
ภาคผนวก ๑-๑

ภาคผนวก ๑
ตารางภาคผนวกท่ี ๑ : การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในภารกิจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
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๑.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑ .๑ สํ า นั ก ง าน
นโยบายและแผน
ท รัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวด
ลอม
๑) กลุมนโยบาย
และยุทธศาสตร
สํานักงานประสาน
กา รจั ด ก า รก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพภูมิอากาศ

ภารกิจ
จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการปองกันและการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ท้ังดานการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังประสานการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ พัฒนาแนวทางมาตรการ หลักเกณฑ และกลไกท่ี
สงเสริมการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไปสูการปฏิบัติรวมท้ังเสริมสรางความรวมมือ
และประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรระหวางประเทศ

แผนงาน
๑.แผนงานการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานการมีสวนรวมของประเทศในการ
ลดกาซเรือนกระจกและการดําเนินงานดานสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐
(INDC)
วัตถุประสงค
เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินดําเนินงานการมีสวนรวมของประเทศในการลดกาซ
เรือนกระจกและการดําเนินงานดานสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐ (INDC) และ
นํา INDC Roadmap ไปสูการปฏิบัติ
๒.แผนงานการดําเนินงานเพ่ือจัดทําและขับเคลื่อนแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
วัตถุประสงค
เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ (National
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Adaptation Plan: NAP) ในพ้ืนท่ีนํารอง และสรางความเขาใจตอแผนการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ  ( National
Adaptation Plan: NAP) เพ่ือนําไปทบทวนและการจัดทําราง NAP ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ตอไป
โครงการ
๑.โครงการศึกษาเพ่ือวางแผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
ระยะท่ี ๒ (The National Adaptation Plan (NAP) for Thailand)
วัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ
ท่ีคํานึงถึงบริบทหรือลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
๒.โครงการศึกษาศักยภาพความพรอมในการลดกาซเรือนกระจกของภาคสวนตางๆ และ
จัดทําเปาหมาย แนวทาง และมาตรการลดกาซเรือนกระจกในระยะยาว ภายหลังป พ.ศ.
๒๕๖๓ (Post-๒๐๒๐)
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทําเปาหมายระยะยาวในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
-เพ่ือศึกษาศักยภาพความพรอมของภาคสวนตางๆ ในการลดกาซเรือนกระจก
๓.โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดําเนินงานดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย (Support to the Development and Implementation of the
Thai Climate Change Policy)

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙
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วัตถุประสงค
เพ่ือแปลงนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓) ไปสูการปฏิบัติ
๔.โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดสรรและการใชงบประมาณสาธารณะเพ่ือสนับสนุน
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Strengthening Thailand’s Capacity
to Link Climate Policy and Public Finance)
วัตถุประสงค
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานในประเทศไทยในการเช่ือมโยงนโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนงาน โครงการและจัดสรรงบประมาณสาธารณะของ
หนวยงานตางๆรวมถึงการติดตามการใชงบประมาณเพ่ือสนับสนุนนโยบายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพเพ่ือบูรณาการแผนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
-เพ่ือทบทวนและวิเคราะหขอมูลจากแผนท่ีนําทาง (Roadmap) การลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย รวมถึงศึกษาศักยภาพและความพรอมของสถาบันท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละภาคสวน
-เพ่ือศึกษาและจัดทํารางแผนปฏิบัติการการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
-เพ่ือศึกษาใหไดขอเสนอแนะในการจัดการเชิงสถาบันท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตาม แผนท่ีนําทาง Roadmap การลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยและ
เตรียมความพรอมในการจัดทําระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ

พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๖๐
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(Measurement, report and verification: MRV)
๖.โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
วัตถุประสงค
เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๙๓ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๗.Thai-German Climate Change Policy Programme
Climate Policy (National)
๑) National climate change policy instruments are operationalised as well
as promoted and the implementation of Thailand´s NDC is coordinated
among key sectoral actors.
Climate Policy (Subnational)
๒) The NDC is operationalised and implemented subnationally by provinces
and municipalities.
Climate Policy (Cooperation):
๓) The German-Thai partnership in the field of climate change is
strengthened.
Waste Management:
๑) The NDC in the waste sector is operationalized and brought to
implementation by defining national waste management policies and
structures as well as an implementation roadmap.

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔
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๒) กลุมประสาน
ง า น ก ล า ง
อ นุ สั ญ ญ า
สํานักงานประสาน
กา รจั ด ก า รก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพภูมิอากาศ

ภารกิจ
วิเคราะหและจัดทํากรอบเจรจาของประเทศไทยสําหรับ
การประชุมท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และ
ความตกลงระหวางประเทศอ่ืน ๆ และติดตามประเด็นการ
เจรจา และประสานงานและเตรียมการดานสารัตถะและ
พิ ธี ก า ร ใ นก า ร เ ข า ร ว ม ปร ะ ชุ ม รั ฐภ าคี อ นุ สั ญ ญ า

๒) An integrated low-carbon waste management system and a M&E system
are set up in three pilot regions in Thailand (clusters).
Agriculture:
๑) A M&E system is established to assess climate potentials and to
demonstrate the positive effects of introducing the Sustainable Rice
Standard on mitigation, adaptation and biodiversity.
๒) Building upon the improved data, sector NDC-targets are (re)defined by
MoAC and MoNRE and actions on NDC implementation and (private)
finance leverage are taken.
๓) As an instrument of national adaptation policy, the introduction of a
climate risk management mechanism (insurance) is supported.
Technology Cooperation:
๑) Technical innovations and climate protection technologies necessary for
NDC implementation are identified.
แผนงาน
๑.(ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือ
ภายใตกรอบความตกลงปารีส
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประเทศมีแนวทางในการสรางความของหนวยงานภายในประเทศในภาพรวม ท่ี
คํานึงถึงการเตรียมความพรอมท้ังในเชิงกลไก การจัดการ และศักยภาพของประเทศ
หนวยงาน เพ่ือรองรับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเปน

๑๒ เมษายน
๒๕๕๙- ๗
ธันวาคม ๒๕๕๙
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สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมคณะทํางานอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และให
ขอคิดเห็นแกหนวยงานตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ และ
ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางการดําเนินความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก
หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง  และ
ประสานหนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานของ
ตางประเทศเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย รวมถึงประสานใหหนวยงาน
ภายในประเทศสามารถเขาถึงกลไกความรวมมือระหวาง
ประเทศท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานภายในประเทศได

รูปธรรมและสอดคลองกับกลไกความรวมมือระยะยาวภายใตกรอบอนุสัญญาฯ และความ
ตกลงปารีส และครอบคลุมในระดับอาเซียน
โครงการ
๑.โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือ
ภายใตกรอบความตกลงปารีส
-เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสาระสําคัญของความตกลงปารีสใหแกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ
๒.โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานของไทยภายใตกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๐
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลของประเทศไทยในการเขารวมการเจรจาภายใตกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและ
ประเด็นในการเจรจา
-เพ่ือสรางระบบปฏิบัติการท่ีสามารถแกไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมขอมูลในการเจรจาและ
ประเด็นท่ีเก่ียวของใหมีความทันสมัยได
-เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในทีมเจรจา หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของ
-เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกหนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการ
ดําเนินงานภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๒ เมษายน
๒๕๕๙-๗
ธันวาคม ๒๕๕๙

พฤศจิกายน-
กันยายน ๒๕๕๙
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๓ ) ก ลุ ม ง า น
ขับเคลื่อนนโยบาย
และพัฒนากลไก
สํานักงานประสาน
กา รจั ด ก า รก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพภูมิอากาศ

ภารกิจ
จัดทํารายงานแหงชาติและรายงานความกาวหนารายสองป
รวมถึงบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ เพ่ือ
นําเสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงรายงานอ่ืน ๆ
ตามพันธกรณีท่ีกําหนดภายใตอนุสัญญา และรวบรวมและ
จัดทําฐานขอมูลองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการดําเนินงานในประเทศและกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศ จัดทํารายงานติดตามประเมินผล
และการ MRV (Measure, Report and Verify) การ
ดํ า เ นินงานด านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับประเทศ

แผนงาน
๑.แนวทางการดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs
Roadmap)
วัตถุประสงค
เปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย NAMAs ข้ันต่ํารอยละ ๗ ตามท่ีแสดง
เจตจํานงตออนุสัญญา UNFCCC ไว
โครงการ
๑.โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ
ระยะท่ี ๑ – ๔
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประเทศไทยมีความพรอมในการประเมินและรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก
อยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรายงานขอมูลรายกิจกรรมจากระดับทองถ่ินสูสวนกลาง
และรวบรวมเปนภาพรวมของประเทศ
๒.โครงการจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับท่ี
๑ และ ๒
วัตถุประสงค
เพ่ือจัดทํารายงานแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ และรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับท่ี ๑ เสนอ
ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ
บรรเทาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนสงทางบกของ
ภูมิภาคอาเซียน ระยะท่ี ๒

พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑



ภาคผนวก ๑-๘

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงค
เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
การขนสงทางบก ในประเทศไทย
๔.โครงการ Low Emission Capacity Building (LECB)
วัตถุประสงค
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความพรอมในการพัฒนามาตรการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย
๕.โครงการความรวมมือไทย-ออสเตรเลีย การพัฒนาซอฟแวรการจัดทําบัญชีกาซเรือน
กระจกของไทย (Thailand greenhouse gas emissions inventory system: TGEIS)
วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาซอฟแวรการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของไทย

พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑

๑ . ๒ อ ง ค ก า ร
บริหารจัดการกาซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก
(องคการมหาชน)

ภารกิจ
-วัตถุประสงคของ อบก. ตามมาตรา ๗ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐๑

๑.วิเคราะห กลั่นกรอง และทําความเห็นเก่ียวกับการใหคํา
รับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการท่ีได

แผนงาน
-อบก. ไดจัดทําแผนงานตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ.
๒๕๗๙ ดังน้ี
๑.แผนการวางระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจก (ETS) ภายในประเทศ
๒.แผนการเตรียมความพรอมและติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย เพ่ือรองรับการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายภายใต NAMAs และ INDCs

พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔๓

๑ หมายเหตุ: อยูระหวางการพิจารณาปรับแก โดย (ราง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี..) พ.ศ… ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓ หมายเหตุ: ขอมูลดานลางน้ียังไมมีการเผยแพรอยางเปนทางการ
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รับคํารับรอง
๒.ส งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดซื้อขาย
ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง
๓.เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณดําเนินงาน
ดานกาซเรือนกระจก
๔.จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรอง และ
การขายปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง ท้ังน้ี
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการแหงชาติและคณะกรรมการ
กําหนด
๕.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแก
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัด
การกาซเรือนกระจก
๖.เผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการกาซเรือน
กระจก
๗.ส  ง เสริมและส นับส นุนการดํ า เ นินงานด  านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พันธกิจ
พันธกิจของ อบก. ตามแผนยุทธศาสตร อบก. พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔๒ มี ๔ ดานหลัก ดังน้ี

๓.แผนการสงเสริมการผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกผานธุรกิจคารบอนและคารบอนฟุตพริ้นท
๔.แผนพัฒนาและสงเสริมกลไกการบริหารจัดการและลดกาซเรือนกระจกในภาคสวน
ตางๆ ไดแก
-ภาคอุตสาหกรรม
-ภาคพลังงาน
-ภาคขนสง
-ภาคเมือง
-ภาคอาคาร
-ภาคปาไมและการเกษตร
-ภาคของเสีย
-ภาคประชาชน
-ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๕.แผนการพัฒนาศักยภาพภาคสวนตางๆ ในประเทศไทยและอาเซียนดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.แผนการสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกระดับเมืองแบบบูรณาการ เพ่ือมุงสูความเปน
เมืองคารบอนต่ํา
๗.แผนการพัฒนาแนวทางการสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก

๒ http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/progress_rep/Strategy_Plan/TGO_Strategy_๒๐๑๖_๒๐๒๑.pdf
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๑.สนับสนุนใหเกิดตลาด GHGs โดยใชกลไกตางๆ
-พัฒนากลไก ระบบ เครื่องมือ และมาตรฐานการจัดการ
กาซเรือนกระจก
-รับรองปริมาณกาซเรือนกระจก
-พัฒนาและสงเสริมตลาดคารบอน
๒.พัฒนาและสงเสริมธุรกิจคารบอน
-สงเสริมธุรกิจคารบอน
๓.สรางเสริมศักยภาพและองคความรู สรางความตระหนัก
และพัฒนาเครือขาย
-พัฒนาหลักสูตร และฝกอบรมความรูท่ีเก่ียวของดานการ
จัดการกาซเรือนกระจก
-เผยแพรองคความรูและเสริมสรางเครือขายในการจัดการ
กาซเรือนกระจก
๔.จัดการ วิเคราะห รายงานขอมูล และสถานการณกาซ
เรือนกระจก
-พัฒนาฐานขอมูล และสถานการณกาซเรือนกระจก
-พัฒนาระบบการจัดการขอมูลกาซเรือนกระจก

๘.แผนสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และเยาวชน ดานการจัดการกาซเรือนกระจก และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๙.แผนการพัฒนากฎหมายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change
Law)
โครงการ
พันธกิจท่ี ๑: วิเคราะห กลั่นกรอง และทําความเห็นเก่ียวกับการใหคํารับรองโครงการ
ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดรับคํารับรอง
๑.โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism ; CDM)
วัตถุประสงค
๑.๑พิจารณาการออกหนังสือใหคํารับรองโครงการวาเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ี
สะอาด
๑.๒ พิจารณาการออกหนังสือรับทราบการเพ่ิมกิจกรรมโครงการ (CPA) ของโครงการ
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดแบบแผนงาน
๑.๓ พิจารณาการตออายุคํารับรองมาตรฐานมงกุฎไทย
๒.โครงการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ CDM และรับขอรองเรียนจากการดําเนินโครงการ CDM
๒.๒ พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีติดตามประเมินผลใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
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พันธกิจท่ี ๒: สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี
ไดรับการรับรอง
๑.โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับใชในการคํานวณ
ปริมาณการลด/กักเก็บกาซเรือนกระจกของโครงการ
T-VER
๑.๒ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประเมินภายนอกท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการและ
ทวนสอบความถูกตองของรายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
๑.๓ เพ่ือพัฒนาโครงการตนแบบโดยใชระเบียบวิธีท่ีพัฒนาข้ึนและโครงการไดรับการข้ึน
ทะเบียนและรับรองปริมาณกาซเรือนกระจก
๒.การพัฒนาแนวทางการใหคํารับรองเพ่ือประกาศเกียรติคุณแกผูสนับสนุนกิจกรรมลด
กาซเรือนกระจก (LESS)
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือพัฒนารูปแบบ และวิธีการคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
โครงการLESS
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๒.๓ เพ่ือพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ LESS
๓.โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอน เพ่ือสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจ
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ภายในประเทศปท่ี ๓
วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคารบอนของบุคคล องคกร สินคา
และบริการ และการจัดงานอีเวนท ใหแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของโดยเนนสาขาการบริการ
๓.๒ เพ่ือสงเสริมใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเนนสาขาการบริการทํา
กิจกรรมชดเชยคารบอนเพ่ือเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน
๓.๓ เพ่ือสรางอุปสงคคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM และโครงการลดกาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย อันจะชวยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคารบอนภาค
สมัครใจภายในประเทศ
๓.๔ เพ่ือพัฒนาชุดองคความรูดานการทํากิจกรรมชดเชยคารบอนสําหรับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ
๔.โครงการการจัดกิจกรรมสงเสริมการซื้อขายคารบอนเครดิต
วัตถุประสงค
๔.๑ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการซื้อขายคารบอนเครดิตในตลาดทางการและตลาดภาคสมัครใจ
และสรางโอกาสใหผูพัฒนาโครงการพบกับผูซื้อคารบอนเครดิต
๔.๒ เพ่ือสงเสริมใหมีผูพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดและโครงการลดกาซเรือน
กระจกประ เภท อ่ืนๆ  และ ให เ ข า ใ จกล ไกของตล าดคา ร บอนภาคสมั ค ร ใ จ
ในประเทศไทยมากข้ึน
๔.๓ เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของรับทราบขอมูลขาวสารดานตลาดคารบอนท่ีทันสมัยอยาง
ต อ เ น่ื อ ง  ร ว ม ท้ั ง ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ อุ ป ส ง ค / อุ ป ท า น เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น
ในการตัดสินใจ รวมท้ังเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาและดําเนินโครงการลด
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การปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงนโยบายและมาตรการดานตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอ
ตลาดคารบอนในประเทศไทย
๕.โครงการนํารองระบบการซื้อขายใบอนุญาตปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจของ
ประเทศไทย (Thailand V-ETS)
วัตถุประสงค
๕.๑ เพ่ือใหโรงงานนํารองไดเรียนรูและดําเนินงานตามระบบ MRV และปฎิทินการ
ดําเนินงานของระบบ Thailand V-ETS ไดอยางตอเน่ืองและครบถวน
๕.๒ เพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปยังอุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ ท่ีมีการปลอยกาซเรือน
กระจกสูง
๕.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎการดําเนินงานของระบบ Thailand V-ETS ใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน
๖.โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย
วัตถุประสงค
๖.๑ เพ่ือพยากรณผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอประเทศไทยจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยคาดการณการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของประเทศ
๖.๒ เพ่ือพยากรณผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๓ เพ่ือศึกษาขอมูลของกลไกตลาดรูปแบบใหม อาทิ New Market Mechanisms
(NMM) พรอมท้ังวิเคราะหความเปนไปไดในการนํามาประยุกตใช
พันธกิจท่ี ๓: เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
๑.โครงการการปรับปรุงขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขา
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วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหแนวโนมของการปลอยกาซเรือนกระจก
๑.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย
๒.โครงการการจัดทํารายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และการขยายผลการ
สงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาใจหลักการ สามารถคํานวณคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกรของตน และนําไปขยายผลรวมกับภาคีท่ีเก่ียวของไปสูการจัดทํา
รายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง
๒.๒ เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจกใน
ทองถ่ินบนพ้ืนฐานของการใชขอมูลคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร
๒.๓ เพ่ือประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปจจุบัน ของเมือง/
เทศบาล และความเปนไปไดในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสอดคลองกับ
บริบทของเมือง/เทศบาล
๓.โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือให “เมือง” ทราบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง
แนวทางการจัดทํารายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และสนับสนุนให “เมือง”
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ตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
๓.๒ เพ่ือวิเคราะหมาตรการตางๆ ในการลดกาซเรือนกระจกซึ่งสอดคลองกับบริบทของ
เมือง โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดท้ังทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร เพ่ือชวยให
เมืองสามารถบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
๓.๓ พัฒนาแผนการลดกาซเรือนกระจกระดับเมืองและแนวทางในการจัดทําแผนการลด
กาซเรือนกระจกระดับเมือง
๔.การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการสถานการณกาซเรือนกระจก
(ETL)
วัตถุประสงค
๔.๑ เพ่ือปรับปรุงระบบฐานขอมูลและระบบคลังขอมูล ท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับใชในการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลอยางเปนระบบ รวมท้ังปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและคลังขอมูลใหมีความเพียงพอและทันสมัย พรอมรองรับโครงสรางของขอมูล
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับใชในการวิเคราะห
๔.๒ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาเพ่ิมเติม สําหรับใชเปนเครื่องมือในการแสดงผลท่ีมีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
๔.๓ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศสถานการณกาซเรือนกระจก ทําการจัดระเบียบ
ขอมูล จัดทําหมวดหมู และกําหนดคําสําคัญ
๕.การประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศดวยเทคโนโลยีดานการสํารวจ
ขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) ในพ้ืนท่ีประเทศไทย
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วัตถุประสงค
๕.๑ เพ่ือศึกษาและจัดทําชุดขอมูลกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของประเทศไทยจาก
ระบบดาวเทียม
๕.๒ เพ่ือพัฒนาสารสนเทศการแสดงผลขอมูลกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศของ
ประเทศไทย
๕.๓ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการประยุกตขอมูลกาซเรือนกระจกในช้ัน
บรรยากาศสําหรับประเทศไทย
พันธกิจท่ี ๔: จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรองและการขายปริมาณกาซ
เรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง
๑.โครงการการขยายผลการใชงานระบบทะเบียนคารบอนเครดิต
วัตถุประสงค
๑.๑ สนับสนุนการดําเนินงานของ อบก. ในดานการใชกลไกตลาดเพ่ือการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก
๑.๒ สนับสนุนระบบทะเบียนคารบอนเครดิตของประเทศไทย
๑.๓ เพ่ือใหผูพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย มีความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงาน และการใชงานระบบทะเบียนคารบอนเครดิต
ภายหลังจากไดรับการข้ึนทะเบียน
พันธกิจท่ี ๕: สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
๑.โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี ๕
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วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือขยายผลการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม
๑.๒ เพ่ือจัดใหมีการทวนสอบและรับรองผลการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกขององคกรภาคอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการและสรางความเขมแข็งใหแกกลไก
การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในระดับองคกรของประเทศ
๑.๓ เพ่ือวิเคราะหแหลงการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร (hot
spot) กําหนดเปาหมายและหาแนวทางลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร
ภาคอุตสาหกรรม
๒.โครงการพัฒนาฉลากคารบอน
-Carbon Footprint of Product: CFP
-Carbon Reduction Label: CFR
-CoolMode : CM
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคสามารถมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก และ
กระตุนใหผูผลิตสินคาพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการแจงขอมูลท่ีเก่ียวกับปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอย
ออกจากผลิตภัณฑและบริการตลอดวัฏจักรชีวิต
๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการสิ่งทอไทยมีการพัฒนาเสื้อผาลดโลกรอน พรอมสราง
ความตระหนักแกผูบริโภคเรื่องลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๓.ศูนยวิชาการนานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change
International Technical and Training Center : CITC)
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วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเครือขาย องคความรู การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
การเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยและในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)
๔.โครงการความรวมมือทางวิชาการลดกาซเรือนกระจก ภายใตการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ
วัตถุประสงค
๔.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสราง และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ภายใตแผนการดําเนินงานลดกาซเรอืนกระจกของหนวยงาน ในการสนับสนุนการบรรลุผล
NAMAs ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหนวยงานใหมีความพรอมสําหรับการดําเนินงานภายใต INDCs ภายหลัง
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึง การดําเนินงานอ่ืนๆ ภายใตการแสดงเจตจํานงดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต
พันธกิจท่ี ๖: เผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการกาซเรือนกระจก
๑.โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมคารบอนต่ํา
วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือสรางการรับรู สรางอัตลักษณท่ีชัดเจน รวมท้ังประชาสัมพันธ อบก.  และหนาท่ี
บทบาทภารกิจ พันธกิจขององคการใหทุกภาคสวน ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคการ
โดยเฉพาะเยาวชนและภาคประชาชนใหรูจักองคกรในฐานะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงเสริม
สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศนําไปสูการมีสวนรวมในการมุงไปสูการเปน
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สังคมคารบอนต่ําอยางเปนรูปธรรม
๑.๒ เพ่ือสงเสริมการเรียนรู เสริมสรางความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไปยังกลุมเยาวชนท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมท้ังภาคประชาชน
ผานการสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเปนการเตรียมพรอมไปสูการเปนการสังคม
คารบอนต่ํา ตอไป
๑.๓ เพ่ือสรางนวัตกรรมในการเผยแพรความรูและสรางความตระหนักดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูภาคประชาชน ผานการสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเปน
การเตรียมพรอมไปสูการเปนการสังคมคารบอนต่ําตอไป
พันธกิจท่ี ๗: สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.โครงการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจากการดําเนินงานของภาคีภาครัฐ
และภาคเอกชน
วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสราง กรอบการดําเนินงาน และมาตรฐานของกระบวนการ
ประเมินผล สําหรับการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจากการดําเนินงานของ
ภาคีภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ๑.๒ เพ่ือพัฒนามาตรฐานสําหรับกระบวนการ
สําหรับ การตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ หรือ MRV ท่ีเหมาะสมของประเทศ
๑.๓ เพ่ือพัฒนาระบบประเมินผลสําหรับใชประเมินปริมาณการลดกาซเรือนกระจกจาก
มาตรการหรือนโยบายของประเทศ
๑.๔ เพ่ือทดสอบระบบประเมินผล ผานมาตรการ หรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับการลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศ
๑.๕ เพ่ือเผยแพรองคความรู และพัฒนาศักยภาพใหกับผู ท่ีเก่ียวของในกระบวนการ
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ประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
๑.๖ เพ่ือจัดทําคูมือสําหรับเผยแพรองคความรูเก่ียวกับมาตรฐานกระบวนการประเมินผล
การลดกาซเรือนกระจกของประเทศ
๒.การพัฒนาแนวทางการสงเสริมภาคเอกชนสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน
วัตถุประสงค
๒.๑ บูรณาการการดําเนินงานโครงการ LESS และโครงการปาชุมชน ระหวาง อบก. และ
กรมปาไม
๒.๒ พัฒนากระบวนการและรูปแบบสําหรับการใหและการรับการสนับสนุนกิจกรรมลด
โลกรอนในพ้ืนท่ีปาชุมชน เพ่ือสงเสริมการเขาถึงการสนับสนุนของภาคเอกชนตอชุมชน
๒.๓ พัฒนาแนวทางการสงเสริมความรู สรางความตระหนัก และความเขาใจของชุมชนใน
พ้ืนท่ีปาชุมชน ถึงบทบาทของปาในการลดโลกรอน และประโยชนท่ีไดรับจากการรวม
โครงการสนับสนุนปาชุมชนลดโลกรอน
๒.๔ จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแรงจูงใจใหภาคเอกชนสนับสนุนปา
ชุมชนลดโลกรอน
๓.โครงการวิเคราะหศักยภาพและสรางความพรอมหนวยงานภาครัฐ ในการดําเนินงานลด
กาซเรือนกระจกจากมาตรการการจัดการของเสียและนํ้าเสีย
วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานภาค
การจัดการของเสียและนํ้าเสีย
๓.๒ เพ่ือศกึษาแผนงานในการดําเนินการจัดการกาซเรือนกระจกของหนวยงานเปาหมาย
๓.๓ เพ่ือประสานความรวมมือและสรางความตระหนักใหกับหนวยงานภาครัฐในการ
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ดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
พันธกิจท่ี ๘: ความรวมมือระหวางประเทศ
๑.โครงการเตรียมความพรอมดานกลไกตลาด เพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก
(Partnership for Market Readiness: PMR)
วัตถุประสงค
๑.๑ การเตรียมความพรอมดานกลไกตลาดของประเทศไทย
๑.๒ การออกแบบและการทดลองดําเนินการใชกลไกตลาดในการลดการใชพลังงานและ
การลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสูกลไกการซื้อขายสิทธ์ิการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต
๑.๓ การสงเสริมและสนับสนุนเทศบาลและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมลดกาซเรือน
กระจกโดยใชกลไกตลาดควบคูกับการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือมุงสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
๑.๔ การเตรียมความพรอมสําหรับกลไกตลาดในดานฐานขอมูล การพัฒนาระบบการ
ตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ ระบบทะเบียน กรอบโครงสรางเชิงสถาบันและ
กฎหมาย
๒.โครงการ Low Emission Capacity Building (LECB)
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหนวยงานในการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกในภาคขนสง
และภาคการจัดการของเสยี๒.๒ เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดทําแผนงานลดกาซเรือนกระจก
พรอมกับการตรวจวัดการรายงานและการทวนสอบ (MRV) ของแผนงานลดกาซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังพัฒนากรอบการดําเนินงานเพ่ือการสนับสนุนทาง
การเงินและรับการถายทอดทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานลด
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กาซเรือนกระจก
๒.๓ เพ่ือกระจายองคความรูท่ีไดจากการพัฒนางานดานแผนงานลดกาซเรือนกระจกไปยัง
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ
๓.ความรวมมือทวิภาคีกลไก Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุน
วัตถุประสงค
๓.๑ จัดทําความรวมมือทวิภาคี JCM กับประเทศญี่ปุน และดําเนินงานกลไก JCM เพ่ือ
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีคารบอนต่ําจากประเทศญี่ปุน มาสูประเทศไทย และจัดตั้ง
สํานักเลขาธิการกลไก JCM ซึ่งเปนฝายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการรวมฯ ในการ
พัฒนาหลักเกณฑ แนวทางในการดําเนินงานกลไก JCM ใหความเห็นชอบตอระเบียบ
วิธีการลดกาซเรือนกระจก แตงตั้งผูตรวจประเมินโครงการ ข้ึนทะเบียนโครงการ และ
พิจารณาการแบงสัดสวนคารบอนเครดิต รวมท้ังปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
รวมเห็นสมควร

๑.๓ สํานักความ
ร ว ม มื อ ด า น
ท รั พ ย า ก ร
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ระหวางประเทศ
สํานักงานปลัด
ก ร ะ ท ร ว ง

ภารกิจ
เปนฝายเลขานุการหนวยงานกลางประสานการดําเนินงาน
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร ขอ งกอ ง ทุนสิ่ ง แ วดล อม โ ลก (GEF
Operational Focal Point: OFP) ของประเทศไทย ซึ่ง
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมติ
เห็นชอบใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมปฏิบัติหนาท่ี OFP มีอํานาจในการพิจารณาให
การรับรองโครงการ (Endorsement) ท่ีขอรับการ

โครงการ
โครงการท่ีไดรับการรับรองจาก OFP สําหรับ GEF รอบท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) มี
จํานวน ๗ โครงการ ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณจากสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งโครงการทุกโครงการมีกิจกรรมท่ีนําไปสูเปาหมายของการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยมีหนวยงานเจาของโครงการ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปาไม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม UNDP

พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑
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ทรัพยากร
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก

๑.๔ กรมควบคุม
มลพิษ

ตามกรอบภารกิจภายใตกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษไม
มีภารกิจ/แผนงาน/โครงการ โดยตรงดานการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดของ
แผนงานโครงการท่ีไมมีตัวช้ีวัดดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท้ังดาน Mitigations และ Adaptation กําหนด
ไวในแผนงานแตมีภารกิจ/แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการเหลาน้ีจะระบุตัวช้ีวัด
ภารกิจของหนวยงานโดยตรง เชน ปริมาณฝุนละอองใน
พนท่ีวิกฤตลดลง เปนตน

๑. ยุทธศาสตรดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
(๑) การจัดการขยะ
(๒) การจัดการมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต

๑.๑ โครงการการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพ้ืนท่ีวิกฤต
วัตถุประสงค
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ของประเทศไทย
๒. ยุทธศาสตรปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
๒.๑ โครงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก โครงการ
การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและมลพิษขามแดน
วัตถุประสงค
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา
และมลพิษขามแดน

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๐

๑.๕ กรมปาไม ภารกิจ
-การศึกษาวิจัยปริมาณคารบอนในสวนปาชนิดไมตางๆ
เพ่ือสนับสนุนการแกไขภาวะโลกรอน

แผนงาน
๑.แผนงานการวิจัยคารบอนในสวนปาของประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการแกไขภาวะโลก
รอน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕-



ภาคผนวก ๑-๒๔

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

๑.๑ โครงการกักเก็บคารบอนของไมสักช้ันอายุตางกัน
๑.๒ โครงการกักเก็บคารบอนของไมสกุลยูคาลิปตัสช้ันอายุตางกัน
๑.๓ โครงการกักเก็บคารบอนของไมสกุลสนเขาช้ันอายุตางกัน
๑.๔ โครงการกักเก็บคารบอนของไมสกุลอะคาเซียช้ันอายุตางกัน
วัตถุประสงค
- การประเมินศักยภาพของกิจกรรมการปลูกสรางสวนปาในประเทศไทย เพ่ือการลดความ
รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงคารบอนสวนท่ีอยู
เหนือพ้ืนดินและใตดินของสวนปาแตละหมูไม
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออินทรียคารบอนของการปลูกสรางสวนปาท่ีแตกตาง
กันในประเทศไทย
- การประเมินปริมาณซากพืชท่ีรวงหลนลงสูพ้ืนดิน และการยอยสลายของซากพืชในสวน
ปาแตละชนิด
- การพัฒนาวิธีการประมาณคารบอนในตนไม โดยวิเคราะหปริมาณคารบอนท่ีสะสมอยูใน
สวนตางๆของตนไมโดยตรง
- ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดนําสามารถไปประยุกตใชกับการจัดการสวนปา เพ่ือลดภาวะโลกรอน โดย
ทําใหทราบถึงชนิดไมพันธุไมท่ีเหมาะสม ควรมีรูปแบบและระยะปลูกเปนอยางไร เพ่ือการ
จัดการใหไดรับผลผลิตสูงสุดในรูปของการเก็บกักคารบอนในสวนตางๆ ของตนไมแตละ
ชนิด
๒. แผนงานการกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด
๒.๑ โครงการกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด

๒๕๕๙

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๒๕

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงค
-เพ่ือหาปริมาณคารบอนสะสม (carbon stocks) ในมวลชีวภาพเหนือดิน และมวล
ชีวภาพใตดิน รวมถึงการกักเก็บคารบอนของไผเศรษฐกิจบางชนิด
-เพ่ือประเมินผลผลิตคารบอนสุทธิ (Net Ecosystem
Production ,NEP)
-เพ่ือประเมินศักยภาพในการเปนแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon sinks) ของไผเศรษฐกิจ
บางชนิด
๓.โครงการท่ีไดรับการรับรองจาก OFP ท่ีขอรับการสนับสนนการ GEF
-Sustainable Forest and Land Management for improved Livelihoods and
Ecosystems (ขอรับการสนับสนุนจากสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาขาความ
หลากหลายทางชีวภาพและสาขาการจัดการปาไมอยางยั่งยืนจาก GEF)

พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๑

๑.๖ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

ภารกิจ
๑. การเตรียมความพรอมและเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกเจาหนาท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคสวนท่ี
เก่ียวของในเรื่องของการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
การเพ่ิมการกักเก็บคารบอนในภาคปาไม รวมถึงการ
จัดการปาไมอยางยั่ งยืน เ พ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาสัมประสิทธ์ิการปลอยกาซ
เรือนกระจกในปาแตละประเภทเพ่ือประเมินการกักเก็บ
คารบอนในพ้ืน ท่ีป าแตละประเทศ และการศึกษา

แผนงาน
๑.แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไดแก
-โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปาไมโดยสรางแรงจูงใจและกระบวนการมี
สวนรวม ประกอบดวย ๓ กิจกรรม
๑) กิจกรรมเตรียมความพรอม เสริมความแข็งแกรง และพัฒนาเทคนิคการดําเนินกิจกรรม
เรดดพลัส
๒) กิจกรรมนํารองเพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีคุมครองในการจัดการทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาในการกักเก็บคารบอนดวยกิจกรรมเรดดพลัส
๓) กิจกรรมนํารองเพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีคุมครองในการจัดการทรัพยากรปาไมอยาง

ระยะท่ี ๑
ปงบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๖๔



ภาคผนวก ๑-๒๖

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบ
นิเวศปาไม
๓. การประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกับกรอบ
การดําเนินการดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
การตัดไมทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม และการ
เพ่ิมการกักเก็บคารบอนในปาในรูปแบบของการอนุรักษปา
การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บ
คารบอนในพ้ืนท่ีปา

ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาในการกักเก็บคารบอนดวยกิจกรรมเรดดพลัส
วัตถุประสงค
-เพ่ือเตรียมความพรอมและเสริมสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนในการดําเนินการ
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการตัดไมทําลายปา การทําใหปาเสื่อมโทรม และ
รวมกันในการอนุรักษปา การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บคารบอนใน
พ้ืนท่ีปา
-เพ่ือศึกษาและเตรียมการกําหนดมาตรการหรือแนวทางเพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรม
เรดดพลัสของประเทศไทยในอนาคต
-เพ่ือพัฒนาชุมชนตนแบบนํารองในพ้ืนท่ีและใกลพ้ืนท่ีคุมครองในการจัดการทรัพยากรปา
ไมอยางยั่งยืนและเพ่ิมการกักเก็บคารบอนดวยกิจกรรมเรดดพลัส
-เพ่ือสํารวจ ศึกษา ประเมิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาอากาศและการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ี
โครงการ
-โครงการเตรียมความพรอมตอการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการดาน
เรดดพลัส ( Readiness preparation Proposal : R-PP) ไดแก
๑. โครงการเตรียมความพรอมตอการดําเนินการตามกรอบแนวทางการดําเนินการดาน
เรดดพลัส งบประมาณจากกองทุน
หุนสวนคารบอนปาไม ( FCPF)
วัตถุประสงค
-เพ่ือพัฒนายุทธศาสตรเรดดพลัสของประเทศ และกําหนดกรอบการดําเนินงานดาน
เรดดพลัสท่ีกําหนดไวภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

-พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๒๗

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ภูมิอากาศ ในเรื่องของ การวิเคราะหปจจัยและสาเหตุของการทําลายของประเทศ พัฒนา
ระดับการอางอิง/ระดับการปลอยอางอิงภาคปาไม (Forest Reference Level/Forest
Emission Reference Level : FRL/FREL) ระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวน
สอบ (Measurable Reporting and Verification : MRV) ระบบปกปองผลกระทบตอ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Safeguards) กลไกรองทุกขและการมีสวน
รวมและกรอบการแบงปนผลประโยชน (Benefit Sharing Framework) เมื่อเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ
๒. โครงการวิจัยการสะสมคารบอนและความหลากหลายชนิดพันธุไมของสวนสมรมบน
พ้ืนท่ีตนนํ้าคลองทาดี จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับเรดดพลัส
วัตถุประสงค
-เพ่ือประเมินการกักเก็บคารบอนของสวนสมรมท่ีมีตนไมปาและไมผลแตละชนิดในพ้ืนท่ี
ตนนํ้าคลองทาดี

-พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐

๑.๗ กรมสงเสริม
คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอม

ภารกิจ
-การศึกษาวิจัย เสริมสรางขีดความสามารถ สงเสริม
เผยแพร  สรางจิตสํา นึกและการมีสวนรวมดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนงาน
๑.แผนงานเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานตามขอตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต Article ๖ work programme
วัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินการเผยแพร สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของมาตรา ๖ ของอนุสัญญาฯ
โครงการ
๑. โครงการสื่อสารและเสริมสรางศักยภาพในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ต.ค. ๒๕๕๙ –
ก.ย. ๒๕๖๐

ต.ค. ๒๕๕๙ –
ก.ย. ๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๒๘

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงค
๑.๑เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ และผูแทนภาคสวนตางๆ ตอขอตกลงปารีส
พรอมท้ังจัดทําประเด็นท่ีประเทศไทยตองเตรียมความพรอมและรีบดําเนินการในหวงเวลา
กอน ป ค.ศ. ๒๐๒๐
๑.๒ เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจสาธารณะในการปรับตัวและลดผลกระทบดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะขอตกลงปารีส
ตอภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา ท้ังสวนกลาง ภูมิภาค
และระหวางประเทศ
๒. โครงการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือการดําเนินงานตามกรอบแผนงานตามมาตรา ๖ ของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงานตามกรอบแผนงานตามมาตรา ๖ ของประเทศไทย
๓. โครงการบริหารจัดการขอมูลและการแลกเปลี่ยนองคความรูตามกรอบมาตรา ๖
วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือการรวบรวม บริหารจัดการขอมูล และ แลกเปลี่ยนองคความรู รวมถึงนวัตกรรม
ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกและการ
ปรับตัวตอภูมิอากาศของเมือง (Climate Smart City)
๔. โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส
๔.๑ เพ่ือทบทวนสถานการณการดําเนินงานการเสริมสรางศักยภาพดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีผานมาของประเทศไทย พรอมท้ังวิเคราะหขอจํากัด ปญหาอุปสรรค

ต.ค. ๒๕๕๙ –
ก.ย. ๒๕๖๐

ต.ค. ๒๕๕๙ –
ก.ย. ๒๕๖๐

ต.ค. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑



ภาคผนวก ๑-๒๙

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

และความทาทาย
๔.๒ เพ่ือวิเคราะหประเด็นท่ีจําเปนในการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส
๔.๓ เพ่ือประเมินแนวทางและวิธีการ รวมท้ังศึกษารูปแบบการจัดการเชิงสถาบันท่ี
เหมาะสมตอการยกระดับการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส
๔.๔ เพ่ือพัฒนาระบบรายงานและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานการเสรมิสรางศักยภาพ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๑ . ๘ ก ร ม
ทรัพยากรน้ํา

ภารกิจ
๑.เสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน มาตรการท่ี
เก่ียวของกับทรัพยากรนํ้า บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ
ฟนฟู รวมท้ังควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า พัฒนา
วิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายทอดเทคโนโลยีดาน
ทรัพยากรนํ้าท้ังระดับภาพรวมและระดับลุมนํ้า เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรนํ้าท่ีเปนเอกภาพและยั่งยืน
๒.ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้า พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ โดยเนนยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการนํ้า
อุปโภคบริโภค โดยการจัดหาแหลงนํ้าตนทุนเพ่ือกอสราง
ระบบประปา ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความมั่นคงของนํ้า
ภาคการผลิต(การเกษตรและอุตสาหกรรม) พัฒนาและ

แผนงาน
๑.แผนจัดการทรัพยากรนํ้า
วัตถุประสงค
-พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
-จัดหา อนุรักษ และฟนฟูแหลงนํ้าตนทุน
-เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานนํ้า
โครงการ
๑.โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพนํ้าผิวดินของแหลงนํ้าชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีลุมนํ้าชายฝงทะเล
ตะวันออก
วัตถุประสงค
-สํารวจ วิเคราะหและประเมินสถานการณคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าชุมชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ชายฝงทะเลตะวันออก

-ดําเนินการทุกป

๑ ต.ค. ๒๕๕๙ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๓๐

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ฟนฟูแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้า
และระบบกระจายนํ้า ยุทธศาสตรท่ี ๓ การจัดการนํ้าทวม
และอุทกภัย โดยการติดตั้ง พัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา
และระบบโทรมาตร สนับสนุนการปรับตัวและการหนีภัย
และยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการ ท้ังในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต เพ่ือการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการลุม
นํ้าสาขา สรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ซึ่งการดําเนินงานน้ี จะสอดคลองกับแนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง
การจัดการนํ้า ภัยแลงและอุทกภัยและสรางผลประโยชน
ท้ังทางตรงและทางออม(Co-benefit) ดวยแลว

-ศึกษาปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
นํ้าและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
- เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้า
-เสนอแนวทางจัดการคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าชุมชนท่ีมีประสิทธิผล
๒.โครงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอ
ทรัพยากรนํ้าชุมชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล
วัตถุประสงค
-วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนํ้าฝนและนํ้าทาในพ้ืนท่ีลุม
นํ้าชี-มูล
-ประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรนํ้าตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ชี-มูล
-เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลกระทบตอทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าชี-มูล วิเคราะหความ
เหมือนและแตกตางระหวาง ๒ ลุมนํ้า
-สรางฐานขอมูลและสารสนเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบดาน
ทรัพยากรนํ้าชุมชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าชี-มูล ท่ีชุมชนสามารถเขาถึง เขาใจไดงายและไมซ้ําซอน
กับหนวยงานอ่ืน

๑ ต.ค. ๒๕๕๙ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๐

๑.๙ สถาบันวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า
ท รั พ ย า ก ร ท า ง
ทะเล ชายฝงทะเล
และป าชาย เลน

ภารกิจ
-ศึกษาสํารวจวิจัยทางชีววิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประเมินทรัพยากรและผลผลิตชีวภาพ รวมท้ัง
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง
-วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการขยายพันธุ อนุรักษสัตว

แผนงาน
๑.แผนงานปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
-เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ผลกระทบตอทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมใน

พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒



ภาคผนวก ๑-๓๑

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง

ทะเลหายากหรือใกลสูญพันธุ และสัตวทะเลท่ีมี
ศักยภาพตอผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพดานอุตสาหกรรม
และการแพทย รวมท้ังการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
-ศึกษา วิจัย และติดตาม สภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง
พัฒนา รวบรวมและจัดเก็บขอมูล และเปนแหลงเก็บ
ตัวอยางทรัพยากรท้ังพืชและสัตวทะเล เพ่ือการเรียนรู
และอางอิงท้ังในประเทศและตางประเทศ
-ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟนฟู
ทะเลไทยแลดะพ้ืนท่ีชายฝงใหมีความสมบูรณ
-ประสานงานดานการศึกษาวิจัย เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ และการจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี
ทะเลอันดามันและอาวไทย
โครงการ
๑.โครงการบูรณาการการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ๒๓
จังหวัด
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทําระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางสมุทรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝง โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถนําไปแสดงผลและ
เผยแพรขอมูลไดผานระบบอินเตอรเน็ต
-เพ่ือประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชายฝงในอนาคต โดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร
-เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลลักษณะพ้ืนทองทะเล และการเคลื่อนท่ีของตะกอนบริเวณ
ชายฝงทะเล
๒.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ
-กิจกรรมศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตรและอุณหภูมินํ้าทะเลอันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-กิจกรรมศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของนํ้าทะเลอันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-กิจกรรมประเมินสถานการณปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุมกันของแนวปะการังอัน

พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๒
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เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-กิจกรรมศึกษาการกักเก็บคารบอนในแหลงหญาทะเล
วัตถุประสงค
-เพ่ือการเตรียมความพรอมและรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีมีผลตอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
-เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาใหทันกับเหตุการณ และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนท่ีใชประโยชน

๒.กระทรวงพลังงาน
๒.๑ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
พลังงาน
(พพ.)

ภารกิจ
๑.คณะทํางานประสานงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน และคณะทํางานยอยดาน
วิชาการกาซเรือนกระจกภาคพลังงาน ประกอบดวยผูแทน
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตกระทรวงพลังงาน ผูแทน
จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) เพ่ือพัฒนากระบวนการติดตามผลการ
ปลอยและการลดกาซเรือนกระจกท่ีไดจากการดําเนินงาน
นโยบาย หรือ มาตรการดานพลังงาน
๒.พันธกิจในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการผลิตและ
การใชพลังงานสะอาดและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานเพ่ือความยั่งยืนและความมั่นคงดานพลังงานของ

แผนงาน
๑.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (AEDP๒๐๑๕)
วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๓๐ ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป
พ.ศ.๒๕๗๙
๒. แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP๒๐๑๕)
วัตถุประสงค
เพ่ือลดความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity;EI) ลงรอยละ ๓๐ ในป พ.ศ.๒๕๗๙
เมื่อเทียบกับป พ.ศ.๒๕๕๓

โครงการ
๑. อยูระหวางจัดทําแผนดําเนินโครงการตามกรอบแผน EEP๒๐๑๕ และ แผน AEDP
๒๐๑๕ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) คาดวาจะแลวเสร็จใน

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙
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ประเทศ ดังน้ัน มาตรการ/โครงการท่ี พพ.ดําเนินการจะมี
สวนชวยงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทางดานลดกาซเรือนกระจกจากการลดการใชพลังงานและ
การทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลท้ังโดยทางตรงและ
ทางออมอยูแลว

เดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยมีมาตรการท่ีจะดําเนินการดังน้ี
๑.๑ มาตรการตามแผน EEP๒๐๑๕ จํานวน ๑๐ มาตรการ ไดแก
๑) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม
๒) มาตรการใชเกณฑมาตรฐานอาคาร
๓) มาตรการใชเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ
๔) มาตรการบังคับใชเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับผูผลิตและจําหนวย
พลังงาน(EERS)
๕) มาตรการสนับสนุนดานการเงิน
๖) มาตรการสงเสริมการใชหลอดแอลอีดี
๗) มาตรการอนุรักษพลังงานภาคขนสง
๘) มาตรการสงเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน
๙) มาตรการพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน
๑๐) มาตรการประชาสัมพันธสรางปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน
๑.๒ มาตรการตามแผน AEDP๒๐๑๕ เปนการสงเสริมพลังงานและพลังงานทางเลือกใน
การผลิตไฟฟา ความรอนและเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามันในภาคขนสง
๒.โครงการท่ีดําเนินการในปจจุบันจะเปนโครงการตามพันธกิจของ พพ.เปนหลัก ซึ่งจะมี
สวนสนับสนุนงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยออม อาทิเชน

๒.๑ งานศึกษาจัดทําแผนหลักโครงการไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน
๒.๒ โครงการศึกษาการใชเช้ือเพลิงชีวภาพในการขนสง ฯลฯ

๑๕ ก.พ.๒๕๕๙-
๑๔ ก.พ.๒๕๖๐
๔ พ.ย.๒๕๕๘-
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๓.การรายงานผลการลดกาซเรือนกระจก โดยจัดทํารายงานพลังงานทดแทนของประเทศ
ไทยและรายงานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย

๓ ส.ค.๒๕๕๙
จัดทําทุกป

๒ .๒ สํ า นั ก ง าน
นโยบายและแผน
พลังงาน

ภารกิจ
-การรายงานขอมูลโครงการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ดานการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ
(NAMA) และ
ขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการลดกาซเรือน
กระจกและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐ (INDC) ใหกับฝาย
เลขานุการคณะทํางานขับเคลื่อน Roadmap การลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทยเปนประจําทุกเดือน ในสาขา
พลั ง ง านและขนส ง  แล ะส าขากร ะบวนกา รทา ง
อุตสาหกรรม

แผนงาน
๑.แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP๒๐๑๕)
โครงการ
-โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมและอนุรักษพลังงาน มีดังน้ี
๑.๑ โครงการสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไอนํ้าของหมอนํ้าดวยระบบควบคุม
อัตโนมัติ (ม.เชียงใหม)
๑.๒ โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีในหนวยงานของกองทัพอากา(กองทัพอากาศ)

๑.๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาแสงสวางหลอด LED สําหรับถนนสาธารณะใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(กองทัพบก)
๑.๔ โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย)
๑.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานความรอนโดยการปรับแตงการเผาไหมใน
ภาคอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
๑.๖ โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนสง (สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย)

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙

พ.ศ.๒๕๕๘ –
๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐
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๑.๗ โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) (สมาคมยาน
ยนตไทย)

พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒.๓ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

ภารกิจ
สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดหาพลังงาน โดยการ
สงเสริมและเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลงเช้ือเพลิง
ธรรมชาติในประเทศ และสงเสริมความรวมมือดานการ
สํารวจและพัฒนาแหลงเช้ือเพลิงธรรมชาติกับประเทศ
เพ่ือนบานและประเทศอ่ืน

ไมมีแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แตมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก โดยรวบรวมขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกของบริษัทผูรับสัมปทานจากการประกอบกิจการปโตรเลียม เพ่ือชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการ
ปฏิบัติงานปโตรเลียมท่ีดี และมีการสงขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓.กระทรวงอุตสาหกรรม
๓.๑ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ภารกิจ
การจัดทําฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของโรงงาน
อุตสาหกรรม (การเสริมสรางขีดความสามารถ) และ ดาน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ในภาคอุตสาหกรรม)

โครงการ
๑. โครงการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม: การจัดทําฐานขอมูลการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม(สาขาอโลหะ)
หมายเหตุ: เฉพาะอุตสาหกรรมแกวและกระจก
วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือจัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก (Green house Gas Inventory) ของ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ รายสาขา สาขาอโลหะ
๑.๒ เพ่ือจัดทําฐานขอมูลบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาอโลหะท่ีแทจริงถูกตอง
๑.๓ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการประเมินสถานการณและวางแผนบริหารจัดการกาซเรือน
กระจกของโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ สาขาอโลหะ เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมขีด

๙ เดือน
(ปงบประมาณ
๒๕๕๙)
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ความสามารถในการแขงขันได
๑.๔ เพ่ือถายทอดองคความรูดานการคํานวณและการจัดทํารายงานบัญชีการปลอยกาซ
เรือนกระจกใหกับผูประกอบการรายงานของตนเองไดอยางถูกตองสามารถวางแผนการมี
สวนรวมลดการปลอยกาซเรือนกระจกได

๒. โครงการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ภาคอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือจัดเตรียมรูปแบบและแนวทางในการ เปนหนวยงานกลางสําหรับการบริหาร
จัดการขอมูลกาซเรือนกระจก ภาคอุตสาหกรรม
๒.๒ เพ่ือเตรียมรูปแบบและวิธีการจัดเก็บและ รวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจกใน
การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) และสามารถรองรับการรายงาน ตามคูมือ
IPCC ๒๐๐๖ สําหรับ ภาคอุตสาหกรรม
๒.๓ เพ่ือถายทอดองคความรูดานการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกทีเหมาะสมและ เปนไป
ตามมาตรฐานสากลใหแกผู ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมรายสาขาทีมี การปลอยกาซเรือน
กระจก
๒.๔ เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมี ความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญ ของ
การจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือน กระจก เกิดความตระหนักและใหความ รวมมือกับ
ภาครัฐในการจัดทําบัญชีการ ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางถูกตอง และ เปนไปตาม
ระยะเวลาทีกําหนดและมี ประสิทธิภาพ
๓.โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (เปนโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

๑๐ เดือน
(ปงบประมาณ
๒๕๖๐)

ปงบประมาณ
๒๕๕๙ (ตอเน่ือง
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วัตถุประสงค
๓.๑ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยใหเติบโตเขมแข็งเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๓.๒ ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีการสราง/พัฒนา Best
Practice
๓.๓ สงเสริมการอยูรวมกันระหวางโรงงานกับชุมชน
๔.โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิง่แวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม(เปนโครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
วัตถุประสงค
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมีการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
นําไปสูอุตสาหกรรมสีเขียว
๕.โครงการท่ีไดรับการรับรองจาก OFP ท่ีขอรับการสนับสนนการ GEF
- Applications of Industry-Urban Symbiosis and Green chemistry for Low
Emission and POPs-free Industrial Development in Thailand (ขอรับการสนับสนุนจาก
สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาขาการจัดการสารเคมีและของเสีย)

จากปงบประมาณ
๒๕๕๘)

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
๒๕๕๙ (ตอเน่ือง
จากปงบประมาณ
๒๕๕๘)
ป พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๑)

๓ .๒ สํ า นั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สงเสริมการลงทุน

ภารกิจ
มาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตเพ่ือใหผูประกอบการมีการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน การนําพลังงาน
ทดแทนมาใชในกิจกรรม ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลด
กาซเรือนกระจก

แผนงาน
-แผนมาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
๑.ลดการใชพลังงาน
๒.ใชพลังงานทดแทน
๓.ลดผลกระทบมลพิษ

๑ ม.ค.๒๕๕๘-
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐
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๓ . ๓ ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

ภารกิจ
ไมมีโครงการดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยตรง แตมี โครงการปลูกตนไม/ปลูกป า ของนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนโครงการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกทางออม

๔.กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๔.๑ กรมวิชาการ
เกษตร

ภารกิจ
๑.งานวิจั ยการ วิจัย เ ชิ งรุกด านพืช เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
๒.งานผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต
๓.งานบริการทางวิชาการดานพืช
๔.งานโครงการพระราชดําริและงานโครงการพิเศษ

แผนงานวิจัย
๑.แผนงานศึกษาการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอ
ระบบการผลิตพืช
วัตถุประสงค
๑.๑ เพ่ือพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
๑.๒ เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ
๑.๓ เพ่ือวิเคราะหประมาณการใชนํ้าตอหนวยผลผลิต (Water Footprint) ของระบบการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ
๒.แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือใชประโยชนดานเกษตรและ
อุตสาหกรรม
วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือศึกษาหาพันธบัวเพ่ือบริโภคและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม
๒.๒ เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชชนิดใหมท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือใชประโยชน
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
๒.๓ เพ่ือศึกษารูปแบบระบบการปลูกท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีสําคัญของประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔



ภาคผนวก ๑-๓๙

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

โดยคํานึงถึงระบบการผลิตท่ีมีความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓.อยูระหวางการพิจารณาในการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการ
๑.โครงการวิจัยการประเมินและการลดการปลดปลอยไนตรัสออกไซดในระบบการผลิตพืช
เศรษฐกิจในแหลงผลิตท่ีสําคัญ
๑.๑ เพ่ือประเมินคาการปลอยไนตรัสออกไซดในระบบการผลิตพืชไร และไมผลในแหลง
ผลิตท่ีสําคัญของประเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลดานกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการปลอยกาซ
เรือนกระจกในระบบการผลิตพืชของประเทศไทย
๑.๒ เพ่ือทดสอบและพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม(best practices) เพ่ือลดการ
ปลดปลอยไนตรัสออกไซดในระบบการผลิตพืชไร และไมผลในแหลงผลิตท่ีสําคัญของ
ประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๔

๔.๒ กรม
ชลประทาน

ภารกิจ
-แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (รองอธิบดีฝาย
วิชาการเปนประธาน) เพ่ือบูรณาการดําเนินงานกิจกรรม
และโครงการท่ีเ ก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหเปนไปตามกรอบภารกิจ
-การบูรณาการการทํางานกับหนวยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเก่ียวกับการปรับตัวภาคการเกษตรและ
การรวมจัดทํารางยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ ราง

