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การศึกษาการก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะ
กระบวนการ และสาระส�ำคัญของนโยบายรัฐบาล ด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจากระดับประเทศสูร่ ะดับ
ปฏิบตั แิ ละท้องถิน่ โดยใช้การศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นในการก�ำหนดนโยบายทัง้ ในระดับประเทศและท้อง
ถิน่ จ�ำนวน 21 ท่าน และด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแบบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุม่ และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า นโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยมีลกั ษณะ
เป็นนโยบายเชิงตัง้ รับมีกระบวนการก�ำหนดนโยบายเกิดขึน้ ใน 2 ระดับ คือการก�ำหนดนโยบายระดับชาติ และนโยบายระดับ
ท้องถิน่ ซึง่ มีสว่ นสัมพันธ์กนั น้อยมาก นโยบายระดับชาติมลี กั ษณะการก�ำหนดนโยบายจากบนลงล่างโดยข้าราชการส่วนกลาง
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง แต่ในส่วนนโยบายระดับท้องถิน่ นัน้ มีลกั ษณะการก�ำหนดนโยบายจากล่างขึน้ บน โดยเกิดจาก
วิสยั ทัศน์และสภาพปัญหาในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวเป็นแรงผลักดันในเกิดนโยบาย ซึง่ นโยบายในระดับชาติมกี ารก�ำหนดแผนงานเฉพาะ
คือ “แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593”แตกต่างจากการก�ำหนดระดับท้องถิน่ ทีไ่ ม่มแี ผน
งานเฉพาะแต่สอดแทรกอยูใ่ นภารกิจประจ�ำ โดยอาศัยกฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แผนพัฒนาท้องถิน่ และงบประมาณประจ�ำปีเป็น
กลไกส�ำคัญ ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญคือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับชาติและท้องถิน่ ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ รองรับ
การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯ
ค�ำส�ำคัญ : การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย
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Abstract

The purpose of this study was to examine the conditions and processes of the Thai government
policy addressing climate change at both the national and local levels. Apart from examining related
documents, interviews were used to collect the data. The key informants were those involved in making
policies at the national and local levels 20 persons. Triangulation technique was also used to cross - validate
the data and analysis of data by content analysis. The results of the study revealed that Thai government
policy addressing climate change appeared to be a reactionary policy. The formulation of policy was found
to be of two levels, including national and local levels. The policies formulated at these two levels were
found to be related to each other at a very low level. Specifically, at the national level, policy was formulated
by a top - down approach and was made by government officers with specific expertise. Local policy, on
the other hand, was made with a bottom up approach and was driven by vision and existing problems in
the relevant areas. Also, at the national level, there was a plan made specifically to address climate change
which is called “Master plan to Address Climate Change, B.E. 2558 - 2593”. In contrast, at the local level,
no plans were specifically made to address climate change. It was supposed to be part of the routine job
stipulated by existing local legislation and was driven by local development plans and budget allocation
for each fiscal year. The relevant authorities at both national and local, should have an action plan for the
implementation of the Master Plan.
Keywords : Climate Change, Policy Formulation, Thailand
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1. บทน�ำ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
ส่งผลกระทบต่อแทบทุกภาคส่วนของประเทศไทย ได้แก่
ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรภาคป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพภาคการท่องเที่ยวภาคเมืองและสาธารณูปโภค
ภาคสุขภาพอนามัยและภาคปัญหาสิง่ แวดล้อมข้ามพรมแดน
(โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต�่ำ, 2559) การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศอั น เนื่ อ งมาจากปรากฏการณ์ ที่
ผิดปกตินี้ อาจส่งผลให้ชุมชนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม ทัง้ ในแง่ของสภาพอากาศและฤดูกาล
ที่อาจผิดแผกไปจากปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบและความ
รุนแรงของภัยพิบัติซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของชุมชน
ในการเผชิญหน้ากับภาวะเสี่ยงมากขึ้น หรือรูปแบบของ
ภาวะเสี่ยงที่ไม่เคยพบก่อน ท�ำให้ชุมชนต้องเตรียมการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ศุภกร ชินวรรโณ,
2555)
ภายใต้กระแสการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ จนท�ำไปสู่การจัดตั้ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (UNFCCC) และการประชุม ประชุมสมัชชารัฐภาคี
อนุสญ
ั ญาฯ (COP) (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก, 2559)
หน่วยราชการได้ออกนโยบายต่างๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีการลงนามไว้ อาทิ การจัดท�ำแผนแม่บทการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 เป็นต้น
(ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
2558) นอกจากนั้นในระดับท้องถิ่นที่ได้มีกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่สะท้อนถึงการตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมาก (โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต�ำ่ , 2558) จึงเป็นทีน่ า่ ศึกษาว่ากระบวนการก�ำหนด
นโยบายการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ระดับชาติสรู่ ะดับท้องถิน่ ของประเทศไทยนัน้ มีกระบวนการ
อย่างไร มีความเชือ่ มโยงกันอย่างไร รวมถึงการหาแนวทาง
พั ฒ นากระบวนการก� ำ หนดนโยบายการรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาลักษณะ กระบวนการก�ำหนดนโยบาย และ
สาระส�ำคัญของนโยบายด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศจากระดับประเทศสูร่ ะดับปฏิบตั แิ ละท้องถิน่

