
 ยุทธศาสตรแ์ห่งชาติว่าดว้ยการจดัการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดย 

นายกติตศัิกดิ์  พฤกษ์กานนท์ 
 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

30 มิถุนายน 2554 



• หน่วยประสานงานกลางแห่งชาติ (National Focal Point)  

• ผูมี้อาํนาจตามพิธสีารเกียวโต (Designated National Authority) 

• UNFCCC – 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 

• Kyoto Protocol – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

                     ประเทศไทยใหส้ตัยาบนั 
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                   อนุสญัญาสหประชาชาติ 

                   ว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

        เป้าหมาย : รกัษาระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจก ใน

ระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ ในระยะเวลาเพียง

พอที่จะให้ระบบนิเวศปรบัตวัโดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของ

มนุษย ์

     หลกัการ : ป้องกนัไว้ก่อน และความรับผิดชอบในระดับที่

แตกต่าง โดยประเทศพฒันาแลว้ตอ้งเป็นผูนํ้าในการต่อสูก้บัปัญหา 

และประเทศกําลงัพฒันาใหดํ้าเนินการตามกําลงัและความสามารถ 

    มีผลบงัคบัใช ้เมือ่ พ.ศ. 2537 
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ประเทศกาํลงัพฒันา 

153 ประเทศ 

ประเทศพฒันาแลว้ 

41 ประเทศ 

ประเทศภาคีสมาชิกภายใตอ้นุสญัญาฯ   

จาํนวน 194 ประเทศ 

Annex I : มีพนัธกรณีในการลดอย่างน้อย 5%  

                ในระหว่างปี 2552 - 2555 
Non-Annex I : ไม่มีพนัธกรณีในการลด 

กาํหนดให ้ประเทศ Annex I  

ดาํเนินการลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกลง อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5  

ของปริมาณการปลดปล่อยในปี 2533  

โดยใหด้าํเนินการ ระหว่างปี 2552 - 2555 

พธิีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
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ความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อประเทศไทย 

สามารถจําแนกไดเ้ป็น 

1.ความเสีย่งของผลกระทบดา้นกายภาพ 

สาธารณูปโภค การตั้งถิน่ฐาน และการ

ท่องเทีย่ว 

2.ความเสีย่งและผลกระทบดา้นการ

เกษตรกรรมและความมัน่คงทางอาหาร 

3.ความเสีย่งและผลกระทบดา้นสุขภาพและ

การสาธารณสุข 



• การกดัเซาะชายฝัง่และระดบัน้ําทะเล

ที่เพิม่สูงข้ึน  

    ปัญหา 

    + การสูญเสียทีดิ่น แหล่งอาศยั ทีทํ่ากิน 

    + การสูญเสียระบบนิเวศป่าชายเลน 

    + การสูญเสียรายได ้/อาชีพ /การ 

       ท่องเทีย่ว  

       เป็นตน้ 

1. ความเสีย่งและผลกระทบดา้นกายภาพ สาธารณูปโภค 

การตั้งถิน่ฐาน และการท่องเที่ยว 
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• การเกิดอุทกภยั ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

• ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

     ปัญหา 

    + ความเสียหายต่อชีวิต ทรพัยส์ินประชาชน  

    + ผลกระทบดา้นสาธารณสุข และสุขาภิบาล 

    + สูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ เช่น           

       แหล่งน้ําจืด แหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

  เป็นตน้ 
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2. ความเสีย่งและผลกระทบดา้นการเกษตร 

    และความมัน่คงทางอาหาร 

• ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
    ปัญหา 

    + สูญเสียรายไดเ้นือ่งจากภยัแลง้/น้ําท่วม 

    + ผลผลิตทางการเกษตรตกตํา่ 

    + การระบาดของโรคและแมลงเพิม่มากข้ึน 

    + การยา้ยถิน่ฐานเพือ่ประกอบอาชีพใหม ่

    + ปัญหาความยากจน 

    เป็นตน้ 
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• ผลกระทบต่อระบบนิเวศนป่์าไมแ้ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

