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บทคัดยอ : 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุมาจากการสะสมของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศของโลกและสงผลกระทบตอการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีตอง

เผชิญกับปญหาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางรุนแรง ซ่ึงอาจสงผลตอการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตอแผนแมบท

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593 (ค.ศ. 2015–2050) ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีจะชวย

ใหประเทศไทยมีกรอบแนวทางในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอยางเปน

รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไววา ภายในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ประเทศไทยจะมี

ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตท่ีปลอยคารบอนต่ําตามแนวทางการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน นอกจากนี้ การท่ีประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนรัฐภาคีภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 

UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto Protocol) รวมท้ังไดมอบสัตยาบันสารเพ่ือเขารวมเปนภาคีใน

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) จึงยิ่งเพ่ิมความสําคัญของการมีแผนหรือกรอบการดําเนินงานระยะยาว

เพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธกิจดานการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงในการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก 

ท่ีเหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA) โดยเสนอตัวเลขของ

ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกเปนชวงระหวางรอยละ 7–20 ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เทียบเคียง

กับกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) จากปฐาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยจะดําเนินงานลดการปลอย

กาซเรือนกระจกของประเทศในสาขาพลังงานและขนสง ซ่ึงเปนสาขาท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการดําเนิน

มาตรการลดกาซเรือนกระจก ท้ังนี้ ไดแยกเปนโครงการท่ีดําเนินการเองภายในประเทศ (Domestic NAMA) 

และขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ (International supported NAMA) โครงการท่ีดําเนินการเอง

ภายในประเทศคาดวาจะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 7 แตหากไดรับการสนับสนุนจาก

ตางประเทศ จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึงรอยละ 20 

 ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอการมีสวนรวมท่ีประเทศไดกําหนด 

หรือ “Intended Nationally Determined Contribution: INDC” ของประเทศไทย และประเทศไทยในฐานะ

ภาคีประเทศของ UNFCCC กลุม Non-Annex I ไดทําการประกาศขอเสนอการมีสวนรวมดังกลาว ในวันท่ี 1 



 

ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดวยเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนสง สาขากระบวนการทาง

อุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสีย โดยท่ีประเทศไทยมีความตั้งใจท่ีจะลดปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 จากระดับการปลอยในกรณีปกติของ ป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) หรือ

รอยละ 25 เม่ือไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ทรัพยากรดานการเงิน และการ

ชวยเหลือในการสรางขีดความสามารถแกประเทศอยางเพียงพอโดยอาศัยขอตกลงภายใตกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง  

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานตาม

แผนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการลดกาซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเปาหมาย NDC1 ในป พ.ศ. 2573 

(ค.ศ. 2030) ในสาขาพลังงานและขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการ

จัดการของเสียท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศท่ี

กําหนดไว โดยจะตองคํานึงถึงสภาวการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ัง

ขอตกลงระหวางประเทศ เชน การดําเนินการตามความตกลงปารีส เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การรวมตัวกัน

ของประชาคมอาเซียน หรือแมแตขอวิตกกังวลดานความม่ันคง ดานอาหาร พลังงาน สุขภาพ ท่ีเก่ียว

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ 

 ดังท่ีไดกลาวไปแลวกอนหนา ประเทศไทยมีแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรมแลว 

แตทวาแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกดังกลาวเปนเพียงกรอบการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของ

ประเทศในภาพรวมเพียงเทานั้น ในขณะท่ีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพ

การลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของตอการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกนั้นยังไมมีความชัดเจน

และเปนรูปธรรมมากเพียงพอท่ีจะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ สามารถนําไปปรับใชเปนแผนการดําเนินงาน

ของหนวยงานได ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน การกําหนดแผนหรือกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพการ

ดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมภายใตการดําเนินงานของ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จะสามารถทําใหประเทศไทยบรรลุเปาหมาย NDC ได 

 การศึกษาเพ่ือจัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงาน

ลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะทําใหประเทศไทยบรรลุเปาหมาย NDC ใน ป พ.ศ. 2573 

(ค.ศ. 2030) นั้น ตั้งอยูบนพ้ืนฐานมาตรการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกตาม NDC โดยมีกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ประกอบไปดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานตามแผนงาน

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการลดกาซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเปาหมาย NDC ในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 

2030)” “แนวทางการจัดทําระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (Measurement, Report and 

Verification: MRV)” และ “แนวทางการจัดการเชิงสถาบันท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานตาม



 

แผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยป พ.ศ. 2564–2573 (ค.ศ. 2021–2030)” และมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ (รายละเอียดกรอบแนวคิดการดําเนินโครงการฯ แสดงดังรูปท่ี 1) 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพเพ่ือบูรณาการแผนการดําเนินงาน