3. ประโยชน์ของการวิจยั
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นจะแสดงถึงที่มา
ของการก�ำหนดนโยบายบายและการน�ำนโยบายรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย ไปปฏิบตั นิ บั จากอดีต
เป็นต้นมา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ก�ำหนดและการน�ำนโยบายด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศไปปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส�ำนักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก หน่วย
งานภาครัฐอืน่ ๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำไป
ปรับใช้ในการจัดท�ำแผน และนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศอันจะเป็นการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทัว่ ไป
4. ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรม
2 เรือ่ ง คือ แนวคิดและทฤษฏีการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
และแนวคิดการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดย
ได้สรุปเนือ้ หาสาระหลักของวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดงั นี้
4.1 แนวคิ ด และทฤษฏี ก ารก� ำ หนดนโยบาย
สาธารณะ
การก�ำหนดนโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการของ
ตัดสินใจของรัฐทีจ่ ะเลือกกระท�ำหรือไม่กระท�ำในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึง่ (Dye, 2013 : p 3)
โดยกระบวนการนโยบายสาธารณะสามารถ
แบ่งออกได้ 6 ขั้นตอนใหญ่ กล่าวคือ 1. ช่วงการก่อตัว
ของปัญหา 2. ช่วงน�ำเสนอปัญหา 3. ช่วงเลือกทางเลือก
4. ช่วงการตรากฎหมาย 5. ช่วงการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
และ 6. ช่วงการประเมินผลนโยบาย (Birkland, 2016)
โดยตัวแบบการก�ำหนดนโยบายสาธาณะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีทงั้ สิน้
2 ตัวแบบ กล่าวคือ
1. ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ระบบ
การเมืองระบบหนึ่งๆ จะด�ำรงอยู่ได้โดยการมีสถาบันและ
กระบวนการต่างๆ ซึง่ มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการจัดสรรคุณค่า
ต่างๆ ให้สังคม สิ่งนี้เองที่ถือว่าเป็นนโยบายของระบบ
การเมืองนัน้ ซึง่ หากนโยบายนัน้ เหมาะสม ก็ยอ่ มจะก่อให้เกิด
การสนับสนุนต่อการตัดสินใจของระบบการเมืองด้วย ส่วน
ครอบคลุมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันในเชิงค�ำถาม
ส�ำหรับค�ำว่า “ระบบ” (System) หมายถึง ชุดของสถาบัน

6I
และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถระบุได้ในสังคมซึ่งมีหน้าที่ใน
การแปลงการเรียกร้องประชาชน ไปสูก่ ารตัดสินใจของรัฐบาล
ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนจากสังคมทัง้ หมด
ตัวแบบเชิงระบบ (System Model) คือผลการการ
ป้อนเข้าของข้อเรียกร้อย ความต้องการหรือปัญหาของสังคม
(Demands) และการสนับสนุนของประชาชน (Supports)
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ถือเป็นปัจจัยน�ำเข้า (Input)
เข้าสูร่ ะบบการเมือง ทีป่ ระกอบด้วยสถาบันทางการเมืองและ
ราชการทีม่ อี ำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย ซึง่ สถาบันการเมือง
จะเป็นผูต้ ดั สินใจ (Decision) แนวทางตอบสนองต่อปัจจัย
น�ำเข้าที่ส่งเข้ามา ออกมาเป็นนโยบายสาธารณะในรูปแบบ
กฎหมาย มาตรการ โครงการของรัฐ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยน�ำออก
ของระบบ (Out Put) (Easton, 1965 : 112 อ้างในสมบัติ
ธ�ำรงธัญวงศ์, 2552 : 220, Birkland, 2016 : 28 - 29)
2. ตัวแบบส่วนเพิม่ (Incremental Model) ลักษณะ
ส�ำคัญของตัวแบบส่วนเพิ่มนั้นมองนโยบายว่าเป็นกิจกรรม
ต่อเนือ่ งของรัฐบาลทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ซึง่ ในโลกของความเป็นจริงนัน้ ผูก้ ำ� หนดนโยบายไม่ได้ทำ� การ
วิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เช่นในตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผล จากอดีตว่าได้ท�ำอะไรไปบ้าง ในปีต่อไปจะท�ำอะไร
เพิ่มขึ้นอีกเท่าใดจากทรัพยากรที่มีอยู่ ตัวแบบนี้ค่อนข้าง
อนุรักษ์นิยมในการตัดสินใจมากกว่าเชิงสร้างสรรค์ (Dye,
2013)
4.2 นโยบายรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของไทย
ประเทศไทยได้รับการชักชวนจากสหประชาชาติ
ให้เข้าร่วมลงนามในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 พร้อมกับ
สมาชิกประเทศอื่นๆ อีก ซึ่งมีประเทศต่างๆ รวม 154
ประเทศ ได้รว่ มลงนามและให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้
ส�ำหรับประเทศไทยเมือ่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ประเทศไทย
จัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non - Annex 1
Country) พันธกรณีทไี่ ทยมีตอ่ อนุสญ
ั ญาฯ นีค้ อื การจัดท�ำ
รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทาง
ในการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ ไทยได้เข้าร่วมการประชุมมาอย่างต่อ
เนือ่ ง (องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก, 2555) โดยเหตุผล
การเข้ า ร่ ว มในอนุ สั ญ ญาฯ ดั ง กล่ า วของไทยถึ ง แม้ ว ่ า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอยู่ในระดับน้อย กล่าวคือไม่ถึงร้อยละ 1 ของการ

