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Source: https://www.greenbiz.com/article/net-zero-greenwash
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา”
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45-11.00 น.

ร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

Source: https://futureoflife.org/background/risks-of-climate-change/
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เหตุผล
• ปัญหาภาวะโลกรวนทวีความรุนแรงขึ้น จ าเป็นในการพัฒนา

ศักยภาพของประเทศเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความ    

ตกลงปารีสตามกรอบ UNFCCC เมื่อวันที่ 21-9-2559
• ส่งผลให้ต้องด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

• การรายงานบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซฯ จากแหล่งก าเนิด
และปริมาณการกักเก็บก๊าซฯ จากแหล่งดูดซับ 

• การก าหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ และ
ด าเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณก๊าซฯ ภายในประเทศให้ได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

เป้าหมายหลัก 3 ประการ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 
องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) เมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 °C

เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมภูมิต้านทานและ
ความสามารถในการฟื้นตัว

ท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่
น า ไ ปสู่ ก า รพัฒน าคา ร์ บ อนต่ า ที่ มี ภู มิ ต้ า น ท าน แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฟื้ น ตั ว จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพภูมิอากาศ
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ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• เจตนารมณ์ และ ความมุ่งมั่นในฐานะประชาคมโลก
• การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ



มีสว่นรว่มในกลไก CDM
> 40% จาก BAU โดย
ไดร้บัการสนบัสนุนจากตปท. 

20 – 25% จาก BAU

1992 1997 2010 2015 2021

Paris AgreementKyoto ProtocolUNFCCC

2031 2050

เป้าหมาย NAMAs (สมคัรใจ) เป้าหมาย NDC 1 (บงัคบั) เป้าหมาย NDC 2 และถดั ๆ ไป

• ตอ้ง “peak” ในปี 2030
• มุ่งสูค่วามเป็นกลางทางคารบ์อนในปี 

2050
• มุ่งสูก่ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสุทธิเป็น

ศูนยใ์นปี 2065

7 – 20% จาก BAU 
จากพลงังานและขนสง่

แรงกดดนัจาก international community เพิม่มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

• Inventory (1996 IPCC Gl.)
• มีการ MRV มาตรการลด GHG
• รายงานใน BUR
• ผ่านกระบวนการ ICA

TIMELINE

• ตอ้งมีการตดิตามความกา้วหนา้
NDC และรายงานใน BTR
ทกุ 2 ปี (2024 เป็นตน้ไป)

• Inventory (2006 IPCC Gl.)
• ทบทวนรายงานฯ โดย TER และ
กระบวนการ FMCP

มุ่งสูน่โยบาย Carbon neutrality 
จดัท า Long-term Low GHG Emission 

Development Strategy (LT-LEDS)

Peak โดยเรว็ที่สุดเป้าหมาย well below 2 °C
และมุ่งพยายามควบคมุการเพิม่ข้ึนของ
อณุหภมูิเฉลี่ยของโลกไม่ใหเ้กนิ 1.5 °C

Cancun Agreements
เป้าหมาย 2 °C

เป้าหมายการลด 
GHG ของประเทศ

ไม่มีเป้าหมายลด GHG

ความตกลงระหว่างประเทศและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3

ให้สัตยาบนั 
28 ธันวาคม 2537

ให้สัตยาบนั 
28 สิงหาคม 2545

ให้สัตยาบนั 
21 กันยายน 2559
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การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
• ไม่มี

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• การก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
• สหราชอาณาจักรมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

2008 (The 2008 Climate Change Act) เป็นกฎหมายหลักใน
การวางกรอบการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Revised - May 2022) 
1. The target for 2050
1.1 It is the duty of the Secretary of State to ensure 

that the net UK carbon account for the year 
2050 is at least [100%] lower than the 1990 
baseline.

สหราชอาณาจักรสามารถลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ในปี ค.ศ.2018 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของสหราชอาณาจักรต่ ากว่าระดับในปี 1990 ถึงร้อย
ละ 44
source: Climate Change Committee, ‘Reaching Net Zero in the UK’, <https://www.theccc.org.uk/uk-action-on-climate-
change/ reaching-net-zero-in-the-uk/>, accessed on May 5, 2021.



https://blogs.worldbank.org/climatechange/sweden-decoupling-gdp-growth-co2-emissions-possible

https://ecosystemmarketplace.com/wp-content/uploads/2016/04/Decoupling_sparkline_graphic_v2.jpg

เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้พร้อมการลดก๊าซเรือนกระจก
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https://blogs.worldbank.org/climatechange/sweden-decoupling-gdp-growth-co2-emissions-possible
https://ecosystemmarketplace.com/wp-content/uploads/2016/04/Decoupling_sparkline_graphic_v2.jpg
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หมวด 2 - คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหง่ชาติ
• ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระ หน้าที่และอ านาจ
• เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
ทุกภาคส่วน

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ 

Net Zero Emissions ตามความตกลงปารีส
• การเพิ่มอ านาจหน้าที่หน่วยงานที่ด าเนินการ/ปฏิบัติตามนโยบาย 

หรือ หน่วยงานวิชาการ
• กลไกการติดตามผลการด าเนินงานโดยภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาค

ประชาสังคม

คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
แห่งชาติ
• จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 (ประกาศ ณ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2550) เพื่อใช้เป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลให้การ
ด าเนินงานได้บรรลุตามความมุ่งหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

• และในปี 2552 ได้มีการแก้ไขคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 
2552)
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หมวด 3 - แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหง่ชาติ
• จัดให้มีแผนระดับชาติเรียกว่า “แผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

• มาตรา 20 แผนแม่บทต้องประกอบด้วย
• ก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับ
• รายงานสถานการณ์ของประเทศไทย
• เป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ เป้าหมายด้านการปรบัตวัต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการบรรลเุป้าหมาย
การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ

• แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท
• แนวทางการตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิัตติามแผนแม่บท

• ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่รายงานความคืบหน้า หรือ
มีปัญหาอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการตามแผนให้
คณะกรรมการรายงานปัญหาอุปสรรค หรือความขัดแย้งนั้นไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• การก าหนดทิศทางของแผนแม่บทฯ ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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หมวด 4 - ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
• มาตรา 24 ให้ส านักงานมีหน้าที่จัดให้มีขึ้นซึ่งฐานข้อมูลก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ
• มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 8 แห่งและอื่นๆ มีหน้าที่จัดเก็บ
และรายงานข้อมูลกิจกรรมแก่ส านักงาน

• มาตรา 27 เมื่อมีความจ าเป็นต้องก าหนดหน้าที่ให้เอกชนรายงาน
ข้อมูลกิจกรรมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดท า
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามมาตรา 24 ให้กระท าโดยการออก
กฎกระทรวง

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงาน (คาร์บอนฟุต 

พริ้นท์ขององค์กร) จากโรงงานที่มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่
ก าหนด

354.3 MtCO2eq

1A1 Energy 
Industries 
42.84%

1A2 Manufacturing 
Industries and 

Construction 19.53%

1A3 Transport 
27.21%

1A4 Other 
Sectors 6.10%

GHG 
Emissions 
in Energy 

Sector

Industry = 22.9%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2559
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หมวด 5 - การลดก๊าซเรือนกระจก
• มาตรา 34 ให้คณะกรรมการจัดท า “แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน

กระจกของประเทศ” เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

• ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่รายงานความคืบหน้า หรือ
มีปัญหาอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการตามแผนให้
คณะกรรมการรายงานปัญหาอุปสรรค หรือความขัดแย้งนั้นไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• การก าหนดทิศทางของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะ

ด าเนินการอย่างไรให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

• มาตรการหรือกลไกส าหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME
• ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

แก้ปัญหาการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศได้

กลไกการลดกา๊ซเรอืนกระจก

การคลัง

การเงนิ

กฎหมาย มาตรฐาน

เทคโนโลยี

C. Tax

ลดหยอ่น Tax

Grant

Loan

Equity

Guarantee

กม. ควบคมุ GHG

การรายงาน GHG

คา่ธรรมเนยีม/
คา่ปรับ

ฉลากคารบ์อน

ฉลากลดคารบ์อน

ISO 14000

กลไกราคาคารบ์อน

T V-ETS

T-VER

C. Offset

Internal Carbon Pricing

Renewable 
Energy

Energy 
Efficiency

Etc.
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Market Mechanisms 

Domestic Efforts International Market

Emission Trading Scheme 

Emission Reduction Projects
(Carbon Credits)

Article 6.2
(Cooperative Approach)

Article 6.4
(6.4 Mechanism)

FY 2561 - Policy Analysis on the Impacts of Carbon Pricing Instruments on National Economy 

and Contribution to NDC-Thailand (งบประมาณธนาคารโลก)

FY 2558   - การศกึษาผลกระทบของระบบซือ้ขายสทิธใินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่ระบบเศรษฐกจิไทย

