50 คน) 

กิจกรรม 

1.  รวบรวมพฒันาองค์ความรู้เรื่องผลกระทบของภาคขนส่งต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

2.  ฝึกอบรมบุคคลากรในกระทรวงคมนาคมเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัและเพื่อให้เหน็ความ
ตระหนกัปญัหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3.  จดันิทรรศการเพื่อแสดงกิจกรรมที่เป็นตวัอย่างของการจดัการลดปญัหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศในภาคคมนาคมและขนสง่ 

ระยะเวลา 1 ปี (2555)  

งบประมาณ 5 ลา้นบาท 
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แผนงานที ่3.2.2 การเตรียมความพร้อมของผูบ้ริหารและบคุลากรในส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิน่  

3.2.2 (1)   โครงการสมัมนาสาํหรบัผูว่้าราชการจงัหวดัเพือ่สร้างความเข้าใจให้โลกร้อนเป็นส่วน
หนึง่ของภาระกิจหลกัในระดบัจงัหวดั 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

วตัถปุระสงค ์

1. สร้างความเข้าใจสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อภาระกจิหลกัในระดบัจงัหวดั 

2. กระตุน้ใหร้เิริม่ปรบัแผนจงัหวดัโดยคาํนึงถงึมติกิารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  รวบรวมการศกึษาในประเทศไทยวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบทีจ่ะ
มต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัจงัหวดั  

2. จดัสมัมนาเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดัและประชุมเชงิปฏบิตักิารในการปรบั
แผนจงัหวดัใหม้มีติขิองการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระยะเวลา 1 ปี (2554) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท 

3.2.2 (2)   โครงการเตรียมความพร้อมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่และส่วนราชการในภมิูภาค
เพือ่รองรบัภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม/  
สว่นราชการในภมูภิาค (ทส.จ.,สสภ.) / องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. เผยแพรแ่ผนแมบ่ท และแผนปฎบิตักิารรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

3. กระตุน้ให ้อปท.ในพืน้ทีเ่สีย่งมโีครงการเตรยีมความพรอ้มรว่มกนั 

4. เสนอตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิความพรอ้มของ อปท.ในระดบัต่าง ๆ  

5. สง่เสรมิศกัยภาพในการประสานงานและจดัการปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
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กิจกรรม 

1. จัดประชุมสมันาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ อปท. 
เกี่ยวกบัปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ แผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารเพื่อรองรบั
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. จดันิทรรศการเพื่อแสดงและเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักิจกรรมการเตรยีมความพร้อมที่เป็น
แนวทางปฏบิตัทิีด่เีลศิทัง้ในและต่างประเทศ 

3. ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัชีว้ดัในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ 

ระยะเวลา  2 ปี (2554–2555) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท (8 ครัง้ x 250,000 บาท) 

แผนงานที ่3.2.3 การเตรียมความพร้อมของสือ่มวลชน ประชาชนและภาคเอกชน 

3.2.3 (1) โครงการเพิม่ศกัยภาพของบคุลากร วิทยากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการ
ดาํเนินการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ทุกกระทรวง 

วตัถปุระสงค ์  

1. เพิม่ศกัยภาพและสมรรถนะของบุคลากรและวทิยากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานดา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่ชื่อมโยงกบัแต่ละหน่วยงานและส่งเสรมิการพฒันาเครอืขา่ย
ใหเ้ขม้แขง็ขึน้ 

2. สนับสนุนให้บุคลากรและวิทยากรได้รับการพฒันาความรู้ทางวิชาการและทักษะในการ
ดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

3. สร้างกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผนและ
ดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและภายในหน่วยงานเดยีวกนั 

กิจกรรม 

1. สง่เสรมิและสนับสนุนดา้นฝึกอบรมความรูท้างวชิาการและเทคนิคใหแ้ก่บุคลากรและวทิยากร
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2. สนบัสนุนใหบุ้คลากรและวทิยากรพฒันาทกัษะทีส่าํคญัในการดาํเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ (เช่น ทกัษะดา้นภาษา การนําเสนอ การเจรจา การบรหิารจดัการขอ้ขดัแยง้ 
การสรา้งเครอืขา่ย และการทาํงานเป็นทมี เป็นตน้) 