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานตามแผนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการลด

กาซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเปาหมาย NDC ในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ตั้งอยูบนพ้ืนฐานมาตรการดําเนินงาน

ลดกาซเรือนกระจกตาม NDC ซ่ึงมีความสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ดานสังคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ อาทิเชน แนวทางการดําเนินการตามความตกลงปารีส 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน โดยคํานึงถึงผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และเทคโนโลยี จากการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย และมี

วัตถุประสงคเพ่ือประมวลผลและสรุปขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาผลกระทบและปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน

เพ่ือบรรลุ “ขอเสนอการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด” และวิเคราะหชองวางของนโยบาย/แผนงานท่ีมีอยูใน

ปจจุบันของหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบกับการหารือรวมกับคณะทํางานฯ รายสาขา ตลอดจนถึงรับฟงความ

คิดเห็นจากหนวยงานในภูมิภาคตางๆ เพ่ือประเมินความตองการเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนํา

ขอสรุปท่ีไดรับมาจัดทําการกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตอการลดกาซเรือนกระจก โดยมีแนวคิดหลักเพ่ือสนับสนุนหนวยงานตางๆ ใหสามารถดําเนินงานไดตาม

แผนปฏิบัติการท่ีแตละหนวยงานมีอยู หรือสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีแผนปฏิบัติการท่ีมีความสอดคลอง

กับแนวทางการลดกาซเรือนกระจก 



 

2) แนวทางการจัดทําระบบ MRV มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาแนวทางการจัดทําระบบ MRV ท่ีเหมาะสมของ

ประเทศไทย โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับพันธกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ  

ซ่ึงสัมพันธกับการดําเนินมาตรการและการรวบรวมขอมูลกิจกรรมในการลดกาซเรือนกระจก ดังนั้นแนวทางการ

จัดทาระบบ MRV นี้จะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสอดคลองกับการดําเนินนโยบาย/แผนงานท่ีมีอยูในปจจุบัน

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการเพ่ิมเติมแนวทางการสนับสนุนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสามารถดําเนินงาน

ลดกาซเรือนกระจก เพ่ือบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดอยางราบรื่นและลุลวงไปได

ดวยดี 

3) แนวทางการจัดการเชิงสถาบันท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานตามแผนท่ีนําทางการลดกาซ

เรือนกระจกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2564–2573 (ค.ศ. 2021–2030) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาแนว

ทางการจัดการเชิงสถาบันฯ เพ่ือกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนในการดําเนินงานลดกาซเรือน

กระจกใหบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความ

สอดคลองกับพันธกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ 

 นอกจากนี้ ระหวางการดาเนินการศึกษายังมีการจัดประชุมรวมกับคณะทางานฯ รายสาขา รวมท้ังการ

เผยแพรและประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ี

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึงการจัดประชุมสัมมนาระดับประเทศตอการจัดทํา “แนวทางการ 

ยกรางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะทําให

ประเทศไทยบรรลุเปาหมาย NDC ในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)” “แนวทางการจัดการเชิงสถาบันท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับการดาเนินงานตามแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2564–

2573 (ค.ศ. 2021–2030)” และ “แนวทางการจัดทาระบบ MRV” เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ

ความตองการการสนับสนุน (Need) และนํามาใชเปนแนวทางการปรับปรุงท้ังเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงหรือผูมีสวนไดเสีย จากท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร 

ไมแสวงหากาไรตางๆ เพ่ือใหแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2564–2573  

(ค.ศ. 2021–2030) มีความยืดหยุนและเหมาะสมตอผูปฏิบัติงานดวยกันทุกฝายและสามารถบรรลุเปาหมาย

การลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมจะมีการจัดข้ึนท้ังหมดรวม  

9 ครั้ง โดยแบงออกเปน 

• การประชุมสัมมนาระดับประเทศ 2 ครั้ง 

• การประชุมระดับภู มิภาค 5 ครั้ ง ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• การประชุมระดับคณะทํางานฯ รายสาขาท้ังหมด 2 ครั้ง 
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Abstract  : 

 Climate change is the consequence of accumulation of greenhouse gases (GHGs) in 

the atmosphere. Thailand is one of the countries that face the severe impact of climate 

change, which may influence the country’s sustainable development in the future. On July 

14, 2015, the Cabinet approved the Thailand’s climate change master plan 2015 – 2050, 

which is the long-term plan supporting Thailand to provide the concrete framework for 

resolving the climate change problem and achieving its vision in 2050, that Thailand will be 

immune to climate change and will be a low carbon emission country in line with 

sustainable development. In addition, Thailand has ratified to be a party to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change and ratified the Kyoto protocol in 2002 

and the Paris agreement in 2016, which will increase the importance of long-term planning 

development for resolving the climate change problem, especially for achieving the 

greenhouse gas emission reduction commitment. 

