กรณีตัวอยาง
การบูรณาการการดำเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เขาสูบร�บทการพัฒนาจังหวัดกระบี่

ผลสำเร็จของโครงการ
การดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน และเพ�่อใหเกิดการทำงานที่สอดรับกับ
นโยบายและกรอบการดำเนินงานระยะยาวของประเทศ โครงการจ�งเห็น
ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรระดั บ ภู ม ิ ภ าคและ
ท อ งถิ � น เพ� ่ อ ให ม ี ค วามสามารถในการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคลองกับบร�บทการพัฒนาของ
พ�้นที่ โดยมุงหวังใหเปนแนวทางการดำเนินงานในเชิงลึกของภาคสวน
ที่เกี่ยวของตางๆ ในระดับภูมิภาคและทองถิ�น และเปนกรอบในเชิงนโยบาย
ที ่ จ ะนำไปสู  ก ารสร า งกลไกและเคร� ่ อ งมื อ ระหว า งหน ว ยงานในพ� ้ น ที ่
เพ�่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป

สถานการณและบร�บทการพัฒนาจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ตั้งอยูทางภาคใตฝงตะวันตก มีแนวฝงติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ
160 กิโลเมตร จังหวัดกระบี่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนภาคเกษตรกรรม โดยมีการใช
ที่ดิน เพื่อประโยชนทางการเกษตรในป พ.ศ. 2556 เทากับรอยละ 62.56 ของพื้นที่
จังหวัด มีสวนแบงผลิตภัณฑของภาคการเกษตรในป พ.ศ. 2557 เทากับรอยละ 35.70
ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด นอกจากนี้ ดวยศักยภาพดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ทำใหจังหวัดกระบี่เปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ โดยในป พ.ศ. 2558 จังหวัด
กระบี่มีจำนวนผูเยี่ยมเยือน จำนวน 5,575,541 คน ซึ่งสรางรายไดใหจังหวัดกระบี่
เปนจำนวนเงินเทากับ 78,335.83 ลานบาท และในระหวางป พ.ศ. 2544-2558
จังหวัดกระบี่มีจำนวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 22.21 ตอป
สภาพอากาศที่แปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลใหจังหวัดกระบี่
ไดรับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยมีแนวชายฝงทะเลที่ถูก
กัดเซาะเปนระยะ 21.63 กม. คิดเปนรอยละ 10 ของแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่
นอกจากนี้อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความถี่ของมรสุมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลโดยตรงตอ
การทองเที่ยว อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของการปลอยกาซเรือนกระจก พบวา
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพพลังงานทดแทนจากชีวมวล พลังงานลม และแกสชีวภาพ
แตจังหวัดกระบี่มีการใชพลังงานไฟฟาในป พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งสิ้น 666,471,304
กิโลวัตต-ชั่วโมง และในระหวางป พ.ศ. 2549-2558 การใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 12.14 ตอป ดังนั้นจึงจำเปนจะตองดำเนินการดานเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในอาคารควบคูไปดวย
การเปลี่ยนแปลงชายฝงจังหวัดกระบี่
เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2495- 2551
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับความสำคัญและภาพความเชื่อมโยง
การดำเนินการเพ�่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคปาไม

การตั้งถิ�นฐานและ
ความมั่นคงของมนุษย

ภาคของเสีย

การทองเที่ยว

การใชพลังงาน
ภายในอาคาร

แผนงาน เปาหมาย และโครงการหลัก
แผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย
ระยะสั้น (พ.ศ. 2559)
• จังหวัดกระบี่มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ อยางครอบคลุม
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
ระยะกลาง (พ.ศ. 2563)
• จังหวัดกระบี่มีแผนบูรณาการการฟนฟูพื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเปนมิตรตอระบบนิเวศ
โครงการ
• โครงการฟนฟูและอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดกระบี่
• โครงการสรางเครือขายเฝาระวังพื้นที่ปาชายเลนเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ
• โครงการจัดทำแผนฟนฟูพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายฝงทะเล
• โครงการติดตามเฝาระวังชนิดพันธุสัตวทะเลที่ถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ (ฉลามวาฬ พะยูน โลมา)

แผนงานการทองเที่ยว

เปาหมาย
ระยะยาว (พ.ศ. 2579) และเปาหมายตอเนื่อง
• จังหวัดกระบี่มีสัดสวนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20
โครงการ
• โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
• โครงการสงเสริมการทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
ตำบลคลองประสงค อำเภอเมืองกระบี่

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร
สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
โทรศัพท 0 2265 6500 ตอ 6784 และ 6842 โทรสาร 0 2265 6692
E mail address: npcccommittee@gmail.com
ติดตอ ดร. กลยวัฒน สาขากร, นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพ�วงศ

แผนงานการใชพลังงานในอาคาร

เปาหมาย
ระยะกลาง (พ.ศ. 2563)
• การปลอยกาซเรือนกระจกของจังหวัดกระบี่ลดลงรอยละ 10
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง เมื่อเทียบกับกรณี BAU
(ปเปาหมาย พ.ศ. 2564)
ระยะยาว (พ.ศ. 2579) และเปาหมายตอเนื่อง
• จังหวัดกระบี่คาความเขมของพลังงาน (energy intensity) ลดลงอยางนอย
รอยละ 25 เมื่อเทียบกับกรณี BAU (ปเปาหมาย พ.ศ. 2573)
โครงการ
• โครงการสงเสริมการใชหลอด LED
• โครงการหลอดเกาแลกหลอดใหม

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ภายใต โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานดานนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย
โทรศัพท 0 2298 6587 – 88 โทรสาร 0 2298 6589
E mail address: connecting.climateaction@gmail.com
ติดตอ นางสาวชุติมา จงภักดี (0 89 9272702), นางสาวพ�มกานต ขัตติยวงศ (0 89 756 9004)