3. จดัทําคู่มอืรวบรวมองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งในแต่
ละหน่วยงานสาํหรบัเผยแพร/่ฝึกอบรมบุคลากร 
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4. จดัทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานประจําปีและแผนงานในอนาคตเพื่อเผยแพร่ระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 17 ลา้นบาท x 3 ปี 

แผนงานที ่3.2.4 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเอกชน 

3.2.4 (1) โครงการสร้างจิตสาํนึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการ
ปรบัตวัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

วตัถปุระสงค ์  

1. เพื่อส่งเสรมิเผยแพร่องค์ความรู้ และสรา้งกลไกการมสี่วนร่วมสําหรบัภาคประชาชน ประชา
สงัคม (Civil society) และภาคเอกชน  

2. สรา้งกลไกการตดิตามประเมนิผลการใหก้ารศกึษา และประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

กิจกรรม 

1. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกบัสถานการณ์ ตลอดจนทางเลอืกและแนวทางการปรบัตวัเพื่อ
รบัมอืกบัผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ในช่องทาง
สือ่สารมวลชนกระแสหลกั สื่ออเิลก็โทรนิกส ์ และช่องทางอื่นๆทีเ่หมาะสม โดยการส่งเสรมิ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วม
ดาํเนินการดว้ย  (ทัง้น้ี ควรพฒันาองคค์วามรูส้าํหรบัประเทศไทย  และจดัลาํดบัความสาํคญั 
ใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย ในการเผยแพร)่ 

2. พฒันาแนวทาง และคู่มอืการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกบัปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและผลกระทบ และการปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

3. ดําเนินงานในโครงการนําร่องในพื้นที่ที่มคีวามเสยีงต่อผลกระทบการเปลยีนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ และพฒันาการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 
และประชาชน ต่อการปรบัตวักบัสภานการณ์ 

4. สาํรวจและประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ ต่อสถานการณ์ และองคค์วามรู ้ของกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งต่อเน่ือง สาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ ดาํเนินงานเพือ่สรา้งการมสีว่นรว่ม  

ระยะเวลา 6 ปี (2553–2558) [ระยะแรก 2553–2555 และระยะทีส่อง 2556–2558]  

งบประมาณ ระยะแรก 8 ลา้น X 3 ปี และ ระยะทีส่อง 10 ลา้น x 3 ปี 
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3.2.4 (2) โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม / สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

หน่วยงานรอง สภาวชิาชพี เชน่ สภาวศิวกร สภาสถาปนิก สภาวทิยาศาสตร ์

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิใหส้ื่อมวลชน ประชาชน และผูนํ้าในภาคประชาสงัคม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
การวถิชีวีติคารบ์อนตํ่า 

2. กระตุ้น และส่งเสรมิให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มสี่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 

กิจกรรม 

1. สร้างองค์ความรู้และให้ขอ้มูลสื่อมวลชน ประชาชนและผู้นําในภาคประชาคมเกี่ยวกบัการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในวถิชีวีติปกตแิละพฒันา Code of conduct/practice ในวชิาชพีต่างๆ
เพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  

2. สง่เสรมิ และเผยแพร่ ความรู ้ความเขา้ใจ แก่สือ่มวลชน ประชาชนและผูนํ้าในภาคประชาคม
เกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตประจําวันในรูปแบบ วิถีชีวิตคาร์บอนตํ่า ผ่านวิทยากรตัวคูณ
สือ่สารมวลชน และชอ่งทางอื่นๆทีเ่หมาะสม  

3. รณรงค์ และส่งเสรมิให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ต่างๆ เช่น กลุ่ม เยาวชน กลุ่มสตร ีกลุ่มผูนํ้า
เกษตรกร กลุ่มผูนํ้าธรรมชาต ิในชุมชน เป็นตน้ มสีว่นร่วม และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลด
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยมุง่เน้น ในประเดน็เรง่ด่วนทัง้ในระดบัพืน้ที ่ระดบัทอ้งถิน่ และ 
ระดบัประเทศ  เชน่ การใชพ้ลงังานทดแทน การลดปรมิาณขยะ การคดัแยกขยะ การเผาในที่
โล่ง การใช้ผลติภนัฑ์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น รวมทัง้ส่งเสรมิใหภ้าคประชาสงัคม
เหลา่น้ีพฒันาในรปูแบบของเครอืขา่ยเพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์  

