
(ร่าง)แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติประเทศไทย: การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ

ส ำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (สปอ.)
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรบูรณำกำรแนวทำงกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ในสำขำกำรตั้งถิ่นฐำนและควำมมั่นคงของมนษุย์”
ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องซีแอทเซเว่น โรงแรมอมำรี วอเทอร์เกท กรุงเทพฯ



หัวข้อการน าเสนอ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ฯ คืออะไร?

 ผลกระทบและความเสี่ยงในพื้นที่ จากงานศึกษาของ สผ. 

 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ของประเทศไทย (NAP) 

 NAP ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ฯ 

คืออะไร?



Weather vs Climate
(สภาพอากาศ vs สภาพภูมิอากาศ)

สภาพอากาศ (Weather) หมายถึง 
ลมฟ้ำอำกำศในแต่ละช่วงเวลำ แต่ละ
สถำนที่ ซึ่งแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ

สภาพภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง 
ลักษณะสภำพลมฟ้ำอำกำศซึ่งหมุนเวียนไปตำม
ฤดูกำลของแต่ละสถำนที่



ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ที่มา: https://www.nps.gov/goga/learn/nature/climate-change-causes.htm

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)

ภาวะโลกร้อน
(Global Warming)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect)

ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น
CO2 N2O  CH4 HFCs PFCs SF6 

ฯลฯ 



สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก

Total GHG Emissions Excluding Land-Use Change and Forestry - 2013 (MtCO₂e)
Rank Country MtCO2e

1 China 11735.0071

2 United States 6279.8362

3 European Union (28) 4224.5217

4 India 2909.0566

5 Russian Federation 2199.1173

6 Japan 1353.3473

7 Brazil 1017.8745

8 Germany 894.057

9 Indonesia 744.3403

10 Canada 738.3825

11 Mexico 733.0104

12 Iran 716.8149

13 Korea, Rep. (South) 673.5412

14 Australia 580.0997

15 Saudi Arabia 546.8181

16 United Kingdom 546.2641

17 South Africa 510.2377

18 France 440.8485

19 Italy 420.8244

20 Turkey 408.4574

21 Ukraine 375.667

22 Thailand 369.431

23 Poland 361.1905

24 Argentina 334.2374

25 Pakistan 326.774
Source: World Resources Institute



แผนที่แสดงดัชนีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

World Map of the Global Climate Risk Index 1996–2015

Source: Germanwatch and Munich RE NatCatSERVICE

Countries most affected by 
extreme weather events 
(1996-2015)

1 Honduras

2 Myanmar

3 Haiti

4 Nicaragua

5 Philippines

6 Bangladesh

7 Pakistan

8 Vietnam

9 Guatemala

10 Thailand



ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้

ทรัพยากรน้ าและภัยแล้ง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สุขภาพอนามัย

ชุมชนและกำรตั้งถิ่นฐำน การท่องเท่ียว

การแพร่ระบาดของโรค

เศรษฐกิจ



ผลกระทบและความเสี่ยงในพื้นที่ 
จากงานศึกษาของ สผ. 



จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมากที่สุดคือ จังหวัดนครสวรรค์ 3,262.37 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนจังหวัดอื่นๆ รองลงมาจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมากกว่า 1,000
ตารางกิ โ ล เมตร  คื อ  สุพ รรณบุ รี  พิษณุ โ ลก  พิ จิ ต ร  พระนครศรี อยุ ธ ยา 
สุราษฎร์ธานี สุโขทัย เชียงราย ลพบุรี นครศรีธรรมราช และชัยนาท

แนวโน้มของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดอุทกภัย 



จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 8,935.56 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 8,854.21 
ตารางกิโลเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 8,783.46 ตารางกิโลเมตร และจังหวัด
ที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งใน 10 อันดับแรก ต่อจากทั้ง 3 อันดับข้างต้น คือ พิษณุโลก กาญจนบุรี 
เชียงใหม่ ก าแพงเพชร สระแก้ว ชัยภูมิ และอุบลราชธานี

แนวโน้มของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดภัยแล้ง 



จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 15,967.35ตาราง
กิโลเมตร ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม 
11,980.47 ตารางกิโลเมตร จังหวัดตาก มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม 10,483.47 ตารางกิโลเมตร 
และจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มใน 10 อันดับแรกต่อจากทั้ง 3 อันดับข้างต้น คือ น่าน 
กาญจนบุรี เชียงราย ล าปาง สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และเลย

