กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

สำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๒๕๖๐

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
(Thailand Country Programme: TCP)
๑. บทนา
ประเทศไทยร่วมกับนำนำชำติ โดยควำมพยำยำมที่จะรับมือและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ผ่ำนกำรกำหนดเป้ำหมำย พร้อมทั้งจัดทำยุทธศำสตร์ นโยบำย และแผนงำนระดับชำติด้ำนกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ เพื่ อ นโยบายสาคัญที่เป็นรากฐานของการพัฒนากรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทาง
ผลั ก ดั น กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น ก ำ ร
การเงินระหว่างประเทศด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศของ ๒๕๑๗ ปรัขญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ประเทศให้ บ รรลุ เ ป้ ำ ประสงค์ ใ นกำร ๒๕๕๕ แผนแม่บทกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ตลอดจน ๒๕๕๖ แผนระบบขนส่งที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๓
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือน
๒๕๕๘ แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓
กระจกต่ำรวมทั้งมีภูมิต้ำนทำนและขีด
แผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
แผนแม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ควำมสำมำรถในกำรฟื้ น ตั ว จำกกำร
๒๕๗๙
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ กำร
แผนอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
ด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วต้ อ งเริ่ ม จำกกำร
๒๕๕๙ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี
ดำเนินกำรจัดทำกรอบยุทธศำสตร์ เพื่อ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ข้
อเสนอกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด
จั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของภำคส่ ว นที่
แผนกำรปรับตัวแห่งชำติ
ต้องกำรกำรสนับสนุนและกลยุทธ์กำร
กำรประเมินควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยีและแผนปฏิบัตกิ ำรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
ลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนำเป็น
แผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงกำรและแผนงำนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวต่ อ ไป ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้พัฒนำ “กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) หรือ TCP”
ขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกคู่มือและแนวทำงในกำรจัดทำกรอบกำรพิจำรณำระดับประเทศของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว
(Green Climate Fund: GCF) หรือกองทุน GCF ร่วมกับนโยบำยและแผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรเป็นไปในรูปแบบองค์รวมและก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต กรอบกำรพิจำรณำฯ จึงไม่ได้จำกัดแค่
เป็นกรอบกำรทำงำนร่วมกับกองทุน GCF เท่ำนั้น แต่ยังเป็นกรอบกำรทำงำนที่สำมำรถให้แนวทำงกำรทำงำน
แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศอีกด้วย
๑

กรอบกำรพิจ ำรณำขอรั บ กำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นระหว่ำ งประเทศด้ำ นกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของประเทศไทย ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นเอกสำรอ้ำงอิงหลักสำหรับกำร
ร่วมงำนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุน GCF กองทุนระหว่ำงประเทศ และประเทศผู้ให้เงิน
สนับสนุน (Donors) ด้ำนสภำพภูมิอำกำศอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยระยะยำวในกำรเป็น
“สังคมคำร์บอนต่ำและมีภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ”
รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนในและนอกประเทศ ที่ประสงค์จะพัฒนำและเสนอ
ข้อเสนอโครงกำร ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
▪ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนด้ำนสภำพภูมิอำกำศกับผู้เกี่ยวข้องจำกหลำยภำคส่วน เช่น
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สถำบันต่ำงๆ ในประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ ประเทศผู้ให้เงินบริจำค รวมถึง
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
▪ ก่อให้เกิดกำรประสำนเป้ำหมำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศเข้ำกับแหล่งเงินทุน
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทั้งในและนอกประเทศอย่ำงเหมำะสม
▪ ก่อให้เกิดนโยบำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีระบบกำรติดตำมกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศ
ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันจำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
กรอบกำรพิจำรณำฯ มีกรอบกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนทุกห้ำปีหรือตำมสมควร เพื่อให้สอดรับกั บ
กำรเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และนโยบำยในระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และเพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรเร่งด่วนของไทยในด้ำนกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี ควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค และควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน เพื่อให้กำรดำเนินงำนของประเทศบรรลุเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ภำยในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ รวมถึงเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเสริมสร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของประเทศจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย

๒. บริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ
๒.๑ บริบทด้านสภาพเศรษฐกิจและสภาพภูมิศาสตร์
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมำณ ๕๑๔,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร (ตร.ม.)
และมีเขตเศรษฐกิจทำงทะเลครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๑๒,๒๐๐ ตร.ม. ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งทะเลอันดำมัน
๗๒,๒๐๐ ตร.ม. และพื้นที่ฝั่งอ่ำวไทย ๑๔๐,๐๐๐ ตร.ม. ข้อมูลพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีมูลค่ำ ๙๕.๒
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยมีภำคเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรสื่อสำร และภำคกำรเกษตร
ประเทศไทยมีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น ๖๘ ล้ำนคน และมีระดับรำยได้ประชำชำติรวมต่อ ประชำกร (Gross
National Income: GNI) คือ ๕,๖๒๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงระดับสูง
ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่อปี อยู่ที่ร้อยละ ๐.๘ ในขณะที่ดัชนีชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่
สำคัญ ได้แก่ ดัชนีประสิทธิภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม (Competitive Industrial Performance Index:
๒