4. พฒันากลไกที่สรา้งแรงจูงใจใหภ้าคประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมในการร่วมกนัลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในชวีติประจาํวนั ทัง้น้ี อาจเป็นกลไกทางเศรษฐศาตร ์หรอื กลไกทางสงัคมที่
เหมาะสม 

ระยะเวลา 6 ปี (2553–2558) [ระยะแรก 2553–2555 และระยะทีส่อง 2556–2558]  

งบประมาณ ระยะแรก 10 ลา้น x 3 ปี และ ระยะทีส่อง 12 ลา้น x 3 ปี 
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3.2.4 (3) โครงการบรรจปัุญหาโลกรอ้นในหลกัสตูรการศึกษา 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงศกึษาธกิาร 

วตัถปุระสงค ์  

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมคีวามรูแ้ละความตระหนกัแต่เน่ินๆถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กิจกรรม 

1.  จดัทําหลกัสูตรและสาระเกี่ยวกบัโลกร้อนสําหรบัทุกระดบัชัน้และให้มกีารตรวจสอบความ
ถูกตอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญ  และจดัทาํเป็นหลกัสตูร e-learning 

2.  ใช้หลกัสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศกระตุ้นจติสํานึกของเยาวชนใหห้นัมาใส่ใจใน
สิง่แวดลอ้ม 

3. ใหบ้รรจุกจิกรรมนอกโรงเรยีนและการทศันศกึษาไวใ้นหลกัสตูร 

4. ฝึกอบรมครสูายวทิยาศาสตรท์ัว่ประเทศ 

4. ใหม้กีารทดสอบและปรบัหลกัสตูรทกุๆ 3 ปี 

5. ประกาศใชภ้ายในปี 2555 

ระยะเวลา 9 ปี (2554–2562) 

งบประมาณ 2 ลา้นบาท x 9 ปี 

3.2.4 (4) โครงการเชือ่มโยงเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมและ
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สง่เสรมิการจดัตัง้เครอืขา่ย อปท. เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

2.  ลดปญัหาสิง่แวดลอ้มไรพ้รมแดน เชน่ ไฟปา่ หมอกควนั น้ําเสยี ฯลฯ 

กิจกรรม 

1.  จดัเครอืขา่ย อปท. ซึง่ใชร้ะบบนิเวศน์รว่มกนั เชน่ นิเวศน์ลุม่น้ํา นิเวศน์ปา่  

2.  ออกกฏกตกิาร่วมกนัในการใชแ้ละรกัษาทรพัยากรเพื่อออกเทศบญัญตั/ิขอ้บญัญตัริองรบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 76 ลา้นบาท x 10 ปี 
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3.2.4 (5)  โครงการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบรรเทาและ
ปรบัตวัเพือ่รองรบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม/ กระทรวงศกึษา/ องคก์ร
เอกชนอสิระ/ ภาคเอกชน 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความตระหนกัรูด้า้นโลกรอ้นผา่นกจิกรรมสาํหรบัเยาวชน 

2. กระตุน้การมสีว่นรว่มของเยาวชน  

กิจกรรม 

1. ใชก้จิกรรมเป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

2. สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสทศันศึกษาเพื่อสงัเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 10 ลา้นบาท x 10 ปี 

3.2.4 (6) โครงการสถาบนัการศึกษาและสถาบนัอดุมศึกษาช่วยลดโลกร้อน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา/ กระทรวงศกึษาธกิาร/
สถาบนัการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัโลกรอ้นใหก้บัสถาบนัการศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษา 

2. สนบัสนุนสถาบนัการศกึษาและสถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจกในระดบัสถาบนั 

กิจกรรม 

1. จดัทาํและเผยแพรข่อ้มลูเพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัสถาบนัฯทีจ่ะชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจก 