แนวโน้มของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดดินถล่ม 



พิจำรณำจำกอำกำศร้อนจัดมีอุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศำเซลเซียสขึ้นไป ซึ่งเมื่อน ำ
เกณฑ์ดังกล่ำวมำวิเครำะห์เนื้อท่ีของพื้นท่ีท่ีแนวโน้มจะมีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 40 
องศาเซลเซียส พบว่ามีพื้นที่ 419,363.34 ตร.กม. ครอบคลุมใน 716 อ าเภอ 
5,778 ต าบล

แนวโน้มของความเสี่ยง และ Hotspots ในการเกิดคลื่นความร้อน



แผนการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติของประเทศไทย 



1.1 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2558-2593

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 14 กรกฎำคม 2558

การปรับตัว
การลด

ก๊าซเรือนกระจก

การสร้าง
ขีดความสามารถ

แนวทางการด าเนินงานหลัก

วิสัยทัศน์ 2593

“ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
มีกำรเติบโตท่ีปล่อยคำร์บอนต่ ำตำมแนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน”



ความมั่นคง
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

1 2 6543

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ/แขง่ขัน

อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อ

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ ป้องกันการ

ทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิ
สติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

การพัฒนา
ภาคเมือง/พื้นที่

เศรษฐกิจ

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

1 2 6543 87 9 10

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและเป็นธรรม

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟื้นฟู

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน

สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

1 2 3 4

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-2593

การปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโต
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ า

การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 2 3

ความเชื่อมโยงของแผนฯ เชิงนโยบาย



การปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การลดก๊าซเรือน
กระจกและส่งเสริม
การเติบโตที่ปล่อย

คาร์บอนต่ า

การสร้างขีด
ความสามารถด้านการ

บริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

แนวทางการด าเนินงานหลัก

การจัดการ
น้ า

เกษตรและอาหาร

ท่องเที่ยว

สาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ

การตั้งถิ่นฐานฯ ผลิตไฟฟ้า

คมนาคม

พลังงานในอาคาร

อุตสาหกรรม

ของเสีย

เกษตร

ป่าไม้

การจัดการเมือง

พัฒนาข้อมูล/ศึกษาวิจัย/เทคโนโลยี พัฒนากลไกสนบัสนุนการด าเนินงาน

สร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2558-2593



การด าเนินงานจัดท า(ร่าง)แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (2558-59)

การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกฯ
การเสริมสร้างศักยภาพฯ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

1.ฐานขอ้มลู
ความเปราะบาง

2. สถานการณ์
ผลกระทบ/ความ
เปราะบางจาก
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

• ชอ่งวา่งและความตอ้งการ
• การจัดล าดับความส าคัญ
• วธิกีารด าเนนิงาน

3. ขอ้เสนอแนะตอ่การจัดท าแผนการ
ปรับตัวฯ

(ร่าง) 
แผนการ
ปรับตวั
ต่อการ
เปล่ียน
แปลง
สภาพ

ภมิูอากาศ
แห่งชาติ

การคาดการณ์สถานการณ์
ผลกระทบ/ความเปราะบางใน

อนาคต

ฐานข้อมูลความเปราะบาง

ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า
แผนการปรับตัวฯ

การจัดเก็บรวบรวม
แนวทางการด าเนินการด้าน
การปรับตัวฯ ของประเทศ

แผนแม่บทฯ พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๙๓

แผนการปรับตัวฯ แห่งชาติ 
(NAP)

เทคโนโลยี

โครงกำรของรัฐบำล

โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิจัยและพัฒนำ

กำรศึกษำวิจัย

กำรจัดท ำแผน

โครงกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบ

แผนกำรฟื้นฟู

องค์ความรู้ที่มีอยู่

กำรมีส่วนร่วม
ผลประโยชน์ร่วม

โครงการหลวง

ควำมเชื่อ



• ก าหนดเป้าหมาย/ใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการจัดท าแผนรายสาขา/พื้นที่ของตนเอง
• หน่วยงานด้านงบประมาณใช้เป็นกรอบจัดสรรงบประมาณ

• วางรากฐานและพัฒนาแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน/ความพร้อมในการรับมือ/ปรับตัวให้แก่ประชาชน

วิสัยทัศน:์
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และมีการบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถของพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พัฒนาฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของ
ภาคีการพัฒนาในทุกระดับ

สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

(ร่าง) แผนการปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต ิ(NAP)



การจัดท าร่างแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP)

2558-2559 2560 2561-2564

1. รายงานการวิเคราะห์ความ
เปราะบาง
2. ร่างแผนการปรับตัวฯ

1. การระบุความเปราะบาง
รายสาขา/เชิงพ้ืนท่ี

2. ฐานข้อมูลของแนวทาง
การปรับตัว 
(adaptation options) 

3. กรอบการด าเนินงานตาม
แผนการปรับตัวฯ

1. ร่างแผนการปรับตัวฯ
2. แนวทางการด าเนินการตาม

แผนการปรับตัวฯ

1. ทดลองด าเนินการร่างแผน
การปรับตัวฯ ในพ้ืนที่น าร่อง

2. บูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัวฯ เข้าสู่แผนในสาขา
น าร่อง

3. แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการ
การด าเนินงานด้านการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ 

1. แผนการปรับตัวฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ

2. ฐานข้อมูลและระบบติดตามและประเมนิผล (M & E)
3. เร่ิมด าเนินการตามแผนการปรับตัวฯ
1. บูรณาการประเด็นด้านการปรับตวัฯ เข้าสู่แผนระดับ

กระทรวง/กรม (รายสาขา)
2. บูรณาการประเด็นด้านการปรับตวัฯ เข้าสู่แผน/

กิจกรรม/โครงการระดับท้องถิ่น (เชิงพื้นที่)
3. จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการปรับตัวฯ
4. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการปรับตัวฯ
5. จัดท าระบบงบประมาณด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของเทศ
6. จัดท าหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ



แนวคิดด้านการวางแผนการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

ผลกระทบ
จากโลกร้อน

ปัจจุบัน

การปรับตัว

กินดีอยู่ด/ีอยู่ดีมีสุข

สูญเสีย/ยากจน

ระดับความเป็นอยู่

ห้วงเวลา

เป้าหมายอนาคต



NAP ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์



แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ
ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

แผนการป้องกันน้ าท่วมในเขตชุมชนเมือง?
พื้นที่รับน้ ำในเขตเมือง

เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง
กำรป้องกันย่ำนธุรกิจ CBD

Living with Water, Netherland - http://dutchwaterdesign.com/portfolio-item/dwd-farroc/



แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ
ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

แผนกำรสร้ำงเขื่อนป้องกันน้ ำท่วมริมตลิ่ง?

พื้นที่สีเขียวหน่วงน้ ำในเขตเมือง?Rebuilding by Design: 
The Art of Resilience - Urban Land Magazine



แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ
ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

กำรก่อสร้ำงก ำแพงกันคลื่นในทะเล?

Rebuilding by Design: The Art of Resilience - Urban Land Magazine



UNFCCC Paris 
Agreement

SDG
Goal# 13

ยุทธฯ 20 ปี 
(กรอบ 5)

Thailand
4.0

NESDP12
60-64 (ยุทธ์ 4)

EQM 60-64
(กรอบ 3)

แผนแม่บท ฯ 2558-93
กำรปรับตัวต่อผลกระทบ

กำรลดก๊ำซเรือนกระจก

กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

เป้ำ
หมำย

ระยะสั้น 59

ระยะกลาง 63

ระยะยาวและต่อเนื่อง 93

NDC
(+MRV)

NAP
(M + E)

Financial Support
(country Program)

กำรขับเคลื่อน
แผนแม่บท ฯ

บูรณาการภูมิภาค-ท้องถิ่น- นโยบำยท้องถ่ิน
- แผนจังหวัด/แผนปฏิบัติกำร
- แผนงำนโครงกำร

บูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศำสตร์กระทรวง -

แผนปฏิบัติกำร/แผนขับเคลื่อน -

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ
ด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

ผังเมือง/ผังกายภาพ



ขอขอบคุณ
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6784, 6842 

ccmcpolicy@gmail.com
http://climate.onep.go.th


