
นายประเสริฐ ศิรนิภาพร 
ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย 

Sea Level Rise 

Extreme Weather Events 

Drought 

Disaster 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Temperature Rise 

Sea Level Rise 

Melting of Snow and Ice 

Extreme Weather Events 

Biodiversity  

Drought 
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Disaster 

Disaster 



คณะอนุกรรมการฯ 

ดานวิชาการฯ 

 (ประธาน: ลสผ.) 

ตั้งแตป 2558 

คณะอนุกรรมการการฯ 

ดานการเจรจา ฯ 
(ประธาน: ปกท.ทส.) 

ตั้งแตป 2558 

คณะอนุกรรมการฯ 

ดานนโยบายฯ 

(ประธาน: ปกท.ทส.) 

ตั้งแตป 2558 

กลไกการดําเนินงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส.) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.)/ 

สํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) 

(Policy formulation and National Focal Point) 
(DNA (for CDM) /  

Technical support and services to carbon market actors) 

ฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแหงชาติ 

(ประธาน: นายกรัฐมนตรี, รองประธาน: รมว.ทส., รมว.กต.) 
ตั้งแตป 2550 

ผูประสานงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCC) 

 (30 หนวยงาน :: 19 กระทรวง + 11 หนวยงานภายใต 

สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
ตั้งแตป 2554 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  

เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ และใหหนวยงานที่เก่ียวของ

นําไปเปนกรอบในการดําเนินงานและกรอบในการจัดตั้ง

งบประมาณรองรับ 

แผนแมบทรองรับ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
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แผนปฏิบัตกิารเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ระดับเทศบาล 

แผนผังความเชื่อมโยงแผนฯ 
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แผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2558-2593 

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (country strategy)  

พ.ศ. 2556-2561  

แผนชาต ิ

แผนกระทรวง/ 

แผนรายสาขา 

แผนปฏิบัติการ 

พลังงาน การเกษตร 

แผนปฏิบัตกิารวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

ดานการเกษตร 

ระบบ

ขนสง 
การจัด 

การน้ํา 

แผนปฏิบัตกิารเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ระดับจังหวัด 

การวิจัย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 



1. เพื่อใหประเทศมีกรอบแนวทางระยะยาวในการแกไข

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. เพื่อใหมีกรอบดานนโยบายที่จะนําไปสูการสรางกลไกและ

เครื่องมือ ในการผลักดัน/แกไขปญหาฯ  

3. เพื่อใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การในรายละเอียด / ในการจัดสรรงบประมาณ  

4. เปนการดําเนินงานตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาฯ  

วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบทฯ 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาฐานขอมูล องคความรู และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรองรับและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปลอย
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน  

2. สรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ  
โดยผลักดันใหเกิดการบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคสวนและทุกระดับ  

3. ลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ และสรางกลไกใหเกิด 
การเติบโตแบบปลอยคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน  

4. เสริมสรางศักยภาพและความตระหนักรูของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ  
เพื่อสรางความพรอมในการดําเนินมาตรการตามนโยบายและแผนดาน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 



 กําหนด เปาหมาย ๓ ระยะ   

เปาหมายระยะส้ัน   พ.ศ. ๒๕๕๙  

เปาหมายระยะกลาง   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เปาหมายระยะยาว   พ.ศ. ๒๕๙๓ และตอเนื่อง 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 

 วิสัยทัศน ๒๕๙๓ 
“ประเทศไทยมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ําตามแนว

ทางการพัฒนาที่ยัง่ยืน” 
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การผลิตไฟฟา 

ขนสง 

อาคาร 

อุตสาหกรรม 

ปาไม เมือง ของเสีย 

การจัดการน้ํา อุทกภัย 

และภัยแลง 

เกษตร 

สาธารณสุข 

การทองเที่ยว 

ทรัพยากร การตัง้ถ่ินฐาน 

ภูมิคุมกัน/ Resilience 

เกษตร 

ADAPTATION 

MITIGATION 

9 

แนวคิดการดําเนินการ 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 



ในอนาคตประเทศไทยตองเผชิญกับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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การปรับตัวตอผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การจัดการนํ้า อุทกภัย  

