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การเปลีลี่ยนแปลงสภาาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้
ง
อมระดัดับโลกที่มีการกล่าวถึงและใให้ความสําคัญมานานกว่
ญ
า 20 ปี
โดยยในช่วงทศวรรรษที่ 1980 ได้มีหลักฐานนทางวิทยาศาสสตร์แสดงควาามสัมพันธ์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจจกจากกิจกรรมของ
มนุนุษย์กับความเเสี่ยงของการเเปลี่ยนแปลงสสภาพภูมิอากาาศ จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ท
นําาไปสู่การตระะหนักถึงปัญหาและ
ห
คววามกังวลของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการจัดประชุ
ด
มนานาชาติขึ้น และนําไปสู่การจัดตั้งคณะกรรรมการการเเจรจา
ระหว่างรัฐบาลด้านกรอบขอองอนุสัญญาวว่าด้วยการเปปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาาศ (Intergovvernmental
Negotiiating
Coommittee foor a Frameework Convvention on Climate Chhange: INC)) ในปี พ.ศ. 22533 และต่อมา
อ INC ได้ยกร่
ย าง
อนุนุสัญญาสหปรระชาชาติว่าด้วยการเปลี
ว
่ยนแปลงสภาพภ
น
ภูมิอากาศ (United Natioons Framew
work Convenntion on Clim
mate
Chhange: UNFCCCC) ขึ้น แลละได้มีการลงมมติรับรองในวัันที่ 9 พฤษภภาคม 2535 ณ สํานักงานใใหญ่องค์การสสหประชาชาติติ นคร
นิวยอร์
ว ค ประเททศสหรัฐอเมริรกา จากนั้นไดด้เปิดให้มีการลงนามในระหหว่างการประชุม Earth Suummit ในเดือนมิถุนายน 2535
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งมีประเทศศต่างๆ รวม 154 ประเทศศได้ร่วมลงนามม และมีผลบังคั
ง บใช้เมื่อวันที
น ่ 21
มีนาคม
น 2537 (คค.ศ. 1994)

การรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนนักถึงปัญหาใในกระแสที่ทุกประเทศทั่วโโลกต่างต้องเเผชิญร่วมกันนัน้น
องค์การสหปประชาชาติ (UUnited Natioons; ตัวย่อ: UN) ได้ประกกาศ ให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้้อม
โลก” ซึ่งในแแต่ละปีจะมีคําขวัญวันสิ่งแวดล้
แ อมโลก เพื
เ ่อรณรงค์ให้เกิดการตื่นตััว และตระหนนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้้อม
ที่วิกฤตและส่งผลกระทบไไปทุกพื้นที่ของโลก
อ
สําหรั
ห บการรณรรงค์ให้ทุกประะเทศตื่นตัวต่อปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลีลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นัน้น องค์กรสหหประชาชาติ ได้มี คําขวัญวั
ญ นสิ่งแวดล้อมโลกเพื
อ
่อรณ
ณรงค์เรื่องดังกกล่าวเป็นระยยะ ได้แก่ ปี พ.ศ.
พ
2532 ซึ่งมีคํคําขวัญว่า “ภาาวะโลกร้อน (Global
(
Warming, Globbal Warmingg)” และในช่ววงปี พ.ศ. 25550-2552 โดยยใน
ปี 2552 มีคํคําขวัญว่า คุณคื
ณ อพลัง ช่วยหยุ
ย ดยั้งภาวะะโลกร้อน (Your Planet Needs Yoou - Unitee to Combbat
Climate Chhange)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ และประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ และ
ความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาครวมทั้งอาเซียนที่จะแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยมีการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
- รัฐบาลไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อปี 2559 และได้กาํ หนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ. 2030
- จัดทําแผนแม่บทรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2558
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จัดทําบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีประเด็นการปรับระบบการผลิต
การเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
และประเด็นการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ
เพื่อลด ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสํานักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง
แห่งชาติ (National Focal Point) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพิธีสารเกียวโต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
- จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในปี 2550
- “คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ”จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550

การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
ตามที่รัฐบาลไทยกําหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ. 2030 โดย
แนวทางการดํ า เนิ น งานจะสอดคล้ อ งกั บ กรอบของความตกลงปารี ส ซึ่ ง ประกอบด้ วย 3 ด้ า น 1) การปรั บตั ว ต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ
เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา (Mitigation) และ 3) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Capacity Building) ภายใต้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส ทั้ง 3 ด้านจะมีการดําเนินงานใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านพลังงาน ป่าไม้ การจัดการของเสีย

1.ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)
พบว่าหลายพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาเพื่อเกิดการพัฒนา /แนวทางการปรับตัว ได้แก่
- การพัฒนาการปลูกข้าวพื้นบ้านในพื้นที่นาหลังน้ําท่วม ชุมชนท่าช้าง ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง
- โครงการ แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:
กรณีศึกษาปัญหาน้ําท่วมและแนวทางการจัดการ น้ําท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา
- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (European Union;
EU) เพื่อทําโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา โดยมุ่งส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจได้ดําเนินงาน
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา (Mitigation) ซึ่งดําเนินการตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2555 และสิ้นสุดเดือนมกราคม 2558 โดยมีการดําเนินการตาม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่ง
ต้นไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองพิชิตพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองที่มีการบริโภคยั่งยืน
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ ธานี) ที่เข้าร่วม
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบล
มาบอํามฤต จังหวัดชุมพร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Capacity Building)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณแก่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด เพื่อดําเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการของเสีย

การเดินหน้า...ร่วมจัดการ จากข้อมูล พบว่า ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัดของสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยังมีการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนข้างน้อย ดังนั้น แนว
ทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจัดการในระดับจังหวัดและท้องถิ่น คือ จะต้องสร้างความเข้าใจ และเพิ่ม
ศักยภาพสร้างขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถขยายผลการ
ดําเนินงานในเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อ้างอิงที่มา http://www.greenpeace.org/ http://www.onep.go.th http://www.mfa.go.th/
http://www.greennet.or.th/ 84 เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้าสู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ํา