ปล่อยก๊าซจากทั่วโลก แต่ไทยจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานของสหประชาชาติ เป็นการรักษาบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศ เพื่อให้นานาประเทศเห็นว่าไทยให้ความ
ส�ำคัญกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเปิดโอกาส
ให้ประเทศไทยได้รบั ทราบข้อมูล เรียนรูเ้ ทคโนโลยีดา้ นการ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ปรับใช้ให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศต่อไป
หลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แล้ ว นั้ น ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานและกลไกในการ
ด�ำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของประเทศซึง่ ในปี พ.ศ. 2547
ก่อนพิธีสารเกียวโตบังคับใช้ ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม และมีนักวิชาการในด้าน
ดังกล่าวอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เป็น“หน่วยงานกลางประสาน
การด�ำเนินงาน (National Focal Point) โดยมีหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ ผลักดัน
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
ให้ประสบความส�ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลไทยได้ออก
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการด�ำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทางนโยบายและ
เสนอแนวทางมาตรการต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย โดยให้สำ� นักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ท�ำหน้าทีเ่ ลขา
คณะกรรมการฯ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) และมีมาตรการ
แผนงานส�ำคัญออกตามอาทิ ยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ ด้วยการ
จัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2551 - 2555
(คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ, 2551) และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 (ส�ำนักนโยบายและแผน
ทรัยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, 2558) เป็นต้น

5. วิธดี ำ� เนินการวิจยั
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาเอกสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
แผนงานกฎระเบียบและข้อมูลกิจกรรมโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้วิจัย
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ในการค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์
ผู้วิจัยท�ำการพัฒนาแบบสัมภาษณ์จากการทบทวน
วรรณกรรม และให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 5 ท่ า นท� ำ การ
ตรวจสอบเครือ่ งมือ และด�ำเนินการปรับปรุงเครือ่ งมือตามค�ำ
แนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญและอาจารย์ทปี่ รึกษา
ในการลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การแบ่ ง กลุ ่ ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ออกเป็น 4 กลุม่ จ�ำนวน 21 ท่าน ประกอบ
ด้วย
1. กลุม่ ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม, ผูแ้ ทนจากกรมควบคุม
มลพิษ, ผู้แทนส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมและผูแ้ ทนองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก,
ผู ้ แ ทนสิ่ ง แวดล้ อ มภาค 13, ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)
2. กลุม่ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบ
ด้ ว ย นายเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม จ.ชลบุ รี ,
รองนายกเมืองพัทยา, รองปลัดเทศบาลนครระยอง, ผูอ้ ำ� นวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยอง,
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
พนัสนิคม, และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสิง่ แวดล้อม เมืองพัทยา
3. กลุ่มภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ผู้แทน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, เครือข่ายโลกเย็น
ที่เป็นธรรม, ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ผู้แทนองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
4. กลุม่ นักวิชาการ ประกอบด้วย ดร.จ�ำเนียร วรรัตน์
ชัยพันธ์, นายสมชาย จริยเจริญ, ดร.พิรยี ตุ ม์ วรรณพฤกษ์,
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกจากบุคคล
หรือองค์กร ผู้มีต�ำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนด
นโยบายและการน�ำนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปปฏิบัติ จากนั้นผู้วิจัยท�ำการติดต่อผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญแต่ละคนเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ และท�ำการทอดเทป
เสียงสัมภาษณ์ของแต่ละท่าน เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญได้ตรวจ
สอบ และเป็นการตรวจสอบข้อมูลชัน้ แรก
5.2 การตรวจสอบข้อมูล
เพือ่ ความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ (Trustworthiness)
เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพทีส่ ำ� คัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานและคุณภาพผลงานวิจัย ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
แบบผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุม่

5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่
ได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว โดยมีก�ำหนดแนวทาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ท�ำการก�ำหนดประเด็นในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย โดยจ�ำแนกออกเป็นประเด็น
ย่อยๆ เพื่อให้เป็นประเด็นกในการวิเคราะห์ส�ำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกต
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแนวคิดทฤษฏีและกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การก� ำ หนดและการน� ำ นโยบายด้ า นการรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปปฏิบัติ เพื่อดูถึงบริบทของ
ปรากฏการณ์ที่ศึก ษา โดยผู้วิจัย จะท�ำการจัดหมวดหมู่
ของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการก�ำหนดและน�ำนโยบายด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอ ากาศไปปฏิบัติเ พื่อ หาความเชื่อมโยงกันของ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง
3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ท�ำการจ�ำแนกประเด็นด้วย
ตารางแจกนับ โดยท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีละกลุม่ ทีละประเด็นจนครบ จากนัน้
ท�ำการสรุปเนือ้ หาทีละประเด็นโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เนื้อหาระหว่างกลุ่มไปทีละประเด็นย่อยจนครบทุกประเด็น
โดยท�ำการเปรียบเทียบข้อมูลจากการศึกษาวิจยั เอกสารและ
ผลการศึกษาจากการสังเกต
4. ท�ำการสรุปเนื้อหาทีละประเด็นย่อย เพื่อน�ำไป
สรุปรวมเป็นค�ำตอบของผลการศึกษาวิจยั