CIPI) อยู่ ที่ ๐.๑๖๗ ซึ่ ง เป็ น ล ำดั บ ที่ ๒๖ จำก ๑๔๑ ประเทศ และมี ดั ช นี ก ำรพั ฒ นำมนุ ษ ย์ (Human
Development Index: HDI) ของประเทศอยู่ที่ ๐.๗๒๖ อยู่ในลำดับที่ ๙๓ จำก ๑๘๘ ประเทศ
ในส่วนของภำคกำรเงินในประเทศ เมื่อพิจำรณำจำกระดับกำรปล่อยสินเชื่อในประเทศโดยสถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ สูงกว่ำร้อยละ ๑๗๓ ของ GDP ในขณะที่ค่ำเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ ๑๘๐ ของ GDP โดยมีระดับ
กำรปล่อยสินเชื่อในประเทศให้กับภำคเอกชนอยู่ในเกณฑ์สูง (ร้อยละ ๑๕๑ ของ GDP) เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยทั่ว
โลกที่ร้อยละ ๑๓๒ นอกจำกนี้ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยยังได้รับกำรจัดลำดับให้อยู่ในลำดับที่ ๔๙ จำก
๑๘๑ ประเทศที่มีควำมง่ำยในกำรดำเนินธุรกิจ
จำกผลกำรศึกษำวิจัยเพื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก
และจัดทำดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงจำกภำวะโลกร้อนในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ โดย Germanwatch ได้จัดลำดับให้ประเทศ
ไทยอยู่ในลำดับที่ ๙ จำก ๑๐ ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกสภำพอำกำศที่รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำง
ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพิจำรณำถึงควำมเปรำะบำงและควำมอ่อนไหวทำง
สภำพภูมิศำสตร์และสภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ประเทศไทยมีควำม
เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลำยภำคส่วน เช่น ผลกระทบ
ต่อชำยฝั่งจำกพำยุที่รุนแรงมำกขึ้น เนื่องด้วยประเทศไทยมีชำยฝั่งทะเลที่ยำวกว่ำ ๑,๘๗๕ กิโลเมตร (กม.) ใน
ฝั่งอ่ำวไทย และ ๗๔๐ กม. ในฝั่งทะเลอันดำมัน ตลอดจนมีควำมเสี่ยงที่จะเกิด ผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจ
สำคัญ เช่น ภำคกำรเกษตร ซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำกปัญหำน้ำท่วมและภัยแล้งที่อำจจะรุนแรงขึ้น
๒.๒ บริบทด้านสภาพภูมิอากาศ
ในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยปลดปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกทั้ ง สิ้ น รวม ๓๐๕.๕๒ ล้ ำ นตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (MtCO2eq) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของประเทศ มำจำก ๔ ภำค
กิจกรรม ได้แก่ ภำคพลังงำน ภำคกำรเกษตร ภำคกระบวนกำรอุตสำหกรรมและภำคของเสีย โดยปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำน ซึ่งรวมถึงกำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกทั้ งหมดของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยให้ ควำมสำคัญในกำรจัดท ำ
แผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของภำคพลังงำนและกำรขนส่ง ผ่ำนกำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรคมนำคมขนส่งจำกระบบถนนสู่ระบบ
รำง และขยำยผลกำรดำเนิน งำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกไปยัง ภำคอุตสำหกรรมและภำคของเสี ย ของ
ประเทศด้วย

๓

รูปที่ ๑: ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยรำยภำคในปี ๒๕๕๔ โดยไม่รวมภำคกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และป่ำไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry: LULUCF)

ประเทศไทยแสดงควำมมุ่งมั่นของประเทศที่จะดำเนินมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเต็มที่
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ระบุไว้ ภำยใต้ข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined
Contribution: NDC) ที่ร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติในส่วนที่ดำเนินกำรตำมศักยภำพของตนเอง และจะเพิ่มเป็น
ร้ อยละ ๒๕ จำกกรณีป กติในส่ วนที่ได้รับ กำรสนับสนุนจำกนำนำชำติในด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยี และกำร
เสริ ม สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ ป ระเทศไทยยัง ได้ จัด ท ำมำตรกำรด้ ำนกำรปรั บตั ว และมำตรกำร
ดำเนินกำรร่วม (Cross-cutting) อำทิ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจำลอง ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง และกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติเพื่อเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนและ
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อตอบสนองต่อแผนกำรปรับตัวแห่งชำติ
(National Adaptation Plan: NAP) ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรให้มีศักพภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำร
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร กำรทำกำรเกษตรแบบยั่งยืน กำรจัดกำรผลกระทบด้ำนสุขภำพอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรอนุรักษ์ทำงทะเลและกำรฟื้นฟูชำยฝั่ง กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ กำรคุ้มครองควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และควำมมั่นคงของมนุษย์