      ปัญหา 

      + สูญเสียพนัธุพื์ชและสตัวบ์างชนิด 

      + ความเสีย่งต่อการเกิดไฟป่าสูงข้ึน 

      + การยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ของสตัวป่์า 

      + สูญเสียแหล่งท่องเทีย่วทางนิเวศ 

      + การตดัไมทํ้าลายป่าหรือเปลีย่นแปลงการ 

         ใชป้ระโยชนที์ดิ่น 

    เป็นตน้ 9 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/offway/picture/1207844732.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php%3Fid%3Doffway%26month%3D04-2008%26date%3D11%26group%3D16%26gblog%3D7&usg=__c6XdxovayywkpiplJ_kwfRtipM8=&h=500&w=374&sz=42&hl=en&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=l5YkiJYWl2KzaM:&tbnh=130&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1R2ADSA_enTH361%26tbs%3Disch:1


 

 

 

3. ความเสีย่งและผลกระทบดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข 

     ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 

   + อุณหภูมิทีสู่ง/ตํา่ ก่อใหเ้กิดผลต่อ 

  สุขภาพโดยตรง เช่น ไขห้วดั heat stroke 

   + โรคติดต่อทีเ่กิดจากน้ําและอาหาร  

   + การขาดแคลนน้ําและอาหาร  

   + โรคอุบติัใหม่ โรคอุบติัซ้ํา 

   + การระบาดของโรคทีม่ีแมลงเป็นพาหะ 
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kroobannok.com/news_pic/p25089650956.jpg&imgrefurl=http://www.kroobannok.com/13372&usg=__or3_TtB964LypQKwG1knr3t-2tg=&h=270&w=270&sz=27&hl=en&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=5zl99s3BINR22M:&tbnh=113&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B0%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_enTH361%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


สถานการณ ์

การปล่อย 

กา๊ซเรือนกระจก 

ของประเทศไทย 
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กิจกรรมใดบา้งที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก? 

แบ่งแหล่งกําเนิด GHG ออกเป็น 6 สาขา 

 พลงังาน 

 กระบวนการอุตสาหกรรม 

 สารทําละลาย  

 เกษตรกรรม 

 ป่าไมแ้ละการเปลีย่นแปลงการใชที้่ดิน 

 ของเสีย 
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กิจกรรมที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กิจกรรมภาคพลงังาน  CO2 

กระบวนการอุตสาหกรรม  CO2 

13 



เกษตรกรรม  CH4 + N2O 

ปศุสตัว ์

การเผาหญา้ในที่โล่ง 
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ภาคของเสีย  CH4 

ป่าไม+้เปลีย่นแปลงการใชที้ดิ่น  CO2 
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การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ในปี 2000 - 2005  

ท่ีมา:  รายงานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2  

129.87 129.00
159.39

15.98 14.90
16.39

77.39 57.71
51.88

61.85

30.63

-7.90

0.74

6.04 9.32

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

1994 INC 1994 SNC 2000 SNC

Comparison of GHG emission 
INC (1994), SNC (1994), SNC (2000) 

Waste

LULUCF

Agriculture

Industrial 
processes
Energy

238.28 Mt 229.08 Mt
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ภาคพลงังานเป็นภาคที่ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากที่สุด 

ประมาณ 70%  

หากจําแนกตามการใชพ้ลงังานภาคขนส่งจะมีการปล่อยมากที่สุด 

Industrial processes, 
16.39, 7.2%

Agriculture, 
51.88, 22.6%

LULUCF, -7.90, -3.4%

Waste, 9.32, 4.1%

1A1 Energy 
Industries, 66.44, 

41.7%

1A2 Manufacturing 
industries and 

construction, 30.78, 
19.3%

1A3 Transport, 
44.70, 28.0%

1A4b  Residential, 
5.58, 3.5%1A4c  

Agriculture/Forestry/
Fishing, 6.67, 4.2%

1B1 Solid fuels, 0.67, 
0.4%

1B2 Oil and natural 
gas, 4.56, 2.9%

Energy, 159.39, 
69.6%

Emission in 2000 by 'Energy Sector' (Mt CO2 eq, %)

Total  GHG Emission  with LULUCF  =  229.08  MtEq
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การดาํเนินงานดา้นนโยบายของไทย 