โครงการ
๑.โครงการ Supporting Developing Countries to integrate the agricultural
sector into National Adaptation Plans (NAP) (บูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) (รวมกับ FAO, UNDP)
วัตถุประสงค
-เพ่ือบูรณาการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
change risks and opportunities) ท่ีเก่ียวของกับการเกษตรเขากับแผนงานระดับชาติ
และกระบวนการงบประมาณ
๒.โครงการ Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to
Climate Change in Thailand (ADAP-T) (มีหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาของ

พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๑

กรกฎาคม
๒๕๕๙-มีนาคม



ภาคผนวก ๑-๔๐

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาค
การเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนหนวยงาน
กลาง)
-รวมโครงการกับองคกรตางประเทศเพ่ือดําเนินการเนน
ประเด็นการปรับตัว การศึกษาวิจัยสภาพภูมิอากาศ การ
เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร

ประเทศไทยและญี่ปุนเขารวม) (รวมกับ JICA, JST)
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาวิจัยดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับตัวท่ีเหมาะสม
-เพ่ือสนับสนุนแผนการปรับตัว (NAP) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือใหไดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปประยุกตใชได
-เพ่ือพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานภาครัฐ
๓ . โครงการส วนขยายความร วมมือทาง วิชาการภายใต โครงการ Improved
Management of Extreme Events through Ecosystem-based Adaptation in
Watershed (ECOSWat) (รวมกับ GIZ)
วัตถุประสงค
-เพ่ือประยุกตใชมาตรการปรับตัวเชิงนิเวศกับโครงการชลประทานอยางเหมาะสม
๔.การแตงตั้งคณะทํางานยกรางขอเสนอโครงการเสริมสรางความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation-Green
Climate Fund Proposal: CC-GCF) (รวมกับ UNDP)
วัตถุประสงค
-เพ่ือยกรางขอเสนอโครงการเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ โดยเลือกพ้ืนท่ีโครงการสงนํ้าบํารุงรักษายม-นาน

๒๕๖๓

กรกฎาคม
๒๕๕๙-
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

มิถุนายน ๒๕๕๙-
ธันวาคม ๒๕๕๙



ภาคผนวก ๑-๔๑

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

๑) สวนเศรษฐกิจ
สังคมและประเมิน
ผลโครงการ สํานัก
บริหารโครงการ

โครงการ
๑.โครงการเสริมสรางความสามารถ ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Adaptation – Green Climate Fund Proposal : CC – GCF)
เปนความรวมมือระหวางกรมชลประทานและสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) เพ่ือดําเนินการยกราง Concept Note และขอเสนอ (Proposal) ของโครงการ
เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ Green Climate Fund (GCF) พิจารณาความเปนไปไดของ
โครงการ ซึ่งมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าแมนํ้ายมสายเกาและคลอง
นํ้าไหล จังหวัดพิษณุโลก เปนกรณีศึกษา
วัตถุประสงค
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการนํ้าภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจาก Green Climate Fund ตลอดจน
การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก
๒. โครงการส วนขยายความร วมมือทาง วิชาการภายใต โครงการ Improved
Management of Extreme Events through Ecosystem-based Adaptation in
Watershed (ECOSWat) กรณีศึกษา พ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าแซรออ จังหวัดสระแกว เปนความ
รวมมือทางวิชาการระหวางกรมชลประทานและองคกรการรวมมือระหวางประเทศของ
เยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการนํา
มาตรการเชิงระบบนิเวศมาใชควบคูกับมาตรการใชสิ่งกอสราง
วัตถุประสงค
-เพ่ือประยุกตใชมาตรการเชิงระบบนิเวศ (Eco-system based Adaptation measures
: EbA measures) ในการปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าท่ี

มกราคม-ธันวาคม
๒๕๕๙

มิถุนายน ๒๕๕๙-
กุมภาพันธ ๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๔๒

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

กรมชลประทานรับผิดชอบ
-เสริมสรางแรงจูงใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการใหเกิดพฤติกรรมการตระหนักถึง
การมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการใชมาตรการเชิงระบบนิเวศ
-เพ่ือเปนโครงการนํารองในการบูรณาการแผนงานและกิจกรรมของหนวยงานและภาค
สวนท่ีเก่ียวของในทุกระดับ
-เสริมสรางและยกระดบัศักยภาพบุคลากรกรมชลประทานในการวิเคราะหและประเมินผล
การใชมาตรการเชิงระบบนิเวศสําหรับการบริหารจัดการนํ้า

๔ .๓ สํ านั ก วิ จั ย
เศรษฐกิจการ
เกษตร
สํ า นั ก ง า น
เศรษฐกิจการ
เกษตร

ภารกิจ
๑.จัดทํายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒.วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร ดาน
เศรษฐศาสตร การจัดทําฐานขอมูล Footprint : Carbon
และ Water
๓.ประสานความรวมมือภายในและนอกกับหนวยงานท่ี
ดําเนินการเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดานขอมูล ทาทีการเจรจาตางประเทศ งานวิจัย และการ
ดํ า เ นินงาน ท่ี เปนประ โยชนและ เ ก่ี ยวข อง กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนงาน
-การจัดทํายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.แผนงานการจัดทํายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี ๒ ตอจาก พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
-จัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรฯ
๒.แผนงานโครงการศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรเพ่ือรองรับสถานการณเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีสงผลตอรูปแบบและแนวโนม
การเพาะปลูกของเกษตรกร
-เพ่ือศึกษาแนวโนมการปรับตัวของเกษตรกรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
-จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ปงบประมาณ
๒๕๕๙
เม.ย. ๒๕๕๙ -
เม.ย.๒๕๖๐

ปงบประมาณ
๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๔๓

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

๓.แผนงานโครงการศึกษาศักยภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมาตรการจูงใจ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภาคเกษตร
๔.แผนงานโครงการศึกษาความเปราะบาง (Vulnerability Assessment) ทางการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร (เชิงพ้ืนท่ี – พ้ืนท่ี Hotspot)
โครงการวิจัยภายใตงบประมาณ
๑.โครงการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว การศึกษาวิจัย เรื่อง “การปรับตัวทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูปลูกขาวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
วัตถุประสงค
-เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรผูปลูกขาว
-เพ่ือวิเคราะหตนทุน จากการปรับตัวของเกษตรกรเมื่อไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรผูปลูกขาว
-เพ่ือวิเคราะหตนทุน จากการปรับตัวของเกษตรกรเมื่อไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.โครงการจัดทําฐานขอมูล Water Footprint ภาคเกษตร
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาปริมาณการใชนํ้าและจัดทําฐานขอมูล Water Footprint ภาคเกษตรของ
สินคาเกษตรท่ีสําคัญ
-พัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล Water Footprint สินคาเกษตร ความคุมคา
ทางเศรษฐกิจจากปริมาณนํ้าท่ีมีอยูอยางจํากัดในการผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ และ
เสนอแนะแนวทางการผลิตใหเหมาะสมกับสถานการณนํ้าปจจุบันและอนาคต เพ่ือใชเปน

ปงบประมาณ
๒๕๖๑
ปงบประมาณ
๒๕๖๑

ปงบประมาณ
๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๕๘ -
ก.ย. ๒๕๕๙

ปงบประมาณ
๒๕๕๙
ต.ค. ๒๕๕๘ -
ก.ย. ๒๕๕๙
ตอเน่ือง
ปงบประมาณ
๒๕๖๐
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ขอมูลในการกําหนดนโยบาย
-เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณนํ้าสําหรับภาค
เกษตร การผลิตสินคาเกษตร และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังเสนอแนะแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าภาคเกษตร แนวทางการลดผลกระทบและ แนว
ทางการปรับตัวตอผลกระทบดังกลาว
-เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรการการใชฉลาก Water Footprint ในตางประเทศตอ
การคาของประเทศไทย
-เพ่ือถายทอดองคความรูดานวิธีการจัดทําและรวบรวมฐานขอมูล Water Footprint และ
การวิเคราะหผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใหกับบุคลากรของหนวยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

๔.๔ กรมพัฒนา
ท่ีดิน

ภารกิจ
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ีดินใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกกิน การกําหนด
บริเวณการใชท่ีดิน การควบคุมการใชท่ีดินบริเวณท่ีมีการ
ใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด
การอนุรักษดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผน
ท่ีและทําสํามะโนท่ีดิน การใหบริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ขอมูลดินและการใช
ประโยชนท่ีดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน

แผนงาน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอนจํานวน ๒ โครงการ
โครงการ
๑.โครงการรณรงคไถกลบตอซังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน
วัตถุประสงค
-เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรูถึงประโยชนจากการไถกลบตอซัง เปน
การสาธิตวิธีการไถกลบตอซังท่ีถูกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรสามารถ
นําไปใชในพ้ืนท่ีของตนเองได และลดการเกิดภาวะโลกรอนท่ีเกิดจากการเผาตอซังซึ่งทําให
อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน
๒.โครงการการลดการเผาพ้ืนท่ีโลงเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน
วัตถุประสงค
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-เพ่ือลดการเผาพ้ืนท่ีเกษตรบนพ้ืนท่ีโลงเตียนเปนการชวยบรรเทาภาวะโลกรอนในระดับ
หน่ึงและบรรเทามลพาทางอากาศ และเพ่ือใหเกษตรกรชาวเขาไดเรียนรูการใชประโยชน
ท่ีดินอยางยั่งยืน

๕.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๑ ฝายบริหาร
ค ลั ส เ ต อ ร แ ล ะ
โ ป ร แ ก ร ม วิ จั ย
คลัสเตอรพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี
แหงชาติ (สวทช.)

ภารกิจ
ฝายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย จะประกอบไป
ดวยคลัสเตอรวิจัย ตางๆ อาทิ คลัสเตอรพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย อาทิ  สรางความมั่นคงดาน
พลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การสรางความสามารถ
ในการแขงขันของภาคการผลิตของประเทศไทย โดย
ประกอบไปดวยโปรแกรมวิจัยไดแก
-โปรแกรมสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน
-โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
-โปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม
-โปรแกรมรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.สวทช.

๕ .๒ สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการนโย
บายวิทยาศาสตร
เ ท ค โ น โ ล ยี แล ะ
นวัตกรรมแหงชาติ

โครงการ
๑. โครงการการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและการคา (TIST)
วัตถุประสงค
-เพ่ือรับมือกับประเด็นการคาของโลกท่ีมุงเนนไปสูการสงเสริมสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสหภาพยุโรปท่ีไดเริ่มใชมาตรการ Single market for green
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(สวทน.) product สงผลใหเกิดกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีกับสินคาไทย
-เพ่ือเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาของประเทศในอนาคต
-เพ่ือเปนหนวยงานดาน วทน. ของประเทศในการสนับสนุนขอมูลใหกับหนวยงานตางๆ ท่ี
มีหนาท่ีกําหนดนโยบายของประเทศ และสนับสนุนขอมูล วทน. ใหกับหนวยงานท่ีเปน
Regulator ในการออกฉลากสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ ของประเทศ
-เพ่ือเปนหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา วทน. รวมท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
กําลังคน ดานการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนการดําเนินงานในป ๒๕๖๐
-สวทน. และ สวทช. จัดทําขอมูลการเตรียมการจัดตั้งสถาบันฯ เสร็จเรียบรอยและอยูใน

ข้ันตอนการนําเสนอขอเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ตอคณะอนุกรรมการท่ีจะถูกแตงตั้ง
ภายใตคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน(ก.พ.ม.) เพ่ือขอความเห็นชอบ
และนําเสนอตอ ก.พ.ม. ในลําดับถัดไป
-หากขอเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ผานความเห็นชอบจาก กพม. และ ครม. คาดวาจะใช

อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ (INC๒) ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (อวท.) จังหวัด
ปทุมธานี เปนท่ีตั้งสถาบันฯ
๒. โครงการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพ่ือการสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางดําเนินธุรกิจนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ

ระยะเวลา ๑๐
เดือน (มีนาคม
๒๕๕๙ - มกราคม
๒๕๖๐)
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ไทย
-เพ่ือศึกษานโยบายของหนวยงานภาครัฐ เปรียบเทียบกับนโยบายของหนวยงาน
ตางประเทศ เก่ียวกับการดาเนินธุรกิจนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสะอาด
-เพ่ือวางแนวทางยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสะอาดของ
ประเทศไทย
๓. โครงการฟุตพรินตสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเพ่ือการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน
วัตถุประสงค
-สรางขีดความสามารถในการสงออกผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมให กับ
ผูประกอบการไทย และลดผลกระทบจากการกีดกันทางการคา โดยจะรักษาและเพ่ิม
มูลคาตลาดสงออกของไทยไปสหภาพยุโรปไมต่ํากวา ๖๘๐,๐๐๐ ลานบาท
-ปฏิรูปการจัดทํานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ หรือขอกําหนด ดวยขอมูลท่ี
สามารถอางอิงตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม และมีหลักการดานวิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศ
๔. โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีผาน National Designated
Entity (NDE)
สวทน. ไดประกาศรับขอเสนอโครงการท่ีตองการรบัการสนับสนุนดานเทคนิคจาก CTCN

และปดรับขอเสนอรอบแรก เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และไดดําเนินการสงขอเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานเทคนิคจาก CTCN จํานวน ๖ โครงการ เมื่อวันท่ี ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังน้ี
ดานการปรับตัว (Adaptation)
-โครงการ Capacity Building on Technology Development for Efficient Use of
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Resources in Agriculture Sector โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สถานะโครงการ : เริ่มดําเนินโครงการ เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย AIT)
-โครงการ Enhancing Climate Information for Adaptation Decision Making in
Thailand with High Resolution Climate Modeling โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(สถานะโครงการ : อยูระหวางการรอลงนามใน Response plan)
-โครงการ Strengthening Bangkok’s Early Warning System to respond to
climate induced flooding โดย สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร (สถานะ
โครงการ : เริ่มดําเนินโครงการ เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดย UNEP-DHI)
ดานการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation)
-โครงการ Fostering Green Buildings in Thailand Towards Low Carbon Society
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สถานะโครงการ : อยูระหวางการจัดทํา
Response plan)
-โครงการ Benchmarking Energy Cinsumption and GHGs emision of Iron and
Steel Industry of Thailand โดย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (สถานะ
โครงการ : อยูระหวางการคัดเลือกหนวยงานในการดําเนินงานจาก CTCN)
-โครงการ Assessment of energy efficient street lighting technologies and
financing models for Thai municipalities โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค (สถานะ
โครงการ : อยูระหวางการจัดทํา Response plan)
-โครงการการจัดทํา Climate Technology Database and Roadmap
สวทน. รวมกับ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูระหวางการพัฒนา

และออกแบบระบบฐานขอมูลและจัดทําแผนท่ีนําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือน
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กระจกท่ีเหมาะสมในภาคพลังงาน (รวมการขนสง) ภาคของเสีย และภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพ่ือบรรลุตามเปาหมาย Intended Nationally
Determined Contributions (INDCs) ของประเทศไทย และวิเคราะหประเด็นสําคัญเชิง
นโยบาย พรอมใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีนําทางดาน
เทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมในภาคพลังงาน (รวมการขนสง) ภาคของ
เสีย และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

๖.กระทรวงสาธารณสุข
๖.๑ กรมอนามัย ภารกิจ

๑.พัฒนานโยบาย ขอเสนอตอการดเตรียมการดาน
สาธารณสุขรองรับผลกระทบตอสุ ขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒.สื่อสาร เผยแพรใหความรู ความเขาใจ เพ่ือสรางความ
ตระหนักแกประชาชนและเจาหนาท่ี ท่ีเ ก่ียวของ กับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมท้ังการปรับตัวดานสาธารณสุข
๓.วิจัยและพัฒนา องคความรูเ ก่ียวกับสุขภาพกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.สนับสนุนใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกของภาคสวน
สาธารณสุข

โครงการ
๑. การพัฒนานโยบาย
๑.๑ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานดานสาธารณสุขรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒. การลดการปลอยกาชเรือนกระจก
๒.๑ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (GREEN and CLEAN Hospital)
วัตถุประสงค
๒.๑ สงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานลดโลก
รอนในสถานบริการฯ

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑



ภาคผนวก ๑-๕๐

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

๒.๒ ใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางในการ
ดําเนินงานลดโลกรอน
๒.๓ เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขเก่ียวกับภาวะโลกรอนท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพ
๓ การปรับตัว
๓.๑ การศึกษาวิจัย

๑) การพัฒนาเกณฑและระบบกลไกการเตือนภัยดานสุขภาพจากความรอนสําหรับ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค
-เพ่ือพัฒนาเกณฑการเตือนภัยดานสุขภาพจากความรอนท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
-เพ่ือจัดทําขอเสนอตอระบบและกลไกการเตือนภัยดานสุขภาพจากความรอนสําหรับ
ประเทศไทย
๒) การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตรจากความรอนและมลพิษอากาศของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเมือง
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลัก
-เพ่ือศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิ มลพิษอากาศ และผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีเขตเมือง
-เพ่ือประเมินตนทุนทางสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตรของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและมลพิษอากาศในพ้ืนท่ีเขตเมือง โดยเฉลี่ยตอคนตอป ในป ๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๕๑

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงครอง
-เพ่ือศึกษาสถานการณปริมาณมลพิษอากาศ อุณหภูมิและผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเมือง
-เพ่ือศึกษาความสัมพันธของผลกระทบตอสุขภาพจากความรอนและมลพิษอากาศของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเมือง
-เพ่ือศึกษาตนทุนทางเศรษฐศาสตรท่ีของผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและมลพิษอากาศในพ้ืนท่ีเขตเมือง โดยเฉลี่ยตอคนตอป
๓) การพัฒนาแนวทางประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยงดานสุขภาพ
อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
-เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแกชุมชน
-เพ่ือพัฒนากระบวน การเรียนรูและแนว ทาง วิเคราะหความเสี่ยงดานสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเจาหนาท่ี
-เพ่ือบูรณาการแนวคิดเรื่องผลกระทบตอสุขภาพกับการเปลี่ยน แปลงภูมิอากาศในแผน
ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓.๒ การเสริมสรางขีดความสามารถ/ศักยภาพ
๑) จัดสัมมนาเรื่อง Climate change and health สําหรับเจาหนาท่ีสวนกลาง ศูนย
อนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
วัตถุประสงค
-เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพจาก

พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๕๒

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือเสริมสรางความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการ
เตรียมความพรอมตอการปองกันหรือจัดการความเสี่ยงตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๓.๓ การสื่อสาร สรางความเขาใจ
๑) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานและชุดความรูเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแกเจาหนาท่ี และประชาชน
วัตถุประสงค
-เพ่ือจัดทําแนวทางการดําเนินงานและชุดความรูเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก เจาหนาท่ีและประชาชน ไดแก เรื่อง ผลกระทบตอ
สุขภาพและการดูแลปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒๕๖๐)
ผลกระทบตอสุขภาพจากความรอน สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข และการปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพจากความรอน สําหรับประชาชน (๒๕๕๙)
Success Stories Of Green And Clean Hospital Practice In Thailand (๒๕๕๙)

พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๐

๗.กระทรวงคมนาคม
๗ .๑ สํ า นั ก ง าน
นโยบายและแผน
ก า ร ข น ส ง แ ล ะ
จราจร

ภารกิจ
กระทรวงคมนาคมมีภารกิจการลดกาซเรือนกระจกตามท่ี
ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงการดําเนินการลดกาซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA) รอยละ ๗-๒๐ ใน
ภาคพลังงานและภาคการขนสงเมื่อเทียบกับระดับการ

โครงการ
-โครงการศึกษาจัดทําแผนจัดการขนสงท่ียั่งยืนสําหรับเมืองท่ีเปนจุดเช่ือมตอเสนทาง
อาเซียนไฮเวยเพ่ือเปนเมืองตนแบบ  ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาคคมนาคม
วัตถุประสงค

๔ มกราคม – ๓
กันยายน ๒๕๕๙



ภาคผนวก ๑-๕๓

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานตามปกติ หรือ
BAU (Business as Usual) ภายในป ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.
๒๕๖๓)

๑.เพ่ือศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน
จากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒.เพ่ือจัดทําแผนการจัดการขนสงท่ียั่งยืน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานสําหรับ
เมืองท่ีไดรับผลกระทบจากการขนสงระหวางประเทศโดยเฉพาะเมืองท่ีเปนจุดเช่ือมตอ
เสนทางอาเซียนไฮเวย
๓.เพ่ือกําหนดมาตรฐาน มาตรการ การพัฒนาจุดเช่ือมโยงการคาและการขนสงระหวาง
ประเทศทางถนนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการขนสงท่ียั่งยืนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงาน รวมท้ัง ขอเสนอแนะดานกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาเปน
เมืองตนแบบ

๗.๒ สํานักงานการ
บินพลเ รือนแห ง
ประเทศไทย

ภารกิจ
ตอบสนองตอนโยบายลดกาซเรือนกระจกในภาคการบิน

แผนงาน
-แผนปรับ State’s action plan to reduce GHG emission
วัตถุประสงค
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการลดกาซเรือนกระจกภาคการบินของประเทศ
-แผนพัฒนาฐานขอมูลการบิน
วัตถุประสงค
เพ่ือรองรับการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกภาคการบิน
-แผนพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
วัตถุประสงค
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตอบสนองนโยบายการลดกาซ
เรือนกระจกภาคการบินระหวางประเทศ
โครงการ

มกราคม ๒๕๖๐-
ธันวาคม ๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๕๔

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

-โครงการความรวมมือระหวาง European Union และ สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถบุคลากร เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการลดกาซเรือน
กระจกภาคการบินระหวางประเทศ
-โครงการความรวมมือระหวางองคการบริหารจัดการกาซเรือนและสํานักงานการบินพล
เรือนแหงประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนขอมูล และเทคนิคในการประเมินประมาณตลอดจนการลดกาซเรือนกระจก
ภาคการบิน

๗.๓ การรถไฟแหง
ประเทศไทย

ไมมีภารกิจโดยตรงและมีแผนงานท่ีสนับสนุนกิจกรรมการ
ลดกาซเรือนกระจก

แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใตแผนวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
-โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต
วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร
เช่ือมโยงกับระบบขนสงอ่ืนๆ ใหเปนโครงขายการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานการเดินรถ ลดปญหาการจราจรติดขัด ชวยประหยัด
และลดตนทุนดานพลังงานของประเทศและสงเสริมการขนสงดวยระบบราง
-โครงการระบบรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอขยายชวงดอนเมือง-บางซื่อ-
พญาไท

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
ต อ เ น่ื อ ง  พ . ศ .
๒๕๕๘

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
ต อ เ น่ื อ ง พ . ศ .



ภาคผนวก ๑-๕๕

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการขนสงระบบรางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวย
อํานวยความสะดวกแกผูโดยสารท่ีตองเดินทางไปมาระหวางทาอากาศยานกรุงเทพฯและ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
-โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดงเขม) ชวงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต
วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนสงในกรุงเทพมหานครเช่ือมโยง
กับระบบขนสงอ่ืนๆใหเปนโครงขายการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเดินรถ ลดปญหาจราจร ประหยัดและลดตนทุนดานพลังงานของ
ประเทศและสงเสริมการขนสงดวยระบบราง
-โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสแีดงออน) บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก-(สายสี
แดงเขม) บางซื่อ-หัวลําโพง
วัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการขนสงระบบรางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช่ือมโยงการเดินทางระหวางกลางเมืองกรุงเทพมหานครกับชานเมืองและปริมณฑล
สนับสนุนใหประชาชนใชบริการระบบขนสงสาธารณะมากข้ึน ลดจราจรแออัด มลภาวะ
และชวยลดประมาณการใชพลังงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและของประเทศ
-โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต(Re-Engine Project) รถจักรดีเซลอัลสตอม จํานวน ๑๐ คัน
วัตถุประสงค
เพ่ือลดคาใชจายดานนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ิมสภาพความพรอมใชงาน (Availablilty) และเพ่ิม

๒๕๕๘-๒๕๕๙

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
ต อ เ น่ื อ ง พ . ศ .
๒๕๕๘-๒๕๕๙

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
ต อ เ น่ื อ ง พ . ศ .
๒๕๕๘-๒๕๕๙

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ.๒๕๕๙



ภาคผนวก ๑-๕๖

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ความสมบูรณ (Reliability) ของรถจักรอัลสตอม
-โครงการงานบริการวาจางท่ีปรึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟดวยระบบไฟฟาใน
เสนทางคู ๔ เสนทาง (ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบานภาชี-ปากนํ้าโพ) (ชุมทางบานภาชี-ชุม
ทางแกงคอย-ชุมทางถนนจิระ) (ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน) (ชุมทางบาง
ซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ.๒๕๕๙

๗.๔ กรมเจาทา ภารกิจ
-ดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
กรมเจาทาไดดําเนินการควบคุมเรือไทยท่ีเดินระหวาง

ประเทศใหดํา เนินการตามมาตรการตามอนุสัญญา
MARAPOL ANNEX VI ภายใต IMO เรื่องการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในเรือใหม EEDI , เรือท่ีมีอยูเดิม
SEEMP ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๑๐

มีมาตรการควบคุม Sulphur content ในนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเรือท่ี ๓.๕% ตั้งแตป ๒๐๑๓ และในอนาคตเรือ
ท่ีเดินระหวางประเทศในป ๒๐๒๐ ตองมี Sulphur
content ในนํ้ามันเช้ือเพลิงเรือไมเกิน ๐.๕% ท่ีประเทศ
ไทยตองมีการวางแผนเตรียมความพรอมโดย ปตท.

มีมาตรการควบคุม NOx
มีมาตรการหามใชงาน HALON ในอุปกรณดับเพลิง



ภาคผนวก ๑-๕๗

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

แบบตางๆ
-ดานการปรับตัว
กรมเจาทา พยายามทําความเขาใจกับสมาคมเจาของ

เรือไทย  ถึงความจําเปนท่ีตองมีการควบคุมเรือใหเปนไป
ตามอนุสัญญา MARPOL ANNEX VI อยางตอเน่ืองผาน
เวทีสัมมนา ประชาพิจารณ ซึ่งมีปญหาอุปสรรคท่ีทาง
เจาของเรือใหขอมูลวาเปนการลดความสามารถในการ
แขงขันของเรือไทย และปญหาท่ีเก่ียวของกับหนวยงานท่ี
ผลิตเช้ือเพลิง (ปตท.) ท่ีตองมีการหารือในเรื่องคา
Sulphur content ในนํ้ามันเช้ือเพลิงเรือท่ี ๐.๕ %

๘.องคกรภายใตกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี
๘ . ๑ สํ า นั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สังคมแหงชาติ

ภารกิจ
จัดทําการศึกษาวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมีผลตอการพัฒนาเมืองสีเขียว

โครงการ
โครงการการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค
พัฒนาเกณฑและตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองท่ีมุงสูการเตบิโตสเีขียวของประเทศ และวิเคราะห
ผลกระทบของนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมและพ้ืนท่ี

ก.พ.๒๕๕๘
– ก.พ.๒๕๕๙

๘ .๒ สํ า นั ก ง าน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ภารกิจ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มีพันธกิจดังน้ี
๑.สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางองคความรู

แผนงาน
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางขอมูลและองคความรู ดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกตอประเทศไทยดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสําหรับ

พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑



ภาคผนวก ๑-๕๘

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

นวัตกรรม นโยบาย ทรัพยสินทางปญญา
๒.สนับสนุนการสราง การพัฒนานักวิจัยและองคกรวิจัย
๓.สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
๔.สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
๕.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถ่ิน
๖.สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ การ
ติดตามประเมินผลงานวิจัย
ในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีฝายสวัสดิภาพ

สาธารณะเปนฝายหลักในการใหการสนับสนุนการวิจัยท่ี
เก่ียวของ โดยมีการสนับสนุนครั้งแรกในป ๒๕๔๑ และให
ทุนการศึกษาและวิจัยในดานตางๆ อยางตอเน่ืองจนกระท่ัง
ปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๙) รวมท้ังสิ้นมากกวา ๑๔๒ โครงการ
(ขอมูล ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙) ครอบคลุมประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางรอบดานท้ังดาน
วิทยาศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดกาซเรือนกระจก
ระบบการตรวจวัดทวนสอบและรายงานผลการลดกาซ
เรือนกระจก เครื่องมือการจัดการทางเศรษฐศาสตร
การศึกษาดานกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ รวมไปถึง
การถายทอดองคความรูดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสู

ประเทศไทย ดานขอมูลและองคความรูดานนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
โครงการท่ีใหทุนศึกษาวิจัย
๑.โครงการศึกษาผลกระทบของมาตรการราคาคารบอนตอความสามารถในการแขงขัน
ของไทยและอาเซียน : ระยะเวลาการดําเนินงาน ๑ ป
๒.มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย:
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมพลาสติก : ระยะเวลาการดําเนินงาน ๑ ป ๖ เดือน
๓.การพัฒนาโปรแกรมประยุกตตนแบบสําหรับการคนหารายงานการวิจัยตามพ้ืนท่ีใน
ระดับภูมิภาคในหัวขอเรื่องการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศภายในประเทศไทย : ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ๑ ป
๔.การพัฒนาหลักสูตร "สติปฏฐาน-โรงเรียนคารบอนต่ํา" เพ่ือการปรับตัวรับมือกับปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของชนบทภาคอีสาน:ระยะเวลาการดําเนินงาน ๒ ป
๕.ความผันแปรของลมมรสุมฤดูรอนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน:การศึกษาเพ่ือสังเคราะห
ขอมูลท่ีบันทึกในหินงอกและวงปไมจากไทยและจีน:ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ ป
๖.ฟลักซของคารบอน นํ้า และพลังงาน ระหวางพ้ืนดินและบรรยากาศและกลไกการ
ตอบสนองตอการแปรผันของภูมิอากาศของระบบนิเวศตางๆ ในเขตมรสุมเอเชีย :
ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ ป

พ.ศ.๒๕๕๙



ภาคผนวก ๑-๕๙

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระดับชุมชน
๙.กระทรวงการคลัง
๙ . ๑ สํ า นั ก ง าน
เศรษฐกิจการคลัง

ไมมีภารกิจ ไมมีแผนงานและโครงการ

๑๐.กระทรวงการตางประเทศ
๑๐.๑ กองกิจการ
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
ก ร ม อ ง ค ก า ร
ระหวางประเทศ

ภารกิจ
ดานการประสานงานการเจรจาระหวางประเทศกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติ

๑ ๐ . ๒ ก ร ม
อาเซียน

ภารกิจ
เปนหนวยงานสนับสนุนการดํ า เ นินงานของหนวย
รับผิดชอบหลักดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
กรอบ ASEAN

กิจกรรม
-การราง ASEAN Joint Statement on Climate Change
-การจัดทําแผนปฏิบัติการคณะทํางานอาเซียนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๘
-สนับสนุนการเขารวมเจรจาระหวางประเทศและผลักดันประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนและท่ีประชุมกับประเทศคูเจรจา

๑๑. กระทรวงพาณิชย
๑๑.๑ กรมเจรจา
ก า รค า ร ะ หว า ง
ประเทศ

ภารกิจ
-เปนผูแทนของกระทรวงพาณิชยในการเจรจาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต UNFCCC ในเรื่อง
Impact of the Implementation of Response
Measures ซึ่งเปนหัวขอหน่ึงในการเจรจาเรื่องการลดการ

ไมมีแผนงานและโครงการ



ภาคผนวก ๑-๖๐

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ท้ังในอนุสัญญาเกียวโต และความ
ตกลงปารีส
- เปนผูแทนในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางาน ภายใตกรอบ UNFCCC ของไทย
ท้ังน้ี กรมฯ ไมมีภารกิจ / แผนงาน / โครงการ ท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศแตอาจเก่ียวของโดยทางออม ในกรณีท่ีการดําเนิน
งานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ
ของประเทศภาคีสงผลกระทบตอการคา การลงทุนของ
ไทย หรือกอใหเกิดการกีดกันทางการคาในทางใดทางหน่ึง

๑ ๒ . สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-กองบริหารแผน
และงบประมาณ

ภารกิจ
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการพิเศษ
และเรงดวน
๒.ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห นโยบาย ยุทธศาสตร
และสถานการณพิเศษและเรงดวน รวมถึงยุทธศาสตรราย
ประเด็น จัดทําขอสรุปความสําคัญและเร งดวน ท่ี
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน รวมท้ังมีหลักฐานและขอมูล
อางอิงท่ีชัดเจนและเช่ือถือได เพ่ือพัฒนาแผนงานและ
โครงการพิเศษและเรงดวน
๓.พัฒนาแผนงานและโครงการพิเศษและเรงดวน และแผน
วิจัยมุ งเปาตามยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็น ให

-แผนงาน กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการใน
การพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. แผนงานการวิจัยท่ีมุงเปาตอบ สนองความตองการในการพัฒนาประเทศ : ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วัตถุประสงค
-เพ่ือสรางความมั่นคงทางดานอาหาร พลังงาน และทุนธรรมชาติ (Nature Capital) ใน
การรักษาสวัสดิการสังคมท้ังดานคุณภาพชีวิต ระบบนิเวศท่ีดีข้ึน และสามารถเผชิญและ
ปรับตัวจากความ เสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรวมมือกับนานาชาติในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกโดยไมสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙
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สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและสถานการณพิเศษ
และเรงดวน รวมถึงยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นโดย
ประสานงานกับหนวยนโยบาย หนวยงานท่ีเก่ียวของใน
องคกร และ ภายนอก ระดับชาติและภูมิภาค ตลอดจน
เครือขายการวิจัย
๔.จัดสรรงบประมาณ ให เหมาะสมกับแผนงานและ
โครงการพิเศษและเรงดวน
๕.พัฒนาระบบบริหารจัดการงบวิจัยมุงเปาตามยุทธศาสตร
การวิจัยรายประเด็น รวมถึงบูรณาการทุนบัณฑิตและ
นักวิจัยใหมเขาในระบบบริหารจัดการงบวิจัยมุงเปาตาม
ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็น
๖.จัดสรรงบประมาณมุงเปา ใหเหมาะสมกับยุทธศาสตร
รายประเด็น และแผนการวิจัยรายประเด็น
๗.ประสาน ดานวิชาการและผูเช่ียวชาญ เพ่ือ สนับสนุน
การดําเนินงานของแผนงานและโครงการพิเศษและเรงดวน
และแผนการวิจัยรายประเด็น ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ในเวลาท่ีกําหนด
๘.ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๙.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

-เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและการแขงขันโดยอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการมุงสูสังคมคารบอนต่ํา
-เพ่ือบริหารจัดการแผนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใหสอดคลองกับ
กรอบการวิจัย
-บริหารจัดการงบประมาณสําหรับแผนการทํากิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุมคา
กับการลงทุน
ประกอบดวย ๑๔ แผนงาน/โครงการ ดังน้ี
๑) แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความ
ละเอียดสูง สําหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตอันใกล
วัตถุประสงค
-เพ่ือพัฒนาระบบการจําลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคท่ีมีความละเอียดสูงสําหรับใชศึกษา
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย
ตามขอมูลชุดใหม IPCC AR๕
-เพ่ือไดขอมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงของประเทศไทยในอนาคตอันใกลชวงป พ.ศ.
๒๕๖๓ – ๒๕๗๒ สําหรับประเทศไทย
-เพ่ือทราบความแปรปรวนสภาพอากาศหลักของประเทศไทยในปจจุบัน
-เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันใกลของประเทศไทย
-เพ่ือทราบเหตุการณสภาพอากาศรุนแรง(Extreme events) ของประเทศไทยในอนาคต
อันใกล
๒) แผนงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตระบบการสืบพันธุ
และคุณภาพผลมะละกอ
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วัตถุประสงค
-เพ่ือใหทราบผลกระทบของปจจัยสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอุณหภูมิและ
ความช้ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือการพัฒนาของตนมะละกอพันธุปกไมลายและแขกดํา
ในระยะการเติบโตทางลําตน ระบบสืบพันธุ เพศดอก การแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของ
และการใหผลผลิตและเมล็ดพันธุ
๓) แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมในกวานพะเยาเพ่ือการปรับตัว
วัตถุประสงค
-เพ่ือวิเคราะหขอมูลสถานการณทรัพยากรนํ้า โดยใชแบบจําลองทางดานอุทกวิทยา
(แบบจําลอง SWAT) ไดแก ปริมาณนํ้าตนทุน ศักยภาพนํ้าใตดิน ปริมาณนํ้าฝนและนํ้าทา
ปริมาณความตองการใชนํ้า และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน สําหรับการบริหารทรัพยากร
นํ้าในลุมนํ้าอิง
-เพ่ือประเมินความเปราะบางและเสนอแนวทางปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
ชุมชนรอบกวานพะเยา
-เพ่ือสรางโมเดลการรับมือตอความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน
รอบกวานพะเยา
-เพ่ือวิเคราะหผลกระทบของการเพ่ิม/ลด อุณหภูมิท่ีสงผลกระทบตอปลาเศรษฐกิจใน
กวานพะเยา
-เพ่ือประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุณภาพนํ้าตอเปลี่ยนแปลง
ชนิดและปริมาณไซยาโนแบคทีเรียในกวานพะเยา
-เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลาในธรรมชาติโดยการสรางแหลงท่ีอยูอาศัยและแหลงหลบซอนของ
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ปลา และสงเสริมการนําปลาซัคเกอรมาใชประโยชนโดยการพัฒนาอาหารสัตวตนทุนต่ํา
เพ่ือผลิตปลาบึกและไกพ้ืนเมือง
-เพ่ือฟนฟูทรัพยากรปลาจากการทําการประมงดวยความรับผิดชอบ
๔) โครงการการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแมจัน จังหวัดเชียงราย ดวยเทคนิค
Time-series InSAR
วัตถุประสงค
-ประยุกตใชเทคนิค Time-series InSAR เพ่ือหาความเร็วของการเคลื่อนตัวของแผนดิน
ในบริเวณรอยเลื่อนแมจัน
-ศึกษาเพ่ือหา Slip rate และ Locking Depth จากการประมาณขนาดและคาบอุบัติซ้ําของ
แผนดินไหวท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณรอยเลื่อนแมจัน
๕) โครงการการหาคาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟยรเหนือประเทศไทย โดย
ใชขอมูลพ้ืนผิว
วัตถุประสงค
-หาคาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศช้ันโทรโพสเฟยรเหนือประเทศไทยโดยใชขอมูลพ้ืนผิว
-ศึกษาการกระจายตัวตามสถานท่ีและการแปรคาตามเวลาในรอบป
๖) โครงการการพัฒนาเครื่องมือสําหรับคาดการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
เพ่ือประยุกตใชในอุตสาหกรรมการออกแบบและกอสราง
วัตถุประสงค
-เพ่ือพัฒนาเครื่องมือท่ีใชคาดการณลักษณะนํ้าทวมในอนาคตไดแก นํ้าทวมสูงสุด
ระยะเวลาในการทวม ความเร็วนํ้า และความถ่ีในการเกิดตอปในระดับพ้ืนท่ีกอสรางได
-เพ่ือพัฒนาเครื่องมือท่ีใชคาดการณอุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดในพ้ืนท่ีน้ันใน
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ชวงเวลาตางๆในอนาคตได
-เพ่ือพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตไปสูการ
วิเคราะหดานการกอสรางและงานสถาปตยกรรมได
-เพ่ือพัฒนาชองทางการเผยแพรเครื่องมือใหผูใชสามารถเขาถึงเครื่องมือไดงาย
๗) โครงการการประเมินวัฏจักรของกาซมีเทนและการเก็บกักคารบอนในนาขาวอินทรีย
พ้ืนท่ีกุงกุลารองไห
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาวัฏจักรมีเทนของนาขาวอินทรีย
-เพ่ือศึกษาการเก็บกักคารบอนในดินและพืชของนาขาวอินทรีย
-เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรือนกระจกของนาขาวอินทรีย เชน พันธุ
ขาว ชนิดดิน ระยะเวลาการเจริญเติบโต และระดับนํ้าในแปลงนา
-เพ่ือใหไดรูปแบบการทํานาอินทรียคารบอนต่ํา และเปนแนวทางสงเสริมการปลูกขาวนา
อินทรียของเกษตรกร
-เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธของการปลอยกาซเรือยกระจกกับคาดัชนีพืชพรรณ เชน
NDVI และ RVI โดยการใชขอมูลจากดาวเทียมและเครื่องมือวัดคาสะทอนภาคสนาม
-เพ่ือจัดทําแผนท่ีการปลูกขาวและการปลอยกาซเรือนกระจก
๘) โครงการกลยุทธการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนสูสังคมคารบอนต่ําอยางมีสวนรวมในทองถ่ิน
วัตถุประสงค
-เพ่ือวิเคราะหวิธีการสื่อสารรูปแบบการสื่อสาร และปจจัยดานการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนสู
สังคมคารบอนต่ําอยางมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน
-เพ่ือสังเคราะหกลยุทธการสื่อสารในการถายทอดความรู สรางความเขาใจและความ
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ตระหนักเพ่ือขับเคลื่อนสูสังคมคารบอนต่ําอยางมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน
-เพ่ือผลิตคูมือและคลิปเผยแพร “แนวปฏิบัติดานการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนสูสังคม
คารบอนต่ําอยางมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน” นําเสนอผานทางเว็บไซตและสื่อสังคม
ออนไลน
๙) โครงการการประเมินหาพ้ืนท่ีเสี่ยงและความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอรายไดภาคเกษตรในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของจังหวัด
สงขลา
วัตถุประสงค
-เพ่ือประเมินหาพ้ืนท่ีเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอรายไดภาคเกษตรใน
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใตของจังหวัดสงขลา
-เพ่ือศึกษาความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอรายไดภาคเกษตรใน
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของจังหวัดสงขลา
-เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกัน และจัดการความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอรายไดภาคเกษตรในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของจังหวัด
สงขลา
๑๐) โครงการการคัดเลือกพริกข้ีหนู (Capsicum frutescens L.) ทนแลง โดยการ
เหน่ียวนําใหเกิดการกลายพันธุดวยรังสีแกมมา
วัตถุประสงค
-เพ่ือคัดเลือกพริกข้ีหนูสายพันธุปกติตางๆท่ีมีศักยภาพเพ่ือนําไปใชคัดเลือกพริกข้ีหนูทน
แลงดวยเทคนิคการกอกลายพันธุจากรังสีแกมมา
-เพ่ือคัดเลือกพริกข้ีหนูพันธุกลายท่ีมีลักษณะทนทานตอความเครียดจากการขาดนํ้าใน



ภาคผนวก ๑-๖๖

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระยะการเจริญเติบโตทางลําตน สําหรับพัฒนาเปนพันธุผสมเปด (open pollination)
และพันธุลูกผสมเดี่ยว (sing cross hybrid) ใหสามารถนําไปใชเปนสายพันธุปลูกในพืชท่ี
ขาดนํ้าตอไป
-เพ่ือศึกษาผลของรังสีแกมมาท่ีมีตอการตอบสนองทางสรีรวิทยาและปริมาณผลผลิตขง
พริกข้ีหนูพันธุกลายภายใตสภาวะขาดนํ้าในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน
๑๑) โครงการการรับรูและความตระหนักดานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ และ
ทัศนคติดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนท่ีมีอิทธิพลตอความพยายามในการปรบัพฤติกรรมเพ่ือ
ลดกาซเรือนกระจก
วัตถุประสงค
-เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย ไดแก การรับรู และความตระหนักในดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทัศนคติดานสิ่งแวดลอมของเยาวชน กับความพยายาม
ในการปรับพฤติกรรมเพ่ือลดกาซเรือนกระจก
-เพ่ือทราบถึงระดับการรับรู ความตระหนักในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทัศนคติของเยาวชนไทย เพ่ือนํามาเปนขอมูลเบื้องตนท่ีสําคัญในการนํามาพัฒนาความ
พรอมดานการปรับตัว
๑๒) โครงการการประเมินความเปราะบางเชิงพ้ืนท่ีและผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตร
อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา ลุมนํ้าแมริม จังหวัด
เชียงใหม
วัตถุประสงค
-เพ่ือวิจัยและพัฒนาแบบจําลองท่ีไดจากการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สําหรับการประเมินความเปราะบางบางเชิงพ้ืนท่ีของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี



ภาคผนวก ๑-๖๗

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตรบริเวณลุมนํ้าแมริม จังหวัดเชียงใหม
-เพ่ือนําแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีไดไปประยุกตใชในการวางแผนในระดับ
นโยบายในหนวยงานภาครัฐตั้งแตระดับชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาคและประเทศท่ีเก่ียวของกับ
การเกษตรกรรม
-เพ่ือนําแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีไดไปประยุกตใชในระดับชุมชนและ
ทองถ่ินเพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการปรับตัวท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
-เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารและระบบนิเวศเกษตรใหดีข้ึน และสามารถเผชิญและ
ปรับตัวจากความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๓) โครงการการศึกษาแหลงท่ีมาและแผนท่ีของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค
-ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และเคมีของมวลอนุภาคในบรรยากาศของประเทศไทย
โดยเฉพาะอนุภาคนาโนเชิงปริมาณและคุณภาพ
-ศึกษาขนาดการกระจายขององคประกอบทางเคมีบนมวลอนุภาคนาโนในบรรยากาศ
-ศึกษาอิทธิพลของสภาพอากาศตอคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมวลอนุภาค
นาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
-ศึกษาแหลงท่ีมาของมวลอนุภาคนาโนในบรรยายากาศ การเคลื่อนท่ี (Fate and
Transport) และสรางแผนท่ี (Mapping) แหลงกําเนิดอนุภาคนาโนในประเทศไทย
๑๔) โครงการการตรวจสอบการตอบสนองตอสภาวะแลงของขาวพันธุพ้ืนเมืองจากจังหวัด
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยเทคนิค FTIR Spectroscopy



ภาคผนวก ๑-๖๘

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

วัตถุประสงค
-เพ่ือเก็บรวบรวมขาวพันธุพ้ืนเมืองในเขตพ้ืนจังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร
-การประยุกตใชเทคนิคทางดาน metabolic fingerprint-FTIR เพ่ือตรวจสอบและ
เปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในเซลล และทําความเขาใจถึง
สวนประกอบ (composition) โครงสรางทางเคมี และแยกความแตกตางโครงสรางทางชีว
โมเลกุลในขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีอยู ภายใตสภาพแวดลอมท่ีตางกันคือสภาวะปกติและสภาวะ
แลง
-ศึกษาหาระดับความสามารถในการทนแลงของขาวพันธุพ้ืนเมืองในเขตพ้ืนจังหวัด
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพ่ือเปนการคัดเลือกสายพันธุท่ีมีความสามารถในการ
ทนแลงเพ่ือใชใน การปรับปรุงพันธุขาวตอไป
-แผนงาน กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการใน
การพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๑. แผนงานการวิจัยท่ีมุงเปาตอบ สนองความตองการในการพัฒนาประเทศ : ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(อยูระหวางพิจารณาขอเสนอการวิจัย โดยหนวยบริหารทุน)
วัตถุประสงค
-เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการแบบมุงเปา รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-เพ่ือศึกษาสาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การปองกัน ผลกระทบ รวมท้ังการลดผลกระทบ และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางครบวงจร โดยใหความสําคัญตอ
พ้ืนท่ีเปราะบาง การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีดํารงชีวิตของชุมชน
-เพ่ือพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความมั่นคง

งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐



ภาคผนวก ๑-๖๙

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดานอาหาร พลังงาน และทรัพยากร รวมท้ังการปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุ
อยางทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ
-เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือรองรับเปาหมาย
ภายใตนโยบายของประเทศ และมุงสูสังคมคารบอนต่ํา
-เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยโดยรวมมือกับองคกรนานาชาติ

๑๓.กระทรวงมหาดไทย
๑๓.๑ สํานักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย

ภารกิจ
ไมมี

แผนงาน ไมมี
โครงการ ไมมี

๑๓.๑ กรมปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ภารกิจ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
-เพ่ือสรางองคความรู เทคนิคการประเมินความเสี่ยงใหแกบุคลากรของกรม
-เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมใหมีความพรอมเปนทีมประเมินความเสี่ยงฯ

กันยายน ๒๕๕๙

๑๔.กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๑ ๔ . ๑ สํ า นั ก
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา

ภารกิจ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬาไมมีภารกิจ/แผนงาน/โครงการท่ี



ภาคผนวก ๑-๗๐

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ภาคเอกชน
๑. หอการคาไทย ๑) กิจกรรมการลดและชดเชยคารบอน (carbon offset) เพ่ือใหงานสัมมนาหอการคาท่ัว

ประเทศ (เปนงานสัมมนาใหญประจําป โดยมีผูเขารวมงานจากหอการคาท่ัวประเทศราว
๑๐๐๐ คน)เสมือนไมไดปลอยคารบอน (carbon neutral)
๒) การสงเสริมความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเปนการจัดบรรยายใหความรู ความรูดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกรอนและ
ความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ
๓) จัดตั้งศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงานหอการคาไทย เพ่ือเปนท่ีปรึกษาดานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในองคกรใหกับสมาชิกอยางตอเน่ือง
๔) โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยใหบริษัทขนาดใหญเปนพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา SMEs ใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

๒.สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๒ .๑ คณะกรรม
การรวมภาค
เอกชน ๓ สถาบัน
(กกร.)

ภารกิจ
สง เสริมและสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนเ พ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน กกร. ดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะทํางานฯดังกลาวจะ
รวมมือกับภาครัฐ โดยเนนไปในดานการใหขอมูล ช้ีแจงถึง
ผลกระทบ และรวมหาแนวทางลดการปลดปลอยกาซเรือน

- -



ภาคผนวก ๑-๗๑

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

กระจกใหบรรลุผลตามพันธกรณีระหวางประเทศ ท้ังน้ี
ผูแทน กกร. ไดเขารวมในคณะทํางานจัดทําแผนการลด
กาซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งไดมีการเชิญผูแทนบริษัท
ตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับแผนการลดกาซของภาครัฐเขา
มาใหขอมูลและหาแนวทางรวมกัน นอกจากน้ี มีการสง
ผูแทนภาคเอกชนเขารวมประชุม COP อยางตอเน่ือง เพ่ือ
เสนอประเด็นท่ีภาคเอกชนยังมีขอหวงกังวลดวย

๒ . ๒ ส ถ า บั น
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
อุตสาหกรรม

- โครงการ
๑.โครงการขยายผลการส ง เสริมการจัด ทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี ๕ (โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบรหิารจัดการกาซ
เรือนกระจก)
วัตถุประสงค
-เพ่ือขยายผลการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม
-จัดใหมีการทวนสอบและรับรองผลการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของ
องคกรภาคอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการและสรางความเขมแข็งใหแกกลไกการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกในระดับองคกรของประเทศ
-เพ่ือวิเคราะหแหลงการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร (Hot Spot)
กําหนดเป าหมายและหาแนวทางลดการปลอยก าซเรื อนกระจกขององคกร
ภาคอุตสาหกรรม
๒.มาตรฐานรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
วัตถุประสงค

ต.ค. ๒๕๕๘ ถึง
ก.ย. ๒๕๕๙

ตั้ ง แ ต ป  พ . ศ .
๒๕๕๗ เปนตนไป



ภาคผนวก ๑-๗๒

หนวยงาน ภารกิจ/พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ

เพ่ือสงเสริมในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมใหประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และเกิดสมดุลยภาพท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะไดรับรองจะตองผานเกณฑประเมิน
๑๔ ขอ ซึ่งพิจารณาท้ังทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม โดยในเกณฑการประเมนิ
ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกรจะมีขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ

-ดานพลังงาน พิจารณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกรซึ่งตองมีการ
ทํา baseline การใชพลังงานประเภทตางๆขององคกร มีการทบทวนปริมาณและชนิด
เช้ือเพลิงท่ีมีการใชงานอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือหามาตรการและกําหนดเปาหมายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยเนนใหมีการใชใหเกิดประสทิธิภาพสงูสุด และมีการพ่ึงพา
อาศัยการใชพลังงาน (Energy Symbiosis) กับภาคสวนอ่ืน

-ดานการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือใหองคกรลดการปลอยกาซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมขององคกร โดยองคกรตองมีการทํา baseline การปลอยกาซเรือนกระจก มีการ
ดําเนินมาตรการการลดการปลอยปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายขององคกร  มีการ
ขอรับรองฉลากลดคารบอน และมีการจัดทํามาตรการชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก
เพ่ือใหเกิดสมดุลคารบอน (Carbon neutral)



ภาคผนวก ๒-๑

ภาคผนวก ๒
ตารางภาคผนวก ๒ : เปรียบเทียบขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ กบัแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน

ขอ ๔ การลดกาซเรือนกระจก
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๔ การลดกาซเรือน
กระจก
ทุ ก ภ า คี จ ะ ต อ ง จั ด ส ง
เปาหมายการดําเนินงาน
ด า นกา ร เปลี่ ย นแปล ง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึง
เปาหมายและแผนการลด
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ข อ ง
ประเทศ ทุก ๕ ป และจะ
มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ทบทวนการดําเนินงานใน
ภาพรวมของโลก เ พ่ื อ
พิจารณาการดําเนินงาน
ใ ห ไ ป สู ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคของความตก
ลง โดยการสงเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจก

๑) ศึกษาศักยภาพ
การลดกาซเรือนกระจกของ
ภาคสวนตางๆ - สผ.
๒) มาตรการท่ี
เหมาะสม
๒.๑) ดานสังคม

• แ ผ น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนักรูและความรวมมือ
ของสาธารณชนตอปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สผ.

• ศึกษามาตรการจัดซื้อจัด
จางสีเขียว – คพ.

•ศึกษาการจัดทํา
นโยบายและแผนการพัฒนา
เมืองคารบอนต่ํา -สผ.

๒.๑) ดานสังคม
• แผนการสรางความ

ตระหนักรูและความรวมมือของ
สา ธ ารณชนต อปญหากา ร
เปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
- สผ.

• รางกฎหมายการ
จัดซื้อจัดจางสีเขียว -สผ.

๒.๑) ดานสังคม
• แผนการสรางความ

ต ร ะ ห นั ก รู แ ล ะ ค ว า ม
รวมมือของสาธารณชนตอ
ปญหาการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ - สผ.

สํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
แผนงานการดํา เ นินงานเ พ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการมี
สวนรวมของประเทศในการลด
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานดานสภาพภูมิอากาศ
ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐ (INDC)
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
แนวทางการดําเนินงานในการ
ลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม
ของประ เทศ ไทย (NAMAs
Roadmap) พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๓
โครงการศึกษาศักยภาพความ
พรอมในการลดกาซเรือนกระจก
ของภาคสวนตางๆ และจัดทํา

๑) สอดคลองกับแผนงานท่ีมี
(สผ./พพ./สศก./อก./สนข./
คพท./วช.)
๒) มาตรการท่ีเหมาะสมมีการ
จัดทําเปนนโยบายสอดคลอง
๒.๑) สอดคลองกันแผนงานท่ี
มี (สผ./อบก/อส./สวทน./
สอท./จท.)
๒.๒) ดานเศรษฐศาสตร มีการ
จัดทําโครงการท่ีเปนการให
งบประมาณสนับสนุนแตยังไม
มีมาตรการ ท่ี เ ก่ี ยวข อง กับ
ขอเสนอการเตรียมความพรอม
(สผ./พพ./สนพ./อบก./สกว.)



ภาคผนวก ๒-๒

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

จะตองมีความกาวหนาข้ึน
เรื่ อย  ๆ และการจัดส ง
เปาหมายการดําเนินงาน
ด า นกา ร เปลี่ ย นแปล ง
สภาพภู มิ อ ากาศ  ภาคี
จะตองแสดงรายละเอียด
ของขอมูลท่ีมีความชัดเจน
โปรงใส สามารถแสดงท่ีมา
ท่ี ไ ปของข อมู ลและ ให
เขาใจไดและสอดคลองกับ
แนวทาง/มาตรฐานสากล
แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม ข อ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวของของท่ี
ประชุมอนุสัญญาฯ

๒.๒) ดานเศรษฐศาสตร
•ศึกษาประสิทธิ-

ภาพของมาตรการเงินอุดหนุน
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและสงเสริม
พลังงานทางเลือก -สนพ.

• ศึกษาอัตราท่ีเหมาะสม
สําหรับมาตรการการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดลอม ท่ีสามารถชวยลด
กาซเรือนกระจก -สผ./กรม
สรรพสามิต

• การจัดตั้งตลาดคารบอน
ภาคสมัครใจเพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับการจัดตั้งตลาด
ภาคบังคับในอนาคต -อบก.

• ศึกษาผลกระทบจาก
มาตรการตอบ สนองตอการ
เปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศพัฒนาแลวตอ
เศรษฐกิจไทย -สผ.

๒.๒) ดานเศรษฐศาสตร
• ปรับปรุงมาตรการ

ภาษีและ เงินอุดหนุนเพ่ือการ
พัฒนาประสิท ธิภาพการใช
พลั ง ง าน  และการส ง เ สริ ม
พลังงานทางเลือก และการลด
กาซเรือนกระจก – สนพ.

• ศึกษาอัตราท่ีเหมาะสม
สําหรับมาตรการการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดลอม ท่ีสามารถชวยลด
กาซเรือนกระจก - สผ./กรม
สรรพสามิต

• รื้อฟนและผลักดันการ
ผ า น ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ม า ต ร ก า ร ก า ร ค ลั ง เ พ่ื อ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม -ส ผ . /ก ร ม
สรรพสามิต

• การจัดตั้งตลาด
คารบอนภาคบังคับเพ่ือรองรับ
ความจําเปนในการลดกาซเรือน
กระจกท่ีเพ่ิมข้ึน – อบก.