6. ผลการวิจยั
การศึกษานโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศของไทย เป็นนโยบายทีม่ คี วามน่าสนใจเป็นพิเศษ ทัง้ นี้
เพราะเป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ สั ง คมไทยทั่ ว ไปยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ แ ละ
ตระหนักถึงนโยบายการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศมากนัก โดยทัว่ ไปสังคมไทยมักทราบถึงประเด็นการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยค�ำว่า “ภาวะ
โลกร้อน” ซึ่งเป็นความรู้ระดับผิวเผินของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ โดยในการศึกษาครัง้ นีพ้ บความน่าสนใจของ
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส�ำคัญ
หลายประการ ทั้งอิทธิพลองค์กรระห่างจากต่างประเทศ
ที่ มี ส ่ ว นกดดั น ให้ เ กิ ด นโยบายรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ ความซับซ้อนของเนื้อหาและ จ�ำนวน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการตัง้ เป้าหมายของนโยบาย
จากอดีตที่ผ่านมานโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ มักถูกพูดถึงในนามนโยบายสิง่ แวดล้อม โดย
เป็นการมองการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วน เช่น
ปัญหาขยะ ปัญหาน�ำ้ เสีย ปัญหาป่าไม้ ปัญหามลพิษ และ
มองผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เป็นคู่ๆ อาทิ เกิดภัยแล้ง
เป็นเพราะการตัดไม้ทำ� ลายป่า ซึง่ ในความเป็นจริงอุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกมีส่วนให้
ฤดูกาลและปริมาณน�้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้อุณหภูมิ
ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
ทีม่ ผี ลมาจากทัง้ ปัญหาขยะ การตัดไม้ทำ� ลายป่า น�ำ้ เน่าเสีย
ควันเสียจากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง เหล่านี้
ย่อมมีผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งได้ไม่เฉพาะเจาะจงกับแค่
การตัดไม้ทำ� ลายป่า
การรองรั บ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึง
เป็นการมองปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์รวมของทุกปัญหา
และทุกสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกัน มีการใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบการตัดสินใจทางนโยบายมากขึน้
กว่าเดิม
โดยผลของการศึกษานโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศสามารถน�ำเสนอได้ดงั นี้
6.1 การก่อตัวของนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็ น นโยบายที่ เ กิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่
ประเทศไทยได้ ร ่ ว มลงนามมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
นับตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (UNFCCC) พิ ธี ส ารเกี ย วโต (Kyoto
Protocol) เรื่ อ ยมาจนถึ ง ความตกลงปารี ส (Paris
Agreement) เหล่ านี้ ล้วนมีส่วนก�ำหนดเป้า หมายและ
แนวทางการก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทยทั้งสิ้น ด้วยพันธกรณีที่ได้ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขเพื่อขอรับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น
ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non
- Annex 1 Country) พันธกรณีทไี่ ทยมีตอ่ อนุสญ
ั ญาฯ นีค้ อื
การจัดท�ำรายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และแนวทางในการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ภาคี (COP) เช่นเดียวกันกับ “พิธี
สารเกียวโต” ก�ำหนดให้ไทยเป็นประเทศนอกภาคผนวก 1

ซึ่ ง ไม่ มี พั น ธกรณี ใ นการก� ำ หนดเป้ า หมายการลดก๊ า ซ
เรือนกระจก ประเทศไทยจึงไม่ได้ตั้งเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ แต่ได้ด�ำเนินงานตาม กลไกการ
พัฒนาที่สะอาด” (Clean Development Mechanism,
CDM) และเมือ่ เริม่ เข้าสูพ่ นั ธกรณีตาม “ความตกลงปารีส”
ประเทศไทยจึงได้เริ่มในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซตาม
บริบทของประเทศ และเป็นไปตามเนื้อหาของความตกลง
ปารีส
ซึ่งข้อมูลจากทุกแหล่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า
ข้อตกลงระหว่างประเทศเหล่านีม้ ผี ลต่อการก�ำหนดนโยบาย
ด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
โดยตรง ทั้งนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นปัจจัยภายนอก
ประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทย ในแง่ของการยอมรับ
ในเวทีนานาชาติ การยอมรับในด้านการค้าระหว่างประเทศ
6.2 ลักษณะของนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีลักษณะเป็นนโยบายเชิงตั้งรับ (Reactive Policy) โดย
ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อมและนายสมชาย
จริยเจริญ (นักวิชาการอิสระ) ให้ความเห็นว่า “แนวโน้มการ
ใช้พลังงานในภาคขนส่งมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ประกอบกับ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอาทิ ปัญหาการจัดการขยะที่
ถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่า
มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยยิ่งแสดงผล
ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ปัญหาน�้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554
หรือปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 - 2559 แต่
มาตรการด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทยนั้น ออกไล่หลังสภาพปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเกิดปัญหาน�้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ.
2554 แต่จนถึงปัจจุบันแผนการจัดการน�้ำยังไม่มีความเป็น
รูปธรรม ทัง้ นีแ้ ผนการจัดการน�ำ้ เป็นส่วนหนึง่ ของการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือประเทศไทย
เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ แต่ปญ
ั หา
ขยะเพิง่ ถูกก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในสมัยรัฐบาล ค.ส.ช.
เมือ่ ปี พ.ศ. 2557 นีเ้ อง”
ซึง่ หากพิจารณาช่วงเวลานับแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็น
ปีที่ พิธสี ารเกียวโตมีผลบังคับใช้ ประเทศไทยมีมาตรการด้าน
การรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศออกมาเพียงแค่
“ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2551 - 2555” ทีเ่ ป็นแผนงานมาตรการด้านการรองรับ
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การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยตรง ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
บทบาทและถูกกล่าวถึงน้อยมากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนัน้
ยังเกิดช่องว่างทางนโยบาย ถึง 3 ปี หลังสิน้ สุด “ยุทธศาสตร์
ชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2551 2555” ก่ อ นจะประกาศใช้ “แผนแม่ บ ทรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593”ในปี พ.ศ.
2558 ท�ำให้เห็นได้ว่านโยบายและมาตรการรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยเป็นนโยบายทีอ่ อกมา
ไล่ ห ลั ง สภาพปั ญ หาไม่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี ลั ก ษณะเป็ น
นโยบายเชิงตัง้ รับ (Reactive Policy)
6.3 กระบวนการก� ำ หนดนโยบายรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กระบวนการก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของไทยแบ่งได้ 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ในมุมมองนักวิชาการอิสระ นาย
สมชาย จริ ย เจริ ญ ได้ อ ธิ บ ายว่ า “นโยบายรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยทีก่ ำ� หนดในระดับชาติ
นั้นไม่สามารถถ่ายทอดลงไปสู่ระดับท้องถิ่นได้ จึงท�ำเกิด
สภาวะนโยบายกระจุ ก ตั ว อยู ่ ที่ ร าชการส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมภิ าคแต่ดว้ ยหน้าทีต่ ามกฎหมายขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ท�ำให้ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยปริยาย ส่งผลให้เกิดลักษณะของการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะขึ้นใน 2 ระดับ ที่มีส่วนเชื่อมโยงกัน
น้อยมาก”
6.3.1 กระบวนการก� ำ หนดนโยบายรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับชาติ
ในกระบวนการก� ำ หนดนโยบายระดั บ ชาติ นั้ น มี
ลักษณะเป็นการก�ำหนดนโยบายแบบจากบนลงล่าง (Top Down) โดยเป็นการก�ำหดนโยบายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้เฉพาะด้านและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินงาน โดยกระบวนการดังกล่าว ผูแ้ ทนเครือข่ายโลกเย็น
ทีเ่ ป็นธรรม มองว่า “ภาคีนโยบายมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ไม่มากนัก และเป็นการรวบรวมแผนงานของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเข้ามารวมกันไว้ ไม่ได้เป็นการพัฒนาแผนงานเพือ่
ยกระดับการด�ำเนินการอย่างจริงจัง”
ในส่วนกฎหมายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนัน้
จากการศึ ก ษาเอกสารและการสั ม ภาษณ์ พบว่ า มี ไ ม่ มี
กฎหมายที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การรองรั บ การ

เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยผูแ้ ทนกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและผูแ้ ทนองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกมองว่า
“นโยบายดังกล่าวเป็นเรือ่ งใหม่ กฎหมายทีอ่ อกมาก่อนหน้า
นี้มุ่งเน้นไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการควบคุม
มลพิษเป็นหลัก ยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกิจกรรมด้านการ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ”
แต่ทงั้ นีม้ แี ผนงานระดับชาติจำ� นวน 5 แผนงานทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องและกล่าวถึงกับการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศโดยตรง คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ พ.ศ. 2551 - 2555 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555 - 2559
3. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 2559 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ พ.ศ. 2558 - 2593
5. รายงานการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของไทย (NAMAs)
แต่แผนงานทัง้ 5 นัน้ มิได้มสี ถานะเป็นกฎหมายทีม่ ี
อ�ำนาจบังคับให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนปฏิบตั ิ
ตามแต่อย่างใด
6.3.2 กระบวนการก� ำ หนดนโยบายรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศระดับท้องถิน่
การก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับท้องถิ่นเป็นการด�ำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เอง ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ และสภาพปัญหา
ด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการก่อตัวของนโยบาย ทัง้ นีส้ าเหตุทรี่ าชการ
ส่วนกลางมีสว่ นในการก�ำหนดนโยบายฯ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้อยมาก นายวิจัย อมราลิขิต (นายเทศมตรี
เทศบาลพนัสนิคม) อธิบายไว้วา่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่นโยบายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายในก�ำกับของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้การ
ถ่ายทอด/สั่งการ และการถ่ายโอนทรัพยากรแบบข้ามสาย
งาน (Cross Functional) นัน้ ท�ำได้ยากในระบบราชการไทย
ถึงแม้หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะลงไปด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็เป็นเพียงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
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ความตระหนักต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศในท้องถิ่นที่มีความสนใจในลักษณะโครงการน�ำร่อง
(Pilot Project)”
อย่างไรก็ดียังมีหน่วยงานภาคประชาสังคมของไทย
และต่างประเทศเป็นก�ำลังส�ำคัญในให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และการสนับสนุน
ทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดัน
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ท้องถิน่
การก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความแตกต่างกับ
การก�ำหนดนโยบายในระดับชาติ ทัง้ นีเ้ พราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ไม่มแี ผนงานโดยเฉพาะ แต่ได้สอดแทรกกิจกรรม
ด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจน
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารด�ำเนินงานในภารกิจประจ�ำ โดยบรรจุ
ในแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น แผนพัฒนา
4 ปี และเทศบัญญัตงิ บประมาณประจ�ำปี ตามอ�ำนาจหน้าที่
ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ ยู ่ ผู ้ อ� ำ นวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.พนัสนิคม กล่าวว่า “การ
ด�ำเนินการเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้เพราะการบรรจุกิจกรรม
ด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงไปใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ท�ำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงาน และเป็นการพิจารณาการด�ำเนินงานใน
หลายด้านพร้อมกัน เช่น ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีต่ อบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้านสาธารณสุขเพือ่ การ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิ่ง
แวดล้อมเพือ่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น
จะมี อิ ส ระในการก� ำ หนดนโยบายของตนเองได้ แต่ ทั้ ง
นายวิจยั อมราลิขติ และนายสมชาย จริยเจริญ ให้ทศั นะไว้
ตรงกันว่า “ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ท�ำให้ในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาด
แรงสนับสนุนทางการเมืองที่ผลักดันการก�ำหนดนโยบาย
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ”
6.4 เนื้ อ หาสาระของนโยบายรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยในปัจจุบนั “แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593” ถือได้วา่ เป็นนโยบาย
หลักของประเทศไทยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยแผนงานดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นโดย “ส�ำนัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม” (สผ)
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ สาระส�ำคัญของแผนแม่บทรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ได้
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ 2593 ว่า “ประเทศไทยมีภมู คิ มุ้ กันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและมี ก ารเติ บ โตที่ ป ล่ อ ย
คาร์บอนต�่ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีการวาง
เป้ า หมายไว้ 3 ระยะ ดั ง นี้ (ส� ำ นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, 2558)
เป้าหมายระยะสัน้ ก�ำหนดปีเป้าหมาย พ.ศ. 2559
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไกและสร้างขีดความ
สามรถในประเด็นหลักๆ ที่ต้องด�ำเนินการอย่างรีบด่วน
โดยเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นการก�ำหนดเป้าหมายให้มี
การจัดท�ำแผนงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย และมุง่ เน้นระบบ
ข้อมูลและการจัดท�ำข้อมูลต่างๆ
เป้าหมายะระยะกลาง ก�ำหนดปีเป้าหมาย พ.ศ. 2563
โดยก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนากลไกและสร้างขีดความ
สามารถในส่วนทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน รวมถึง
ก�ำหนดเป้าหมายที่แสดงถึงผลลัพธ์ (Outcome) ของการ
ด�ำเนินงานในระยะกลางมีการก�ำหนดเป้าหมายในการจัดท�ำ
ระบบต่างๆ และแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ มีการก�ำหนดเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ลดลง ร้อยละ 7 - 20
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึง่
สอดคล้องกันกับ รายงานการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ หมาะสมของไทย (Nationally Appropriate Mitigation
Actions : NAMAs) ทีอ่ อกในปีเดียวกัน
เป้าหมายระยะยาว ก�ำหนดปีเป้าหมาย คือ พ.ศ.
2593 โดยก� ำ หนดเป้ า หมายที่ แ สดงถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการ
ด�ำเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายต่อเนือ่ ง ซึง่ ระบุตวั
ชี้วัดของผลลัพธ์ที่ควรมีการติดตามข้อมูลเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง มีการก�ำหนดหัวข้อเป้าหมายที่แสดงถึงผลการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในด้านต่างๆ แต่ไม่ระบุตวั เลข
ของเป้าหมายทีช่ ดั เจน และมีการก�ำหนดเป้าหมายค่าความ
เข้มของการใช้พลังงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อ
เทียบกับกรณี BAU โดยวางเป้ามายไว้ในปี พ.ศ. 2573 และ
มีเป้าหมายให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่นมี
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาแบบ
ปล่ อ ยคาร์ บ อนต�่ ำ และการปรั บ ตั ว ต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ
เพิม่ ขึน้
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6.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายรองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การด� ำ เนิ น การก� ำ หนดนโยบายรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายประการ โดยผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของนโยบาย (SWOT Analysis) เพื่อท�ำการประเมินถึง
ศักยภาพของนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของไทย โดยได้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. รัฐบาลไทยมีแผนงานในการปรับปรุงด้านพลังงาน
และการคมนาคมขนส่ง การจัดท�ำระบบขนส่งมวลชน อันมี
ส่วนช่วยทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
2. กระแสตื่ น ตั ว ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในสั ง คมไทยเกิ ด ขึ้ น มาก
พอสมควร
3. องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตื่น ตัวและ
รวมกลุ ่ ม เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การเมืองไทยขาดความมีเสถียรภาพท�ำให้นโยบาย
ขาดความต่อเนือ่ ง
2. ผู้บริหารระดับสูงขาดมุมมอง วิสัยทัศน์ในการ
ก�ำหนดนโยบายด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
3. ระบบงบประมาณไม่มีช่องทางส�ำหรับงบด้าน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยช่องทางงบประมาณปกติของแต่ละกระทรวง
4. ระบบกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมไทยล้าหลัง และ
ไม่ ร องรั บ ข้ อ ตกลงระหว่า งประเทศด้า นการรองรับ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ด้ลงนามมา
5. ระบบการจั ด ท� ำ และรายงานข้ อ มู ล การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อมูลการปล่อยก๊า ซ
เรือนกระจกของไทยยังขาดความน่าเชือ่ ถือ
6. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งภาค
การเกษตรเป็นภาคส่วนทีย่ ากต่อการปรับเปลีย่ นแนวทางการ
ผลิตเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โอกาส (Opportunities)
1. กลไกสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ
(UNFCCC) ให้การสนับสนุนด้านการเงินการเสริมสร้าง