FY 2559 - การประมาณการผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิไทยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

FY 2560 - โครงการศกึษาผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิไทย ในการใชก้ลไกราคา เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกเพิม่เตมิ
จากเป้าหมายของประเทศภายหลังปี 2563 

Carbon 
Tax

PAY 

GOVERNMENT 

ALLOWED GHG EMISSION

✓



จ ำนวนโรงงำนควบคมุ/อำคำรควบคมุในประเทศไทย ทัง้หมด 6,355 แห่ง

โรงงานควบคมุ  

3,989 แห่ง

อาคารควบคมุ 

2,241 แห่ง

โรงไฟฟ้า

125 แห่ง

ปริมำณกำรปลอ่ย GHG รวม 199,693,898 tCO2e

GHG emissions < 25,000 tCO2e (4 ktoe) GHG emissions > 25,000 tCO2e (4ktoe)

โรงงานควบคมุ  

503 แห่ง

อาคารควบคมุ  

35 แห่ง

โรงไฟฟ้า

60 แห่ง

GHG emissions  77,255,759 tCO2e GHG emissions  1,575,093 tCO2eGHG emissions  94,124,118 tCO2e

โรงงำนควบคมุ  

3,486 แห่ง

อำคำรควบคมุ  

2,206 แห่ง

โรงไฟฟ้ำ  

65 แห่ง

ขอ้มลู
ณ ปี พ.ศ.

2559

ปริมำณกำรปลอ่ย GHG รวม 26,738,928 tCO2e

จ ำนวนโรงงำนควบคมุ/อำคำรควบคมุ รวม  5,757 แห่ง

13%

รำยงำนควำมกำ้วหนำ้รำย 2 ปี

ส ำนกังำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม

87%

ปริมำณกำรปลอ่ย GHG รวมของประเทศไทย  

318,662,170 tCO2e

ปริมำณกำรปลอ่ย GHG ในภำคพลงังำน  

236,936,480 tCO2e
54%

ปริมำณกำรปลอ่ย GHG รวม 172,954,970 tCO2e

จ ำนวนโรงงำนควบคมุ/อำคำรควบคมุ รวม  598 แห่ง

73%
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หมวด 6 - การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ส่วนที่ 1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (มาตรา 39-44)

• ส่วนที่ 2 จัดท าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ เป้าหมายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (มาตรา 
45-50)

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• การก าหนดทิศทางของประเทศในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
• การก าหนดมาตรการเชิงรุก ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความ

สูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage)
• การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการปรับตัว
• การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการปรับตัวและสร้างสังคมที่

ยืดหยุ่น (resilient)
• การจัดการกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
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หมวด 7 - มาตรการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
• มาตรา 51 หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้

ขึ้นทะเบียน องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เอกชนสามารถยื่นค าขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
เพื่อใช้ในการด าเนินการดังต่อไปนี้
• การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลกิจกรรมหรือข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นตอ่การ

ค านวณข้อมูลปริมาณก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ
• การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
• การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
• การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างเสรมิศักยภาพการ

ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
• กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ โดยค านึงถึงแผนแม่บท 

แผนลดก๊าซเรือนกระจก และแผนการปรบัตวั

• มาตรา 52 ให้ส านักงานสรุปผลการด าเนินการและรายงานให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• มาตรการส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซมีมากมาย สามารถน ามาใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ลดหย่อนภาษี การใช้กลไก
ตลาด เครื่องมือทางเศรษศาสตร์

• การเปิดโอกาสให้เอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง มีโอกาสรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม ไม่เป็นไป
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-pays-principle) 
จึงควรก าหนดหน้าที่ให้เป็นผู้รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
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บทเฉพาะกาล
• มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก เพื่อให้การด าเนินการด้านนโยบาย

และแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความต่อเนื่อง 
ให้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นแผนแม่บทตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
– ๒๕๗๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เป็นแผนลดก๊าซเรือนกระจกตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีการทบทวนแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ข้อควรพิจารณา

สิ่งที่ควรมี
• ประโยชน์ของการมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. ....



สรุป

1515Source: https://canadians.org/analysis/federal-net-zero-emissions-legislation-2050-too-late

ควรมีการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เพื่อให้
เป็นกฎหมายหลักในการด าเนินการส่งเสริมการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ
ประเทศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net Zero Emissions) ภายในปี 2065



ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Email: pongvipa2002@gmail.com
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