เ ป า ห ม า ย  แ น ว ท า ง  แ ล ะ
มาตรการลดกาซเรือนกระจกใน
ระยะยาว  ภายหลั งป  พ .ศ .
๒๕๖๓ (Post-๒๐๒๐) (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙)
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
และดําเนินงานดานนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทย (Support to the
Development and
Implementation of the Thai
Climate Change Policy)
(๒๕๕๘-๒๕๕๙)
โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพเพ่ือบูรณา
การแผนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒๕๖๐)
โครงการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนแมบท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓



ภาคผนวก ๒-๓

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

(พ.ศ.๒๕๖๑)
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศ ระยะท่ี ๑ –
๔ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
โครงการจัดทํารายงานแหงชาติ
ฉ บั บ ท่ี ๓ แ ล ะ ร า ย ง า น
ความกาวหนารายสองป ฉบับท่ี
๑ และ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
โครงการความร วมมือไทย -
เ ย อ ร มั น  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
การบรรเทาผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ภา ค ก า ร ข น ส ง ท า งบ ก ข อ ง
ภูมิภาคอาเซียน ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการ
นํ้ าและสร า งการ เติ บ โตบน
คุณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี เ ป น มิ ต ร กั บ



ภาคผนวก ๒-๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

สิ่งแวดลอม ไดแก
-โครงการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภาคป า ไม โ ด ยสร า ง
แรงจูงใจและกระบวนการมีสวน
รวม
องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก
แผนการเตรียมความพรอมและ
ติดตามประเมินผลการลดกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทย
เพ่ือรองรับการดําเนินงานและ
การบรรลุ เ ป าหมายภาย ใต
NAMAs และ INDCs (๒๕๖๐-
๒๕๖๔)
โครงการการปรับปรุ งขอมูล
ปริมาณการปลอยก าซเรือน
กระจกรายสาขา
โครงการการจัดทํารายงานขอมูล
กาซเรือนกระจกระดับเมือง และ
การขยายผลการสงเสริมการ
จัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ



ภาคผนวก ๒-๕

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ส นับส นุนการ พัฒนาสู เ มื อ ง
คารบอนต่ํา
โครงการการพัฒนาแนวทางการ
รายงานขอมูลกาซเรือนกระจก
ระดั บ เ มื อ ง ขน าด ใหญ แล ะ
แผนการลดกาซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสม
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สํ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานการณกาซเรือนกระจก
(ETL)
การประเมินปริมาณกาซเรือน
กระจกในช้ันบรรยากาศดวย
เทคโนโลยีดานการสํารวจขอมูล
ระยะไกล (Remote Sensing)
ในพ้ืนท่ีประเทศไทย
โครงการส ง เสริ มการจั ด ทํา
คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรใน
ภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี ๕
โครงการประเมินปริมาณกาซ
เรือนกระจกท่ีลดไดจากการ
ดําเนินงานของภาคีภาครัฐและ



ภาคผนวก ๒-๖

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ภาคเอกชน
แผนการวางระบบการซื้อขาย
ใบอ นุญาตปล อ ยก าซ เ รื อน
กระจก (ETS) ภายในประเทศ
(อบก.)พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนการสงเสริมการผลิตและ
บริโภคสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและสนับสนุน
การลดกาซเรือนกระจกผาน
ธุรกิจคารบอนและคารบอนฟุตพ
ริ้นท
แผนพัฒนาและสงเสริมกลไกการ
บริหารจัดการและลดกาซเรือน
กระจกในภาคสวนตางๆ
แผนการพัฒนาศักยภาพภาค
สวนตางๆ ในประเทศไทยและ
อาเซียนดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศ  . แผนการ
สงเสริมการลดกาซเรือนกระจก
ระดับเมืองแบบบูรณาการ เพ่ือ
มุงสูความเปนเมืองคารบอนต่ํา
แผนการพัฒนาแนวทางการสราง



ภาคผนวก ๒-๗

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

แ ร ง จู ง ใ จ เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก
แผนการพัฒนากฎหมายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Law)
โครงการพัฒนาฉลากคารบอน
โครงการเตรียมความพรอมดาน
กลไกตลาดเพ่ือสนับสนุนการลด
กาซเรือนกระจก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (AEDP๒๐๑๕) (พ.ศ .
๒๕๕๘-๒๕๗๙)
แผนอ นุรั กษ พลั ง ง าน  พ .ศ .
๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP๒๐๑๕)
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙)
โครงการอยูระหวางจัดทําแผน
ดําเนินโครงการตามกรอบแผน
EEP๒๐๑๕ และ แผน AEDP



ภาคผนวก ๒-๘

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

๒๐๑๕ ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
การทําแผนปฏิบัติการ (Action
plan) คาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๗๙)
มาตรการท่ีจะดําเนินการดังน้ี
๑.๑ มาตรการตามแผน EEP
๒๐๑๕ จํานวน ๑๐ มาตรการ
ไดแก
๑) มาตรการการจัดการโรงงาน
และอาคารควบคุม
๒) มาตรการใชเกณฑมาตรฐาน
อาคาร
๓) มาตรการใชเกณฑมาตรฐาน
และติดฉลากอุปกรณ
๔) มาตรการบังคับใช เกณฑ
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
สํ าหรั บผู ผ ลิ ต และจํ าหน ว ย
พลังงาน(EERS)
๕) มาตรการส นับสนุนด าน
การเงิน
๖) มาตรการสง เสริมการใช



ภาคผนวก ๒-๙

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

หลอดแอลอีดี
๗) มาตรการอนุรักษพลังงาน
ภาคขนสง
๘ ) ม า ต ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษพลังงาน
๙) มาตรการพัฒนาบุคลากรดาน
อนุรักษพลังงาน
๑๐) มาตรการประชาสัมพันธ
สรางปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ
พลังงาน
๑.๒ มาตรการตามแผน AEDP
๒๐๑๕ เปนการสงเสริมพลังงาน
และพลังงานทางเลือกในการ
ผลิ ต ไ ฟฟ า  ค ว า ม ร อ น แ ล ะ
เช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามันในภาค
ขนสง
โครงการท่ีดําเนินการในปจจุบัน
จะเปนโครงการตามพันธกิจของ
พพ . เ ป น ห ลั ก  ซึ่ ง จ ะ มี ส ว น
ส นั บ ส นุ น ง า น ด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ภาคผนวก ๒-๑๐

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

โดยออม อาทิเชน งานศึกษา
จัดทําแผนหลักโครงการไฟฟา
พลังนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนท่ีกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ภาค
กลางตอนบน (๑๕ ก.พ.๒๕๕๙-
๑๔ ก.พ.๒๕๖๐)
การรายงานผลการลดกาซเรือน
กระจก  โ ดย จั ด ทํ า ร าย ง าน
พลังงานทดแทนของประเทศ
ไทยและรายงานการอนุรักษ
พลังงานของประเทศไทย
สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานแผนอนุรักษพลังงาน
พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ -๒ ๕ ๗ ๙
( EEP๒ ๐ ๑ ๕ )( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ -
๒๕๗๙)
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนเ พ่ือสงเสริมและ
อนุรักษพลังงาน มีดังน้ี
๑.๑ โครงการสาธิตการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไอนํ้าของ
ห ม อ นํ้ า ด ว ย ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม



ภาคผนวก ๒-๑๑

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

อัตโนมัติ  (ม.เ ชียงใหม ) พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑.๒ โครงการติดตั้งชุดโคมไฟ
ถนนแอลอีดีในหนวยงานของ
กองทัพอากาศ(กองทัพอากาศ)
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙
๑.๓ โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ า แส งส ว า งหลอด LED
สํ า ห รั บ ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
โ ร ง เ รี ย น น า ย ร อ ย พ ร ะ
จุลจอมเกลา(กองทัพบก)พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙
๑ .๔ โคร งการส ง เ ส ริ มกา ร
อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรม (สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๑.๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานความรอนโดยการปรับแตง
การเผาไหมในภาคอุตสาหกรรม
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม)พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐



ภาคผนวก ๒-๑๒

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

๑.๖ โครงการสาธิตระบบบริหาร
จัดการพลังงานในภาคขนสง
(สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย)พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๑.๗โครงการสนับสนุนการลงทุน
สถานีอัดประจุไฟฟา (Charging
Station) (สมาคมยานยนตไทย)
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการบริหารจัดการกาซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก ใ น
ภาคอุตสาหกรรม: การจัดทํา
ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกของโรงงานอุตสาหกรรม
(สาขาอโลหะ) หมายเหตุ: เฉพาะ
อุตสาหกรรมแกวและกระจก ๙
เดือน (ปงบประมาณ ๒๕๕๙)
โครงการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม
๑๐ เดือน (ปงบประมาณ
๒๕๖๐)
สํานักงานนโยบายและแผนการ



ภาคผนวก ๒-๑๓

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ขนสงและจราจร
-โ ค ร งก า รศึ กษาจั ด ทํ า แผน
จัดการขนสงท่ียั่งยืนสําหรับเมือง
ท่ี เ ป น จุ ด เ ช่ื อ ม ต อ เ ส น ท า ง
อาเซียนไฮ เวย เ พ่ือเปนเมือง
ตนแบบ  ในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาคคมนาคม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า
ศักยภาพการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและมาตรการจูงใจ
ในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกภาคเกษตร
สวทน.
-โครงการฟุตพรินตสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยเพ่ือการคาและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน
สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย
-แผนปรับ State’s action
plan to reduce GHG



ภาคผนวก ๒-๑๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

emission
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-โครงการการประเมินวัฏจักร
ของกาซมีเทนและการเก็บกัก
คารบอนในนาขาวอินทรียพ้ืนท่ี
กุงกุลารองไห
กรมเจาทา
-ควบคุมเรือไทยท่ีเดินระหวาง
ประ เทศ ให ดํ า เ นินการตาม
ม า ต ร ก า ร ต า ม อ นุ สั ญ ญ า
MARAPOL ANNEX VI
-ม าตรการควบคุ ม Sulphur
content ในนํ้ามันเช้ือเพลิงเรือ
ท่ี ๓.๕% ตั้งแตป ๒๐๑๓ และ
อ น า ค ต เ รื อ ท่ี เ ดิ น ร ะ ห ว า ง
ประเทศในป ๒๐๒๐ ตองมี
Sulphur content ในนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเรือไมเกิน ๐.๕% ท่ี
ประเทศไทยตองมีการวางแผน
เตรียมความพรอมโดย ปตท.
-มาตรการควบคุม NOx



ภาคผนวก ๒-๑๕

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

-มาตรการหามใชงาน HALON
ในอุปกรณดับเพลิงแบบตางๆ
ส ถ า บั น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
๑.โครงการขยายผลการสงเสริม
การจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของ
องค กร ในภาคอุตสาหกรรม
ระยะท่ี ๕
๒ .มาตรฐานรั บรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory)



ภาคผนวก ๒-๑๖

ขอ ๕ การดูดซับ การกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไม
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต /ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๕ การดูดซับ การกัก
เก็บกาซเรือนกระจกใน
ภาคปาไม
แตละภาคีควรดําเนินการ
อนุรักษและยกระดับการ
ดูดซับ (Sink) และ การกัก
เก็บ (Reservoirs) กาซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะ
การดําเนินงานดานการ
อนุรั กษ  การจัดการป า
อยางยั่งยืน และการเพ่ิม
การ กัก เ ก็บคารบอนใน
พ้ืนท่ีปาในประเทศกําลัง
พัฒนา  การจัดการปาไม
อยางบูรณาการและยั่งยืน

๑. พัฒนายุทธศาสตร และ
แนวทางดําเนินงานระดับชาติ
เรื่องเรดดพลัสของประเทศ
ไทย – อส.
๒. จัดทําเสนฐานอางอิง การ
ป ล อ ย ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก
(Reference Emission
Level) ท่ีเหมาะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินและ
ปาไม– อส.
๓. พัฒนาและสงเสริมการ
ปลูกตนไม สวนปาเศรษฐกิจ
ป า ชุ ม ชน แ ละ เ ค รื อ ข า ย
ธนาคารตนไม เพ่ือเปนแหลง
กัก เ ก็บคารบอนตามแนว
ทางการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน – ปม.
๔. พัฒนาเครื่องมือ มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร กฎหมาย
เทคโนโลยี และกลไกท่ีใช
สนับสนุนสงเสริมการดูแล

๓. พัฒนาและสงเสริมการ
ปลูกตนไม สวนปาเศรษฐกิจ
ป า ชุ ม ชน แ ละ เ ค รื อ ข า ย
ธนาคารตนไม เพ่ือเปนแหลง
กัก เ ก็บคารบอนตามแนว
ทางการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน – ปม.

๓. พัฒนาและสงเสริมการ
ปลูกตนไม สวนปาเศรษฐกิจ
ปา ชุมชน และเครือข าย
ธนาคารตน ไม เ พ่ือ เปน
แหลงกักเก็บคารบอนตาม
แนวทางการจัดการปาไม
อยางยั่งยืน – ปม.

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช
-โครงการเตรียมความพรอมตอ
การดําเนินการตามกรอบแนว
ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น
เรดดพลัส
(Readiness preparation
Proposal : R-PP)
-โครงการเตรียมความพรอมตอ
การดําเนินการตามกรอบแนว
ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น
เรดดพลั ส  งบประมาณจาก
กองทุนหุนสวนคารบอนปาไม
(FCPF)
-การพัฒนาแนวทางการสงเสริม
ภาคเอกชนสนับสนุนปาชุมชน
ลดโลกรอน
-กิจกรรม นําร อง เ พ่ือ พัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีคุมครองในการ
จัดการทรัพยากรปาไมอยาง
ยั่งยืนและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาในการกัก

๑.สอดคลองกับแผนงานท่ีมี
(อส.)
๒.สอดคลองกับแผนงานท่ีมี
(อส.)
๓.สอดคลองกับแผนงานท่ีมี
(อบก./ปม.) แตยั งไมมีการ
ดําเนินเครือขายธนาคารตนไม
โครงการท่ีดําเนินงานสงเสริม
การปลูกตนไม และการปลูกปา
เศรษฐกิจใหเปนแหลงกักเก็บ
คารบอน
๔. มีการดํา เ นินในการเ พ่ิม
พ้ืนท่ีปาไม แตยังไมสอดคลอง
กั น ก า ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ
ม า ต ร ก า ร แ ล ะ ก ล ไ ก ท่ี ใ ช
สนับสนุนฯ ตามแผนงานท่ีอยู
(อส.)



ภาคผนวก ๒-๑๗

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต /ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมอยาง
เปนระบบและบูรณาการ -
อส.
๕. พัฒนาระบบตรวจวัด การ
รายงาน และการทวนสอบ
(MRV) สําหรับภาคปาไมและ
การเปลี่ยน แปลงการใชท่ีดิน
– อส.
๖.การจัดทําระบบฐานขอมูล
พ้ืนท่ีปาไมประเภทตางๆ –
ปม.

เ ก็ บค า ร บอนด ว ย กิ จก ร ร ม
เรดดพลัส
กรมปาไม
-แผนงานการวิจัยคารบอนใน
สวนปาของประเทศไทย เพ่ือ
สนับสนุนการแกไขภาวะโลก
รอน ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
-แผนงานการกักเก็บคารบอน
ข อ ง ไ ผ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ บ า ง ช นิ ด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๐
-โครงการกักเก็บคารบอนของไม
สักช้ันอายุตางกัน
-โครงการกักเก็บคารบอนของไม
สกุลยูคาลิปตัสช้ันอายุตางกัน
โครงการกักเก็บคารบอนของไม
สกุลสนเขาช้ันอายุตางกัน
-โครงการกักเก็บคารบอนของไม
สกุลอะคาเซียช้ันอายุตางกัน
โครงการกักเก็บคารบอนของไผ
เศรษฐกิจบางชนิด



ภาคผนวก ๒-๑๘

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต /ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

-โครงการท่ีไดรับการรับรองจาก
OFP ท่ีขอรับการสนับสนุนการ
GEF
-Sustainable Forest and
Land Management for
improved Livelihoods and
Ecosystems ( ข อ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น จ า ก ส า ข า ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาขาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสาขาการจัดการปา
ไมอยางยั่ งยืนจาก GEF)พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑
กรมอุทยานแหงชาติฯ
-โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ก า ร ส ะ ส ม
คารบอนและความหลากหลาย
ชนิดพันธุไมของสวนสมรมบน
พ้ื น ท่ี ต น นํ้ า ค ล อ ง ท า ดี  จ .
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  เ พ่ื อ
รองรับเรดดพลัส



ภาคผนวก ๒-๑๙

ขอ ๖ แนวทางความรวมมือโดยสมัครใจและมาตรการตางๆ
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๖ แนวทางความ
รวมมือโดยสมัครใจและ
มาตรการตางๆ
เ มื่ อ ภ า คี เ ข า ร ว ม บ น
พ้ืนฐานของความสมัครใจ
ในแนวทางความรวมมือท่ี
มีการใชผลการลดกาซ
เรือนกระจกท่ีถายโอน
ระหวางประเทศเพ่ือบรรลุ
การมีสวนรวมท่ีประเทศ
กําหนด (NDCs) ภาคีตอง
สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน
และทําใหมั่นใจวามีความ
สมบูรณของสิ่งแวดลอม
และความโปรงใส รวมถึง
ในการกํากับดูแล และตอง
ใชการจัดทําบัญชีท่ีเขมขน
เพ่ือใหมั่นใจวา ในบรรดา
สิ่งท้ังหลาย (inter alia) มี
การหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา
สอดคลองกับแนวทางท่ี

๑ .ศึ กษาความแตกต างของ
มาตรการราคาคารบอนของ
กลุมประเทศอาเซียน เพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการเจรจาใหเกิด
harmonization ในกลุม
อาเซียน – สผ.
๒.แนวทางการเจรจาเพ่ือให
มาตรการราคาคารบอนของ
กลุมประเทศอาเซียนมีอัตราท่ี
ใกลเคียงกัน - สผ./กต.
๓.ศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง
ตลาดคารบอนในระดับอาเซียน
- อบก.

๒.แนวทางการเจรจาเพ่ือให
มาตรการราคาคารบอนของ
กลุมประเทศอาเซียนมีอัตราท่ี
ใกลเคียงกัน -สผ./กต.
๓.ศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง
ต ล า ด ค า ร บ อ น ใ น ร ะ ดั บ
อาเซียน - อบก.
๔.ศึกษาระบบการวัด การ
รายงาน การทวนสอบ(MRV)
ท่ีเหมาะ
สมสําหรับอาเซียนเพ่ือกํากับ
ดูแลและหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา
- สผ.

๓ .ศึกษาแนวทางในการ
จั ดตั้ ง ตล าดคาร บอนใน
ระดับอาเซียน - อบก.
๔.ศึกษาระบบการวัด การ
รายงาน การทวนสอ(MRV)
ท่ีเหมาะสมสําหรับอาเซียน
เพ่ือกํากับดูแลและหลีกเลี่ยง
การนับซ้ํา
- สผ.

สํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
-โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพภายหลั ง
ข อ ต ก ล ง ใ ห ม ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ป งบประม าณ ๒๕๕๙  (๑๒
เมษายน ๒๕๕๙-๗ ธันวาคม
๒๕๕๙)
-โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ดําเนินงานของไทยภายใตกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ๒ ๕ ๖ ๐
(พฤศจิกายน-กันยายน ๒๕๕๙)
องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก
-ความรวมมือทวิภาคีกลไก Joint
Crediting Mechanism (JCM)

๑.๑) ยังไมมีการดําเนินการ
ศึ กษา คว าม แตกต า ง ขอ ง
มาตรการราคาคารบอนใน
กลุมประเทศอาเซียน
๑.๒) ยังไมมีการศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งตลาดคารบอน
อาเซียน
๒.๑) ยังไมมีการศึกษาระบบ
MRV ท่ีเหมาะสมสําหรับ
อาเซียน



ภาคผนวก ๒-๒๐

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

รับรองโดยท่ีประชุมรัฐ
ภาคีซึ่ ง ทํ าหน า ท่ี เปน ท่ี
ประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารีส

ระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
ประเทศญี่ปุน
สํ า นั ก ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น
ท รัพย าก ร ธ ร ร มช า ติ แล ะ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
-มีหนาท่ีพิจารณาใหการรับรอง
โครงการ (Endorsement) ท่ี
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอมโลก โดยมีจํานวน ๗
โครงการ ท่ีไดรับการรับรองจาก
OFP ทุกโครงการมี กิจกรรมท่ี
นําไปสูเปาหมายของการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก โดยมี
หนวยงานเจาของโครงการ ไดแก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปา
ไม  สํ า นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํ า นักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม UNDP (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑)



ภาคผนวก ๒-๒๑

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
-โครงการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ
แผนงานตามมาตรา ๖ ของ
ประเทศไทย ต.ค. ๒๕๕๙ –ก.ย.
๒๕๖๐
-โครงการบริหารจัดการขอมูล
และการแลกเปลี่ยนองคความรู
ตามกรอบมาตรา ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
– ก.ย. ๒๕๖๐
-โครงการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับการเสริมสรางศักยภาพ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในบริบทความตกลง
ปารีส ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย.
๒๕๖๑



ภาคผนวก ๒-๒๒

ขอ ๗ การปรับตัว
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๗ การปรับตัว

แตละภาคีตองดําเนิน
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทํ า
“แผนการปรับตัว” และ
การนําไปปฏิบัติ รวมถึง
การจัดทําและเสริมสราง
แผน นโยบาย สรางการมี
สวนรวมท่ีเก่ียวของตาม
ความเหมาะสม

โดยแตละภาคีควรสง
รายงานดานการปรับตัว
และปรับปรุงเปนระยะ ซึ่ง
อาจประกอบดวย ลําดับ
ค ว า ม สํ า คั ญ  ค ว า ม
ตองการในการดําเนินงาน
และการสนับสนุน แผน
และกิจกรรม ตามความ
เหมาะสม โดยไมสราง
ภาระเพ่ิมเติมใดๆ ใหแก
ภาคีประเทศกําลังพัฒนา
รายงานดังกลาวให เปน

๑. การศึกษาเพ่ือวางแผนการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ
(NAP)-สผ.
๒ . เ ต รี ย มกา ร เ พ่ื อ จั ด ทํ า
รายงานความกาวหนาตาม
แผนการปรับตัวของประทศ
(NAP) - สผ.
๓. สื่อสาร สรางความเขาใจแก
สาธารณะเรื่องการปรับตัวฯ –
สส.
๔. พัฒนาหลักสูตรเรื่องการบูร
ณาการเรื่องการปรับตัวกับการ
จั ด ทํ า น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
จั ด ก า ร ฝ ก อ บ ร ม แ ก
กลุ ม เป าหมาย และจัด ทํา
แผนปฏิบัติการรองรับการ
ปรับตัว - สผ.

๕.สรางเครือขายความรวมมือ
ด า นกา รปรั บตั ว ใน ร ะดั บ

๒. เตรี ยมการ เ พ่ือจั ด ทํา
รายงานความกาวหนาตาม
แผนการปรับตัวของประทศ
(NAP) - สผ.
๓. สื่อสาร สรางความเขาใจ
แกสาธารณะเรื่องการปรับตัว
ฯ –สส.
๗. ศึกษาและพัฒนา การ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุน
รองรับการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– สกว.
๑ ๐ . วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมเ พ่ือรองรับการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ-สวทน.

สํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
-แผนงานการดําเ นินงานเพ่ือ
จัดทําและขับเคลื่อนแผนการ
ปรับตั วต อการ เปลี่ ยนแปลง
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ห ง ช า ติ
(National Adaptation Plan:
NAP) (๒๕๕๙-๒๕๖๔)
-โครงการศึกษาเพ่ือวางแผนการ
ปรับตั วต อการ เปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ ระยะท่ี
๒ (The National Adaptation
Plan (NAP) for Thailand)
(๒๕๕๙)
-โครงการสงเสริมศักยภาพการ
จัดสรรและการใชงบประมาณ
สาธารณะเพ่ือสนับสนุน
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Strengthening Thailand’s

๑.สอดคลองกันขอเสนอแผนท่ีมี
(สผ./ชป./สศก./ทน.)
๒. สอดคลองกับขอเสนอแผนท่ี
มี (สผ.)
๓. สอดคลองกันขอเสนอแผนท่ีมี
(สส./พด.)
๔ . ก ารดํ า เ นิ น งานบางส วน
ใกล เคียงกับขอเสนอแผนท่ีมี
(สผ./อบก.)
๕. ยังไมมีแนวทางสรางความ
รวมมือการปรับตัวในอาเซียน มี
เ พียงการจัดตั้ งศูนย วิชาการ
นานาชาติ เ พ่ือเปนศูนยกลาง
พัฒนาความรู แ ล ะ เผ ยแพร
ขาวสารอาเซียนโดย อบก. และ
มีแผนการเจรจาแนวทางเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยรับผิดชอบหลักในกรอบ
ASEAN ในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยกรมอาเซียน
๖. สอดคลองกันขอเสนอแผนท่ีมี



ภาคผนวก ๒-๒๓

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

สวนหน่ึงหรือผนวกเขากับ
รายงานหรือเอกสารอ่ืน
รวมถึงแผนการปรับตัว
แหงชาติการมีสวนรวมท่ี
ประเทศกําหนด และ/
หรือ รายงานแหงชาติ

ประชาคมอาเซียน – สป.ทส.
๖.พัฒนาเครือขายการศึกษา
คาดการณผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท้ังในเชิงรายสาขา และเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทําแผนการ
ปรับตัวท่ีเหมาะสม- สกว.
๘. ศึกษาและจัดทําขอเสนอ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
ตางประเทศดานการปรับตัว
ตอการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ– สผ.
๙.พัฒนาและปรับปรุงกฎ
ระเบียบ กฎหมายสนับสนุน
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ-สผ.
๑๑ . จั ด ทํ า เ ครื อ ข า ยฐาน
ขอมูลเรื่องการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – สผ.

Capacity to Link Climate
Policy and Public Finance)
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
-โครงการ Low Emission
Capacity Building (LECB)
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
ก ร ม ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอม
โครงการสื่อสารและเสริมสราง
ศั กยภาพในการรองรับและ
ปรับตั วต อการ เปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก
-โครงการวิเคราะหศักยภาพและ
สร า งความพรอมหน วยงาน
ภาครัฐ ในการดําเนินงานลดกาซ
เรือนกระจกจากมาตรการการ
จัดการของเสียและนํ้าเสีย
-โครงการ Low Emission
Capacity Building (LECB)
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

(สกว./สวก./วช)
๗. ยังไมสอดคลองกับขอเสนอ
แผน
๘.  ยังไมสอดคลอง แตมีภารกิจ
ของ สรป. ในการพิจารณาให
การรับรองโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
โลกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๙. มีการดําเนินงานบางสวน
สอดคลองกับแผนท่ีมี
ท้ังน้ียังไมมีการปรับกฎระเบียบ
เรื่องการจัดทํานโยบายและแผน
(สผ./อบก./กษ./กกร.)
๑๐.สอดคลองกับขอเสนอแผนท่ี
มี (สวทน.)



ภาคผนวก ๒-๒๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรมทรัพยากรน้ํา
-แผนจัดการทรัพยากรนํ้า
โครงการประ เมินและตรวจ
ติดตามคุณภาพนํ้าผิวดินของ
แหลงนํ้าชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา
พ้ื น ท่ี ลุ ม นํ้ า ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐
ก.ย.๒๕๖๐
-โครงการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีตอทรัพยากร
นํ้าชุมชน
:กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล
๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝ ง
ทะเล และปาชายเลน  กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
-แ ผ น ง า น ป อ ง กั น แ ล ะ ล ด



ภาคผนวก ๒-๒๕

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๒)
-โครงการบูรณาการการจัดการ
ปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล ๒๓ จังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
-โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เ พ่ือรองรับการเปลี่ ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ(พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการ
-โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีสะอาด (เปนโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตอเน่ือง
จากปงบประมาณ ๒๕๕๘)
-โค ร งก า ร พัฒนาร ะบบกา ร
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม สํ า ห รั บ



ภาคผนวก ๒-๒๖

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม(เปนโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตอเน่ือง
จากปงบประมาณ ๒๕๕๘)
โครงการท่ีไดรับการรับรองจาก
OFP ท่ีขอรับการสนับสนนการ
GEF
- Applications of Industry-
Urban Symbiosis and Green
chemistry for Low Emission
and POPs-free Industrial
Development in Thailand
(ขอรับการสนับสนุนจาก สาขา
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศและสาขาการจัดการ
สารเคมีและของเสีย )ป  พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑)
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สงเสริมการลงทุน
แผนมาตรการสงเสริมการลงทุน



ภาคผนวก ๒-๒๗

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต ๑ ม.ค.๒๕๕๘-๓๑ ธ.ค.
๒๕๖๐
๑.ลดการใชพลังงาน
๒.ใชพลังงานทดแทน
๓.ลดผลกระทบมลพิษ
กรมวิชาการเกษตร
แผนงานศึกษาการปรับตัวและ
กา ร ล ด ผ ล ก ระ ทบ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอระบบ
การผลิต พืช  (พ .ศ . ๒๕๕๙ -
๒๕๖๔)
แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบ
การผลิตพืชในพ้ืนท่ีชุมนํ้าเพ่ือใช
ป ร ะ โ ย ชน ด า น เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔)
โครงการวิจัยการประเมินและ
การลดการปลดปลอยไนตรัส
ออกไซดในระบบการผลิตพืช
เศรษฐกิจในแหลงผลิตท่ีสําคัญ
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)



ภาคผนวก ๒-๒๘

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรมชลประทาน
-โ ค ร ง ก า ร Supporting
Developing Countries to
integrate the agricultural
sector into National
Adaptation Plans (NAP)
( บู ร ณ า ก า ร ก า ร ทํ า ง า น กั บ
หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ )  (รวมกับ FAO,
UNDP) (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
โครงการ Advancing co-
Design of integrated
strategies with Adaptation
to Climate Change in
Thailand (ADAP-T) (มี
ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร
สถาบันการศึกษาของประเทศ
ไทยและญี่ปุนเขารวม) (รวมกับ
JICA, JST) (กรกฎาคม ๒๕๕๙-
มีนาคม ๒๕๖๓)
-โครงการสวนขยายความรวมมือ
ทางวิชาการภายใต โครงการ



ภาคผนวก ๒-๒๙

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

Improved Management of
Extreme Events through
Ecosystem-based
Adaptation in Watershed
(ECOSWat) (รวมกับ GIZ)
(กรกฎาคม ๒๕๕๙-พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
-การแตงตั้งคณะทํางานยกราง
ขอเสนอโครงการเสริมสราง
ความสามารถในการปรับตัวตอ
การ เปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change
Adaptation-Green Climate
Fund Proposal: CC-GCF)
( ร ว ม กั บ UNDP) ( มิ ถุ น า ย น
๒๕๕๙-ธันวาคม ๒๕๕๙)
ส ว น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
ประเมินผลโครงการ สํานัก
บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร ก ร ม
ชลประทาน
โครงการเสริมสรางความสามารถ
ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว ต อ ก า ร



ภาคผนวก ๒-๓๐

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Adaptation
– Green Climate Fund
Proposal : CC – GCF)เปน
ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง ก ร ม
ชลประ ทานแ ละสํ า นั ก ง า น
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห ง
สหประชาชาติ (UNDP) เพ่ือ
ดํ า เ นินการยกร า ง Concept
Note และขอเสนอ (Proposal)
ของ โ คร งก าร  เ พ่ื อ เ สนอให
คณะกรรมการ Green Climate
Fund (GCF) พิจารณาความ
เปนไปไดของโครงการ ซึ่ งมี
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนํ้าแมนํ้ายมสาย
เกาและคลองนํ้าไหล จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ล ก  เ ป น ก ร ณี ศึ ก ษ า
(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)
โครงการสวนขยายความรวมมือ
ทางวิชาการภายใต โครงการ
Improved Management of



ภาคผนวก ๒-๓๑

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

Extreme Events through
Ecosystem-based
Adaptation in Watershed
(ECOSWat) กรณีศึกษา พ้ืนท่ี
อ า ง เ ก็ บ นํ้ า แซ ร อ อ  จั ง ห วั ด
สระแกว เปนความรวมมือทาง
วิชาการระหวางกรมชลประทาน
และองคกรการรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (German
International Cooperation:
GIZ) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
นํามาตรการเชิงระบบนิเวศมาใช
ควบคูกับมาตรการใชสิ่งกอสราง
(มิ ถุนายน ๒๕๕๙-กุมภาพันธ
๒๕๖๐)
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร
-ก า ร จั ด ทํ า ยุ ท ธศ าสตร ก า ร
เปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศภาค
เกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
-แผนงานการจัดทํายุทธศาสตร



ภาคผนวก ๒-๓๒

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาค
เกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนงานโครงการศึกษาการ
ปรับตั วของภาคเกษตร เ พ่ื อ
รองรับสถานการณเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
-แผนงานโครงการศึกษาความ
เ ป ร า ะ บ า ง  ( Vulnerability
Assessment) ทางการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาคเกษตร
-โครงการพัฒนาเมืองเกษตรสี
เขียว การศึกษาวิจัย เรื่อง “การ
ป รั บ ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
เกษตรกรผู ปลู กข า วต อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โครงการจัดทําฐานขอมูล Water
Footprint ภาคเกษตร
กรมอนามัย
การพัฒนานโยบาย
-โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร รองรับการ



ภาคผนวก ๒-๓๓

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดานสาธารณสุข
การลดการปล อยก าช เ รื อน
กระจก
โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค ลด โลกร อนด วยการ
สุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปน
มิตร กับสิ่ งแวดลอม (GREEN
and CLEAN Hospital)
การศึกษาวิจัย
๑) การพัฒนาเกณฑและระบบ
กลไกการเตือนภัยดานสุขภาพ
จากความรอนสําหรับประเทศ
ไทย
๒) การศึ กษาผลกระทบต อ
สุขภาพเชิงเศรษฐศาสตรจาก
ความรอนและมลพิษอากาศของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเมือง
๓) การพัฒนาแนวทางประเมิน
ความเสี่ยงและการปรับตัวเพ่ือ
ลดความเสี่ยงดานสุขภาพอัน
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ



ภาคผนวก ๒-๓๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ภูมิอากาศ
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
โครงการการวิเคราะหผลกระทบ
ของนโยบายการบริหารจัดการ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ า ก า ศ  ท่ี มี ผ ล ต อ ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
แผนงานสนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
สรางขอมูลและองคความรู ดาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกตอประเทศ
ไทยด านการปรับตั วต อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสําหรับ
ประเทศไทย ดานขอมูลและองค
ความรูดานนโยบายการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ



ภาคผนวก ๒-๓๕

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กรมอาเซียน
-การร าง ASEAN Joint
Statement on Climate
Change
-ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
คณะทํางานอาเซียนดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๘
-สนับสนุนการเขารวมเจรจา
ระหวางประเทศและผลักดัน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนและท่ีประชุมกับประเทศ
คูเจรจา
สวทน.
โ ค ร งก า รก า รจั ด ตั้ ง ส ถาบั น
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
และการคา (TIST)
กรมพัฒนาท่ีดิน
-โครงการรณรงคไถกลบตอซัง
เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน
-โครงการการลดการเผาพ้ืนท่ีโลง



ภาคผนวก ๒-๓๖

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบ
การจําลองการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศความละเอียดสูง
สํ า ห รั บ รั บ มื อ กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในอนาคตอันใกล
-แผนงานวิจัยการเปลี่ยนแปลง
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ต อ ก า ร
เจริญเติบโตระบบการสืบพันธุ
และคุณภาพผลมะละกอ
-แผนงานวิจัยการประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมในกวานพะเยาเพ่ือ
การปรับตัว
-โครงการการพัฒนาเครื่องมือ
สํ า ห รั บ ค า ด ก า ร ณ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
เพ่ือประยุกตใชในอุตสาหกรรม



ภาคผนวก ๒-๓๗

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

การออกแบบและกอสราง
-โครงการการศึกษาแหลงท่ีมา
และแผนท่ีของอนุภาคขนาดนา
โนในบรรยากาศของประเทศไทย
-โครงการการตรวจสอบการ
ตอบสนองตอสภาวะแลงของขาว
พั น ธุ พ้ื น เ มื อ ง จ า ก จั ง ห วั ด
น ค ร พ น ม  ส ก ล น ค ร  แ ล ะ
มุกดาหาร  โดย เทคนิค FTIR
Spectroscopy
กรมเจาทา
-พยายามทําความ เข า ใจ กับ
สมาคมเจาของเรือไทย  ถึงความ
จําเปนท่ีตองมีการควบคุมเรือให
เปนไปตามอนุสัญญา MARPOL
ANNEX VI อยางตอเน่ืองผาน
เวทีสัมมนา ประชาพิจารณ  ซึ่งมี
ปญหาอุปสรรคท่ีทางเจาของเรือ
ใ ห ข อ มู ล ว า เ ป น ก า ร ล ด
ความสามารถในการแขงขันของ
เรือไทย และปญหาท่ีเก่ียวของ
กับหนวยงานท่ีผลิตเ ช้ือเพลิง



ภาคผนวก ๒-๓๘

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

(ปตท.)ท่ีตองมีการหารือในเรื่อง
คา Sulphur content ในนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเรือท่ี ๐.๕%
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน
(กกร)
สงเสริมและสนับสนุนบทบาท
ของภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานท่ีเ ก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเขารวมในคณะทํางานจัดทํา
แผนการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ



ภาคผนวก ๒-๓๙

ขอ ๘ การลดความสูญเสีย และความเสียหาย
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ข อ ๘ ก า ร ล ด ค ว า ม
สู ญ เ สี ย  แ ล ะ ค ว า ม
เสียหาย

ภ า คี ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
หลีกเลี่ยง บรรเทาและ
จัดการกับการสูญเสียและ
ความเสียหายท่ีเก่ียวของ
กับผลกระทบทางลบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ  ร ว ม ถึ ง
สถานการณสภาพอากาศ
รุนแรงและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงแบบคอย
เปนคอยไป และตระหนัก
ถึงบทบาทของการพัฒนา
ท่ียั่ งยืนในการลดความ
เสี่ยงของการสูญเสียและ
ความเสียหาย

๑ . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร วิ จั ย
คาดการณการประเมินความ
เสี่ยงจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบการเตือนภัยล วงหน า
(Early Warning) ใหมีความ
ถูกตอง แมนยํา และสามารถ
คาดการณลวงหนาไดนานข้ึน
และจัดทําแผนอพยพ – สกว.
๒. พัฒนาสรางเครือขายเตือน
ภัยลวงหนาและเครือขายให
ความชวยเหลือในภาวะวิกฤติ
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี –
ปภ.
๓ . จั ด ทํา พ้ืน ท่ี เ สี่ ย งภั ยและ
คาดการณชวงเวลาเกิดภัย เพ่ือ
การวางแผนลดความเสี่ยง และ
กําหนดมาตรการแกไข ใหความ

๕.พัฒนาสื่อเผยแพร และ
ฝกอบรมดานการเตือนภัย
– ปภ.

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
สนับสนุนการวิจัยเ พ่ือสราง
ขอมูลและองคความรู  ด าน
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกตอประเทศไทยดานการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศสําหรับประเทศไทย
ดานขอมูลและองคความรูดาน
น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กรมอนามัย
การศึกษา วิจัย  การ พัฒนา
เกณฑและระบบกลไกการ
เตือนภัยดานสุขภาพจากความ
รอนสําหรับประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-โครงการการตรวจวัดการ
เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแมจัน

๑.มีแผนงานวิจัยท่ีสอดคลอง
กับขอเสนอแผน (สกว./วช.)
บางหนวยงานท่ีมีงานวิจัยท่ี
ใกลเคียงกับขอเสนอแผน (กอ.)
๒ . ไ ม มี แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร ท่ี
สอดคลอง
๓.มีแผนงานท่ีสอดคลองกับ
ขอเสนอแผน (วช.)
๔ . ไ ม มี แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร ท่ี
สอดคลอง



ภาคผนวก ๒-๔๐

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ชวยเหลือไดทันตอเหตุการณ –
ปภ.
๔. พัฒนาระบบประกันภัย/
ระบบประกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ–คปภ.
๕ . พั ฒน า สื่ อ เ ผ ยแ พร  แ ล ะ
ฝกอบรมดานการเตือนภัย –
ปภ.

จังหวัดเชียงราย ดวยเทคนิค
Time-series InSAR
-โครงการการหาคาปริมาณไอ
นํ้าในบรรยากาศช้ันโทรโพส
เฟยรเหนือประเทศไทย โดยใช
ขอมูลพ้ืนผิว
-โครงการการประเมินหาพ้ืนท่ี
เสี่ยงและความเปราะบางของ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศตอรายไดภาคเกษตร
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตของจังหวัด
-โครงการการประเมินความ
เ ป ร า ะ บ า ง เ ชิ ง พ้ื น ท่ี แ ล ะ
ผลกระทบต อ ร ะบบ นิ เ ว ศ
เกษตรอันเ น่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ลุ ม นํ้ า แ ม ริ ม
จังหวัดเชียงใหม



ภาคผนวก ๒-๔๑

ขอ ๙ การเงินเพ่ือการลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๙ การเงินเพ่ือการลด
กาซเรือนกระจกและปรับตัว
ภาคีประเทศพัฒนาแลวตอง
ใหทรัพยากรทางการเงินเพ่ือ
ชวยเหลือภาคีประเทศกําลัง
พัฒนาดานการลดกาซเรือน
กระจกและปรับตัว โดยเปน
การดําเนินการอยางตอเน่ือง
ต า ม พั น ธ ก ร ณี ภ า ย ใ ต
อนุสัญญาของภาคีประเทศ
พัฒนาแลวนอกจากน้ีภาคี
ประเทศพัฒนาแลวควรยังคง
เปนผูนําในการระดมเงินทุน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ จ า ก แ ห ล ง ทุ น
เ ค รื่ อ งมื อ แ ละช อ งทา ง ท่ี
หลากหลาย การระดมทุนเพ่ือ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศดังกลาว ควรแสดง
ถึงความกาวหนาท่ีมากไปกวา
ความพยายามท่ีผานมา

๑.ศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินเพ่ือการบรรลุปริมาณ
การลดกาซเรียนกระจกอีก
๕% จาก ๒๐% เปน ๒๕%
ตามท่ีไทยไดยื่นไวใน NDC
-สผ.
๒.ศึกษาความตองการและ
ขนาดของการสนับสนุนทาง
การเงินเพ่ือการปรับตัวของ
ไทย รวมท้ังการจัดลําดับ
ความสําคัญ -สผ.
๓.การพัฒนาระบบฐานขอมูล
ออนไลนเพ่ือการเขาถึงการ
สนับสนุนจากกองทุนระหวาง
ประเทศ เพ่ือเปนฐานขอมูล
กลางสํ าหรับผู ขอรับการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก อ ง ค ก ร
ภายในประเทศและผูใหทุน
สนับสนุนจากกองทุนระหวาง
ประเทศ - สผ.

๓ . ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานขอมูลออนไลนเ พ่ือ
การเขาถึงการสนับสนุน
จ า ก ก อ ง ทุ น ร ะ ห ว า ง
ป ร ะ เ ท ศ  เ พ่ื อ เ ป น
ฐานขอมูลกลางสําหรับผู
ขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรภายในประเทศและ
ผู ใ ห ทุ น ส นั บส นุน จ า ก
กองทุนระหวางประเทศ
- สผ.
๕. การศึกษาดานกฎกติกา
ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  ใ น ก า ร
จัดลําดับความสําคัญของ
การจัดสรรเงินทุนระหวาง
ประเทศใหกับประเทศท่ี
กําลั ง พัฒนาและระบบ
ติ ด ต า ม ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพของการใช
เงินทุน - สผ.

ไ ม มี แ ผ น ง า น / โ ค ร งก า ร ท่ี
สอดคลอง



ภาคผนวก ๒-๔๒

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

๔ . ก า ร พั ฒ น า ก ล ไ ก
ภายในประเทศเพ่ือรองรับ
การเขาถึงและใชประโยชน
จากกองทุนระหวางประเทศ
- สผ./อบก.

๖. การศึกษาดานกฎกติกา
ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
กํ า ห น ด รู ป แ บ บ
กระบวนการ ข้ันตอนและ
แนวทางของการรายงาน
ผ ล ก า ร ร ะ ด ม ทุ น จ า ก
ประเทศท่ีพัฒนาแลว -
สผ.



ภาคผนวก ๒-๔๓

ขอ ๑๐ การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ข อ ๑ ๐ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ถายทอดเทคโนโลยี
ภาคีเล็งเห็นความสําคัญของ
กา ร พัฒนาแ ละถ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และจะรวมกัน
เสริมสรางความเขมแข็งใน
กา ร พัฒนาแ ละถ า ยทอด
เทคโนโลยี

๑.จัดทําโครงการเพ่ือการ
ประเมินความตองการและ
ค ว า ม พ ร อ ม ท า ง ด า น
เทคโนโลยีของประเทศไทย-
สวทน.
๒.การอุดหนุนงานวิจัยและ
พั ฒ น า ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ-สศค./สผ.
๓.จัดทําแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ
การเปลี่ ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศและลดการปลอย
กาซเรือนกระจกใหครอบ
คลุมทุกรายสาขา –
สวทน./สผ.
๔ . ข ย า ย เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ
พั น ธ มิ ต ร ใ น ก า ร พั ฒ น า
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีท่ีปลอยกาซเรือน

๖ . จั ด ตั้ ง ก ล ไ ก ภ า ย ใน
ประเทศเพ่ือรองรับการ
ส นับส นุนด านการ เ งิน
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ ก า ร
เสริมสรางศักยภาพจาก
ตางประเทศ – สผ.

สวทน.
โครงการการ ขับเคลื่ อนการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ผาน National Designated
Entity (NDE)

ดานการปรับตัว
-โ ค ร ง ก า ร Capacity
Building on Technology
Development for Efficient
Use of Resources in
Agriculture Sector
-โ ค ร ง ก า ร Enhancing
Climate Information for
Adaptation Decision
Making in Thailand with
High Resolution Climate
Modeling
-โ ค ร ง ก า ร Strengthening
Bangkok’s Early Warning
System to respond to
climate induced flooding

๑.มี การดํ า เ นิน โครงการ ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ สิ่ ง ท่ี ต อ ง
ดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พรอมรองรับการดําเนินงาน
ตามความตกลงปารีส (สวทน.)



ภาคผนวก ๒-๔๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต / ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

กระจกต่ํ าและเสริมสราง
ความสามารถในการฟนตัว
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุมเปาหมาย-สผ.
๕.พัฒนาระบบฐาน ขอมูล
ทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ-สผ.
๖ . จั ด ตั้ ง ก ล ไ ก ภ า ย ใ น
ประ เทศเ พ่ือรองรับการ
ส นั บ ส นุ น ด า น ก า ร เ งิ น
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ ก า ร
เสริ มสร างศักยภาพจาก
ตางประเทศ – สผ.

ดานการลดกาซเรือนกระจก
-โครงการ Fostering Green
Buildings in Thailand
Towards Low Carbon
Society
-โ ค ร ง ก า ร Benchmarking
Energy Cinsumption and
GHGs emision of Iron and
Steel Industry of Thailand
-โครงการ Assessment of
energy efficient street
lighting technologies and
financing models for Thai
municipalities



ภาคผนวก ๒-๔๕

ขอ๑๑ การเสริมสรางศักยภาพภายใตความตกลงปารีส
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ข อ ๑ ๑ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพ
ภายใตความตกลงปารีส การ
เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ น้ั น
ครอบคลุมในมิติวงกวาง ท้ัง
การปรับตัว การลดกาซเรือน
กระจก การเผยแพรถายทอด
เทคโนโลยี การเขาถึงเงินทุน
การศึกษา จิตสํานึก ความ
โปรงใส

๑.จัดทําโครงการใหความรู
แกองคกรภาครัฐเก่ียวกับ
การบู รณาการ เรื่ อ งการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ า ก า ศ ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ
ส วนกล า ง  ภู มิ ภ าคและ
ทองถ่ิน - สผ.
๒.สงเสริมการเสริมสราง
ศักยภาพระดับทองถ่ิน เชน
โครงการด านการจั ด ทํ า
ฐานขอมูลองคความรู โดยมี
ศู น ย เ รี ย น รู ห รื อ ร ะ บ บ
Knowledge
Management System
เ พ่ือใหความรู และสร า ง
ความเขมแข็งของชุมชนใน
การรับมือและปรับตัวตอ
ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ-สพฐ./สกอ./สถ./
สผ.

๑.จัดทําโครงการใหความรู
แกองคกรภาครัฐเก่ียวกับ
การบูรณาการเรื่องการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิ อ ากาศ ท้ั ง ในระดั บ
สวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถ่ิน - สผ.
๒.สงเสริมการเสริมสราง
ศักยภาพระดับทอง ถ่ิน
เชน โครงการด านการ
จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล อ ง ค
ความรู โดยมีศูนยเรียนรู
หรือระบบ Knowledge
Management System
เพ่ือใหความรูและสราง
ความเขมแข็งของชุมชนใน
การรับมือและปรับตัวตอ
ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ-สพฐ./สกอ./
สถ./สผ.

๒ .ส ง เสริ มการ เสริ มสร า ง
ศักยภาพระดับทองถ่ิน เชน
โ ค ร ง ก า ร ด า น ก า ร จั ด ทํ า
ฐานขอมูลองคความรู โดยมี
ศู น ย เ รี ย น รู ห รื อ ร ะ บ บ
Knowledge Management
System เพ่ือใหความรูและ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการรับมือและปรับตัวตอ
ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-
สพฐ./สกอ./สถ./สผ.

สํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
-โครงการสงเสริมศักยภาพการ
จัดสรรและการใชงบประมาณ
สาธารณะเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ ( Strengthening
Thailand’s Capacity to Link
Climate Policy and Public
Finance)
-โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพเพ่ือบูรณา
การแผนการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Measurement, report and
verification: MRV)
-โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แ ผ น แ ม บ ท ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑.มีการดํ า เ นิน โครงการ ท่ี
สอดคลองกับแผนท่ีตั้งไว (สผ./
อบก./คพท./วช/ปภ.)
๒.ควรจะตองเตรียมความ
พรอมท่ีจะศึกษารวบรวมการ
ดําเนินงานและมาตรการท่ีใช
ไมว าจะเปนระดับประเทศ
ภูมิภาคหรือทองถ่ิน เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีจะใชเพ่ือตอบสนอง
พันธกรณีท่ีกําหนดวาจะตอง
แ จ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
มาตรการท่ีใชอยางสม่ําเสมอ
ภายใตความตกลงปารีสตอไป



ภาคผนวก ๒-๔๖

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

๓ . ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม ก า ร
ดําเนินงานและมาตรการท่ี
เก่ียวของกับการเสริมสราง
ศักยภาพ
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
ภายใตความตกลงปารีสท่ี
กําหนดใหประเทศกําลั ง
พั ฒ น า ค ว ร แ จ ง
ความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนของ
การดํ า เ นินงานด านแผน
น โ ยบ า ย  กิ จ ก ร ร มห รื อ
มาตรการของการเสริมสราง
ศักยภาพอยางสม่ําเสมอ-สผ.

๓ . ศึ กษ า ร วบร วม กา ร
ดําเนินงานและมาตรการท่ี
เก่ียวของ การเสริมสราง
ศักยภาพ
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
ภายใตความตกลงปารีสท่ี
กําหนดใหประเทศกําลัง
พั ฒ น า ค ว ร แ จ ง
ความกาวหนา ท่ี เ กิดข้ึน
ของการดําเนินงานดาน
แผน นโยบาย กิจกรรม
หรือมาตรการของการ
เสริมสรางศักยภาพอยาง
สม่ําเสมอ-สผ.

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
-โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพภายหลัง
ข อ ต ก ล ง ใ ห ม ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก
-โครงการวิเคราะหศักยภาพและ
สร างความพรอมหนวยงาน
ภาครัฐ ในการดําเนินงานลดกาซ
เรือนกระจกจากมาตรการการ
จัดการของเสียและนํ้าเสีย
-โครงการ Low Emission
Capacity Building (LECB)
สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย
-แผนพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร
-โครงการความรวมมือระหวาง
European Union และ
สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย



ภาคผนวก ๒-๔๗

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-โครงการกลยุทธการสื่อสารเพ่ือ
ขับเคลื่อนสูสังคมคารบอนต่ํา
อยางมีสวนรวมในทองถ่ิน
กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
-โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศัยภาพ
ดานการประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย



ภาคผนวก ๒-๔๘

ขอ๑๒ จิตสํานึกและการศึกษา
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ข อ ๑ ๒ จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
การศึกษา
รัฐภาคีตองรวมมือในการ
ดําเนินมาตรการตามความ
เหมา ะสม เ พ่ื อยก ร ะดั บ
การศึกษา การฝกอบรม การ
ตระหนักรูของประชาชน การ
มีสวนรวมของประชาชนและ
ก า ร เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น  ด า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑ .ศึ กษา เ พ่ื อ พัฒนาและ
บู ร ณ า ก า ร ห ลั ก สู ต ร
ก า ร ศึ ก ษ า ด า น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศเพ่ือใหเยาวชนมี
ความรู  ความเขา ใจและ
ตื่ น ตั ว กั บ ป ญ ห า ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ –สพฐ./สกอ.
๒.จัดทําหลักสูตร เฉพาะ
สาขาเพ่ือสรางและบูรณา
การองคความรูในทุกสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ-สพฐ./
สกอ.
๓.เสริมสรางจิตสํานึกและ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง เชน ชุมชนตนแบบลด
โลกรอน เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูและเกิดจิตสํานึกและ
ก า ร เ รี ย น รู ด า น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

๑.ศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
บู ร ณ า ก า ร ห ลั ก สู ต ร
ก า ร ศึ ก ษ า ด า น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศเพ่ือใหเยาวชนมี
ความรู ความเขาใจและ
ตื่ น ตั ว กั บ ป ญ ห า ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ –สพฐ./สกอ.
๒.จัดทําหลักสูตรเฉพาะ
สาขาเพ่ือสรางและบูรณา
การองคความรูในทุกสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวของ-สพฐ./
สกอ.
๓.เสริมสรางจิตสํานึกและ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง เชน ชุมชนตนแบบลด
โลกรอน เพ่ือใหประชาชน
มีความรูและเกิดจิตสํานึก
และการเรียนรูดานการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

๓.เสริมสรางจิตสํานึกและการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน
ชุมชนตนแบบลดโลกรอน
เพ่ือใหประชาชนมีความรูและ
เกิดจิตสํานึกและการเรียนรู
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ-สพฐ./สกอ.

องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก
-แผนสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
ส ร า ง ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ภาคการศึกษา
และเยาวชน ดานการจัดการ
ก าซ เ รื อนกระจก  และกา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-จัดตั้งศูนย วิชาการนานาชาติ
ดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change
International Technical and
Training Center : CITC)
-โครงการความร วมมือทาง
วิชาการลดกาซเรือนกระจก
ภาย ใต ก า รดํ า เ นิน งานของ
หนวยงานตางๆ
-โ ค ร ง ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูสังคมคารบอนต่ํา

๑ .มีการดํ า เ นินในด านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ แตยัง
ขาดการศึกษาความเปนไปได
หรือเตรียมความพรอมท่ีจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑของ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
( อ บ ก . / ส ส . / ส ว ทช . / ก ร ม
อนามัย/วช)
๒.ยังไมมีแผนการพัฒนาและ
บูรณาการหลักสูตรท่ีเปดโอกาส
ใหมีการเรียนรูเก่ียวกับเรื่องการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศในระดับสถาบันทาง
การศึกษา



ภาคผนวก ๒-๔๙

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

ภูมิอากาศ-สพฐ./สกอ. ภูมิอากาศ-สพฐ./สกอ. ก ร ม ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอม
-แ ผ น ง า น เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต Article
๖ work programme
-โครงการสื่อสารและเสริมสราง
ศักยภาพในการรองรับและ
ปรับตัวตอการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง ช า ติ
(สวทช.)
แผนงานวิจัยฝายบริหารคลัส
เตอรและโปรแกรมวิจัย จะ
ประกอบไปดวยคลัสเตอรวิจัย
ตางๆ
กรมอนามัย
จั ด สั ม ม น า เ รื่ อ ง Climate
change and health สําหรับ
เจาหนาท่ีสวนกลาง ศูนยอนามัย



ภาคผนวก ๒-๕๐

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

และสํ า นั ก งานส า ธา รณสุ ข
จังหวัด
-พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
แ ล ะ ชุ ด ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก
เจาหนาท่ี และประชาชน
หอการคาไทย
-กิจกรรมการลดและชดเชย
คารบอน (carbon offset)
เพ่ือใหงานสัมมนาหอการคาท่ัว
ประเทศ (เปนงานสัมมนาใหญ
ประจําป โดยมีผูเขารวมงานจาก
ห อก า ร ค า ท่ั ว ป ร ะ เ ทศ ร า ว
๑,๐๐๐ คน) เสมือนไมไดปลอย
คารบอน (carbon neutral)
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมในสถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งศูนยปรึกษาการประหยัด
พลังงานหอการคาไทย เพ่ือเปน
ท่ีปรึกษาดานเพ่ิมประสิทธิภาพ



ภาคผนวก ๒-๕๑

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

การใชพลังงานในองคกรใหกับ
สมาชิกอยางตอเน่ือง
โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยให
บริษัทขนาดใหญเปนพ่ีเลี้ยงคอย
แนะนํา SMEs ใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
-โครงการการรับรูและความ
ตระหนักดานการเปลี่ยนแปล
สภาพภูมิอากาศ และทัศนคติ
ดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนท่ีมี
อิทธิพลตอความพยายามในการ
ปรับพฤติกรรมเพ่ือลดกาซเรือน
กระจก



ภาคผนวก ๒-๕๒

ขอ ๑๓ ความโปรงใส
สาระสําคัญความตกลง

ปารีส
ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓
ขอ ๑๓ ความโปรงใส
แนวคิดกลไกการสรางความ
โปรงใสเปนรากฐานท่ีสําคัญ
ของความตกลงปารี ส  ซึ่ ง
ภาย ใต กล ไกดั งกล าว  รั ฐ
จ ะ ต อ ง จั ด ทํ า  แ จ ง  แ ล ะ
ปรับปรุง การมีสวนรวม ท่ี
ประเทศกําหนดรวมถึงการ
จั ด ทํ า ร า ย ง า น แ ห ง ช า ติ
รายงานรายสองปและรายงาน
ความกาวหนารายสองป

๑.ศึกษาวิจัยกรอบกฎหมาย
เพ่ือรองรับการปรับตัวของ
โ ค ร ง ส ร า ง ส ถ า บั น ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่องความรวมมือ
หรือการบูร-ณาการระหวาง
องคกร การเงินงบประมาณ
ทรัพยา - กรบุคคล  และ
ความรับผิดชอบหนาท่ี –
สผ./สศก.
๒.ศึกษาวิจัยกรอบกฎหมาย
เพ่ือเ อ้ืออํานวยในการให
ไดมาซึ่งขอมูลในการจัดทํา
รายงาน-สผ./สศก.
๓.โครงการอบรมหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนดาน
การจั ด ทํ า ร ายงาน  เ ช น
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจในการจัดทํา
ร าย ง าน ให ผู  เ ก่ี ย วข อ ง
เ พ่ือใหจัดทํารูปแบบของ

๓ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนด านกา รจั ด ทํ า
รายงาน เชน กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจใน
การจัด ทํารายงานให ผู
เ ก่ียวของ เ พ่ือใหจัดทํา
รูปแบบของรายงานใน
ลักษณะท่ีใชไดกับทุกภาค
สวน – สผ.
๕.ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
การรายงานขอมูลอยาง
ตอเน่ือง-สผ.

๓ . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนด านกา รจั ด ทํ า
รายงาน เชน กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจใน
การจัด ทํารายงานให ผู
เ ก่ียวของ เ พ่ือใหจัดทํา
รูปแบบของรายงานใน
ลักษณะท่ีใชไดกับทุกภาค
สวน – สผ.

๑-๓ ไมมี
๔.สํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลบัญชีกาซเรือนกระจก
ของประเทศ ระยะท่ี ๑ – ๔
โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร ว ม มื อ ไ ท ย -
ออสเตรเลีย การพัฒนาซอฟแวรการ
จัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของไทย
(Thailand greenhouse gas
emissions inventory system:
TGEIS) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริหารจัดการสถานการณกาซ
เรือนกระจก (ETL)
การประ เมินปริมาณก าซ เรื อน
กร ะ จ ก ใน ช้ั น บ ร ร ย า ก า ศ ด ว ย
เทคโนโลยีดานการสํารวจขอมูล

๑) ไมมีแผนงานรองรับ
๒) ไมมีแผนงานรองรับ
๓) ไมมีแผนงานรองรับ
๔) มีการดําเนินงานดาน MRV
(สผ./อบก./อก./สศก./สวทน/
คพท.)
ชธ. มีการดําเนินงานโดยออม
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ทํ า
ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกใหกับ สผ.



ภาคผนวก ๒-๕๓

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

รายงานในลักษณะท่ีใชไดกับ
ทุกภาคสวน – สผ.
๔.ศึกษาเ พ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมูลท่ีสามารถใชเปน
แหลงฐานของขอมูลในการ
จัดทํารายงาน - สผ.
๕.ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
การรายงานขอมู ลอย า ง
ตอเน่ือง-สผ.

ระยะไกล (Remote Sensing) ใน
พ้ืนท่ีประเทศไทย
โครงการประเมินปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีลดไดจากการดําเนินงาน
ของภาคีภาครัฐและภาคเอกชน
โครงการ Low Emission Capacity
Building (LECB)
กระทรวงอุตสาหกรรม
-โครงการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรม: การ
จัดทําฐานขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกของโรงงานอุตสาหกรรม
(สาขาอโลหะ)
หมายเหตุ: เฉพาะอุตสาหกรรมแกว
และกระจก
-โครงการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ภาคอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-โครงการจัดทําฐานขอมูล Water
Footprint ภาคเกษตร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ไมมีแผนงานท่ีเก่ียวของโดยตรง แต



ภาคผนวก ๒-๕๔

สาระสําคัญความตกลง
ปารีส

ขอเสนอการเตรียมความพรอมฯ แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู ขอสังเกต/ขอวิเคราะห
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๓

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวบรวม
ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก
ของบริษัทผูรับสัมปทานจากการ
ประกอบกิจการปโตรเลียม และสง
ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก
ใหกับ สผ.
สวทน.
-โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ทํ า Climate
Technology Database and
Roadmap
สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย
-แผนพัฒนาฐานขอมูลการบิน
-โครงการความรวมมือระหวาง
องคการบริหารจัดการกาซเรือนและ
สํ า นักงานการบินพล เรื อนแห ง
ประเทศไทย
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ภาคผนวก ๓

สรุปประชุมเวทีสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีสและแนวทางดําเนิน
“โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองวิสุทธิ์กษัตริย โรงแรมตรังกรุงเทพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่ีปรึกษาไดจัดประชุมเวทีสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีส และแนวทางดําเนิน“โครงการขับเคลื่อน
และเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีสรุปประเด็นคําถาม
และการอภิปรายใหขอคิดเห็น ดังนี้

๑. ประโยชน ผลกระทบ และขอบเขตเวลา จากการท่ีประเทศไทยไดจากการลงนามความตกลงปารีส
เปนอยางไร ท้ังนี้มีขอพิจารณาวาการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแลว เชน จีน สหรัฐอเมริกา พบวาไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกปริมาณไมมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว  การไปรวมลงนามในความตกลงปารีสจึงเหมือนกับวาประเทศไทยเปนพลเมืองท่ีดีตอ
โลก แตประเทศอ่ืนไดกระทําเพียงพอหรือไม

๒. แนวทางการดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย (Roadmap) ท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดดําเนินการขณะนี้อยูในข้ันตอนใด

๓. การกําหนดเปาหมายแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ตาม Roadmap ท่ีสผ.
ระบุไววาภาคสวนสาขาเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐ ขอให สผ. ทบทวน
ตัวเลขเก่ียวกับท่ีมาของตัวเลข ๒๐ ท้ังนี้ ในสวนของภาคเอกชน อยากใหพิจารณาวาการประเมินวาสาขาใด
ของภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพอยางไร ตองการใหมีเวทีรับฟงภายใตกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหไดรับ
ทราบขอมูลท่ีแทจริง เนื่องจากบางอุตสาหกรรมมีแผนงานท่ียังไมไดถูกบันทึกไวเปนทางการใหกับราชการ แต
ยังไมไดประกาศออกมา

๔. การลงนามความตกลงปารีส ในสวนของขอบทการลงโทษทางกฎหมายไมนาจะมี แตจะแฝงมาใน
การลงโทษเชิงการคา ตัวอยางเชน ความตกลง TPP ซึ่งรัฐบาลมีเปาหมายเขารวม จะมีชองทางความตกลงท่ี
ตองการใหประเทศท่ีเขารวมดูแลดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน เชน การมีอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม โดยหาก
ประเทศไทยจะเขารวมตองมีการพิจารณาวาสามารถรับไดกับพันธกรณีในอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมเหลานั้น
โดยตองผานการพิจารณาจากนักกฎหมาย นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ เพ่ือวิเคราะหผลกระทบอยางรอบดาน

๕. การออกกฎหมายใหมบางครั้งไมใชการตอบโจทยท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในกรณี
เรื่องปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวามีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับท่ีเก่ียวโยงกับเรื่อง
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ ปญหาการบังคับใช  ผูมีหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย และขาดการบูรณาการงาน
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๖. การเตรียมความพรอมเพ่ือนําไปสูเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก ๒๐ เปอรเซ็นตในป ค.ศ.
๒๐๓๐ ควรเรงดําเนินการและมีเจาภาพในการดําเนินการ ในปจจุบันยังมีการเตรียมการและไดรับทราบขอมูล
นอยมาก โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งอาจไดรับผลกระทบหากตองจํากัดหรือลดการปลอยมีเทนจากนาขาว

๗. ควรเตรียมความพรอม ในสวนการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะใหกับทุกภาคสวน เนื่องจากความรู
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอยูในวงจํากัด ท้ังในดานการสรางความรูความเขาใจ โดยการจัดเวที
นําเสนอท้ังในสวนกลางและภูมิภาค การเผยแพรความรูพ้ืนฐานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
จัดทําสื่อเผยแพรตามชองทางตางๆ ใหกับทุกภาคสวน โดยควรเปนสื่อสารเชิงรุก (proactive) ใหถึง
กลุมเปาหมาย ใหกลุมเปาหมายเหลานั้นชวยสรางนวัตกรรมใหมๆ เชิงนโยบายใหเกิดข้ึน

๘. ปญหาความไมเขาใจเก่ียวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท่ีผานมามีโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ท่ีเนนคําวา โลกรอน แตไมไดระบุถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไมใชประเด็นเดียวกัน
แตมีความตอเนื่องกัน เม่ือพูดโลกรอน คนจะนึกถึงเรื่องอุณหภูมิ ไมไดระบุถึงกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดโลกรอน ดังนั้นควรทําความเขาใจกับสาธารณะชนเรื่องผลกระทบจากกาซเรือนกระจก

สําหรับความตกลงปารีส ประเด็นใหญ คือการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนวิถีคิด และ
เปลี่ยนการดําเนินงานเรื่องการลดกาซเรือนกระจก โดยทุกคนตองมีสวนรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพ่ือชวยการลดกาซ

๙. ควรสรางกลไกตามขอตกลงปารีส และสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพราะเปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดกาซเรือนกระจกใหไดตามเปาหมาย

๑๐.เสนอใหเนนความสําคัญเรื่อง Loss and Damage ซึ่งเปนประเด็นท่ีมีการหารือในการประชุม
เจรจาหลายครั้ง

๑๑.การกําหนดกลุมเปาหมายสําหรับการเตรียมความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ความสําคัญ เพราะความเขาใจเรื่องกาซเรือนกระจกของแตละกลุมเปาหมายมีระดับความเขาใจท่ีแตกตางกัน
ตองมาหารือเพ่ือแกไขปญหารวมกันในทุกภาคสวน และกําหนดบทบาทของแตละภาคสวน ท้ังนี้การแกไข
ปญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งสําคัญอยูท่ีเรื่องการลดการใชทรัพยากรโลก การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน

๑๒.โครงการและกิจกรรมการลดกาซเรือนกระจกมีการดําเนินการอยูในหลายภาคสวน อาทิ
ภาคเอกชนมีกิจกรรม โครงการเรื่องการลดกาซเรือนกระจกจํานวนมาก ขอท่ีตองพิจารณา คือ จะสามารถรวม
โครงการเล็กๆ มาสูภาพใหญของประเทศไดอยางไร ท่ีไมเปนการนับซ้ํา (double counting)
ตอบขอซักถาม

๑. เปาหมายการดําเนินงานของประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDCs) ท่ีไทย
นําเสนอไว จะมีการทํา Roadmap NDCs ตั้งแต ๒๐๒๐ ถึงป ๒๐๓๐ โดยระบุวา Sectorใด ชวงเวลาใดท่ีตอง
ลดการปลอยกาช การดําเนินงานในสวนนี้เปนอีกโครงการวิจัยหนึ่งท่ี สผ.จัดทําเปนโครงการวิจัยเฉพาะจุด

๒. ภายใตความตกลงปารีสไมมีเรื่องกลไกการลงโทษ  มีขอพึงสังเกตวา อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมท่ี
จัดทําข้ึนภายหลังการเกิดข้ึนขององคการการคาโลก แทบจะไมมีบทลงโทษ เชน การแบน การระงับการคา ฯลฯ
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ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมท่ีจัดทําข้ึนในชวงหลัง จะออกมาจะเปนในลักษณะเชิญชวนใหรวมลงมือกัน
หากมีประเทศใดท่ีไมทําตามพันธะสัญญา (commitment) จะมีผลตอการสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีในระดับต่ํา ซึ่งการใชวิธีนี้เพ่ือชักชวนใหประเทศตางๆเขารวม

๓. ในสวนขอบเขตเวลาท่ีกลาวถึง ค.ศ. ๒๑๐๐ คือใหอยูในระดับเปาหมาย ๒ องศา โดยการท่ีจะทํา
ใหถึงเปาหมายได กรอบเวลาตองเรงรัด ดังนั้นความตกลงจึงไดระบุถึง global peaking year เพราะหากยิ่ง
ปลอยเวลานานการลดจะเปนไปไดยาก ซึ่งความตกลงปารีส ยังไมสามารถระบุไดวาจะจบเม่ือไร แตควรตองรีบ
ดําเนินการตามสิ่งท่ีมีตามรายละเอียดของความตกลงท่ีระบุไว

๔. แนวคิดกฎหมายในลักษณะดั้งเดิมเปนเชิงบังคับ แตกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เปนในเชิงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนเรื่องท่ียาก ในกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งวาดวย
โอโซน (พิธีสารมอนทรีออล) ซึ่งประสบผลสําเร็จ คือ การวาง approach แบบคูขนาน คือ (หนึ่ง) หากรัฐไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตองถูกลงโทษ (สอง) technology transfer หากทําจะไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
เปนการรวมกันระหวางมาตรการลงโทษ กับมาตรการสงเสริม สําหรับความตกลงปารีส บทลงโทษไมมี เพราะ
ความยากลําบากในเรื่องการตอรองการเมือง เพราะหากจีน ไมเขารวม อเมริกา จะไมเขารวม

๕. INDC เปนการพิจารณาถึงศักยภาพการลดกาซของแตละประเทศ สําหรับไทยพิจารณาศักยภาพวา
จะลดไดเทาใดภายในระยะเวลาใด แตหากทําไมไดจะไมมีผลกระทบ แตท้ังนี้ตองสื่อใหคนในประเทศเขาใจวา
เหตุใดตองทํา เปาหมายท่ีระบุไวเราจะสามารถทําไดอยางไร โดยเปาหมายไดมาจากการศึกษาในโครงการ
เฉพาะ มาจากพ้ืนฐานขอมูลท่ีอาจไมไดสื่อสารใหกับสาธารณะชน  ท้ังนี้ ตามความตกลงปารีส article ๔ ขอ
๑๑ สามารถปรับ NDCs ไดตลอดเวลา ไมตองรอระยะเวลาทุกชวง ๕ ป

๖. Article ๔ ขอ ๗ ยอย ประโยชนรวมทางดานการลดกาซเรือนกระจกท่ีเปนผลจากการดําเนินงาน
ดานปรับตัว และ/แผนสรางทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปเปนสวนการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก
หมายความวา หากทําเรื่องการปรับตัว แลวผลของการปรับตัวมีผลตอการลดกาซเรือนกระจก สามารถนําผล
การลดกาซเรือนกระจกนั้นไปเปนตัวสนับสนุนเปาหมาย NDCs ท่ีกําหนดไว เชน กิจกรรมทางภาคเกษตร

๗. เรื่องความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการตาม article ๖ มีขอสังเกตท่ีภาคสวนตางๆ ท้ัง
ราชการและเอกชนตองระมัดระวัง เชน การใหความชวยเหลือทางดานการเงินในโครงการปลูกปาจะมีขอตกลง
ท่ีระบุชัดเจนวาใครจะไดประโยชนในการอางสิทธิ์จากโครงการนั้น ความตกลงแบบนี้ตองระวัง เนื่องจากผูให
ทุนมักจะระบุวามีสิทธิ์แตเพียงผูเดียว หากเปนเชนนั้น ประเทศไทยจะไมสามารถเอากิจกรรมการลดกาซเรือน
กระจกนั้นมาอางสิทธิ์เปนของไทยได เนื่องดวย article ๖ จะเชื่อมโยงกับความโปรงใสในเรื่องการทํา
inventory และการอางสิทธิและผลประโยชนในโครงการจะทําไดครั้งเดียว เพ่ือปองกันการนับซ้ํา

๘. การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายท่ีออกมาจากรัฐบาล จําเปนตองไดรับ
ความรวมมือกับประชาชนทุกคน เพราะประชาชนเปนผูไดรับผลประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากนโยบาย
การจัดทํารางแผนปฏิบัติการรองรับความตกลงปารีสจะอยูบนพ้ืนฐานกระบวนการมีสวนรวมของผู ท่ีเก่ียวของ
ทุกฝาย
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รายช่ือผูเขารวมประชุมเวทีสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีสและแนวทางดําเนิน
“โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองวิสุทธิ์กษัตริย โรงแรมตรังกรุงเทพ
หนวยงานภาครัฐ

๑. นายณัฎฐวัตร ชมพานิช กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๒. นายอดิศร จําปาทอง กรมชลประทาน
๓. นายอรรถนันท เล็กอุทัย กรมชลประทาน
๔. น.ส.วรางคลักขณ ณดล กรมชลประทาน
๕. นายรักษชัย เกียรติอาภากุล กรมทรัพยากรน้ํา
๖. นายบุญสง ศรีเจริญธรรม กรมประมง
๗. นายนินธพันธุ กุลปรีดารัตน กรมปศุสัตว
๘. นายวิศิษฐ งามสม กรมพัฒนาท่ีดิน
๙. นางสุกุมล ประกอบชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
๑๐.น.ส.กาญนาวดี อําไพศรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๑.นายสมชาย บุญประดับ กรมวิชาการเกษตร
๑๒.น.ส.เบญจวรรณ กันเจริญทรัพย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑๓.นายชลาลัย แจมผล กรมอุตุนิยมวิทยา
๑๔.น.ส.รัตนา ลักขณาอรกุล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
๑๕.น.ส.ทิพยวรรณ แซมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๑๖.นางสุปรียา พันธุสังวร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๗.นางกมลวรรณ เสารสุวรรณ กรมอนามัย
๑๘.นายวรรณวัฒน กรุณายา กรมสรรพสามิต
๑๙.นายธงชัย โรจนภัณท กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๐.น.ส.รงรอง พวงสายใจ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
๒๑.น.ส.รัชนวีรรณ มานะวงศไพบูลย สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม
๒๒.นางพะเยาว พาณิชกุล สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม
๒๓.น.ส.สาริศา โพธิ์เจริญ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๒๔.ดร.ปกรณ เพ็ชรประยูร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒๕.ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคําหลา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒๖.นางสายรัก ไชยลังกา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๗.น.ส.ศิริญา วงษทิพย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒๘.นายชาญชัย  โฉลกคงถาวร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๙.น.ส.น้ําทิพย สรพิมพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ภาคผนวก ๓-๕

๓๐.นางเพชรธิดา ตรีภพนารถ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๓๑.คุณสุภาพร วองวัฒนสิริ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓๒.นายธวัชชัย แสงคําสุข องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ผูทรงคุณวุมิ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
๓๓.นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๔.น.ส.อัครียา งามวงศไพบูลย สํานักงานอัยการสูงสุด
๓๕.ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๓๖.นางสาวฝายคํา หาญณรงค คณะทํางานโลกเย็นท่ีเปนธรรม
๓๗.น.ส.บุญธิดา เกตุสมบูรณ มูลนิธิรักษไทย
๓๘.น.ส.กนกวรรณ พาลุกา สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
๓๙.น.ส.ศรวณีย สิงหทอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๔๐.ดร.กันต ปานประยูร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๑.รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๒.ดร.ชัยวัฒน ม่ันเจริญ

องคกรระหวางประเทศ
๔๓.น.ส.พัจนภา เปยมศิลปกุลชร ธนาคารโลกประจําประเทศไทย
๔๔.Mr.Jeff Ryan องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO)
๔๕.Mr.Tim Mahler Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
๔๖.Miss  Marie Rossetti, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
๔๗.Miss Imporn Ardbutra , Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
๔๘.Miss Wiriya Puntub, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
๔๙.น.ส.ชลธิชา นธิิรุทธิบุตร โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
๕๐.Mr.Tu An Ngu ลามแปล
๕๑.คุณอรอุมา  กุหลาบ ลามแปล

สถานทูต
๕๒.Mr.Alexandra Barnoux สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
๕๓.Ms Arunsiri Phothong สหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
๕๔.คุณกัญญสร ตันศุภผล สถานเอกอัคราชทูตอังกฤษ
๕๕.คุณนที ทองจันทร สถานเอกอัคราชทูตอังกฤษ

หนวยงานภาคเอกชน
๕๖.น.ส.สุกัญญา ใจชื่น สภาหอการคาแหงประเทศไทย
๕๗.นายกิจจา  เรืองไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๕๘.นายชัยวุฒิ อรรถเวทยวรวุฒิ สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
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๕๙.นายสุวัสส แพงธีระสุขมัย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๖๐.ดร.ปยะนุช มาลากุล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๖๑.ดร.ปยะนุช มาลากุล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๖๒.คุณบงกต มหานุกูล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
๖๓.นายฤทธิ์ชัย บุญสาร บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน
๖๔.นายพศวีร รัชพงศศิริกุล บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน
๖๕.คุณทิพยวิภา ชาญณณรงค บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด
๖๖.คุณปญญา โสภาศรีพันธ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด
๖๗.คุณอสิสา วิเชียรเจริญ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด
๖๘.นายสืบพงศ ศรีหะไตร บริษัท H.A.M. film

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖๙.ดร.รวีวรรณ ภูริเดช สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗๐.ดร.อังคณา เฉลิมพงศ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗๑.น.ส.นัทธมนต รังสีพันธเดช สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
๗๒.น.ส.ฐิติรัตน ปยะภานุวัฒน สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
๗๓.นายธีระ จันทรเพชร กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗๔.น.ส.วราภรณ บุรีรักษ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗๕.นางนฤดี คณิตจินดา สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม
๗๖.น.ส.รุงทิวา ตะติชรา สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗๗.น.ส.อณุภรณ วรรณวิเศษ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗๘.น.ส.วนสิา กัณฑมณี สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗๙.น.ส.ฌนุษกุล สุภิรักษ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๐.น.ส.ตวงพร ประเสริฐสินธุ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๑.น.ส.ศศิวิมล สําเนียงวรรณ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๒.นายจโนทัย อุดทุม สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๓.น.ส.ทักษอร ภุมมะกสิกร สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๔.คุณสุรียพร เกิดแกนแกว สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๕.น.ส.เพชรรัตน เจะยูนิช สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘๖.น.ส.สภุินทรา แสงอรุณ สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะวิจัย
๘๗.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๘๘.รศ.ดร.จักรกฤษณ ควรพจน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๘๙.นายธีระชัย เก้ือเกตุ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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๙๐.นายธนภัทร ชาตินักรบ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๙๑.น.ส.อุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๒.นางสกุลวลัย อูเงิน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๓.น.ส.ธารทิพย กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๔.นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๕.นางจันทกานต แกวเพชร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๖.น.ส.รัตนาภรณ อาณาประโยชน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๗.น.ส.งามใจ สิริอภิสิทธิ์ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๘.น.ส.ทินมณี พิมพศรี สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๙๙.น.ส.อภัสรา มโนบัณฑิต สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๑๐๐.นางอรปรียา รมโพธิ์ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมการประชุมเวทีสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีสและแนวทางดําเนิน
“โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองวิสุทธิ์กษัตริย โรงแรมตรังกรุงเทพ

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส”

“โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หองประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงคของการประชุม เพ่ือรวมกันวิเคราะหเนื้อหาความตกลงปารีส ในสวนท่ีประเทศไทยตองมี
พันธกรณีผูกพัน เพ่ือนําไปสูการยกรางแผนปฏิบัติการ

การประชุมใชตัวอยางเอกสารจากกรมสนธิสัญญา เพ่ือเปนแบบมาตรฐานท่ีจะนําเสนอกับรัฐสภา โดย
ใชคําแปลความตกลงปารีสจากท่ีทางคณะทํางานเจรจา ไดจัดทําข้ึน และมาขยายคอลัมนเพ่ิมความหมาย ซึ่ง
จะเปนสาระสําคัญในการขอขอชี้แนะจากทุกทาน

ภาพรวมความตกลงปารีส เชื่อมโยงกับกลไกภายในประเทศสิ่งท่ีประเทศไทยตองดําเนินการ จะ
แบงเปนสามสวนคือ สวน adaptation mitigation และ Means of Implementation สําหรับเนื้อหาท่ีโยง
กับการดําเนินงานของประเทศไทย โดยหากเนื้อหาท่ีมีลักษณะเขมขนจะใชคําวา shall รองลงมาจะเปน
should will

mitigation มี ๔ ประการสําคัญท่ีกําหนดไววาตองดําเนินการ คือ การกําหนดสง NDCs ตาม article
๓ ๔ และ ๑๒ ซึ่ง NDCs ตาม article ๓ จะหมายความถึง mitigation และ adaptation สิ่งสําคัญถัดมาคือ
การทบทวนและสง NDCs ซึ่งเปนความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุก ๕ ป เริ่มแต ค.ศ.๒๐๒๐ เปนตนไป รวมท้ังใหแตละ
ประเทศกําหนดมาตรการภายในประเทศ  ตาม article ๔-๒ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา
article ๔-๑๙ ในลักษณะการเรียกรองใหดําเนินการ

สวน adaptation ขอผูกพันสําคัญสําหรับทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย จัดทํา National
Adaptation Plan และนําไปปฏิบัติ อยูใน article. ๗-๙ สงรายงานความกาวหนาเปนระยะ article ๗-๑๐

Means of Implementation โยงกับประเทศไทยท่ีชัดเจน คือ การเสริมสรางศักยภาพท้ังใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน article ๑๑-๒

กลไกท่ีจะโยงกับท้ังสามเรื่องนี้ คือ กลไก Transparency อยูใน article ๑๓-๔ โดยจะตองสงเปน
รายงาน คือ National Communication,  Biennial Reports, Biennial Update Reports โดยสิ่งท่ีอยูใน
รายงานเหลานี้ประกอบดวย GHGs Inventory , NDCs progress, Climate Impact and Adaptation
(Art.๑๓- ๗ to ๙) Financial , Technology Transfer, CB support needed & received (Art. ๑๓-๑๐)

สิ่งท่ีสงไปท้ังหมดของแตละประเทศ จะตองตรวจสอบภายใตกลไก Technical Experts ซึ่งสิ่งท่ี
ประเทศตองสงจะนําไปรวมกัน Collective Progress เปน Global Stocktake ใน Article ๑๔ มีท้ังสิ้น ๔
สวน คือ Mitigation Adaptation Finance Technology Transfer เริ่ม ค.ศ.๒๐๒๓ ทําทุก ๕ ป และ
ทายสุดโยงกับมาสูการดําเนินการภายในประเทศ
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สรุปและขอเสนอแนะจากท่ีประชุม
INDC ท่ีประเทศไทยจัดเตรียมจะมีท้ัง mitigation และ adaptation และ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พยายามสอดแทรก mean of implication ในลักษณะของ
need ท่ีเราตองการรับการสนับสนุนท้ังดาน finance Technology Transfer Capacity Building แตอยางไร
ก็ดี การดําเนินงานของ INDCs มีระยะเวลาการดําเนินงานจํากัดประมาณ ๑ ป ท่ีตองทําเปาหมาย mitigation
และ adaptation ดังนั้นเปาหมาย finance Technology Transfer Capacity Building จึงยังไมไดจัดทํา
ออกมาเปนรูปธรรม ตลอดจน input ท่ีจะนํามาใสคอนขางนอย สผ.จึงนําเสนอในลักษณะกวางๆ ซึ่งคาดวา
จะทํา INDCs ในครั้งตอไปจะมีการใสเพ่ิมเติม เพราะการสนับสนุนใหกับประเทศกําลังพัฒนาจะมีการพิจารณา
เปน tool จากเอกสารเหลานี้

ควรใหขอมูลกระบวนการใหสัตยาบัน เนื่องจากคนยังขาดความเขาใจ ไมเห็นภาพ การใหสัตยาบัน ซึ่ง
ตองเขาไปสูกระบวนการของ สนช. อาจมีคําถาม เพราะไมเขาใจสิ่งท่ีไดทําไป นอกจากนี้ประเด็นมาตรการตอง
ลดกาซภายในประเทศ ควรจะตองทําอะไรบาง

ควรใหขอมูล การศึกษา ความรูความเขาใจในระยะยาว ใหเกิดการตื่นตัว ความตระหนักในการ
รวมกันลดกาซการปลอยในประเทศ

Early entry enforce ท่ีกลาวกันมากในการประชุมท่ีบอนน โอกาส ความเปนไปไดท่ีความตกลง
ปารีส จะมีผลบังคับใชเร็วกวาท่ีคาดการณไว โดยจะมีวิธีบริหารจัดการอยางไร หากเกิดข้ึนเร็วกวาการกําหนด
ในป ๒๐๒๐

ท่ีประชุมเสนอการจัดทําการดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส ควรพิจารณาในเอกสารความ
ตกลงปารีส และใหคัดเลือกในแตละ Article ท่ีพิจารณาวาเปนพันธกรณี ซึ่งไดมีผลสรุปดังนี้
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เนื้อหาความตกลงปารีส ค.ศ.๒๐๑๕๑ : เฉพาะมาตราท่ีมีพันธกรณีสําคัญตอประเทศไทย
เนื้อหาความตกลง ความหมาย กฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของ
ขอ ๑. เพ่ือความมุงประสงคของความตกลงนี้
ใหใชนิยามตามขอ ๑ ของอนุสัญญา โดยมี
นิยามเพ่ิมเติม ดังนี้

(เอ) “อนุสัญญา” หมายถึง กรอบ
อ นุ สั ญ ญ า ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ว า ด ว ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดมีการ
รั บ รอ ง  ณ  นครนิ ว ย อร ก  เ ม่ื อ วั น ท่ี ๙
พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

(บี) “ท่ีประชุมรัฐภาคี” หมายถึง
ท่ีประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา

(ซี) “ภาคี” หมายถึง ภาคีของความตก
ลงนี้

ความตกลงนี้ มีลักษณะ
เปนสวนขยายหรือสวน
เพ่ิมเติม(supplementary
agreement) ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.
๒๕๕๗กํ าหนด ให หนั ง สื อ
สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ี
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อํานาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ
ห รื อ จ ะ ต อ ง อ อ ก
พระราชบัญญัติ เ พ่ือใหการ
เปน ไปตามหนั งสื อสัญญา
หรือท่ีกระทบตอความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศอยางกวางขวาง ตอง
ไดรับความเห็นชอบของสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ช า ติ ก อ น
(มาตรา ๒๓)

ขอ ๒. ในการยกระดับการปฏิบัติ ตาม
อนุสัญญา รวมถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญา
ความตกลงนี้ มุงเสริมสรางการตอบสนอง
ระดับโลกตอภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและความพยายามในการขจัดความ
ยากจน รวมถึงโดย

(เอ) ควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา ๒ องศาเซลเซียสเม่ือ
เทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม และการมุง

- วัตถุประสงคขอ ๒ ของ
ความตกลงปารีส  เปน
วัตถุประสงคท่ีสอดคลอง
กับอนุสัญญา UNFCCC

๑ คําแปลเน้ือหาความตกลงปารีสจัดทําโดย คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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พยายามควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไมให
เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับยุคกอน
อุตสาหกรรม โดยคํานึงวาการดําเนินการตาม
นี้ จะลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศไดอยาง มี
นัยสําคัญ

(บี ) เ พ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรั บตั ว ต อผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร า ง ภู มิ ต า น ท า น แ ล ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฟ น ตั ว จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนา
ประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา โดยไม
กระทบตอการผลิตอาหาร

(ซี) ทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี
ความสอดคลองกับแนวทางท่ีนําไปสูการ
พัฒนาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกต่ําและการ
พัฒนาใหมีภูมิตานทานและความสามารถใน
การฟ นตั วจากการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

- เงินทุนหมุนเวียนภายใต
ความตกลงปารีส ตองทํา
มาใชท้ัง ๒ ดาน คือ การ
ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ขอ ๓. สําหรับการมีสวนรวมท่ีประเทศ
กําหนด (nationally determined
contributions) เพ่ือตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกนั้น
ทุกภาคีจะจัดทําและแจงความพยายามอยาง
มุงม่ันตามท่ีไดระบุในขอ ๔, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑
และ ๑๓ เพ่ือมุงสูการบรรลุวัตถุประสงคของ
ความตกลงฉบับนี้ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอ ๒
ความพยายามท่ีจะดําเนินการของทุกภาคีจะ
แสดงถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
ระยะเวลา โดยคํานึงถึงความจําเปนท่ีตอง

- NDCs มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมถึง การลดกาซ
เรือนกระจก (ขอ๔), การ
ปรับตัว (ขอ๗) , การเงิน
(ขอ ๙), การพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี (ขอ
๑ ๐ ) , ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพ (ขอ ๑๑)
- ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว
และประเทศกําลังพัฒนา
ตองมีหนาท่ีชวยกันแกไข
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สนับสนุนภาคีประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือให
สามารถปฏิบัติตามความตกลงนี้ไดอยางมี
ประสิทธิผล

ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ขอ ๔. (การกําหนดเปาหมาย NDCs การลดการปลอยกาซ การจัดทําบัญชี การจัดทํารายงาน)
๒. แตละภาคีตองจัดทํา แจง และจัดใหมีการ
มีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด (NDCs) อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งภาคีตั้งใจจะบรรลุการมีสวนรวม
นั้น ภาคีตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือน
กระจกภายในประเทศเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ของการมีสวนรวมนั้น

-แตละภาคีตองจัดทํา แจง
NDCs (ขอ ๔.๒) ของ
ประเทศตนเองทุกๆ ๕ ป
(ขอ ๔.๙) บทบัญญัติ
ลักษณะนี้จึงเปนหนาท่ีเชิง
ก ร ะ บ ว น ก า ร
(procedural in nature)
- NDCs เปนแนวคิดท่ี
สะทอนหลักการท่ีเรียกวา
Bottom-up ซึ่งเปนการ
เ ปลี่ ย น แป ล งจ ากกา ร
กํ า ห น ด  เ ป า ห ม า ย
(target) และตารางเวลา
(timescale) ท่ีถูกกําหนด
ไวในพิธีสารเกียวโตมาเปน
ใหรัฐกําหนดเปาหมายและ
มาตรการเองตามความ
เหมาะสม

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
๒๕๕๐
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘
- พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๐
- พ.ร.บ. สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
พ.ศ. ๒๕๕๘
-( ร า ง )  พ . ร . บ .  พ ลั ง ง า น
ทดแทน พ.ศ. ...

๓. การมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด (NDCs)
ค รั้ ง ถั ด ไ ป ข อ ง แ ต ล ะ ภ า คี จ ะ แ ส ด ง ถึ ง
ความกาวหนาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีสวนรวมท่ี
ประเทศกําหนดของภาคีท่ีมีอยูในขณะนั้น
และสะทอนใหเห็นถึงความพยายามท่ีเปนไป
ไดสูงสุดของตน โดยสะทอนความรับผิดชอบ
รวมกันในระดับท่ีแตกตางโดยคํานึงถึงขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง แ ต ล ะ ภ า คี  ต า ม

- ภารกิจท่ีจะตอง (will)
กํ า ห น ด แ ล ะ ดํ า เ นิ น
มาตรการภายในประเทศ
อยางตอเนื่อง เพ่ือการลด
กาซเรือนกระจก
- ยังคงมีความแตกตางใน
การกําหนดเปาหมายการ
ลดกาซระหวางประเทศท่ี
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สถานการณของประเทศท่ีแตกตางกัน พัฒนาแลว กับประเทศ
กําลังพัฒนา
๑.ประเทศท่ีพัฒนาแลว :
การจัดทําเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกท่ี
ล ด ไ ด จ ริ ง (absolute
emission reduction
target) และครอบคลุมทุก
ภาคเศรษฐกิจ
๒. ประเทศกําลังพัฒนา :
การจัดทําเปาหมายการลด
หรือ จํากัดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (limitation
target) ท่ีครอบคลุมทุก
ภาคเศรษฐกิจในอนาคต

๘. ในการแจงการมีส วนรวม ท่ีประเทศ
กําหนด ทุกภาคีตองใหขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือ
ความชัดเจน ความโปรงใส และความเขาใจ
ตามขอตัดสินใจท่ี ๑/CP.๒๑ และขอตัดสินใจ
ใดท่ีเก่ียวของของท่ีประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาท่ี
เปนท่ีประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
๙. แตละภา คีตองแจ งการมีส วนร วม ท่ี
ประเทศกําหนด (NDCs) ทุกหาป ตามขอ
ตัดสินใจท่ี ๑/CP.๒๑ และขอตัดสินใจใดของ
ท่ีประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาท่ีเปนท่ีประชุมรัฐ
ภาคีความตกลงปารีส และแตละภาคีตอง
ไดรับการแจงผลการทบทวนสถานการณและ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ โ ล ก (Global
Stocktake) ตามท่ีกําหนดในขอ ๑๔

- ตองมีการแจงเปาหมาย
NDCs ใหมทุก ๕ ป ( เริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๒๐) โดย
สอดคลองกับขอตัดสินใจท่ี
๑/CP.๒๑ และขอตัดสินใจ
เพ่ิมเติมของ COP และ
เชื่อมโยงกับผล Global
Stocktake (ขอ ๑๔ ของ
ความตกลงปารีส)
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๑๐. ท่ีประชุมรัฐภาคีซึ่ ง ทําหนา ท่ี เปน ท่ี
ประชุ ม รั ฐภ า คีความตกลงปารี ส  ต อ ง
พิจารณากรอบระยะเวลารวม (common
time frames) สําหรับการมีสวนรวมท่ี
ประเทศกําหนด ในการประชุมสมัยท่ี ๑
๑๓. ภาคีตองจัดทําบัญชี (account) การมี
สวนรวมท่ีประเทศกําหนดของตน (NDCs) ใน
การจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยมนุษยและการกําจัดกาซเรือนกระจกตาม
การมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนดนั้น ภาคีตอง
สงเสริมความสมบูรณของสิ่งแวดลอม ความ
โปรงใส ความถูกตอง ความครบถวน การ
เปรียบเทียบกันได และความสอดคลอง และ
ตองม่ันใจวามีการหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา ตาม
แนวทางท่ีรับรองโดยท่ีประชุมรัฐภาคีซึ่งทํา
หนาท่ีเปนท่ีประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
๑๕. ในการปฏิบัติตามความตกลงนี้ ภาคีตอง
คํานึงถึงขอกังวลของภาคีท่ีเศรษฐกิจไดรับ
ผลกระทบสูงสุด จากผลกระทบของมาตรการ
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก าศ ( r e s pon s e  mea s u r e s)
โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาคีประเทศกําลัง
พัฒนา

มาตรการการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน มาตรา
ภาษีคารบอนข ามแดน
(Border Carbon
Adjustment )

๑๖. ภาคี รวมถึงองคการรวมทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและรัฐท่ีเปนสมาชิก ท่ีไดบรรลุ
ความตกลงท่ีจะดําเนินการรวมกันตามวรรค
๒ ของขอนี้ ตองแจงใหสํานักเลขาธิการทราบ
ถึงเงื่อนไขของความตกลงดังกลาว รวมถึง
ระดับการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีไดจัดสรร
ใหแตละภาคีในชวงระยะเวลาท่ีเก่ียวของ เม่ือ
ภาคีนั้นไดแจ งการมีส วนร วมท่ีประเทศ

กติ กา ท่ี เป นข อ กํ าหนด
กรณีท่ีมีการรวมกลุมทาง
เศรษฐ กิจ  หรื อการ ทํ า
ความตกลงแบบทวิภาคี
เพ่ือใหไดขอมูลการลดกาซ
ท่ีถูกตอง และปองกันการ
นับซ้ํา
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กําหนดของตน สํานักเลขาธิการตองแจงภาคี
อนุสัญญาและรัฐท่ีลงนามในอนุสัญญาทราบ
ถึงเงื่อนไขความตกลงนั้นดวย
๑๗. แตละภาคีของความตกลงดังกลาว ตอง
รับผิดชอบตอระดับการปลอยกาซเรือน
กระจกของตนตามท่ีกําหนดในความตกลงนั้น
ตามท่ีกําหนดในวรรค ๑๖ ของขอนี้ โดย
สอดคลองกับวรรค ๑๓ และ ๑๔ ของขอนี้
และขอ ๑๓ และ ๑๕
๑๙. ทุกภาคีควรมุงม่ันท่ีจะจัดทําและแจง
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีปลอยกาซเรือน
กระจกต่ําในระยะยาว ตามวัตถุประสงคใน
ขอ ๒ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับท่ีแตกตางโดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
ของแตละภาคี ตามสถานการณของประเทศ
ท่ีแตกตางกัน

มาตรการการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน มาตรา
Border Carbon
Adjustment

ขอ ๕ (การดูดซับ การกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไม)
๑. ภาคีควรดําเนินการอนุรักษและยกระดับ
ตามความเหมาะสม ในการดูดซับ (Sink)
และกักเก็บ (Reservoirs) กาซเรือนกระจก
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ วรรค ๑ (ดี) ของ
อนุสัญญา รวมถึงปาไม

นํา “ภาคปาไม” และ
“ระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝง” มารวมอยูในการ
ดําเนินการภายใตความตก
ลงฉบับนี้

- พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
- พระร าชบัญญั ติ อุทยาน
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๕
-พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.
๒๔๘๔
- พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ ม ค ร อ ง สั ต ว ป า   พ . ศ .
๒๕๓๕.
- พระราชบัญญัติทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ ง พ.ศ.
๒๕๕๘

๒. สงเสริมใหภาคีมีการดําเนินงานและให
ก า ร ส นั บ ส นุ น  ร ว ม ถึ ง ผ า น ก า ร จ า ย
ค าตอบแทนเ ม่ือ เ กิดผลสั มฤทธิ์ ใ นการ
ดําเนินงาน (results-based payments) ตอ
กรอบการดําเนินงานท่ีมีอยู ตามแนวทางและ
ขอตัดสินใจท่ีเก่ียวของท่ีไดตกลงรวมกันแลว
ภายใตอนุสัญญา สําหรับ แนวนโยบายและ
แรงจูงใจเชิงบวกสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการลดกาซเรือนกระจกจากการตัดไม

สนับสนุน ใช ร ะบบ “ มี
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ใ น ก า ร
ดําเนินงาน” (ไมใชระบบ
ใหเงินกอน)



ภาคผนวก ๓-๑๗

เนื้อหาความตกลง ความหมาย กฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

ทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรม และ
บทบาทของการอนุรักษ การจัดการปาไม
อยางยั่งยืน และการเพ่ิมการกักเก็บคารบอน
ในพ้ืนท่ีปาในประเทศกําลังพัฒนา และ
แนวนโยบายทางเลือกอ่ืน เชน แนวทางรวม
เพ่ือลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว (joint
mitigation and adaptation) เพ่ือการ
จัดการปาไมอยางบูรณาการและยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันยังยืนยันถึงความสําคัญของการ
สรางแรงจูงใจใหเกิดประโยชน อ่ืนท่ีไมใช
คารบอนท่ีเก่ียวกับแนวทางดังกลาว ตาม
ความเหมาะสม
ขอ ๖ (แนวทางความร วม มือ  และ
มาตรการตางๆ)
๒.เม่ือภาคีเขารวมบนพ้ืนฐานของความสมัคร
ใจในแนวทางความรวมมือท่ีมีการใชผลการ
ลดกาซเรือนกระจกท่ีถ ายโอนระหว า ง
ประเทศเพ่ือบรรลุการมีสวนรวมท่ีประเทศ
กําหนด (NDCs) ภาคีตองสงเสริมการพัฒนา
ท่ียั่งยืน และทําใหม่ันใจวามีความสมบูรณ
ของสิ่งแวดลอมและความโปรงใส รวมถึงใน
การกํากับดูแล และตองใชการจัดทําบัญชีท่ี
เขมขน เพ่ือใหม่ันใจวา ในบรรดาสิ่งท้ังหลาย
(inter alia) มีการหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา
สอดคลองกับแนวทางท่ีรับรองโดยท่ีประชุม
รัฐภาคีซึ่งทําหนาท่ีเปนท่ีประชุมรัฐภาคีความ
ตกลงปารีส

- แตละประเทศสามารถใช
การดําเนินความรวมมือ
โดยสมัครใจเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย NDCs ของตน
ได

- กติกาในการนํา “การลด
กาซเรือนกระจกท่ีถายโอน
ระหวางประเทศ” มาใช
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตาม NDCs ตัวอยางเชน
- ความโปรงใส
- หลีกเลี่ยงการนับซ้ํา
- ทําโดยสมัครใจ
ไดรับอนุญาตจากภาคีท่ี
เขารวม

-พร ะ ร า ชก ฤษ ฎี ก า จั ด ตั้ ง
องคการบริหารจัดการกาซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก  ( อ ง ค ก า ร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐
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เนื้อหาความตกลง ความหมาย กฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

๓.การใชผลการลดกาซเรือนกระจกท่ีถายโอน
ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ( Internationally
Transferred Mitigation Outcomes :
ITMO) เพ่ือบรรลุการมีสวนรวมท่ีประเทศ
กําหนดภายใตความตกลงนี้ ตองเปนไปโดย
สมัครใจและไดรับอนุญาตจากภาคีท่ีเขารวม
ขอ ๗ (การปรับตัว)
๙. แตละภาคีตองดําเนินกระบวนการจัดทํา
แผนการปรับตัวและการนําไปปฏิบัติ รวมถึง
การจัดทําและเสริมสรางแผน นโยบาย และ/
หรือ การมีสวนรวมท่ีเก่ียวของ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง

(เอ) การดําเนินงานของกิจกรรม
คําม่ัน และ/หรือ ความพยายาม ดานการ
ปรับตัว

(บี) กระบวนการในการจัดทําและ
การดํ า เนินงานของแผนการปรับตัว
แหงชาติ

(ซ)ี การประเมินผลกระทบและความ
เปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญใน
การดําเนินงานท่ีประเทศกําหนด โดย
คํานึงถึงกลุมคน สถานท่ีและระบบนิเวศท่ี
มีความเปราะบาง

(ดี) การติดตามและการประเมิน
และกา ร เ รี ยน รู จ า กแผน  น โ ยบ าย
แผนงานและการดําเนินงานดานการ
ปรับตัว และ

(อี) การสรางภูมิตานทานและ
ความสามารถในการฟนตัวของระบบ
เศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ รวมถึง



ภาคผนวก ๓-๑๙

เนื้อหาความตกลง ความหมาย กฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ี
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ผานการสร างความหลากหลายทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

๑๐. แตละภาคีควรสงรายงานดานการ
ปรับตัวและปรับปรุ ง เปนระยะ ซึ่ งอาจ
ประกอบดวย ลํ าดับความสําคัญ ความ
ตองการในการดําเนินงานและการสนับสนุน
แผน และกิจกรรม ตามความเหมาะสม โดยไม
สรางภาระเพ่ิมเติมใด ๆ ใหแกภาคีประเทศ
กําลังพัฒนา
๑๑. ใหจัดสงรายงานดานการปรับตัวท่ี
กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้ และปรับปรุง
เปนระยะ ตามความเหมาะสม โดยใหเปน
สวนหนึ่ งหรือผนวกเขา กับรายงานหรือ
เอกสารอ่ืน รวมถึงแผนการปรับตัวแหงชาติ
การมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด ตามท่ี
กําหนดในขอ ๔ วรรค ๒ และ/หรือ รายงาน
แหงชาติ
๑๒. ใหบันทึกรายงานดานการปรับตัวตามท่ี
กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้ ไวในระบบ
ทะเบียนสาธารณะซึ่งสํานักเลขาธิการเปน
ผูดูแล
๑๓. ใหมีการสนับสนุนระหวางประเทศท่ี
ตอเนื่องและเพ่ิมข้ึนแกภาคีประเทศกําลัง
พัฒนาเพ่ือการดําเนินงานของวรรค ๗ ๙ ๑๐
และ ๑๑ ของขอนี้ ตามบทบัญญัติของขอ ๙
๑๐ และ ๑๑
๑๔. การทบทวนสถานการณและการ
ดําเนินงานระดับโลกท่ีกําหนดในขอ ๑๔ ตอง
ในบรรดาสิ่งท้ังหลาย (inter alia)
(เอ) ตระหนักถึงความพยายามดานการ
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ปรับตัวของภาคีประเทศกําลังพัฒนา
(บี) ยกระดับการดําเนินงานดานการปรับตัว
โดยคํานึงถึงรายงานดานการปรับตัว ตามท่ี
กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้
(ซี) ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการปรับตัวและการสนับสนุนท่ีใหสําหรับ
การปรับตัว และ
(ด)ี ทบทวนความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน
การบรรลุเปาหมายของโลกดานการปรับตัวท่ี
ตามท่ีกําหนดในวรรค ๑ ของขอนี้
ข อ ๑ ๐ ( ก า ร พัฒ น า  แ ล ะถ า ย ทอ ด
เทคโนโลยี)
๒. ภาคีตองเสริมสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนินความรวมมือดานการพัฒนาและ
ถ า ยทอด เทค โน โ ลยี โ ด ยรั บทร าบ ถึ ง
ความสําคัญของเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
ดานการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว
ภายใตความตกลงนี้ และตระหนักถึงความ
พยายามในการใชประโยชนและเผยแพร
เทคโนโลยีท่ีมีอยู
ขอ ๑๒. (จิตสํานึกและการศึกษา)

ภาคีตองรวมมือในการดําเนินมาตรการ
ตามความเหมาะสม เพ่ือยกระดับการศึกษา
การฝกอบรม การตระหนักรูของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนและการเขาถึง
ขอมูลของประชาชน ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของข้ันตอนเหลานี้ตอการยกระดับการ
ดําเนินงานภายใตความตกลงนี้

-เ รื่ อ ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
การ ศึกษาในการแก ไข
ปญหาสิ่งแวดลอมไดมีการ
รองรับ เอาไวอย าง เปน
ท า ง ก า ร ค รั้ ง แ ร ก ใ น
หลักการท่ี ๒๑ (Agenda
๒ ๑ ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น
แผนปฏิบัติการ อันเปนผล
จากการประชุมว าด วย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

-พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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(UN Conference on
Environment and
Development) หรือท่ี
รู จั ก กัน ในนาม “Earth
Summit” ท่ี กรุง ริโอ
เดอ จา เนโร ประเทศ
บราซิล ในป ค.ศ. ๑๙๙๒

ขอ ๑๓ (เรื่องความโปรงใส)
๗. แตละภาคีตองใหขอมูลตอไปนี้อยาง
สมํ่าเสมอ

(เอ) รายงานบัญชีของประเทศท่ีแสดงการ
ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยจากแหลงกําเนิดและการกําจัดโดย
แหลงดูดซับกาซเรือนกระจก ซึ่งไดจัดทําโดย
ใชระเบียบวิธีตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ี
ได รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและไดตกลงรวมกันโดยท่ีประชุม
รัฐภาคีท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีประชุมรัฐภาคีความ
ตกลงปารีส และ

(บี )  ข อ มู ล ท่ี จํ า เ ป น ใ น กา รติ ด ต า ม
ความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
และการบรรลุการมีส วนร วม ท่ีประเทศ
กําหนด (NDCs) ของภาคีตามขอ ๔

- กรอบกติกาเรื่องความ
โปรงใส จะนําไปใชกับการ
ดําเนินงานตางๆ ไดแก
๑.รายงานแหงชาติ
(national
communications)
๒ . ร า ย ง า น ร า ย ส อ ง ป
(biennial reports) และ
รายงานความกาวหนาราย
สองป (biennial update
reports)
๓.การทบทวนและตรวจ
ประเมินระดับนานาชาติ
(international
assessment and
review)
๔.การวิเคราะหและหารือ
ระดับนานาชาติ
(international
consultation and
analysis)
- กรอบกติกาท้ังหมด
ภายใตขอท่ี ๑๓ นี้จะมีผล
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เนื้อหาความตกลง ความหมาย กฎหมาย หรือ กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

โดยตรงตอการดําเนินงาน
ลดการปลอยกาซเรือน
ก ร ะ จ ก  แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานในดานอ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ี ยวข อ งของประ เทศ
สมาชิก รวมท้ังประเทศ
ไทย  เนื่ อ งจ ากจะต อ ง
ปฏิ บั ติ ต า มกฎกติ ก า ท่ี
กําหนด ตองมีการเปดเผย
ข อ มู ล เ พ่ื อการติ ดตาม
คว าม ก า ว ห น า ใ นก า ร
ดําเนินงานตาม NDCs (ขอ
๑๓.๗) และตองมีการ
ทบทวนของผู เชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค (ขอ ๑๓.๑๑)
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รายช่ือผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส”

วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

๑.นางสาวกนกภรณ คุณวัฒน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๒.นางณิชมน เมย เช กรมองคการระหวางประเทศ
๓.นางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท กรมองคการระหวางประเทศ
๔.นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช
๕.นางสาวปยนันท สงวนเผา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖.นางจรีรัตน สาตราวาหะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
๗.นางสาวบาจรีย สงวนวงศ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๘.ดร.อัศมน ลิ่มสกุล กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๙.คุณสาวิตรี ศรีสุข กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑๐.นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๑.นางอังคณา เฉลิมพงศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๒.นางสาวอณุภรณ วรรณาวิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๓.นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๔.นางนิติภา สุทธิทัศนพงศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๕.นายธนกร โสภณวิทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๖.นางสาวลิสา นพรัตน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑๗.นายณพ สัยละมัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๘.นางสาวณัฎฐเอก ดุษฎีประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๙.นายศุภณัฐ โชติวิทยธารากร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
คณะวิจัย
๒๐.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๒๑.รศ.ดร.จักรกฤษณ ควรพจน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๒๒.นายธีรชัย เก้ือเกตุ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๒๓.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๒๔.นางสกุลวลัย อูเงิน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๒๕.นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๒๖.นางจันทกานต แกวเพชร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส”

วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือ

ภายใตกรอบความตกลงปารีส”
“โครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพภายหลังขอตกลงใหมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะท่ีปรึกษา ไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุมในประเด็นขอพิจารณา ๕ ขอ ซึ่งมี

ผลสรุปไดดังตอไปนี้
ขอพิจารณา # ๑ ความตกลงปารีสจะมีผลอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย

๑. ดานขอมูล การสื่อสารทําความเขาใจ
กอนจะดําเนินการอะไร ควรใหขอมูลและทําความเขาใจกับขอมูลของความตกลงปารีส และพิจารณา

วาจะทําอยางไรใหเขาใจท้ังฝายกําหนดนโยบาย และทุกภาคสวนของประเทศ ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินงานใน
การวางแผนนโยบายการพัฒนาของประเทศ

ตองสรางความรูและความเขาใจความตกลงปารีสใหแกบุคลากรเพ่ือจะไดนําไปสูการดําเนินการตางๆ
ได โดยเฉพาะดานการลดกาซเรือนกระจก รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมการ
ดําเนินการตามความตกลงปารีส

๒. ความผูกพันตอความตกลงปารีส
การสราง mandate การดําเนินงานท่ีตอเนื่องระยะยาวดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(NDCs, transparency, Global Stocktake)
ประเทศตองเตรียมความพรอมสราง mandate ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยตองมีการดําเนินการ

ตามขอตกลง ท้ังในสวนของการลด GHG และการปรับตัว
การปรับ/เปลี่ยนจุดยืน (ทัศนคติ) ของประเทศ จากเดิมเปน Non-Annex I เปลี่ยนเปน ตอง

ดําเนินการตาม NDCs ซึ่งทําใหประเทศตองสงขอเสนอ NDCs ซึ่งเปนความตั้งใจในการลดกาซเรือนกระจก
แตกตางจากเดิมของพิธีสารเกียวโต ท่ีไมตองชวยลดกาซเรือนกระจกก็ไดโดยไมมีบทลงโทษ

ความตกลงนี้อาจเปนผลตอใหประเทศถูกบังคับใหดําเนินการดานการลดกาซเรือนกระจกหรือไม
การมอบหมายความรับผิดชอบใหแตละ sector
ควรมีการศึกษาเตรียมความพรอมดานผลกระทบโดยออมจากการดําเนินการตามขอตกลงของ

ประเทศอ่ืนท่ีสงผลตอประเทศไทย เชน ดานการคาระหวางประเทศ
๓. นโยบาย แผน/มาตรการ เศรษฐกิจ การคลัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงรัดในเรื่องแผนและนโยบายเก่ียวกับการดําเนินโครงการดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน
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มีผลใหแตละหนวยงานตองมีการปรับแผน นโยบาย ยุทธศาสตรตางๆ ใหมีความสอดคลองและ
เปนไปตามความตกลงปารีส