2. จดัทาํเกณฑ ์มาตรฐาน หรอื ตวัชีว้ดัสาํหรบัสถาบนัฯทีต่อ้งการมสีว่นรว่ม 

3. มกีารประกวดสถาบนัฯ ประกาศรางวลัเชดิชเูกยีรต ิและเผยแพรแ่นวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 

ระยะเวลา  10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 0.5 ลา้นบาท x 10 ปี 

  



156 แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2562 

 
3.2.4 (7) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

วตัถปุระสงค ์  

สง่เสรมินวตักรรมการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคเอกชน 

กิจกรรม 

1.  จดัทาํเกณฑป์ระกวดนวตักรรมสาํหรบัผลติภณัฑแ์ละอุตสาหกรรม  

2.  แสวงหา/เชญิชวนผูป้ระกอบการสง่นวตักรรมเขา้ประกวด 

3. เผยแพรแ่ก่สาธารณชน 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 0.5 ลา้นบาท x 10 ปี 

3.2.4 (8)  โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑค์ารบ์อนตํา่สาํหรบัส่วนราชการและภาคเอกชน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม/ กระทรวงพลงังาน 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิใหส้่วนราชการเผยแพร่ความรูภ้ายในสว่นราชการเองและแก่ภาคเอกชนเกีย่วกบัการ
ใชผ้ลติภณัฑค์ารบ์อนตํ่า 

2. จดัทําแนวทางและคู่มอืการใชผ้ลติภณัฑ์คาร์บอนตํ่าเพื่อใหส้่วนราชการและภาคเอกชนถือ
ปฏบิตั ิ

กิจกรรม 

1. กาํหนดรายการผลติภณัฑท์ีแ่ละมาตรการสง่เสรมิ 

2. จดัทาํคูม่อืการใชผ้ลติภณัฑค์ารบ์อนตํ่าสาํหรบัสว่นราชการ และภาคเอกชนถอืปฏบิตั ิ

3. ประกาศนโยบายใหส้ว่นราชการ และภาคเอกชนรบัรูท้ ัว่กนั 

4. เผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลการศกึษาใหส้่วนราชการและผูป้ระกอบการเอกชนขนาดใหญ่
ทราบ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาทใน 2 ปีแรก / 1 ลา้นบาทใน 8 ปีถดัไป 
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3.2.4 (9)     โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑป์ระหยดัพลงังานสาํหรบัส่วนราชการและ
ภาคเอกชน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม/ กระทรวงพลงังาน/ องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. สง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังานสาํหรบัสว่นราชการและภาคเอกชน 

2. จดัทาํคูม่อืการใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังานเพือ่ใหส้ว่นราชการและภาคเอกชนถอืปฏบิตั ิ

3. เผยแพรค่วามรูใ้หแ้ก่สว่นราชการและภาคเอกชนเกีย่วกบัการใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังาน 

กิจกรรม 

1. กาํหนดรายการผลติภณัฑแ์ละมาตรการสง่เสรมิ 

2. จดัทาํคูม่อืการใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังานสาํหรบัสว่นราชการ และภาคเอกชนถอืปฏบิตั ิ

3. ประกาศนโยบายใหส้ว่นราชการ และภาคเอกชนใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังาน  

4. เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธผ์ลการศกึษาใหส้ว่นราชการและผูป้ระกอบการเอกชนขนาดใหญ่ทราบ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาทใน 2 ปีแรก / 1 ลา้นบาทใน 8 ปีถดัไป 

3.2.4 (10) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจดัประชมุเพือ่รบัฟังความคิดเหน็ของ
ประชาชนทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากโครงการทียื่น่ขอคาํรบัรองเป็นโครงการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด  

หน่วยงานรบัผิดชอบ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

วตัถปุระสงค ์

1. กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดักระบวนการมสีว่นร่วมและการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการทีย่ ืน่ขอคาํรบัรองเป็นโครงการกลไกการพฒันาที่
สะอาด และกาํหนดตวัชีว้ดัดา้นการมรีว่มของประชาชน 

2. จดัทําเอกสารวชิาการเรื่อง การจดักระบวนการมสี่วนร่วมและการจดัประชุมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการทีย่ ืน่ขอคาํรบัรองเป็นโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด 