 On December 29, 2014, Thailand has submitted its Nationally Appropriate Mitigation 

Action plan to lower GHG emissions below its business as usual (BAU) by 2020. Thailand’s 

NAMA proposed action in the energy and transportation sectors, which are high potential 

and readiness for mitigation measures, to reduce emissions between 7 to 20 percent below 

BAU projections in 2020. Following submission, Thailand has designed specific actions aiming 

at local, regional, and sectoral greenhouse gas mitigation as noted “Domestic NAMA”, 

expected to reduce GHG emissions by 7 percent. It is expected to mitigate GHG emissions by 

20 percent depending on global support for their preparation and implementation as noted 

“International Supported NAMA”. 

 On September 30, 2015, the Cabinet approved the Intended Nationally Determined 

Contribution of Thailand. Thailand is one of the non-Annex I countries and a party to the 

UNFCCC, submitted its new climate action plan on October 1, 2015. Thailand’s NDC 

proposes mitigation intention in the energy and transport, industrial processes and product 



 

use and waste sectors to reduce emissions by 20 percent in 2030 below its BAU level.  

Its mitigation potential is up to 25 percent with technology transfer, financial resource and 

capacity building supports under the UNFCCC agreement. 

 Thus, to move the right executed direction of Thailand’s greenhouse gas emission 

reduction, the study of “supportive actions to achieve greenhouse gas reduction target in 

NDC1 roadmap 2030” is necessary, especially in the energy and transport, industrial 

processes and product use and waste sectors. However, this plan should concern about the 

appearance of current situations as global social and economic changes or international 

agreement, for example, food and health security, energy security, Paris agreement, 

sustainable development goals, ASEAN economic community. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE PROJECT 

 As described above, Thailand has a perceptible roadmap to reduce GHG emission, 

which is a simple framework to identify the country’s reduction potential, while the 

prevailing action plans to drive and build the capacity of relevant governmental agencies for 

reducing the emissions are unclear and substantial enough to deploy as a part of agency’s 

action plan. Therefore, to determine the same executed direction of relevant agencies, 

establishment of a supportive plan or framework under the cooperation of Office of Natural 

Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Ministry of Natural Resources and 

Environment will facilitate achievement of Thailand’s NDC goal. 

 The study of “supportive actions to achieve greenhouse gas reduction target in NDC 

roadmap 2030” relies on the NDC’s mitigation measures. This action is included three main 

components such as “Supportive plan to ensure greenhouse gas reduction target in NDC 

roadmap 2030”, “Guidelines for preparation of MRV system” and “Guidelines for 

institutional arrangement of NDC roadmap 2030” as described below (see the project 

framework in Fig.1) 



 

 
 

Fig. 1 Project framework to achieve greenhouse gas reduction target in NDC roadmap 2030 
 

1) Supportive plan to achieve greenhouse gas reduction target in NDC roadmap 2030 

relies on the NDC’s mitigation measures. Additionally, this plan corresponds to the change of 

global circumstances as well as national effects in all entire aspects, i.e. society, economic, 

environment, technology, etc. Reviews of impacts and key factors affecting on Thailand’s 

NDC achievement together with gaps in current plans or policies of relevant agencies are 

analyzed to establish the supportive plan for the agencies. Furthermore, recommendations 

from with the working group along with hearing from the regional agencies are also included 

in this plan. The main objective of this plan is to support all activities as in current plans or 

policies of the relevant agencies as well as to encourage the agencies to compile the plan in 

full compliance with greenhouse gas reduction target.  

2) Guidelines for preparation of MRV system aim at suggesting MRV system appropriating 

to the context of Thailand. Implementation and gathering activity data processes are 

consistent with the mission and authority of the relevant agencies. The proposed MRV 

system relies on current plans or policies of the agencies along with supporting processes of 

ONEP to reduce greenhouse gas emissions as the Thailand’s NDC goals.  



 

3) Guidelines for the institutional arrangement of NDC roadmap 2030 are studied to 

determine the main and support agencies to effectively achieve Thailand’s NDC goals. Both 

international and national structures for climate change are reviewed to propose an 

appropriate institutional structure of Thailand’s NDC. Additionally, the mission and authority 

of the national relevant agencies are also considered.  

 Besides that, during the study, the meeting with the Climate Change Coordination 

Working Group and the seminar to public hearing from relevant stakeholders were organized. 

Also, the national conference was held to provide feedback, suggestion and need to be 

used a guideline for improving both the plan and guidelines. The meetings were held nine 

times in total as the following.  

• Two sessions of the national seminar  

• Five sessions of the regional seminar in the Central, North, East, South and North-East 

regions.  

• Two sessions of the Climate Change Coordination Working Group  

 

 


