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ดร.พงษ์วภิ า หล่อสมบูรณ์

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั
1 ตกรรม

1

ร่าง พรบ.

ข้อควรพิจารณา

เหตุผล
• ปัญหาภาวะโลกรวนทวีความรุนแรงขึ้น จาเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความ
ตกลงปารีสตามกรอบ UNFCCC เมื่อวันที่ 21-9-2559
• ส่งผลให้ต้องดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
• การรายงานบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซฯ จากแหล่งกาเนิด
และปริมาณการกักเก็บก๊าซฯ จากแหล่งดูดซับ
• การกาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซฯ และ
ดาเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณก๊าซฯ ภายในประเทศให้ได้
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

สิ่งที่ควรมี
• เจตนารมณ์ และ ความมุ่งมั่นในฐานะประชาคมโลก
• การกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

1

เป้าหมายหลัก 3 ประการ
ควบคุม การเพิ่ม ขึ้ น ของอุ ณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ของโลกให้ต่ ากว่ า 2
องศาเซลเซียส (“well below 2 °C”) เมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 °C

2

3

เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และส่ ง เสริ ม ภู มิ ต้ า นทานและ
ความสามารถในการฟื้นตัว
ทาให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่
น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า ค า ร์ บ อ น ต่ า ที่ มี ภู มิ ต้ า น ท า น 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
22

ความตกลงระหว่างประเทศและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1992
TIMELINE

1997

UNFCCC Kyoto Protocol

ให้สัตยาบัน
28 ธันวาคม 2537

ให้สัตยาบัน
28 สิงหาคม 2545

เป้ าหมายการลด
GHG ของประเทศ

2010

ให้สัตยาบัน
21 กันยายน 2559

2015

Cancun Agreements Paris Agreement
เป้ าหมาย well below 2 °C
เป้ าหมาย 2 °C
และมุ่งพยายามควบคุมการเพิม่ ขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 °C

2050

2031

2021
Peak โดยเร็วที่สุด

มุ่งสูน่ โยบาย Carbon neutrality
จัดทา Long-term Low GHG Emission
Development Strategy (LT-LEDS)

แรงกดดันจาก international community เพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง

ไม่มีเป้ าหมายลด GHG
มีสว่ นร่วมในกลไก CDM

เป้ าหมาย NAMAs (สมัครใจ)

•
•
•
•

7 – 20% จาก BAU
จากพลังงานและขนส่ง
Inventory (1996 IPCC Gl.)
มีการ MRV มาตรการลด GHG
รายงานใน BUR
ผ่านกระบวนการ ICA

เป้ าหมาย NDC 1 (บังคับ)

20 – 25% จาก BAU
• ต้องมีการติดตามความก้าวหน้า
NDC และรายงานใน BTR
ทุก 2 ปี (2024 เป็ นต้นไป)
• Inventory (2006 IPCC Gl.)
• ทบทวนรายงานฯ โดย TER และ
กระบวนการ FMCP

เป้ าหมาย NDC 2 และถัด ๆ ไป

> 40% จาก BAU โดย
ได้รบั การสนับสนุ นจากตปท.
• ต้อง “peak” ในปี 2030
• มุ่งสูค่ วามเป็ นกลางทางคาร์บอนในปี
2050
• มุ่งสูก่ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ น
ศูนย์ในปี 2065

3

ร่าง พรบ.

ข้อควรพิจารณา

การกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
• ไม่มี

สิ่งที่ควรมี
• การกาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
• สหราชอาณาจักรมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2008 (The 2008 Climate Change Act) เป็นกฎหมายหลักใน
การวางกรอบการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
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
เรือนกระจกของสหราชอาณาจักรต่ากว่าระดับในปี 1990 ถึงร้อย
ละ 44
source: Climate Change Committee, ‘Reaching Net Zero in the UK’, <https://www.theccc.org.uk/uk-action-on-climatechange/ reaching-net-zero-in-the-uk/>, accessed on May 5, 2021.

