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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ซึ่งได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส
ออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCS) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCS) ซัลเฟอร์เฮกซาฟลู
ออไรด์ (SF6) ฯลฯ จากการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานจาก
ถ่านหิน น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมาก
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
และในภาคการคมนาคมขนส่ง ซึ่งก๊าซเรือนกระจก
เหล่านัน้ได้ส่งผลต่อการกกัเกบ็ความร้อนท่ีได้รบัจาก
ดวงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนกลบัไปสู่ชัน้บรรยากาศ จนท�า
ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น (global warming)

ทั้งนี้ รายงาน The 4th Assessment Report 
หรือ AR4 (IPCC, 2007) ของคณะกรรมการ
ระหวา่งรัฐบาลว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change หรือ IPCC) ระบุว่าในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1995 - 2006 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่า
ท่ีเคยบนัทึกไว้นบัแต่ยคุการปฏวัิตอิตุสาหกรรมตัง้แต่

ท้ังนี้ ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จ�านวนมากท่ี
เชื่อมโยงความเสียหายรุนแรงจากภัยธรรมชาติอัน
เกิดขึน้เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ระดับน�้าทะเลท่ีเพิ่มข้ึนมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ
ท่ีเพิ่มขึ้นและอัตราการเพิ่มขึ้นในระยะหลังท่ีสูงกว่า
ในอดีต โดยถ้าค�านวณตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ระดับ
น�้าทะเลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.8 (1.3 - 2.2) มิลลิเมตร/ปี 
และถ้าค�านวณตัง้แต่ปี ค.ศ. 1993 ระดบัน�า้ทะเลเพิม่
ขึ้นเฉลี่ย 3.1 (2.4 - 3.8) มิลลิเมตร/ปี ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าน�้าทะเลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลัง โดยท่ี
หิมะและน�า้แขง็ท่ีลดลงมคีวามสัมพนัธ์กบัอณุหภมูท่ีิ
เพิม่ขึน้ด้วย ภายใต้สถานการณ์จ�าลองท่ีมีการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในระดบัสูงท่ีคณะกรรมการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(IPCC) จัดท�าเมื่อปี ค.ศ. 2000 ภายในสิ้นศตวรรษ
ท่ี 21 นี ้อณุหภมูพิืน้ผวิโลกเฉลีย่จะเพิม่ขึน้จากระดบั
เมื่อปี ค.ศ. 1980 - 1999 อีก 4.0 (2.4 - 6.4) 
องศาเซลเซียส ท้ังนี้ หากแผ่นน�้าแข็งท่ีกรีนแลนด์
ละลายต่อเนือ่งหลังจากปี ค.ศ. 2100 จะท�าให้ระดบั
น�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง 7 เมตร ซึ่งหมายความว่า 
หมู่เกาะและชายฝั่งทะเลท่ัวโลกจะจมหายไป คณะ
กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) จึงได้ระบุถึงความจ�าเป็น
ท่ีจะต้องรักษาระดับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของโลก

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (greenhouse 
gas) จำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และกำร
ประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงกำรใช้พลังงำนจำกถ่ำนหิน น�้ำมัน 
และก๊ำซธรรมชำติเป็นปริมำณมำกในกำร
ผลติกระแสไฟฟ้ำ กำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
และในภำคกำรคมนำคมขนส่ง ส่งผลต่อกำร
กักเก็บควำมร้อนที่ได้รับจำกดวงอำทิตย ์
ไม่ให้สะท้อนกลับไปสู ่ชั้นบรรยำกำศ จน 
ท�ำให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้น (global 
warming)

ปรากฏการณ์เรือนกระจกและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
ที่มา: Okanagan College, Canada

1.1 
ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก
และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

ภำยในสิ้นศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิพ้ืนผิว
โลกเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้น 4.0 องศำเซลเซียส และ
จะท�ำให้ระดับน�้ำทะเลเพ่ิมสูงขึ้นถึง 7.0 เมตร 
ซึ่งหมำยควำมว่ำหมู่เกำะและชำยฝั่งทะเลทั่ว
โลกจะจมหำยไป

ให้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 2.0 องศาเซลเซียสเทียบ
กับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก

รายงาน The 5th Assessment Report 
หรือ AR5 (IPCC, 2014) ได้แสดงให้เห็นถึงแรง 
ขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงในสองมิติท่ีจะมีผล
ต่อทรัพยากรน�้าและการปรับตัวต่อสถานการณ์ใน
อนาคตควบคู่กัน กล่าวคือ แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ฝน 
หิมะ และไอน�้า จะมีความรุนแรงและความผันแปร
ท่ีมากขึ้น และแรงขับเคลื่อนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้ที่ดิน การ
ท�าลายป่า ความต้องการใช้น�า้ท่ีสูงขึน้จากการพฒันา
เมืองและอุตสาหกรรม การสร้างและการจัดการอ่าง
เก็บน�้า การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการ

ทศวรรษ 1850 เป็นต้นมา ขณะท่ีช่วง 100 ปีระหว่าง
ปี ค.ศ. 1906 - 2005 อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก
เพิ่มขึ้น 0.74 (0.56 - 0.92) องศาเซลเซียส เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงปี ค.ศ. 1901 - 2000 ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ย
ของผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 (0.4 - 0.8) องศาเซลเซียส



8   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     I     9   

การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ที่มา: en.wikipedia.org

Global Warming 
Projections

Regions Vulnerable
to Sea Level Rise

พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน�้าทะเล
ที่มา: www.globalwarmingart.com

พื้นที่ของประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน�้าทะเล
ที่มา: sedac.ciesin.columbia.edu

อาหาร การใช้น�้าของชุมชนเกษตรกรรม พื้นท่ี 
ลุ่มน�้าและระบบนิเวศ โดยแรงขับเคลื่อนดังกล่าวจะ
กอ่ให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรน�้า ท้ังปริมาณ
การระเหยของน�้าท่ีมีมากกว่าปริมาณฝนตก ท�าให้
น�้าท่าและน�้าท่ีเติมน�้าบาดาลลดลง การเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน�้าฝนในคาบการตกจะท�าให้เกิดปัญหาน�้า
ท่วมท่ีมากข้ึนและการขาดแคลนน�้าจากภาวะแลง้
ท่ีนานขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหาน�้าท่วมในพื้นท่ีท่ี
ใกล้กับพื้นท่ีชายฝั่งทะเลท�าให้เกิดการรุกล�้าของ
น�้าเค็มในบริเวณปากแม่น�้าและชั้นน�้าบาดาล การ
เปลี่ยนแปลงของเวลาและปริมาณของน�้าจืดท่ีมี
ผลต่อการผลักดันน�้าเค็ม ตะกอน และปริมาณธาตุ
อาหาร คุณภาพน�้าที่ลดลงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การ
ใช้น�้าท่ีมากขึ้นจากจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น การ
ลดลงของน�า้ผวิดนิท่ีใช้ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ระดบัน�า้ใต้ดนิ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีฝนตกน้อย ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้การ
บริหารจัดการน�้ายุ่งยากมากขึ้น โดยเฉพาะอุปสงค์ 
อุปทานของน�้า และธรรมาภิบาลด้านน�้า

ล่าสุด IPCC ยังได้จัดท�ารายงานพิเศษเรื่อง ภาวะ
โลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส (Special Report: 
Global Warming of 1.5 OC) เกี่ยวกับผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมี
ความจ�าเป็นต้องจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามควบคุม
ไมใ่ห้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในระยะยาว รายงาน
ฉบับนี้ระบุว่า หลังจากการปฎิวัติอุตสาหกรรม โลก
มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส 
โดยมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยส่ง 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและการด�ารงชีวิต เช่น
น�้าท่วมหรือภัยแล้ง จากข้อมูลล่าสุดได้ประเมิน
เกีย่วกบัอณุหภูมท่ีิเพิม่ขึน้ 1.5 องศาเซลเซยีส เมือ่เปรยีบ 
เทียบกบัการเพิม่ขึน้ 2 องศาเซลเซยีส ความแตกต่าง
เพียงแค่ 0.5 องศาเซลเซียส แต่ IPCC คาดว่าการ
เพิม่ขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกท่ี 2 องศาเซลเซยีส 
อาจจะแย่ลงกว่ามาก ตัวอย่างเช่น การควบคุมการ
เพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกที 1.5 องศาเซลเซยีส แทนท่ี
จะเป็น 2 องศาเซลเซียส อาจส่งผลให้คนที่ได้รับผล 
กระทบจากคลื่นความร้อนในระดับที่รุนแรง น้อยลง
ถึง 420 ล้านคน เป็นต้น
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Emission in 2000
by ‘Energy Sector’
(Mt CO2 eg,%)

อย่างไรก็ตาม มีความเปน็ไปได้ในการควบคุมการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 
แต่ต้องมีการเปลี่ยนผ่านการด�าเนินงานในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ในกลางศตวรรษนี้ และในอีก 10 ถึง 20 
ปีข้างหน้า เราจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
และการใช้พลังงาน การเกษตร การจัดการเมือง
และอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ การบูรณาการการปฏิบัติการด้าน 
ภูมอิากาศเข้าสู่นโยบาย การจ้างงาน ความม่ันคงและ
เทคโนโลย ีโดยต้องม่ันใจว่าคนท่ัวโลก ต้องมสุีขภาพ
ที่ดี มีอาหาร อากาศบริสุทธิ์และน�้าที่เพียงพอ 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบการปลูกพชื ท้ังการเจรญิ
เติบโตท่ีอาจหยุดชะงักและปริมาณผลผลิตท่ีลดลง 
ส่วนในภาคปศุสัตว์พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณอาหารท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะความเครียดของสัตว์จาก
ความร้อน (heat stress) และมีโรคระบาดเพิ่ม
มากขึ้น เช่นเดียวกับภาคประมงท่ีได้รับผลกระทบ
ต่อแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าและระบบนิเวศท่ีเปล่ียนไป
จากการกัดเซาะชายฝั่งและปรากฏการณ์ทะเลกรด

ท้ังนี้ หลังจากการด�าเนินการตามเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Develop-
ment Goals หรือ MDGs) ส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 
2558 องค์การสหประชาชาติ (United Nations 
หรอื UN) ได้เริม่กระบวนการหารอืเพือ่ก�าหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 
Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” และได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
หรือ SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ โดย
เป้าหมายท่ี 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Action) ได้ก�าหนดให้ด�าเนิน
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ ประกอบกบัการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตัวของภูมิภาคท่ีมีความเส่ียง ซึ่งจ�าเป็นต่อ
ความร่วมมือเพือ่พยายามสร้างความตระหนกัรู้และ 
บูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์
ระดับชาติ ความเป็นไปได้ด้วยเจตจ�านงทางการ
เมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีจะสามารถ
จ�ากัดการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกินกว่า 2 
องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงก่อนยุค
อุตสาหกรรมที่ต้องด�าเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  ที่มา: United Nations, 2015. 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543 
เท่ากับ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า (MtCO2e) ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เฉลีย่ต่อประชากรท่ีต�า่กว่าค่าเฉลีย่ของโลกกต็าม แต่
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(ADB) ได้ประเมนิว่า อณุหภมูใินภมิูภาคแถบนีจ้ะเพิม่ 
ขึน้ 4.8 องศาเซลเซยีสภายในปี ค.ศ. 2100 จากระดบั
เฉลีย่ของปี ค.ศ. 1990 ขณะท่ีระดบัน�า้ทะเลเฉลีย่จะ
สูงขึ้น 70 เซนติเมตร และภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแถบนี้จะประสบสภาวะ
อากาศที่แห้งแล้งขึ้นในช่วง 20 - 30 ปีข้างหน้าและ 
หากไม่มีการด�าเนินการใด ๆ ผลกระทบดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี 2543
ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Gross Domestic Product หรือ GDP) ใน
แต่ละปีถึงร้อยละ 6.7 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก
กว่าสองเท่า

ประเทศไทยซึง่ตระหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี
ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2537 
และลงนามให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ซึง่เป็นพธีิสารภายใต้อนสัุญญาฯ เม่ือวนั
ที่ 28 สิงหาคม 2545 จากนั้น ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จงึได้จดัท�ายทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการจดัการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 
และเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สผ. จึงได้จัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 และจากคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ตามล�าดับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทย
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อ 
สภาพภูมิอากาศ ท่ีมุ ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก โดยการพฒันารปูแบบและแนวทางการ
จดัการเมอืงเพือ่มุ่งสู่เมอืงคาร์บอนต�า่ การเพิม่พืน้ท่ีสี
เขยีวในทุกรปูแบบ และการสนบัสนนุการจดัการด้าน
การเกษตรท่ีมีผลประโยชน์ร่วมในการลดก๊าซเรือน
กระจก ตลอดจนการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่ง
เสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าเพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจก

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ยังก�าหนดใหม้ีการปรับ
ตัวเพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติและผล 
กระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์ 
สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล ่วงหนา้ท่ี

แผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593
ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่มี
ผลต่อบริบทกำรพัฒนำ

รวดเร็ว แม่นย�า และมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบท้ังใน
เชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือ
กับพิบัติภัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมท้ัง
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยท้ัง
ระบบ โดยค�านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประชาชน ชมุชน และเมอืงในการ
รับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศได้มุ่งเป้าสูก่ารลงทุนท่ีเป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการ
นโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดย
เฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
สินค้าและบริการคาร์บอนต�่าเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ 
และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังพัฒนารูป
แบบทางธุรกิจด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พร้อมท้ังมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการ
บรหิารจดัการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศยงัได้ก�าหนดให้พฒันา
และสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ�้าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข 
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเส่ียง
ท่ีมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง 
ภมูอิากาศ ต่อโรคอบุตัใิหม่ โรคอบุตัซิ�า้ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมและเวชศาสตร์ 
เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันทั้งระบบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบก�ากับการ
พัฒนาโดยรวมของประเทศได้อาศัย “วิสัยทัศน์ภาย
ใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี” ท่ีก�าหนดให้ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยท่ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ การด�ารงอยู่อย่าง
มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด�ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน�้า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ด้อยกว่า 
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การทำความเข�าใจต�อแผนแม�บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593
การมีส�วนร�วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC)

แผนการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห�งชาติ

การกำหนดวิสัยทัศน�การพัฒนาจังหวัด/ท�องถิ่น
ภายใต�บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     การจัดทำแผน      พัฒนาจังหวัด/ท�องถิ่น
ภายใต�บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การติดตามและประเมินผล

การรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูล การวิเคราะห�ผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง

การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหล�งงบประมาณ

 ขั้นตอนการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท้ังนี ้ยทุธศาสตร์การเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ปรบัตวัเพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ และการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิโดยมเีป้าหมาย
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีกลไกจัดการเพื่อลดผล 
กระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศในด้าน
ต่าง ๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับ
ผลกระทบสูง โดยมีตัวชี้วัดท้ังท่ีเป็นการลดลงของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และการคมนาคมขนส่ง การลดลงของต้นทุนการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) การมีแผนปฏิบัติการ 
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจ�าเปน็เชน่ การจัดการน�้า 
การเกษตร สาธารณสุข เป็นต้น และการจัดตั้งกลไก
ภายในประเทศเพือ่สนบัสนนุด้านการเงิน เทคโนโลยี 
และการเสริมสร้างศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการด�าเนินการให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดังกล่าวแล้ว การด�าเนิน
การเพือ่ให้แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 สามารถบรูณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดท�าแผนพฒันาจังหวัดแผนพฒันากลุ่ม
จังหวัดหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หน้าท่ีความ 
รบัผดิชอบของหน่วยงานส่วนภมิูภาคในระดบัจงัหวดั 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพนั้น สผ. ร่วมกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จึงได้
ด�าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและด�าเนินงาน
ด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย (Support to the Development and Im-
plementation of the Thai Climate Change 
Policy) ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยได้
จัดท�า คู่มือการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินการตามล�าดับ ดังนี้
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02 
น โ ย บ ำ ย ด้ ำ น
ก ำ ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ส ภ ำ พ ภู มิ อ ำ ก ำ ศ

ข อ ง ไ ท ย
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การขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ไปสู่การ
ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมมีความจ�าเป็น
ท่ีหน่วยงานส่วนกลางซึ่งได้แก่ กระทรวง องค์การ
มหาชน ตลอดจนองค์การรฐัวิสาหกิจต่าง ๆ  จะต้องได้
รบัทราบและท�าความเข้าใจต่อแผนแม่บทรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 
เพือ่ให้เกิดการด�าเนนิการเชงิสาระ (issue based) 
โดยการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการและแผนวิสาหกิจ
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
สาขาตา่ง ๆ ของแผนแม่บทฯ และประสานการ
ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคซึ่งได้แก่
จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยอ�าเภอต่าง ๆ และหน่วย
งานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั 
(อบจ.) เทศบาลในระดับต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง และเทศบาลต�าบล องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (อบต.) ตลอดจนกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
แบบพเิศษ เพือ่ให้เกิดการด�าเนนิการเชงิพืน้ท่ี (area 
based) โดยการจัดท�าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผน
พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ�าเภอ ตลอดจนแผน
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเติบโตท่ี
ปล่อยคารบ์อนต�่าตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593