ความตกลงปารีสนําไปสูการเรงการเตรียมการ และการดําเนินการท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
การวางแผน นโยบาย ท่ีเปนไปในทิศทางการเติบโตแบบ Low Carbon มีความชัดเจนยิ่งข้ึน
การปรับแผน นโยบาย ยุทธศาสตรตางๆ ใหสอดคลองกับการดําเนินการตามขอตกลงปารีส
ควรบูรณาการการดําเนินการระหวางหนวยงานท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงและมากข้ึน
มาตรการดานการคลังท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจมากท่ีสุด
กระตุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตื่นตัว มากข้ึน เพ่ือจัดทําโครงการใหบรรลุเปาหมาย
มีโอกาสมากข้ึนในการรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากองคกรระหวางประเทศเพ่ือสงเสริม

เปาหมาย
จะมีกองทุนท่ีไทยขอรับการสนับสนุนเพ่ือนํามาปรับปรุงเทคโนโลยีการลดกาซและการปรับตัว
ประเทศไทยตองมีมาตรการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีประมิทธิ

ภาพมากข้ึน
๔. ความรวมมือ
ทําใหการดําเนินงานเกิดความชัดเจนอยางตอเนื่อง สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานท่ีมีอยูกอนหนา

เขากับมิติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ิมชองทางความรวมมือระหวางประเทศท้ังทางดานการเงินและเทคโนโลยี
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ในประเทศเพ่ือดําเนินงานตามเปาหมาย
๕. ระบบฐานขอมูล
ประเทศตองเตรียมความพรอมดานขอมูล/ฐานขอมูล ระบบการจัดทําขอมูลท่ีไดมาตรฐาน
เปลี่ยนแปลงดานการเก็บขอมูล การรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับ mitigation adaptation finance

technology transfer capacity building เพ่ือใชในการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
๖. การจัดการเชิงสถาบัน
พิจารณาขยายบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน implementing agency ของไทยใหรองรับการ

ดําเนินการตามความตกลงปารีส อาทิ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามArticle ๖ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประเทศไทย

๗. งบประมาณ
จะตองมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหเพียงพอ
การผูกพันกับงบประมาณภาครัฐ ในการดําเนินนโยบายใหบรรลุขอตกลงปารีส
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ขอพิจารณา # ๒ ประเทศไทยควรมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส
ในดานใด หรือในเรื่องใดมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก

อันดับ ๑ การสื่อสารสรางความตระหนักสูสาธารณะ (public awareness) และการเสริมสราง
ศักยภาพ(capacity building)

การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจตอความตกลงปารีส
ทําความเขาใจกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน ถึงสาระของความตกลงปารีส วาไทยตอง

เปลี่ยนสถานการณรวมชวยลดกาซเรือนกระจก
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร พรอมท้ังสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมภาค

ประชาชน
สรางความตระหนักการมีสวนรวมในการแกปญหา และสรางความตระหนักตอภาคสวนตางๆทุกกลุม
ภายในประเทศ

อันดับ ๒ การเตรียมความพรอมดานขอมูล และ MRV
เตรียมความพรอมของหนวยงานในการดําเนินงานตามขอตกลงปารีส รวมถึงการดําเนินงาน การ

รายงานผล ดานขอมูล และ MRV
ฐานขอมูลควรมีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหเห็นถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแตละ

ชวงเวลา ฐานขอมูลท่ีครบถวนและเชื่อถือได
การรวมรวบขอมูลและการจัดทําฐานขอมูล ท่ีเก่ียวของอาทิ Inventory ขอมูลการปรับตัว ระบบการ

จัดการขอมูล

อันดับ ๓ การจัดการเชิงสถาบัน นโยบาย การสนับสนุน ดานการเงิน
ผูบริหารระดับนโยบายของประเทศตองเปนผูนํา เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานภายในประเทศ
มาตรการดานการเงิน (งบประมาณสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ)
จัดทํานโยบายมาตรการของหนวยงาน เพ่ือมีสวนรวมในการดําเนินงานตามความตกลงปารีส
การสรางความรวมมือ บูรณาการหนวยงานในและนอกประเทศ
มาตรการดานการสรางศักยภาพใหกับบุคลากรเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
การเขาถึงกลไกสนับสนุนท่ีเก่ียวจากความตกลงปารีส
มาตรการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมท้ังดาน adaptation mitigation low carbon รวมท้ังมาตรการดาน

การเงิน ภาษี และตลาดคารบอน เปนตน
แนวทางการปฏิบัติ Implementation ในดานตางๆ เชน ยกระดับการผลิต การถายทอดความรู

เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เตรียมความพรอมในการปรับตัว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงและมีความเปราะบาง
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การปรับตัว ควรมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตางๆใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศท่ีแทจริง

ขอพิจารณา # ๓ หากประเทศไทยตองการนําความตกลงปารีส มาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ตอง
ดําเนินการในเรื่องใดมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก

๑. กําหนดนโยบายอยางชัดเจน เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการบังคับใช (ดาน
กฎหมาย-นโยบาย) เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจกและการ
สนับสนุนงบประมาณการลงทุน ท้ัง mitigation และ adaptation รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนดึง
การสนับสนุนเชื่อมโยงภายใต UNFCCC อาทิ การไดรับองคความรูจากการถายทอดเทคโนโลยี และการรับเงิน
สนับสนุนในการดําเนินโครงการ ดานการเงิน เทคโนโลยี capacity building มาดําเนินการใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุด และนํามาเปนประเด็นในการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับความตก
ลงปารีส ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

๒. ทิศทางการพัฒนาและImplementation การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผนวกเรื่อง climate change ในภารกิจภาคสวนการพัฒนา

๓. สรางความรวมมือทุกภาคสวน สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือจากทุกภาคสวนเริ่มจากภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีสวนในการปลอยกาซ

๔. การใหความสําคัญกับการปรับตัวท้ังในดาน หนวยงาน บุคลากร งบประมาณ เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวไดกับสภาวะ climate change ได (ประโยชนตอภาคการเกษตร คนสวนใหญของประเทศ)

๕. การรายงานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในเรื่อง mitigation adaptation Finance Technology
และ capacity building

๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคอุตสาหกรรม (green technology)

ขอพิจารณา # ๔ ในกรณีประเทศไทย มีปญหาอุปสรรค หรือจุดออนอยางไรบาง ในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความตกลงปารีส

๑. ดานนโยบาย
ขาดความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบายระดับประเทศ ท้ังในแงการปฏิบัติและกฎหมาย
ผูบริหารประเทศ (โดยเฉพาะนักการเมือง) ยังไมตระหนักถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วาเปนปญหาท่ีทุกฝายตองรวมแกไข
๒. การจัดการเชิงสถาบัน
ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบขาดความ

ตอเนื่อง
เนื้อหาความตกลงไมชัดเจน ขาดขอมูลเพ่ือประเมิน
ขาดการสรางความรวมมือและความเขาใจสูสาธารณะ
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ขาดความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม
ปญหาเรื่องโครงสรางองคกรในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ขาดความชัดเจนในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานในภาพรวมของความ

ตกลงปารีส โดยเฉพาะภาครัฐวาจะมีจุดยืนอยางไร
Institutional ARRANGEMENT (ท่ีเอ้ือตอการประสานงาน การดําเนินงาน และการบังคับใชท่ีมี

ประสิทธิภาพ) มีขอจํากัด แผนอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรฯ (ตัวอยาง อังกฤษ กระทรวงหลักคือ กระทรวง
พลังงาน)

๓. เครื่องมือเชิงกลไกและกฎหมาย
ขาดกฎระเบียบท่ีเก้ือหนุนการทํางานของหนวยงาน
ขาดมาตรการกําหนดราคาคารบอน (carbon pricing) ในประเทศ
กฎหมายและบทลงโทษดานสิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมาย
หากไมออกกฎหมายใหทุกคนทุกภาคสวนตองปฏิบัติตาม PA ก็จะไมมีใคร หนวยงานใด เห็นวาเปน

หนาท่ีท่ีตองทําอยางจริงจัง (อุปสรรค ขาดกฎหมายบังคับเรื่องการรวบรวมขอมูลขาวสาร(โดยเฉพาะเอกชน))
Paris Agreement เปนขอตกลงพันธะผูกพันท่ีเปนการขอความรวมมือดําเนินการ โดยไมมีการ

กําหนดบทลงโทษ อาจทําใหไมมีแรงจูงใจในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
การบังคับใชกฎหมายตางๆ (เชน การวางผังเมือง การใชประโยชนท่ีดิน การอนรุักษพ้ืนท่ีปาตนน้ํา)
๔. ฐานขอมูล
ไมมีฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานของประเทศ
ปญหาของขอมูลพ้ืนฐานท่ีไมมีการเก็บรวบรวมอยางแมนยําและถูกตอง เนื่องมาจากการไมใหขอมูล/

ปกปดขอมูล ไมมีการตรวจสอบอยางจริงจัง รวมถึงการท่ีขอมูลอยูกระจัดกระจายไมรวมอยูท่ีเดียวกัน
๕. ความรู
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความตกลงปารีส
ขาดองคความรูและขอมูล
ขาดความมีสวนรวมของภาคประชาชน
ความเขาใจในปญหาโลกรอนของสาธารณะ
๖. ความตระหนัก
ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและขอตกลงปารีส รวมไปถึงมิติดานสิ่งแวดลอม
๗. ขาดความตอเนื่องในการนําไปสูการปฏิบัติ
ขาดความจริงใจ จริงจัง ในการแกปญหาโลกรอนในระดับผูกําหนดนโยบายของประเทศ ไมมีการ

สนับสนุนและการใหความสําคัญในประเด็นนี้อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการถายทอดความรูความเขาใจจาก
หนวยงานท่ีกําหนดนโยบายลงไปสูการปฏิบัติ

ขาดการเอาจริงในการแกไขปญหา
มีเปาหมาย แตใช HOW TO (วิธีการท่ีไมชัดเจน)
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๘. ขาดการบูรณาการ/การประสานความรวมมือหนวยงาน
ขาดการบูรณาการท้ังดานการวางแผนและการดําเนินการระหวางหนวยงานท้ังในเรื่องขอมูลผลการ

ดําเนินงานและการติดตามตรวจสอบ รวมถึงขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีสอดคลองกันเพ่ือมุงไปสูทิศทางคารบอนต่ํา
การใหความสําคัญ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระดับ / ภาคสวน

ตางๆ / stakeholders
การเชื่อมโยง รวมมือกันอยางจริงจัง มองประเด็นคลอบคลุม
แตละหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมผนึกกําลังเทาท่ีควร

ขอพิจารณา # ๕ ในกรณีประเทศไทย ตองมีการเตรียมความพรอมอยางไรบางเพื่อรองรับการดําเนินงาน
การเตรียมความพรอม ดานการปรับตัว

การดําเนินการดานการติดตามเฝาระวัง (Observing Monitoring Station)
สิ่งที่ตองเตรียมความพรอม หนวยงาน ระยะเวลา(Timeframe)

๑.แผน+การบูรณการ

-การรวบรวมผลกระทบในภาคสวน
ตางๆ และขนาดของความเสียหาย

-NESDB
-OEPP
-จังหวัด
-กระทรวงเกษตร
-ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงการทองเที่ยว

-แผน ๑๒

-ภายใน ๓-๕ ป

๒.กองทุนเฉพาะเพื่อการปรับตัว+
มาตรการ+เคร่ืองมืออ่ืนๆ
๓.Model Adaptation -หนวยงานที่เก่ียวของ

-หนวยงานดานการวิจัย
๔.ฐานขอมูล -CCMC

-สกว.วช.
-มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา

๕ .ก า ร ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ ใ ห กั บ
กลุมเปาหมาย
-การเสริมศักยภาพชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง และเตรียมฝกซอม รับมือ
กับสถานการณตางๆ

-หนวยงานที่เก่ียวของ

-หนวยงานทองถ่ิน
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การเตรียมความพรอมดานรายงาน BUR
สิ่งที่ตองเตรียมความพรอม หนวยงาน ระยะเวลา

ภาคพลังงาน
-พลังงาน
-คมนาคม / ขนสง
-การเต รียม เ ก็บข อมู ลข า วสาร
(เอกชน + หนวยงาน)
-BUR
-รายงานทุก ๒ ป
-การลดปลอย (Mitigation)
-เพิ่ม country specific emission
factor

-คณะกรรมการชาติสั่งการ (เปาหมายการลด,
KPI, การบังคับใชกฎหมาย)
ตัวอยาง (เอกชน)
-กรมโรงงานเรียกเก็บขอมูล พลังงาน
-กรมขนสงเก็บขอมูลตอนตอทะเบียน
-กรมโยธาเก็บขอมูลอาคาร (พลังงานใน
อาคาร)
ตัวอยาง (รัฐ)
-ทุกหนวยงานตองเ ก็บขอมูล มี format
กลาง / ยืดหยุนตามรายสาขา / ความ
ตอเนื่องในการเก็บ (ขอมูลเพื่อการรายงาน,
ขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานเอง)
-สรางความตระหนัก cc ตอภารกิจของแตละ
หนวยงาน (สผ. และกรมสงเสริม ทํางานให
เขมขนข้ึน)
-การเขียนรายงาน + การเตรียมคน
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การเตรียมความพรอมดานมาตรการลดกาซเรือนกระจก
สิ่งที่ตองเตรียมความพรอม หนวยงาน ระยะเวลา

การจัดทํา Roadmap ของ NDC
(action plan แนวทาง MRV)

สผ.
คณะทํางานระหวางหนวยงาน
สวทน.

ภายในป ๒๕๕๙-๒๕๖๑

กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศ เชน carbon pricing tax
emission trading
Roadmap ดาน tecn

กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
อบก
สวทน.

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตาม
ขอ ๖ ของความตกลงปารีส

อบก
สผ.

ภายในป ๒๕๖๓

Low carbon city
เตรียมความพรอมของหนวยงาน
implement ทรัพยากร ความรู
ความเขาใจ ศักยภาพ การมีสวนรวม
ศึกษาประ เมินความ คุ มค าของ
มาตรการ ,ความยั่งยืน ประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรการ

สผ. สกว. สวทน
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รายช่ือผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)“การจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมของประเทศไทยในการดําเนนิความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส”

วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

๑. นายอุกฤษฏ ยลธรรมธรรม กรมทรัพยากรน้ํา
๒. นางจุฑามาศ จิวาลักษณ กรมประมง
๓. นางวาทินี คุมเจริญ กรมปาไม
๔. นางสุกมล ประกอบชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
๕. นายธงชัย โรจนกนันท กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นางสาวณัฐินันท อินทรจําปา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๗. นางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท กรมองคการระหวางประเทศ
๘. นางณิชมน เมย เช กรมองคการระหวางประเทศ
๙. นางสาววสุเนตร รัตนสุวรรณศรี กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๑๐.นายจตุรเทพ โควินทวงศ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
๑๑.นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๒.นางอังคณา เฉลิมพงศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๓.นางสาวรวินทอร ดุลยเกษม สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ
๑๔.นางวัชรีย ชวยศรี สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ
๑๕.นายณพ สัยละมัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๖.นางสาวธัญยธรณ สวัสดิวงษ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๑๗.นางสาวธัญญารัตน ปทมพงศา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๑๘.นางสาววชิรา จิตตปราณี สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๑๙.นายณภัทร อุยเจริญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๐.นายชาญชัย โฉลกคงถาวร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๑.คุณชลธิชา นิธิศสุทธิบุตร สํานักงานนโยบายและแผนนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๒.คุณลิสา นพรัตน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒๓.คุณศิษฎพงศ รัตนกิจ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๒๔.ดร.กนตธีร นุชสุวรรณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒๕.นางสาวอณุภรณ วรรณาวิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๒๖.นางสาวรุงทิวา ตะติชรา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๗.นายศุภณัฐ โชติวิทยธารากร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน)
๒๘.รศ.ดร.สิรินทรเทพ เตาประยูร บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
๒๙.ผศ.ดร.ชโลทร แกนสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓๐.ดร.ศุภวัฒน สุขะปรเมษฐ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓๑.คุณพิชญาพร โพธิ์สงา ไทยพีบีเอส

คณะท่ีปรึกษา
๓๒.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๓.รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓๔.นายธีรชัย เก้ือเกตุ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๓๕.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๖.นางสกุลวลัย อูเงิน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๗.นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบ

ความตกลงปารีส” วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การนําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทย

ในการดําเนนิความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส”
วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. กลาวช้ีแจงความเปนมาและวัตถุประสงคของการประชุม โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
ผูอํานวยการสํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.)

การประชุม มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอและรวมประชุมหารือการจัดทํารางแผนปฏิบัติการเตรียม
ความพรอม ซึ่งเปนหนึ่งในข้ันตอนการใหสัตยาบัน ความตกลงปารีส ท้ังนี้การดําเนินงานท่ีผานมา สผ.ไดมีการ
จัดรับฟงความคิดเห็นแลวใน ๔ ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลา พระนครศรีอยุธยา และจะจัดอีก
ครั้งท่ีกรุงเทพฯ  เพ่ือนําเสนอรับฟงรางแผนปฏิบัติการ สําหรับประเทศไทยไดรวมเปนภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแตป ๒๕๓๗ และมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ เชน
การทํารายงานแหงชาติ(NC)จะตองสงทุก ๔ ป สงไปแลว ๒ ฉบับ และรายงานความกาวหนารายสองป(BUR)
สงทุก ๒ ป สงแลว และคาดวาจะสงอีกครั้งในป ๒๐๑๗ ถือเปนพันธกรณีท่ีสผ.ดําเนินการมา และมีการ
กําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก NAMAs ซึ่งเปนการสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให
ไดมาไดซึ่งการลดกาซเรือนกระจก โดยไดตามเปาหมายแลวท่ี ๑๐ เปอรเซ็นตตามท่ีเคยกําหนดไวท่ี ๗
เปอรเซ็นต  สําหรับประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวมลงนาม
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level signature
ceremony for the Paris Agreement) ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ปจจุบันมีประเทศท่ียื่นสัตยาบันสาร เปนจํานวน ๒๐ ประเทศ
(ณ วันท่ี ๒๗ กค. ๕๙)

๒. นําเสนอผลการศึกษา โดยคณะท่ีปรึกษา
นําเสนอราง แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใต

กรอบความตกลงปารีส ดานรุกรับปรับตัว ดานการลดกาซเรือนกระจก ดานการจัดทํารายงานเพ่ือความชัดเจน
เรื่องการทําพันธกรณี

การนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน ประกอบดวย
การวิเคราะห SWOT สําหรับประเทศไทย ในสามดาน คือ ดานการปรับตัว ดานการลดกาซ และ

ดานการจัดทํารายงานแหงชาติ มีผลการศึกษาดังนี้
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๑) การปรับตัว มีการวิเคราะห SWOT ดังนี้
จุดแข็ง (S)

มีการศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเรื่องการปรับตัวในหลายพ้ืนท่ี
มีขอมูล ความรูเก่ียวกับเรื่องการปรับตัวอยูในหลายองคกร หลายพ้ืนท่ี
มีองคกรท้ังภาครัฐและนอกภาครัฐ ท่ีตื่นตัว ใหความสําคัญตอเรื่องการปรับตัว

จุดออน(W)
ประชาชน องคกรสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องการปรับตัว
ความเขาใจท่ีแตกตางกันเรื่องแนวคิดและวิธีการปรับตัวจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ยังไมไดมีการบูรณาการเรื่องการปรับตัว อยูในระบบการจัดทําแผนงาน/โครงการ
ยังไมมีกฎหมายเฉพาะดานท่ีรองรับการดําเนินงานเรื่องการปรับตัว
ไมมีองคกรประสานการคิดในเชิงยุทธศาสตรในดานตางๆ เชนความชวยเหลือดานเทคนิค การเงินจาก

ตางประเทศ
โอกาส (O)

การสนับสนุน ความชวยเหลือดานเทคนิค ความรู หรือการเงินจากตางประเทศ มีองคกรจํานวนมาก
ใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือได

ความทาทาย (T)
การเจรจากําหนดกฎเกณฑ กติกาเพ่ิมเติมในอนาคต
๒) การลดกาซ มีการวิเคราะห SWOT ดังนี้

จุดแข็ง
มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงหลายหนวยงาน
มีงานวิจัยดานเครื่องมือเศรษฐศาสตรของไทยแลวพอสมควร
มีตัวอยางของเทศบาลท่ีมีการนําเอาแนวคิด Low carbon city ไปใชปฏิบัติแลว

จุดออน
คนสวนใหญขาดการตระหนักรูความสําคัญของปญหาclimate change ความตกลงปารีส คืออะไร

สําคัญอยางไร
มีหนวยงานรับผิดชอบจํานวนมาก ขอบขายความรับผิดชอบมีความซ้ําซอน อาจมีปญหาการ

ประสานงาน
ขาดกฎหมายรองรับการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือการลดกาซฯ
ขาดเทคโนโลยีการลดกาซท่ีทันสมัย
ขาดบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน

โอกาส
ความตกลงปารีสกําหนดใหสมาชิกตองสง NCD และรายงานความกาวหนาทุกสองป
มีโอกาสในการขอเงินทุนสนับสนุน
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ความทาทาย
แรงกดดันจากนานาชาติใหตองรายงานผลทุกสองป และจะตองมีความกาวหนา
๓) การจัดทํารายงานกาซเรือนกระจก การวิเคราะห SWOT สําหรับประเทศไทย

จุดแข็ง
มีหนวยงานหลักท่ีเปน Focal point ระดับประเทศ
มีประสบการณจัดทํารายงานมาแลว ๒ ครั้ง

จุดออน
ขาดทรัพยากรบุคคล ขาดทรัพยากรทางการเงิน
ขาดการบูรณาการกับองคกรอ่ืน (เชนอาจมีขอจํากัดเก่ียวกับอํานาจทางกฎหมาย)
ขาดระบบฐานขอมูลท่ีมีความตอเนื่อง

โอกาส
อาจไดรับความชวยเหลือจากประเทศท่ีพัฒนาแลว รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ

ความทาทาย
ภาระการจัดทํารายงานภายใตความตกลงปารีสจะทําใหหนาท่ีการจัดทํารายงานกลายมามีลักษณะ

เปนงานประจํา
ไมมีกฎหมายหรือแรงจูงใจเพียงพอท่ีจะใหเอกชนเปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก

รางขอเสนอการเตรียมความพรอมรองรับการดําเนินงานตามความตกลงปารีส มีผลการศึกษาดังนี้

ดานการรุกรับปรับตัว (Adaptation)
เรื่องท่ีตองเตรียมความพรอม หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา

(ป ๒๐๑๗ –
๒๐๒๐)

๑ .  การจั ด ทํ าแผนการปรับตั ว ระดับชาติ (National
Adaptation Plan)

สผ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘

๒. การเตรียมการเพ่ือการจัดทํารายงานความกาวหนาของ
การดําเนินงานตาม “แผนการปรับตัวระดับชาติ”

สผ. ๒๐๒๐

๓. การสื่อสาร สรางความเขาใจแกสาธารณะเรื่องการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

๒๐๑๗ – ๒๐๑๘

๔. การฝกอบรม สรางการเรียนรู  ความเขาใจเรื่องการ
ปรับตัวในดานตางๆ เชน ผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การประเมินตนทุน- ผลประโยชน ท่ีรวมมิติเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฯลฯ

สถาบันการศึกษา ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙
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เรื่องท่ีตองเตรียมความพรอม หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา
(ป ๒๐๑๗ –

๒๐๒๐)
กลุมเปาหมาย : เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานตางๆ  และสํานักงานจังหวัด
๕. การบูรณาการเรื่อง “การปรับตัว” เขาสูกระบวนการ
จัดทํานโยบายและแผนของหนวยงานตางๆ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐

๖. การสรางความรวมมือดานการปรับตัวในระดับอาเซียน
เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ-ขอมูลเรื่องการปรับตัว,
การกําหนดจุดยืนทาทีการเจรจารวมกัน  การจัดตั้งระบบ
ประกันความเสี่ยง ฯลฯ

สผ.
สํานักปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๐๑๗ - ๒๐๑๘

๗. การศึกษาเพ่ือจัดเตรียมระบบ กลไก และมาตรการเพ่ือ
รองรับการปรับตัว ตัวอยางเชน  กองทุนเฉพาะเพ่ือการ
ปรับตัว , ระบบประกันภัย/ ประกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,
สภาวิจัยแหงชาติ

๒๐๑๘ - ๒๐๑๙

๘. การศึกษาและจัดทําขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนดาน
การปรับตัวจากตางประเทศ

สวทน. ๒๐๑๘

๙. ระบบและกลไกเพ่ือการรวบรวมจัดทําฐานขอมูลเรื่องการ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สผ. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

๒๐๑๙ – ๒๐๒๐

๙.๑ การจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๙.๒ การจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการไดรับความ
ชวยเหลือจากประเทศตางๆ / องคกรระหวางประเทศ

๙.๓ การจัดทําฐานขอมูลผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เรื่องการปรับตัว

๙.๔ การจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ ทางเลือก
ของการปรับตัว (Adaptation Model)
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ดานการลดกาซเรือนกระจก
สิ่งท่ีตองเตรียมความพรอม หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา

(๒๕๖๐-๒๕๖๓)
การจัดทํา Roadmap ของ NDC
(action plan แนวทาง MRV)

สผ.
คณะทํางานระหวาง

หนวยงาน
สวทน.

ภายในป ๒๐๖๑

กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ
(domestic measures) เชน

- carbon pricing: carbon tax, emission trading
- subsidy
- Roadmap ดาน low carbon technology

- การจัดทํากฎหมายเพ่ือรองรับมาตรการตางๆ ขางตน

กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน

อบก
สวทน.

ภายในป ๒๐๖๓

Low carbon city
- Low carbon city blueprint
- Low carbon building
- Low carbon transport systems:
ราง รถ เรือ ท่ีเชื่อมโยงกัน / ทางจักรยาน
- Taxes and subsidy incentives ในการกระตุนในระบบ
การขนสงมีประสิทธิภาพข้ึน
- การสนับสนุนแหลงพลังงานท่ีเหมาะสม เชน Solar
rooftop เสรี
- การจัดทํากฎหมายเพ่ือรองรับมาตรการตางๆ ขางตน

อบก.
สผ.

กทม./อปท.
สจร./รฟม./ขสมก.

ภายในป ๒๕๖๓

การประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ: ความคุมคา,
ความยั่งยืน

สผ. สกว. สวทน. ภายหลังป ๒๕๖๓



ภาคผนวก ๓-๔๑

ดานการจัดทํารายงาน
เรื่องท่ีตองเตรียมความพรอม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา (ชวงป

๒๐๑๗ -๒๐๒๐)
๑. การปรับโครงสรางสถาบันท่ีรับผิดชอบ
- การบูรณาการองคกรอ่ืนๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
รายงาน
- การจัดเตรียมทรัพยากรทางการเงิน
- การจัดเตรียมดานบุคคล
- อํานาจตามกฎหมายเพียงพอหรือไมในการท่ีจะอํานวย
ความสะดวกในการทํารายงาน

สผ.
อบก.

๒. การเตรียมความพรอมในดานกฎหมาย
- ควรจะมีกฎหมายกําหนดใหภาคเอกชนใหขอมูลท่ีตอเนื่อง
(เชน อาจจะอยูในรูปแบบของรายงานประจําป)
- ภาคเอกชน เชนโรงงาน มีความรูความเขาใจในเรื่องของ
รูปแบบ รายละเอียดของรายงานหรือไม อาจจะตองเตรียม
เชน ตัวอยางของรายงานท่ีใชไดกับทุกภาคสวน (Model
Report)

หนวยงานท่ีมีสวน
รับผิดชอบ เชน กรม

โรงงาน กรมขนสง กรม
โยธาธิการ เปนตน

๓. ความพรอมอ่ืนๆท่ีจําเปน
- จัดใหมีการอบรมแกภาคเอกชนในการเขียนรายงาน
- จัดหาเครื่องมือท่ีจะกระตุนใหเอกชนรวมมือ
- จัดทําระบบฐานขอมูล
- อ่ืนๆ ........................................
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๓. ผลการหารือ
ผูเขารวมประชุม ไดหารือและเพ่ิมเติมการวิเคราะห SWOT โดยมีผลการหารือดังตางราง

ผลจากการประชุมการวิเคราะห SWOT สําหรับประเทศไทย : เรื่องการปรับตัว
Strength
 มีภูมิปญญาชาวบาน
 โครงสร างภาคเกษตร ยืดหยุนตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

Opportunity
 สามารถใชกฎหมายพิเศษ เพ่ือกําหนดทิศ

ทางการปรับตัวได
 การถายทอดเทคโนโลยี
 เคยมีประสบการณผลกระทบ(กรณีน้ําทวม ๒๕๕๔)

Weakness
 ขาดแรงจูงใจในการปรับตัว
 ขาดองคความรู
 ไมมีความเขาใจชัดเจนถึงระดับผลกระทบ

และพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
 ขอมูลกระจัดกระจาย และการนําไปใช
 ขาดการบูรณาการ
 ขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ

Threat
 ขอกําหนด/ระเบียบจากนักลงทุน/หางคา

ปลีกผูผลิตรายใหญ
 ตนทุนการประกันความเสียหายเพ่ิมข้ึน

ผลจากการประชุมการวิเคราะห SWOT สําหรับประเทศไทย : เรื่องการลดกาซ (Mitigation)
Strength
 มีแผนท่ีชัดเจน
 Political will ชัดเจน
 มี Focal Point (สผ.) และหนวยงาน

engineering arm (อบก.) ชัดเจน และมี
implementer เยอะ

Opportunity
 สราง competitiveness
 โอกาสในการสงเสริมการลงทุนและถายทอด

เทคโนโลยี low carbon
 เพ่ิมประสิทธิภาพของ MRV + ฐานขอมูล

GHG จากหนาท่ีในการสงรายงานตาม PA
Weakness
 ขาดการดําเนินงานตามแผน
 ขาดกลไกท่ีสง เสริมให เ กิดการลด GHG

อยางมีประสิทธิภาพ
 ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน
 ขาด mandate ของหนวยงานท่ีสอดคลอง/

เชื่อมโยงกัน
 ขาด Awareness ของภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ซึ่งเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนของไทยดวย

Threat
 เสถียรภาพนโยบายสิ่งแวดลอมของประเทศ

มหาอํานาจ
 ตนทุนราคาน้ํามันลด
 กระทบ Competiveness จาก mitigation

measure ท้ังผูสงออกและ supply chains
 ความเสี่ยงของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ

(CDM)
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ผลจากการประชุมการวิเคราะห SWOT สําหรับประเทศไทย : เรื่องการจัดทํารายงาน (NC, BUR)
Strength
 มีความรวมมือกับตางประเทศ เชน Aus, Ger
 ประสบการณท่ีผานมา + Lesson Lerned
 มี ทีมวิชาการสนับสนุนการจัด ทําขอมูล

(UNRUERSITITES)

Opportunity
 เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ ห น ว ย ง า น

ภายในประเทศ
 Link ไปสูการขอรับการสนับสนุนของ

ประเทศ และการไดรับ
 โอกาสในการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปน

มาตรฐานครบถวน
 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันการคา

ระหวางประเทศของภาคเอกชน
 โอกาสในการบูรณาการแผนงานดานการ

ปป.สภาพภู มิอากาศใหสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตร ๒๐ ปของประเทศ

 การทํา NC ท่ีเปนมาตรการจากนานาชาติ
ทําใหประเทศไทยตองมีขอมูลท่ีดี ทําใหเกิด
ประโยชนตอการวางแผน/พัฒนาในทุกๆ
ดาน

 การดึงภาคเอกชนขนาดใหญ + SME เขามา
มีสวนรวม

 Climate Technology Network (ใน
UNFCCC)

 ใน NC ตอไปควรระบุประเด็นขอสังเกต (คือ
การหาชองทางสื่อสาร)

 การ “ขายเทคโนโลยี”
 เลือกท่ีจะตองขายบางอยาง
 ไมตองเปดหมด เพราะอาจกระทบตอ

ประเทศ
Weakness
 (ขอมูล) ท่ีมาของขอมูล (Input) ท่ีไดมาจาก

การรายงานโดยผูประกอบการ (ไมมีกฎหมาย
บังคับ)
MRV (จะมีปญหาอุปสรรค) อาจจะมีความ

Threat
 ขอมูลใน NC บางอยางเปนประเด็นท่ี

Confidential ของประเทศ
 Clarify : คําวา Confidential
 -ไมไดปดหมด แตเปดเฉพาะเทาท่ีจําเปน
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ซับซอน, มี Accuracy นอย?
ความรู ความเขาใจ Attitude ของผูใหขอมูล,
ความตระหนักในการเตรียมขอมูล
เปนการเพ่ิมภาระใหผูประกอบการ
ขอมูลจัดเก็บหลากหลายแลวแตความจําเปน
ของหนวยงาน

 (ขอจํากัดดานขอมูล) มีขอมูลท่ีดีเฉพาะบาง
Sector เชน Energy Transport

 การดําเนินงาน ปจจุบันยังอาศัย External
Expert

 (เงิน) ตองไปขอทุนจากองคกรสิ่งแวดลอมโลก
ซึ่งไมรูวาจะขอไดถึงปไหน

 การปรับโครงสรางสถาบัน ตองมีกฎหมายมา
สนับสนุน

(กลัว Developed Countries มองวาจะ
กลายมาเปนคูแขง)

 ใหเอกชนทํารายงานเพ่ือลด GHG
 เอกชนจะมองวาแลวพวกรัฐวิสาหกิจของ

ภาครัฐจะลดดวยหรือไม  ดั งนั้น ความ
โปรงใสของการจัดทํารายงานเปนสิ่งสําคัญ

 จัดการอบรมในการเขียนรายงาน ตองทุก
ภาคสวนไมใชแตภาคเอกชน

 ภาคการเกษตร ขอมูลมีจํากัดและคอนขาง
Sensitive เพราะเก่ียวกับ Food Security

 ไมมี Time Frame (แตละหนวยงานมี
Time Frame รวมกัน)

 การจัดทํารายงานภายใต PA มีความ
หลากหลายรูปแบบของการรายงาน และ
กรอบเวลาการจัดสงรายงาน เชน NDC
ทุ ก ๆ ๕ ป  แ ล ะ ร า ย ง า น ภ า ย ใ ต
Transparency จะมีทุกๆ ๒ ป ควรศึกษา
เรื่องการจัดทํารายงานภายใต PA อยางถอง
แท ซึ่งอาจนําไปสูการสับสนในเรื่องของการ
จั ด ส ง ร า ย ง า น  ท้ั ง ใ น เ รื่ อ ง Timeline
Format และลักษณะของขอมูลท่ีจะตอง
รายงาน
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พันธกรณี
 การจัดทํา NDC            Roadmap NDC (ตองมี Target/Cap) Time Flame ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
 การดําเนินมาตรการในประเทศ           กําหนด domestic measures (mitigation กับหนวยงาน)

- Green procurement - Incentives - Roadmap Low Carbon
- Low Carbon City

Carbon pricing    Subsidy RE EE
Blueprint Transportation - การศึกษา พัฒนาวิจัย

Tax Trading
Green areas   RE   labeling     building
(ปาไม)

- Awareness raising
 MRV เพื่อประสิทธิภาพในการลดกาซ Database

ระบบ tracking
 ความรวมมือระหวางประเทศ

 Regional (ASEAN)
 Global การ access int’l support – GEF

- GCF ประเมินความคุมคา
- CTCN
- NAMA Facility

 กลไกตลาดระหวางประเทศ - SDM
- JCM

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม
ดานการปรับตัว
ควรเพ่ิมเติมมาตรการประเมินในแตละมาตรการ รวมท้ังกําหนด priority ในแตละมาตรการสําหรับ

จัดทําแผนวาควรดําเนินกอน/หลัง
การปรับตัว เปนเรื่องท่ีทุกคนควรปรับตัว ไมใชเฉพาะผู ท่ีไดรับผลกระทบ แตควรรวมถึงผูกอ

ผลกระทบ ท้ังนี้ผลกระทบของการปรับตัวควรตองทําไปพรอมกันในภาคสวน หรือภูมิภาคท่ีอยูใกลเคียงกัน
เชน ขาว กับ ขาวโพดเปน sector หรือการสรางปองกันน้ําทวมท่ีควรทําในภูมิภาคใกลเคียงกัน หรือการ
ปรับตัวใหตนเองพนจากปญหาแตไปสรางภาระใหกับอีกคน ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในระดับนโยบาย

การปรับตัว อยากใหพิจารณาดานสุขภาพ กรณีสังคมผูสูงอายุ และการศึกษา รวมดวย

สงัคม เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี
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การเตรียมความพรอม มีงานวิจัยแลวเรื่องพันธบัตรปาไม และมีราง พ.ร.บ.น้ํา ท่ีมีกองทุนน้ํา ท่ีอาจ
ชวยเปนเครื่องมือเปนกองทุนเพ่ือการปรับตัว สําหรับผูใชประโยชนในกรณีขาดแคลนน้ํา หรือภัยแลง

ดานการลดกาซ
ควรการบูรณาการ mitigation ในแผนของแตละกระทรวง โดยใหคิด mitigation option ในทุก

หนวยงาน  เนื่องจากพบวา ขอมูลอุตสาหกรรมเปาหมายไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก แตใชพลังงานมาก
ประเด็นคือ แหลงของพลังงานมาจากไหน

การวิเคราะหเรื่องความทาทาย ในประเด็นการแขงขัน (competitiveness) ซึ่งตางชาติอาจเปนผู
กําหนดเงื่อนไข แมกระท่ังเครื่องมือ mitigation อาจถูกกําหนดมาจากภายนอก ดังเชน ตลาดคารบอนมีการ
กําหนดเงื่อนไขโดยตางชาติ บทเรียนจากตลาดคารบอนท่ีได จะไมซื้อคารบอนจากไทยเพราะเปน voluntary
หรือกรณีฉลากท่ีมองเปนการทําในเชิงสมัครใจ แตก็เปนประเด็นของการแขงขันท่ีมาจากตางชาติเพ่ือใหเกิด
การรับรองและสามารถแขงขันได

ประเด็นความเสี่ยงประสิทธิภาพของมาตรการตางประเทศ ความไมแนนอนของนโยบายตางประเทศ
ท่ีไทยตองตาม เชน ราคาคารบอนท่ีเราคิดวาจะสูง แตผลไมใชตามท่ีคาด

การแกไขปญหาโลกรอน การเขาเปนภาคีความตกลงปารีส  ตองการใหเกิดมุมมองวาตองทํา ไมใชมา
จากการแรงกดดันจากตางประเทศ ท้ังนี้ควรเปนหนาท่ีของสถาบันการศึกษาท่ีตองทําความเขาใจวาเปนภาระ
รับผิดชอบรวมในการแกไขปญหา

จุดออน ไมควรใช BAU เปนเปาหมายการลดกาซ ท้ังนี้เพดานการลดตองต่ํากวา BAU มิฉะนั้น
มาตรการการลดกาซจะไมสามารถเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งควรเขียนในไวใน ROADMAP NDC ท้ังนี้จะลด
เทาไหรข้ึนกับการเจรจา

ขอทาทาย เพ่ิม เสถียรภาพของนโยบายของประเทศมหาอํานาจ
การเตรียมความพรอมตามความตกลง ควรจะมีหลายภาคสวนมาเก่ียวของ เชน ปาไมท่ีสงเสริมโดย

ราชการ แตหากภาคสวนอ่ืนท่ีทํา ดังกรณี ตนไมใหญ ตนไมในสวน การใชท่ีดินภาคเกษตร ซึ่งอาจจะนํามารวม
เปน carbon stocks การจัดหาพลังงานเพ่ือเปน mitigate ได

การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวาประเทศไดมีการจัดทําแผน/political
will อยางชัดเจน สามารถดูไดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตยังขาดการดําเนินงาน

การลดกาซ ในสวนภาคเอกชน ตองทําความเขาใจในประเด็นการลดกาซ วาเปนการวางแผนการ
พัฒนาถึงป ๒๐๒๐ จะใชเทคโนโลยี วัตถุดิบ พลังงาน อยางไรเพ่ือใหไดผลตามเปาหมายการลดกาซท่ีตั้งไว

การจัดทํารายงาน
ขอมูลการรายงาน อาจไมตองรายงานท้ังหมด แตควรเลือกรายงานเฉพาะท่ีเปนประโยชนกับประเทศ

การเตรียมความพรอม
การจัดทํารายงาน หนวยงานแตละหนวยงานควรรวมมือและทําอยางจริงจัง เพ่ือใหเสร็จทันตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด
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การเตรียมความพรอม ควรจะมีเพ่ิมเติมใน เรื่อง การเจรจา ระบบกฎหมาย ระบบงบประมาณ
ระบบ MRV โครงสรางสถาบัน นโยบายและแผน ประสิทธิภาพการจัดการตนเอง ดานองคกร (ตัวชี้วัดในการ
ประเมินการทําตามขอตกลงปารีส ตัวชี้วัดในระดับองคกร)

งบ climate change สามารถนํามาทําเปนงบบูรณาการไดหรือไม ท้ังนี้อาจตองไปหารือกับ
กระทรวงการคลัง เชน กรณีโครงการหมอกควันและไฟปา
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รายช่ือผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การนําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใต

กรอบความตกลงปารีส”
วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

๑.ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.นายเสกสรร แสงดาว กรมควบคุมมลพิษ
๓.นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย กรมทรัพยากรน้ํา
๔.นายบุญสง ศรีเจริญธรรม กรมประมง
๕.นางสุกมล ประกอบชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
๖.คุณเบญจวรรณ ตันเจริญทรัพย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๗.นางสาวกนกภรณ คุณวัฒน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๘.นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๙.นางสาวกัณวีย ตระกูลแสง กรมวิชาการเกษตร
๑๐.คุณธนพร จันทรโสภา กระทรวงการตางประเทศ
๑๑.ดร.วิไลลักษณ เรืองรัตนตรัย กระทรวงสาธารณสุข
๑๒.นางสาวน้ําทิพย สรพิมพ กระทรวงสาธารณสขุ
๑๓.นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๔.นางสาวกาญนาวดี อําไพศรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๕.นางสาวศิรกาญจน ศรีเลขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๖.นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๗.นางสาวรวินทอร ดุลยเกษม สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ
๑๘.คุณชาญชัย โฉลกคงถาวร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๙.ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ
๒๐.นางสาววิภาดา อันล้ําเลิศ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๒๑.คุณศิษฏพงศ รัตนกิจ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๒๒.นายณภัทร อุยเจริญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๓.นายธนกร โสภณวิทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒๔.นางสาวอัมพรพรรณ วงษทาเรือ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๕.นางสาวรุงทิวา ตะติชรา สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๒๖.นายศุภณัฐ โชติวิทยธารากร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
๒๗.รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๘.นางสาวชลธิชา นิธิศสุทธิการ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
๒๙.นายธงชัย บุณยโชติมา หอการคาไทย
คณะท่ีปรึกษา
๓๐.ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๑.รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓๒.นายธีรชัย เก้ือเกตุ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๓๓.นางสาวอุษา บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๔.นางสกุลวลัย อูเงิน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๓๕.นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (focus group)
“การนําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือ

ภายใตกรอบความตกลงปารีส” วันพุธท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองศุภมิตร ช้ัน ๗ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๑
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม และสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟง
ความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๕ ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี
ขอนแกน สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสและพันธกรณีความตกลงปารีสจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จาก
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนการใหสัตยาบันในการเขาเปนภาคีความตกลงปารีส การประชุมครั้งนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๑ โดยมีสรุปประเด็นคําถามและการ
อภิปรายใหขอคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยการเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส รวมถึง
ปญหา อุปสรรค ขอกังวลตอความตกลงปารีส ดังนี้

ขอเสนอแนะ
ดานการลดกาซเรือนกระจก

๑. ภารกิจผูกพันกับความตกลงปารีส สําหรับประเทศไทยควรเปนการมองปญหาและวางแผนใน
ภาพรวม ท้ังในประเด็นดาน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยลดกาซเรือนกระจก  นอกจากนี้ในภาค
เกษตรกรรมซึ่งถือเปนภาคหลักของประเทศยังคงมีการใชสารเคมีสูง ดังนั้นการมองปญหาและการวางแผนใน
การดําเนินการท่ีครอบคลุมจึงตองพิจารณาความเชื่อมโยงท่ีทําใหพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง และตองพิจารณาท้ังระบบ
จนถึงสัดสวนของผูไดประโยชนสุดทายจากกลไกการผลิต

๒. มาตรการท่ีจะดําเนินการภายในประเทศ จะตองระบุไดวาหนวยงานรับผิดชอบหลักคือใคร และ
ตองเขาใจในบทบาทหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน และการเปนสวนหนึ่งของการทํางาน รวมถึงพิจารณาอุปสรรค
ของการดําเนินการ

๓. ประเทศไทยควรลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศและไมยอมขายคารบอนให
ตางประเทศ  เนื่องจากจะทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลวไมมีการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกจริงภายในประเทศ
ตน และจะดีตอโลกในการชวยกันลดซื้อคารบอนเครดิต เพ่ือใหทุกประเทศดําเนินการลดกาซเรือนกระจก
ภายในประเทศ คือ

๔. รัฐบาลยังไมใหความสําคัญกับภาคขนสงในเมืองใหญ จะเห็นเมืองใหญยังคงประสบปญหาเรื่อง
การขนสง หากมีการดําเนินการอยางจริงจังในเรื่องการขนสง  จะมีประโยชนในการพัฒนาประเทศและชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกไดเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งหากไมมีการดําเนินการในสวนนี้ ขอตกลงปารีสอาจจะไมไดบรรลุ
ในประเทศไทย
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๕. ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายกาซเรือนกระจก ควรมีการกําหนดเปาหมายการลดกาซ
เรือนกระจกใหแกภาคสวนตาง ๆ อยางชัดเจน วาเปาหมายท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐
หนวยงานใดจะลดกาซเรือนกระจกปริมาณเทาใด ประชาชนจะตองลดเทาไร ปาไมตองลดเทาไร และตองการ
เห็นงานท่ีเปนรูปธรรม พรอมกับมีงบประมาณท่ีสนับสนุนเพ่ือใหสามารถดําเนนิการไดทันที
ดานการสนับสนุนพลังงานทางเลือก

๑. การแกไขโดยการใชพลังงานทดแทนเปนแนวทางการการแกไขท่ีถูกตอง คือ มีการตั้งโรงงาน
เชื้อเพลิงชีวมวล แตควรมีมาตรการและควรกําหนดเกณฑในการปฏิบัติเพ่ือรองรับปญหาการลักลอบเขาไปตัดไม
ธรรมชาติ
ดานปาไม

๑. ภาคเหนือมีปญหาหมอกควันไฟปา จังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดทําศูนยไฟปาเพ่ือลดปญหา ทํา
ฝายชะลอน้ําบนดอย และรณรงคใหคนเชียงใหมรวมกันเพ่ิมพ้ืนท่ี ๗๒๐,๐๐๐ ไร เพ่ือคืนพ้ืนท่ีปลูกปา สิ่งเปน
ประโยชนท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

๒. การสรางพลังประชาชน การมีสวนรวมประชาชน โดยการดําเนินงานทางออมอาจไดผลดี เชน
ใหประชาชนมีการปลูกปาชุมชนและใหมีการจัดการตัวเอง และการจัดทําโซนนิ่งในการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน
ดานการปรับตัว

๑. ตั้งขอสังเกตวาถาอุณหภูมิสูงข้ึน จากท่ียุงลายฟกตัว ๕-๗ วันเหลือเวลาฟกตัวเพียง ๓ วัน ทําให
มีปริมาณยุงมากข้ึนและแพรกระจายเปนวงกวางข้ึน แลวประชาชนรูหรือไมวาเปนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการปรับตัวในดานตาง ๆ จะทําอยางไร  และจะปรับตัวอยางไร และอะไรท่ี
จะชวยใหเกิดการเรียนรูและเขาใจของประชาชน
กลไกการปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน

๑. การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ หลายองคกรมาสัมมนารับฟงความเห็นและใหขอเสนอแนะ
สผ. จึงควรทําหนาท่ีศูนยกลางในการรวบรวมการดําเนินงานไดหรือไม และเห็นวาในการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ควรใหทองถ่ินเปนผูดําเนินการ แมวาปจจุบันยังติดขัดในเรื่องกฎหมายท่ียังไมมีการกระจายอํานาจสูชุมชน แต
เห็นวาควรตองมอบอํานาจใหพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน

๒. บทบาทของสังคมและภาครัฐ (เอกชน ทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน) โดยไมตองรอภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนและดําเนินการภายในประเทศ เนื่องจากเรื่องสังคม เรื่องสิ่งแวดลอม ภาคสังคมเปนผูได รับ
ผลกระทบโดยตรง
ดานกฎหมาย นโยบายและแผน

๑. การดําเนินการรวมกันในการวางแผนไปสูการแกไขปญหาในทุกเรื่องนั้น กระบวนการคิดเปน
เรื่องสําคัญมาก การวางผังเมืองท่ีครอบคลุม และกําหนดแผนและผังสิ่งกอสรางโดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีสีเขียว และ
เนนสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอม และการวางแผนพัฒนาเมืองใหเอ้ือในการเกิดการสรางนวัตกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีสําคัญ บุคลากรของประเทศไทยจําเปนท่ีจะตองขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดแตในประเทศไทย กฎหมายยังไมเอ้ือในการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
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๒. การท่ีนายกรัฐมนตรีไปทําความตกลงเก่ียวกับสภาวะโลกรอนเปนเรื่องท่ีดี ปจจุบันในระดับ
ทองถ่ินเริ่มมีการดําเนินการแลวท้ังในเรื่องเมืองไรมลพิษ การกําจัดน้ําเสีย เมืองขยะเมืองพิชิตพลังงาน การ
เลือกใชพลังงานสะอาด และกิจกรรมของภาคประชาชนในการใชชีวิตประจําวันมีสวนในการกอใหเกิดกาซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะการใชพลังงาน แตเนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในชุมชนในองคกรเปลี่ยนไป อยางไรก็
ตาม ทองถ่ินสงเสริมใหมีวิถีปาชุมชน แตประชาชนตองคํานึงถึงเศรษฐกิจ และสิ่งท่ีจะตองดําเนินการตอไป คือ
เสนอใหมีนโยบายสวนกลางตองมีความชัดเจนและตอเนื่อง และเสนอใหมีการดําเนินการในการจัดทํา
ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสวนของทองถ่ิน และควรมีการบูรณาการของหนวยงานรวมกัน
เพ่ือลดความซ้ําซอนและใหเกิดการดําเนินการท่ีครอบคลุม

๓. การทําแผนระยะยาวจนครอบคลุมไปถึง ค.ศ. ๒๑๐๐ ประเทศไทยจะตองรูทิศทางของนวัตกรรม
ประเทศไทยมีการคาดการณนวัตกรรมในอนาคตหรือไม ในการจัดทําแผนการดําเนินการในอนาคต ใครเปน
ผูรับผิดชอบเพราะประเทศไทยเม่ือเปลี่ยนรัฐบาล แผนจะเปลี่ยน ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว
จากประสบการณเห็นวาประเทศมีการวางแผนท่ีดี จึงเสนอใหมีการออกกฎหมายชนิดหนึ่ง เพ่ือยืนยันใหมีการ
ดําเนินการอยางยั่งยืนไมมีการยกเลิกแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. ควรมีการบรรจุการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนวาระแหงชาติบรรจุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนทองถ่ินระดับชาติ จนไปถึงแผนระดับตําบล ซึ่งเปนแผนใน
ภาพรวมในการกําหนดกิจกรรม
ดานการศึกษาวิจัยและการเสริมสรางศักยภาพภายในประเทศ

๑. ตองมีการศึกษาใหทราบวาถาอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ๒ องศาเซลเซียส ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบ
อยางไรบาง เชน จะมีพ้ืนท่ีในตรงไหนท่ีเสี่ยงหรือสูญเสียพ้ืนท่ี ตองศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเพ่ือจะ
นําไปใชในการวางแผนและเผยแพรความรูใหทุกภาคสวนรับทราบเพ่ือใหทราบขอมูลท่ีชัดเจนและเปนการ
กระตุนใหเกิดการดําเนินการทุกภาคสวน

๒. เห็นดวยท่ีจะใหเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนวาระแหงชาติ และการเผยแพรขอมูล
สูสาธารณะใหกับทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญ องคการบริหารสวนตําบลควรชวยในการทําแผนงานงบประมาณ
และใชประชาชนมาเปนสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก การใหความรูกับชุมชุนในดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ บทบาทของสื่อมวลชนพยายามท่ีจะใหความรู ประชาชนมากนอยแคไหน ท้ังในเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ น้ํา วาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางไร

๓. เห็นวาการใหความรู เปนเรื่องสําคัญ การทําหลักสูตรเยาวชน เตรียมความพรอมกอนถึงป ค.ศ.
๒๐๓๐ ของประเทศไทยมีมากนอยแคไหน ประเทศไทยจะตองเรงเตรียมการกอน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยควรให
ความสําคัญในเรื่องการศึกษา สรางจิตสํานึกไปสูสังคมคารบอนต่ํา
ดานการสนับสนุนทางการเงิน

๑. กลไกทางการเงินของรัฐยังไมเอ้ือใหทองถ่ินสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือขอรับเงินทุนสนับสนุน
จากกองทุนระหวางประเทศไดโดยตรง เชน กองทุน Green Climate Fund ประเทศไทยยังไมสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนได ยกตัวอยางการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน รัฐบาลทองถ่ินตองการขอทุนสนับสนุนจากกองทุน
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สิ่งแวดลอมโลก แตติดขัดในการลงนามความตกลงรวม (MOU) ท่ีตองลงนามโดยระหวางรัฐบาล เนื่องจาก
รัฐบาลทองถ่ินไมสามารถลงนามไดดวยตนเอง และกระบวนการดําเนินการในประเทศไทยใชระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ ๑ ป ในการเสนอเรื่องผานคณะรัฐมนตรี ทําใหเสียโอกาสในการยื่นขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน Green Climate Fund จะเห็นวาขอกฎหมายจะเปนขอจํากัดอีกอยางหนึ่งท่ีจะขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนระหวางประเทศ
ดานการกีดกันทางการคา

๑. เรื่องมาตรการทางการคา (Free Tread) ควรมีการสนับสนุน “ไมสัก”เนื่องจากเนื้อไมมีสวน
สําคัญในการเก็บรักษาคารบอน และมีอายุการใชงานนาน ควรสนับสนุนใหปลูกใหถูกตองตามกฎหมายและ
สามารถนํามาสรางบานได ไมสักสําหรับการสรางบาน เก็บคารบอน ไวและบานไทยเปนภูมิปญญาชาวบาน
เปนรูปแบบการปรับตัวโดยยกใตถุนสูง เห็นควรเสนอเปนเครื่องมือใหมทางเศรษฐกิจ และเปนการเพ่ิม
ศักยภาพใหชุมชนและเครือขาย
ขอกังวล

๑. การดําเนินการเพ่ือลดกาซเรือนกระจกในภาคปาไม และ REDD+ ประเทศไทยมีนโยบายทวงคืน
ผืนปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม ซึ่งปจจุบันยังมีปญหา หากประเทศไทยเขารวมความตกลงปารีส ประชาชนมีขอกังวล
ในเรื่องของปาไมและบังคับใชกฎหมายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา

๒. กฎหมายเปนอํานาจของภาครัฐ ทองถ่ินไมมีอํานาจในการดําเนินการ จะตัง้ตนในการแกไขปญหานี้
อยางไร และมีทิศทางระดับโลกแลวแตกลไกภายในประเทศยังไมเอ้ือ มีปญหาอุปสรรค จะทําใหเกิดการพัฒนา
ท่ีมีการวางแผนพัฒนาจังหวัดโดยคํานึงถึงโครงสรางพ้ืนท่ีสีเขียวและการจัดการชุมชนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพได
อยางไร
คําถาม
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

๑. การท่ีประเทศไทยตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐ ประเทศไทยมีความพรอม
ในการดําเนินการหรือไม ดําเนินการในดานใดบาง และเปาหมายดังกลาวจะเพียงพอในการลดอุณหภูมิของโลก
ตามเปาหมายหรือไมและประเทศไทยมีแผนระยะยาว หรือแนวทางการดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสมของประเทศไทย (Roadmap) ท่ีชัดเจนแลวหรือไม

๒. การสงขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศท่ีตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐
ภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ ท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับเปาหมายป ค.ศ.๒๐๒๐ แตปจจุบันมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกสูง เปนการตั้งเปาหมายนอยไปหรือไม อีก ๑๐ ป ปริมาณกาซเรือนกระจกจะเพ่ิมมากข้ึน และกลไกของ
แผนเตรียมความพรอม ใครเปนคนรับผิดชอบ เสนอใหมีการแกโดยใชพ้ืนท่ีเปนหลัก และประเทศไทยมีความ
พรอมในการดําเนินการหรือไม จะมีกลไกในการกําหนดการขับเคลื่อนแผน และพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ
อยางไร

๓. การทํานาเกิดกาซมีเทน (CH๔) จะถูกกดดันดวยการทําฉลาก (Label) หรือไม และทําไมยังไมมี
การตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกภาคการเกษตร
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การกีดกันทางการคา
๔. สหภาพยุโรปวามีแนวโนมท่ีจะใชมาตรการท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับ IUU มาใชกับการดําเนินการ