3. จดัทาํคูม่อืการจดักระบวนการมสีว่นรว่มและการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนที่
อาจได้รบัผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคํารบัรองเป็นโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาด 
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เพื่อเป็นเอกสารใหค้วามรู้แก่ผูพ้ฒันาโครงการในการจดักระบวนการมสี่วนร่วมและการจดั
ประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

กิจกรรม 

1. ทบทวนเอกสารเกีย่วกบัหลกัการมสี่วนร่วมประชาชน และการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชน กฎหมายและระเบยีบของหน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งและคณะกรรมการบรหิาร
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด  (Executive Board of Clean Development Mechanism: CDM 
EB) และทบทวนคูม่อืความคดิเหน็ของ EIA 

2. กําหนดเกณฑ์และหลกัปฏิบตัิ รวมทัง้ตวัชี้วดัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดั
ประชุมฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

3. กําหนดรูปแบบ การนําเสนอผลที่ไดร้บัจากการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนใน
รายงาน IEE ทีเ่สนอให ้อบก.พจิารณา และการใชป้ระโยชน์ผลทีไ่ดร้บัจากการจดัประชุมใน
การพฒันาโครงการ 

4. จดัประชุมฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งและปรบัปรุงเกณฑ์และหลกัปฏบิตั ิรวมทัง้
ตวัชีว้ดัในการดาํเนินงาน 

5. จดัทาํคูม่อืการจดักระบวนการมสีว่นรว่มและการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนที่
อาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการทีย่ ืน่ขอคาํรบัรองเป็นโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

ระยะเวลา 1 ปี (2553) 

งบประมาณ 0.7 ลา้นบาท 

แนวทางท่ี 3.3 การเตรียมความพร้อมด้านท่าทีและจดุยืนของไทยในการเจรจาระหว่าง
ประเทศ 

แผนงานที ่3.3.1 การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศและการเสริมสร้างศกัยภาพของไทย
ในการเจรจาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศบนพ้ืนฐานของการพฒันา
ทีย่ ัง่ยืนและภายใต้แนวคิดผลประโยชน์ร่วมกนั (Co-benefit) 

3.3.1 (1) โครงการความร่วมมือด้านการดาํเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ เช่น กรอบ G-77 APEC ASEAN และอืน่ๆ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงการต่างประเทศ/ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์  

เพือ่สรา้งศกัยภาพขององคก์รและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมอื
กบัต่างประเทศ สง่เสรมิใหม้กีารดาํเนินงานอยา่งบรูณาการและต่อเน่ือง  
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กิจกรรม 

1. สรา้งเครอืขา่ยบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งและทมีเจรจาในการดาํเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศภายใตก้รอบความรว่มมอืต่างประเทศ 

2. ส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายในและระหว่างองค์กรและพฒันาการทํางานเป็นทมีที่มี
เป้าหมายรว่มกนั 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท 

3.3.1 (2)   โครงการส่งเสริมให้ไทยเป็นผูนํ้าด้านการท่องเทีย่วคารบ์อนตํา่ในอาเซียน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทีย่ว (กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา) 

วตัถปุระสงค ์  

1.  สนบัสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

2. เพิม่ประสทิธภิาพและสง่เสรมิการจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 

3. จดัทาํมาตรฐานการทอ่งเทีย่วคารบ์อนตํ่าสาํหรบัอาเซยีน 

กิจกรรม  

1.  คดัเลอืกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสาํหรบั ASEAN เชน่ กจิการขนสง่ รา้นอาหาร การใหบ้รกิารทีพ่กั และการซกัรดี 

2.  ศกึษาเปรยีบเทยีบ (Benchmark) คารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นแต่ละองคก์าร 

3.  ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลดคารบ์อนในกจิกรรมการทอ่งเทีย่วต่างๆ 

4.  นําเสนอตวัอยา่งทีเ่ป็นเลศิ (Best practices) ของการจดัการกจิกรรมการท่องเทีย่วทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

5.  กาํหนดมาตรฐานหรอืเป้าหมายการประกอบกจิการท่องเทีย่วคารบ์อนตํ่าสาํหรบัอุตสาหกรรม
การทอ่งเทีย่วไทย 