2.1
แผนแม่บทรองรบักำรเปล่ียน
แปลงสภำพภูมิอำกำศ 
พ.ศ. 2558 - 2593

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และมีกำรเติบโตที่ปล่อย
คำร์บอนต�ำ่ตำมแนวทำงกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน”

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น การจัดท�าแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนวิสาหกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
และองค์การรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาจังหวัดของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
หน่วยงานส่วนท้องถิน่ ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ จะต้องเป็นไปเพือ่ผลต่อการบรรลุถงึ 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท้ังท่ีเป็นเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งไดก้�าหนดเป็น
เป้าหมายระยะส้ัน (พ.ศ. 2559) เป้าหมายระยะกลาง 

นอกจากนี้ ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ แผน
วสิาหกิจ แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาจงัหวดั 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
องค์การรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตามล�าดับ จะต้อง
ท�าความเข้าใจถึงกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งจ�าแนกเป็น
องค์ประกอบและสาขาต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดในแผน
แม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2558 - 2593 ได้แก่

องค์ประกอบที่ 

3
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(capacity building)

เป้าหมาย
•  เป้ำหมำยระยะสั้น (พ.ศ. 2559)
•  เป้ำหมำยระยะกลำง (พ.ศ. 2563)
•  เป้ำหมำยระยะยำว (พ.ศ. 2593) และ
 เป้ำหมำยต่อเนื่อง

(พ.ศ. 2563) และเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) 
ตลอดจนเป้าหมายต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่

1
กำรปรับตัวต่อผลกระทบ

จำกกำรเปลี่ยน
แปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(adaptation)

องค์ประกอบที่

2
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกและส่งเสริม

กำรเติบโตที่ปล่อย
คำร์บอนต�่ำ (mitigation)
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สาขาที่ 6 การตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์ 
มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ และการสร้างความพร้อมและขีดความ
สามารถในการปรับตัวของชุมชน

องค์ประกอบที่ 1 
กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ (adaptation) จ�ำแนกเป็น 6 สำขำ ได้แก่

สาขาที่ 1 การจัดการน�้า อุทกภัย และภัยแล้ง 
มุ่งเน้นการจัดการน�้าอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรน�้า การสร้าง
ความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล้ง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง

สาขาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศให้คงความสมบูรณ์ และการก�ากับดูแลและควบคุมให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สาขาที่ 2 การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ การสร้าง 
ความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร
รายย่อยและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่
การรักษาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

สาขาที่ 3 การท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
การลดความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวต่อปัจจัย
ทางภูมิอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

สาขาที่ 4 สาธารณสุข 
มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรค และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง
ภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ และการป้องกันการเกิดและ
แพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
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สาขาที่ 8 การจัดการเมือง 
มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษ
และกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในเมือง
หลักของประเทศ

องค์ประกอบที่ 2 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโต 
ที่ปล่อยคำร์บอนต�่ำ (mitigation) จ�ำแนกเป็น 8 สำขำ ได้แก่

สาขาที่ 1 การผลิตไฟฟ้า 
มุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่
จะสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอน
ต�่า รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิต
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอน
ต�่า เพื่อน�าไปสู่การลดอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการผลิตพลังงาน

สาขาที่ 2 การคมนาคมขนส่ง 
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ง การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อย
คาร์บอนต�่า รวมถึงการจัดการอุปสงค์การเดินทางตามแนวทาง
การจัดการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน (sustainable transport 
management)

สาขาที่ 7 ภาคป่าไม้ 
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพิ่มพื้นที่ป่า และการเร่ง
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอน

สาขาที่ 3 การใช้พลังงานในอาคาร 
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร และอนุรักษ์
พลังงานโดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

สาขาที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม 
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และการจัดการเพื่อประหยัด
พลังงานและลดของเสีย และการสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม

สาขาที่ 5 ภาคของเสีย 
มุ่งเน้นการลดปริมาณการเกิดของเสียตาม
แนวทาง 3Rs (reduce, reuse,  
recycle) ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย และการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน 
(waste-to-energy)

สาขาที่ 6 ภาคการเกษตร 
มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตรที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วม (co-benefit) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และการลด
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของ
เกษตรกรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการจัดการด้านการลด 
ก๊าซเรือนกระจก
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สาขาที่ 4 แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเจรจาในเวทรีะหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
บูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย และน�าไปสู่การด�าเนินการ 
ที่สมประโยชน์ (win-win)

องค์ประกอบที่ 3 
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (capacity building) 
จ�ำแนกเป็น 4 สำขำ ได้แก่

สาขาที่ 1 การพัฒนาข้อมูล 
งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี 
มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการพัฒนา
เทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาขาท่ี 2 การพฒันากลไกสนับสนุนการด�าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต�่า และกลไกในการขับเคลื่อนภาคี 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

สาขาท่ี 3 การสร้างความตระหนักรู ้และ
เ ส ริม ศั ก ย ภ า พ ด ้ า น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
สภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ  
หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง 
เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ สามารถประเมิน
วิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงมี
องค์ความรู้และศักยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ



26   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     I     27   

ทั้งนี้ องค์ประกอบและสาขาต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ด�าเนนิการซึง่จ�าแนกเป็นการปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(adaptation) ซึ่งครอบคลุมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรค ฯลฯ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) 
จะครอบคลุมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น การผลิตพลังงานทดแทน การปลูกป่า ฯลฯ และการสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity 
building) ซึง่ครอบคลมุถงึการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประสานการด�าเนนิการ
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชน

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดโดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนท้องถิน่นอกเหนอืจากการท�าความเข้าใจต่อแผน
แม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ดงักล่าวข้างต้นแล้ว 
หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดท�าแผนพฒันาจงัหวัดและแผนพฒันาท้องถิน่
ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ควรท�าความเข้าใจต่อนโยบายและแผนท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่

 ก
ยุทธศาสตร�ชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580)

 ข
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

ค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ง 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล�อม 

พ.ศ. 2560 – 2564

จ
แผนการดําเนินงานลด

การเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศไทย 

ฉ
แผนที่นําทางการลดการ

เรือนกระจกของประเทศไทย 
ป� พ.ศ. 2564–2573 

ช
แผนการปรับตัวต�อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห�งชาติ  

ซ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�า 

พ.ศ. 2558-2579

ฌ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579  

ญ
แผนอนุรักษ�พลังงาน 
พ.ศ. 2558-2579 

ฎ
แผนแม�บทการพัฒนาระบบ
ขนส�งที่ยั่งยืนและลดป�ญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ พ.ศ. 2556 – 2573 

ฏ
แผนแม�บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555 – 2574 

ฐ
แผนแม�บทการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559–2564) 

ฑ
ยุทธศาสตร�การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศด�านการเกษตร 

ป� พ.ศ. 2560-2564 

ฒ
(ร�าง) แผนการปรับตัวต�อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด�านสาธารณสุข 
พ.ศ. 2561–2573 

ณ
แผนยุทธศาสตร�อนามัย

สิ่งแวดล�อมแห�งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ฌ
แผนแม�บทอุทยานแห�งชาติ

แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560-2564

ญ
(ร�าง) แผนยุทธศาสตร�การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ด�านการเกษตร 

พ.ศ. 2560-2564

ฎ
ผังประเทศและผังภาค

ฏ
ผังเมืองรวมจังหวัด 
ผังเมืองรวมเมือง 

และผังเมืองรวมชุมชน
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นอกจากนี้ ด้วยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United  
Nations Framework Convention on Climate  
Change: UNFCCC) ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน
ท่ีส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ แผนงานไนโรบี (Nairobi 
Work Program on Impacts, Vulnerabil-
ity and Adaptation to Climate Change: 
NWP) กรอบการด�าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแคนคูน (Cancun 
Adaptation Framework) กลไกระหว่างประเทศ
วอร์ซอส�าหรับการสูญเสียและความเสียหาย (The 
Warsaw International Mechanism for 
Loss and Damage: WIM) ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมที่ประเทศก�าหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) ซึ่งประเทศไทยได้ยื่น 
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยมีเป้าหมายขั้นต�่าท่ีร้อยละ 20 จากกรณีปกติ 
และหากมกีารสนบัสนนุเพิม่เตมิจากกลไกความร่วม
มือระหว่างประเทศท้ังด้านการเงิน การพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ
อย่างเพียงพอ จะสามารถด�าเนินการได้เพิ่มเติม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขั้นสูงท่ีร้อยละ 25 ในการนี้ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2.2
แผนกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศแห่งชำติ

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท�าแผนการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาต ิ(Thailand’s 
National Adaptation Plan: NAP) ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
และจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ท้ังนี้ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติมี วัตถุประสงค ์เพื่อให ้ภาค
สว่นท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ 
บรูณาการประเดน็ด้านการปรบัตวัต่อผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาและใน
พืน้ทีไ่ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ และเกิดการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างเป็นรปูธรรม และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศ รวมท้ังสอดคล้องกับการด�าเนินงานด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบันานาชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหง่ชาติยังมีวัตถุประสงค์เพื่อวาง
รากฐานและพัฒนาแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วน รวม
ท้ังการมส่ีวนร่วมในการผลักดนัให้เกิดการบรูณาการ
แนวทางและมาตรการในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญ ของปัญหา และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
ธุรกิจและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการปรับตัว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างบรูณาการ
และไม่เกิดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน



03 
กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์
และล�ำดับควำมส�ำคัญ
ข อ ง ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศระดับ
จั ง ห วั ด แ ล ะ ท้ อ ง ถ่ิ น   
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การวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือผลต่อการบูรณาการเชิงพื้นท่ี (area based) 
นอกจากจะต้องก�าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามท่ีได้ก�าหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการ
บริหารแบบบนสู่ล่าง (top down) ประกอบกับ
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
จังหวัดและท้องถิ่นซึ่งเป็นการบริหารแบบล่างสู่บน 
(bottom up) แล้ว หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในส่วนภมูภิาค 
ซึ่งได้แกจ่ังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ตลอดจน
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กร

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development)
www.dragageshk.com

3.1 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดและท้องถ่ินภำยใต้บริบทกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

Economic
development

Social
progress

Environmental
responsibility

A fair world

Sustainable
development

A viable
world

A liveable
world

ท้ังนี้ การก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดและ
ท้องถิ่นซึ่งต้องก�าหนดให้มีความสอดคล้องกับแนว
นโยบายการพัฒนาประเทศแบบบนสู่ล ่าง และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด
และท้องถิ่นแบบล่างสู่บนนั้น จะต้องระบุถึงทิศทาง
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งจ�าแนกเป็นสาขา
การเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการค้าและ
การบรกิาร สาขาใดสาขาหนึง่หรอืผสมผสานกนัของ
สาขาต่าง ๆ ซึ่งเปน็ฐานทางเศรษฐกิจท้ังในปัจจุบัน
และในอนาคตของจังหวัดและท้องถิน่นัน้ ๆ  ประกอบ
กับการระบุถึงทิศทางการพัฒนาทางสังคมโดยการ
สร้างความเท่าเทียมในการกระจายผลตอบแทนจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
เหมาะสมและพอเพียง ภายใต้การสงวนรักษาและ
ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
และท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างมีดุลยภาพ

การด�าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัดและท้องถิ่นดังกล่าวข ้างต ้น การจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะต้อง
พิจารณาถึงบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ตลอด
จนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีจ�าเป็นต่อ
การปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (adaptation) การลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ 
(mitigation) และการสร้างขีดความสามารถด้าน
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(capacity building) โดยมีรายละเอียดตามการ
จ�าแนกเป็นองค์ประกอบและสาขาต่าง ๆ ตามท่ีได้
ก�าหนดในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ว่าจังหวัดหรือ 
ท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญ
หรือไม่และอย่างไร นอกจากนี้ การพิจารณาถึง
นโยบายและแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
และท้องถิ่นก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวม
และแผนการด�าเนินงานของจังหวัดและท้องถิ่นใน
บรบิทท้ัง 3 ด้านคอืเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
ท ้องถิ่นภายใต ้บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศท่ีจะด�าเนินการในล�าดับขั้นตอนต่อไป 
เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง และตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ

กำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินเพื่อผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงสังคม และ
กำรสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยกำรพิจำรณำถึงจุดแข็ง  
จุดอ่อน วิกฤต และโอกำสต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
จังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะต้องก�าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งจะก่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable 
development) โดยการผสมผสานระหว่างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) การ
สร้างความเท่าเทียมทางสังคม (social equity) 
และการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม (natural resource and environ-
mental protection) ของจงัหวดัและท้องถิน่นัน้ ๆ  
ท้ังนี้ การวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น ย่อมจ�าเป็นต่อการพิจารณาถึงจุดแข็ง 
(strength) จดุอ่อน (weakness) วกิฤต (threat) 
และโอกาส (opportunity) ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดและ
ท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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การก�าหนดประเด็นการด�า เนินการด ้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) ควรเป็นหน่วยงานหลักท่ี
จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บท
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 -  
2593 ให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่นได้รับทราบ จากนั้น สผ.ร่วมกับหน่วยงานใน
ระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถิน่จะต้องก�าหนดประเดน็
การด�าเนินการโดยการพิจารณาถึงความส�าคัญ  
(importance) และความเร่งด่วน (urgency) 
ในแต่ละสาขาขององค์ประกอบการปรับตัวต่อผล 
ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ
อากาศ (adaptation) องค์ประกอบการลด
การปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกและส ่ง เสริมการ
เติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) และ
อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ร ้า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (capacity building) โดยอาศัยข้อมูล
ท่ีไดม้ีการจัดเก็บและประมวลผลไว้แล้วหรือข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) ท่ีแสดงการเปรียบ
เทียบระหว่างจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ กับภาพรวม
ของภาคหรอืประเทศ ท้ังนี ้สาขาท่ีมีความส�าคญัมาก
และมคีวามเร่งด่วนมากจะถกูก�าหนดให้เป็นประเดน็
ท่ีต้องด�าเนนิการโดยทันที (Do Now) สาขาท่ีมีความ
ส�าคัญมากแต่มีความเร่งด่วนน้อยจะถูกก�าหนดให้
เป็นประเด็นท่ีต้องด�าเนินการในล�าดับต่อไป (Do 
Next) สาขาที่มีความส�าคัญน้อยแต่มีความเร่งด่วน
มากจะถกูก�าหนดให้เป็นประเดน็ท่ีควรด�าเนนิการใน
ท้ายที่สุด (Do Last) และสาขาที่มีความส�าคัญน้อย
และมคีวามเร่งด่วนน้อยจะถกูก�าหนดให้เป็นประเดน็
ที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ (Do Never)

3.2 
กำรล�ำดับควำมส�ำคัญของ
กำรด�ำเนินกำร

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและ 
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเร�งด�วน (Urgency)
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ดำเนินการลำดับต�อไป
(Do Next)

1
ต�องดำเนินการทันท ี

(Do Now)

4
ไม�ต�องดำเนินการ

(Do Never)

3
ดำเนินการท�ายสดุ

(Do Last)
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ล�าดับการด�าเนินการ  ความส�าคัญ ความเร่งด่วน

1 ต้องด�าเนินการทันที (Do Now) มาก มาก

2 ด�าเนินการล�าดับถัดไป (Do Next) มาก น้อย

3 ด�าเนินการท้ายสุด (Do Last) น้อย มาก
 
4 ไม่ต้องด�าเนินการ (Do Never) น้อย น้อย

การวิเคราะห์ล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการ (Prioritization Matrix)
ที่มา: www.businesssetfree.com

การวิเคราะห์ล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการ
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จังหวัดน่านจึงควรก�าหนดให้มีการด�าเนินการปรับตัวตอ่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation) ในสาขาการจัดการน�้า อุทกภัยและภัยแล้ง และสาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
และการด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) 
ในสาขาป่าไม้ เป็นสาขาที่ต้องด�าเนินการโดยทันที (Do Now) ซึ่งการด�าเนินการในสาขาดังกล่าวนอกจาก
จะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยท่ีสาขาป่าไม้จะน�ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการ
จัดการน�้า อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารตามล�าดับ 
นอกจากนี้ การด�าเนินการในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ การ

การบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
ที่มา: กรมป่าไม้

กรณีตัวอย่างของจังหวัดน่าน

ซึ่งมีพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร แต่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงถึงร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด และมี
พืน้ท่ีป่าไม้ซึง่เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารของแม่น�า้น่านท่ีไหลลงสู่ภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทย 
โดยมีปริมาณน�้าประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา การขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ส่งผลต่อการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดนา่น และน�ามาซึ่ง
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับ

ด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัดน่านในการพัฒนาให้เป็น “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติ
สมบูรณ์ การเกษตรม่ังคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเท่ียวยั่งยืน” จังหวัดน่านจ�าเป็นต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหา
การบกุรกุท�าลายและอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าไม้เพือ่ให้คงความอดุมสมบรูณ์และแก้ไขป้องกนัปัญหาจากภยัทาง
ธรรมชาต ิซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวยงัจะส่งผลต่อการเป็นแหล่งดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก (carbon sink) ของ
ประเทศไทยในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ท่องเท่ียว การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการตัง้ถิน่ฐานและความมัน่คงของมนษุย์ในการปรบัตวัต่อ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (adaptation) และภาคการเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) ของจังหวัดน่านอีกด้วย