18 



 3. พนัธกรณีของไทย 
 - เสนอแก้ไข /เพ่ิมเติมกฎหมาย 

 - เสนอแนะการดาํเนินการ 

    ท่ีจาํเป็น 

1. นโยบาย (ในประเทศ) 
 - ป้องกนั / แก้ไขปัญหา 

 - กกัเก็บ / ปลดปล่อย GHG 

 - วิจยั และพฒันา 
2. นโยบาย (นานาชาติ) 
 - หลกัเกณฑ์ / แนวทาง 

 - กลไกดาํเนินงาน 

 - ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติ  สํานกังานเลขานุการ: สํานกังานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ประธาน 
นายกรฐัมนตรี หรือ รองฯ  

ท่ีได้รบัมอบหมาย 

 4. การตกลงเจรจา 
   กําหนดแนวทาง / ท่าทีโดย  

   คาํนึงเศรษฐกิจ สงัคม และ 

    ผลประโยชน์ของประเทศ 

 5. กาํกบัการปฏิบติังาน 
 - หน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวข้อง 

 - สนับสนุนการจดัสรร  

    งบประมาณหน่วยงานรฐั 

   6. สร้างความร่วมมือ 
     กําหนดมาตรการเสริมสร้าง 

          ความร่วมมือระหว่าง 

     หน่วยงานรฐั + ภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความสามารถในการปรับตวัเพ่ือรับมือและลดความ

ล่อแหลมตอ่ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และ/หรือ เพ่ิมแหล่งดูดซับกา๊ซ

เรือนกระจก  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรา้งความเขา้ใจที่ชัดเจนตอ่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งความตระหนักรูแ้ละการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาการดาํเนินงานในกรอบความร่วมมือกับตา่งประเทศ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เพิ่มศกัยภาพของสถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง  

ยุทธศาสตรแ์ห่งชาติว่าดว้ยการจดัการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 
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วิสยัทศัน ์

            “ประเทศไทย มีความพรอ้มในการ

รับมือและปรับตัวต่ อผลกระทบ จากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ และ มีส่วนร่วมกับ

ประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้ นฐานของการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื” 
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เป้าหมาย 

• ป้องกนั รกัษาหรือเพ่ิมมลูคา่/คณุคา่ของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติ  

• ป้องกนัรกัษา หรือปรบัปรุงคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและ

คณุภาพชีวิตของประชาชนจากผลกระทบ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  

สรา้งความสามารถในการปรบัตวัเพ่ือรบัมือ และ 

ลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  
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• ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่

การพฒันาประเทศ  

• ปรบัปรุงฐานของเทคโนโลยีการผลิตสูเ่ทคโนโลยีท่ี

สะอาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  

ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และ/หรือ  

เพ่ิมแหล่งดูดซบักา๊ซเรือนกระจก  
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• สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

อยา่งตอ่เน่ือง 

• มีฐานขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบริหารจดัการ    

เชิงนโยบาย การวางแผน และการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  

สนับสนุนงานวิจยัและพฒันาเพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีชดัเจนต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4  

สรา้งความตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• ประชาชนมีความตระหนกัรู ้มีจิตสาํนึกรบัผิดชอบ 

• มีสว่นรว่มตามบทบาท และหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

เป้าหมาย 
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• องคก์รและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความสามารถ และศกัยภาพ
ในการทาํงานท่ีรบัผิดชอบ และการทาํงานเชิงบูรณาการ 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  

เพ่ิมศกัยภาพของสถาบันและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  

• สรา้งศักยภาพขององค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6  

พฒันาการดาํเนินงานในกรอบความร่วมมือกบัตา่งประเทศ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ลดการปล่อยและ/หรือ เพ่ิมแหล่งดูดซับ GHG 

Low carbon Technology                         Energy Efficiency 

Renewable Energy                                Transport and urban system 

Green Economy (แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 11) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรา้งความเขา้ใจตอ่ CC 

Low carbon Technology เทคโนโลยสีะอาด  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งความตระหนักรูแ้ละการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาการดาํเนินงานในกรอบความร่วมมือกับตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เพิ่มศกัยภาพของสถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง  

ประเด็นสอดคลอ้งตามกรอบของ Green Job 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งความสามารถในการปรับตวัเพ่ือรับมือและลดความ

ล่อแหลมตอ่ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ  

ภัยพิบัต ิสุขภาพ การเกษตร การก่อสรา้ง 
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