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม ตอนนี้สหภาพยุโรปมีมาตรการอะไรมากดดันหรือไม
ตอบขอกังวลและขอซักถาม

๑. ในเรื่องของ REDD+ เปนความมุงม่ันในการดําเนินงานของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืชในการดําเนินงาน ปจจุบันไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนธนาคารโลก และถือเปนกาวยางท่ี
ดีท่ีเราไดหารือคุยกัน

๒. การกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก หรือ INDC ไมไดกําหนดเปาหมายภาคการเกษตร
และปาไม เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงทางอาหารเปนหลัก เนื่องจากประเทศไทยมีการปลอยกาซจากภาพพลังงานมากกวารอยละ ๗๐ และ
ประเทศไทยดําเนินการในภาคพลังงานและภาคขนสงเปนหลัก ซึ่งรวมถึงภาคการขน ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคอ่ืนๆ ศึกษาเปนขอมูลและมาตรการเปาหมาย ปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) กําลังศึกษาศักยภาพดานการเกษตร และภาคปาไม

๓. การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถแบงไดเปน ๒ ระดับ (๑) การเขาเปนสัตยาบันสาร/
พันธกรณี ซึง่เปนหนาท่ีท่ีประเทศไทยตองดําเนินการหากมีผลทางกฎหมายกับประเทศไทย (๒) กฎหมายท่ีจะ
ทําใหกลไกการดําเนินงานไปสูเปาหมายหรือการปรับขอเสนอทางดานนโยบาย/กฎหมาย ซึ่งจากการหารือใน
เบื้องตนไทยไมตองทํากฎหมาย แตจะตองปรับเพ่ือขับเคลื่อน ซึ่งเปนสิ่งท่ีเราตองทํา ยกตัวอยางกฎหมายท่ี
บังคับใหมีการรายงานกาซเรือนกระจก สผ.ใหความสนใจในระยะยาว จะออกเปนพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายรูปแบบใดก็ตามตองศึกษาและวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการดําเนินการตอไป

๔. การยังมีขอกังกลวารัฐบาลเปลี่ยน แผนเปลี่ยน มีความเปนไปไดท่ีจะเกิด สําหรับการดําเนินการ
ปจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เปนระยะเวลา ๓๕ ป ซึ่งมีเปาหมายในระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว และมีการติดตามการดําเนินการตามแผนระยะยาว หนวยงานสามารถเดินตามแผนนี้ นอกจากนี้การ
จัดทําแผนระดับประเทศ ยังประกอบดวยแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ระยะเวลาของแผนนาน ๒๐ ป และมีการจัดทําแผนทุก ๕ ป โดยการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูภายใตแผนนี้ และอยูในรัฐธรรมนูญรวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งแผนเหลานี้จะเปนประโยชนกับการดําเนินงานในอนาคต

๕. ประเทศไทยมีความเสี่ยงติด ๑ ใน ๑๖ ประเทศของโลก ซึ่งประเทศไทยใหความสําคัญในการ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับตาง ๆ ทําใหประเทศไทยจําเปนตองวางแผน
เตอืนภัยและการปรับตัวลวงหนา

๖. ขอกังวลของประเทศไทยท่ีควรมีการวางแผนระยะยาวนั้น การดําเนินการตามความตกลงปารีส
จะอยูในแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความครอบคลุมอยูแลว ถาเราดําเนินการ จะได
ประโยชนจากการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว ซึ่ง NAMA จะเปนการลดกาซเรือนกระจกเพียงอยาง
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เดียว แตความตกลงปารีสจะใหความสําคัญท้ังการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว นอกจากนี้ สผ. ไดให
ความสําคัญกับการปรับตัว เนื่องจากอยูระหวางการจัดทําแผนการปรับตัวแหงชาติ (National Adaptation
Plan :NAP) แตเนื่องจากภาคียังไมไดกําหนดวาจะใชกลไกใดเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายความตกลงปารีส ซึ่งอยู
ระหวางการเจรจาเพ่ือหาความตกลงรวมกันตอไป

๗. การปรับตัวของภาคประชาชน การขับเคลื่อนในการดําเนินการตองดูภาครัฐ ถารัฐขับเคลื่อน ถา
แผนดี นโยบายดี ถารัฐบาลเปลี่ยน กฎหมายไมเปลี่ยน จะเปนอยางไร และสะทอนใหเห็นอีกมุมมองหนึ่งวา
ควรวางน้ําหนักภาคสื่อ สังคม และผูบริโภค ท่ีสามารถดําเนินการไดโดยไมรอภาครัฐ และอาจใชภาคประชา
สังคมในการกดดันภาครัฐเพ่ือใหเกิดการดําเนินการของภาครัฐ การขับเคลื่อนโดยใชกลไกภาครัฐเพียงอยาง
เดียว จะทําใหเกิดขอจํากัดทุกอยางจะขยับ ดังนั้นควรมีการพัฒนาแบบองครวม พิจารณากฎหมายและการใช
กลไกภาครัฐในการบังคับใชกฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายของภาครัฐจะชวยใหสามารถดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองการแกไขปญหาภายในประเทศไทย เชน ในกรณีของการแกไขปญหา IUU และปญหาการคามนุษย

๘. ประเทศไทยตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกไมต่ํา ประเทศไทยจะตองทบทวนและสง
เปาหมายทุกๆ ๕ ป โดยจะตองมีเปาหมายท่ีสูงข้ึนและทาทายข้ึน ตอนนี้ประเทศไทยสามารถลดกาซเรือน
กระจกไดรอยละ ๑๐ จากเปาหมาย NAMA แลว

๙. โดยสวนใหญแลวกลไกทางการคามักเปนกลไกท่ีนํามาใช ซึ่งเอกชนมีบทบาทสําคัญถาเปน
มาตรการทางเศรษฐกิจ เชน IUU เก่ียวของกับการคา สงผลไหสงสินคาไมได มาตรการอะไรท่ีกระทบกับเงินใน
กระเปา ตัวอยางเชน FRET มาตรการทางการคาเปนมาตรการท่ีใชไดผลมากท่ีสุด เนื่องจากจะเปนปจจัยท่ี
คํานึงถึงการแขงขัน ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในดานเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตองข้ึนอยูกับขอกําหนดของ WTO
ในสวนของสหภาพยุโรปเองจะเปนเรื่องของการขายสินคาจะตองมีฉลากแสดง Carbon foot print ในเรื่อง
ของการบินจะมี Carbon offset ซึ่งถือเปนมาตรการการคาอีกอยางหนึ่ง โดยอยูระหวางรอผลการพิจารณา
ขอกําหนดจาก ICAO และ IMO จะเห็นวาทิศทางโลกกําลังเปลี่ยน กรอบการดําเนินการธุรกิจตองเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

๑๐. ประเทศไทยไมตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพราะการลดกาซ
เรือนกระจกในภาคการเกษตรจะสงผลกระทบในระดับรากหญา ไมเฉพาะนายทุน แตรวมถึงเกษตรกรท่ัวไปท่ี
เปนประชากรสวนใหญของประเทศดวย และในความตกลงภายใตอนุสัญญาฯ ในการตกลงจะบอกวาตองไม
กระทบกับความม่ันคงทางอาหาร ประเทศไทยจึงไมกําหนดเปาหมายดานการเกษตร เนื่องจากประเทศไทย
ตองการศึกษาขอมูลท่ีชัดเจนกอนท้ังองคความรูภายในประเทศและความผูกพันระหวางประเทศ  และในการ
จัดทําแผนการปรับตัวแหงชาติ ไดมีการรวบรวมคลังความรู มีการทําแผนระดับทองถ่ิน จนไปถึงการบูรณาการ
เพ่ือจัดทําแผนระดับชาติ ทุกวันนี้ปญหาการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศเปนปญหาท่ีทุกคนทุกภาคสวนไดรับ
ผลกระทบ ถาเราไมรวมมือกันจะสงผลเสียมากกวาผลดี จะทําอยางไรใหทุกภาคสวนมีความตระหนักในเรื่องนี้
ฉะนั้นจะทําใหรัฐบาลท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไมสามารถยกเลิกได

๑๑. สําหรับปญหามลพิษขามชาติ ประเทศไทยมีคณะทํางานอาเซียนท่ีหารือกันเรืองหมอกควันไฟ
ปาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีทาทีรวมกันและคณะทํางานอาเซียนดานการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดจัดทําแถลงการณรวมอาเซียนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได
กลาวถอยแถลงในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย
และไดชี้แจงวาในทุกเรื่องท่ีภาคประชาสังคมใหความสนใจ สามารถผลักดันใหสําเร็จได

๑๒. ภาคประชาสังคมจะตองกดดันภาครัฐ ซึ่งบางครั้งไมตองใชกฎหมาย ขอฝากมาตรการในการ
เพ่ิมแหลงดูดซับ ซึ่งหากมีผูสนับสนุนและสามารถทําไดทันทีจะชวยใหสามารถดําเนินการไดดีข้ึน

กลาวสรุปขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอกังวลท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาถึงสิ่งท่ีประเทศไทยตองทํา
เพ่ือเตรียมการสําหรับความตกลงปารีส ดังนี้

๑. การเผยแพรความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความ
ตกลงปารีสทุกระดับ เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย

๒. ประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการและกลไก
การดําเนินการภายในประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีประเทศตั้งไว

๓. ความตกลงปารีสจะทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนประโยชนในระยะยาว โดย
การดําเนินการตามความตกลงปารีส ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ เปนแผนรองรับในการกําหนดกรอบการดําเนินการ

๔. ความตกลงปารีสไมไดเปนวาระแหงชาติแตเปนวาระโลก ประเทศไทยเราไมไดทําเพ่ือตอบโจทย
โลกอยางเดียว แตทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวม (co benefit) และผลประโยชนในหลายทาง
(multibenefit)

๕. บทบาทของสังคมและภาครัฐ (เอกชน ทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน) โดยไมตองรอภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนและดําเนินการภายในประเทศ

๖. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระบวนการและขอมูลขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินและการปรับแกไขกฎหมายบางสวนเพ่ือใหมีกลไกในการดําเนินงานตอไปได

๗. องคการปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองทําอยูแลว แตตองเพ่ิมความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ในและตางประเทศ

๘. การรองรับการลงทุนเพ่ือใหเกิดผลประโยชนรวม
๙. ขอเสนอท่ีตองทําใหเกิดความเกิดความเปนจริง คือ การบูรณาการแผน และ การบูรณาการใหนํา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาไปอยูในทุกแผน
๑๐. ขอติดขัดเรื่องกฎหมาย การพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหเปนประโยชนตอการ

พัฒนาท่ียั่งยืน
๑๑. การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายท่ีออกมาจากรัฐบาล จําเปนตอง

ไดรับ  ความรวมมือกับประชาชนทุกคน เพราะประชาชนเปนผูไดรับผลประโยชนหรือไดรับผลกระทบจาก
นโยบาย การจัดทํารางแผนปฏิบัติการรองรับความตกลงปารีสจะอยูบนพ้ืนฐานกระบวนการมีสวนรวมของผูท่ี
เก่ียวของทุกฝาย
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๑
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม



ภาคผนวก ๓-๕๙

สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๒
วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเดอะที ชั้น ๓ พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดชลบุรี

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม และสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟง
ความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๕ ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี
ขอนแกน สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสและพันธกรณีความตกลงปารีสจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จาก
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนการใหสัตยาบันในการเขาเปนภาคีความตกลงปารีส การประชุมครั้งนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๒ โดยมีสรุปประเด็นคําถามและการ
อภิปรายใหขอคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยการเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส รวมถึง
ปญหา อุปสรรค ขอกังวลตอความตกลงปารีส ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ดานการลดกาซเรือนกระจก

๑. ขอหวงใยประเด็นการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก พบวาปจจุบันอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ๐.๘๕ องศา
เซลเซียส และอีก ๘๕ ปขางหนา หากยังมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับท่ีเราทําอยู ประชาคมโลก
จะหยุดยั้งการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกไดทันหรือไม และเห็นดวยกับการสรางเสริมความเขาใจของทุกคนใหมี
ความตระหนักรวมกันและไดเสนอแนวทางการคัดแยกขยะลดตนตอขยะไดถึงรอยละ ๘๐ ท้ังนี้ เห็นวาการเผา
เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ เชน ขยะเปยก ควรหาวิธีการจัดการอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ
ดานการสนับสนุนพลังงานทางเลือก

๑. การมองปญหาและแกไขปญหาควรมองใหครอบคลุมท้ังระบบ ตลอดจนการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงประเทศตองใชอุปสรรคมาเปนโอกาส ท้ังนี้การแกปญหาของประเทศไทยมักจะมองเปนราย
เหตุการณ ควรคิดเปนวงจร ปจจุบันมีปญหาการลักลอบท้ิงขยะอยูมากในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จะทําอยางไรจึง
จะเปลี่ยน และเห็นวาควรมีการสนับสนุนใหเกิดการผลิต ไบโอพลาสติก ไบโอโฟม ไฟฟาชีวมวล และสงเสริมใน
เรื่องของพลังงาน ทุกชุมชนใชพลังงานและมีของเสีย ดังนั้นจึงควรคิดระบบท่ีสามารถนํากลับมาใชเปนพลังงาน
ดานปาไม

๑. ควรมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีภาคปาไม เนื่องจากจะชวยดูดซับกาซเรือนกระจกและลดปริมาณกาซเรือน
กระจกไดดี แตปญหาปจจุบันท่ีเกิดข้ึนกับภาคปาไม คือการเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตร ท่ีมีการทําลายปาไม และภาค
เกษตรปลอยกาซมีเทนปลอยมีเทน ซึ่งเปนกาซท่ีมีศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอนเม่ือเทียบกับกาซ
คารบอนไดออกไซดถึง ๒๓ เทา จึงควรจัดการในภาคเกษตรกอนภาคอุตสาหกรรม

๒. การจัดการปาไมท่ีรัฐใชมาตรการท่ียึดคืนพ้ืนท่ี แตยังไมมีแผนฟนฟูพ้ืนท่ีท่ียึดคืนไดแลววาจะมีการ
จัดการ หรือดําเนินการอยางไร
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ดานเกษตรย่ังยืน
๑. นโยบายของรัฐในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมสอดรับกับการสงเสริมใหเกิดการทําเกษตรแบบ

ยั่งยืน เชน ประกาศพ้ืนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปในพ้ืนท่ีการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยน
วิถีเกษตรอินทรีย ตัวอยางเขาหินซอน เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ อยากใหมีหนวยงานท่ีลงมาชวยแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ี อาทิ เรื่องผังเมือง และควรมีนโยบายภาครัฐท่ีออกกฎหมายภาครัฐเพ่ือคุมครองพ้ืนท่ีเกษตร
กลไกการปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน

๑. ภาคเกษตรกรมีการทําพ้ืนท่ีตนแบบของสวนเกษตรอินทรียและมีการเก็บขอมูลภายในชุมชน และ
มีการคัดแยกขยะในชุมชน การมีขอมูลในชุมชนจะชวยใหเกิดการรับรูและตระหนักรวมกัน การสรางองค
ความรูความเชื่อม่ันในชุมชนเปนเรื่องสําคัญ การพัฒนาในชุมชนจะเริ่มมีศักยภาพ ชุมชนตองการอะไร ชุมชน
ตองการรับรูการถายทอดขอมูลใหถึงชุมชน หากชุมชนเขาใจ ชุมชนเลิกเผาขยะ เกษตรกรใหความรวมมือ
ชุมชนเรารูวาเกิดจากอะไรแตภาครัฐตองกระจายความรูใหเขาถึงชุมชน
ดานกฎหมาย นโยบายและแผน

๑. นโยบายการจัดการขยะ
๑.๑ การจะเขารวมกับความตกลงปารีส ควรจะแกไขและปรับปรุงปญหาเกาในประเทศใหดีกอน ใน

ดานนโยบาย อาทิ การคัดแยกขยะเปนสิ่งท่ีดีตอสิ่งแวดลอม แตรัฐบาลไมมีนโยบายจัดสรรงบประมาณลงไป
ชวยชุมชนเพ่ือเปนการลดตนทาง ปลอยใหขยะเพ่ิมปริมาณจนเปนวาระแหงชาติ เชน อุตสาหกรรม เกษตร
เชิงเดี่ยวมีปญหามากในการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งไดกลายเปนปญหามลพิษ ท้ังปญหาสารพิษในแหลงน้ํา
น้ําขยะซึมลงใตดิน ประชาชนไดรับสารพิษ

๑.๒ ปญหาขยะและกระบวนการกําจัดขยะ เห็นวาการทําสัญญากับนานาชาติ ในภาพรวมประเทศ
ไทยเคยมีความตกลง Polluter Pays principle หรือหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย การนํามาใชในประเทศ
เพ่ือใหเกิดความตระหนัก เพ่ือใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเปนหลัก แตไม
เคยนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย มาปฏิบัติ ไมเคยถอดบทเรียน หากตองการใหเกิดการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกใหมากใหทําแผนปฏิบัติการ เชน ในการจัดการขยะ กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหจัดทําท่ีรวบรวม
ขยะของเสียอันตรายชุมชนละ ๑ แหง คําถามคือ ๑) รวบรวมขยะแลวนําไปไหน ภายใต Road map มี
กระบวนการกําจัดขยะอยางไรและมีนโยบายอยางไร ๒). การจัดการขยะ จะมีกระบวนการหรือการดําเนินการ
ท่ีชัดเจนอยางไร

๑.๓ ภาคสวนท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานในดานการจัดการขยะ ควรชวยกันทํา
และรวมมือกันแกไขปญหา และสนับสนุนใหเกิดการวิจัยเพ่ือใหเกิดความรูลงสูภาคประชาชนหรือหาบทบาท
ของหนวยงานวาจะชวยสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการไดอยางไร เชน ในสวนของจังหวัดยังตองการให
สถาบันการศึกษาชวยในการวิเคราะหตันคารบอนในรายกิจกรรม เพ่ือใหประชาชนทราบวาควรทําหรือไมทํา
กิจกรรมใดเพ่ือชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือการคิดเทคโนโลยีการเปลี่ยนจากฝงกลบเปนเทคโนโลยี
เตาเผาขยะสําหรับชุมชน
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๒. การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมสอดคลองกับการสงเสริมดานเกษตรเกษตรอินทรีย
๒.๑ การพัฒนาควรบูรณาการในทุกมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ท่ีผานมาเนน

การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีกินมีใช แตไดสงผลกระทบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมพัฒนามากจนทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ถึงเวลาแลวท่ีจะตองใชเวลาท่ีเหลือ
กลับมาฟนฟูสิ่งแวดลอม ความเจริญและการพัฒนาเมืองมีไดแตตองมีการพัฒนาอยางพอเพียง พัฒนาแลว
สิ่งแวดลอมอยูได ตองพัฒนาท่ีเปนไปในทิศทางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒.๒ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท่ีมุงสูระบบเศรษฐกิจมีเปาหมาย ๑๐ โครงการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการขยายตัวไดตามความเหมาะสม
และในปจจุบันมีปญหาอยางยิ่งในเรื่องการแยงชิงน้ําในพ้ืนท่ีเกษตร ภาครัฐควรคํานึงถึงภาคการเกษตร
นโยบายของรัฐท่ีเกิดข้ึนสงผลตอการทําเกษตรอินทรยี ประชาชนไมเกิดความม่ันใจถามีการพัฒนาเกิดข้ึน และ
ประชาชนยังไมเห็นนโยบายและผลการศึกษา ในการแกไขปญหาจะตองมีกระบวนการศึกษา การผลักดัน
แนวคิดระบบเกษตรนิเวศ ควรมีการควบคุมอุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือใหเปนธรรม และใหมีการกําหนดใน
พ้ืนท่ีแนวเขตอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน
ดานเทคโนโลยี
ดานการศึกษาวิจัยและการเสริมสรางศักยภาพภายในประเทศ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๑. ยังมีความเขาใจไมถูกตองของประชาชนในเรื่องของกาซเรือนกระจกท่ีไมไดมีเพียงแคกาซ
คารบอนไดออกไซดเทานั้น แตยังมีองคประกอบอ่ืน ไดแก ไอน้ํา ไฮโดรฟลูออโรคารบอน HFC-R๓๒ ในแอร
และกาซอ่ืน ๆ

๒. การพัฒนาคน ควรมีการเปลี่ยนคานิยมใหคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชเทาท่ีจําเปนและใชอุปกรณ
ใหมีอายุการใชยาวนานข้ึนเพ่ือใหคารบอนฟุตปริ้นอยูกับเรานานท่ีสุด

๓. ปจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป มีความโลภเกิน อยูในสังคมอยากมีอยากไดไมมีท่ี
สิ้นสุด ทางแกไขคือตองใหประชาชนมีความตระหนักรู เพ่ือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหรูจักพอ
ขอกังวล

๑. กฎหมายมีผลบังคับใชไดหรือไม เรื่องขยะจะมีกฎหมายออกมารองรับไดหรือไม และกังวลใน
เรื่องการเอ้ือผลประโยชน เนื่องจากตองตั้งโรงขยะในท่ีเหมาะสม ตองฟงเสียงประชาชน การสรางโรงขยะใน
ขณะท่ีกฎหมายยังไมออก กลายเปนชนวนใหประชาชนมาทะเลาะกับนายทุน
คําถาม

๑. การอนุญาตใหมีการซื้อขายคารบอนได ประเทศท่ีซื้อคารบอนเครดิตไมไดลดกาซเรือนกระจก
จริง เชน อินโดนีเซียขายคารบอนเครดิตใหยุโรป ระบบดังกลาวจะชวยใหเกิดการลดกาซคารบอนไดออกไซด
ไดจริงหรือไม

๒. การพัฒนาตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เปาหมายตอบโจทยความตกลงปารีส
หรือไม
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๓. การลงนามในความตกลงปารีส ประเทศใหญ เชน จีน สหรัฐอเมริกา มีแนวโนมท่ีจะลงนาม
หรือไม หากประเทศไทยใหลงนามและประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนมากยังไมเขารวมความตกลง
ปารีส ประเทศไทยตองรีบรอนไปทําหรือไม อะไรท่ีเปนประโยชนจะตองมีการแลกเปลี่ยน และประเทศไทย
ตองแลกกับอะไรบาง หากใหสัตยาบันตอความตกลงปารีส จะมีผลผูกพันกับประเทศไทยอยางไร ผูบริหาร
ตองการสรางความผูกพันในประเทศไทย วันนี้คนท่ีทราบเรื่องความตกลงปารีสมีนอยมาก และยังไมทราบวาได
ผลประโยชนมากนอยแคไหน และจะผูกพันกับประเทศไทยอยางไร
ตอบขอซักถาม

๑. ในการใหสัตยาบันสารพิธีสารเกียวโต เนื่องจากมีผลผูกพันกับประเทศและสหรัฐอเมริกามี
นโยบายวาหากไมสามารถบังคับกับประเทศอ่ืน ๆ ใหลดกาซเรือนกระจกอเมริกาจะไมลงนามความตกลง แต
สถานะในขณะนี้ สหรัฐอเมริกาอยูในชวงท่ีประธานาธิบดีไดลงนามความตกลงปารีสท่ีมีประเทศถึง ๑๗๕
ประเทศไดรวมลงนามแลว จึงมีความเปนไปไดท่ีสหรัฐอเมริกาจะเขารวมในความตกลงปารีส

๒. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคปาไมปลอยเพียงรอย ๑๗ ภาค
พลังงานปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดถึงรอย ๗๓ ภาคพลังงานจึงเปนภาคท่ีจะตองจัดการกอน และภาคขนสง
และอาคารจะคิดรวมอยูในภาคพลังงานดวย และภาคเกษตรมีความออนไหวสําหรับประเทศไทยและประเทศ
ไทยยังมีขอมูลการศึกษาไมครบถวน ปจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการศึกษาภาคเกษตร อุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รับผิดชอบในขอบเขตของการปลอยกาซเรือนกระจก

๓. การกําจัดขยะ และพ้ืนท่ีปาไมในชลบุรีการลดปาไมลง อดีตไมวิกฤตเพราะมีพ้ืนท่ีปาไมมาก
มีอุตสาหกรรมนอย การปลอยกาซเรือนกระจกนอย ปจจุบันการปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน บอขยะเยอะ
และมีสถานภาพ ๒๙ บอท่ีใกลเต็มหมดแลว อยางไรก็ดี ชลบุรีใชแนวทางแกไขปญหาตามขอสั่งการของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีกําหนด road map ในดานการจัดการขยะดังนี้ ๑) การกําจัดขยะเกาซึ่งใน
พ้ืนท่ีกําจัดไดไมมาก ๒) ขยะใหมจํานวน ๒,๔๐๐ ตัน/วัน ขยะเมืองพัทยาสงกําจัดท่ี บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด
(มหาชน) เทานั้น ขยะท่ีอ่ืน ตองท้ิงท่ีบอขยะ และขยะท่ีสะสมมีการปลอยกาซมีเทนสูง และมีเทนมีปริมาณการ
ปลอยคารบอนเปน ๒๓ เทา ศักยภาพของชลบุรีมีศูนยกําจัดขยะเพียง ๔ แหง สถานีขนถายขยะ ๗ แหง ใน
การบริหารจัดการท้ังจังหวัด

๔. การคัดแยกขยะท่ีตนทางจะสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน สํานักงานกองทุน
สิ่งแวดลอมไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนท่ีตนทาง ใหจังหวัด
ประชาสัมพันธใหเทศบาล มาดําเนินการใน ๑๐ พ้ืนท่ี โดยสนับสนุนงบประมาณท่ีละสี่แสนบาท ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรีดําเนินการแลว ๑๐ พ้ืนท่ี แตคาดวาจะขยายผลตอไป (ชลบุรีมีเทศบาลจํานวน ๙๙ แหง ) ในสวน
ของบอขยะท่ีมีน้ําขยะซึมออกมา ยอมรับวามีปญหาผารองขยะชํารุดทําใหซึมลงดิน รัฐบาลกําหนดมาตรการใน
การปฏิบัติจํานวน ๔ ขอ คือ กําจัดขยะเกา จัดการขยะใหม สรางระเบียบ โดยมีกฎหมายท่ีชวยในการบริหาร
จัดการขยะ เชน พรบ.รักษาความสะอาด เก็บซากวัสดุอิเล็กทรอนิกส และสุดทายคือ การสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
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๕. การจัดการขยะ มีการรณรงคลดขยะท่ีตนทาง ซึ่งการดําเนินการในชวงแรกเปนภารกิจภายใต
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีนโยบายใหทองถ่ินทําโครงการเสนอเขามา แตมีแคบางทองถ่ินยื่นขอ
โครงการเขามา ตอมามีการปรับเปลี่ยนโครงสรางราชการจึงเปลี่ยนอํานาจหนาท่ีมาอยูภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเขามา
ดําเนินการ ปจจุบันยังมีการสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้อยู แตมีโครงการเสนอเขามานอย จึงสนับสนุนเปน
วิทยากร และการเผยแพรขอมูลความรูแทน บางครั้งมีเงินงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืนเขามาเพ่ือ
สนับสนุนการทํากิจกรรมแตบางทองท่ีไมรับ ในสวนของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เปนสวนหนึ่งของ
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีนโยบายมาตลอดท้ังทางภาคเอกชน เกษตร
ประชาชน เชน เรื่องการกําจัดขยะ แตปจจุบันยังพบวาในพ้ืนท่ีในสวนภูมิภาคยังมีปญหาในการเก็บเงินจาก
การท้ิงขยะจากครัวเรือน และยอมรับวาในพ้ืนท่ีชลบุรี ระยอง มีปญหาขยะลนบอ การมีปญหาในการขยะลน
บอ มีปจจัยอ่ืนในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถแกไขได เชน การเมืองทองถ่ิน ปจจุบันสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคทําเรื่อง
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเรื่องขยะกองท้ิงหรือแอบเผาทําลายจํานวนมาก จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีเขาหินซอนมี
โรงงานรับกําจัดการขยะจากชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ

๖. ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาขยะ และเกษตรอินทรีย ทุกคนจะตองมาชวยกันคิดวาจะเปลี่ยนแปลง
หรือเชื่อมโยงประเด็นปญหาในการลดกาซเรือนกระจกไดอยางไรบาง

๗. สําหรับความตกลงปารีส ไมวาประเทศไทยจะดําเนินการหรือไมดําเนินการกับความตกลงปารีส
ความตกลงนี้จะตองเดินหนา กลไกตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะตองไมสงผลกระทบตอผลผลิตอาหาร ความตกลงปารีส
เปนสิ่งท่ีนานาประเทศสรางรวมกัน แตกลไกท่ีเกิดข้ึนจากเวทีโลกอาจจะไมเพียงพอ อาจตองเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ การดําเนินการภายใต
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
ท่ีมีการขับเคลื่อนท้ังในเรื่องมาตรการ การสงเสริมการดําเนินการ แตข้ึนอยูกับวาจะมีการขับเคลื่อนอยางไร
ตองทําจริง และมีบันทึกเพ่ือใหมีการตรวจสอบได ในสวนของการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายในประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก จะตองรายงานนายกรัฐมนตรี
เพ่ือทราบความกาวหนาในการดําเนินการทุกเดือน และรายงานถึงคณะรัฐมนตรีตอไป และมีหนาท่ีรายงานสู
ประชาคมโลกในสวนของการดําเนินการตามเปาหมาย INDC และทบทวนทุก ๕ ป ท่ีตองรายงานดีข้ึน ซึ่งจะมี
การขับเคลื่อนในประเทศไทยเอง

๘. ปญหาสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอนเปนปญหาระดับโลกท่ีนานาประเทศใหความสําคัญ แมวา
กาซเรือนกระจกท่ีประเทศไทยปลอยจะเปนคารบอนไดออกไซด และมีเทน แตโดยภาพรวมแลวประเทศไทย
ปลอยไมถึงรอยละ ๑ เม่ือเทียบสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกของท้ังโลก แตบริบทโลกมุงสูการพัฒนา
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การท่ีประเทศไทยเขาไปรวมกับความตกลงปารีสเพ่ือไมใหประเทศไทยเสีย
ประโยชน แตเราจะไดประโยชนจากความตกลงปารีสในเรื่องอะไรไดบาง

๙. ปาไมคือตนน้ํา ตองรักษาปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ขอเงินสนับสนุนจาก
กองทุนธนาคารโลก (World bank) มาพัฒนางานวิจัย และเปนสวนหนึ่งท่ีตองทําใหดีข้ึน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
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ก็ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง และขอมูลปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาของไทย ปจจุบันมีพ้ืนท่ีปารอยละ ๔๐
สามารถใชประโยชนไดรอยละ ๑๕ เปนเขตอนุรักษรอยละ ๒๕ แตตองไมใหความตกลงปารีสเปนอุปสรรคใน
การอนุรักษและจัดการพ้ืนท่ีปา และการดําเนินการภายในประเทศท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดท่ีแตละภาคสวน
ตองลดกาซเรือนกระจกเทาไรเพ่ือมุงไปสูการลดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก และเห็นดวยกับพระครูประโชต
ธรรมมาภิรมท่ีมองการพัฒนาในอนาคตเปนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบปลอยคารบอนต่ํา

สรุปขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอกังวลท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาถึงสิ่งท่ีประเทศไทยตองทําเพ่ือ
เตรียมการสําหรับความตกลงปารีส ดังนี้

๑. ถากาซเรือนกระจกยังเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เราตองดําเนินการเพ่ือไมใหมีการปลอยกาซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึน แตท้ังโลกปลอยกาซเรือนกระจกมากกวานี้ หากมีการซื้อขายตลาดคารบอนขามประเทศ แตยังคงมี
การปลอยกาซเรือนกระจกมาก สิ่งท่ีทําไดคือตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแลวจะสงผลดีข้ึนจริง
หรือไม

๒. การสงเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก ไมไดหมายความวาประเทศไทยหยุดการพัฒนา การลด
กาซเรือนกระจกของประเทศไทยจะมองวา ถาปลอยกาซเรือนกระจกตามปกติโดยไมมีมาตรการปองกันปลอย
เทาไร ซึ่งจากการคํานวณพบวาประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจก ๕๕๕ ลานตันคารบอนเทียบเทาในป
เปาหมาย (ค.ศ. ๒๐๓๐) แตหากใชมาตรการภายในประเทศประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจกเพียง ๔๔๔
ลานตันคารบอนเทียบเทาในปเปาหมาย ซึ่งลดปริมาณกาซเรือนกระจกได ๑๑๑ ลานตันคารบอนเทียบเทาในป
เปาหมาย ซึ่งประเทศไทยจะมีการศึกษาในการกําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการในประเทศตอไป

๓ การสรางความตระหนักรู สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีพันธกิจหลักในการประชาสัมพันธเรื่องความตกลงปารีส การสื่อสารขอมูล
ขาวสารใหเขาถึงทุกภาคสวน โดยมองระยะยาวและดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหเกิดความรูดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือโลกกาวหนา ลูกหลานประชาชนไทยตองมีความรูและเตรียมพรอมกับเรื่อง
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. มลพิษอุตสาหกรรม ปญหาการจัดการขยะ จะมีการออกแบบความตกลงปารีสใหเปนประโยชน
ในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไดอยางไร
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๒
วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเดอะที ชั้น ๓ พัฒนากอลฟคลับแอนดรีสอรท จังหวัดชลบุรี

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๓
วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองคอนเวนช่ัน ๓ ช้ันล็อบบ้ี

อวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม และสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟง
ความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๕ ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี
ขอนแกน สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสและพันธกรณีความตกลงปารีสจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จาก
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนการใหสัตยาบันในการเขาเปนภาคีความตกลงปารีส การประชุมครั้งนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๒ โดยมีสรุปประเด็นคําถามและการ
อภิปรายใหขอคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยการเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส รวมถึง
ปญหา อุปสรรค ขอกังวล และขอเสนอแนะ ตอความตกลงปารีส ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ดานการลดกาซเรือนกระจก

๑. ความตกลงปารีสมีท้ังสิ้น ๒๙ มาตรา ท่ีมีความสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการในประเทศมี
มาตรา ๒ (วัตถุประสงค) มาตรา ๔ (การลดกาซเรือนกระจก) มาตรา ๕ (การดําเนินการภาคปาไมและ
REDD+) มาตรา ๖ (Cooperative Approach) มาตรา ๙ (การเงิน) มาตรา ๑๐ (เทคโนโลยี) มาตรา ๑๒ (การ
สรางความตระหนักและการศึกษา) และมาตรา ๑๓ (ความโปรงใส) ในมาตรา๔ การลดกาซเรือนกระจก
ประเทศไทยตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐-๒๕ ดําเนินการในการบังคับใชใหเปนตามแผน
ไดอยางไร เห็นวาในการลดกาซเรือนกระจกควรเนนในสวนของภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงานท่ี
เปนภาคหลักในการปลอยกาซเรือนกระจก เพราะหากมุงหวังใหลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรเปนไปได
ยาก เนื่องจากปจจุบันโครงสรางพ้ืนฐานเชนระบบชลประทานยังไมเพียงพอ

๒. เปนเรื่องท่ีดี ท่ีรวมกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตการกระทําดังกลาวไมไดเปนการ
แกปญหาท่ีตรงจุด เนื่องจากอีกดานหนึ่งเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ท่ีมีการตัดไมทําลายปา) นโยบายในบาง
ประเทศไมใหมีการทําเหมืองถานหินตอหรือทุบเข่ือนท้ิง จากประสบการณทํางานปญหาปาไมและท่ีดิน ไทยยัง
ไมพรอม แนวนโยบายยังไมมีความชัดเจนและมีการรุกล้ําสิทธิมนุษยชน การลดกาซเรือนกระจกแลวใหคนออก
จากปา กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวคิดอยางไร ไทยมีการถือครองท่ีดินท่ีเปน
ธรรม นโยบายทวงคืนผืนปา ทําใหคนสูญเสียท่ีทํากินและเปนคดี ๒๓๒ ครอบครัว และไดรับผลกระทบจาก
การตัดฟนยาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) มีแผนรองรับอยางไร

๓. ในภาคอุตสาหกรรม มีการทํา CSR ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดีข้ึนจริงหรือไม และเปนไปไดควร
มีการลดกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
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ดานการสนับสนุนพลังงานทางเลือก
๑. ในเรื่องของพลังงานมีนโยบายรัฐมานาน เชน พลังงานแสงอาทิตย แตยังไมสามารถดําเนินการได

ในวงกวาง ถาจะลดกาซเรือนกระจก ตองพัฒนาพลังงานทางเลือกใหมากข้ึน
ดานปาไม

๑. ในการดําเนินการภาคปาไมเห็นวาควรเปนสิ่งท่ีตองทําแตตามความตกลงประเทศไทยจะไดรับ
เงินสนับสนุนเม่ือดําเนินการเสร็จแลว

๒. การบริหารจัดการปาไม ตองคํานึงถึงความเปนอยูของภาคประชาชนดวย การรุกพ้ืนท่ีนาน
ภาคใต และอีสานอีกครึ่งภาคเปนเพราะวิถีชีวิตของประชาชน การดําเนินการตามความตกลงปารีสจะตอง
คํานึงถึงความเปนธรรมและตองจัดการใหเกิดความเปนธรรม โดยการดําเนินการตามความตกลงปารีสจะตอง
เอ้ือใหเกิดการจัดการรวมกัน
ดานเกษตรย่ังยืน

๑. ภาครัฐควรสงเสริมใหเกิดการทําเกษตรอยางยั่งยืน เพราะจะเปนประโยชนกับเกษตรกรท้ังใน
ดานตนทุนการผลิต สุขภาพ และยังชวยในการลดกาซเรือนกระจกจากการลดการใชยาคาแมลง และสารเคมี
ท่ีเปนกาซเรือนกระจกอีกดวย
กลไกการปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน

๑. การดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนของรัฐตองเริ่ม ตองมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยเนน
การกระจายอํานาจใหประชาชน โดยใชกลไก ทสม.

๒. ควรมีการกระจายอํานาจไปท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ไม
ควรอยูท่ี ผูวาราชการจังหวัด และมีการทําแผนท่ีเครือขายภายในประเทศ และรูปแบบการขอโครงการจาก
ภาครัฐ ใชระยะเวลา ๒-๓ ปนานกวาจะไดรับเงินสนับสนุน กลไกทางการเงินมีอยู แตทําอยางไรใหประชาชน
เขาถึงแหลงเงินและมีระยะเวลาไมนาน เชน จังหวัด มหาสารคาม จังหวัดนาน ตองกระจายทรัพยากรลงไป
เพ่ือใหเกิดปญหารวมกันในพ้ืนท่ี ทส. และ สผ. ตองมองแบบนี้เพ่ือใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี

๓. กระแสลดภาวะโลกรอน และการท่ีนานาชาติท่ัวโลกรวมกันลดภาวะโลกรอน และจะทําสําเร็จได
ดวยการขับเคลื่อนของภาคประชาชน เชน จังหวัดกาฬสินธุ ตัวท่ีสรางโลกรอน คือ การถางปา พ้ืนท่ีไรออย
เผาเกือบทุกไร พ้ืนท่ีเขตชลประทาน เผาฟางใหเปนปุย สิ่งท่ีทําได คือ การปลูกตนไมในท่ีดินตัวเอง ตอนนี้ปลูก
ไปแลว ๒๐๐๐-๓๐๐๐ ตน เปนประโยชนตน ประโยชนทาน ไมมุงหวังแตเราทํา เครือขายกาฬสินธุตั้งใจปลูก
ตนไมรวมกัน และตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆ และเห็นแตภาคประชาชนทํา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
ดี แตขาดการประชาสัมพันธ อยากใหความตกลงปารีสผลักดันใหถึงประชาชน คนตองอยูกับปา ปลูกปา แต
ตองใชประโยชนใหได

๔. กลไกการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม คือกําลังหลักในการทํางานในพ้ืนท่ีอยางแทจริง และ
การดําเนินการรวมกับในพ้ืนท่ีควรมีวัฒนธรรมการทํางานแบบเพ่ือน รวมเรียนรู รวมแลกเปลี่ยน สํานึกเปน
เพ่ือนอยางแทจริง ทําใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางม่ันใจในกันและกัน แตกลไกภาครัฐท่ีสงเสริมภาค
ประชาสังคมเปนอุปสรรคในการทํางาน ภาคประชาชนอยากทํางานโดยรวมกลุมกันทําและตองการใหภาครัฐ
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มาเปนพ่ีเลี้ยง ตองสงเสริมการกระจายอํานาจ ทํางานแบบเพ่ือนและชวยสงเสริมใหแข็งแรง และเห็นวาภาค
การเมืองมีการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมนอย
ดานกฎหมาย นโยบายและแผน

๑. การท่ีประเทศไทยจะไปตกลงอะไรจะตองทําใหไดดวย และขอดีของความตกลงปารีสคือประเทศ
ไทยจะมีแผนระยะยาวในชวงระยะเวลา ๒๐-๓๐ ป แตเวลาเปลี่ยน รัฐบาลเปลี่ยนเชนกัน ทําอยางไรใหแผนระ
ยาวจะตองมีการดําเนินงานท่ีตอเนื่องแมวารัฐบาลเปลี่ยน

๒. ภาครัฐจะตองไปทบทวนวาจะดําเนินการของประเทศวาควรกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศไปในทิศทางใด การพัฒนาประเทศจะตองสอดคลองกันท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ
ทรัพยากร

๓. รัฐจะมีการดําเนินการในเรื่องของ Road map ขยะ ท่ีจะเปลี่ยนเปนพลังงาน จะเปลี่ยนได
อยางไร ประชาชนยังไมเห็นแนวทางท่ีชัดเจนจากภาครัฐ คือ ถามีแนวทางแลวจะตองมีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีท่ีชัดเจนจะตองตอบไดวา อีก ๕ ปขางหนา ประชาชนจะทําอะไรไดบาง หนวยงานภาครัฐจะตอง
ดําเนินการอยางไร

๔. ประเทศไทยมีความชัดเจนภายในประเทศหรือยัง เนื่องจากภายในประเทศยังไมสามารถแกไข
ปญหาน้ําเสียได และไมสามารถควบคุมโรงงานในเรื่องการปลอยน้ําเสียได แลวประเทศไทยจะไปเขารวมความ
ตกลงปารีสไดอยางไร การดําเนินการของโรงงานตองคํานึงถึงชุมชนอยูได โรงงานจึงอยูได ประเทศไทยควร
ตองไปศึกษากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายจากประเทศท่ีพัฒนาแลวเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินการ
ของไทย

๕. ควรนําแนวทางท่ีลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีเกิดจากภูมิปญญา
ชาวบานท่ีเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี เชน การทําแนวไมไผมาเปนแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง สิ่งท่ีดีควรนําเขา
มาอยูในแผน

๖. ภาครัฐควรใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน หรือการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติท่ี
เก่ียวกับความตกลงปารีส
ดานเทคโนโลยี

๑. ในดานความรวมมือในการดําเนินงานและเทคโนโลยี จะตองมีการบูรณาการหนวยงานอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ีรองรับความจําเปนและความตองการของประเทศ

๒. ประเทศไทยตองคิดนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสลายโมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซด
ไมไดคิดจากมุมมองของนักวิทยาศาสตรแตเห็นวาถากาซคารบอนไดออกไซดข้ึนไปอยูในชั้นบรรยากาศได จึง
ควรหาเทคโนโลยีท่ีจะนํากาซคารบอนไดออกไซดลงมาได เพราะเปนวาการลดกาซเรือนกระจกเปนการชะลอ
การเกิดปญหา ไมใชสาเหตุของปญหา และเห็นวาเทคโนโลยีมีความสําคัญ ถาประเทศไทยผลิตเองไมได ก็
จําเปนตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศตลอด หากประเทศตองใชงบประมาณในการซื้อเทคโนโลยีเพ่ือลด
กาซเรือนกระจกก็จะดูแลโลกไดแตตองคํานึงถึงการพัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ ใหอยูไดดวย
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๓. หากเปาหมายคือการลดกาซเรือนกระจก เราควรคิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีลดกาซเรือน
กระจกใหได ยกตัวอยางเชน การทําฝนเทียม โดยการใชสารเคมี โรยลงบนกอนเมฆ ประเทศไทยนาจะมีการ
คิดเทคโนโลยีมาชวยลดกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ดานการศึกษาวิจัยและการเสริมสรางศักยภาพภายในประเทศ

๑. ความตกลงปารีส เก่ียวของกับทุกภาคสวน ท้ังภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม ตองการให
เนนภาคการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวะ เพ่ือรองรับการดําเนินการและชวยกันพัฒนาประเทศในดานเทคโนโลยี
ในสวนของโรงงานท่ีปลอยน้ําเสีย ถาไมปฏิบัติตาม ตองใชกฎหมายในการควบคุมและบังคับ ภาครัฐตองให
ความรูความเขาใจกับชาวบาน สํานักงานนวตักรรมแหงชาติตองสนับสนุนเรื่องบประมาณในการคิดนวัตกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๑. การสรางความตระหนักและการศึกษา ไทยตองดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความตระหนักใหทุก
ภาคสวน ยิ่งทุกภาคสวนภาคประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีดี การดําเนินการภายในประเทศก็จะเปนไป
ทิศทางท่ีดีข้ึนดวย ดังนั้นหนวยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบจะตองใหความสําคัญในการดําเนินการในเรื่องนี้

๒. จากขอมูลท่ีไดจากการฟงในการสัมมนา ภาคประชาชนจะทําอะไรเพ่ือชวยในการดําเนินการได
บาง และรัฐตองมีเปาหมายใหประชาชนสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหทราบวาประชาชนจะ
ดํารงชีวิตอยางไร ประชาชนไมรูขอมูลวาจะลดกาซเรือนกระจกไดก่ีตัน แตรูวาถาไมเผาขยะ จะทําใหบานเมือง
ยิ่งดีข้ึน

๓. มองดานหนึ่งถือเปนเรื่องดีท่ีประเทศไทยเขารวมในการแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แตชาวบานยังไมมีความรูความเขาใจ แตจะตองมีสวนรวมในการปฏิบัติมาก รัฐตองมีความชัดเจน
วาจะทําอยางไรท่ีจะกระจายความรูความเขาใจในถึงภาคประชาชน

๔. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานระหวางประเทศ เชน โครงการนํารองในการลดกาซเรือน
กระจก ซึ่งมีสวนชวยการดําเนินการในพ้ืนท่ีไดมาก และเห็นวาถาทุกภาคสวน ภาคประชาชนเขาใจ ภาครัฐ
และภาคประชาชนจะตกลงรวมกันได และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน เชน ขยะมีกาซมีเทน
สูง และขอนแกนมีขยะจํานวนมากจังหวัดตองการใหนักวิชาการมาใหความรูกับจังหวัดวาในพ้ืนท่ีมีปริมาณการ
ลดและการเพ่ิมกาซเรือนกระจกในพ้ืนท่ีมากนอยเพียงไร หากจะลดกาซเรือนกระจกจะทําอยางไรไดบางท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมของประชาชนในการปฏิบัติจริงและหากทําแลวแตละคนจะลดปริมาณกาซเรือนกระจกได
เทาไร อาจมีการศึกษาหรือทําเปนโมเดล
ดานการสนับสนุนทางดานการเงิน

๑. การสนับสนุนทางการเงิน ประเทศตองทําอยางไรใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนระหวางประเทศ
ทําอยางไรประเทศไทยจะเขาถึงแหลงเงินทุน

๒. เสนอใหมีกองทุนของรัฐท่ีสนับสนุนงบประมาณใหภาคประชาสังคม ใหภาคประชาชนไดหรือไม
โดยไมตองผานองคการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือไปทํากิจกรรมท่ีเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และ
สํานึกจากการปฏิบัติ ใหคนพ้ืนถ่ินเขาใจ คนท่ีอยูในปา ในไรขาวโพดจะอยูอยางไรใหสมดุล หากประชาชนท่ี
เปนคนจํานวนมากเขาใจก็จะทําใหเปาหมายของประเทศสําเร็จดวย ความตกลงปารีสจะสําเร็จไดจะตอง
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กระจายเงินงบประมาณใหชาวบาน แตท่ีสําคัญจะตองออกแบบการดําเนินการท่ีชัดเจน และมีระบบการ
รายงานขอมูลท่ีดี ถารายงานไมได ทุกอยางจะไปรวมอยูท่ีภาครัฐหนวยงานของรัฐ

๓. ในสวนของการเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนเสนอกองทุน หากภาคประชาชนไมสามารถเขียน
เสนอใหจางคนเขียนโครงการท่ีเปนความตองการของชุมชนพ้ืนท่ี โดยยื่นขอโครงการกับองคกรตางชาติ
สนับสนุน ภาครัฐตองไมมาใหความรูแควันเดียว ตองมารวมดําเนินการ มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวบาน
และมีทุนสนับสนุนท่ีพอเพียง  ภาคอุตสาหกรรม ทํางานจริง แตทุกคนเปนผูมีสวนสําคัญในแตละดาน แตทุก
คนตองชวยกันเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
ดานความโปรงใสในการดําเนินงาน

๑. ประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอมในประเทศในเรื่องของขอมูลใหสามารถรองรับการ
ตรวจสอบ เชน ตองมีระบบซื้อขายคารบอน การดําเนินการในอนาคตจะตองมีระบบซื้อขายคารบอนท่ีพรอม
ตรวจสอบได

๒. การวางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติของภาครัฐท่ีมีความโปรงใสนั้น จะตองใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวม และขณะนี้เห็นวาไมมีชองทางท่ีภาคประชาชนจะเขาไปมีสวนสวนรวมในการวางแผนรวมกับ
ภาครัฐ ซึ่งหากไมมีการมีสวนรวม จะไมมีความโปรงใส และจะไมมีความชัดเจน และเชื่อวาเปาหมายในป ค.ศ.
๒๐๓๐ ยังจะเปนเหมือน “การดําเนินการในอนาคตท่ีเก่ียวของกับปาไมและภาคเกษตร”
ดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการหาความเช่ือมโยงกับความตกลงปารีสในการแกไขปญหา

๑. เคยยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนท่ีกองทุนสิ่งแวดลอมของ สผ. และไดรับการแจงกลับมาวาไมได
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ซึ่งในชุมชนมีพ้ืนท่ีในหมูบานท่ีตองการจะผลักดันเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําตามอนุสัญญาแรม
ซาร มาตรการรักษาพ้ืนท่ีชุมน้ํายังไมมีไปทําท่ีลุมน้ําพอง หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีแกงกระจาน
หนวยงานภาครัฐดําเนินการอยู แตปจจุบันน้ําเสียยังไหลลงมา และมีพ้ืนท่ีรับน้ําเสียครอบคลุมหลายจังหวัดใน
ลําน้ําพอง ชี มูล ใครรับผลกระทบ อยากให สผ. ลงไปดูพ้ืนท่ีท่ีทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบ
และความตกลงปารีสมีใหเรื่องของการดูแลปา ในสวนนี้จะชวยไดอยางไร
ขอกังวล

มีขอกังวลในการดําเนินการดานการลดกาซเรือนกระจกเนื่องจากในภาคเกษตรยังมีการปลอยกาซไน
ตรัสออกไซดสูง ทาทีของประเทศไทยตองดําเนินการเพ่ือปองกันการกีดกันทางการคาแตมีขอดีท่ีจะมีความ
รวมมือในรูปแบบท่ีใหเกิดการสราง Resilience และขอหวงกังวลอีกประการหนึ่งคือความตกลงปารีสจะ
นําไปสูมาตรการกีดกันทางการคา
คําถาม

๑. การพัฒนาพลังงานทางเลือก การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน รัฐมีแนวทางอยางไร การอนุรักษ
พ้ืนท่ีปาจะมีการดําเนินการอยางไร เนื่องจากการมีการปลอยน้ําเสีย สงผลกระทบกับประชาชนอยูแลว แตยังมี
แนวโนมขยายเพ่ิมโดยยังไมมีการแกไขปญหาเดิม ชองทางการพิจารณาตอง EIA ของ สผ. ใชหรือไม

๒. ความตกลงปารีสมีสวนไหนท่ีจะเปนประโยชนตอภาคประชาชน และประเทศไทยเนนการลดกาซ
เรือนกระจกดานอุตสาหกรรม ถาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมากข้ึนและลดปริมาณกาซเรือนกระจกได
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มากข้ึนอยางไร ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมน้ําพองรับการเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมไมไดแลว เนื่องจากปจจุบัน
มีปญหาน้ําเสียจากการปลอยน้ําเสียของโรงงานมากกวา ๓๐ โรงงาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีการดําเนินการได
อยางไร ในเรื่องของการขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย

๓. กาซเรือนกระจกเกิดฝมือของทุกคน แตกอนเกษตรกรทําเกษตรกรรม ทุกวันนี้เปนปญหา
ตองการใหคํานวณวาการทําเกษตรกรรมชวยเพ่ิมออกซิเจนมากกวาการปลอยกาซเรือนกระจกหรือไม นโยบาย
การทวงคืนผืนปา แตการปฏิบัติสงผลกระทบ งบประมาณมีไมเพียงพอ ขอเงินสหภาพยุโรปมาสมทบไดหรือไม
เพ่ือนํามาใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการปลูกปา หรือสนับสนุนยางพาราท่ีหมดอายุแลว โดยใหเงิน
สนับสนุนเพ่ือไมตองโคนท้ิง และสามารถกักเก็บคารบอนได ในกรณีการตัดฟนยางพาราท้ิงและชาวบานโดน
ดําเนินคดี มีขอสงสัยวายางพาราเปนปาไดหรือไม ยางพารามีอัตราดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดเทาไร เปน
ปาผลไมไดหรือไม หากไมตองตัดทําลายจะชวยดูดซับเพ่ือลดกาซเรือนกระจกไดเทาไร และปาผลไมจะเปน
ประโยชนในระบบหวงโซอาหารเทาไร

๔. หากเวทีนี้จบลงจะมีการดําเนินการอยางไรตอ และจะมีหนวยงานใดตัวกลางในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทําแผน และจะมีการรับฟงความเห็นจากภาคประชาชนอีกหรือไม
ตอบขอซักถาม

๑. ทิศทางและแผนระยะยาวของภาครัฐและแผนระยะยาวของรัฐบาล ประเทศไทยมีแผนแมบท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓ ซึ่งเปนแผนระยะยาว ๓๕ ป และรัฐบาลมีแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ซึ่งรวมประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูดวย สวนกลไกการขับเคลื่อนแผน
ระยะยาวยังเปนโจทยท่ีทาทาย

๒. ประเทศไทยมีเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน อุตสาหกรรม และขนสง ไมได
ตั้งเปาหมายในภาคเกษตรและปาไม แตไมละเลย ขณะนี้กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (อส.) ไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุนธนาคารโลก (World Bank) เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรปาไม และพ่ีนองภาคประชาชนจะ
มีสวนรวมในการวางแผนระยะยาว ในภาคเกษตร กระทรวงเกษตรทํางานรวมกับ สผ. การดําเนินการในระยะ
ยาวท่ีจะตองไมกระทบกับความม่ันคงทางอาหาร สผ.ใหความสําคัญในสวนนี้มาก และทามีของกลุม ๗๗ และ
จีน ซึ่งเปนประเทศภาคเกษตรเปนหลัก จึงเปนเรื่องท่ีกลุมมีทาทีท่ีชัดเจนท่ีจะปกปองภาคเกษตรไมใหมีความ
เสียหาย นอกจากนี้ ในเรื่องของกลไปการนําสูการปฏิบัติ สผ. ไดรับการสนับสนุนจาก GIZ และ EU แตการ
ดําเนินการยังอยูในระดับโครงการนํารอง เราจําเปนตองถอดบทเรียน ทําแผนท่ีชัดเจน และนําเปนแนวทาง
ปฏิบัติในเชิงนโยบาย

๓. การสรางความตระหนักรูระยะยาว จําเปนตองผลักดันใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูใน
การศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแตประถมจนถึงมหาวิทยาลัยและจัดระดับความรูใหเหมาะกับวัยผูศึกษา

๔. ตามแผนการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน มีเชื้อเพลิงพลังงาน ๕-๖ ชนิดในการผลิตไฟฟา
และจะมีแผนการใชพลังงานในภาพรวม ไมเลือกชนิดของน้ํามันท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูงมาใชงาน ซึ่งเรื่องนี้
สผ. หารือกับกระทรวงพลังงานแลวแตขณะเดียวกันก็ตองเสริมสรางความรูความเขาใจใหภาคประชาชนรับรู
ดวย
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๕. สําหรับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีประชาสัมพันธอยางไร ทําอยางไรใหประชาชนการ
เรียนรูมากข้ึน และชุมชนขอเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนอีกข้ันหนึ่งท่ีเปนความทาทายของ
ภาครัฐท่ีจะทําใหภาคประชาชนไดเขาใจและเขาถึงกองทุนในสวนนี้

๖. การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรยั่งยืน และเกษตรปลอดภัย ทราบวากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นําแนวทางปฏิบัติท่ีดี (GAP) มาใชแลว แตปญหาท่ีเกิดข้ึนคือเปนเรื่องยากท่ีจะทําใหเกษตรกรเขาใจ
และทําตามแนวปฏิบัติ การดําเนินการเปนเรื่องท่ีไมงาย แตตองสรางความม่ันใจ ใหเกษตรกรม่ันใจวาทําแลว
จะไดประโยชน