การก�าหนดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน

ภาคป�าไม�

การจัดการนํ้า
อุทกภัยและภัยแล�ง

การเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหาร ภาคการเกษตร

การท�องเที่ยว

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การตั้งถิ่นฐานและความ
มั่นคงของมนุษย�

การจัดการเมือง

สาธารณสุข ภาคของเสีย

ความเชื่อมโยงการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน

Do Next
• การท�องเที่ยว
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคง
  ของมนุษย�
• ภาคการเกษตร

Do Now
• การจัดการน้ำ อุทกภัย และ
  ภัยแล�ง
• การเกษตรและความมั่นคงทาง
  อาหาร
• ภาคป�าไม�

Do Never
• การผลิตไฟฟ�า
• การคมนาคมขนส�ง
• การใช�พลังงานภายในอาคาร
• ภาคอุตสาหกรรม

Do Last
• สาธารณสุข
• ภาคของเสีย
• การจัดการเมือง
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ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5%

ป่าไม้เพิ่มขึ้น 0.5-5%

ป่าไม้คงที่

ป่าไม้ลดลง 0.5-5%

ป่าไม้ลดลงมากกว่า 5%
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กรณีตัวอย่างเทศบาลเมืองน่าน

ซึง่มพีืน้ท่ี 7.6 ตารางกิโลเมตร เป็นชมุชนเมอืงขนาดกลางท่ีมบีทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและศลิปวฒันธรรม
ของจังหวดั แต่กมี็ปัญหาผลกระทบโดยตรงจากการบกุรกุท�าลายพืน้ท่ีป่าไม้จนก่อให้เกิดอทุกภยัท่ีสร้างความ
เสียหายร้ายแรงบ่อยครัง้ นอกจากนี ้เทศบาลเมอืงน่านยงัมปัีญหาโดยท่ัวไปของเมอืงเช่น ปัญหาความคบัคัง่
ของการจราจร การขาดแคลนพืน้ท่ีสีเขยีว และการจดัการของเสียโดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าจดัขยะ ฯลฯ ด้วย
วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา 
ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” เทศบาลเมืองน่านจึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองคาร์บอนต�่า (low 
carbon city) โดยการส่งเสรมิการเดนิทางท่ีไม่ใช้เครือ่งยนต์ (non-motorized vehicles) การเพิม่พืน้ท่ี
สีเขยีวของเมอืง และการจดัการของเสียอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึง่ย่อมส่งผลต่อการเป็นเมอืงต้นแบบของการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ของเมอืงขนาดกลางในประเทศไทยต่อไป
เทศบาลเมืองน่านจึงควรก�าหนดการด�าเนินการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation) ในสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และการด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) ในสาขาของเสีย และสาขาการจัดการ 
เมือง เป็นสาขาที่ต้องด�าเนินการโดยทันที (Do Now) ซึ่งการด�าเนินการในสาขาดังกล่าวนอกจากจะมีความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยท่ีสาขาการจัดการเมืองจะส่งผลเชื่อมโยงต่อการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของ
มนุษย์ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การด�าเนินการในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวยังมี
ความเชือ่มโยงกบัสาขาท่ีเกีย่วข้องอืน่ ๆ  ได้แก่ การท่องเท่ียว สาธารณสุข และการคมนาคมขนส่ง ในการปรบั
ตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (adaptation) และภาคการเกษตรในการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกและการส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ (mitigation) ของเทศบาลเมืองน่านอกีด้วย
ท้ังนี้ ประเด็นการด�าเนินการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควร
ก�าหนดให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุผลท่ีการด�าเนินการในระดับจังหวัดจะครอบคลุมท้ังพื้นท่ี
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และพื้นท่ีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีเมืองและ
ชนบท ในขณะท่ีการด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีบทบาท
ความส�าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้น ๆ การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบท
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศจงึจ�าเป็นต้องก�าหนดให้มคีวามเชือ่มโยงและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั ดงั
เช่นการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน ในสาขาป่าไม้ ตามองค์ประกอบ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) จะส่งผลท่ี 
เชื่อมโยงโดยตรงกับการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองน่าน ในสาขา
การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ตามองค์ประกอบการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (adaptation) เป็นต้น

การจัดการเมือง

ภาคของเสีย การตั้งถิ่นฐานและ
ความมั่นคงของ

สาธารณสุข

คมนาคมท�องเที่ยว

Do Next
• การท�องเที่ยว
• สาธารณสุข
• คมนาคมขนส�ง
• เกษตรและความมั่นคง
  ทางอาหาร

Do Now
• การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคง
  ของมนุษย�
• ของเสีย
• การจัดการเมือง

Do Never
• การผลิตไฟฟ�า
• การใช�พลังงานในอาคาร
• ภาคอุตสาหกรรม

Do Last
• การจัดการน้ำ
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• ภาคของเสีย
• ภาคเกษตร
• ภาคป�าไม�

ปัญหาอุทกภัย
ในเทศบาลเมืองน่าน
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42   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐานโดยท่ัวไปซึ่งได้แก่ สภาพภูมิประเทศ การบริหาร
ปกครอง ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด
และท้องถิ่นซึ่งได้แก่ การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ปริมาณขยะและน�้าเสีย ฯลฯ จะมุ่ง
เน้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใช้ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ
และประมวลไว้แล้วหรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยงานราชการและองค์การ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และท�าการรวบรวมและประมวลโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติและส�านักงานสถิติจังหวัด 
นอกจากนีย้งัมีข้อมูลสถติท่ีิส�านกังานสถติแิห่งชาตแิละส�านกังานสถติจิงัหวัดได้ท�าการส�ารวจและจดัเกบ็ โดย
มีเอกสารรายงานทางสถิติที่ส�าคัญได้แก่

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
เป็นสถิติข้อมูลรายปีประกอบด้วย สถิติประชากร 
แรงงาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพ 
สวัสดิการสังคม รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 
บญัชปีระชาชาต ิการเกษตร การป่าไม้ และการประมง 
อตุสาหกรรม พลงังาน การค้าส่ง ค้าปลกี และการค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่ง การส่ือสาร การท่องเท่ียว 
การประกันภัย การคลัง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และอุตุนิยมวิทยา

สมุดรายงานสถิติจังหวัด 
เป็นสถิติข้อมูลรายปีประกอบด้วย สถิติประชากร 
แรงงาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขภาพ สวัสดิการสังคม รายได้และรายจ่ายของ 
ครัวเรือน บัญชีประชาชาติ การเกษตร การป่าไม้ 
และการประมง อุตสาหกรรม พลังงาน การขนส่ง 
การส่ือสาร การท่องเท่ียว การประกันภัย การ
คลัง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
อุตุนิยมวิทยา

สำามะโนประชากรและเคหะ 
เป็นสถิติข้อมูลที่มีรอบระยะของการจัดท�าทุก 10 ปี 
ในปี พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533, 2543 
และ 2553 ประกอบด้วย สถิติประชากร ระดับการ
ศึกษา สถานภาพการสมรส จ�านวนบุตร สถานภาพ
การท�างาน สถานท่ีเกิด การย้ายถิ่น ประเภทท่ีอยู่
อาศัย ขนาดของครัวเรือน การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
การใช้เชื้อเพลิง การใช้ส้วม แหล่งท่ีมาของน�้าดื่ม 
และการเป็นเจ้าของเครือ่งใช้และอปุกรณ์เทคโนโลยี

สำามะโนการเกษตร
เป็นสถิติข้อมูลที่มีรอบระยะของการจัดท�าทุก 10 ปี 
ในปี พ.ศ. 2536, 2546 และ 2556 ประกอบด้วย 
ลกัษณะการด�าเนนิงานของผู้ถอืครอง สถานภาพของ
ผู้ถอืครอง ลกัษณะการถอืครอง การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
ข้าว ยางพารา พชืไร่ พืชผกั สมุนไพร และไม้ดอก ไม้
ประดับ พืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่า ปศุสัตว์ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นท่ีน�้าจืด การใช้ปุ๋ยและการ
ป้องกัน/ก�าจัดศัตรูพืช การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ 
แรงงานสัตว์ และอุปกรณ์ การขนส่งเพื่อการเกษตร 
การจ้างลกูจ้างท�างานเกษตรและลกัษณะการท�างาน 
ลักษณะด้านประชากรของผู้ถือครองท�าการเกษตร
และสมาชิกในครัวเรือน การศึกษาและการเป็น
สมาชิกองค์กรด้านการเกษตร รายได้และหนี้สินของ
ครัวเรือนผู้ถือครองท�าการเกษตร

สำามะโนอุตสาหกรรม
เป็นสถิติข้อมูลท่ีมีรอบระยะของการจัดท�าทุก 10 
ปี ในปี พ.ศ. 2540, 2550, 2555 (เริ่มจัดท�าเป็น
ส�ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรมทุก 5 ปี) และ 2560 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�าเนินการ
ของสถานประกอบการ จ�าแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ และประเภทอุตสาหกรรม

สำามะโนธุรกิจทางการค ้าและธุรกิจ
ทางการบริการ 
เป็นสถิติข้อมูลที่มีรอบระยะของการจัดท�าทุก 10 ปี 
ในปี พ.ศ. 2545, 2555 (เริม่จดัท�าเป็นส�ามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรมทุก 5 ปี) และ 2560  ประกอบ
ด้วย จ�านวนสถานประกอบการ จ�าแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้ง สัดส่วนการร่วมทุน 
ขนาด รายรับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ท้ังนี ้รายงานสถติริายปีประเทศไทยและสมดุรายงาน
สถิติจังหวัดซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ จะ
เป็นการรวบรวมสถิติจากการบันทึกทางทะเบียน 
(registration) ของหน่วยงานราชการและองค์การ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนราษฎร์ซึ่งส�านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เก็บรวบรวม
จากการแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า และย้ายออก จึง
เป็นข้อมูลรายปีท่ีสามารถน�ามาศึกษาวิเคราะห์การ
เปลีย่นแปลงจากอดตีถงึปัจจบุนั และเพือ่ให้สามารถ
คาดการณแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ตามท่ีต้องการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางทะเบียน
ดังเช่นทะเบียนราษฎร์จะมีความคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง เนื่องจากจะมีท้ังประชากรท่ีย้ายเข้า
และย้ายออกโดยไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน
ราษฎร์ให้ตรงกับความเป็นจริง การใช้สถิติจากการ
บันทึกทางทะเบียนจึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากการท�าส�ามะโน (census) ซึ่งส�านักงาน
สถติแิห่งชาตไิด้จดัท�าส�ามะโนท่ีส�าคญั ได้แก่ ส�ามะโน
ประชากรและเคหะ ส�ามะโนการเกษตร ส�ามะโน
อตุสาหกรรม และส�ามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ หรือท่ีได้จัดท�ารวมกันเป็นส�ามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ข้อมูลสถิติตามท่ีปรากฏใน
ส�ามะโนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นข้อมูลสถิติที่ได้จากการ
แจงนบัโดยเจ้าหน้าท่ี จึงถอืได้ว่าเป็นข้อมูลท่ีตรงตาม
ความเป็นจริง แต่เนื่องจากการท�าส�ามะโนเป็นการ
ด�าเนินการท่ีต้องใช้บุคลากรและงบประมาณเป็น
จ�านวนมาก ประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
จงึได้ก�าหนดให้มีการจดัท�าส�ามะโนทุกรอบระยะ 10 
ปี ดงัเช่นส�ามะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย
ได้จัดท�าในปี พ.ศ. 2533, 2543 และ 2553 ใน
ขณะที่ส�ามะโนการเกษตรได้จัดท�าในปี พ.ศ. 2536, 
2546 และ 2556 ตามล�าดับ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นฐานโดย
ท่ัวไปของจงัหวัดและท้องถิน่ ตลอดจนข้อมูลเกีย่วกบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจค้นหาได้จาก
เว็บไซด์ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่
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แหล่งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ข้อมูล เว็บไซต์

ประชากร

- ทะเบียนราษฎร์  http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/

- ส�ามะโนประชากร  2543  http://popcensus.nso.go.th/table_stat.php?yr=2543

                               2553  http://popcensus.nso.go.th/table_stat.php?t=t1&yr=2553

เศรษฐกิจ

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional

  http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html

การใช้ที่ดิน http://www.oae.go.th/view/1/การใช้ที่ดิน/TH-TH

- การใช้ที่ดิน UShttp://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries14.html

ภูมิอากาศ

- น้�าฝน อุณหภูม ิ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html

การเกษตร http://www.oae.go.th/view/1/ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร/TH-TH

- การผลิตสินค้าเกษตร http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries14.html

ป่าไม้

- อุทยานแห่งชาติ https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

- ป่าสงวนแห่งชาติ http://forestinfo.forest.go.th/55/National_Forest.aspx

ชลประทาน

- พื้นที่ชลประทาน http://www.agriinfo.doae.go.th/year56/general/irrigation/irr55.pdf

อุตสาหกรรม

- โรงงานอุตสาหกรรม http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries16.html

การท่องเที่ยว

- นักท่องเที่ยว http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html

- อุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp 

พลังงาน

- ไฟฟ้า http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries18.html

- น้�ามันเชื้อเพลิง http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries17.html

คมนาคม

- จ�านวนรถยนต์จดทะเบียน  http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

ของเสีย

- การส�ารวจขยะมูลฝอย http://www.pcd.go.th/Info_Serv/roadmapWaste.html

*ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติท่ีได้มีการจัดเก็บและ
ประมวลไว้แล้วหรือข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย
โดยท่ัวไป จะเป็นข้อมูลท่ีอ้างอิงตามขอบเขตการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งจ�าแนกเป็นจังหวัด 
อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน ดงันัน้ ข้อมูลสถติท่ีิมีความ
จ�าเป็นต่อการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการจัดท�าแผน
พัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเทศบาลซึ่งมี

ขอบเขตการบริหารปกครองท่ีแตกต่างจากขอบเขต
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงมักมีปัญหาจาก
การขาดข้อมูลสถิติท่ีเพียงพอ ถูกต้อง และมีความ
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การรวบรวมและ
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนา 
ท ้องถิ่นภายใต ้บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศจงึอาจต้องอาศยัการพจิารณาเทียบเคยีงกบั
ข้อมูลสถิติของอ�าเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลนั้น ๆ 

นอกจากนี้ ยังอาจต้องพิจารณาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ
ความเป็นเมือง (urbanized area) ที่แท้จริงของ
เทศบาล เนือ่งจากพ้ืนท่ีท่ีมสีภาพความเป็นเมอืงท่ีแท้
จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าพื้นที่ตามขอบเขตการ
บริหารปกครองของเทศบาลนั้น ๆ

ทั้งนี้ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ
ดังกล่าวขา้งตน้ นอกจากการจัดท�าในรูปของตาราง 
(table) เพื่อแสดงสภาพการเปลี่ยนแปลงในระยะ 
10 - 20 ปีในอดีตแล้ว การประมวลผลข้อมูลในรูป
ของแผนภมูต่ิาง ๆ  ได้แก่ กราฟเส้น (line) กราฟแท่ง 
(bar) และกราฟวงกลม (pie) ตลอดจนการประมวล
ผลข้อมูลในรูปแบบเลขนิเทศ (graphic) บนแผนที่
ฐาน (base map) ย่อมจะช่วยให้การศกึษาวเิคราะห์
ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงในอดีต ตลอดจนแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระยะ 10 - 20 
ปีในอนาคตนั้น สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

กำรรวบรวมและประมวลผลข ้อมูลเชิง
ปริมำณควรจัดท�ำในรูปของตำรำง (table) 
และแผนภูมต่ิำง ๆ  ได้แก่ กรำฟเส้น (line) กรำฟ
แท่ง (bar) และกรำฟวงกลม (pie) ตลอดจน
กำรประมวลผลข้อมูลในรูปแบบเลขนิเทศ 
(graphic) บนแผนที่ฐำน (base map) เพื่อ
ให้กำรศกึษำวิเครำะห์สภำพกำรเปลีย่นแปลง
ในอดีต และแนวโน้มที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจได้อย่ำง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

พ.ศ. กาญจนบุรี (+28 ม.รทก.) ทองผาภูมิ (+99 ม.รทก.)