6.  จดัทาํคูม่อืลดคารบ์อนสาํหรบัผูป้ระกอบกจิการทอ่งเทีย่ว 

ระยะเวลา 3 ปี (2553–2555) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท x 3 ปี 
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3.3.1 (3)   โครงการบรูณาการหน่วยงานด้านการเกษตรกรรม ปศสุตัว ์และประมง  

ภายใต้กรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กรมพฒันาทีด่นิ 

วตัถปุระสงค ์

1. การบูรณาการของหน่วยงานดา้นเกษตรกรรม ปศุสตัว ์และประมง ทีด่ําเนินการดา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้ทางดา้นขอ้มลูทางวชิาการและแผนการดาํเนินงานรว่มกนั 

2. เพื่อร่วมกนัดําเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตรกรรม ปศุสตัว์ และประมง เพื่อให้เกดิ
แนวทางปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 

3. เพือ่สรา้งแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ ในโครงการกรอบความร่วมมอื
กบัต่างประเทศ  

กิจกรรม 

1. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาค
เกษตรกรรม ปศุสตัว ์และประมง 

2. พจิารณากําหนดปจัจยัและกรอบของกจิกรรมทีบู่รณาการ เพื่อไม่ใหเ้กดิความซํ้าซ้อนกบั
นกัวจิยัทีท่าํดา้นน้ี 

3. พจิารณากาํหนดแนวทางการดาํเนินงานรว่มกนัของหน่วยงานต่างๆ ในกรอบความร่วมมอืกบั
ต่างประเทศ (โดยเฉพาะขอ้มลูทางวชิาการและแผนปฏบิตังิาน) 

ระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) 

งบประมาณ 3 ลา้นบาท 

แผนงานที ่3.3.2 การเสริมสร้างศกัยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศในด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  

3.3.2 (1)  โครงการกาํหนดท่าทีและจดุยืนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศสาํหรบัประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์   

1.  กาํหนดทา่ทแีละจดัทาํ Position paper ของประเทศในการเจรจาระหวา่งประเทศ 

2.  จดัให้มเีวทรีะดมสมอง และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อใหเ้กดิความ
รอบคอบในการกาํหนดทา่ทใีนเวทเีจรจาระหวา่งประเทศ 
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กิจกรรม  

1.  จดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปีเพื่อกําหนดภารกจิและเป้าหมายในการดําเนินการตามปฏทินิ 
ใหส้อดคลอ้งกบักาํหนดการประชุมและการเจรจาระหวา่งประเทศ 

2.  จดัจา้งทีป่รกึษาเพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์และสรุปท่าทเีพื่อจดัทํา Position paper สาํหรบั
ประเทศไทยตามความจําเป็น เช่น การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลลพัธแ์ละขอ้ตกลงใหม่ของ
การประชุม COP15 ภายใตบ้รบิทของกลุม่ประเทศ G-77 และ ASEAN 

3.  จดัประชุมคณะทาํงานเพือ่ระดมสมองใหไ้ดข้อ้สรุปในการกาํหนดทา่ทขีองประเทศไทย 

4.  จดัเวทวีชิาการเพื่อรบัฟงัความเหน็อยา่งรอบดา้นเกีย่วกบัการกําหนดจุดยนืและท่าทขีองไทย
ในการเจรจา 

5.  สือ่สารกบัสาธารณะเพือ่ใหร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะและบทบาทของประเทศไทยในเวที
การเจรจาระหวา่งประเทศโดยกระทาํผา่นสือ่ต่างๆ 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 4 ลา้นบาท x 10 ปี 

3.3.2 (2) โครงการพฒันาศกัยภาพทีมเจรจาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศสาํหรบั
ประเทศไทย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์   

1.  พฒันาศกัยภาพของทมีเจรจาของไทยในการดาํเนินการตามอนุสญัญาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

2.  จดัการองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใหห้น่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม
เขา้ใจประเดน็ปญัหาตรงกนั 