๗. ขอกังวลในประเด็นปาไม เห็นวาพ้ืนท่ีปาสวนไหนใชแลวตองใหมีการใชแตไมควรรุกล้ําเพ่ิม สวน
ไหนเปนพ้ืนท่ีอนุรักษตองอนุรักษ การปลูกปาภาคประชาชนตองมีสวนรวมและใหประชาชนปลูกปา จะไดมี
ความตระหนัก และการคิดเทคโนโลยีลดโลกรอนมีอยูบาง แตตองทําอยางไรใหภาครัฐสงเสริมการผลิต
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และปจจุบันความตกลงปารีสยังไมมีผลบังคับใช แตประเทศไทยตองศึกษาวิจัยรองรับ
วาทําอยางไรใหสามารถปลูกพืชแบบลดกาซเรือนกระจกได

๘. ควรความโปรงใสในการดําเนินการดานการลดกาซเรือนกระจก และควรมีความโปรงใสในทุก
เรื่อง การออกแรงทํางาน ถาทําไดดีจะเปนประโยชน ในเรื่องของการลดกาซเรือนกระจก การท่ีมีผูเชี่ยวชาญมา
ตรวจสอบรายงาน จะตองไมเปนผูเชี่ยวชาญในประเทศตัวเอง เพ่ือไมใหเกิดประเด็นท่ีเอ้ือประโยชน และการ
ตอบโจทยเรื่องการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเปนรูปแบบเกษตรยั่งยืน ก็เปนสวนหนึ่งท่ีประเทศไทย
ดําเนินอยูแลวเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

๙. สหภาพยุโรปทํางานรวมกันกับคนไทยมานาน เดิมประชากรมีจํานวนไมมาก มีอุตสาหกรรมนอย
จึงไมมีปญหาในดานของการใชทรัพยากร แตตอมาประชากรเพ่ิมข้ึนมีความกดดันในการใชทรัพยากรเพ่ิมข้ึน
ในสวนความตกลงปารีสท่ีประเทศไทยลงนามรวมกับสหประชาชาติ สหภาพยุโรปไดไปลงนามดวยเชนกัน ใน
สวนของการขอสนับสนุนเงินทุน องคกรท่ีขอรับการสนับสนุนจะตองเปนนิติบุคคล เนื่องจากเงินกองทุนมาจาก
ภาษีประชาชน การดําเนินงานจะตองโปรงใส คือสามารถทวนสอบและตรวจสอบได จะทําใหเราปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สําหรับสหภาพยุโรป ผูเขียนขอทุนจะตองเขียนใหผูใหทุนสนับสนุนทราบวาจะ
ทํางานอยางไร  ทําอยางไร และทําแลวจะไดผลผลิตอยางไร วันท่ีจบโครงการจะไดอะไร และระหวางการทํา
กิจกรรมจะตองมีการรายงาน การทวนสอบ การตรวจสอบ และมีตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน จะตองแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการดําเนินงานรวมกัน และเห็นวาในโลกนี้ไมมีอะไรสีเขียวท้ังหมด และการดําเนินการจริงจะเนนการ
ผลิตท่ีสะอาดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลง

๑๐. สภาอุตสาหกรรมตั้งเปาหมายยุทธศาสตรเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม ควรตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมจะมีระบบบําบัดน้ําเสียและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษนอย
ท่ีสุด ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเพ่ือควบคุมอยูแลว โรงงานใดท่ีละเมิดจะถูกพักการทํางาน

๑๑. แนวทางการดําเนินงานท่ีจัดทําโดยภาครัฐตองมีความชัดเจน และเห็นวาทางออกของปญหาคือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เราตองบอกคนท้ังโลกวา ถาอยากสบายก็ตองทําลายธรรมชาติ การพัฒนาท่ี
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ยั่งยืนคือตองยอมลดความสบาย เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร หากมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีก็ตอง
พัฒนาไปตลอด

๑๒. ประเทศไทยมีกลไกแผน ในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและประเทศไทยไม
สามารถใชความตกลงปารีสเพียงกลไกเดียวในการแกไขปญหาของท้ังโลก ความตกลงปารีสเนนในเรื่องของการ
ลดกาซเรือนกระจกไมไดลงไปถึงการจัดการของเสีย

๑๓. ถาไทยเขารวมความตกลงปารีส มีกฎบังคับไทยหรือไม ขอชี้แจงวาความตกลงปารีสเปนกรอบ
การดําเนินการท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจน และยังตองผานการเจรจารวมกันของภาคีสมาชิกประเทศตางๆ และ
ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานรอยละ ๗๕ ภาคเกษตรรอยละ ๑๗ และภาคปาไม
รอยละ ๑๒ ซึ่งประเทศไทยใหความสําคัญในการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานเปนหลักและยังไมได
ตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรและปาไม

๑๔. สําหรับเทคโนโลยีท่ีใชในการดึงกาซคารบอนไดออกไซดออกจากอากาศ ทําไดยากมาก มี
เทคโนโลยีลาสุดท่ีคิดคนโดยประเทศเยอรมนี ในการดึงกาซคารบอนไดออกไซดใหแตกตัวออกจากอาหารแตมี
ตนทุนท่ีสูงมาก

๑๕. เทคโนโลยีโซลาเซล เนนการทําใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด และแผนภาครัฐ
ทํากอนความตกลงปารีสและมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังดานการลดกาซเรือนกระจก แตความตกลงปารีสสามารถ
นําแผนมาใชเปนบางสวน ในสวนของการจัดทําแผนภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมเปนเรื่องๆ

๑๖. หากเวทีนี้จบลงจะมีการดําเนินการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นท่ีได เพ่ือจัดทําแผน และหากมีการ
รางแผนแลวจะตองมีการจัดรับฟงความเห็น เชน ในกรณีของแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ไดมีการแกไขหลังจากมีเสียงทักทวงจากภาคประชาชน ไดมีการจัดรับฟงความเห็นและเสนอตาม
ขนตอนใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจนมีมติเห็นชอบแลว การท่ีประเทศไทยจะตัดสินใจเขารวมในวันขางหนา
การเตรียมแผนการปฏิบัติจริง และคํานึงถึงกระบวนการท่ีจะทําใหเกิดมีการมีสวนรวม

สรุปขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอกังวลท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาถึงสิ่งท่ีประเทศไทยตองทําเพ่ือ
เตรียมการสําหรับความตกลงปารีส ดังนี้

๑. ขอหวงกังวลในเรื่องมาตรการกีดกันทางการคาจากการดําเนินการระหวางประเทศ แมวาความ
ตกลงปารีสจะไมไดกําหนดบทลงโทษไว การดําเนินการตามความตกลงปารีส ควรมีการกําหนดแผนระยะยาว
เพราะความตกลงปารีสจะตองสงเปาหมายทุก ๕ ปท่ีทาทายข้ึน แตรัฐบาลไทยมีกําหนดเปลี่ยนทุก ๔ ป จึง
กังวลถึงความตอเนื่องของการดําเนินการ และควรมีการศึกษาโมเดลผลกระทบในอนาคตของประเทศไทย
เพ่ือใหทราบผลกระทบและมีขอมูลชี้แจงผลการลดกาซเรือนกระจกท่ีเปนรูปธรรม

๒. ในแงบวกความตกลงปารีสจะเปนกรอบท่ีรัฐบาลจะพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ในเชิง
ลบพ้ืนท่ีปา/ท่ีดินท่ีมีปญหาอยูแลว การลดกาซเรือนกระจกจะชวยลดปญหาหรือเพ่ิมปญหา และการกระจาย
อํานาจไปสูพ้ืนท่ีและชุมชนจําทําใหเกิดการดําเนินการ

๓. ภาคประชาชนมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินการในการแกไขปญหาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นภาครัฐตองมีกลไกการนําความรู การเผยแพรความรูและการสรางการรับรู
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รวมถึงแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงเพ่ือใหภาคประชาสังคม ภาคประชาชนเพ่ือใหมีสวนรวมใน
การลดกาซเรือนกระจก และมีกลไกทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติในระดับ
ชุมชน

๔. การสนับสนุนนโยบายในการดําเนินการดานเกษตรยั่งยืน
๕. การคิดเทคโนโลยีในการลดกาซเรือนกระจกท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาการ เพ่ือให

ความรูกับชุมชน และการจัดทําระบบในการลดกาซเรือนกระจกระดับชุมชน
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๓
วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองคอนเวนช่ัน ๓ ช้ันล็อบบ้ี

อวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๔
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมสุคนธาฮอลล ช้ัน ๖

โรงแรมเซ็นทรารา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม และสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟง
ความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๕ ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี
ขอนแกน สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสและพันธกรณีความตกลงปารีสจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จาก
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนการใหสัตยาบันในการเขาเปนภาคีความตกลงปารีส การประชุมครั้งนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๔ โดยมีสรุปประเด็นคําถามและการ
อภิปรายใหขอคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยการเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส รวมถึง
ปญหา อุปสรรค ขอกังวลตอความตกลงปารีส ดังนี้
ดานการลดกาซเรือนกระจก

๑. การเพ่ิมเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยเพ่ือใหเพียงพอในการรวมกันลดการ
เพ่ิมของอุณหภูมิโลกตามเปาหมาย และในบริบทของประเทศไทย ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความจําเปนใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และจะตองเริ่มทําเพ่ือใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก เพราะภาคประชาชนมี
สวนสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชน
การสนับสนุนพลังงานทางเลือก

๑. ความกาวหนาของเทคโนโลยีชวยใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกและชวยประหยัดพลังงาน และ
ทําใหตนทุนตอหนวยราคาถูกลง เชน เยอรมันใชเทคโนโลยีไฟฟาถานหิน เทคโนโลยีการสื่อสาร พลังงานลม
พลังงานชีวมวล ดูดรับคารบอนตลอดชีวิต ตนทุนถูกกวา โซลาเซล แตประเทศไทยยังไมสามารถทําใหเกิดการ
ใชพลังงานท่ีตนทุนถูกได เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูงและมีการเก็บภาษีเพียงเล็กนอย

๒. เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกท่ีไทยตั้งไวจากเปาหมาย NAMA ปจจุบันมีการเพ่ิมเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจกของ INDC หากเราสามารถทําใหการผลิตพลังงานราคาถูกลง จากการปรับเทคโนโลยี
จะเกิดผลดีกับการลดกาซเรือนกระจกและไมสูญเสียสิ่งแวดลอม

๓. ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาเทพา ไมตองการใหใหสรางโรงไฟฟาจะเปนไปไดหรือไม และ
ทําไมภาครัฐไมสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยใหองคการปกครองสวนทองถ่ินออกแบบโซลาเซลใหกับ
ชาวบาน เนื่องจากปจจุบันตนทุนราคาถูกลง ซึ่งปจจุบันมีตนทุนประมาณ ๓๕๐๐๐ - ๕๕๐๐๐ บาทตอหนวย
การติดตั้ง และสามารถลดการใชพลังงานไดดี จึงตองการใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบสนับสนุนการใชไฟฟาโซลา
เซลใหลงถึงระดับครัวเรือน
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๔. การเติมพลังงานบนหลังคาบานโดยการใชโซลาเซลนัน้ รัฐนํามาชูเพียงบางประเด็น ปจจุบันจึงยัง
ไมสามารถผลักดันใหเกิดการสงเสริมใชพลังงานโซลาเซลอยางเปนรูปธรรมได เชนเดียวกับการแยกสวนในการ
สงเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีทิศทางท่ีไมสอดคลองกัน จึงทําใหไมสามารถพัฒนาไปสูเกษตร
อินทรียได

๕. เห็นวาควรสนับสนุนการใชพลังงานจากโซลาเซลใหกับกลุมเกษตรกร เริ่มจากใชโซลาเซลในการ
ชักน้ําทําการเกษตร หรือการผลิตไฟฟาในการเกษตรท่ีทําในระยะเริ่มตน
ดานปาไม

๑. การดูแลในเรื่องการดูดซับคารบอนจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาตามนโยบายทวงคืนผืนปา และความตก
ลงปารีสมี ๒๙ มาตรา ท่ีครอบคลุมท้ังการควบคุมการลดกาซเรือนกระจก การเก็บกักจากภาคปาไมและการ
ปรับตัว

๒. ปจจุบันมีปญหาเรื่องพ้ืนท่ีปาลดลง หากมีการฟนฟูปาควรปลูกพืชท่ีมีความหลากหลาย โดยให
ชุมชนดูแลปา

๓. นโยบายทวงคืนผืนปาและการดําเนินการ นาจะขัดกับความตกลงปารีส เสนอใหมีการลดนโยบาย
ทวงคืนผืนปา
ดานเกษตรย่ังยืน

๑. การสงเสริมเกษตรอินทรียและบทบาทของเกษตรกรตอความตกลงปารีส การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและความยั่งยืนในชีวิต

๒. การสงเสริมเกษตรอินทรียไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีสีเขียว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประชาชนยังไมเห็นความตั้งใจในการสงเสริมเกษตรอินทรียและในพ้ืนท่ีปายางมีปญหา
การชะลางพังทลายของหนาดินเนื่องจากพ้ืนท่ีปายางมีพ้ืนท่ีลาดชันเกิน ๓๗ องศา การปลูกพืชผสมผสานใน
สวนยางจะชวยแกปญหาได และควรปลูกพืชผสมผสาน แตปจจุบัน เกษตรกรเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

๓. การสนับสนุนใหเกิดการทําธนาคารอาหารในสวนยาง ซึ่งจะตอบโจทยความม่ันคงทางดานอาหาร
เปลี่ยนนโยบายการทําสวนยางเปนธนาคารอาหารในสวนยาง
กลไกการปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน

๑. องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมี INDC ขนาดยอย หรือมีเปาหมาย
ในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหมีการติดตามการดําเนินการในระดับพ้ืนท่ีใน
รูปแบบของการรายงานและเก็บรวบรวมขอมูล

๒. ในการดําเนิน การระดับโลก  เห็นวา คือ จุดออน หรืออุปสรรคอยูท่ีงบประมาณท่ีประเทศพัฒนา
แลวสมทบเงินสนับสนุน ในป ค.ศ.๒๐๒๕ อาจไมเพียงพอ  ซึ่งในการดําเนินการระยะตอไปประเทศกําลัง
พัฒนาอาจจะตองรวมในการสบทบเงินสนับสนุนตอ หากมีการกีดกันทางการคา

๓. ปจจุบันในคําจํากัดความของพ้ืนท่ีปาไม จะไมรวมถึงพ้ืนท่ีสวนยาง อบก. ตองตอสูในการเจรจาวา
ทําอยางไรใหมีกระบวนการชดเชยความเสียหายท่ีรัฐจะตองบอกกับโลก เพ่ือใหประชาชนไดรับประ โยชน
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๔. กลไกภาคประชาชนมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง ตองสรางใหประชาชนเขาไปอยูในกลไกการ
ลดกาซเรือนกระจกท่ีมีระบบบันทึกขอมูล และการตรวจสอบระบบขอมูลได ประเทศไทยจึงตองมีระบบ
ฐานขอมูลท่ีดีพอ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมายหรือไม ข้ึนอยู
กับภาคประชาชนเปนสําคัญ
ดานกฎหมาย นโยบายและแผน

๑. การกําหนดนโยบายของภาครัฐโดยรวมไมสอดคลองและไมไปในทิศทางเดียวกัน แตละกระทรวง
กําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ีไมสอดคลองกัน เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนน
การอนุรักษ ออกนโยบายทางคืนผืนปา  เสนอใหควรมีการศึกษาและกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการใชประโยชน
แตละชนิดในแตละพ้ืนท่ี โดยกําหนดเปนพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีตองรักษาไว รวมไปถึงพ้ืนท่ีทําการเกษตรเพ่ือผลิต
อาหาร และท่ีอยูอาศัย ควรมีการกําหนดขอบเขตการใชประโยชนของพ้ืนท่ีใหครอบคลุมเพ่ือใหลดผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมและประชาชนในพ้ืนท่ี จากการการทําเหมืองแร

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี ๑-๘ ประเทศไทยมีการพัฒนาตรงตาม
แผนพัฒนาฯ ท่ีกําหนด แตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังไมเห็นทิศทางของการพัฒนา เชน เดียวกับความตกลง
ปารีสท่ี ประชาชนยังไมเห็นทิศทางการพัฒนา แตอยากใหการดําเนินการของรัฐ ทําใหประชาชนอยูดีกินดี
โดยสนับสนุนและผลักดันเกษตรอินทรียท่ีจะชวยลดโลกรอน โดยการดําเนินการควรเริ่มจากกลุมท่ีมีอยูแลว
เริ่มจากผูท่ีมาเขารวมการประชุมในวันนี้ มาทํางานนํารองรวมกันเพ่ือใหเห็นการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม ไม
ตองรอ ๓๐ ป

๓. โดยภาพรวมแลว ประเทศไทยมีปญหาในเรื่องการไมมีฐานขอมูล หรือฐานขอมูลยังมีความ
ผิดพลาด   ไมใชมีความผิดพลาดเฉพาะขอมูลในดานการลดกาซเรือนกระจก ระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทยก็ยังมีจุดออนเชนกัน หากจะมีการทบทวน INDC อีก ๗ ปขางหนา รัฐจะตองทําตัวเลขใหม
ประชาชนจะทําอะไรไดบาง และควรมีแผนสนับสนุนความมุงม่ันของประชาชน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมใน
การดําเนินการดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอากาศท่ีเปนรูปธรรมของประชาชนในรูปแบบสมัชชา ท่ีคลายกับ
การดําเนินงานดานแผนสุขภาพท่ีเกิดทุกป  และเสนอใหมี ราง พรบ.ธนาคารตนไม การสรางสภาพลเมืองและ
อ่ืนๆ จะเปนตัวรองรับเพ่ือใหเกิดกลไกของชาติ

๔. ภาคประชาชนกดดันการดําเนินการของภาครัฐไดนอย ถาประเทศไทยตองเตรียมความพรอม
ภายในประเทศ ตองใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางานและการจัดการตั้งแตการกําหนด
นโยบาย จนถึงการดําเนินการในพ้ืนท่ี
ดานเทคโนโลยี

๑. การใชการเขารวมความตกลงปารีสในการหาความรวมมือระหวางประเทศในดานเทคโนโลยีใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศใหไปสูสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒. ประชาชนยังเผชิญกับปญหาดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการในระดับทองถ่ินยังไมสามารถแกไข
ปญหาใหหมดไปได ดังนั้นหากประเทศไทยใชประโยชนจากการเขารวมกับความตกลงปารีส เพ่ือผลักดันใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไปสูเทคโนโลยีสีเขียว การจัดการของเสียน้ํา ภาคเศรษฐกิจจะกลับไปสูการ
พัฒนาท่ีไดมาตรฐานซึ่งระยะยาวจะเปนผลดี

๓. ประเทศไทยควรอาศัยการเขารวมในความตกลงปารีสเพ่ือรวมแกไขปญหารวมกับประชาคมโลก
เพ่ือหาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มาตรการเฝาระวังในกรณีเกิดวาตภัย ตามความตองการของ
ประเทศ ความตกลงปารีส สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ ความโปรงใส การมีธรรมาภิบาล ซึ่งประเทศไทย
จะไดประโยชนจากการเขารวมความตกลงปารีสมากกวาเสียผลประโยชน

๔. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานปลายน้ําท่ีจะตองจัดการปญหา เชน มีปญหา
หมอกควัน สงผลตอระบบสุขภาพ การคมนาคม รวมไปถึงการทํางานในภาวะฉุกเฉินและเห็นวาในการแกไข
ปญหา ควรปองกันท่ีตนเหตุ ควรนําเทคโนโลยีในการสนับสนุนใหเกิดพลังงานทางเลือก หรือประดิษฐ
เทคโนโลยีท่ีชวยลดผลกระทบจากปญหาหมอกควัน และเห็นวาการดําเนินการใหความตกลงปารีสสําเร็จอยูท่ี
ความมุงม่ันในการดําเนินการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๑. การสงเสริมใหเกิดความตระหนักและความตื่นรูของภาคประชาชน ในดานการประหยัดพลังงาน
จะผลักดันตอสูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได และมีความเชื่อวาหากประชาชนทุกคนชวยกันประหยัด
พลังงาน ตั้งใจทําจริง จะสามารถลดการใชพลังงานไดจริงและเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนในการดํารงชีวิตไปสูสังคมคารบอนต่ําจะเปนประโยชนกับตนเองและเปนประโยชนตอ
เปาหมายการลดกาซของประเทศ
ขอกังวล

กังวลวาความตกลงปารีสจะเปนมาตรการกีดกันทางการคาหรือไม
๑. เกษตรทางเลือกไมม่ันใจวาตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีจะปรับเปลี่ยนในขณะนี้ ภาคเกษตร

จะตองเขามามีบทบาทตอความตกลงปารีสมานอยแคไหน ตองหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
๒. ประชาชนสับสนและไมเขาใจ ไมแนใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินการของรัฐ เนื่องจาก

รัฐบาลกําลังจะดําเนินการเรื่องการลดกาซเรือนกระจก แตสิ่งท่ีปฏิบัติคือการสรางโรงไฟฟาซึงเปนขอกังวลใจ
ของภาคประชาชนในจังหวัดสตูล ตนเองเปนคณะกรรมการผูใชพลังงานเขต ๑๒ และมีการหารือใน
คณะกรรมการเขต ๑๒ หลายครั้งท่ีจะใชพลังงานโซลาเซลล เพ่ือดําเนินการในการลดโลกรอน แตเห็นวา
รัฐบาลมามีการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศของท่ีไมสอดคลองกับการลดกาซเรือนกระจก

๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตองสรางโรงไฟฟาในภาคใตตองการใหยุติโครงการขนาดใหญ เนื่องจาก
โรงไฟฟาท่ีมีอยูในภาคใตเพียงพอแลว แตมีการสรางเพ่ิมเลี้ยง ๗๐ จังหวัด เพ่ือเตรียมสรางนิคมอุตสาหกรรม
ทําใหไทยลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายไมไดและผิดสัญญา
คําถาม

๑. มีความไมแนใจในตัวเลขการรายงานของภาครัฐเก่ียวกับปริมาณการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย หากมีการรายงานวาสามารถลดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกได รอยละ ๑๐ ในปจจุบัน
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ทําไมยังมีการรายงาน ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสูงข้ึน และมีการเปรียบเทียบจากปฐานดวยวิธไหน
และการกําหนดเปาหมาย INDC มีท่ีมาอยางไรและใชวิธีใดในการกําหนดเปาหมาย

๒. ตองการทราบเหตุผลท่ีจําเปนตองสรางโรงไฟฟากระบี่ จํานวน ๒ แหง และเห็นวาหากประชาชน
ในพ้ืนท่ีเปลี่ยนกลับมาเปนประชาชน ตั้งเปาหมายในการลดการใชไฟฟารอยละ ๗ โดยไมตองสรางโรงไฟฟา
และใหรัฐสนับสนุนการติดพลังงานโซลาเซลล และลดพลังงานทุกอยางไดหรือไม

๓. ในการทบทวนเปาหมายของ INDC ในรอบถัดไปหลังจากการทบทวนสถานการณโลกแลว
ประเทศไทยจะตองตั้งเปาหมายท่ีทาทายข้ึนหรือไม และจําใหมีการดําเนินการในประเทศท่ีลําบากข้ึนหรือไม
ตอบขอซักถาม

๑. เปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก ไมไดหมายความวาประเทศไทยจะหยุดการพัฒนา ยังมีการ
พัฒนาตอไป แตประเทศไทยจะใชมาตรการ เทคโนโลยี และการดําเนินการภายใน ประเทศเพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ทําใหตัวเลขในการปลอยกาซเรือนกระจกเติบโตใหชาลง คือ ประเทศไทยยังมีการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน แตไมมากเทากับท่ีประเทศไทยไมใชมาตรการในการลดกาซเรือนกระจก  และ
จากมาตรการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย NAMA ปจจุบันประเทศไทยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ ๑๐

๒. ประเทศไทยมีการตั้งเปาหมาย NAMA และ INDC ในการลดกาซเรือนกระจก เทียบกับกรณีปกติ
(Business as Usual: BAU) ของปฐานในป พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ดังนั้นในการเปรียบเทียบเราจะใชป
ฐานท่ีกําหนดไวในการเปรียบเทียบ ซึ่งเปนเกณฑท่ีกําหนดไวแนนอนไมมีการเปลี่ยนแปลง

๓. การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย INDC มีผลการศึกษารองรับและคิดแนวทางการดําเนินท่ี
การเชื่อมโยงในสาขาพลังงานท่ีประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากวารอยละ ๗๐ และในการ
กําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกตามเปาหมาย INDC อางอิง แผนจากกระทรวงพลังงานท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน ถานโยบายภาคพลังงานสามารถเปลี่ยนเปนการใชพลังงานทางเลือกมากข้ึน ปริมาณการลดกาซก็จะ
เพ่ิมมากข้ึน

๔. สามารถตรวจสอบการรายงานของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยวามีความถูกตอง
และเปนไปตามเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของ NAMA หรือ INDC หรือไม  ตรวจสอบไดจากปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยวาลดลงตามท่ีกําหนดไวหรือไม ตองตรวจสอบดูวาการปลอยกาซ
เรือนกระจกนอยกวา ๔๔๔ MtCO๒eq หรือไม หากการใชมาตรการของ สนพ. ใชไดผลจริง ปริมาณรวมของ
การปลอยกาซเรือนกระจกจะลดลง

๕. การตั้งเปาหมายของประเทศในการจัดสง NDC ในรอบถัดไปของ ประเทศไทยในป ค.ศ. ๒๐๒๕
แนนอนวาในการกําหนดเปาหมายหรือทบทวนเปาหมายจะตองมีความทาทายมากยิ่งข้ึน และ จะตอง
ดําเนินการหรือมีมาตรการในอนาคตท่ี เขมขนข้ึนในอนาคตในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตการ
กําหนดเปาหมายข้ึนอยูกับความพรอมและสถานการณของประเทศดวย

๖. ความตกลงปารีสยังไมมีกระบวนการตรวจสอบขอมูล และยังอยูระหวางการเจรจาเพ่ือหา
แนวทางในการทําฐานขอมูลและระบบขอมูลจะไดรับ แตสิ่ง สําคัญ คือ ประชาชน หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตองตื่นรู ตอนนี้เราตองเตรียมความพรอมภายใน ประเทศใหพรอมในการตรวจสอบท้ังจากภายใน
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และภายนอกประเทศ และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการภายในประเทศจะตองขับเคลื่อนไปพรอมกันท้ัง
องคาพยพ

๗. นโยบายภาครัฐไมมีการสนับสนุนโรงไฟฟาชีวมวลท่ี มากเพียงพอ แตมีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีเชื่อวา
ปญหาโลกรอนแกไดจากประชาชน เทคโนโลยี การดําเนินการของรัฐ สนับสนุนและเปลี่ยนแปลงไปพรอมกัน
จะชวยได และประเทศไทยม ตนทุนสําคัญในภาคเกษตร ท่ีมีตนไมเปนเชื้อเพลิงใน การทําไฟฟาชีวมวล หากมี
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีดี และครอบคลุมเพียงพอ จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดในอนาคต

สรุปขอเสนอแนะขอคิดเห็นขอกังวลท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาถึงสิ่งท่ีประเทศไทยตองทําเพ่ือ
เตรียมการสําหรับความตกลงปารีส ดังนี้

๑. ถาประเทศไทยตองเตรียมความพรอม จะตองพรอมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการตั้งแตการกําหนดนโยบาย

๒. การผลักดันเกษตรอินทรียท่ีชวยในการลดโลกรอนและเสริมสรางความม่ัน คงทางอาหาร เชน การ
ปลูกพืชผสมผสาน

๓. ประเด็นตอตานโรงไฟฟา เนนการลดการใชพลังงาน และการผลิตพลังงานจากโซลาเซล โดยขอให
รัฐสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก โซลาเซล ในระดับครัวเรือน โดยเริ่มจากภาคเกษตร

๔. การสูญเสียและความเสียหายและยังคงเกิดข้ึนตอไป ประเทศไทยควรสะทอนปญหาในเวทีระดับ
โลกเพ่ือหาแนวทางรวมกันในการเยียวยาผูไดรับความเสียหาย
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๔
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมสุคนธาฮอลล ช้ัน ๖

โรงแรมเซ็นทรารา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม



ภาคผนวก ๓-๘๓

สรุปประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๕
วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม และสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟง
ความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนท่ี ๕ ภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี
ขอนแกน สงขลา และพระนครศรีอยุธยา ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสและพันธกรณีความตกลงปารีสจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จาก
หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือใหเปนไป
ตามข้ันตอนการใหสัตยาบันในการเขาเปนภาคีความตกลงปารีส การประชุมครั้งนี้เปนการจัดประชุมสัมมนาเวที
สาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๕ โดยมีสรุปประเด็นคําถามและการ
อภิปรายใหขอคิดเห็นตอการเตรียมความพรอมของประเทศไทยการเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส รวมถึง
ปญหา อุปสรรค ขอกังวลตอความตกลงปารีส ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ดานการลดกาซเรือนกระจก

๑. เห็นดวยกับการเขารวมความตกลงปารีส และเห็นวาหากประเทศไทยตั้งเปาลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงจากภาคพลังงานและการขนสงรอยละ ๒๐ ควรตองกําหนดแผนงานและยุทธศาสตรท่ีชัดเจน

๒. ภาคพลังงาน ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคสวนท่ีกอใหเกิดกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด
การสนับสนุนภาคสวนดังกลาวใหลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด สามารถ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากกวาภาคสวนอ่ืน นําไปสูเปาหมายไดเร็วกวา

๓. ตองสงเสริมงานวิจัยท่ีสามารถเปลี่ยนการใชพลังงานจากภาคพลังงาน ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม
ใหลดนอยลง เชน เพ่ิมการผลิตพลังงานจาก Alternative Energy (เขาสูระบบ Power grid)

๔. ปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมเปนการผลิตโดยใชไฟฟา สนับสนุนการใชรถยนต รถไฟ เรือ
(ทุกประเภทของการขนสง) เปนการใชไฟฟา อาจลดภาษีการนําเขาหรือสนับสนุนการวิจัย พัฒนารถไฟฟาใน
ประเทศ (เชน ท่ีการไฟฟาฝายผลิตดําเนินการ)

๕. ถามีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน ประเทศไทยอาจสามารถเพ่ิมเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกได
๖. การพัฒนาระบบขนสงมวลชนจะชวยลดการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก
๗. ไทยตั้งเปาหมายในดานพลังงาน ขนสง ชุมชนเมือง สุดทายเชื่อมโยงการผลิตอาหาร บางครั้งภาค

ชุมชนมีการปลูกตนไมอยูแลว มีอาหารในชุมชนชวยในการลดการเดินทางในการลดคาขนสง
๘. การทําภาคสวนหนึ่งจะไปชวยลดกาซเรือนกระจกอีกครั้งหนึ่ง
๙. ศูนยเรียนรูอนุรักพลังงาน ทสม. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เปลี่ยนหลอดไฟ การ

ปรับเปลี่ยนใหเกิดการเปลี่ยนชนิดพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน
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๑๐. ความตกลงปารีสเปนขอตกลงท่ีทุกประเทศทําตามขีดความสามารถของตัวเอง ประเทศไทย
ทํามาแลว แตยังทําไมชัดเจน ตอไปตองทําใหชัดเจน มนุษยเปนตัวปลอยคารบอนไดออกไซด ภาคเกษตร
ปลอยมีเทน สัตว วัว ตองชัดเจนวาภาคไหนปลอยคารบอนไดออกไซดตองศึกษาใหชัดเจนเพียงพอ
การสนับสนุนพลังงานทางเลือก

๑. ภาคเอกชนเห็นวาความรูยังไมเขาถึงภาคธุรกิจ ในอดีตเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว ปจจุบันไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลวและตระหนักถึงปญหาแลว ในอดีตยังมีการเปดเสรี
ในการคาไม ในธุรกิจไมสับ (woodchip) มีการซื้อไมหลากหลายชนิดเพ่ือนําไปทําไฟฟา ปจจุบันรัฐกําหนด
ใหใชยางพาราแลว ซึ่งจะชวยลดปญหาการทําลายปาไดสวนหนึ่ง

๒. เห็นดวยท่ีไทยมีการกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก และเห็นวาเหลามันสําปะหลัง เปน
เชื้อเพลิงท่ีดีมาก แตการผลิตในประเทศยังราคาแพง คาขนสงแพง ทําใหไมสามารถใชจริงได รัฐบาลควรเขามา
ชวยเหลือในดานของการขนสง (อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ตระหนักถึงการปรับตัวและกติกา
ในอนาคต)
การบูรณาการรวมกันของหนวยงาน

๑. การขับเคลื่อนในการดําเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพียงกระทรวง
เดียวไมเพียงพอ ควรใหสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี
รวมถึงกระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการเขามาบูรณาการรวมกันในการจัดทําแผนการดําเนินการและ
ขับเคลื่อนการดําเนินการในประเทศภายใตกรอบความตกลงปารีส

๒. เห็นวาควรหาความรวมมือใหกระทรวงมหาดไทยเขารวมในการดําเนินการเนื่องจากเปน
หนวยงานควบคุม และเห็นวาหากไมสามารถทําใหกระทรวงมหาดไทยเขารวมในการผลักดันการดําเนินการได
จะทําใหดําเนินการจริงทําไดยาก

๓. ควรมีการทํางานรวมกันระหวางกรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหประชาชนมีความตระหนักรู และชวยกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอม และลดการเผาในท่ีเกษตร
ดานกฎหมาย นโยบายและแผน

๑. การกําหนดเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก ควรมีการกําหนดแผน และใหมีการดําเนินตาม
แผน โดยใหจัดทําแผนในการลดกาซเรือนกระจกและเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกลงถึงแผนระดับจังหวัด

๒. มาตรการภาครัฐควรมีนโยบายท่ีชัดเจนท้ังในระดับภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และตองกําหนดใหมีการ
รายงานวาเปนตัวเลขท่ีชัดเจนวาลดกาซเรือนกระจกไดเทาไร มีการควบคุมจริงหรือไม และทํากิจกรรมไดท่ีชวย
ลดกาซเรือนกระจกหากหนวยงานใดไมรายงานจะมีผลตอการลดงบประมาณในการสนับสนุน

๓. ในการกําหนดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายจะกําหนดใหบุคคลสามารถใหทําอะไร และหามทํา
อะไร แตไมสามารถปรับพฤติกรรมคนได ถาตองการสรางสังคมคารบอนต่ํา พลังงานทางเลือกเปนพลังงาน
ท่ีเหมาะสม แตพลังงานมีผลกระทบในตัวเอง เชน อินโดนีเซียซึ่งปลูกปาลมทําปาลมน้ํามัน มีปญหาการสูญเสีย
ท่ีดิน สงผลใหราคาสินคาทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเนื่องจากผลิตไดนอยลง ประเทศไทยมักปลอยใหปญหาเกิด
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กอนแลวจึงแกไข ตางกับตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน สรางนโยบายการแทรกแทรงราคา คือปรับราคา
พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ิมข้ึน และใชกลไกใหพลังงานทางเลือกลดราคา ทําใหเกิดการแขงขันกันไดโดยใช
กลไกในทางเศรษฐศาสตร ตางจากประเทศไทยท่ีพลังงานทางเลือกยังมีราคาแพงกวาพลังงานฟอสซิล ดังนั้น
ประเทศไทยตองกําหนดมาตรการดานพลังงานท่ีสามารถทําไดจริง
ดานปาไม

๑. ภาคกลางเปนพ้ืนท่ีรับน้ํา มีพ้ืนท่ีปานอย มีการตัดไมกับการปลูกปาไมสัมพันธกัน พ้ืนท่ีในภาค
กลางจะมีเครือขายในการทําปาชุมชนและมีความรวมมือในการปลูกปาชุมชนมีอยูหลายจัดหวัด และเห็นวา
เรื่องโลกรอนกลายเปนเรื่องใกลตัวท่ีสงผลกระทบถึงประชาชน เราควรฟนฟูปาไมท่ีถูกทําลาย และสงเสริมการ
ปลูกตนไมหมูบานละ ๕ ตน การปลูกปาหลังบาน รักษาใหอยู รักษาใหตนไมอยูได หนวยงานของรัฐตองชัดเจน
ทองถ่ินตองสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน

๒. เนนการปลูกปาในพ้ืนท่ีวัด ปลูกปาท่ีวัดใหพระดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหชุมชน มาตรการ
ประหยัดพลังงาน ประเทศไทยมี ๗๖ จังหวัด คือ ใหรณรงคปลูกตนไมหมูบานละตน และคํานึงดวยวาปลูกแลว
ตองดูแล เพ่ิมมุมมองประโยชนท่ีชุมชนจะได หากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐจะทําใหการดําเนินการเกิด
ไดเร็วข้ึน

๓. ทําทะเบียนขอมูลตนไม และบันทึกไวสรุปรายปวาเหลือตนไมเทาไรตองมีการติดตามขอมูล
๔. ตองการเห็นความชัดเจนจากรัฐ เชนทองถ่ิน พาชาวบานไปศึกษาดูงาน แบงงบในสวนนี้ไปปลูก

ปา อยากใหมีการกําหนดการดําเนินการมาจากสวนกลาง
๕. ประชาชนตองชวยดูแลปา และภาครัฐตองใหสิทธิ์ชุมชนใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปา
๖. การแกปญหาตั้งแตเริ่มตน ตองมีการปองกัน เชน การไมใหปลูกบานในเขตปา ไมใชปลูกแลวใหทุบ

เปนตน
ดานการเกษตร

๑. การผลิตในภาคเกษตร และสงเสริมการใชสารเคมีในภาคเกษตร ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
การนําเขาสารเคมีสูงมาก และสารเคมีท่ีใชจะเกิดปฏิกิริยาและมีการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งแมปลอย
ปริมาณนอยแตประสิทธิภาพสูง สงผลใหปลอยกาซเรือนกระจกสูง รวมท้ังมีปุยชะลางลงแหลงน้ํา เราจะทํา
อยางไรใหเกิดกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําอยางไรใหทองถ่ินทําเกษตรมีการสรางมิเตอรคารบอน
ภาคเกษตรตองมีสวนทราบวาจะตองทําอยางไร ตองจัดเวทีใหความรูอยางนี้เพ่ิมใหถึงหนวยงานรากหญา
กลไกของการปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน

๑. บทบาทของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
มีหนาท่ีดูแลเขา ปลูกตนไม และดูแลปาเพ่ืออนุรักษไวสําหรับหมูบานเพ่ือเปนแหลงอาหาร  และสิ่งสําคัญท่ีจะ
ดูแลปาเพ่ือใหเปนตัวลดกาซเรือนกระจกท่ีดี คือ ปลูกปาแลวใหดูแล และปองกันเพ่ือไมใหเกิดไฟใหมปา
เพ่ือใหตนไมโต เนนเรื่องการดูแลไฟ และอยากไดฐานขอมูลตนไม ทําทะเบียนตนไม เก็บหลักฐานตนไม
ในชุมชน และเรื่องของการดูแลปาเปนหนาท่ีของทุกคนและจะทําใหประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือ
ของชุมชน (กฎหมายปาชุมชน ธนาคารตนไม)
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๒. ทสม. ไมมีงบปริมาณไมมีสนับสนุน ตองการใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินการในระดับชุมชนท่ีเพียงพอและตอเนื่อง

๓. คนไทยเม่ือหากเจอวิกฤตจะรวมมือและตกลงกันได เสนอใหใชระบบไตรภาคี ภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชนในการดํ า เนินการใน พ้ืน ท่ี  ให เ กิ ดกลุ มคนทํางานท่ี เปนกลุ มขนาดเล็กแต ทํางาน
ไดจริงและดําเนินการไดตอเนื่อง และเห็นวาหนาท่ีของรัฐ คือ ทําอยางไรใหประชาชนมีความสุข
ภาคประชาชนมีคนแตไมมีความรู ตองมีงบประมาณสนับสนุนในการถายทอดความรูลงสูชุมชน ซึ่งปจจุบันตอง
รองบประมาณสนับสนุนจากสวนกลาง และเห็นวาหนาท่ีเปนของภาครัฐ ทสม.เปนสวนเสริมและสนับสนุนให
เกิดการดําเนินงานในพ้ืนท่ี

๔. การพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนนั้น ภาคอุตสาหกรรมตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมตอง
เปนมิตรกับชุมชน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันได
ดานการเสริมสรางศักยภาพของประเทศ

๑. การสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย เสริมสรางศักยภาพของประเทศ
๒. ควรนํางานวิจัยท่ีมีอยูจริงมาเพ่ิมศักยภาพปาท่ีมีอยูจริง เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณของปา
๓. ปามีศักยภาพในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ทําอยางไรใหปาไมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการตัด

ใช บริโภค ดังนั้นควรมีการแกไขการปลูกปาแลวไมดูแลและคํานึงดวยวาปลูกแลวตองไมท้ิงขวาง
๔. เสริมประเด็นสภาอุตสาหกรรม การแกไขปญหา เริ่มจากลางสูบน บนสูลาง
๕. ประเด็นเรื่องการศึกษาท่ีดีในดานสิ่งแวดลอมศึกษา จริยธรรมสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้มีประโยชน

ตราบเทาท่ีมีประโยชนตอมนุษย การศึกษาท่ีดีควรจะตองตอบโจทยแนวคิด มนุษยจะแกไขปญหาไมไดเลย
ถามนุษยยังมองไมเห็นคุณคาท่ีแทจริงของตนไม

๖. พลังงานทางเลือกแกไขไดดี
๗. เห็นดวยกับการเขารวมความตกลงปารีส ตองทําไดเลย คือการใหความรู ทําไมตองลดจากการ

สอนนักเรียนตั้งแตเด็ก และไดรับความรูเทากันและจะหวงแหนทรัพยากรตนไม เพ่ือใหมีความตระหนักรวมกัน
ดูแลรวมกัน เพ่ือใหทุกคนอยูอยางมีความสุข ปรับเรื่องแรกคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เรื่องท้ิงขยะ ตอง
สรางนิสัย เรียนรูเร็ว ถาเขาใจและชวยกันทําจะทําไดดีแตตองรวมมือรวมใจกันทํา เริ่มตนจากบานตัวเองไดเลย
ในตางประเทศถาตัดตนไมเองจะมีความผิด กทม.ตัดตนไมท้ิง ประชาชนเห็นเปนเรื่องธรรมดาและคิดวาเม่ือ
เวลาผานไปตนไมจะข้ึนใหมได

๘. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องท่ีจะตองทําเปนเรื่องแรก เนื่องจากคนเปนปจจัยสําคัญ
หากมีการรับรูมีความเขาใจ จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๙. ภาครัฐจะตองมีการประชาสัมพันธและการสื่อสารลงสูภาคประชาชาชนและทุกภาคสวนใหครบ
ถวนและใหสามารถเขาถึงขอมูลได

๑๐. ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค การสรางจิตสํานึก ปจจุบันมีการทําในระดับอาเซียน
เชน การประกวดรางวัลอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองยั่งยืน ซึ่งจะชวยใหประชาชนตื่นตัวในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
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การสนับสนุนทางการเงิน
๑. จัดสรรงบประมาณใหทุกสวนราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกและสงเสริมการทํางานของ ทสม.

เพ่ือสรางเครือขายในการประชาสัมพันธ บอกขาว เชิญชวน เพราะปจจุบันไมมีงบประมาณสนับสนุนในการ
ดําเนินการของ ทสม. ท่ีเปนเหมือนนักรบไมมีอาวุธ และเห็นวางบกองทุนสิ่งแวดลอม ท่ีใหเงินทํากิจกรรมการ
ขับเคลื่อนดานสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหหนวยราชการกอนเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน
การดําเนินการของ ทสม. โดยเปนการติดอาวุธทางปญญา เปนการพัฒนาคนท่ีตั้งใจทํางานดวยจิตอาสา
ขอซักถาม

๑. การกําหนดเปาหมายภาคอุตสาหกรรม ปาไม ควรกําหนดเปนรอยละการลดท่ีชัดเจน เพ่ือจะ
ติดตามและทราบวาแตละภาคสวนลดไดเทาไร

๒. การดําเนินการอยางไรใหประเทศไทยสามารถลดกาซเรือนกระจกไดรอยละ ๒๐-๒๕ ไดตาม
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก

๓. เงินจํานวน ๑ แสนเหรียญสหรัฐท่ีเปนเงินสมทบในระดับโลกเพียงพอหรือไม ท่ีจะสนับสนุนภาคี
สมาชิกในการถายทอดเทคโนโลยี พลังงานทางเลือก การสนับสนุนการปรับตัว

๔. ทราบขาวทวานายกรัฐมนตรีใหตัดไมสักเพ่ือสรางรัฐสภา จึงขอสอบถามถึงพ้ืนท่ีปาท่ีจะใชใน
สรางรัฐสภา

๕. ทําอยางไรจะสามารถใหเกิดการปฏิบัติในจังหวัด ภาคทองถ่ิน
๖. ชุมชนวิถีชีวิตจะปรับเปลี่ยนอยางไรท่ีจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๗. ประเทศไทยจะสามารถทําตามเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกหรือไม และทําอยางไร
๘. จริงหรือไม ท่ี มีกระบวนการคารบอนเครดิต หรือ กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean

Development Mechanism: CDM) มีการขาย CDM ภาคปาไม แลวไดเงินจากภาคปาไม หากไดเงินจากการ
ขายคารบอนเครดิตจริง ตองการใหนําเงินท่ีไดมาสนับสนุนการดําเนินการในเรื่องปาชุมชนของเครือขาย ทสม.
ท่ีพยายามสรางศักยภาพปาในเมือง ปาในชุมชน จากสวนแบงของคารบอนเครดิตจากการรักษาปา เพ่ือใหมี
เงินตอเนื่องในการดูแลปา

๙. ความตกลงปารีสจะมีผลบังคับใชภายใน ๓๐ วันหลังจากรัฐภาคีใหสัตยาบันครบ ๕๕ ประเทศ
และครอบคลุมการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๕๕ ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกถาภาคี
ลงนามไมครบตามขอตกลงท่ีระบุไว ประเทศท่ีใหสัตยาบันไปแลวจะตองดําเนินการอยางไร ตองทําเลยหรือไม
ตอบขอซักถาม

๑.การจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐ ตามเปาหมายของประเทศ อยูระหวาง
การศึกษาความเปนไปไดท้ังในดานพลังงาน ของเสีย อุตสาหกรรม ในสวนของภาคเกษตรการใชประโยชนของ
ปาไม ยังอยูทําการวิจัย และยังไมนํามารวมในเปาหมายการลดรอยละ ๒๐

๒.การปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดอยูในภาคพลังงาน ภาคขนสงและกระบวนการผลิตท่ีปลอย
กาซเรือนกระจกสูงถึงรอยละ ๗๓ ภาคเกษตรปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๑๗ และยังไมตัดสินใจลดกาซ
เรือนกระจกเพราะมีผลตอเกษตรกร และมีความยากงายในการดําเนินการในการตรวจสอบในภาคเกษตร
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๓.การกําหนดเปาหมายภาคอุตสาหกรรม ปาไม อยูระหวางตรวจสอบความกาวหนาวาภาคสวนใด
จะลดได และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จปลายปนี้

๔. ประเด็นตนไมและปาไม ในกรณีไมท่ีจะสรางรัฐสภา จะตัดไมในแปลงปลูกปาอุตสาหกรรมปาไม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ ๑๕
(กรมปาไมดูแล) โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมมีพ้ืนท่ีดูแลพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจท้ังสิ้น ๑.๑๕๘ ลานไร และ
ตนสักท่ีจะนํามาใชประโยชนตองอายุประมาณ ๓๐ ป จึงจะนํามาใชงานได แตตองไมกระทบถึงระบบนิเวศ
และตองขออนุญาตในการตัดไม และไมกระทบกับปาไมในพ้ืนท่ีอนุรักษ

๕. ประเทศไทยดําเนินการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
ในเรื่องน้ําเสีย และประเทศไทยไมเคยขายคารบอนในภาคปาไม แตอาจมีผูใชการซื้อขายคารบอนเครดิตจาก
ภาคปาไมเปนโอกาสในการหลอกลวงประชาชน

๖.การพัฒนาเศรษฐกิจไปสูวิถีคารบอนต่ํา ปจจุบันประเทศไทยประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และมีแผนการพัฒนาประเทศไทยไปสูวิถีคารบอนต่ํา
ดวย

๗.ภาคปาไม มีนโยบายใหดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมจากรอยละ ๓๒ เปนรอยละ ๔๐ ตามเปาหมาย
ประเทศ รวมท้ังการแกไขปญหาการรุกพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือลดการทําลายปา

๘. การทําเปาหมายในดานการปรับตัว สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผน ในสวนของแนวทางการดําเนินการครอบคลุมเทาไร
เพียงพอหรือไม จะตองหารือกันตอไป

๙. การเจรจาในเรื่องของความตกลงปารีสไดขอยุติในป ค.ศ. ๒๐๑๕ และมีระยะเวลาในการเตรียม
ความพรอมประมาณ ๕ ป แตยังไมสามารถบอกไดวาความตกลงปารีสจะมีผลบังคับใชเม่ือใด เนื่องจากไม
ทราบวารัฐภาคีใหสัตยาบันครบ ๕๕ ประเทศ และครอบคลุมการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ ๕๕ ของ
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกเม่ือใด แตมีแนวโนมท่ีอเมริกาจะเขารวมความตกลงปารีส เนื่องจาก
ความตกลงปารีสครอบคลุมการดําเนินงานของท้ังประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดข้ึนท่ัวท้ังโลกมากข้ึน บอยข้ึน และมีการประเมินวาความตกลงปารีส
มีแนวโนวจะมีผลบังคับใชกอนป ค.ศ. ๒๐๒๐

๑๐. การทบทวนสถานการณโลก จะชวยยกระดับการดําเนินการของภาคีเพ่ือใหลดกาซเรือนกระจก
สรุปความเช่ือมโยงท่ีเกี่ยวกับความตกลงปารีส

๑. โดยภาพรวมความตกลงปารีสตอบโจทยในการแกปญหาภายในประเทศ จึงอยากใหประเทศไทย
เขารวม

๒. คนเปนปจจัยสําคัญ การรับรูความเขาใจ สูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูสังคมคารบอน
ต่ําและความสําเร็จของการลดกาซเรือนกระจก

๓. กลไกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดูแลตนไม การจัดการของเสีย และพลังงานเปน
ภารกิจท่ีตองทําอยูแลว แตตองใหดําเนินการใหมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน
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๔. กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสําคัญ และหนวยงานอ่ืนๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พลังงานจะตองมีการบูรณาการรวมกันในการทํางาน และใชเครือขาย ทสม. ชวยในการขับเคลื่อนทองถ่ินและ
ทอง (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ท่ีมีบทบาทและผลกระทบโดยตรงในระดับทองถ่ิน

๕. การรักษาปา การดูแลปา ปาชุมชนธนาคารตนไม (พรบ.ปาชุมชน) การมีกฎหมายเฉพาะใน
อนาคต เชนกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๖. ภาคพลังงานสนับสนุนใหเกิดพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน
๗. ภาคการเกษตร ควรมีการลดการใชสารเคมี ลดตนทุน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก มีผลดีตอ

สุขภาพ ทําใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๘. ถาไมมีการดําเนินการในสวนการลดโลกรอน ใหเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุน ทสม.ในการ

ดูแลปาไม
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟงความเห็นตอความตกลงปารีสในสวนภูมิภาค ครั้งท่ี ๕
วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม
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สรุปการประชุมสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีส และ(ราง)แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส

วันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หองจูปเตอร ๔-๗
ศูนยแสดงสินคาอิมแพคเมืองทองธานี

กลาวรายงาน โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประเทศไทยไดมีสวนรวมในความตกลงปารีส โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙
เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปรวมลงนามในพิธีลงนามระดับสูง
ความตกลงปารีส เพ่ือแสดงเจตจํานงทางนโยบายของไทยในการเปนภาคีความตกลงปารีส ประเทศไทยได
มอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Focal Point of UNFCCC) มี
ภารกิจหลักในการสื่อสาระสําคัญของความตกลงปารีสใหแกหนวยงานและภาคสวนภายในประเทศเก่ียวกับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของประเทศไทยในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับ
ประชาคมโลก ความตกลงปารีสกําหนดพันธกรณีเพ่ิมเติมใหแกประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาจึง
จําเปนท่ีประเทศไทยตองใหขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะพรอมท้ังเตรียมความพรอมใหแกหนวยงานและภาค
สวนตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหประเทศไทยสามารถอนุวัตตามพันธกรณีไดอยางเหมาะสม

กลาวเปด โดย ดร.เกษมสันต จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนเรื่องท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราช

ดํารัสถึงปญหาภาวะเรือนกระจกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต กอนท่ีจะมีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการแกไข
ปญหาสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือวาไทยมีพระเจาแผนดินท่ีทรงมองการณไกล  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดทําใหเกิดผลกระทบ อาทิ ดานสุขภาพสาธารณสุข ปญหาการกัดเซาะชายฝง ระดับน้ําทะเลทวมสูงข้ึนท่ีอาจ
ทําใหเกาะขนาดเล็กจมหาย  ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอาจลดนอยลง สําหรับความตกลงปารีส ในสวน
ของประเทศไทยนั้น นายกรัฐมนตรี ไดมีการกลาวถอยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหนา
รัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยท่ี ๒๑ (COP ๒๑) และการ
ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๑ แสดงเจตนารมณอันแนวแนของประเทศไทยในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย ไดกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกในป ค.ศ. ๒๐๓๐ ท่ีรอยละ ๒๐
ถึง ๒๕

การประชุมในวันนี้ ถือเปนภารกิจหนึ่งตองทําตามถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการรวมกันลดกาซ
และเพ่ือใหท่ีประชุมแสดงขอคิดเห็นตอแผนปฏิบัติการ และการไปสูเปาหมายของแผน ตลอดจนรวมพิจารณา
หากไมสามารถทําตามเงื่อนไขกติกา ควรจะมีกระบวนการปรับเปลี่ยนอยางไร รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ
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การพยากรณจะทําอยางไรใหแมนยํา และสําคัญคือความรวมมือของการทํางานรวมกันของหนวยงานทุกภาค
สวนท่ีจะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์

นําเสนอผลการศึกษา โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เปนตราสารกฎหมายท่ีรับรองภายใตกรอบอนุสัญญา
UNFCCC ฉบับลาสุด เพ่ือกําหนดกฎกติการะหวางประเทศท่ีมีความมุงม่ันมากยิ่งข้ึนสําหรับการมีสวนรวมของ
ภาคีในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเสริมสรางการตอบสนองตอภัยคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา ๒ องศา
เซลเซียส และมุงพยายามควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับยุค
อุตสาหกรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การสงเสริมการสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสอดคลองกับแนวทางท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีปลอยกาซเรือนกระจก
ต่ําและการพัฒนาใหมีภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการ
คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยไดมีสวนรวมในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญา
UNFCCC เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๙๔ โดยประเทศไทยไดจัดสงรายงานแหงชาติ แลวจํานวน ๒ ฉบับ
รวมท้ัง BUR แลวจํานวน ๑ ฉบับ

ความตกลงปารีส มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางการดําเนินงานของอนุสัญญา โดยมีเปาหมายในการ
เสริมสรางความรวมมือในการตอบสนองตอการคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและความพยายามในการขจัดความยากจน การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการดําเนิน
ความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส ไดมีการจัดทําราง แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอม โดยคํานึงถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและแผนสําคัญของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยแผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ และ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยทุกแผนลวนมีเปาหมายมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่ง
เปนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกันกับความตกลงปารีส  ท่ีมีบทบัญญัติสําคัญคือ การลดกาซ การปรับตัว
และกลไกการดําเนินงาน สิ่งท่ีประเทศไทยตองมีการเตรียมการรองรับคือ การกําหนดเปาหมายลดกาซเรือน
กระจกและทบทวนทุก ๕ ป การสงรายงานแหงชาติ รายงานสองป ตลอดจนการทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานระดับโลก ท่ีประกอบดวยการลดกาซ  การปรับตัว การเงิน และการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ภาพรวมการเตรียมความพรอมรองรับความตกลงปารีส ในสวนประเทศไทย ท่ีตองดําเนินการอยาง
รอบดานควบคูกัน คือ ดานนโยบายและแผน  ระบบฐานขอมูล ระบบการตรวจวัด-รายงาน-ทวนสอบ(MRV)
การเสริมสรางขีดความสามารถดานบุคลากร ดานกฎหมาย ดานการเจรจา ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน
(Climate Finance) และดานองคกร
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
แนวทางการดําเนินงานตอไปของไทยในการเขารวมในภาคีความตกลงปารีส คือ การรวบรวม

ความเห็นจากเวที ๕ ภูมิภาคท่ีจัดรวมกับสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยและสถาบันธรรมรัฐฯ รวมท้ังการรับ
ฟงความเห็นจากเวทีในวันนี้ ไปประมวลรวมเพ่ือนําเสนอตออนุกรรมการดานประสานทาทีเจรจา
คณะกรรมการดานนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ  คณะรัฐมนตรี  และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ตามลําดับ จากนั้นจึงคอยยื่นสัตยาบันสารไปยัง UNFCCC