และภัยแลง 

การเกษตรและความ

มั่นคงทางอาหาร 

การทองเท่ียว 

สาธารณสุข 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การตั้งถ่ินฐานและความ

มั่นคงของมนุษย 

• การจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 

• การสรางความพรอมในการรับมือ/ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

• การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแลง 

• การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ   

• การสรางความพรอมในการรับมือและปรับตัว 

• การรักษาความมั่นคงทางอาหาร 

• การพัฒนา/สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ/การ

ทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

• การลดความเสี่ยงตอปจจัยทางภูมิอากาศ 

• การเฝาระวังและปองกันโรค/ผลกระทบตอสุขภาพจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• การสงเสริมการเขาถึงบริการทางสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

• การสงวนรักษา/ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ/ระบบนิเวศใหคง

ความสมบูรณ 

• การกํากับดูแล/ควบคุมใหมีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

• การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

• การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
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1. สัดสวนพืน้ที่ที่ไดรบัประโยชนตอพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 

2. สัดสวนพืน้ที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ไดรบัการพัฒนาแหลงน้ําเพิ่มข้ึน 

3. สัดสวนทรัพยากรน้ําผิวดนิที่นาํมาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดนิทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

4. สัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงน้ําสะอาดเพิ่มข้ึน 

5. สัดสวนพืน้ที่ที่ไดรบัการจัดทําระบบการอนรุักษและฟนฟูดนิและน้ําตอพืน้ที่ประสบ

ภัยธรรมชาติซํ้าซากเพิ่มข้ึน 

6. สัดสวนของพืน้ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการจัดตั้งเครอืขายเฝาระวังภัยธรรมชาติเพิม่ข้ึน 

เปาหมาย/ตวัชี้วัด 
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• บูรณาการขอมูลดานทรัพยากรน้ํารวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ และจัดทําหรือปรบัปรงุ
ระบบขอมูลเก่ียวกับการใชน้ําของผูใชน้ําในภาคสวนตางๆ เพ่ือใชในการวางแผนจัดการน้ํา โดยผนวก
ขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดการน้ํา 

• ผลักดันใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดการน้ําในลุมน้ําโดย
ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมผูใชน้ํา 

• จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ืออุปโภค/บริโภคอยางเปนระบบ โดยสงเสริม
แนวทางการจัดการน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางผสมผสานตามศักยภาพของลุมน้ํา 

• สงเสริมการอนุรักษและเพ่ิมประสิทธภิาพการใชน้ําทั้งในภาคอุตสาหกรรม/บริการ/เกษตร/ครัวเรือน 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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• เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การใชประโยชนจากแหลงน้ําอยางย่ังยืน 

• จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดนิในลุมน้ําโดยกระบวนการมีสวนรวม และกําหนดสัดสวนการพัฒนา
เมือง/เกษตร/อุตสาหกรรม/พ้ืนที่อนุรกัษอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และแนวทางจัดการน้ําในลุมน้ํานั้นๆ พรอมทั้งผลักดันไปสูการปฏิบัติในยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ
จังหวัดและทองถ่ิน 

• เรงผลักดันการดําเนินงานภายใตกลไกความรวมมือในการจัดการน้ําระหวางประเทศอยางย่ังยืนให
เกิดประสิทธิผล 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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• เรงฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ําใหมีความสมบูรณเพ่ือชวยชะลอการไหลและเพ่ิมการดูดซับน้ําและรักษา
ความสมบูรณของตนน้ํา พรอมทั้งเรงรัดใหพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความลาดชัน จัดทําระบบการอนุรักษ
ดินและน้ํา เพ่ือปองกันและลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการเตรียมรับมือกับอุทกภัยทีมี่ความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่/ระบบนิเวศ/ชุมชน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและจัดใหมีกลไกในการสรางความเปนธรรม
แกผูไดรับผลกระทบ 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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• เพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนและแหลงกักเก็บน้ํา โดยเรงฟนฟูและจัดทําทะเบียนแหลงน้ําธรรมชาติ พัฒนา
แหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน รวมทั้งขยายพ้ืนที่
ชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร รวมถึงสงเสริมระบบน้ําสํารองในฤดูแลง 

• ปรับปรงุเกณฑการจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต ใหมีความเหมาะสมกับ
แตละลุมน้ํา โดยคํานึงถึงปจจัยทางภมิูอากาศที่เปลี่ยนแปลงดวย 

• ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบความตองการใชน้ําในพ้ืนที่ตางๆ รวมถึงประเมินศักยภาพของการจัดการดาน
อุปสงคการใชน้ําและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเปนทางเลือกในการปรับตัว 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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• ประเมินนัยยะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศตางๆ ตอวัฏจักรน้ํา
ในลุมน้ําของประเทศ โดยประเมินและคาดการณผลกระทบตอปริมาณน้ํา/การไหล/การกระจายตัวของ
แหลงน้ําที่อาจเปลีย่นแปลงไป ซ่ึงจะมีผลตอการวางแผนการจัดการลุมน้ําหลักของประเทศทีเ่สี่ยงตอ
ผลกระทบรนุแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• เรงจัดทําแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงตออุทกภัยและภัยแลงใหครอบคลุมทุกระดบัทั้งระดับประเทศ/ภาค /
ลุมน้ํา/จังหวัด/ทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงและเตรียมการรับมือไดอยางมี
ประสิทธิผล 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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• พัฒนาระบบการพยากรณสภาพอากาศและเตือนภัยลวงหนาใหมีความถูกตองแมนยําและสามารถ
พยากรณสภาพอากาศลวงหนาไดนานขึ้น รวมถึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการเตือนภัย
ลวงหนา พรอมจัดทําขอปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับประชาชน โดยอาจจําแนกตามระดับความรุนแรงของ
สถานการณ 

• สรางเครือขายการเตือนภัยลวงหนาและความชวยเหลือในภาวะวิกฤติในระดับประเทศ/พ้ืนที ่โดย
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ อยางชัดเจน และใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการให
ความชวยเหลือรวมกัน 

• พัฒนาและสงเสริมระบบการประกันภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 

แนวทาง/มาตรการ 
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Project-based 
Adaptation 

CCMP 

NAP 

• UNDP: MADRiD  
Mainstreaming Disaster Risk 
Reduction and Climate Change 
Adaptation 

#
1 

#
2 

01.2015 10.2015 10.2016 

• GIZ-BMUB:  
• CCMP Implementation 
• Risk-NAP Support 

• JICA:  
 ADAP-T project 

• Line Ministries 
 Climate Change Strategic plans: MOH, MOAC 

• MOEJ:  
 NAP workshop (tentatively) 

Resilient 

Sustainable 

08.2015 

นโยบายและแผนการดําเนินงานดานการปรับตัวฯ  
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1. Vulnerability     
database 

• Gaps and Needs 
• Priority List 
• Methodologies 

2. Vulnerability 
    Circumstance 

3. Suggestions of 
drafting NAP 

แผนการดาํเนินงานจดัทํา NAP ชวงที่ 1 (‘58) 
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แผนการดาํเนินงานจดัทํา NAP ชวงที่ 1 (‘58) 
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(DRAFTED) 

N
A
P 

Projected Vulnerability 
Circumstance 

Vulnerability Database 

Suggestions of drafted 
NAP 

Technologies 

Government projects 

Int’l projects 

Local wisdom 

R & D 

Research & 
Studies 

Innovation 

Preparation Plan 

Recovery Plans 

Existing 
Knowledge/Methods 

Participation 

Int’l Funded Projects 

Co-benefit 

Royal Projects 

Beliefs 

National Archives of  
Adaptation Methodologies 

Grouping 

Prioritizing 
1st, 2nd, 3rd,… 

แผนการดาํเนินงานจดัทํา NAP ชวงที่ 2 (‘59) 
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ขอขอบคุณ 
 

 
สํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  

โทร/โทรสาร: 0 2265 6692, 0 2265 6500 ตอ 6842 ; www.onep.go.th 
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