ศักยภาพ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพือ่ การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. หน่วยงานจากต่างประเทศ (EU / GIZ / JAICA)
จากประเทศกลุ่มภาคผนวก 1 ได้เข้ามาให้การสนับสนุน
หน่วยงานในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง
3. เทคโนโลยี ด ้ า นพลั ง งานสะอาด และกลไก
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีการพัฒนาไปมาก
เอื้อต่อการท�ำงานด้านการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
อุปสรรค (Threats)
ความตกลงปารีส ก�ำหนดให้การตั้งเป้าหมาของรัฐ
ภาคี ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและทะเยอทะยาน
อย่างต่อเนือ่ ง อันจะเป็นแรงกดดันให้รฐั ภาคีเร่งกระบวนการ
ด�ำเนินงานในแต่ละประเทศ
6.6 ตัวแบบในการก�ำหนดนโยบายรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศของไทย มี ผ ลมาจากการลงนามในข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศ นับจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) พิธสี ารเกียวโต
(Kyoto Protocol) เรือ่ ยมาจนถึง ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ทั้งนี้ไทยจ�ำเป็นต้องร่วมลงนามเพื่อรักษา
บทบาทในเวทีโลก โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่อย่างไรก็ดีนโยบายนี้
เกี่ยวข้องกับงานในหลายภาคส่วน และงานบางส่วนเช่น
ด้านพลังงาน ด้านการขนส่งฯลฯ ยังอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงอืน่ ๆ ด้วย ท�ำให้ทกุ กระทรวงต้องมีการก�ำหนด
นโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภายใต้การ
ประสานงานและผลักดันจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
และเป็นที่น่าสนใจว่า มีหลายภาคส่วนที่ร่วมกัน
ผลักดันให้การด�ำเนินงานลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้พยายาม
ท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ การประสานงาน
โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการประสานผ่าน
กระทรวงมหาดไทย ยิง่ ไปกว่านัน้ หน่วยงานจากต่างประเทศ
ได้ประสานงานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ภาคประชาสังคมโดยไม่ผา่ นรัฐบาลกลาง (ข้ามรัฐ) เพือ่ ให้การ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของท้องถิน่
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ตัวแบบนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