44

เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้พร้อมการลดก๊าซเรือนกระจก

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

5

ร่าง พรบ.
หมวด 2 - คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ

• กาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระ หน้าที่และอานาจ
• เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
ทุกภาคส่วน

สิ่งที่ควรมี

• คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่
Net Zero Emissions ตามความตกลงปารีส
• การเพิ่มอานาจหน้าที่หน่วยงานที่ดาเนินการ/ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
หรือ หน่วยงานวิชาการ
• กลไกการติดตามผลการดาเนินงานโดยภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาค
ประชาสังคม

ข้อควรพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ
• จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 (ประกาศ ณ
วันที่ 20 มิถุนายน 2550) เพื่อใช้เป็นกลไกสาคัญที่จะส่งผลให้การ
ดาเนินงานได้บรรลุตามความมุ่งหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• และในปี 2552 ได้มีการแก้ไขคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน
2552)
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ร่าง พรบ.
หมวด 3 - แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ

• จัดให้มีแผนระดับชาติเรียกว่า “แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ” เพื่อเป็นกรอบการ
ดาเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ตามระยะเวลาที่กาหนด
• มาตรา 20 แผนแม่บทต้องประกอบด้วย

ข้อควรพิจารณา
สิ่งที่ควรมี
• การกาหนดทิศทางของแผนแม่บทฯ ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

• กาหนดระยะเวลาการใช้บังคับ
• รายงานสถานการณ์ของประเทศไทย
• เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป้าหมายด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการบรรลุเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
• แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท
• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนแม่บท

• ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่รายงานความคืบหน้า หรือ
มีปัญหาอุปสรรคสาคัญในการดาเนินการตามแผนให้
คณะกรรมการรายงานปัญหาอุปสรรค หรือความขัดแย้งนั้นไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
77

ร่าง พรบ.
หมวด 4 - ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
• มาตรา 24 ให้สานักงานมีหน้าที่จัดให้มีขึ้นซึ่งฐานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ
• มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 8 แห่งและอื่นๆ มีหน้าที่จัดเก็บ
และรายงานข้อมูลกิจกรรมแก่สานักงาน
• มาตรา 27 เมื่อมีความจาเป็นต้องกาหนดหน้าที่ให้เอกชนรายงาน
ข้อมูลกิจกรรมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทา
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามมาตรา 24 ให้กระทาโดยการออก
กฎกระทรวง

สิ่งที่ควรมี
• รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงาน (คาร์บอนฟุต
พริ้นท์ขององค์กร) จากโรงงานที่มีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่
กาหนด

ข้อควรพิจารณา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2559
354.3 MtCO2eq

Industry = 22.9%
1A4 Other
Sectors 6.10%
1A3 Transport
27.21%

1A2 Manufacturing
Industries and
Construction 19.53%

GHG
Emissions
in Energy
Sector

1A1 Energy
Industries
42.84%
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ร่าง พรบ.

ข้อควรพิจารณา

หมวด 5 - การลดก๊าซเรือนกระจก

• มาตรา 34 ให้คณะกรรมการจัดทา “แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ” เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
• ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่รายงานความคืบหน้า หรือ
มีปัญหาอุปสรรคสาคัญในการดาเนินการตามแผนให้
คณะกรรมการรายงานปัญหาอุปสรรค หรือความขัดแย้งนั้นไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่ควรมี

• การกาหนดทิศทางของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ว่าจะ
ดาเนินการอย่างไรให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
• มาตรการหรือกลไกสาหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME
• ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศได้

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

กฎหมาย

การคลัง

มาตรฐาน

กม. ควบคุม GHG

C. Tax

ฉลากคาร์บอน

การรายงาน GHG

ลดหย่อน Tax

การเงิน

ฉลากลดคาร์บอน

ค่าธรรมเนียม/
ค่าปรับ

ISO 14000

กลไกราคาคาร์บอน
Grant
T V-ETS

Loan

เทคโนโลยี

T-VER

Renewable
Energy

C. Offset

Energy
Efficiency

Internal Carbon Pricing

Etc.