การท่ีไทยจะเขารวมในภาคีความตกลงปารีส มีพันธกรณีท่ีจะตองผูกพันตอประเทศไทยในการ
ดําเนินการภายใตความตกลงนี้ ซึ่งจะผูกโยงกับ มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับท่ีไดผานประชามติ ท่ีระบุ
วาหนังสือสัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงเรื่องอาณาเขตของไทย หรือสงผลใหพ้ืนท่ีนอกประเทศไทยท่ีทําใหอํานาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงตองออกเปน พระราชบัญญัติ และหากมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมในวงกวาง จะตองเขา
รัฐสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ ท้ังนี้กรณีท่ีไทยเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสแลว กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน
ไมเพียงพอ ตองนําไปสูการออกกฎหมายใหมจึงจะสามารถเขารวมเปนภาคีและดําเนินการตามพันธกรณีได
จะตองผานกระบวนการให สนช.เห็นชอบ แตถาไมตองออกกฎหมายใหม กลไกในปจจุบันท่ีมีอยูเพียงพอ
สําหรับการดําเนินการตามความตกลงปารีส ไมตองเขา สนช.อนุมัติ

ความตกลงปารีสเปนความตกลงท่ีคาดหวังวาจะใชหลังป ๒๐๒๐ โดยผานเงื่อนไขคือ ประเทศท่ียื่น
สัตยาบันสารครบ ๕๕ ประเทศ และลดกาซเรือนกระจกได ๕๕% ของท้ังหมด จะถือวาความตกลงนี้มีผลบังคับ
ใช ทิศทางของการดําเนินงานในประชาคมโลกนับตั้งแต ๑๗๕ ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยลงนามในความตก
ลงปารีส ปจจุบันมีประเทศท่ียื่นสัตยาบันสารแลว ๒๒ ประเทศ สัดสวนของการลดกาซเรือนกระจกท่ี ๑.๐๘%
แนวโนมภาพใหญของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกท่ี ๑๗.๙๘% จีน ๒๐.๐๙% บราซิล
๒.๔๘% มีแนวโนมวาประเทศดังกลาวจะยื่นสัตยาบันสาร ซึ่งจะทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจะเพ่ิม
มากข้ึน และรวมกับ commitment ประเทศอ่ืนๆ เชน อารเจนตินา แคนาดา ออสเตรเลีย เม่ือรวมกันแลว
คาดวาปลายป ๒๐๑๖ นาจะมีสัดสวนของการลดกาซเรือนกระจกได ๕๖% รวมกับอีกหลายประเทศท่ีคาดวา
นาจะยื่นสัตยาบันสาร โดยเฉพาะประเทศในหมูเกาะ ซึ่งหมายความวาครบตามเงื่อนไขท่ีความตกลงจะมีผล
บังคับใช

สําหรับประเทศไทย เล็งเห็นความสําคัญ สิ่งท่ีดําเนินการและตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว วันท่ี ๑๑
กันยายน ๒๕๕๙ จะสามารถนําเสนอเขาคณะกรรมการชาติได แตอยางไรก็ตาม ไทยคงไมยื่นสัตยาบันกอน
ประเทศใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา และจีน แตจะเตรียมความพรอมไว
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คุณบัณฑูร วงศสีลโชติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ประเด็นสําคัญภายใตความตกลงปารีสท่ีภาคเอกชนใหความสนใจ คือ
๑) การสนับสนุนการทางการเงิน ซึ่งจากการเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลาสุดท่ีกรุง

บอนนเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา มีกลไกทางการเงิน ๒ สวน ไดแก the Green Climate Fund (GCF)
and the Global Environment Facility (GEF) โดยในเวทีการเจรจามีการประกาศแลววาจะนําเงินเขา
กองทุน GCF ๒.๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป ๒๐๑๖ โดยโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องการปรับตัวจะเปน
เงินใหเปลา ขณะท่ีโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องการลดกาซเรือนกระจกจะเปนเงินใหกู ขณะท่ี GEF ไดประกาศ
วาจะมีเงินท่ีจะใหการสนับสนุนโครงการดานการลดกาซเรือนกระจก ๔๕๐ ลานเหรียญสหรัฐ และสนับสนุน
โครงการดานการปรับตัว ๒๕๐ ลานเหรียญสหรัฐ ดังนั้น สําหรับประเทศไทย อยากเสนอใหภาครัฐควรรวมมือ
กันในการจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัว เพ่ือท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนการทางเงิน ทาง green climate fund ประเทศไทยนาจะไดประโยชนในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได

จากขอมูลเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๕ มี ๘ โครงการท่ี GCF ไดใหเงินสนับสนุน ซึ่งจากตัวอยางโครงการ
ท่ีไดรับการสนับสนุน คิดนาจะทําไดในประเทศไทย และขอมูลเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๐๑๖ ไดรับการสนับสนุน
เพ่ิมข้ึนอีก ๙ โครงการ  ยกตัวอยางโครงการท่ีนาสนใจคือ โครงการของประเทศเวียดนามในเรื่องการแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามในการดําเนินโครงการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงอยูแลว ก็นาจะเปนโอกาสท่ีจะเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานการเงินได

๒) เรื่อง Basic concept of the JCM (Joint Crediting Mechanism) ซึ่งเปนโครงการของประเทศ
ญี่ปุน ญี่ปุน ตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกท่ี ๓.๘% ในป ๒๐๒๐ เทียบกับระดับท่ีปลอยป ๒๐๐๕ หรือ
เทากับจะปลอยเพ่ิมข้ึน ๓% เม่ือเทียบกับป ๑๙๙๐ จากท่ีเคยประกาศวาจะลด ๒๕% เม่ือเทียบกับป ๑๙๙๐
สิ่งท่ีญี่ปุนพยายามจะทําภายใตโครงการ JCM คือใหภาคเอกชนไทยรวมมือกับภาคเอกชนญี่ปุนในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยจะใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี วิธีการใหความชวยเหลือโดยจะพยายาม
ขายสินคาญี่ปุนในราคาท่ีถูกลง และถาโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดเทาไหรจะตองยกใหประเทศ
ญี่ปุน ๕๐%

ท้ังนี้โครงการดังกลาวจะถูกพิจารณา implement โดยหนวยงานชื่อ NEDO (New Energy and
Industrial Technology Development Organization) โครงการลดกาซเรือนกระจกไดเทาไหร ก็จะถูก
พิจารณาวาโครงการนั้นใชเทคโนโลยีของญี่ปุนหรือไม และโครงการจะไดรับการสนับสนุนไดจะตองให
ภาคเอกชนของญี่ปุนเปนผูยื่นขอ หมายความวาจะตองเปนสินคาญี่ปุนเทานั้น ซึ่งอาจจะขัดกับกฎของ WTO
ปจจุบันภาคเอกชนของญี่ปุนในประเทศไทยมีความในสนใจท่ีจะเขารวมโครงการดังกลาว

นอกจากนี้ ภายใตโครงการ JCM มีการดําเนินการดาน REDD+ โดยจะใหเงินสนับสนุน ๘๐ ลานเยน
โดยบริษัทท่ีจะยื่นขอไดจะตองเปนบริษัทของญี่ปุน มีขอสังเกตวาการดําเนินการดาน REDD+ จะมาดําเนินการ
ในประเทศไทยหรือไม
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๓) หลัก Common But Differentiated Responsibility (CBDR)
ในความตกลงปารีส สวนท่ีทุกประเทศตองดําเนินการแบบเดียวกัน (Common) คือ ทุกประเทศ

ตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก โดยจะตองทําการทบทวนเปาหมายใหเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ๕ ป พรอมท้ัง
วางกรอบเพ่ือรับรองความโปรงใสของการดําเนินงานและการสนับสนุน (Transparency of action and
support) และกําหนดใหมีการทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) เปน
ระยะ โดย Global Stocktake จะเริ่มดําเนินการเปนทางการในป ๒๐๑๓ ขณะท่ีในสวนท่ีมีความแตกตาง
(Differentiated) คือ ประเทศพัฒนาแลวจะตองชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา
จะตองพยายามท่ีจะใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนไปในทางลดกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ IPCC สัญญาวา
จะปรับปรุงระยะเวลาในการรายงานใหตรงกับ Global stocktake

๔) การผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย จากรายงาน Thailand ๑st Biennial Update Report
๒๐๑๕ พบวาภาคพลังงานเปนปจจัยปลอย GHG มากท่ีสุดของประเทศไทย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช
พลังงานอ่ืนทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทางเลือกท่ีนาสนใจในอนาคตเนื่องจากมีเทคโนโลยี
ท่ีจะทําใหตนทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยต่ํากวาถานหินและกาซธรรมชาติโดยมีการคาดการณวา
พลังงานแสงอาทิตยจะกลายเปนพลังงานหลักภายในป ๒๑๐๐ ตัวอยางประเทศอินเดีย เนื่องจากมีภาระใน
การลดกาซเรือนกระจก มีนโยบายวาตั้งแตป ๒๐๑๗ เปนตนไปจะผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเพ่ิมเปน ๘.๔ GW
ซึ่งจะทําใหอินเดียสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว

ปจจุบันราคาตนทุนของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของไทยยังคงมีราคาท่ีสูง มีขอเสนอวา
การเปดเสรีการคาในเรื่องพลังงานแสงอาทิตยเปนเรื่องท่ีดี และไมเสี่ยง เนื่องจากการเปดใหผูประกอบการท่ัว
โลกมารวมแขงขัน ทําใหไทยกาวทันเทคโนโลยี ตนทุนราคาไฟฟาท่ีผลิตไดมีราคาต่ําลงนอกจากนี้การลงทุนสูง
มากในระยะแรก รายไดไดจากไฟฟาท่ีผลิตและขายไดเพียงอยางเดียว จึงยอมไมเสี่ยงขาดทุน ตองดูแลรักษา
อุปกรณตลอดเวลา เม่ือการไฟฟาซื้อไฟฟาไดในราคาถูก คา Ft ก็จะไมตองเพ่ิมข้ึน คนไทยไมเดือดรอน
อุตสาหกรรมไทยมีตนทุนพลังงานไมสูง  สําคัญท่ีสุด วิธีนี้ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นเรียกรับเงินสินบนแลก
ใบอนุญาตได นอกจากนี้ ไทยสามารถเพ่ิม NDC ไดอีกหลายเทา โดยคนไทยและอุตสาหกรรมไทยไมเดือดรอน

คุณวราภรณ คุณาวนากิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เนื้อหาความตกลงปารีสในประเด็นเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของโลกไมใหเกิน ๒ องศาเซลเซียส

ภายในป ค.ศ.๒๑๐๐ ควรเปนดําเนินการและวางแผนในระยะยาว  และทุกประเทศตองรวมมือกันเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิของโลก

กระทรวงพลังงานไดจัดทําแผนและยุทธศาสตรเพ่ือการลดกาซเรือนกระจก  ปจจุบัน ไทยสามารถลด
กาซเรือนกระจกไดถึง ๑๐% เฉพาะภาคพลังงานและภาคขนสง ท้ังนี้เรื่องการผลิตไฟฟา แมวาพลังงาน
ทดแทนชวยลดกาซเรือนกระจกได แตยังติดปญหาเรื่องตนทุนคาใชจาย ซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ขอจํากัดเรื่องความเขมของพลังงานท่ีไมคงท่ี ทําใหพลังงานทดแทนยังไมสามารถเปนพลังงานหลักของประเทศ
ได   กระทรวงพลังงานมีการจัดทําแผน PDP ๒๐๑๕ ท่ีมีการวางแผนการผลิตไฟฟาโดยเพ่ิมสัดสวนการใช
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พลังงาน มีการอนุรักษพลังงาน และปรับเปลี่ยนอุปกรณในการผลิต เพ่ือนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกไดตาม
เปาหมาย  สําหรับความตกลงปารีส  กรณี NDCs ท่ีตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกท่ี ๒๐-๒๕% จาก
ทุกภาคสวน กระทรวงพลังงาน  มีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกและวางแผน
ระยะยาวเพ่ือการลดกาซเรือนกระจกโดยไมกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พรอมท้ัง
จัดทําการประเมินความเสี่ยงกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามแผน

ขอเสนอในเรื่องการเตรียมความพรอม คือ การใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในทุกภาคสวน
โดยเฉพาะการใหความสําคัญในเรื่องความโปรงใสในการตรวจสอบและรายงานผลท่ีจะตองมีการจัดทําระบบ
MRV ท่ีใหตางประเทศเขามาทวนสอบขอมูลไดในการลดกาซเรือนกระจกไดจริงตามท่ีสงรายงาน สําหรับความ
พรอมของทุกภาคสวนในปจจุบันคิดวาทุกหนวยงานมีความตระหนักวาจะตองชวยลดกาซเรือนกระจก แตสิ่งท่ี
ตองใหความรูเพ่ิมเติมคือ จะตองทราบวาจะลดไดอยางไรบาง เปนศักยภาพของหนวยงานนั้นๆหรือไม และ
เปนบริบทของประเทศไทยหรือไม  การสงเจตจํานง “การมีสวนรวมของประเทศ” (Nationally Determined
Contribution: NDC) ซึ่งไดตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกของไทยท่ี ๒๐-๒๕% จะตองใหทุกภาคสวน
รวมลดกาซเรือนกระจก จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองขับเคลื่อนศักยภาพของทุกภาคสวนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ท่ีสําคัญคือการดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกของแตละภาคสวนนั้นจะตองคํานึงถึงตนทุนคาใชจาย
ระยะเวลา และการวางแผนงานในระยะยาวในการดําเนินการ และจะตองไมกระทบตอเศรษฐกิจภาครวมของ
ประเทศ

คุณจักรชัย โฉมทองดี องคการอ็อกแฟมแหงประเทศไทย
ประเด็นเนื้อหาในความตกลงปารีส  หากยอนกลับไปในการประชุม COP ท่ีผานมาคิดวาความ

คาดหวังถอยลงกวาเดิมแทนท่ีจะไปขางหนา ซึ่งจากเดิมเปาหมายการควบคุมอุณหภูมิท่ี ๒ องศาเซลเซียสเปน
สิ่งท่ีสามารถดําเนินการได นอกจากนี้ยังมีขอเสนอการควบคุมอุณหภูมิถึง ๑ องศาเซลเซียสในการเจรจาในครั้ง
กอน  เนื่องจากมีการคาดการณวาอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ๑.๕ องศาเซลเซียส ทําใหประเทศหมูเกาะบางประเทศจม
หายไปแลว ซึ่งหากพิจารณาเนื้อหาความตกลงปารีสท่ีใหทุกประเทศดําเนินการโดยสมัครใจ ซึ่งความตกลง
ปารีสเลือกท่ีจะใชวิธีการกําหนดเปาหมายรายประเทศในรูปแบบ Bottom-Up Approach โดยการเปดใหภาคี
แตละประเทศเปนผูกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาจมีประเด็นคําถามเรื่อง
ประสิทธิภาพท่ีจะสามารถลดกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย การตรวจสอบการลดจากBAU จะใช
กระบวนการหรือวิทยาศาสตรท่ีตรวจสอบBAU ไดถูกตอง สําหรับไทยมีแผนการลดและปรับตัว สิ่งท่ีตองการ
นําเสนอ คือไมควรเปนแผนใดแผนหนึ่ง แตควรเปนแผนการเจริญเติบโตท่ีปรับตัวเขาสูการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางหลีกเลี่ยงไมได (climate adapted growth strategy) ท่ีตองนําเขาไปสูแผนพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง โจทยท่ีภาคสวนของประเทศไทยควรมีสวนรวมแกไขปญหาอยางแทจริง สิ่งท่ีตองพิจารณาคือ
ควรระบุท่ีมาของตัวเลขเปาหมายใน NDC

ควรจัดทํากระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท่ีทําเปนเวทีเฉพาะในแตละเรื่อง เชนเรื่อง
พลังงานท่ีมีการลงรายละเอียด และทวนยอนกลับอยางชัดเจนใหกับผูมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
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bottom up และไดขอมูลท่ีแมนยํา ซึ่งควรดําเนินการท้ังภาคพลังงาน ภาคปาไม ภาคเกษตร และภาคสวน
อ่ืนๆ

ขอหวงใย ระดับประเทศท่ีตองเปลี่ยนแผนเปนimplementation ซึ่งในแผนจะรวมมิติความยั่งยืน แต
ในแผนจะบรรจุทุกมิติ ซึ่งอาจทําไดยาก เปนสิ่งทาทาย ซึ่งเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาความพรอมของประเทศ

ประเด็นแลกเปลี่ยน
๑. รางขอตกลงในมาตรา ๗ และ ๕ พบวาไมมีการลงรายละเอียดในสวนภาคปาไม อยากทราบ

ประเด็นกรอบอาเซียน ราง อาเซียนเชิงกลยุทธแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม(ASPEN) ซึ่งมีประเด็นเรื่องปาไม
นอกจากนี้อาเซียนประสบปญหาหมอกควัน มีการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม ตลอดจนแผนการพัฒนาตางๆท่ีมี
กรอบเวลาตางกัน ในการนํากรอบเวลามากําหนดจะมีแผนระยะสั้น กลาง ยาวอยางไร

๒. แผนแมบทกําหนดเปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว โดยทํา action plan ซึ่งปรับ
เปาหมายไปตามแผนชาติ เพ่ือใหทุกแผนสามารถลอไปกับแผนชาติ โดยมีข้ันตอนรับฟงความคิดเห็น นําเขา
คณะอนุกรรมการนโยบายยุทธศาสตร ขณะนี้อยูระหวางปรับปรุง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใช

๓. ความตกลงปารีส สามารถยืนยันและทบทวนเปาหมายได แตไมมีขอกําหนดวาจะตองทํา การ
ตั้งเปาหมายข้ึนกับสถานการณของประเทศ

๔. ความตกลงปารีส ไดระบุวาประเทศพัฒนาแลวตองเปนผูนําการลดกาซเรือนกระจก ในการบรรลุ
เปาหมาย ท่ีอาจมองวาจะหยอนประสิทธิภาพนั้น เพ่ือตองการใหประเทศพัฒนาแลวเขา ratify ท้ังนี้อาจมอง
ในเชิงกลไกการเจรจาเพ่ือเปาหมายใหทุกประเทศตองมุงลดกาซ และเพ่ือใหความตกลงปารีสเกิดข้ึนได

๕. สาเหตุท่ีภาคปาไมมีการระบุนอยในarticle ๕ ของความตกลงปารีส เนื่องจากภาคปาไม เรดดพลัส
อยูภายใตอนุสัญญา แลว จึงไมตองมาผูกไวในความตกลงปารีส และมี decision ท่ีไดกําหนดมาตรการภาคปา
ไมชัดเจน ซึ่งไมตองเอาภาคปาไมในขอตกลงปารีส จึงไดขอใหนําภาคปาไมมาไวใน article ของความตกลง
ปารีส เพ่ือใหเนนย้ําเรื่องการ mitigation และ adaptation ซึ่งภาคปาไมเปนภาคสมัครใจ โดยตอไปจะมี
โครงการการพัฒนาเปนระบบ MRVs และพิจารณาวาจะเขาสูกระบวนการ NDC หรือไม

๖. พลังงานแสงอาทิตย ควรจะมีจุดสมดุล ซึ่ง กฟผ.ไดวางระบบไว โดยเม่ือแสดงเจตจํานงการลดกาซ
โดยทําแผนตางๆ สาเหตุท่ีเอกชนสรางและขายไมได เนื่องจากเปนภาพรวมของประเทศ อาทิ ระบบสายสงไฟ
ไมมีการออกแบบรองรับ โดยในอนาคตไดมีการทําสมารทกริด วางแผนเตรียมรองรับแลว

๗. NDCs ท่ีตั้งเปาหมายไว โดยขณะนี้ สผ.จะทํารายละเอียดของเปาหมายในเชิงรายละเอียด ท้ังการ
ไดมา ดานมาตรการ ภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะภาคเอกชน และจะมีการรังฟงความเห็นเพ่ือจะไดทราบ
ท่ีมาของ BAU



ภาคผนวก ๓-๙๘

รายช่ือผูเขารวมการประชุมสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีสและ (ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอม
ของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส

วันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ หองจูปเตอร ๔-๗ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี

หนวยงานภาครัฐ (กทม.)
๑. นางสาวเอกพัดชา จุฑามาตย กรมควบคุมมลพิษ
๒. นางสาวจิยาฐา  คงใส กรมควบคุมมลพิษ
๓. นางอภิพร  เกศคณาวนกิจ กรมควบคุมมลพิษ
๔. นางสาวสุวิชา  กัลยาณมิตร กรมควบคุมมลพิษ
๕. ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล กรมความรวมมือระหวางประเทศ
๖. นายณัฏฐวัตร ชุมพานิช กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๗. นายอุกกฤต  สตภูมินทร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๘. นางสุรีย สตภูมินทร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๙. นายพิชัย โอตรวรรณะ กรมทรัพยากรธรณี
๑๐.นางรวมพร งามบริรักษ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๑.ดร.เอกรัตน  อาชีวะ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๒.นางสาวดวงใจ ศรีธวัชัย กรมทรัพยากรน้ํา
๑๓.นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๔.นายพีระพันธ พฤกษศิริวรรณ กรมทรัพยากรน้ํา
๑๕.นางสาววศินี  อัศวมานะศักดิ์ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๖.นายเกรียงศักดิ์  ภิรพัช กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๗.นายวีรวัฒน ยิ่งยง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๘.นายฤทธิไกร ภวภูตานนท กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๑๙.นายยุทธศาสตร  อนุรักติพันธ กรมพัฒนาท่ีดิน
๒๐.นายชินภพ กูรมะสุวรรณ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๒๑.นางสาวอภิษฎา  พฤฒิวรวงศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒๒.นางสาวกัณวีย  ตระกูลแสง กรมวิชาการเกษตร
๒๓.นายเจริญพร  บูรณมีศพงษ กรมวิชาการเกษตร
๒๔.นางสาวปทวดี  ไชยเพชร กรมวิชาการเกษตร
๒๕.นางบุญญาติ  เจริญสวรรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๒๖.นางสาวพิมนิพร  คงชม กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๒๗.นายภานุวัฒน  ณ นครพนม กรมสงเสริมสหกรณ
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๒๘.นายนิติ  จันจิระสกุล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๒๙.นายปถวี  สาระวรรณ กรมองคการระหวางประเทศ
๓๐. นางกมลวรรณ  เสารสุวรรณ กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๓๑.นางสาวกนกรัตน เมฆกวาว กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
๓๒.นายสุชาติ คงชาติ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
๓๓.นางธีรลักษณ  เพียงมานะ กรมอุตุนิยมวิทยา
๓๔.นางณัชชา วิสุทธิเทพกุล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๓๕.นางสาวรัตนา  ลักขณาวรกุล กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
๓๖.นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
๓๗.นางศศิธร ทิมอุดม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช
๓๘.นายบรรจบ  บุรวัฒน กรมทาอากาศยาน
๓๙.นายมานพ กรมการขนสงทางบก
๔๐.นายวีรพงศ  รัตนจิตธํารงกุล กรมการทองเท่ียว
๔๑.นายชญานนท  โชคเฉลิม กรมสงเสริมการเกษตร
๔๒.นางสาววันมี แสงอากาศ กรมทาอากาศยาน
๔๓.นายเชาวรัตน  บูรณโสติพงษ กรมวิชาการเกษตร
๔๔.นางสาวสดสี  ไวยชณี กรมวิชาการเกษตร
๔๕.นางสาวเกศินี  บุญเลิศ กรมปศุสัตว
๔๖.นางสาวธนวันต  เอ้ียวพานิช กรมประมง
๔๗.นางสาวปรียาพงษ  คงสาธร กรมทรัพยากรธรณี
๔๘.นายธีรวุธ  ตันนุกิจ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
๔๙.นายวุฒิชัย  เจนการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๐.นายปราโมท  หานวิไล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๑.นายวีรพันธ  หอมมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๒.นายปราโมท  รูปเสถียร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๓.นางสาวอรอุมา  จรรยานัตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๔.นายสมชาย  ม่ันอนันตทรัพย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๕.นางสาว  กัญจพร  วุฒิวรวงศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
๕๖.นางสาวสินีนาฏ  อันบุรี กรมการแพทย
๕๗.นายธนาวิทย  จันทสุวรรณ กรมการปกครอง
๕๘.นางสาว จุฑามาศ ศรีจันทรอินทร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๕๙.นางสาวปยาพัชร ทับอินทร กรมการคาภายใน
๖๐.นางสาวโดชติรส สรอยพลอย กรมการคาภายใน
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๖๑.นางสาวจีรพัณธ  ทรัพยเกียรติสกุล การประปานครหลวง
๖๒.นาวาโทธนิต  ชื่นเสมอ กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
๖๓.พ.อ.หญิงศิริลักษณ  ปนกลอม กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
๖๔.นายกิตติ  เดโช กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖๕.นายพรพรม  ยังชื่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖๖.นางสาวทินนรินทร  หินคํา กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖๗.นายธวัจชัย  ศรีสาคี กรมชลประทาน
๖๘.คุณอมรรัตน  เดนประเสริฐ กรมเจาทา
๖๙.พันเอกปุณณพงษ ชูวัสวัตพัทธ กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๗๐.รอยตรีหญิงวันวิสาข ทัศนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๗๑.คุณสิริลักษณ ภัทรชัยสกุล กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๗๒.นางสาวสุพัตร  พิสัยสวัสดิ์ การทาเรือแหงประเทศไทย
๗๓.นางสาวอิงกมล  แสงสินชัย การทาเรือแหงประเทศไทย
๗๔.นางสาวบุษกร  พฤกษอาโนชา การประปานครหลวง
๗๕.นายจุติณัฎฐ  ลิมปนันทวดี การไฟฟาสวนภูมิภาค
๗๖.นางนวลอนงค  คําใสเสา การไฟฟาสวนภูมิภาค
๗๗.นางสาวจิราภรณ  นันทรจันทร ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
๗๘.นางสาวนิดาลักษณ  อรุณจันทร ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
๗๙.นางสาววสุเนตร รัตนสุวรรณศรี ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
๘๐.นางดารณี  ชนะชนม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๘๑.นางสาวรัสรินทร  นพเลิศพิทักษ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
๘๒.นางสาวรวินทอร  ดุลยเกษม สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๘๓.นางวัชรีย  ชวยศรี สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๘๔.นางสาววรรณวิมล  ภักดี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย
๘๕.นายชัยยุทธนา  วงศวานิช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘๖.นายกิตติพงษ  ไชยบุญชู สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘๗.นางสุปราณี  ผลชีวิน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๘๘.นางสาววรกานต  แซลิ้ม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๘๙.นางสาวอัญชลี  ศราสกุลชัย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๙๐.นายเอกชัย  ปนแกว สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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๙๑.นางสาวสุนิสา  สุขโภชน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
๙๒.นางสาวธิดารัตน  บุญโชติ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๙๓.นายชยาคมน  ธรรมปรีชา สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๙๔.นางสาวรัชนีวรรณ คอนจํานง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๙๕.นางสาวกาญจนา  มาลัยกฤษณะชวี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๙๖.นายณภัทร  อุยเจริญ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๙๗.นายลิสา  นพรัตน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๙๘.ดร.ศุจิมาลย  สุวรรณโรจน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอปตแวรแหงชาติ
๙๙.คุณกรณิศ  ตันอังสนากุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑๐๐. นางสาวพัชรินทร  รักสัตย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑๐๑. นางสาวจันทนา  เบญจทรัพย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๑๐๒. คุณอลิสา  ตันตรีตนพงษ สภาความม่ันคงแหงชาติ
๑๐๓. นางเพชรธิดา  ตรีภพนารถ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๐๔. นางสาวธนาพร ไหมทอง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๐๕. นายอัษฎาวุธ  ศิริประเสริฐโชค สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
๑๐๖. นางสาววรวรรณ  รักษาสังข สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๐๗. นางสาวเสาวณี  กวีพร สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๐๘. นางชุลีพร  บุณยมาลิก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ
๑๐๙. นายอัษฎาวุธ  ศิริประเสริฐโชค สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
๑๑๐. นางสาวชณกช  ชลิธภนญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ
๑๑๑. นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๑๑๒. นายวิรัตน  พีรสาร สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอปตแวรแหงชาติ
๑๑๓. นางสาวอิสริยา แสงอรุณ สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๑๔. นางเสาวนีย  รัตนวิเดช สํานักงบประมาณ
๑๑๕. นางกาญจนา  ภูมาลี สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๑๖. นางสาววิไลรัตน  อนันตพฤกธิ์ สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๑๗. พล.ต.นุชิต ศรีบุญรุง สํานักงานนโยบายและแผนกลาโหม
๑๑๘. น.ท.ปญญา  ชิตไพบูลย สํานักงานนโยบายและแผนกลาโหม
๑๑๙. นายปญญา  รัตนไพบูลย สํานักงานนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๐. คุณกัลยา  ศานภัทรเศน สํานักงานนโยบายและแผน กองทัพบก
๑๒๑. นายศาศวัต  คําตวง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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๑๒๒. นายภานุวัส  ซิ้มสกุล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒๓. คุณเพ็ญนภา  เมืองเกา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
๑๒๔. คุณมนิสา  นวลเติม สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
๑๒๕. นายอัษฎาวุธ  ศิริประเสริฐโชค สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
๑๒๖. นายสุริยา จันทรกระจาง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒๗. นางชุลีพร บุณยมาลิก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒๘. นางสาวสุภาพร วองวัฒนสิริ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒๙. นางสาวเอมอร พฤกษสุริยา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๐. นายโสรัจ ศิโรตมานนท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๑. นายสรายุทธ แจมจิราศัย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๒. นางสาวบุญสิตา กิติคุณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๓. นายวัชรพล พุมแกว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๔. นางสาวเมตตา ราศีจันทร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๕. นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๖. นางสาววรรณภา คลายสวน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๗. นางสาวธณกช ชิสธภนญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๓๘. นายศุภณัฐ  โชติวิทยธารากร องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
๑๓๙. นายประจักษ  ชางแกว องคการสวนสัตว
๑๔๐. นางสาวพัศศรกมล  ฉันทสิทธิกุลชัย องคการสวนสัตว
๑๔๑. วาท่ีรอยตรีชัยยงค องคการอุตสาหกรรมปาไม
๑๔๒. นางสาววัลลภา  ทรัยวิรานนท องคการอุตสาหกรรมปาไม
๑๔๓. นางสาวชมพูนุช กิตติดุลยการ องคการเภสัชกรรม

หนวยงานภาครัฐ (ตางจังหวัด)
๑๔๔. นายยุทธนา  ขวัญเมือง สํานักงานพลังงาน จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔๕. นายไพโรจน  ไพบูลยโรจนรุง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดจันทบุรี
๑๔๖. นางสาวเยาวนีย  สุทธิพงศ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดจันทบุรี
๑๔๗. นายอดิศักดิ์  กาญจนสาขา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔๘. นายนิยม วัฒนประภากร พลังงานจังหวัดชลบุรี
๑๔๙. นายวรพล  เนียมนิล พลังงานจังหวัดชลบุรี
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๑๕๐. นางสาววันเพ็ญ  ทองรักษา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๓ (ชลบุรี)
๑๕๑. นางสาวสุนีรัตน  รัตนะ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๓ (ชลบุรี)
๑๕๒. นายวิวัฒน  จันทรเผือก สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๒ (ศรีราชา)
๑๕๓. นางสาวสุภาวดี  ตูภูมิ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๒ (ศรีราชา)
๑๕๔. นางสาวณัฏฐ  สุขขี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชัยภูมิ
๑๕๕. นายยุทธชัย  คงทอง สํานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
๑๕๖. นายจตุรภัทร  ศรีอาคะ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ (เชียงราย)
๑๕๗. นายชาญณรงค  สุวรรณคํา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๒ (เชียงราย)
๑๕๘. นายชญานนท  วงศเพ็ญ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๕ (เชียงราย)
๑๕๙. นายสาธิต  ภูจีณาพันธ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๕ (เชียงราย)
๑๖๐. นายระพีศักดิ์  มาลัยรุงสกุล สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ (เชียงใหม)
๑๖๑. นายวัชระ ละออออน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑ (เชียงใหม)
๑๖๒. นายสมชัย  เบญจชย สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม)
๑๖๓. นางสาวรัชดา  พงษสัตยาพิพัฒน องคการสวนพฤกษศาสตร
๑๖๔. นายพิพัฒน  เกตุดี สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๔ (ตาก) กรมปาไม
๑๖๕. นางสาววิจิตตรา  เรือนคํา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๔ (ตาก) กรมปาไม
๑๖๖. นางสาวพิมชนก  ศรีหะแสง สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๔ (ตาก) กรมปาไม
๑๖๗. นายกุศล  สุวรรณาภรณ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)
๑๖๘. นางเพ็ญสินี  หนูทอง สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๕ (นครปฐม)
๑๖๙. นางสาวนารี  วรรณโสภา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นครพนม
๑๗๐. นายสุรชัย วิศิษฎรุงเรือง สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลภาค ๕ (นครราชสีมา)
๑๗๑. นายณรงคชัย  กลอมวัฒนกุล สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๗ (นครราชสีมา)
๑๗๒. นายพงศธร บรรณโศภิษฐ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๕ (นครศรีธรรมราช)
๑๗๓. นายรัตนพล  ภาคภูมิกมลเลิศ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๒ (นครสวรรค)
๑๗๔. นายสมพร  พากเพียร สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๒ (นครสวรรค)
๑๗๕. นางสาวเสาวดี  หนูเนี่ยว สํานักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี
๑๗๖. นายณัฐ  อารีกุล สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
๑๗๗. นายคมสันต  วิสิทธิสาตร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนาน
๑๗๘. นายมโนชญ  บุณยานันต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดบึงกาฬ
๑๗๙. นางสาวกาญจนา  จอกลอย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดปทุมธานี
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๑๘๐. นายมานัส  แรงผลสัมฤทธิ์ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๙ (ปราจีนบุรี)
๑๘๑. นางอรพิน  ชัยสิทธิลาภ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖ ปราจีนบุรี
๑๘๒. นางสาวสุภัททา  รุงโรจนพานิช สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พระนครศรีอยุธยา
๑๘๓. นายปณต  สังขสมบูรณ สํานักงานพลังงานจังหวัดพังงา
๑๘๔. นายเสริมพงศ  นวลงาม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ สาขาแมสะเรียง
๑๘๕. นางสาวกัลยา  โตะแวอายี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดยะลา
๑๘๖. นายอาหามะ  ดอเลาะ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดยะลา
๑๘๗. นายสมชาย  ปนประเสริฐ สํานักงานพลังงานจังหวัดรอยเอ็ด
๑๘๘. นายพินิจ   ไทยสยาม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๗ (ราชบุรี)
๑๘๙. นายศรศักดิ์  วิริยะเอกกูล สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑๐ (ราชบุรี)
๑๙๐. นายกาญจน  คชภูมิ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๓ (บานโปง)
๑๙๑. นายนรินทร  รุงเชา สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง
๑๙๒. นายนรินทร  สุวรรณโน สํานักงานพลังงานจังหวัดเลย
๑๙๓. นางสาวศิรินทิพย  เข็มทอง สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๖
๑๙๔. นางสาวศิริพรรณ  อุนอินทร สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๖
๑๙๕. นายกัมปนาท  เลี่ยมสกุล สํานักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
๑๙๖. นายเจตนา  อรุณเพ็ง สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๕ (สระบุรี)
๑๙๗. นายสุรศักดิ์  เพชรเพ็ง สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๕ (สระบุรี)
๑๙๘. นายกําธร  สุวรรณเวช สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑ สระบุรี
๑๙๙. นายจิระพงค  ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสุโขทัย
๒๐๐. นายพงษธร  มิลินทบุณย สํานักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
๒๐๑. นางสาวนุชวงศ  สิริบุตรวงศ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๐ จ.อุดรธานี
๒๐๒. นายพงษพันธ  เวชสุวรรณ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๐ จ.อุดรธานี
๒๐๓. นายเกงกาจ  ศรีหาสาร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐๔. นายวิสูตร  อยูกลาง สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๙ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐๕. นายมนตรี  หามนตรี สวนอนุรักษทรัพยากรทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
๒๐๖. นางสาวสลวย  เทียมสระคู สํานักงานสิ่งแวดลอมท่ี ๔ จังหวัดนครสวรรค
๒๐๗. นายศุภมิตร  คนใจบุญ สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จังหวัดนนทบุรี



ภาคผนวก ๓-๑๐๕

๒๐๘. นางอนรรมอร  หงสสุตะเมธี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดกําแพงเพชร

๒๐๙. นายศิวะปกรณ  วิเชียรเพริศ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครปฐม

๒๑๐. นายอนุกูล  วงศใหญ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสตูล

๒๑๑. นายประสาท  สินรักษ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๑๒. นายวัชรพล  เพรียวสามารถ สํานักทรัพยากรน้ํา ๖ (ปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ํา
๒๑๓. นายสมคิด  ปญญาดี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
๒๑๔. นายทรงศักดิ์  สุขเกษม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดลพบุรี
๒๑๕. นางอัญชลีลักษณ อนันตธนสาร สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒๑๖. นายสุภาพ  ชื่นบาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๔ (นครสวรรค)
๒๑๗. นายวัลลภ  ทองกร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๔ (นครสวรรค)
๒๑๘. นางสาวปริชญา ประสมนาม สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงใหม
๒๑๙. นางมยุรี  ผลดีประสิทธิ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดแพร
๒๒๐. นายพสุ  สุครีวก สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี
๒๒๑. คุณกาญจนา  นิตยะ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดนนทบุรี
๒๒๒. นายศิริพล  กําแพงทอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดนนทบุรี
๒๒๓. นายสุริยนต นกทรัพย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑๓ จังหวัดชลบุรี
๒๒๔. นายดนุพล  โพธิเนินชัย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดจันทบุรี

ภาคเอกชน
๒๒๕. นายสุรพงษ  ธนะพงศพิทยา บริษัท จี เจ สตีล จํากัด มหาชน
๒๒๖. นางสาวกฤตพร  พราหมณแกว บริษัท จี เจ สตีล จํากัด มหาชน
๒๒๗. นางสาวธิดารัตน  เลี่ยมแหลม บริษัท จี เจ สตีล จํากัด มหาชน
๒๒๘. นางสาวพรประภา  มวงประเสริฐ บริษัทเจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
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๒๒๙. นางสาวทิพวรรณ  บุญวัฒน บริษัทสหวิริยาสติล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
๒๓๐. นายเฉลิมพล  สมาคม บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจํากัด (มหาชน)
๒๓๑. นายบุญชัย  กอเกียรติพิทักษ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจํากัด (มหาชน)
๒๓๒. นางนปภัช  สวัสดิ์ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
๒๓๓. คุณกุลธิดา  เจริญสวัสดิ์ บริษัทโคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด
๒๓๔. นางสาวอุบลวรรณ  อุทัชกุล บริษัทพี แอนด ปภพ รีนิวเอเบิล จํากัด
๒๓๕. นางวีนัส  จันทชีวกุล บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส จํากัด
๒๓๖. นายฤทธิชัย  บุญสาร บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน
๒๓๗. นางสาวปวีณา  พ่ึงแพง บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด มหาชน
๒๓๘. นางรัตนา  เมฆหมอก บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน
๒๓๙. นางรุงรัตน  เริงทรง บริษัท ไออารพีซี จํากัด มหาชน
๒๔๐. นายเสนอ  อุโคตร บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส

จํากัด (มหาชน)
๒๔๑. นายเฉลิมวุฒิ  มีโต บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน)
๒๔๒. นายบัญชา  วัฒนโสภณวงศ บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทยจํากัด
๒๔๓. คุณราตรี  ชื่นชมสกุล บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
๒๔๔. นางสาวสาวิตรี  วิเชียรพงษ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด
๒๔๕. นางบงกต  มหานุกูล บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
๒๔๖. คุณชุติมา  ฉันทพลากร บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
๒๔๗. นางสาวจินตจุฑา  สีจร บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
๒๔๘. นายสืบพงศ ศรีหะไตร บริษัท แฮม ฟลม จํากัด
๒๔๙. นายภาส พัฒนกําจร บริษัท แฮม ฟลม จํากัด
๒๕๐. นางสาวกอใจ อุยวัฒนพงศ บริษัท แฮม ฟลม จํากัด
๒๕๑. นางสาวจิรัฎฐิกา  ชินบุตร บริษัท ฟลิ้นท กรุป คัมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
๒๕๒. นายวัชรินทร  คําแสน บริษัท ฮันตสแมน ประเทศไทย จํากัด
๒๕๓. นายวรภุชงส ประทุมทอง บริษัท วี.เพาเดอรเทค จํากัด
๒๕๔. นายพีรพัฒน พุมพฤกษ บริษัท วี.เพาเดอรเทค จํากัด
๒๕๕. นางจอมขวัญ สมวงศ บริษัท วี.เพาเดอรเทค จํากัด
๒๕๖. นางสาวภัทรพร  แสงสี บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
๒๕๗. นางสาวอังคณา นาควิจิตร ธนาคารกรุงเทพ
๒๕๘. นายภูริเดช พิณปราโมทย ธนาคารกรุงไทย
๒๕๙. นายธนวัฒน สาธสุินประเสริฐ ธนาคารทิสโก สํานักงานใหญ
๒๖๐. นายกิติกุล คนผักแวน ธนาคารไทยพาณิชย
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๒๖๑. นางสาวศิราวรรณ จันทรเทพ ธนาคารออมสิน ภาค ๓
๒๖๒. นางสาวศิริลักษณ อัครสุนทราภรณ ธนาคารกรุงไทย
๒๖๓. นางสาวพรรณิภา กอนแกว ธนาคารไทยพาณิชย
๒๖๔. คุณธนัณฎฐ  พรหมณี สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
๒๖๕. คุณพรชนก  วิศุษชนานน สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
๒๖๖. นายโชคชัย เลาหชินบัญชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
๒๖๗. นายศุภชัย  ชัยวัฒน สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๖๘. นายสมหวัง  สินธุมงคลชัย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๒๖๙. นายวิสุทธ  จงเจริญกิจ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๒๗๐. นายพิษณุ  ปนนะราชา สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
๒๗๑. นายธงชัย  บุณยโชติก หอการคาไทย
๒๗๒. นายอภิชาติ  โลหะวัฒนกุล
๒๗๓. นายณัฐพงศ ฤกษสุขสุวรรณ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒๗๔. นางรวีวรรณ  ภูริเดช สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๗๕. นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๗๖. นางอังคณา  เฉลิมพงศ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๗๗. นางสาวสุรียพร  เกิดแกนแกว สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๗๘. นายกิตติศักดิ์  พฤกษกานนท สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๗๙. นางสาวรุงทิวา  ตะติชรา สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๘๐. นางสาวอณุภรณ  วรรณวิเศษ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๘๑. นางสาววนิสา  กัณฑมณี สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๒๘๒. นางสาวศศิวิมล  สําเนียงวรรณ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
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๒๘๓. นายจโนทัย  อุดทุม สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๔. นางสาวดาเรศ  แกวเกตุ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๕. นายกลยวัฒน  สาขากร สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๖. นางสาวปทิตตา  ธรรมเจริญ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๗. นางสาวเกวลี  เพียรดี สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๘. นางสาวพิมพวรัชญ  ศรีขวัญ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๘๙. นางภาสพิชญ   มโนมยิทธิกาญจน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๐. นายเตชะวัณณ  พจนสมพงส สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๑. นางสาวธัญชนิต  ตันทศรีสุโรจน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๒. นางสาววลัยภรณ  อรัญญิก สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๓. นางสาวศีตลา จันทนเทศ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๔. นายพงษศักดิ์  เอ้ือสุวรรณา สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๕. นางพรทิพย  จัยสิน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๖. นางสาวนิชนันท  ทัดแกว สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๗. นายรัชชานนท  ชะบา สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒๙๘. นางสาวมัธยา  รักษาสัตย สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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๒๙๙. นางวันทนี  เพชรอําไพ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๐. นางนฤดี  คณิตจินดา สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๑. นางสวนิต  เทียมทินกฤต สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๒. นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๓. นางสาวธวานันท  ยุกติรัตน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๔. นางปทมา  ดํารงผล สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๕. นางสาวเพชรรัตน  เจะยู สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๖. นางสาวฌบุษกุล  สุภิรักษ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๗. นางกิตติมา  ยินเจริญ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๘. นางณัฎฐนิษ  อัศวภูริกร สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๐๙. นางปทมา  ดํารงผล สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๐. นายพงศกร  เชื้อตน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๑. นายอนุชาต  ตั้งภูมปพัธน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๒. นายชลวัฒน สามารถ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๓. นายเตชะวัณณ  พจนสงพงษ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๔. นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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๓๑๕. นางภาสพิชญื มโนมยิทธิกาญจน สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๖. นางสาวศุภัทรา แสงอรุณ สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓๑๗. นางสาววลัยภรณ อรัญญิก สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ผูทรงคุณวุฒิ
๓๑๘. ดร.วณี  สัมพันธารักษ ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
๓๑๙. นายอนุสนธิ์  ชินวรรโณ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แหงชาติ
องคกรระหวางประเทศ, สถานทูต

๓๒๐. คุณเพชร  มโนปวิตร สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

๓๒๑. คุณอ่ิมพร  อาจบุตร Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

๓๒๒. คุณชลชิด  นิธิศสุทธิบุตร โครงการสิ่งแวดลอมสหประชาชาติ (UNEP)
๓๒๓. นางสาวสุทธิยา  ฉันทวรางกุล สํานักงานคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย
๓๒๔. นางศุกรศิริ  แจมสุข องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ
๓๒๕. คุณสารัตถ  สืบสันติกุล สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย
๓๒๖. นายกัญญสร  ตัณศุภผล สถานเอกอัคราชทูตอังกฤษ

บุคคลท่ัวไป
๓๒๗. นางสาวน้ําฝน เลิศกุศลจิตย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
๓๒๘. นางสาวจรัสศรี เรืองฉาย เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
๓๒๙. นายชัชวีร สวุรรณศรัย เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
๓๓๐. นางอุษา ดิษฐวงษ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๓๓๑. นางสาวจิตติมา พรหมอินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๓๒. นางสาวชญาดา พรหมอินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๓๓๓. นางสาว นุชนารถ พิมพศรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓๓๔. นายวรพงศ วานิชพงษพิเชฐ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
๓๓๕. นางสาว ณิชารีย อังสุมาลิน อ.เมือง จ.นนทบุรี
๓๓๖. นางสาวสะอางเจต พหุโล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
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๓๓๗. นางสาวจินตนา คําแพงทอง อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ
๓๓๘. นายเกียรติศักดิ์ ธูปวิเชษฐ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๓๓๙. นายสมภพ วานิชพงษพิเชฐ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๓๔๐. นายมลคล สุวรรณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๓๔๑. นายสมนึก สุวรรณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๓๔๒. นายธํารง แกวโชติ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๓๔๓. นางจรัสศรี บุญนํา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๓๔๔. นางสาวธนพร วันสูงเนิน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๓๔๕. นางสาวจิราภา แพลอย อ.สามพราน จ.นครปฐม
๓๔๖. นางศิริกัลยา คงสถาน อ.สามพราน จ.นครปฐม
๓๔๗. นายนิทัศน วิมลไสย อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓๔๘. นางสาวบุษกร แกวอินชัย อ.บางเลน นครปฐม
๓๔๙. นายชม กางก้ัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๓๕๐. นางสาวกุลวดี กิตติดุลยการ อ.ทุมกระเบน จ.สมุทรสาคร
๓๕๑. นายประจบ พิมพศรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๓๕๒. นางเสาวรส คุมอยู อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๓๕๓. นางสาวสุดคะนึง รูปทอง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
๓๕๔. นางสาวจีรนันท สุขอุทัย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๕๕. นางสาวสายหยุด ประทุมจิต อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๕๖. นางสาวเสาวนีย ใบศักดิ์ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๕๗. นายพงษสุรีย ภูสุคนธ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๕๘. นางสาวกัญญารัตน แปแพ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ
๓๕๙. นางสาวรัตติกาล อินทิม อ.เมือง จ.เชียงใหม
๓๖๐. นางพิมศิริ เดชอรัญ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
๓๖๑. นางคํานวม แสงอรุณ จ.ปทุมธานี
๓๖๒. นางสาวทัศนี สุนทรสุข จ.ปทุมธานี
๓๖๓. นางสมจิตร กวนหอย จ.ราชบุรี
๓๖๔. นายอนุรักษ สนิทดํารง จ.กําแพงเพชร
๓๖๕. นายไพศาล  หะไร
๓๖๖. นางสาวชัชฎาวรรณ  เกศวพิทักษ
๓๖๗. คุณภฤตกรณ  เล็กทวาสิน
๓๖๘. นายณัฐพงษ  เพ็งนุม
๓๖๙. คุณพัชรา พรมคุณ
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๓๗๐. นายฐานิส บุกกะชาติ
๓๗๑. นายอยู พูนขุนทด
๓๗๒. นายคลี กาพรมวงศ
๓๗๓. นายสมชาย แวนแกว
๓๗๔. นายประจบ พิมพศร
๓๗๕. นางเสาวรส คุมอยู
๓๗๖. นางสมจิตร กวนหอย
๓๗๗. นางสาวสาวิตรี คุมอยู
๓๗๘. นางสาวนุชนารถ พิมพศรี
๓๗๙. นางสาวพรรณิภา กอนแกว
๓๘๐. นายกิติกุล คนผักแวน
๓๘๑. นางสมจิตร แกวดอนไพร
๓๘๒. นายวิชัย แกวดอนไพร
๓๘๓. นายนิกร คนผักแวน
๓๘๔. นางสาววันวิสาห ทรงบัณฑิต
๓๘๕. นางสาววรรณวิมล ปปกระโทก
๓๘๖. นายณัฐวุฒิ กิจไกรราษณ
๓๘๗. นางสาวปริฉัตร วงศประเสริญ
๓๘๘. นางสาว ธัญญารักษ แกวพระอบ
๓๘๙. นางสาวภัทรพร เเสงสี
๓๙๐. น.ส อิสริยา แสงอรุณ
๓๙๑. นางสาว จุฑามาศ ศรีจันทรอินทร
๓๙๒. น.สอังคณา นาควิจิตร
๓๙๓. นายภูริเดช พิณปราโมทย
๓๙๔. นายธนวัฒน สาธุสินประเสริฐ
๓๙๕. นางสาว อังคณา ดิษฐวงษ
๓๙๖. นางสาวณัฐธิดา สวนสําเนียง
๓๙๗. นางสาวศิดารัตน อ่ิมเอิบ
๓๙๘. นางอุษา ดิษฐวงษ
๓๙๙. นางสาวนารี บุญเติม

สื่อมวลชน
๔๐๐. คุณสิรักษา สํานักพิมพเดลินิวส
๔๐๑. คุณจิรภัทร  สาธิ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT)
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สถาบันการศึกษา
๔๐๒. นายโชคชัย  สุทธิธรรมจิต ภาควิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๐๓. นายถาวร ออนลออ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๐๔. รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
๔๐๕. ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์  บุญปราโมทย คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๐๖. ดร.พรเทพ  พรรณรักษ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๐๗. นางสาวทัศนีย  นอยแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๐๘. นายนิติ  วงศิรพาณิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๐๙. อ.ไพสิฐ  พาณิชกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๑๐. นายเนติ  ปนมณี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๔๑๑. นางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔๑๒. นางสาวสิมนัส  ตรีเดช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔๑๓. ผศ.ดร.เพ็ญใจ  สมพงษชัยกุล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔๑๔. นางสาวประภาพร แสงกาญจนวนิช คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๔๑๕. นายธนภัทร  พูนศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๔๑๖. นางสาวเสาวนีย หนอแกว คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๑๗. นายฉลอง  แขวงอินทร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
๔๑๘. ดร.พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๑๙. ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔๒๐. คุณสุวรรณา  สุยทราชย โรงเรียนเพชรรัชตในพระอุปถัมภ
๔๒๑. คุณประภัสสรณ  จันทร โรงเรียนเพชรรัชตในพระอุปถัมภ
๔๒๒. นางสาวสมจินตนา  เยื้องยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๓. นางสาวกมลชนก  เตาทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๔. นายวีระพล  แสงฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๕. นางสาวเมลาณีย  คํามาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๖. นางสาวอรพรรณ  บุรีวชิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๗. นางสาววรรณิภา  มีชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๘. นางสาวสุทธิดา  มีชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๒๙. นายธนพล  ชูใจหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๐. นางสาวนภัสสร  กรรณนุช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๑. นางสาวกชกร  จันทโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๒. นางสาวรจนา  มนมิภักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๓. นางสาวณัฐสุดา  พงษเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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๔๓๔. นางสาวกัลยรัตน  สุวรรณศร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๕. นางสาวอําภาพร  นพสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๖. นายธนยศ  สุทธิโป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๗. นายอัครวัฒน  ฐกฤตกุลวิวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๔๓๘. นางสาวสิริลักษณ  ทรัพยปานา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๓๙. นางสาวจิรนันท  พันธโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๐. นางสาวธารวิมล  จันลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๑. นางสาวสุณัฐธิดา  ใจมนต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๒. นางสาวสุทิดา  กุตัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๓. นายสุธีร  สุขโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๔. นายสมชาย  ชนะมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๕. นางสาวสุตาภัทร  ทุมมานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๖. นางสาวฐิติพร  เสื่อเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๗. นางสาววรณัน  ณัฐธนชัยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๘. นางสาวอารีวงศ  วงศบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๔๙. นายกิตติกรณ  สุภีกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๔๕๐. นางสาวอภิศดา  เหลืองสําเริง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
๔๕๑. นางสาวปวีณธิดา นุยเย็น คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔๕๒. นายเขมชาติ ตนบุญ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๓. นางสาวสรชา สันตติรัตน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๔. นางสาวสุธีรา ชอประเสริฐ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๕. นางสาววัชราวลี คําบุญเรือง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๖. นางสาวบงกช ดารารัตน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๗. นายปารณ บุญชวย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๘. นายชนกนันท นันตะวัน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๕๙. นางสาววรรณา แตมทอง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๖๐. นางสาวอจิรวดี เหลาออน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๖๑. นายคํานวร เข่ือนทา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๖๒. นางสาวพนิตนันท แสนสอน คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๖๓. นาย นพพล เดชปน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔๖๔. นางสาวขนิษฐา สุวรรณคีรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๖๕. นางสาวธิดารัตน จักรสมภพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๖๖. นายธัชพล แกวนาบอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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๔๖๗. นายอภิสิทธิ์ เอ่ียมขันทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๖๘. นายศจีพิชญ เภาพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๖๙. นางสาวกชพร คนึงนิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๐. นางสาวสลิลพร อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๑. นายศุภวัฒน ศรีวงศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๒. นางสาวกรองทอง หนักไหล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๓. นางสาว อังคณา ดิษฐวงษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๔. นางสาวณัฐธิดา สวนสําเนียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๕. นางสาวศิดารัตน อ่ิมเอิบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๖. นางสาวอรณัฐ แกวเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔๗๗. อ.ดร.เสาวนีย  วิจิตรโกสุม ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
๔๗๘. นางสาวเปรมสุดา  จิ๋วนอก ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
๔๗๙. ดร.ธนิศรา อินทโสตถิ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
๔๘๐. ดร.สรฉัตร เทียมดาว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
๔๘๑. นางสาวณัฐธนัญ รมโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ภาคประชาสังคม
๔๘๒. นางสาวเกศินี แกวนเจริญ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
๔๘๓. คุณบุญธิดา  เกตุสมบูรณ มูลนิธิรักษไทย
๔๘๔. นางวรรณสมร  ศรีทองไหม สถาบันนโยบายศึกษา
๔๘๕. นางสาวธีรดา  ศุภะพงษ Centre for Humanitarian Dialogue
๔๘๖. ศ.ดร.ธนวัฒน  จารุพงสกุล สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
๔๘๗. คุณจุฑาทิพย  มณีพงษ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
๔๘๘. นายปยะ เทศนยี สมาคมแหงประเทศไทย
๔๘๙. นายธนวัฒน  กรุเวชสุข สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
๔๙๐. นายธันวา  เทศแกม สมาคมแหงประเทศไทย

วิทยากร-คณะวิจัย
๔๙๑. ดร.เกษมสันต  จิณณวาโส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔๙๒. นางวราภรณ  คุณาวนากิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๔๙๓. นายบัณฑูร  วงศสีลโชติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
๔๙๔. นายจักรชัย  โฉมทองดี องคการอ็อกแฟม (OXFAM) แหงประเทศไทย
๔๙๕. ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๔๙๖. นายธีระชัย  เก้ือเกตุ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
๔๙๗. นายธนภัทร  ชาตินักรบ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
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๔๙๘. นางสาวอุษา  บุญญเลสนิรันตร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๔๙๙. นางสกุลวลัย  อูเงิน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๐. นายธเนศวร อินทโสตถิ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๑. นางสาวธารทิพย  กลับเปนสุข สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๒. นางสาวทินมณี  พิมพศรี สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๓. นางจันทกานต  แกวเพชร สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๔. นางสาวรัตนาภรณ อาณาประโยชน สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๕. นางสาวอภัสรา มโนบัณฑิต สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๖. นางอรปรียา รมโพธิ์ สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๕๐๗. นางสาวศิรินารถ นุนสังข สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเผยแพรความตกลงปารีสและ (ราง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอม
ของประเทศไทยในการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบความตกลงปารีส วันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หองจูปเตอร ๔-๗ อาคารชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี

พิธีเปดการประชุม

การนําเสนอผลการศึกษา

บรรยากาศ การซักถาม