= สายงานโดยตรง
= สายประสานงาน / สนับสนุน
UNFCCC
พิธีสารโตเกียว ความตกลงปารีส
รัฐบาลไทย

หน่วยงานระหว่างประเทศ
(EU / GIZ / JAUCA)

กก. นโยบาย

ก.มหาดไทย

กระทรวงทรัพย์

อปท.

อบก.

ภาคประชาสังคม

ภาคเอกชน

ส�ำนักนโยบายและแผน
และ สปอ.

18 กระทรวง
11 หน่วยงาน
สังกัดส�ำนักนายกฯ

ภาพที่ 1 ตัวแบบการก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

7. อภิปรายผล
7.1 จากผลการศึกษาพบว่า การก�ำหนดนโยบาย
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นผล
จากข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
ไว้เป็นปัจจัยส�ำคัญในการก่อตัวของนโยบาย นโยบายดังกล่าว
ขาดแรงสนับสนุนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ท�ำให้ทั้งการก�ำหนดและการน�ำนโยบายรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทยไปปฏิบตั นิ นั้ ไม่กา้ วหน้า
เท่าทีค่ วร สอดคล้องกันบทความเรือ่ ง “Integrating Global
Environmental Concerns into Urban Management
The Scale and Readiness Arguments” (BAI, 2007) ที่
กล่าวถึงท่าทีของนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญ
กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะนักการเมืองมีวาระ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งระยะสัน้ แต่นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมนัน้
จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการน�ำนโยบายไปปฏิบัตินาน
ไม่เห็นผลใน 1 สมัยการด�ำรงต�ำแหน่ง ท�ำให้นักการเมือง
มุ่งให้ความสนใจกับนโยบายที่เห็นผลในระยะสั้นมากกว่า
การตัดสินใจหรือด�ำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” จึงเป็น
เหตุให้กลุม่ ข้าราชการผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเป็นผูอ้ อกแบบและ
ก�ำหนดเนือ้ หาของนโยบาย
7.2 จากการศึ ก ษาพบว่ า นโยบายรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยนั้นมีลักษณะเป็น
นโยบายเชิงรับ (Reactive Policy) ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่

เป็นนโยบายทีอ่ อกมาไล่หลังกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และยังเป็น
นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับ
ใหม่ๆ (Paris Agreement) โดยพบว่าการก�ำหนดนโยบาย
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนัน้ เป็นนโยบายทีม่ ี
ความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้เทคนิควิธกี ารในการด�ำเนินการ
ทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
และสังคมศาสตร์ ประกอบกับต้องอาศัยความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของปัญหาของผู้บริหารฝ่ายการเมือง จึงท�ำให้
การออกนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท�ำได้ลา่ ช้ากว่าทีค่ วรจะเป็น
7.3 จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการก�ำหนด
นโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ชาตินนั้ เป็นการก�ำหนดนโยบายแบบจากบนลงล่าง (Top Down) โดยอาศัยกลุ่มข้าราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการออกแบบนโยบาย โดยเป็นการก�ำหนดนโยบายที่มี
แผนงานเฉพาะ
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็น “เทคโนแครตด้าน
สิ่งแวดล้อม” ด้วยว่าฝ่ายการเมืองไม่มีความสามารถและ
ความสนใจที่ จ ะก� ำ หนดนโยบายด้ า นการรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตนเอง แต่เมื่อมีข้อตกลง
ระหว่างประเทศเป็นปัจจัยภายนอกทีก่ ำ� หนดให้ประเทศไทย
ต้องมีนโยบายและแผนงานด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศท�ำให้กลุ่มข้าราชการผู้เชี่ยวชาญได้รับมอบ
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หมายในการก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยลักษณะการก�ำหนดนโยบายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปในลักษณะ “ตัวแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป” (Incremental Model) (Dye, 2013 : 21)
โดยอาศัยการรวบรวมนโยบายและแผนงานด้านสิง่ แวดล้อม
และพลังงานทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาบูรณาการร่วมกันเป็นแผนงานใหม่
(แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2558 - 2593)
ซึ่งแตกต่างกับการก�ำหนดนโยบายในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการก�ำหนดนโยบายจากสภาพ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและข้อเรียกร้องของประชาชนใน
พื้นที่ (Input) ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการ
ตัดสินใจของฝ่ายการเมือง (Decision) เพื่อก�ำหนดออกมา
เป็นนโยบาย (Out Put) โดยรูปแบบการก�ำหนดนโยบายฯ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับตัวแบบเชิง
ระบบ (System Model) (Birkland, 2016 : 28 - 29)
การก�ำหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะการ
ก�ำหนดจากล่างขึน้ บน (Bottom Up) โดยไม่มแี ผนงานเฉพาะ
หรือแผนงานพิเศษ แต่สอดแทรกกิจกรรมลงในภารกิจหลัก
และบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาท้องถิน่ และแผนงบประมาณ
7.4 การก�ำหนดนโยบายทัง้ 2 ระดับ มีความเชือ่ ม
โยงกันน้อยมาก โดยแผนแม่บทฯ มีลักษณะเป็นนโยบาย
ระดับชาติทยี่ งั ไม่ได้ระบุถงึ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน หรือกลยุทธ์ทจี่ ะ
น�ำไปสู่เป้าหมาย ท�ำให้ไม่สามารถระบุแนวทางปฏิบัติหรือ
การถ่ายทอดนโยบายลงสูห่ น่วยงานระดับปฏิบตั หิ รือท้องถิน่
ได้ ประกอบกับโครงสร้างการบริหารราชการไทยทีไ่ ม่ยดื หยุน่
เพียงพอที่จะปรับตัวรองรับภารกิจใหม่อย่างรวดเร็ว ท�ำให้
การประสานงานถ่ายทอดนโยบายระดับกระทรวงเป็นไปได้
อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 นโยบายรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศเป็ น นโยบายที่ ถู ก ก� ำ หนดโดยกลุ ่ ม ข้ า ราชการผู ้
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ท�ำให้ขาดแรงสนับสนุนทางการเมือง
จึงจ�ำเป็นต้องมีการกระตุน้ และสร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับผูก้ ำ� หนดนโยบายฝ่ายการเมืองทัง้ ในระดับชาติและท้อง
ถิน่ เพือ่ ให้เกิดแรงผลักดันเชิงนโยบาย
8.2 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 เป็นเพียง Master Plan จ�ำเป็น