Equity
Guarantee
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กลไกตลาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Market Mechanisms

Domestic Efforts
Emission Reduction Projects
(Carbon Credits)

Emission Trading Scheme



International Market

Carbon
Tax

GOVERNMENT
PAY

ALLOWED GHG EMISSION

Article 6.2
(Cooperative Approach)
Article 6.4
(6.4 Mechanism)

✓

ึ ษาผลกระทบของระบบซอ
ื้ ขายสท
ิ ธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระบบเศรษฐกิจไทย
FY 2558 - การศก
FY 2559

- การประมาณการผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

FY 2560

ึ ษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในการใชกลไกราคา
้
- โครงการศก
เพือ
่ ลดก๊าซเรือนกระจกเพิม
่ เติม
จากเป้ าหมายของประเทศภายหลังปี 2563

FY 2561

- Policy Analysis on the Impacts of Carbon Pricing Instruments on National Economy
and Contribution to NDC-Thailand (งบประมาณธนาคารโลก)
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จำนวนโรงงำนควบคุม/อำคำรควบคุมในประเทศไทย ทัง้ หมด 6,355 แห่ง
โรงงานควบค ุม

โรงไฟฟ้า

อาคารควบค ุม

3,989 แห่ง

125 แห่ง

2,241 แห่ง

ปริมำณกำรปล่อย GHG รวม
GHG emissions < 25,000 tCO2e (4 ktoe)

199,693,898
GHG emissions

โรงไฟฟ้ ำ

3,486 แห่ง

65 แห่ง 2,206 แห่ง

จำนวนโรงงำนควบคุม/อำคำรควบคุม รวม

GHG emissions 77,255,759 tCO2e

5,757 แห่ง

ปริมำณกำรปล่อย GHG รวม 26,738,928 tCO2e

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำย 2 ปี
สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

13%

2

อาคารควบค ุม

35 แห่ง

GHG emissions 94,124,118 tCO2e GHG emissions 1,575,093 tCO2e

จำนวนโรงงำนควบคุม/อำคำรควบคุม รวม 598 แห่ง
ปริมำณกำรปล่อย GHG รวม 172,954,970 tCO2e

ปริมำณกำรปล่อย GHG รวมของประเทศไทย
tCO2e

318,662,170

2559

tCO2e

โรงไฟฟ้า
60 แห่ง

503 แห่ง

อำคำรควบคุม

ณ ปี พ.ศ.

> 25,000 tCO e (4ktoe)

โรงงานควบค ุม
โรงงำนควบคุม

ข้อมูล

54%

ปริมำณกำรปล่อย GHG ในภำคพลังงำน
tCO2e

236,936,480

87%

73%

ร่าง พรบ.

ข้อควรพิจารณา

หมวด 6 - การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สิ่งที่ควรมี

• ส่วนที่ 1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (มาตรา 39-44)
• ส่วนที่ 2 จัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ เป้าหมายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท (มาตรา
45-50)

• การกาหนดทิศทางของประเทศในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
• การกาหนดมาตรการเชิงรุก ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความ
สูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage)
• การพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการปรับตัว
• การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการปรับตัวและสร้างสังคมที่
ยืดหยุ่น (resilient)
• การจัดการกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ร่าง พรบ.
หมวด 7 - มาตรการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มาตรา 51 หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้
ขึ้นทะเบียน องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เอกชนสามารถยื่นคาขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
เพื่อใช้ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
• การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลกิจกรรมหรือข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อการ
คานวณข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
• การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
• การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
• การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างเสริมศักยภาพการ
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงแผนแม่บท
แผนลดก๊าซเรือนกระจก และแผนการปรับตัว

ข้อควรพิจารณา
สิ่งที่ควรมี
• มาตรการส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซมีมากมาย สามารถนามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ลดหย่อนภาษี การใช้กลไก
ตลาด เครื่องมือทางเศรษศาสตร์
• การเปิดโอกาสให้เอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง มีโอกาสรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม ไม่เป็นไป
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-pays-principle)
จึงควรกาหนดหน้าที่ให้เป็นผู้รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• มาตรา 52 ให้สานักงานสรุปผลการดาเนินการและรายงานให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13
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ร่าง พรบ.
บทเฉพาะกาล
• มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก เพื่อให้การดาเนินการด้านนโยบาย
และแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความต่อเนื่อง
ให้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นแผนแม่บทตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
แผนที่นาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
– ๒๕๗๓ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เป็นแผนลดก๊าซเรือนกระจกตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีการทบทวนแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ข้อควรพิจารณา
สิ่งที่ควรมี
• ประโยชน์ของการมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ....
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สรุป
ควรมีการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เพื่อให้
เป็นกฎหมายหลักในการดาเนินการส่งเสริมการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ
ประเทศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero Emissions) ภายในปี 2065

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