
ร่างกฎหมาย การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา ห้องประชุมสัมมนา บี ๑-๑
โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://climate.onep.go.th)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประเด็นน าเสนอ
• สถานการณ ์สภาพปญัหาและแนวคิดการแก้ไข จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
• การพฒันา สาระส าคัญ ผลลัพธ ์ผลผลิต ที่คาดว่าจะได้รบัจาก (ร่าง) พระราชบัญญตักิารเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... แนวทางการขบัเคลื่อน
• ข้อเสนอเพือ่ปรับปรงุเนื้อหา (ร่าง) พระราชบญัญตักิารเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. .... 
• แนวทางการขบัเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญตักิารเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. .... 
• บทบาทและภารกจิ ของรฐัสภา



1 สถานการณ์และปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เป้าหมายส าคัญ คือการควบคุมอณุหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งเป้าไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏวิัติอุตสาหกรรม

Extinction
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ภาคพลงังาน ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลติภณัฑ์ ภาคการจดัการของเสยี ภาคเกษตร ภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ุทธิ

7

ประเทศไทยจดัท ายุทธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาแบบปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกต ่าของประเทศไทย
(Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)

การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธิเป็นศนูยภ์ายในปี ค.ศ. 2065การปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธิเป็นศนูยภ์ายในปี ค.ศ. 2065

Source: ดดัแปลงจาก UNFCCC (2021)



หมวด 1 ทัว่ไป

หมวด 2 คณะกรรมการนโยบาย

หมวด 3 แผนแม่บทรองรบั

หมวด 4 ขอ้มูลกา๊ซเรอืนกระจก

หมวด 5 การลดกา๊ซเรอืนกระจก

หมวด 6 การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ

หมวด 7 มาตรการสง่เสรมิการด าเนินงาน

หมวด 8 บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

สาระส าคญั 

2 การพฒันา (ร่าง) พระราชบญัญตัิการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. ....

ประเด็นปฏรูิปประเทศ

ประเด็นที่ 3 การแกป้ญัหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ

ประเด็นที่ 8 การปฏรูิปกฎหมายสิง่แวดลอ้ม

หลกัการและเหตผุล

ลดกา๊ซ

เรอืนกระจก

ปรบัตวัต่อ

ผลกระทบ

พนัธกรณี

เป็นกฎหมายการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

โดยค านึงถงึขดัความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศผ่าน

การด าเนินงานกบันานาชาติ



3 แผนภาพแสดงขั้นตอนการยกรา่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลักการและเหตุผล

ผู้รับผิดชอบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปประเทศ 
ประเด็นที่ 3 การแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นที่ 8 การปฏิรูป 
กฎหมายส่ิงแวดล้อม

๑. ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลกส่งผลให้ 
ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนากลไกการจัดการปัญหา 
เพ่ือป้องกัน > ลดก๊าซ และบรรเทาผลกระทบ > ปรับตัว 
ร่วมกับประชาคมโลก > พันธกรณี 
๒. (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกฎหมาย 
การส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผ่านการดําเนินงานร่วมกับนานาชาติ

สาระสําคัญของกฎหมาย ๘ หมวด
หมวด ๑ บททั่วไป 
เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย การจัดการ 
ด้านงบประมาณการส่งเสริมการดําเนินงานตามกฎหมาย
หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ กลไกการทํางานของ
คณะกรรมการ และสํานักงานเลขานุการ (สผ.) 
หมวด ๓ แผนแม่บทรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
เกี่ยวข้องกับ การจัดทํา กํากับดูแล ติดตามประเมินผล และกรอบ
ระยะเวลา ทบทวนแผน

หมวด ๔ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
เกี่ยวกับฐานข้อมูลกาซเรือนกระจกของประเทศ อํานาจหน้าที่ รูปแบบการรายงานและจัดการ
ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ และการรักษา ความลับข้อมูลของเอกชน 
หมวด ๕ การลดก๊าซเรือนกระจก 
เก่ียวกับการจัดทํา กํากับดูแล ติดตามประเมินผล และกรอบระยะเวลา ทบทวนแผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
หมวด ๖ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส่วนที่ ๑ การคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส่วนที่ ๒ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

เสนอร่างกฎหมายฯ
มกราคม ๒๕๖๔

เสนอขอความเห็นชอบ
มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

เสนอขอความเห็นชอบ
มีนาคม ๒๕๖๔

หมวด ๗ มาตรการส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนทางการเงิน ผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการเงินสนับสนุน
หมวด ๘ บทกําหนดโทษ 
เกี่ยวข้องกับค่าปรับทางปกครอง กลไกการเปรียบเทียบ
ปรับ และการบังคับ การตามกฎหมาย
บทเฉพาะกาล 
เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้มีการใช้กลไกคณะกรรมการ
นโยบายและแผน กฎ ระเบียบ และการดําเนินการ
ที่มีอยู่ไปพลางก่อนบังคับการตามกฎหมาย

กระทรวงการคลัง 
ก่อนเสนอกฎหมายต่อ ครม. และแจ้ง
เห็นชอบเมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เสนอคณะรัฐมนตรี
มีนาคม ๒๕๖๕

เห็นชอบในหลักการและมอบหมาย 
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป



ผลลัพธ์ ผลผลิต ของ (ร่าง) พรบ. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
• การก าหนดโครงสร้างเชิงสถาบัน หน้าที่และอ านาจของ หน่วยงานของรัฐ
• บทบาทการมสีว่นร่วมของภาคเอกชนและประชาชน
• กลไกทางการเงิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพด าเนินการและพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่สังคมเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแบบคาร์บอนต ่า

• มุ่งเน้น การส่งเสริมประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการปญัหา ภายใต้ บริบทของสงัคมไทยอย่างเปน็ธรรมและเทา่เทยีม
• พัฒนาและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ การพัฒนาประเทศ การปอ้งกนัความเสีย่งและความ
เสียหายทีอ่าจเกิดขึ้น

• สร้างโอกาส การพัฒนาคณุภาพชวีติ (Quality of Life) และการประกอบธรุกจิทีเ่ปน็มติรต่อสภาพภมูอิากาศ
(Green Growth)

• เพิ่มเติมประเดน็ การบรหิารจัดการคาร์บอนเครดติ เพื่อวตัถปุระสงคภ์ายในประเทศและระหวา่งประเทศในกฎหมาย



ความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นทั่ว
ประเทศ

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมาย ทส. 

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ได้รับความเหน็
จากกระทรวงการคลัง

เสนอเข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

ส่งเสริมการพัฒนานโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
รวมถึงแผนแม่บทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ NDC 
และ NAP

ปรับปรงุการรายงานการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ
บริการขอ้มูลสภาพ
ภูมิอากาศโดยมอบอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจนแกห่นว่ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

ส่งเสริมบทบาทของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมที่มอียู่
เพื่อให้การสนบัสนนุทาง
การเงินส าหรบัการ
ด าเนินการด้านสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศ

รัฐสภาเห็นชอบภายใต้
กระบวนการนิติบญัญัติ

ม.ค. 2564 มี.ค. 2564ก.ย. – ต.ค. 2563
ม.ค. 65

มี.ค. 2565
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4 ข้อเสนอเพื่อปรบัปรุงเนือ้หา และความเหน็จากหนว่ยงาน
• ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๐ (กลไก
หลักในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)

• พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ GHG ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน หลักเกณฑ์ฯ
• ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการด้าน CC

• ความเหน็ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (นส. สลค. ที่ นร. ๐๕๐๓/๑๒๓๕๓)

• สนง. กฤษฎีกา “ภายใต้หลักการบูรณาการหน่วยงาน อาจเป็นประเด็นความซ ้าซ้อน และภาระแก่ประชาชน”
• ก.พ.ร. “บูรณาการในการท างานและข้อมูล”
• สลค. มีหนังสือแจ้งความเห็นประเด็น “ปรับปรุง รายงานการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา อุปสรรคจากวิธีการ 
และทางเลือก ทั้งที่เป็นกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย”

• คกก. นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน “พิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
ร่าง พรบ.”

• ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น
• การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติมคีวามซับซอ้น
• ผลกระทบต่อการส่งออก CBAM

• TGO เป็นองค์กรมหาชน Service Provider อาจไม่เหมาะที่จะเป็น Regulator
• การแก้ไขปัญหา เลยจุดของ การท างานแบบการขอความร่วมมือ CSR พิจารณาจาก กราฟการปล่อย GHG
• ความคุ้มค่า คุ้มทุน ในรายงาน LTS พิจารณาถึง GDP ช่วงเวลาการน าเข้าเทคโนโลยี ด้วยแล้ว



5 ข้อเสนอและขอความอนุเคราะห์จาก รัฐสภา
ประเด็นระดับความส าคัญของกฎหมาย (ระเบียบ สนร. และ พรบ.)

• สถานะ “พรบ. มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งมีศักยที่สูงกว่า ระเบียบ สนร. ซึ่งเป็น แนวทางหรือวิธี
ปฏิบัติเป็นการภายในของฝ่ายบริหาร (กระทรวง กรม) และบัญญัติโดย มติ ครม.”
• กระบวนการตรา “พรบ. มีกระบวนการตราท่ีรอบคอบ มีการยกร่างโดยผู้ช านาญการ มีการ
ตรวจสอบกับรัฐธรรมนูญ และต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ (สว.-สส.)”
• การบงัคบัใช้ “พรบ. มีสภาพบังคับร้ายแรงกว่า มีโทษ ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติ รวมถึงได้รับการ
คุ้มครอง อาจมีโทษทางอาญา แต่ ระเบียบฯ เป็นระเบียบภายใน ก าหนดโทษทางอาญาไม่ได้”
• หลักการทีเ่สนอให้ความส าคัญ “ปัจจัยในการตราระเบียบฯ หรือ พรบ. ควรพิจารณาถึง ความ
รุนแรงของปัญหา ความจ าเป็นหรือความส าคัญ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว”
• เพิ่มเติม ประเด็น การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพื่อวัตถุประสงค์ ภายในประเทศและระหว่างประเทศในกฎหมาย
• ส าหรับประเด็นภาระต่อภาคประชาชน ปัจจุบัน ทุกคนรู้สึกได้และก าลังเผชิญกับภัยเงียบ ซึ่งก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นและหลีกเล่ียงไม่ได้ หากเราไม่ลงมือท า
• ประเด็น ซ ้าซ้อนของหนว่ยงาน โดยเฉพาะ TGO (service provider/technical arm) และปัจจุบัน ทส. อยู่ระหว่างการเตรียมการปรับโครงสร้าง รองรับการ

ท างาน เพื่อขับเคล่ือน ไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ในฐานะของ Regulator
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