2536 28.0 26.3

2537 28.1 26.6

2538 28.0 26.6

2539 27.7 26.6

2540 28.6 26.8

2541 29.2 27.7

2542 27.6 26.4

2543 27.8 26.5

2544 28.3 26.9

2545 28.3 27.1

2546 28.0 26.7

2547 28.2 26.9

2548 28.3 27.2

2549 28.3 26.9

2550 28.1 26.9

2551 27.9 26.4

2552 28.3 26.7

2553 29.2 27.9

2554 27.9 26.4

2555 28.9 27.3

2556 28.5 27.0

ตัวอย่างตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2536 - 2556

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (หน่วย: องศาเซลเซียส)
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ตัวอย่างแผนภูมิแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2536 - 2556

นอกจากนี้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที ่(spatial analysis) อาจอาศัยภาพสัญญาณ
ดาวเทียมของส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภมูสิารสนเทศ (GISTDA) และแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 
50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร รวมท้ังแผนท่ีท่ีจัดท�า
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือส�านักงานโยธา 
ธิการและผังเมืองจังหวัด ประกอบกับรายงานการ
วางและจดัท�าผงัประเทศ ผงัภาค ผงัเมืองรวมจงัหวดั 
และผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนของจังหวัดนั้น ๆ 

ท้ังนี้ การรวบรวมและวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีจะมีความ
จ�าเป็นท่ีผู้จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัและท้องถิน่ภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจด�าเนิน
การส�ารวจภาคสนามโดยสังเขป (windshield 
survey) เพื่อให้เหน็ถึงสภาพความเป็นจริงทีไ่ด้เกิด
ขึ้นในพื้นที่ และเข้าร่วมในเวทีการประชุมเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้เกิด
ขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ

การส�ารวจภาคสนามในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
และสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่
ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 10 - 20 ปี และการคาด
การณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์
ปกติ (Business as Usual หรือ BAU) ในระยะ 
10 - 20 ปีในอนาคต ทั้งนี้ การคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงในอนาคตอาจใช้แบบจ�าลองต่าง ๆ  

เช่น แบบจ�าลองเส้นตรงหรือแบบจ�าลองเลขคณิต 
(linear or arithmetic model) แบบจ�าลองเส้น
โค้งหรือแบบจ�าลองเรขาคณิต (exponential or 
geometric model) ฯลฯ โดยการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมตามสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีได้เกิด
ขึ้นในระยะ 10 - 20 ปีในอดีต

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลูอาจประสบปัญหาการขาดข้อมลูหรอืความน่า
เชื่อถือของข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การด�าเนินการ
อาจจ�าเป็นต่อการเทียบเคยีงและการเชือ่มโยงข้อมลู
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน การส�ารวจ จัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลทีจ่ัดเก็บขึ้นใหม่หรือข้อมูลปฐมภูมิ (primary 
data) อาจกระท�าได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ�าเป็น 
เนื่องจากต้องใช้บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และระยะเวลาในการด�าเนินการดังกล่าวเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ ประสบการณ์จากการด�าเนินการ

โครงการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัและท้องถิน่ภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
และท้องถิ่นน�าร่องพบถึงความยากล�าบาก และต้อง
ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเข้าถงึข้อมูลซึง่
ส�ารวจและจัดเกบ็โดยหน่วยงานราชการและองค์การ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ได้ท�าการส�ารวจและ
จัดเก็บไว้นั้นมักมีรายละเอียดและรอบระยะเวลา
ของการจัดเกบ็ท่ีแตกต่างกนั หรอืเป็นข้อมูลท่ีไม่เป็น
ปัจจุบัน ท�าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือเปรียบเทียบ 
และสร้างความเชื่อถือให้เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
อย่างกว้างขวางได้

ข้อมูลอดีตถึงปัจจุบัน การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปกติ (Business as Usual หรือ BAU) 

กำรวิเครำะห์ข้อมลูเชงิปริมำณจะท�ำให้สำมำรถคำดกำรณ์แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงตำมสภำพกำรณ์ปกติ (Business as Usual หรือ BAU) 
และสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงถูกต้อง
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การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ�าเป็น
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
(stakeholder) ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดท�าแผน
พัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบท
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศสามารถครอบคลมุ
ประเด็นเนื้อหาสาระได้อย่างกว้างขวาง อีกท้ังการ
เข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังจะ
ช่วยให้การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สามารถบูรณาการการด�าเนินการให้เปน็ไปตาม 
องค์ประกอบและสาขาต่าง ๆ  ของแผนแม่บทรองรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 
2593 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเข้า
มามส่ีวนร่วมของผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องยงัจะช่วยลดหรอื
ขจัดปัญหาความขดัแย้งระหว่างภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ต่าง ๆ  และจะช่วยน�ามาซึ่งความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการด�าเนินการให้เปน็ไปตามแผนพัฒนา
จังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศดังกล่าวอีกด้วย

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
(stakeholder) จะช่วยให้กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
จังหวัดและท้องถ่ินภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศสำมำรถบูรณำกำรกำรด�ำเนิน
กำรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบและสำขำต่ำง ๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังจะช่วยลดหรือขจัด
ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงภำคส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่ำง ๆ และน�ำมำซึ่งควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
ในกำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมแผนพฒันำจงัหวัด
และท้องถ่ินภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ

การวิเคราะห์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder 
analysis) จะพิจารณาจากประเด็นการด�าเนินการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด
และท้องถิ่น โดยอาจจ�าแนกเป็นหนว่ยงานภาครัฐ
ทั้งที่เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น องค์การรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม นอกจากนี้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องยังอาจ
รวมถึงผู ้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและระดับท้อง
ถิ่น ตลอดจนนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันการ
ศกึษาท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีภาคและจงัหวดันัน้ ๆ  ด้วย ท้ังนี้ 
การก�าหนดผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการ
ด�าเนินการควรพิจารณาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงใน
แนวตัง้ (vertical linkage) ระหว่างหน่วยงานส่วน
กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการเชื่อม
โยงในแนวราบ (horizontal linkage) ระหว่าง
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในจังหวัดและท้องถิ่น

นัน้ ๆ  เมือ่สามารถก�าหนดผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องหลกัได้
แล้ว อาจจะจัดตัง้ขึน้เป็นคณะท�างานของจังหวัดหรอื 
ท้องถิ่น หรือใช้กลไกคณะท�างานในพื้นท่ีท่ีมีอยู ่
แล้วเพื่อเป็นส่วนประสานงานหลักในการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดและท้อง
ถิ่นนั้น ๆ

ท้ังนี ้การวิเคราะห์ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องอาจจะพจิารณา
จากการมีอ�านาจหน้าที่ (Power) และการมีส่วนได้
ส่วนเสีย (Interest) ที่มีต่อประเด็นการด�าเนินการ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด
และท้องถิ่น โดยผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่มากและมีส่วนได้
ส่วนเสียมากจะถูกก�าหนดให้เป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลัก
ในการด�าเนินการซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกันอย่าง 
ใกล้ชิด ในขณะที่ผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่มากแต่มีส่วนได้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder analysis)
ที่มา: en.wikipedia.org

สนับสนุน

มีความเข�าใจ
ร�วมกัน

บทบาทหลัก

มีความร�วมมือ
อย�างใกล�ชิด

บทบาทรอง

มีการช�วยเหลือ
อย�างต�อเนื่อง

คัดค�าน

มีการให�ข�อมูล
อย�างสม่ำเสมอ

อำ
นา

จห
น�า

ที่

ส�วนได�ส�วนเสีย

ล�าดับความส�าคัญ  อ�านาจหน้าที ่ การมีส่วนได้ส่วนเสีย

1) บทบาทหลัก มาก มาก

2) สนับสนุน มาก น้อย

3) ต่อต้าน น้อย มาก

4) บทบาทรอง น้อย น้อย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder analysis)

ส่วนเสียน้อยจะถูกก�าหนดให้เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจร่วมกัน ส่วนผู ้ท่ีมีอ�านาจ
หน้าท่ีน้อยและเป็นผูมี้ส่วนได้สว่นเสียน้อยจะถูก
ก�าหนดให้เป็นผู้ท่ีบทบาทรองซึ่งจะต้องมีการช่วย
เหลืออย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่
น้อยแต่เป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมากจะเป็นผู้ท่ีคดัค้าน
ซึ่งจะต้องมีการให้ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

ท้ังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นการ
ด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งอาจจ�าแนกเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือผู้ท่ีได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
โดยตรง (key stakeholder) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระดบัหลกั (primary stakeholder) และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องระดับรอง (secondary stakeholder) 

อีกท้ังยังอาจจ�าแนกเป็นหน่วยงานภาครัฐ (public 
sector หรือ state) ภาคเอกชน (private sec-
tor) และภาคประชาสังคม (civil society) ซึ่งอาจ
เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน ผู้ที่วางตัวเป็นกลาง และผู้ที่ 
ต่อต้านขัดขวาง จะมีรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ท่ีแตกต่างกนัตัง้แต่การมีความสัมพนัธ์เชือ่มโยงแบบ
แนบแน่น การมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบปกติ 
การมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเปราะบาง การมี
อทิธิพลครอบง�าอกีฝ่ายหนึง่ การมคีวามขัดแย้งหรอื
เป็นปรปักษ์ต่อกนั และการขาดความสัมพนัธ์ท่ีเคยมี
ต่อกันมาก่อน เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม การก�าหนดผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
แต่ละประเด็นการด�าเนินการควรพิจารณาให้เกิด
ดุลยภาพท้ังโดยการสร้างสรรค์การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (economy) การสร้างเสริมความ
เท่าเทียมทางสังคม (equity) และการสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (environ-
ment) เพื่อให้สามารถบรรลุผลต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (sustainable development) ต่อไป  
ดังเช่นในกรณีของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของ
จงัหวดัน่านเพือ่ให้เป็นแหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก 
(carbon sink) นอกเหนอืจากหน่วยงานท่ีมบีทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งได้แก่ ส่วนจัดการต้นน�้า 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธ์ุพชืแล้ว ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่มา: Capacity WORKS, GIZ, 2011

กับประเด็นดังกล่าวจะได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ภาค
ประชาสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์จาก
การด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดและท้องถิน่น�าร่องพบว่า มปัีญหาด้านการส่ือ
ความเข้าใจในระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีประกอบ
ด้วยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน 
ท้องถิน่ และระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละ
ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและพื้นฐานท่ีแตกต่าง
กัน ดังนั้น การใช้เทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมายจึงเป็นส่ิงท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็น
อย่างยิ่ง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาภาคป่าไม้ จังหวัดน่าน

บทบาทรอง
• เกษตรจังหวัด
• ชลประทานจังหวัด
• องค�กรเอกชน

บทบาทหลัก
• ทรัพยากรธรรมชาติและ
  ส่ิงแวดล�อมจังหวัดน�าน
• หน�วยจัดการต�นน้ำ

สนับสนุน
• พัฒนาชุมชนจังหวัด
• ธนาคารเพ่ือการเกษตร
• เกษตรกร

คัดค�าน
• บริษัทเอกชนที่ส�งเสริม
  การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
• ผู�บุกรุกพื้นที่ป�าไม�
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ปัญหำด้ำนกำรสื่อควำมเข้ำใจในระหว่ำงหน่วย
งำนภำครัฐที่ประกอบด้วยหน่วยงำนส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถ่ิน และระหว่ำงหน่วย
งำนภำครัฐกับภำคเอกชน ตลอดจนภำคส่วน
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เนื่องจำกแต่ละภำคส่วนมี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจและพื้นฐำนที่แตกต่ำงกัน 
จ�ำเป็นต่อกำรใช้เทคนิคกำรส่ือสำรที่เหมำะสม
กับกลุม่เป้ำหมำยซึง่เป็นส่ิงทีต้่องให้ควำมส�ำคญั
เป็นอย่ำงยิ่ง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาภาคป่าไม้ จังหวัดน่าน

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจจะด�าเนินการควบคู่
กันไป หรือด�าเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก่อนได้โดยให้พิจารณาตามบริบทของพื้นที่เป็นส�าคัญ เช่น หาก
จงัหวดัหรอืท้องถิน่ใดมีภาคเีครอืข่ายท่ีกว้างขวางกส็ามารถวเิคราะห์ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องก่อน แล้วจึงรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ๆ ต่อไป

ผู�มีบทบาทหน�าที่รับผิดชอบ

ภาคประชาสังคม

ป�าไม�

ภาคเอกชน ภาครัฐ

  1 ทสจ.น�าน
  2 หน�วยจัดการต�นน้ำ
  3 สนง.อุทยานแห�งชาติ
  4 ฮักเมืองน�าน
  5 ป�ดทองหลังพระ
  6 แม�ฟ�าหลวง
  7 สนง.เกษตรจังหวัดน�าน
  8 สนง.ชลประทานจังหวัดน�าน
  9 ธกส.น�าน
10 เกษตรกร
11 บริษัทเอกชน
12 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
13 สนง.ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องรอง

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องหลัก

12
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13
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Issue at
stake and
objective

Key stakeholders

Primary stakeholders 

Secondary stakeholders 

V

Private sector State

Civil society

V

ผู�ได�รับประโยชน�หรือ
ผลกระทบโดยตรง

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง
ระดับรอง

ความสัมพันธ�ใกล�ชิด

ความสัมพันธ�ห�างๆ
หรือยังไม�ชัดเจน

ลูกศรแสดงทิศทาง
ของผู�กำหนด (ผู�นำ)

ความสัมพันธ�ใกล�ชิด
แต�มีความขัดแย�ง

V



06 
ก ำ ร จั ด ท� ำ แ ผ น
พั ฒ น ำ จั ง ห วั ด แ ล ะ
ท้อง ถ่ินภำยใต้บริบท
ก ำ ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ส ภ ำ พ ภู มิ อ ำ ก ำ ศ



56   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     I     57   

ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (adaptation) การลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคารบ์อนต�่า (mitigation) และ
การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (capacity building) โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1) การจัดการน�้า อุทกภัยและภัยแล้ง มีแนวทาง
การด�าเนินงานประกอบด้วย การจัดการน�้าอย่าง
บูรณาการ การสร้างความพร้อมในการรับมือและ
ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และการ
จัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง

องค์ประกอบที่ 1 

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation) จำาแนกเป็น 6 สาขา ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation)

องค์ประกอบที่ 2 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต�่า (mitigation)

องค์ประกอบที่ 3
การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (capacity building)

2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มีแนวทาง
การด�าเนินงานประกอบด้วย การจัดการความเส่ียง
จากภยัธรรมชาต ิการสร้างความพร้อมในการรบัมอื
และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และ
การรักษาความมั่นคงทางอาหาร

3) การท่องเที่ยว มีแนวทางการด�าเนินงานประกอบ
ด้วย การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และการลดความเสี่ยงต่อ
ปัจจัยทางภูมิอากาศ

4) สาธารณสุข มีแนวทางการด�าเนินงานประกอบ
ด้วย การเฝ้าระวังและป้องกันโรคและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางการ
ด�าเนินงานประกอบด้วย การสงวนรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความ
สมบูรณ์ และการก�ากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

6) การต้ังถิ่นฐานและความม่ันคงของมนุษย์ มแีนวทาง 
การด�าเนินงานประกอบด้วย การลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และการสร้างความ
พร้อมและขดีความสามารถในการปรบัตวัของชมุชน

แผนแม่บท
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 

2558 - 2593
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องค์ประกอบที่ 2 

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่ปล่อย
คำร์บอนต�่ำ (mitigation) จ�ำแนกเป็น 8 สำขำ ดังนี้

1) การผลติไฟฟ้า มแีนวทางการด�าเนนิงานประกอบ
ด้วย การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการ
บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปล่อยคาร์บอนต�่า

2) การคมนาคมขนส่ง มีแนวทางการด�าเนินงาน
ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพของการเดิน
ทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ
คมนาคมขนส ่ง ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและปล ่อย
คาร์บอนต�่า และการจัดการอุปสงค์การเดินทาง

3) การใช้พลังงานภายในอาคาร มีแนวทางการ
ด�าเนินงานประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลงังานภายในอาคาร และการลดการใช้พลงังาน
ภายในอาคาร

4) ภาคอุตสาหกรรม มีแนวทางการด�าเนินงาน
ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตและลดของเสีย การสนับสนุนการผลิตและการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม และการ
ส่งเสรมิการลงทุนภาคอตุสาหกรรมท่ีปล่อยคาร์บอน
ต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5) ภาคของเสีย มีแนวทางการด�าเนินงานประกอบ
ด้วย การลดปริมาณการเกิดของเสีย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการของเสียและสนับสนุนการ
เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน

6) ภาคการเกษตร มแีนวทางการด�าเนนิงานประกอบ
ด้วย การจัดการด้านการเกษตรท่ีปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต�่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม และการ
สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

7) ภาคป่าไม ้มีแนวทางการด�าเนินงานประกอบด้วย 
การส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคป่าไม้ และ
การสนบัสนนุบทบาทความร่วมมอืจากภาคเอกชนใน
การสงวนรักษา อนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่า

8) ภาคการจัดการเมือง มีแนวทางการด�าเนินงาน
ประกอบด้วย การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
พัฒนาต่าง ๆ ในเมืองหลัก

องค์ประกอบที่ 3

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (capacity building) จ�ำแนกเป็น 4 สำขำ ดังนี้

1) การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี 
มีแนวทางการด�าเนินงานประกอบด้วย การพัฒนา
ข้อมูลและงานศึกษาวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) การพฒันากลไกสนับสนุนการด�าเนนิงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการด�าเนิน
งานประกอบด้วย การพฒันากลไกสนบัสนนุการปรบั
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา
กลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคาร์บอนต�่า และการ
พฒันากลไกการขับเคลือ่นภาคกีารพฒันาท่ีเกีย่วข้อง

3) การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายได้แก่ กลุ่มสถานศกึษาและนกัวชิาการ กลุ่ม
การส่ือสารสาธารณะ กลุ่มบุคลากรและองค์กรของ
รัฐ และกลุ่มธุรกิจเอกชน

4) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทาง
การด�าเนินงานประกอบด้วย การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเจรจาและความร่วมมือในเวที
ระหว่างประเทศ และการบูรณาการเรื่องการค้าและ 
สิ่งแวดล้อม
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การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ�าเป็นต้อง
มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารของผู้ท่ีมีส่วนเกีย่วข้อง 
(stakeholder) จ�าแนกตามสาขาการด�าเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
และท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการด�าเนินการจะประกอบ
ด้วยการน�าเสนอแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 สาขาการ
ด�าเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของจังหวัดและท้องถิ่นตามแผนแม่บทฯ ข้อมูลทาง
สถิติและผลการวิเคราะห์ซึ่งแสดงถึงสภาพการณ์
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณป์กต ิ
(Business as Usual หรือ BAU) เป้าหมายเชิง
ปรมิาณและกรอบระยะเวลา และแนวทางการด�าเนนิ
การปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ 
(mitigation) ซึ่งรวมถึงการสร้างขีดความสามารถ 
(capacity building) ด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดและ 
ท้องถิ่น ประกอบกับการให้ความรู้ความเขา้ใจและ
ข้อคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญจากในประเทศและต่าง
ประเทศ

ท้ังนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู ้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องจ�าแนกตามสาขาการด�าเนินการด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและ 
ท ้องถิ่น ควรจัดเรียงล�าดับจากการพิจารณา
ในภาพร วมซึ่ ง หม ายถึ ง วิ สั ย ทั ศน ์ข อ ง ก า ร
พัฒนาจั งหวัดและท ้องถิ่ นภายใต ้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวางแผนภาค

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดและท้องถิ่นน�าร่อง

และเมืองเพื่อผลต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการวางแผนการด�าเนิน
การรายสาขาต่าง ๆ ตามองค์ประกอบการปรับ
ตัวต ่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (adaptation) การลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ 
(mitigation) และการสร้างขีดความสามารถด้าน
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(capacity building) ตามล�าดับ

การด�าเนินการดังกล่าวควรให้มีผู้แทนจากภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังอาจให้มีผู้แทนจาก
จงัหวัดและท้องถิน่ท่ีได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามองค์
ประกอบและสาขาต่าง ๆ  ตามท่ีก�าหนดในแผนแม่บท
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 -  
2593 ได้เป็นผลส�าเร็จดังเช่น เทศบาลต�าบลเมือง
แกลงซึ่งได้มีการจัดการภาคของเสียของเมือง และ
กรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการวาง จัดท�า และใช้
บังคับผังเมืองรวม (comprehensive plan) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ทั้งในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) เป็นต้น 
นอกจากนี้ การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจ
จัดใหม้ีการบรรยายหรือการให้ความคิดเห็นทาง
เทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพ่ือใหผู้้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นขอ้มูลในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง

การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นอกจากนี้ การจัดทัศนศึกษาดูงานจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ต่อการด�าเนินการท่ีได้ประสบผลส�าเร็จ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเจ้าหน้าท่ีท้ังในหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมท่ีได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานร่วมกัน อย่างไร
ก็ตาม การจัดทัศนศึกษาดูงานจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมีความ
จ�าเป็นท่ีจะต้องคัดเลือกเฉพาะประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน
การให้เป็นไปตามแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของจังหวัดและท้องถิ่นท่ีเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน และจ�าเป็นต้อง 
คัดสรรเฉพาะบุคคลท่ีจะมีบทบาทหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสินใจ 
และมีความสามารถในการถ่ายทอดและการประยุกต์ใชค้วามรู้ความ
เข้าใจจากการทัศนศึกษาดูงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทท่ีมี
ความแตกต่างกันของประเทศไทย นอกจากนี้ การจัดการทัศนศึกษา
ดูงานยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่าย ท้ังระหว่างหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักท้ังในโครงสร้างแนวตั้ง (vertical network) และ
โครงสร้างแนวราบ (horizontal network) ซึง่มีส่วนส�าคญัในการช่วย
ขบัเคลือ่นแผนพฒันาจงัหวดัและท้องถิน่ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป

การศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลต�าบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี



62   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควร
พิจารณาเรียงล�าดับตามเหตุผลความเชื่อมโยงของประเด็นการด�าเนินการแต่ละสาขาเช่น การบุกรุกท�าลาย
พืน้ท่ีป่าไม้เป็นสาเหตขุองปัญหาอทุกภยัและภัยแล้งของจงัหวัดน่าน ดงันัน้ แผนปฏบิตักิารในสาขาการอนรุกัษ์
และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้จึงต้องได้รับการก�าหนดขึ้นก่อนแผนปฏิบัติการในสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดน่าน เป็นต้น

ท้ายท่ีสุด แผนพัฒนาจังหวัดภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องจ�าแนกเป็นยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ดังเช่นแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2557 - 2560 ได้ก�าหนดให้มีแผนงานและโครงการจ�าแนกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจ�าแนกเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ดงัเช่นแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ของเทศบาลเมอืงน่านท่ีได้ก�าหนดให้มแีผนงานและโครงการ
จ�าแนกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร�ที่

1
ด�านโครงสร�าง

พื้นฐาน

ยุทธศาสตร�ที่

2
ด�านเศรษฐกิจและ

ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�

ยุทธศาสตร�ที่

3
ด�านการพัฒนาสังคม

และความมั่นคง
ของมนุษย�

ยุทธศาสตร�ที่

4
ด�านศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิป�ญญา
ท�องถ่ิน

ยุทธศาสตร�ที่

5
ด�านการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ที่

6
ด�านการบริหารจัดการ

และบริการ

ยุทธศาสตร�ที่

1
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
โดยการมีส�วนร�วมของภาค

ประชาสังคม

ยุทธศาสตร�ที่

2
พัฒนาและสร�างเสริมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจการค�า การลงทุน 

และการท�องเที่ยว

ยุทธศาสตร�ที่

4
เสริมสร�างความสัมพันธ�ชายแดน
ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการ

เพื่อเตรียมความพร�อมในการ
เข�าสู�ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร�ที่

3
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให�สอดคล�องกบั
วิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดและทอ้งถิ่นโดยท่ัวไปจะมี
แผนงานและโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังโดยการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation) เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง ฯลฯ และการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอน
ต�่า (mitigation) เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน ฯลฯ ท่ีได้ก�าหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพฒันาท้องถิน่แล้วไม่มากกน้็อย ดงันัน้ การ
ศกึษาทบทวนแผนพฒันาจังหวัดและแผนพฒันาท้อง
ถิน่เพือ่บ่งชีถ้งึแผนงานและโครงการท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะ
ช่วยให้จังหวัดและท้องถิ่นนั้นๆ มีการตระหนักถึง
มิติด้านการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศท่ีอาจส่งผล
ต่อมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมได้ อีกท้ังยังจะช่วยให้จังหวัดและ
ท้องถิน่มคีวามเข้าใจว่าการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2558 - 2593  จะไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระ
งานแก่จังหวัดและท้องถิ่นท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่ในทาง
ตรงข้ามการด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของจังหวัดและท้องถิ่นนอกจากจะส่งผล
ต่อการปอ้งกันและบรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังอาจส่งผล
ต่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดและท้องถิ่นท่ีเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย ท้ังนี ้วสัิยทัศน์และความเป็นผู้น�าของหน่วยงาน
ระดบัภูมิภาคและท้องถิน่จะเป็นหนึง่ในตวัแปรส�าคญั
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ตลอดจนการ
ด�าเนินงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากการมีวิสัยทัศน์เชิงบวกและการมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นโอกาสส�าคัญ
ท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดและ 
ท้องถิ่นนั้น ๆ ต่อไป
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แผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะประกอบด้วยแผนงาน 
(program) โครงการ (project) และกิจกรรม (activity) ต่าง ๆ ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยมีองค์ประกอบที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

1) สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

แผนงานรายสาขาเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) และการ
สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity build-
ing) ท่ีจะประมวลอยู ่ในแผนพัฒนาจังหวัดและ 
ท ้องถิ่นภายใต ้บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ จะแสดงถงึสถานการณ์ปัจจบุนัโดยข้อมลู
ทุติยภูมิ (secondary data) ท่ีได้มีการจัดเก็บ 
รวบรวม และประมวลโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเป็นข้อมูลจาก
อดีตถึงปัจจุบันที่มีระยะเวลาประมาณ 10 - 20 ปี 
ประกอบกบัการคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ปกติ (Business as Usual หรือ BAU) อีกเป็น
ระยะเวลาประมาณ 10 - 20 ปีในอนาคต

ตัวอย่างเช่นจังหวัดน่าน

ได้ก�าหนดให้สาขาภาคป่าไม้ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอน
ต�่า (mitigation) เป็นสาขาท่ีต้องด�าเนินการทันที 
(Do Now) จึงได้รวบรวมและประมวลข้อมูลพื้นท่ี
ป่าไม้ของจงัหวดัน่านจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
(LANDSAT) โดยกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 
- 2552 ปรากฏให้เห็นถึงการลดลงของพื้นท่ีป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องจาก 5,199.31 ตร.กม. หรือรอ้ย
ละ 45.32 ของพื้นที่จังหวัดในปี พ.ศ. 2529 เป็น 
4,792.38 ตร.กม. หรือร้อยละ 41.77 ของพื้นที่
จังหวัดในปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลพื้นที่
ป่าไม้ของจังหวัดนา่นมีการเพิ่มขึ้นจาก 4,792.38 
ตร.กม.ในปี พ.ศ. 2541 เป็น 8,925.50 ตร.กม.
ในปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการแปล
ภาพถ่ายดาวเทียม จึงไม่มีนัยยะต่อการเพิ่มข้ึนของ
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านแต่อย่างใด

พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2529 – 2553

พ.ศ.

2529

2533

2537

2541

2545

2549

2553

พื้นที่

5,199.31

5,039.78

4,808.75

4,792.38

8,925.50

8,497.30

8,165.68

% ของพื้นที่จังหวัด

45.32

43.94

41,92

41.77

77.80

74.07

71.18

พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2529 – 2553

ที่มา: กรมป่าไม้

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2552 ส�านักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ท�าการส�ารวจการใช้ที่ดินพบว่า จังหวัดน่าน
มีพื้นที่ป่าดิบสมบูรณ์ 2,547.13 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 20.22 ของพื้นที่จังหวัด และมีพื้นที่ป่า
ผลัดใบสมบูรณ์ 3,277.61 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 26.01 ของพื้นที่จังหวัด จึงรวมเป็นพื้นที่ป่า 
ทั้งสิ้น 5,824.74 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีพื้นที่
ป่าใช้สอยซึ่งได้แก่พื้นที่ปลูกไม้สัก 1,569.10 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 12.45 ของพื้นที่จังหวัด  

ตร.กม.
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2) เป้ำหมำยของแผนงำน
การก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (quantitative 
target) ของแผนงาน (program) จะพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายตามท่ีได้ก�าหนดใน
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2558 - 2593 กับผลจากการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตามปกติ (Business as Usual หรือ BAU) ใน
อนาคต ประกอบกบัความเกีย่วข้องหรอืเชือ่มโยงกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(adaptation) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสรมิการเตบิโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�า่ (mitiga-
tion) และการสร้างขดีความสามารถด้านการบรหิาร
จดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (capacity 
building) ของจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ เป้าหมาย

ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ

นาข้าว 440.08 3.49

พืชไร่ผสม 239.62 1.90

ข้าวโพด 761.71 6.05

ผักรวม 113.69 0.90

ไม้ยืนต้นผสม 236.36 1.88

ยางพารา 264.19 2.10

สัก 1,569.10 12.45

ไม้ผลผสม 367.32 2.92

ไร่หมุนเวียน 1,391.64 11.05

ฟาร์ม 529.59 4.20

ป่าดิบสมบูรณ์ 2,547.13 20.22

ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 3,277.61 26.01

เหมืองแร่ 348.41 2.77

อื่นๆ 52.45 0.42

ที่อยู่อาศัย 170.60 1.35

น้�า/แม่น้�า 289.50 2.30

รวม 12,599.00 100.00

การใช้ที่ดิน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2552

ที่มา: ส�านักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2552.

เชิงปริมาณท่ีได้ก�าหนดขึ้นดังกล่าวจะเป็นฐานการ
อ้างองิ (baseline) เพ่ือการตดิตามและประเมนิผล
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินการตามแผนงานนั้น ๆ

ท้ังนี้ การก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของแผน
งานรายสาขาเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต�่า (mitigation) และการ
สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity build-
ing) สามารถจ�าแนกตามแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 
เป็น 4 วิธี ได้แก่

เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง
ร้อยละ 7 - 20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 2564) 
เป็นต้น จังหวัดและท้องถิ่นควรก�าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณท่ีเป็นค่าโดยประมาณ โดยพิจารณาเปรียบ
เทียบข้อมูลการคาดการณ์กรณ ีBAU ในปีเป้าหมาย
กับความสามารถในการด�าเนินการของจังหวัดหรือ
ท้องถิ่น

เช่น สัดส่วนพืน้ท่ีอนรุกัษ์เพือ่พทัิกษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อพื้นท่ีประเทศเพิ่มขึ้นโดยรักษาพื้นท่ี
อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพิ่มพื้นท่ีป่า
ชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ เป็นต้น จังหวัด
และท้องถิ่นควรก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณเป็น
ค่าตายตัว โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
จังหวัดหรือท้องถิ่นกับข้อมูลของประเทศ

1
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่เป็นค่าตายตัว 

3
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

2
เป้าหมายเชิงปริมาณที่

เป็นค่าโดยประมาณ

4
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เพียงการมีสิ่งต่าง ๆ 

ตามที่ระบุ

เช่น สัดส่วนพื้นท่ีและเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์
ต่อพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น สัดส่วนมูลค่าความ 
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในภาคการเกษตร
ลดลง เป็นต้น จังหวัดและท้องถิ่นควรก�าหนด 
เป้าหมายเชงิปรมิาณท่ีเป็นค่าเพิม่ข้ึนหรอืลดลง โดย
พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของจังหวัดหรือท้องถิ่น
ในปีปัจจุบัน

เช่น มีแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคัญ เปน็ต้น 
จงัหวดัและท้องถิน่ควรก�าหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณ
ถงึการมีส่ิงท่ีระบ ุโดยพจิารณาว่าจงัหวัดและท้องถิน่
สามารถด�าเนินการให้มีสิ่งตามที่ระบุได้หรือไม่
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ตัวอย่างเชน่ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ได้ก�าหนด
เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2563) ให้ “พ้ืนท่ี
ปา่ไมเ้พ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ” 
คณะท�างานฯ จังหวัดตามการทดลองจึงได้ก�าหนด 
เป้าหมายให้จังหวัดน่านมีพื้นป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีจังหวดั ประกอบด้วยพืน้ท่ีป่าไม้
และพื้นที่ป่าใช้สอยร้อยละ 50 และร้อยละ 30 ของ
พื้นท่ีจังหวัดตามล�าดับ ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดน่าน
ตามการส�ารวจในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นท่ีป่าเท่ากับ 

5,824.74 ตร.กม. หรือร้อยละ 46.23 ของพื้นที่
จังหวัด และมีพื้นท่ีป่าใช้สอย (ปลูกต้นสัก) เท่ากับ 
1,569.10 ตร.กม. หรือร้อยละ 12.45 ของพื้นท่ี
จังหวัด การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดน่านให้เป็น
ไปตามเป้าหมายร้อยละ 80 ของพื้นท่ีจังหวัด ซึ่ง
เท่ากับ 10,079.20 ตร.กม. หรือ 6,299,500 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2593 ย่อมต้องด�าเนินการปลูกป่าเพิ่ม
ประมาณ 474 ตร.กม. หรือ 296,725 ไร่ และการ
ปลูกป่าใช้สอยเพิ่มประมาณ 2,210 ตร.กม. หรือ 
1,381,625 ไร่

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปกติ (BAU) 
และเป้าหมายการด�าเนินการด้านป่าไม้ของจังหวัดน่าน

พื้นที่ป่าไม้ ตร.กม. ไร่

1) พื้นที่ป่า (พ.ศ. 2552) 5,824.74 3,640,463

2) พื้นที่ป่าใช้สอย (พ.ศ.2552) 1,569.10 980,688

3) พื้นที่ป่าไม้เป้าหมาย (ร้อยละ 80* ของพื้นที่จังหวัด) 10,079.20 6,299,500

4) พื้นที่ป่า (ร้อยละ 50* ของพื้นที่จังหวัด) 6,299.50 3,937,188

5) พื้นที่ป่าใช้สอย (ร้อยละ 30* ของพื้นที่จังหวัด) 3,779.70 2,362,313

6) พื้นที่ปลูกป่าเพิ่ม (ข้อ 4 – ข้อ 1)  474.76 296,725

7) พื้นที่ปลูกป่าใช้สอยเพิ่ม (ข้อ 5 – ข้อ 2) 2,210.60 1,381,625

 การก�าหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน พ.ศ. 2593

 หมายเหตุ: * ก�าหนดโดยคณะท�างานเพื่อบูรณาการนโยบายและด�าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนพัฒนาจังหวัด

3) โครงกำรและกิจกรรม
การก�าหนดโครงการ (project) ซึ่งจ�าแนกเป็น
กิจกรรม (activity) ต่าง ๆ นั้น จะพิจารณาจาก 
เปา้หมายเชิงปริมาณ (quantitative target) 
ของแผนงาน (program) ท่ีอาจจ�าแนกตามความ
แตกต่างของโครงการและกิจกรรม ตลอดจน 
หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการและกิจกรรม

การด�าเนินการนั้น ๆ ดังตัวอย่างเช่น แผนงานการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน อาจจ�าแนก
เป็น โครงการปลูกป่าซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปลูก
ป่าและกิจกรรมบ�ารงุป่า และโครงการปลูกป่าใช้สอย
ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมปลกูป่าใช้สอยและกิจกรรม
บ�ารุงป่าใช้สอย เป็นต้น 

โครงการ กิจกรรม

1. โครงการปลูกป่า 1.1 กิจกรรมปลูกป่า พื้นที่ 475 ตร.กม. (296,725  ไร่)

 1.2 กิจกรรมบ�ารุงป่า พื้นที่ 475 ตร.กม. (296,725 ไร่)

2. โครงการปลูกป่าใช้สอย 2.1 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย พื้นที่ 2,210 ตร.กม. (1,381,625 ไร่)

 2.2 กิจกรรมบ�ารุงป่าใช้สอย พื้นที่ 2,210 ตร.กม. (1,381,625 ไร่)

แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน

4) งบประมำณโครงกำร
 
การก�าหนดงบประมาณโครงการจะค�านวณจากเป้า
หมายเชิงปริมาณ (quantitative target) ลบ
ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปกติ (Business as 
Usual หรือ BAU) คูณกับค่าการลงทุนต่อหน่วย  

(unit cost) ซึ่งอ ้างอิงตามเกณฑ์ของส�านัก 
งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบหลักของ
โครงการและกิจกรรมด�าเนินการนั้น ๆ

พื้น
ที่ป

�าไม
� (ต

ร.ก
ม.