ต้องมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของแต่ละกระทรวง
กรม ประกอบด้วย การบูรณาการแผนแม่บทฯ อันเป็น
นโยบายหลักเข้ากับแผนงานหลักด้านอืน่ ๆ จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะบรรจุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดด้านการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในทุกแผนงานของแต่ละ
กระทรวง กรม โดยแผนปฏิบตั กิ ารเหล่านัน้ ต้องมีความชัดเจน
ถึงวิธกี ารด�ำเนินงานและทีม่ ขี องทรัพยากรด�ำเนินงาน
8.3 รั ฐ บาลจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด การเชิ ง สถาบั น
หรือการก�ำหนดหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและ
มี อ� ำ นาจความรั บ ผิ ด ชอบมากพอในการประสานการ
ด�ำเนินงานด้านการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ระหว่างกระทรวง ตลอดจนการปฏิรปู กฎหมายสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้สอดรับกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ
8.4 ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดท�ำแผน
ยุทธ์ศาสตร์ดา้ นการรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประเมินความสอดคล้อง
ของแต่ละแผนกับแผนแม่บทฯ
8.5 ควรมีการติดตามประเมินการผลการน�ำแผน
แม่บทฯ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558
- 2593 ไปปฏิบตั ิ

9. เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
โครงการเทศบาลไทยมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต�ำ่ ฯ. (2559) “เมือง
ไทยกับการลดก๊าซคาร์บอน” เข้าถึงได้จาก http://
www.lcm.in.th/ สืบค้นเมือ่ วันที่ 22 มี.ค.2558
ศุภกร ชินวรรโณ. (2555). “ชุมชนกับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ :บทเรียนจากพื้นที่และข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบาย” ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. เข้าถึงได้จาก http://www.hatyaicity
climate.org/paper/190 สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม
2559
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก. (2559). “อนุสัญญา
UNFCCC”เข้าถึงได้จาก
http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.
php?s1=9&s2=175 สืบค้าเมือ่ วันที่ 22 มี.ค.2558
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2555).
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและนโยบาย
แนวปฏิบตั ขิ องไทยเพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาแบบคาร์บอน
ต�ำ่ . (เอกสารอัดส�ำเนา).

14 I
ราชกิจจานุเบกษา. (2550). ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2550. เข้าถึงได้จาก http://www.
onep.go.th/images/stories/file/law39.pdf
(21 พฤษภาคม 2558)
สมบั ติ ธ� ำ รงธั ญ วงศ์ . (2552). นโยบายสาธารณะ:
แนวความคิ ด การวิ เ คราะห์ แ ละกระบวนการ.
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์.กรุงเทพฯ
ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.
(2558). “แผนแม่ บ ทการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” เข้าถึงได้จาก http://www.onep.
go.th/ สืบค้าเมือ่ วันที่ 22 เม.ย.2558
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บ อนต�่ำฯ. (2558).
“เอกสารสรุปโครงการเทศบาลไยมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอน
ต�่ำ” สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพ
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ. (2551). ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการ
จัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2551
- 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th /
images/stories/file/file2011feb21.pdf (21
พฤษภาคม 2558)
ภาษาอังกฤษ
Easton David. (1965). A System Analysis of Political
life.Wiley. New York.
Thomas A. Birkland. (2016). An Introduction to the
Policy Process.
Thomas R. Dye. (2013). Understanding public policy.
Upper Saddle River: Prentice - Hall.
Xuemei, BAI. (2007). “Integrating Global
Environmental Concerns into Urban
Management.” Journal of Industrial Ecology
11(2): 15 - 29.