3.  บรูณาการความรูแ้ละพฒันาจุดยนืของหน่วยงานต่างๆใหเ้ป็นเอกภาพ  

4.  จดัทาํรายงานประจาํปีเพือ่ปรบัองคค์วามรูใ้หท้นัต่อเหตุการณ์และเพือ่เผยแพร่ใหส้าธารณชน
ไดร้บัทราบ 

กิจกรรม  

1.  เตรยีมแผนปฏบิตักิารประจําปีสาํหรบัคณะทํางานเพือ่ใหผ้ลงานร่วมกนัมคีวามสอดคลอ้งและ
เสรมิสรา้งซึง่กนัและกนั  

2.  เตรยีมหวัขอ้และวาระประเทศไทยเพื่อการจดัการความรูภ้ายในประเทศ และเชญิวทิยากรที่
เกีย่วขอ้งมาใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ 
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3.  จดัประชุมระดมสมองไมต่ํ่ากวา่ 4 ครัง้ ใน 1 ปี 

4. กาํหนดบุคลากรรุน่ต่อๆไปทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในคณะทาํงาน 

5.  จดัทํารายงานประจําปีเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสําหรบัการเรยีนรู้และพฒันาทีม
เจรจา 

ระยะเวลา 10 ปี (2553–2562) 

งบประมาณ 5 ลา้นบาท x 10 ปี 
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บญัชีอกัษรย่อช่ือหน่วยงาน 

ตวัยอ่ ชือ่หน่วยงาน 

กก. กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
กก.วล. คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
กค. กระทรวงการคลงั 
กชป. กรมชลประทาน 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ 
กทม. กรุงเทพมหานคร 

กปภ. การประปาสว่นภมูภิาค 
กพ. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
กฟผ. การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กวก. กรมวชิาการเกษตร 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กสก. กรมสง่เสรมิการเกษตร 
กสท. กรมการขนสง่ทางบก 

ขสมก. องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ขอ. กรมการขนสง่ทางอากาศ 
คค. กระทรวงคมนาคม 
คพ. กรมควบคุมมลพษิ 
คร. กรมควบคุมโรค 
ทช. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ 
ททท. การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
ทธ. กรมทรพัยากรธรณ ี
ทน. กรมทรพัยากรน้ํา 
ทบ. กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 
ทส. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ทสจ. สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

ธกส. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บกท. บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บขส. บรษิทัขนสง่จาํกดั 

บยส. บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

ปม. กรมปา่ไม ้
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ตวัยอ่ ชือ่หน่วยงาน 

พด. กรมพฒันาทีด่นิ 

พน. กระทรวงพลงังาน  
มท. กระทรวงมหาดไทย 
ยผ. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
รง. กระทรวงแรงงาน 
รฟม. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

วช. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

วท. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
วท. กระทรวงวทิยาศาสตร ์
วพ. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ศธ. กระทรวงศกึษาธกิาร 

ศวภอ. ศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
สกย. สาํนกังานกองทุนสงเคราะหก์ารทาํสวนยาง 
สกว. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
สกอ. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

สคร. สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค  

สงป. สาํนกังบประมาณ 
สตง. สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
สตม. สาํนกัโรคตดิต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

สทอภ. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ(องคก์ารมหาชน) 

สธ. กระทรวงสาธารณสขุ 

สนข. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

สนพ. สาํนกังานนนโยบายและแผนพลงังาน 

สนร. สาํนกันายกรฐัมนตร ี

สผ. สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สพท. สาํนกังานพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

สพร. สาํนกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ 

สมอ. สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

สวก. สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

สวทช. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

สศค. สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

สศช. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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ตวัยอ่ ชือ่หน่วยงาน 

สส. กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
สสนก. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร(องคก์ารมหาชน)  

สสภ. สาํนกังานสิง่แวดลอ้มภาค 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม  

อบก. องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก(องคก์ารมหาชน) 

อบจ. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

อบต. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

อปท. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

อส. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

ออป. องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้

SEA-START 
Southeast Asia – Regional Center of Global Change System for 
Analysis, Research and Training (ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะห ์วจิยัและ
ฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต)้ 

TCDC 
Thailand Creative and Design Center (ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบแหง่
ประเทศไทย) 

TICA 
Thailand International Development Co-operation Agency (สาํนกังาน
ความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) 
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