)

2529 2537 2545 2553 2561 2569 2577 2585 2593
0

พ.ศ.
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 (เป้าหมาย - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง) 
x 

ค่าการลงทุนต่อหน่วย

งบประมาณ
โครงการ  =
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กิจกรรม หน่วย บาท

งานปลูกป่า  บาท/ไร ่ 3,900.00

งานปลูกป่าเพื่อการวิจัย  บาท/ไร ่ 3,590.00

งานบ�ารุงป่า (อายุ 2 - 6 ปี)  บาท/ไร ่ 1,020.00

งานบ�ารุงป่า (อายุ 7 - 10 ปี)  บาท/ไร ่ 490.00

งานบ�ารุงป่าเพื่อการวิจัย  บาท/ไร ่ 1,080.00

งานเพาะช�ากล้าไม้  บาท/กล้า 2.90

งานเพาะช�ากล้าไม้ด้วยถาดและเพาะช�าระบบรากลอย  บาท/กล้า 2.00

งานจัดท�ากล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้าไม้ปีที่ 2)  บาท/กล้า 7.60

งานก่อสร้างแนวกันไฟ  บาท/กม. 5,140.00

งานจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพื้นที่สวนป่าธรรมชาติ บาท/ไร ่ 1,310.00

งานจัดสร้างแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ บาท/ไร ่ 1,580.00

งานบ�ารุงรักษาแปลงผลิตเมล็ดไม้ในพื้นที่สวนป่าของรัฐ  บาท/ไร ่ 590.00

งานปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า  บาท/ไร ่ 4,580.00

งานปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่า (2 - 6 ปี)  บาท/ไร ่ 1,040.00

การท�านาแลกป่า  บาท/ไร่ 15,960.00

การปลูกป่าใช้สอย บาท/ไร ่ 5,180.00

งานบ�ารุงป่าใช้สอย  บาท/ไร ่ 950.00

งานปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้�า  บาท/ไร ่ 990.00

งานบ�ารุงรักษาระบบนิเวศน์ต้นน้�า (2 - 6 ปี)  บาท/ไร ่ 680.00

งานบ�ารุงรักษาระบบนิเวศน์ต้นน้�า (7 - 10 ปี)  บาท/ไร ่ 470.00

งานบ�ารุงป่าเสริมธรรมชาติ (7 - 10 ปี)  บาท/ไร ่ 270.00

อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost): งานปลูกป่า

ที่มา: ส�านักงบประมาณ, 2559.

ตัวอย ่างเช ่นจังหวัดน ่านมีโครงการปลูกป ่าซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบ�ารุง
ป่า พื้นที่ 475 ตร.กม. หรือ 296,725 ไร่ จะใช้
งบประมาณเพื่อการปลูกป่าเท่ากับ 3,900 บาท/
ไร่ และงบประมาณเพื่อการบ�ารุงป่า อายุ 2 - 6 ปี 
เท่ากับ 1,020 บาท/ไร่ และอายุ 7 - 10 ปี เท่ากับ 
490 บาท/ไร่ รวมเป็นงบประมาณเพื่อการปลูกป่า
และการบ�ารุงป่าท้ังส้ิน 1,629.29 ล้านบาท ส่วน
โครงการปลูกป่าใช้สอยซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมปลกู

ป่าใช้สอยและกิจกรรมบ�ารุงป่าใช้สอย พื้นที่ 2,210 
ตร.กม. หรือ 1,381,625 ไร่ จะใช้งบประมาณเพื่อ
การปลูกป่าใชส้อยเท่ากับ 5,180 บาท/ไร่ และงบ
ประมาณเพื่อการบ�ารุงป่า อายุ 2 - 10 ปี เท่ากับ 
950 บาท/ไร่ รวมเป็นงบประมาณเพื่อการปลูก
ป่าและการบ�ารุงป่าใช้สอยท้ังส้ิน 8,469.36 ล้าน
บาท รวมเป็นงบประมาณส�าหรบัแผนงานการจดัการ
ทรพัยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านเท่ากบั 10,098.65 
ล้านบาท

5) ระยะเวลำโครงกำร
การก�าหนดระยะเวลาของการด�าเนินโครงการจะ
พิจารณาให้สอดคล้องกันระหว่างระยะเวลาตาม 
เป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 กบัระยะเวลา
ตามเป้าหมายเชิงปริมาณของแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยจะก�าหนดเป็นโครงการระยะส้ัน 5 
ปี โครงการระยะปานกลาง 6 - 10 ปี และโครงการ
ระยะยาว ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างเช่นแผนแมบ่ทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ได้ก�าหนด

แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ล้านบาท

1. โครงการปลูกป่า 1,629.29

    1.1 กิจกรรมปลูกป่ำ พื้นที่ 296,725 ไร่ × 3,900 บำท/ไร่  1,157.23

    1.2 กิจกรรมบ�ำรุงป่ำ (อำยุ 2 - 6 ปี)   พื้นที่ 296,725 ไร่ × 1,020 บำท/ไร ่ 302.66

                                      (อำยุ 7-10 ปี)   พื้นที่ 296,725 ไร่ × 490 บำท/ไร่ 145.40

2. โครงการปลูกป่าใช้สอย 8,469.36

    1.1 กิจกรรมปลูกป่ำใช้สอย พื้นที่ 1,381,625 ไร่ × 5,180 บำท/ไร่ 7,156.82

    1.2 กิจกรรมบ�ำรุงป่ำใช้สอย (อำยุ 2 - 10 ปี) พื้นที่ 1,381,625 ไร่ × 950 บำท/ไร ่ 1,312.54

                                                                                                                          รวม 10,098.65

ตัวอย่างการก�าหนดงบประมาณส�าหรับแผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน

เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2563) ให้ “พื้นที่ป่าไม้
เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศ” กต็าม แต่
แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน
ซึ่งประกอบด้วยโครงการปลูกป่าและโครงการปลูก
ป่าใชส้อยเป็นโครงการท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการไม่น้อยกว่า 30 ปี โครงการดังกล่าวจึง
ก�าหนดให้เป็นการด�าเนินการระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ.2593

6) แผนกำรด�ำเนินงำน
การก�าหนดแผนการด�าเนินงานจะพิจารณาจาก
ล�าดับการด�าเนินโครงการ (project) และกิจกรรม 
(activity) ต่าง ๆ  ภายในระยะเวลาตามการจ�าแนก

เป็นโครงการระยะสั้น 5 ปี ระยะปานกลาง 6 - 10 
ปี และระยะยาวตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป

แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ปีที่ 1-10      ปีที่ 11-20 ปทีี ่21-30

1. โครงการปลูกป่า

1.1 กิจกรรมปลูกป่ำ

1.2 กิจกรรมบ�ำรุงป่ำ

2. โครงการปลูกป่าใช้สอย

2.1 กิจกรรมปลูกป่ำใช้สอย

2.2 กิจกรรมบ�ำรุงป่ำใช้สอย

แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน
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7) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
การก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะพิจารณา
จากบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยแผน
พัฒนาจังหวัดภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ส่วนภูมภิาค ตลอดจนหน่วยงานส่วนกลางท่ีมบีทบาท

หน้าท่ีในการด�าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ ส่วน
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะมุง่เน้นถึงบทบาทหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

8) หน่วยงำนสนับสนุน
การก�าหนดหน่วยงานสนับสนุนจะพิจารณาจาก
บทบาทหน้าท่ีท่ีภาคสว่นท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้ังท่ี
เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน 
ท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ที่จะให้การส่งเสริมและการสนับสนุนการด�าเนินการ

ของหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด�าเนินการให้ 
เป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาท้องถิน่
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดและของท้องถิ่นนั้น ๆ

9) ผลผลิตและผลลัพธ์
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและท ้องถิ่น 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะต้องระบุถึงผลผลิต (output) ซึ่งหมายถึงส่ิงท่ี
จะเกิดขึ้นโดยตรงจากกระบวนการด�าเนินงานของ
โครงการ และผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งหมายถึง 
เป้าหมายท่ีต้องการจากการด�าเนนิโครงการ นอกจากนี้ 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและท ้องถิ่น 
ดังกล่าวยังอาจระบุถึงผลสัมฤทธ์ิ (impact) ซึ่ง
หมายถึงผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการด�าเนิน
โครงการ เพื่อการติดตาม (monitoring) และการ 
ประเมนิผล (evaluation) ตลอดระยะเวลาและเม่ือ
สิ้นสุดการด�าเนินการโครงการ

10) หมำยเหตุ
การระบุหมายเหตุอาจพิจารณาถึงความจ�าเป็น
ท่ีหน่วยงานส่วนกลางจะต้องให้ความช่วยเหลือ
หรือให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย (legal measure) และมาตรการ

ทางการเงิน (fiscal measure) เพื่อให้การด�าเนิน
การตามแผนพฒันาจงัหวดัและท้องถิน่ภายใต้บรบิท
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 

การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ�าเป็น
ท่ีผู ้ด�าเนินการจะต้องประสานการพิจารณาใน 
รายละเอียดร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

การประสานการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

อย่างยิ่งกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งจะเป็น 
ผู้ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและ 
ท้องถิน่ภายใต้บรบิทการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ดังกล่าวต่อไป

แผนพัฒนาจังหวัด/
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแผนงาน...

1 
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

และแนวโน้ม
10

หมำยเหตุ

2
เป้ำหมำย

ของแผนงำน

3
โครงกำร.../กิจกรรม...

4
งบประมำณ

5
ระยะเวลำโครงกำร

6
แผนกำรด�ำเนินงำน

7
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

8
หน่วยงำนสนับสนุน

9
ผลผลิตและผลลัพธ์
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แ ห ล่ ง ง บ ป ร ะ ม ำ ณ



78   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     I     79   

1) งบพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ในกรณีท่ีมีความจ�าเปน็ท่ีจะต้องด�าเนินการร่วมกัน
ของกลุ่มจังหวัด จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดสามารถ
ยื่นค�าขอตั้งงบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีก�าหนด โดยให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่ม

จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ท้ังนี้ จังหวัดจะต้องจัดท�าแผนพัฒนา
จงัหวัดให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ

2) งบประมำณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจ
อาศัยงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้มีมติเห็น
ชอบการก�าหนดสัดส่วนรายได้และกรอบแนวทาง
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ โดยตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัดให้ตั้งงบประมาณไว้ท่ีส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแผน
ปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด
จะครอบคลุมในเรื่องของแผนการควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก�าเนิด ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมหรือระบบ
ก�าจดัของเสียรวม ท้ังนี ้เงินอดุหนนุเฉพาะกิจเป็นเงิน
อุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินของ
เงินอุดหนุนในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสมทบงบประมาณของ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของวงเงินงบประมาณโครงการ โดยจะต้องได้
รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จะต้องลงนามในหนงัสือยนืยนัการสมทบ
งบประมาณ

3) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศอาจใช้เงินกองทุนส่ิงแวดล้อม ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นโดยอาศัยอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินท่ีจะสรา้งแรงจูงใจ
ให้ทุกภาคส่วน ท้ังสว่นราชการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
จังหวัดและท้องถิ่น องค์การรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 

และองค์กรเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม ให้ได้เข้ามาม ี
ส ่วนร ่วมในการส ่ง เสริ มและรั กษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ ท้ังนี้ 
กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ระบุ
ถึงการให้การสนับสนุนการด�าเนินการ 6 ด้าน ได้แก่

งบประมาณเพื่อการด�าเนินการให้เป ็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบท 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
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อย่างไรก็ตาม งบประมาณเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ไปสู่การปฏิบัติ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ด�าเนินงานดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศ ควรท่ีจะถ่ายทอดความเป็นไปได้ของ
ช่องทางการสนบัสนนุทางด้านการเงินให้ท้ังช่องทาง

ปกติของงบประมาณแผ่นดิน ช่องทางเงินนอกงบ
ประมาณ (กองทุน) และงบประมาณสนับสนุนจาก
ต่างประเทศแก่หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
เพื่อให้จังหวัดและท้องถิ่นสามารถมองเห็นช่องทาง
ทางการเงินท่ีจะด�าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งงบประมำณสนับสนุน
• งบพัฒนำของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
• งบประมำณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
• เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
• กำรลงทุนของภำคเอกชนและอื่น ๆ

4) กำรลงทุนของภำคเอกชนและอื่น ๆ

พระราชบัญญัติ ส ่ง เสริ มและรั กษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ได้ก�าหนดให้จงัหวดั
ท่ียังไม่พร้อมท่ีจะด�าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมหรือระบบก�าจัด
ของเสียรวม อาจเสนอแผนให้เอกชนลงทุนก่อสรา้ง
และด�าเนินการระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือระบบก�าจัด
ของเสียรวมเพื่อให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก�าหนดให้กรมควบคุมมลพิษออกกฎ
กระทรวงเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การขอและการ
ออกใบอนุญาตผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้
บรกิารบ�าบดัน�า้เสียหรอืก�าจดัของเสียซึง่ภาคเอกชน
จะเป็นผู้ด�าเนินการดังกล่าว

 

1

2

การปกป�อง คุ�มครอง และฟื้นฟู 
พื้นที่อนุรักษ� พื้นที่ป�าต�นน้ำ 
ทรัพยากรป�าไม� สัตว�ป�า และ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง

การอนุรักษ�และใช�ประโยชน�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
สิ่งแวดล�อมธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม

    ศิลปกรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพให�เกิด

ความยั่งยืน

3 4

5 6

การจัดการขยะและน้ำเสีย
ที่แหล�งกำเนิด โดยกระบวนการ

มีส�วนร�วมของชุมชน

การเสริมสร�างศักยภาพชุมชม
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การสนับสนุนการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และส�งเสริมการบริโภคที่เป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อม

การส�งเสริมและสนับสนนุ
การวิจัยด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม และการใช�
เทคโนโลยีที่สะอาด

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีเงินกองทุนท่ีอาจน�า
มาใช้เพื่อการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�าแนกเปน็ประเภท
กองทุนต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนส่งเสริมการป้องกัน
พิบัติภัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสริมสุขภาพ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
และกองทุนเพื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในระดับสากล ได้แก่ กองทุน 
ภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) 
กองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (Global Environmental 
Facility) กองทุน Least Developed Coun-
tries Fund (LDCF) กองทุน Special Climate 
Change Fund (SCCF) กองทุน Adaptation 
Fund (AF) และกองทุน Pilot Program for 
Climate Resilience (PPCR) เป็นต้น 
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การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยหน่วยงานราชการท้ังท่ีเป็นส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การรัฐวิสาหกิจ 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องด�าเนินการ
ติดตาม (monitoring) ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
วัดหรือการตรวจสอบการด�าเนินโครงการท่ีท�า
เป็นประจ�าในแต่ละช่วงเวลา และการประเมินผล 
(evaluation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการวัดผลการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตาม

ท่ีก�าหนด โดยการด�าเนินการติดตามและประเมิน
ผลจะต้องกระท�าตลอดระยะเวลาของโครงการ ท้ัง
ที่เป็นผลผลิต (output) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้น
โดยตรงจากกระบวนการด�าเนินงานของโครงการ 
และผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งหมายถึง เปา้หมาย
ท่ีต้องการจากการด�าเนินโครงการ นอกจากนี้ การ
ตดิตามและประเมนิผลยงัต้องพจิารณาถงึผลสัมฤทธ์ิ 
(impact) ซึ่งหมายถึง ผลต่อการเปล่ียนแปลงจาก
การด�าเนินโครงการ

 

กำรติดตำม (monitoring) หมำยถึง กระบวนกำรวัดหรือกำรตรวจสอบ  
    กำรด�ำเนินโครงกำรที่ท�ำเป็นประจ�ำในแต่ละช่วงเวลำ
กำรประเมินผล (evaluation)  หมำยถึง กระบวนกำรวัดผลกำรบรรลุวัตถุประสงค์  
    และเป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ก�ำหนด
ผลผลิต (output)   หมำยถึง สิ่งทีเ่กิดขึ้นโดยตรงจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร
ผลลัพธ์ (outcome)   หมำยถึง เป้ำหมำยทีต้่องกำรจำกกำรด�ำเนนิโครงกำร
ผลสัมฤทธิ์ (impact)   หมำยถึง ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรด�ำเนิน  
    โครงกำร

ป�จจัย
(Input)

การติดตาม
(Monitoring)

การประเมินผล
(Evaluation)

การประเมินผลสัมฤทธิ์
(Impact Assessment)

ผลผลิต
(Output)

ผลลัพธ�
(Outcome)

ผลสัมฤทธิ์
(Impact)

การติดตามและประเมินผลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ที่มา: http://devosvaughan.com

ตัวอย่าง: แผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน

ผลผลิต (output)
  1) จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น 475 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2593
  2) จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 2,210 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2593
  3) จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่จังหวัด ในปี พ.ศ. 2593

ผลลัพธ์ (outcome)
  1) จังหวัดน่านสามารถฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) และความหลากหลายทางชีวภาพ  
  2) จังหวัดน่านมีการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจฐานป่าไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
  3) จังหวัดน่านการลดลงของค่าความสูญเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ผลสัมฤทธิ์ (impact)
  1) การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่มีความยั่งยืน 
  2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานป่าไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
  3) การสร้างการจ้างงานและรายได้ต่อชมุชนจากเศรษฐกิจฐานป่าไม้และอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องอืน่ ๆ

ทั้งนี้ โดยที่การก�าหนดเป้าหมาย (target) ของแผน
งานต่าง ๆ  ในแผนแผนพัฒนาจงัหวัดและท้องถิน่ภาย
ใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเป็น
เป้าหมายเชงิปรมิาณท่ีพจิารณาเปรยีบเทียบระหว่าง
เป้าหมายตามท่ีได้ก�าหนดในแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 
กับผลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกอบ
กบัความเกีย่วข้องหรอืเชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น ๆ การ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนพฒันาจังหวัดและท้องถิน่ภายใต้บรบิทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นการตรวจวัด 

ตวัชีวั้ดซึง่เป็นข้อมูลเชงิปรมิาณตามท่ีได้ก�าหนดไว้ใน
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน ซึ่งได้ก�าหนดขึ้นโดย
การถ่ายทอดจากเป้าหมายระยะส้ัน (พ.ศ. 2559) 
เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2593) เป้าหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนือ่ง ตามท่ีได้ก�าหนด
ไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 นอกจากนี ้การตดิตาม
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศควรกระท�าอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาของ
การด�าเนนิการ ประกอบกบัการประเมนิผลซึง่กระท�า
เป็นรายปี เพ่ือให้สามารถแกไ้ขปรับปรุงการด�าเนิน
การให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทศบาลเมืองน่าน
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการให้เป็น
ไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ตัวชี้วัด
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ควรเปน็ข้อมูลท่ีได้มีการ 
จัดเก็บรวบรวมอยู่แล้วตามปกติ เพ่ือไม่ให้เกิดเป็น
ภาระต่อหน่วยงานราชการและองค์การรฐัวสิาหกิจท่ี
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะต้องจัดเก็บและประมวลข้อมูล
ท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การติดตามและประเมิน
ผลการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
และท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศโดยใช้ตัวชี้วัดซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท่ี
ไม่ได้มีการจดัเกบ็รวบรวมอยู่เดมิควรกระท�าให้น้อย
ท่ีสุดเท่าท่ีจ�าเปน็ และควรพิจารณาถึงเง่ือนไขและ 
ข้อจ�ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณท่ีจ�าเป็นต่อ
การติดตามและประเมินผล ตั้งแต่ในข้ันตอนของ 
การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้
บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
และท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย

ภำคผนวก ก) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ข) การจัดการน้ำา อุทกภัย และภัยแล้ง
ค) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
ง) การตั้งถิ่นฐาน ความมั่นคงของมนุษย์   
    และการจัดการเมือง
จ) อุตสาหกรรม
ฉ) การคมนาคมขนส่ง
ช) พลังงานทดแทนและการใช้พลังงาน
    อย่างมีประสิทธิภาพ
ซ) ของเสีย (ขยะ)
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ภาคผนวก ก) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้เป็นพ้ืนท่ีทางธรรมชาติท่ีมีความส�าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์จากการเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ และการเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน (carbon sink) การลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ซึ่งมี
สาเหตจุากการขยายพืน้ท่ีเกษตรกรรมและการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ  เช่น การท่องเท่ียว ย่อมส่ง 
ผลกระทบต่อพื้นท่ีการตั้งถิ่นฐาน ท้ังจากความรุนแรงของภัยทางธรรมชาติซึ่งได้แก่ ดินถล่ม อุทกภัย และ 
ภยัแล้ง การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ และการลดลงของแหล่งดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                              

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิเคราะหส์ถานการณ์และแนวโน้มของพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดอาจอาศัยข้อมูลจากรายงานสถิติรายปี
ประเทศไทย และสมุดรายงานสถิติจังหวัด ซึ่งแสดงข้อมูลจากการแปลภาพสัญญาณดาวเทียมโดยกรม 
ป่าไม้ โดยที่ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัดเป็นข้อมูลรายปี จึงท�าให้สามารถทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดนั้นๆ นอกจากนี้ การตรวจสอบความถูกต้องแมน่ย�าของข้อมูลพื้นท่ี
ป่าไม้ของจังหวัดตามที่ได้ปรากฏในเอกสารรายงานทางสถิติดังกล่าวข้างต้น อาจกระท�าได้โดยการแปลภาพ
สัญญาณดาวเทียมประกอบกับการตรวจสอบโดยการส�ารวจภาคสนาม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกต้องตรงตาม
สภาพความเป็นจริง

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง 
(พ.ศ. 2563) ให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าหมายระยะ
สั้น (พ.ศ. 2559) ให้มีสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ และมี 
เป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และต่อเนื่อง ให้มีจ�านวนชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ 
ลดลง และมีสัดส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น

การก�าหนดเป้าหมายพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดอาจพิจารณาจากข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัดนั้น ๆ ในปี พ.ศ. 
2518 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เท่ากับร้อยละ 40 ทั้งนี้ เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวอาจจ�าแนก
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 62.5 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 37.5 ของเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
นั้น ๆ  ส่วนพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลน จ�านวนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และจ�านวนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศอาจ
ก�าหนดเป้าหมายจากข้อมูลส่วนแบ่งของจังหวัดนั้น ๆ กับข้อมูลโดยรวมของประเทศ 

 ภาพที่ ก-1 การบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
โดยที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ได้ประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุสั์ตว์ป่า และวนอุทยาน เพื่อสงวนรักษาพื้นท่ีป่าไม้และสภาพความหลากหลายทาง
ชีวภาพในจังหวัดต่าง ๆ แต่เขตพ้ืนท่ีดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตป่าสงวนแห่งชาติได้มีราษฎรจ�านวน
มากอยู่อาศัยและท�าการเกษตรอยู่ก่อนแล้วเป็นเวลานาน จึงย่อมมีความจ�าเป็นต่อการตรวจสอบพิสูจน์
สิทธิการครอบครองท่ีดินของราษฎร ก่อนการด�าเนินการสงวนรักษาและฟื้นฟูป่าอนุรักษ์นอกเขตสิทธิการ 
ครอบครองท่ีดินของราษฎร และการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยในเขตสิทธิการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรเพื่อให้จังหวัดนั้น ๆ มีพื้นที่ป่าไม้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
  1 แผนงานการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน

  1.1 โครงการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  1.2 โครงการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนอกเขตสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร
  1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยในเขตสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร

   2 แผนงานการอนุรักษ์และพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  2.1 โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  2.2 โครงการจัดท�าแนวเชื่อมต่อทางนิเวศของผืนป่า (riparian corridor)
  2.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึ่งโดยทั่วไปจะก�าหนดเป็นระยะสั้น 5 ปี ระยะปานกลาง 10 ปี และระยะยาว 
20 ปี จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นท่ีป่า และการอนุรักษ์และพิทักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพจะเป็นการด�าเนินการระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า 20 ปี

ภาพที่ ก-2 แนวเชื่อมต่อทางนิเวศของผืนป่าตะนาวศรี (Tenasserim Corridor)
 ที่มา: Wildlife Conservation Society
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ภาคผนวก ข) การจัดการน้�า อุทกภัย และภัยแล้ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาอุทกภัยท้ังจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน�้าฝนและความถี่ของการเกิดฝนตก ปัญหาระดับน�้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ตลอดจนปัญหาภยัแล้งท่ีเพิม่ความรนุแรงขึน้ตามล�าดบั ท้ังนี ้นอกเหนอืจากปัญหาด้านปรมิาณของทรพัยากร
น�้าท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการตั้งถิ่นฐานท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีเมืองและพื้นท่ีชนบทดังกล่าวแล้ว น�้าเสียจากชุมชน
เมอืงและภาคอตุสาหกรรม ตลอดจนการชะล้างสารเคมใีนภาคเกษตรกรรมยงัได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
คุณภาพของทรัพยากรน�้าอย่างรุนแรงอีกด้วย

ภาพที่ ข-1 ปัญหาอุทกภัย ภาพที่ ข-2 ปัญหาภัยแล้ง

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปริมาณน�้าฝนของจังหวัดอาจอาศัยข้อมูลจากรายงานสถิติ 
รายปีประเทศไทย และสมุดรายงานสถิติจังหวัดซึ่งตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา โดยที่ข้อมูลปริมาณน�้าฝน 
รายจังหวดัเป็นข้อมูลรายปีจงึท�าให้สามารถทราบถงึสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงปรมิาณน�า้ฝน
และการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดนั้น ๆ

ในด้านคุณภาพน�้าอาจอาศัยข้อมูลรายปีท่ีได้มีการตรวจวัดโดยส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาค และการศึกษา
ส�ารวจที่ได้มีการกระท�าเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานราชการและองค์การรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593  ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 
2559) ให้ประเทศไทยมีแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ และมี
แผนปฏิบตักิารการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในรายสาขาท่ีจ�าเป็น เช่น การจดัการ
น�้า อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข เป็นต้น 

แผนแม่บทฯ ยังได้ก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2563) ให้มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือน
ภัยลว่งหน้าส�าหรับภาคเกษตร และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นท่ีเส่ียง รวมถึงระบบคาดการณ์และเตือนภัยการระบาดของแมลงและศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และได้
ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และต่อเนื่อง ให้มีสัดส่วนพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ต่อ
พืน้ท่ีชลประทานเพิม่ขึน้ สัดส่วนพืน้ท่ีเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีได้รบัการพฒันาแหล่งน�า้เพิม่ขึน้ มสัีดส่วน
ทรัพยากรน�้าผิวดินท่ีน�ามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน�้าผิวดินท้ังหมดเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงน�้า
สะอาดเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดท�าระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน�้าต่อพื้นท่ีประสบภัย
ธรรมชาตซิ�า้ซากเพิม่ขึน้ ดงันัน้ การด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมายซึง่นอกเหนอืจากเป้าหมายระยะส้ันซึง่
ส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานส่วนกลางแล้ว จังหวดัและท้องถิน่อาจก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิ
การให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะกลาง-ระยะยาว และเป้าหมายต่อเนื่องของ แผนแม่บทดังกล่าวข้างต้น

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
การด�าเนินการเพื่อให้จังหวัดและท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ย่อมจ�าเป็นต่อการก�าหนดแผนงานการบรหิารจดัการน�า้ และการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อทุกภัยและภัยแล้ง และแผนงานการบรหิารจัดการคณุภาพน�า้ท้ังน�า้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรม
ซึ่งมีปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมี และน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนน�้าเสียจากชุมชนเมือง

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานการบริหารจัดการน�้า อุทกภัย และภัยแล้ง

1.1 โครงการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
1.2 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมของพื้นที่เสี่ยง
1.3 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการพยากรณ์ เตือนภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของพื้นที่เสี่ยง

2 แผนงานการบริหารจัดการคุณภาพน�้า 
2.1 โครงการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์
2.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชนเมืองระดับเทศบาล

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึ่งโดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 
20 ปี จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจะเป็นการด�าเนินการระยะสั้นถึง
ระยะกลางซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 5-10 ปี   

ภาพที่ ข-3 การบ�าบัดน�้าเสียชุมชน
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ภาพที่ ค-1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2545
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของพืน้ท่ีเกษตรกรรมของจงัหวดัอาจอาศยัข้อมลูจากส�ามะโนการเกษตร 
ซึ่งแสดงข้อมูลจากการแจงนับซึ่งด�าเนินการทุกรอบระยะ 5 และ 10 ปีโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ จึงท�าให้
สามารถทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดนั้น ๆ นอกจากนี้ 
ข้อมลูจากส�ามะโนการเกษตรยงัแสดงปรมิาณผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ของข้าวนาปีและนาปรงัท่ีได้ท�าการเพาะปลูก
ในแต่ละจังหวัด จึงท�าให้สามารถทราบถึงศักยภาพในการเพาะปลูกข้าวเจ้าและข้าวเหนียว และระดับความ
มั่นคงทางอาหารโดยการเปรียบเทียบกับจ�านวนประชากรของจังหวัดนั้น ๆ

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593  ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 
2559) ให้ประเทศไทยมีแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน 
ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ และมี
แผนปฏบิตักิารการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในรายสาขาท่ีจ�าเป็น เช่น การจดัการ
น�้า อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข เป็นต้น
 
แผนแม่บทฯ ยังได้ก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2563) ให้มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัย
ล่วงหน้าส�าหรบัภาคเกษตร และการจดัการภยัพบิตัทิางธรรมชาตท่ีิมปีระสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพืน้ท่ีเส่ียง 
รวมถงึระบบคาดการณ์และเตอืนภัยการระบาดของแมลงและศตัรพูชืท่ีมีประสิทธิภาพ และมรีะบบประกนัภยั
ส�าหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยทางภูมิอากาศ

นอกจากนีแ้ผนแม่บทฯ ยงัได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนือ่ง ให้มสัีดส่วนพืน้ท่ี
และเกษตรกรท่ีได้รบัประโยชน์ต่อพืน้ท่ีชลประทานเพิม่ขึน้ สัดส่วนพืน้ท่ีเกษตรนอกเขตชลประทานท่ีได้รบัการ
พัฒนาแหล่งน�้าเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดท�าระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน�้าต่อพื้นที่ประสบ
ภยัธรรมชาตซิ�า้ซากเพิม่ขึน้ มสัีดส่วนของเกษตรกรในพืน้ท่ีเส่ียงภยัท่ีได้รบัการอบรมการป้องกนั บรรเทา และ
หลกีเล่ียงภยัธรรมชาต ิรวมถงึการฝึกอบรมอาชพีเสรมิเพิม่ขึน้ มสัีดส่วนของเกษตรกรผู้ประกนัภยัผลผลติจาก
ภูมิอากาศเพ่ิมขึน้ มีสัดส่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลติทางการเกษตรจากปัจจยัทางภมูอิากาศต่อมลูค่า
ผลติภณัฑ์รวมในภาคการเกษตรลดลง  มสัีดส่วนพืน้ท่ีเกษตรท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรดท่ีีเหมาะสม 
(GAP) และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนการเผาในพื้นที่เกษตรลดลง

ดังนั้น การด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายระยะสั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานส่วนกลางแล้ว จังหวัดและท้องถิ่นอาจก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะกลาง – เป้าหมายระยะยาวและต่อเนื่องของแผนแม่บทฯ ซึ่งเป้าหมายของจังหวัดและ 
ท้องถิ่นอาจก�าหนดตามเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวข้างต้น
 
การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
แนวทางการด�าเนินการจะประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีเพิ่ม
มากขึ้น และการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย

ภาคผนวก ค) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชที่ส�าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน 
และอ้อย นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวน ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ท้ังนี้ การปลูกพืชพลังงานซึ่งได้แก่ มัน
ส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และอ้อย ตลอดจนการปลูกข้าวโพดและยางพาราท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้ส่งผล
ท�าให้พ้ืนท่ีปลูกข้าวลดลง และย่อมน�ามาซึ่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่อไปใน
อนาคต นอกจากนี้ การเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่ท่ีเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท่ีต้องใช้สารเคมีเป็นปริมาณมาก 
นอกจากจะส่งผลต่อการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างรุนแรงอีกด้วย



94   I   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   คู่มือการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     I     95   

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

1.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
(โซนนิ่งเกษตร)
1.2 โครงการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
1.3 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม และการสร้างเสริมประสิทธิภาพการพยากรณ์ และเตือนภัย

2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
2.1 โครงการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์
2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พื้นถิ่น

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึง่โดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการด�าเนินการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
สาขาเกษตรกรรมจะเป็นการด�าเนินการระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า 20 ปี

ภาคผนวก ง) การตัง้ถิน่ฐาน ความม่ันคงของมนุษย์ และการจัดการเมือง

ประเทศไทยในปัจจุบันมีจ�านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 40 ของจ�านวนประชากร
ของประเทศ และจะเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติเป็นร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2593 
นอกจากนีเ้มืองยงัมีบทบาทความส�าคญัในการเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศและภมูภิาค 
จึงย่อมมีความจ�าเป็นต่อการวางผังเมืองและการบริหารจัดการเมืองเพื่อผลต่อการบูรณาการการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า (Mitigation) ของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของจังหวัดและ 
ท้องถิน่โดยเฉพาะอย่างยิง่ชมุชนเมอืงระดบัเทศบาล อาจอาศยัข้อมลูจากรายงานสถติริายปีประเทศไทย และ
สมุดรายงานสถิติจังหวัด ซึ่งแสดงข้อมูลรายปี ประกอบกับข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�ามะโน
การเกษตร ส�ามะโนอุตสาหกรรม และส�ามะโนการค้าและบริการ ซึ่งท�าการส�ารวจแจงนับโดยส�านักงานสถิติ
แห่งชาติทุกรอบระยะ 10 ปี รวมทั้งรายงานการส�ารวจต่าง ๆ ทั้งที่ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าหรือด�าเนินการ
เป็นครั้งคราวโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานราชการและองค์การรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูล 
แผนท่ี และแผนผังตามท่ีปรากฏในรายงานการส�ารวจเพื่อการวางผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาคหรือกลุ่ม
จงัหวดั ผงัจงัหวัด และผงัเมอืงรวม ซึง่จดัท�าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืง
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593  ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 
2559) ให้มีแผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ อยา่ง
ครอบคลมุ เชือ่มโยงกบัฐานข้อมูลของมิตทิางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคญั และมแีผนปฏบิตักิาร
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในรายสาขาที่จ�าเป็น เช่น การจัดการน�้า อุทกภัย การ
ท่องเที่ยว การสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า ได้ก�าหนดให้มีฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดท�ากรณี BAU 
ของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และมีการจดัตัง้กลไกภายในประเทศเพือ่รองรบัการสนบัสนนุด้านการ
เงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ จากต่างประเทศ

ในส่วนของเป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 2563) ได้ก�าหนดให้มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบทุกพื้นท่ีเส่ียง นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายอย่างน้อยร้อยละ 25 มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศท่ีเหมาะสม
โดยใช้มาตรการผสมผสาน ท้ังเชิงเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบ
ปล่อยคาร์บอนต�่า รวมทั้งการก�าหนดให้มีสัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า 10 
ตารางเมตรต่อคนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนื่อง 
ให้มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น และมีจ�านวนพื้นที่ก�าจัดมูลฝอยแบบเทกองลดลง

ภาพที่ ค-2 พื้นที่เขตชลประทาน
ที่มา: กรมชลประทาน
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การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
แนวทางการด�าเนนิการจะประกอบด้วยการวางผงัเมอืงและการบรหิารจดัการเมอืงท่ีประกอบด้วยแผนผงัการ 
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังสาธารณูปโภค และแผนผังสาธารณูปการ เพื่อผลต่อ 
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
ส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า เพื่อให้ได้การรับรองเป็นเทศบาลคาร์บอนต�่า (low carbon city) 
ตามมาตรฐานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ภาพที่ ง-1 พื้นที่เสี่ยงภัย
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง

ภาพที่ ง-2 เทศบาลคาร์บอนต�่า
ที่มา: สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานการวางผังโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น (เมือง) คาร์บอนต�่า

1.1 โครงการวางผังโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น (เมือง) เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.2 โครงการวางผังโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น (เมือง) เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า

2 แผนงานการบริหารจัดการจังหวัดและท้องถิ่น (เมือง) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1 โครงการบรหิารจดัการจงัหวดัและท้องถิน่ (เมอืง) เพือ่การปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
2.2 โครงการบริหารจัดการจังหวัดและท้องถิ่น (เมือง) เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่ง
เสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า

ภาพที่ ง-3 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึ่งโดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 
20 ปี จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการวางผังเมืองจะเป็นการด�าเนินการระยะส้ันซึ่งมีระยะเวลา
โครงการ 5 ปี ส่วนการบริหารจัดการเมืองจะเป็นการด�าเนินการระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า 20 ปี
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ภาพที่ จ-1 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอาจอาศัยข้อมูลจากรายงานสถิติ
รายปีประเทศไทย และสมุดรายงานสถิติจังหวัด ซึ่งแสดงข้อมูลรายปีของจ�านวนโรงงาน จ�านวนเงินทุน และ
จ�านวนคนงาน จ�าแนกตามประเภทอตุสาหกรรมซึง่เป็นข้อมูลทางทะเบยีนท่ีจดัเกบ็โดยส�านกังานอตุสาหกรรม
จังหวดั นอกจากนี ้การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภาคอตุสาหกรรมของจังหวัดยงัอาจอาศยัข้อมลู
จากส�ามะโนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถิติข้อมูลที่มีรอบระยะของการแจงนับทุก 10 ปีประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลการด�าเนินการของสถานประกอบการ จ�าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และประเภท
อุตสาหกรรม เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทะเบียนดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 
2559) ให้มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศที่เหมาะสมโดยใช้มาตรการผสมผสาน ทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมาย ในการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการพฒันาแบบปล่อยคาร์บอนต�า่และก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 
2563) ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
เมือ่เทียบกบักรณ ีBAU และมสัีดส่วนพลงังานหมนุเวียนต่อการใช้พลังงานขัน้สุดท้ายของประเทศอย่างน้อย 
ร้อยละ 25 นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนือ่ง ให้มค่ีาความเข้มของการ 
ใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับกรณี BAU และมีสัดส่วนการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีปล่อยคาร์บอนต�่าและท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายการด�าเนิน
การสาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดและท้องถิ่นจึงอาจก�าหนดตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
การด�าเนนิการส่งเสรมิให้โรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดัและท้องถิน่ สามารถลดการใช้พลงังานในกระบวนการ
ผลติ และการจดัการของเสียโดยน�ามาผลติเป็นพลงังาน เพือ่ให้ได้การรบัรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (green 
industry) ระดับที่ 4 และ 5 ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ จ-2 อุตสาหกรรมสีเขียว (green industry)
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
  1.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (best available techniques)
  1.2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม
2 แผนงานส่งเสริมการน�าของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นพลังงาน
  2.1 โครงการส่งเสริมการน�าของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นพลังงาน
  2.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนในการน�าของเสียมาผลิต 
  เป็นพลังงาน

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึง่โดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการด�าเนินการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
สาขาอุตสาหกรรมจะเป็นการด�าเนินการระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า 20 ปี

ภาคผนวก จ) อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) กว่าร้อยละ 
30 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นปริมาณมาก อีกทั้งยังมีของเสียจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ภาค
อุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการของเสียโดยการน�ามาผลิตเป็น
พลังงาน (waste to energy) ย่อมส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีควบคูก่ับการ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ฉ) การคมนาคมขนส่ง

ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งทางบกท่ีใช้รถยนต์เป็นหลัก จึงมีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงท่ีปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นปรมิาณมาก การส่งเสรมิการคมนาคมขนส่งทาง
รางท้ังท่ีมอียู่แล้วในปัจจบุนัและท่ีจะพฒันาข้ึนใหม่ และการคมนาคมขนส่งทางน�า้ท้ังในแม่น�า้สายส�าคญัและ
ในแนวชายฝั่งทะเล ตลอดจนการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะซึ่งได้แก่รถโดยสารประจ�าทางในเขตเมือง และ
การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ (non-motorized vehicle) ย่อมจะท�าให้การคมนาคมขนส่งสามารถลด
การใช้พลงังานโดยเฉพาะอย่างยิง่น�า้มันเชือ้เพลงิท่ีส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ภาพที่ ฉ-1 ปัญหาการจราจรในเขตเมือง

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของการคมนาคมขนส่งของจังหวัดอาจอาศัยข้อมูลจากรายงานสถิติ 
รายปีประเทศไทย และสมุดรายงานสถติจิงัหวัด ซึง่แสดงข้อมลูจ�านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบยีน และปรมิาณน�า้มนั
เชื้อเพลิงท่ีใช้เพื่อการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นข้อมูลรายปีท่ีอาจท�าให้ทราบได้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงจ�านวนรถยนต์และการใช้พลังงานของจังหวัดนั้น ๆ

นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยข้อมูลด้านการขนส่งสาธารณะท่ีได้มีการจัดเก็บโดยส�านักงานขนส่งจังหวัด และ
การศึกษาส�ารวจที่ได้มีการกระท�าเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณการจราจร 
ประเภทของยานพาหนะ เป็นต้น

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง 
(พ.ศ. 2563) ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง เมื่อเทียบกับกรณี BAU และมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนื่อง ให้มี
ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับกรณี BAU 
สัดส่วนการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิม่ข้ึนและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการคมนาคม
ขนส่งทางบกลดลง ซึง่เป้าหมายการด�าเนนิการด้านการคมนาคมขนส่งของจงัหวดัและท้องถิน่อาจก�าหนดตาม 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
การด�าเนินการเพ่ือให้จังหวัดและท้องถิ่นสามารถลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้เพื่อการคมนาคมขนสง่จะ
ประกอบด้วยการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งท่ีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) ซึ่ง
อาจหมายรวมถึงการใช้พลังงานทดแทน (renewable energy) ในภาคการคมนาคมขนส่ง ประกอบกับ
การส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ และการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมขนส่ง

1.1 โครงการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทางรางและทางน�้า
1.2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคการคมนาคมขนส่ง

2 แผนงานการลดการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมขนส่ง
2.1 โครงการส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง
2.2 โครงการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

ภาพที่ ฉ-2 โครงข่ายทางจักรยานในเขตเมือง

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึง่โดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการด�าเนินการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
สาขาเกษตรกรรมจะเป็นการด�าเนินการระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการไม่น้อยกว่า 20 ปี
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ภาคผนวก ช) พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานท่ีมีแหล่งก�าเนิดจากน�้ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก จึงท�าให้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยมศีกัยภาพในด้านพลงังานทดแทน (renewable energy) จากแสงอาทิตย์ ลม น�า้ ชวีมวล ฯลฯ 
ซึง่อาจน�ามาใช้ทดแทนน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตไิด้อย่างมปีระสิทธิภาพ อกีท้ังการใช้พลงังานของประเทศไทย
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่การผลติทางอตุสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง กอ็าจพจิารณาให้เกิดการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) เพื่อให้เกิดผลต่อการลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

ภาพที่ ช-1 โรงไฟฟ้าถ่านหิน

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของการใช้พลงังานอาจอาศยัข้อมลูจากรายงานสถติริายปีประเทศไทย 
และสมุดรายงานสถิติจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติการใช้น�้ามันและไฟฟ้าของจังหวัดซึ่งเป็นข้อมูลรายปีที่
อาจท�าให้ทราบได้ถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของจังหวัดนั้น ๆ

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. 
2563) ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ 7-20 ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง 
เมือ่เทียบกบักรณ ีBAU และมสัีดส่วนพลงังานหมนุเวียนต่อการใช้พลังงานขัน้สุดท้ายของประเทศอย่างน้อย 
ร้อยละ 25 นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนือ่ง ให้มค่ีาความเข้มของ 
การใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับกรณี BAU ซึ่งเป้าหมายการ
ด�าเนินการด้านพลังงานของจังหวัดและท้องถิ่นอาจก�าหนดตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น 

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
การด�าเนินการเพื่อให้จังหวัดและท้องถิ่นมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีค่าความเข้มของการใช้พลังงาน (energy intensity) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับกรณี BAU นั้น จังหวัดและท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ลม น�้า 
ชวีมวล ฯลฯ ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี ประกอบกบัการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร กระบวนการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง 

ภาพที่ ช-2 ศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ภาพที่ ช-3 ศักยภาพด้านพลังงานลม

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานการผลิตพลังงานทดแทน
 - โครงการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น�้า ชีวมวล ฯลฯ
 - โครงการผลิตพลังงานจากขยะ
2 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 - โครงการส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึ่งโดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 
20 ปี จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการด�าเนินการด้านพลังงานจะเป็นการด�าเนินการระยะกลาง 
ถึงระยะยาวซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 10-20 ปี
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ภาคผนวก ซ) ของเสีย (ขยะ)

ขยะเป็นปัญหาของเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อสุขลักษณะของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเผาหรือย่อยสลายของขยะ ปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีความ
รุนแรงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรเมืองและพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคที่ท�าให้
มีปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพ่ิมขึ้นของของเหลือจากการผลิตทางเกษตรกรรมและ 
อตุสาหกรรม รวมท้ังการเพิม่ขึน้ของของเสียท่ีมพีษิหรอืของเสียอนัตรายท่ียากต่อการก�าจดั การจดัการขยะอย่าง 
มปีระสิทธิภาพย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั (co-benefit) ท้ังด้านสุขอนามยัและด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภมิูอากาศ อกีท้ังการน�าขยะมาผลติเป็นพลงังาน (waste to energy) ย่อมจะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์
ในด้านดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ภาพที่ ซ-1 ปัญหาการจัดการขยะ

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปรมิาณขยะของจงัหวดัและเมอืงอาจอาศยัข้อมลูจากรายงานสถติิ
รายปีประเทศไทย และสมุดรายงานสถิติจังหวัดซึ่งประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยท่ีข้อมูลปริมาณราย
จังหวัดเป็นข้อมูลรายปีจึงท�าให้สามารถทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะของ
จังหวัดนั้น ๆ

นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยข้อมูลท่ีได้มีการจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาส�ารวจท่ีได้มี
การกระท�าเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ององค์ประกอบของขยะ
ที่จ�าแนกเป็นขยะอินทรีย์ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ ซึ่งเป็นขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ และ
ขยะพิษหรือขยะอันตราย เป็นต้น

การก�าหนดเป้าหมาย
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาว 
(พ.ศ. 2593) และเป้าหมายต่อเนื่อง ให้มีจ�านวนพื้นที่ก�าจัดมูลฝอยแบบเทกอง (open dumping) ลดลง  
เป้าหมายการด�าเนนิการจดัการขยะของจงัหวดัและท้องถิน่อาจก�าหนดตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยให้
มีการน�าขยะที่เหลือจากการคัดแยกมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือน�าขยะมาผลิตเป็นพลังงาน 

การก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ
การด�าเนนิการของจงัหวดัและท้องถิน่ จ�าเป็นต้องส่งเสรมิให้ชมุชนท�าการคดัแยก และน�าขยะท่ีเหลอืจากการ
คัดแยกมาจัดการในศูนย์ก�าจัดขยะ (เดิม) ที่ได้ท�าการปรับปรุงเพื่อให้มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น 
หรอืน�าขยะท่ีเหลอืจากการคดัแยกมาจดัการในศนูย์ก�าจดัขยะของจังหวดัหรอืกลุ่มท้องถิน่ในจังหวัดท่ีก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ และการน�าขยะมาผลิตเป็นพลังงานหรือน�าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ
แผนงานและโครงการด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดจะประกอบด้วย
1 แผนงานการจัดการขยะระดับจังหวัด

1.1 โครงการก่อสร้างศูนย์ก�าจัดขยะของจังหวัดหรือกลุ่มท้องถิ่นในจังหวัด
1.2 โครงการผลิตพลังงานจากขยะ

2 แผนงานการจัดการขยะระดับท้องถิ่น
2.1 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนท�าการคัดแยกเพื่อน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
2.2 โครงการปรับปรุงศูนย์ก�าจัดขยะ (เดิม) ของท้องถิ่น

การก�าหนดระยะเวลาโครงการ
การก�าหนดระยะเวลาโครงการซึ่งโดยท่ัวไปจะก�าหนดเป็นระยะส้ัน 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว  
20 ปี จะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งการจัดการขยะจะเป็นการด�าเนินการระยะส้ันถึงระยะกลางซึ่ง 
มีระยะเวลาโครงการ 5-10 ปี

ภาพที่ ซ-2 กลุ่มพื้นที่การจัดการขยะของจังหวัดน่าน
ที่มา: ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3