๓. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต่อการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศแห่ ง ชำติ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำเป็นกรรมกำร
เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับชำติ ตลอดจนผลักดันให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด จำกกำรด ำเนิ น งำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ ำ นกำรสนั บ สนุ น จำก คณะอนุ ก รรมกำร ๔ คณะ ได้ แ ก่ ๑)
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน ๒) คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำรและฐำนข้อมูล ๓)
อนุกรรมกำรด้ำนกำรประสำนท่ำทีเจรจำและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และ ๔) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และเสริมพลังควำมร่วมมือด้ำนภูมิอำกำศ
๔

ส ำหรั บ ในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับ กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(Climate Finance) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน ทำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลไกและมำตรกำรต่ำงๆ รวมทั้งกฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรเงินผลักดันระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
แบบบูรณำกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยได้แต่งตั้ง "คณะทางานพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ" เพื่อทบทวนและประเมินข้อ เสนอ
โครงกำรที่ขอเข้ำรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อเสนอโครงกำรที่เสนอมำนั้น สอดคล้องกับ
ลำดับควำมสำคัญ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะเป็นกำร
ส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีเลขำธิกำรสำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธำน และผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นคณะทำงำน
คณะทำงำนฯ ดังกล่ำวมีบทบำทหน้ำที่ สำคัญในกำรให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อกรอบกำร
พิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย
(Thailand Country Programme: TCP) และจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ซึ่งเป็นกองทุน
ที่ได้รับกำรกำหนดให้เกิดขึ้นภำยใต้ กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(UNFCCC) สำหรับดำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

คณะกรรมการนโยบายการ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุ
ก
ด้านวิชาการและ
ฐานข้อมูล
รรมการ
ด้าน

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุ
กร
ด้านการบูรณาการ
นโยบายและแผน
รมการ
ด้านการบูร

คณะอนุกรรมการ
ด้านการประสาน
ท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการฯ
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
เสริมพลังความ
ร่วมมือด้านภูมิอากาศ

คณะทางานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
คณะท
างานพิจารณาและกลั่นกรอง
สนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทาง
รูปที่ ๒: โครงสร้ำงสถำบันที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำกรอบกำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) และกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย
๕

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงของ UNFCCC ประเทศไทย สผ. มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำ
และกำกับดูแลยุทธศำสตร์และนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ และสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยในระดับท้องถิ่นและระดับสำขำด้วย นอกจำกนี้ สผ. ยังมีฐำนะเป็น
หน่วยประสำนงำนหลัก ในด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ทั้งในส่วนของ กองทุน GCF กองทุน Adaptation Fund (AF) กองทุน NAMA Facility และแผนงำนปกป้อง
กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อำกำศระดั บสำกล (International Climate Initiative: IKI) โดยทำหน้ำ ที่ เ ป็ น
ตัวกลำงในกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ประเทศผู้ให้บริจำคเงิน องค์กรระหว่ำง
ประเทศ หน่วยงำนระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำสั งคม
เพื่อให้มั่นใจว่ำโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรสนับสนุนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ลำดับควำมสำคัญ
และกลยุทธ์ของประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๔. มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
๑.๑ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๑.๑ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ครอบคลุ มประเด็น ที่ มีควำมส ำคั ญต่ อ กำรขับ เคลื่ อนนโยบำยและมำตรกำรปรั บ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับชำติ ประกอบด้วย
๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. กำรแลกเปลี่ ย นข้อมูล สำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรฐำนข้ อมูล ด้ำนกำรปรับ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ข. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคเพื่อกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล และ/หรือ ระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผลด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๒) การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง
ก. เทคนิค และเครื่องมือสำหรับกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศและกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ
ข. กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ ำ นภู มิ อ ำกำศ และกำรพั ฒ นำแผนที่ ค วำมเสี่ ย งภั ย ส ำหรั บ
หน่วยงำนระดับชำติ โดยใช้เทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตลอดจนกำรประมวลผลระดับสูง และวิธีวิจัย
ภำยใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม
๓) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
ก. ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและเครือข่ำยกำรระวังภัยเพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวต่อภัยพิบัติของประเทศไทยที่มีสำเหตุสืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ข. กำรป้องกันและมำตรกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศในทุกภำคส่ วนและ
ทุกระดับ โดยเฉพำะภำคส่วนสุขภำพ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
ค. กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพื่อกำรบรรเทำภัย
พิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศ
๖

๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ
ก. แผนประกันภัยสภำพภูมิอำกำศส ำหรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
จำกสภำพภูมิอำกำศที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทำนและระบบผลิตภัณฑ์
ข. แผนกำรเงิน กำรลงทุน และกลไกกำรตลำดที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรประกันภัยสำหรับภำค
ส่วนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว สุขภำพ อุตสำหกรรม ที่พักอำศัย และกำรพำณิชย์
๕) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในระดับสำธำรณะต่อผลกระทบ
ควำมเสี่ยง และค่ำเสียโอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ข. กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ กำรฝึ ก อบรมด้ ำ นเทคโนโลยี วิ ธี ก ำร ตลอดจนองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ น
กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ค. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรปรับตัว
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผ่ำนแนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของชุมชน
ง. กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๖) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ
ก. กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจโดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงภัยที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรลงทุ นที่
เกี่ยวข้องเพื่อจำกัดควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติของภำคเอกชน ทำให้เกิดควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ลดควำมไม่แน่นอน
ทำงธุรกิจจำกผลสืบเนื่องกับสถำนกำรณ์ภูมิอำกำศ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจได้
ข. แนวทำงกำรลดควำมเปรำะบำงและกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบฯ
ของภำคเอกชน โดยเฉพำะชุมชนชำยขอบ (ชุมชนที่ด้อยโอกำสทำงสั งคม) รวมทั้งสตรี ผู้ ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว
คนยำกไร้ในเขตเมือง คนพื้นเมือง ผู้สูงอำยุ และเด็ก
๗) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นามาใช้ประโยชน์สาหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ก. กำรออกแบบโครงสร้ ำ งกลไกทำงกำรเงิ น และกำรจั ด สรรงบประมำณของประเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนทีน่ ำไปสู่กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อสภำพภูมิอำกำศ
ข. เครื่ องมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศ ส ำหรับกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ค. เครื่ องมื อสนั บ สนุ น กำรตั ดสิ นใจส ำหรั บ ควำมริ เริ่ มด้ ำนกำรปรั บตั ว ต่ อ ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุน
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร (Multi-Criteria Analysis: MCA) เป็นต้น
ง. เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่อิงตลำด และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน และ
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
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จ. กำรเฝ้ำสังเกต และติดตำมข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อวิเครำะห์
และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะ
บ่งชี้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศที่เกิดขึ้นภำยใต้กำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ฉ. คู่มือสำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมินควำม
จำเป็น และแผนงำนด้ำนเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมแนวคิดในกำรจัดทำโครงกำรที่ดี และมีศักยภำพที่จะเข้ำถึง
เงินทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดทำข้อมูลรำยละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและทวิภำคี
๑.๑.๒ ประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ประกอบด้วยภำคส่วนและขอบเขตงำนที่มีควำมสำคัญต่อประเทศไทย ดังนี้
๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า อุทกภัย และภัยแล้ง
ก. กำรบริหำรจัดกำรทรั พยำกรน้ำและพื้นที่ลุ่ มน้ำ (รวมทั้งกำรพิจำรณำรูปแบบด้ำนมำตรฐำน
วอเตอร์ฟุตพรินต์) เพื่อให้มีกำรเข้ำถึงกำรจัดสรรน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อกำรรองรับกำรเตรียม
ควำมพร้อมต่อภัยแล้งและอุทกภัย
ข. กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่หน่วงน้ำ รวมถึงกำรป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ลุ่มต่ำของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ค. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบบูรณำกำรและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยและภัยแล้ง
ง. กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำและเกษตรกรในกำรปรั บ ตั ว ด้ ำ น
กำรเกษตรในพื้ น ที่ ช ลประทำน และร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรปรั บ ตั ว
โดยอำศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA)
จ. กำรพั ฒ นำโครงข่ ำ ย (โดยท่ อ หรื อ คลอง) และกำรบริ ห ำรจั ด กำรโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
ด้ำนทรัพยำกรน้ำเพื่อรองรับผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ฉ. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบชลประทำนให้สำมำรถเก็บกักน้ำและระบำยน้ำได้เต็มศักยภำพ
ช. กำรปลูกป่ำ กำรฟื้นฟูป่ำ และกำรบูรณะทำงนิเวศเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติ
แบบใช้ชุมชนเป็นฐำน
๒) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
ก. กำรเพิ่มควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติ และขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำคกำรเกษตร
ข. ผลิ ตผลกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติกำรเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรแม่นยำสูง โดยมุ่งเน้นไปที่
เกษตรกรรำยย่อย
ค. กำรประยุ กต์ ใช้ หลั กทฤษฎี ใหม่ ของพระบำทสมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ล ยเดชใน
กำรบริหำรจัดกำรน้ำและที่ดินในภำคกำรเกษตร เพื่อกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและควำมหลำกหลำย
ทำงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
ง. กำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนเพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำงยั่งยืนในระดับชุมชน
จ. กำรพัฒนำตลำดและกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตผลกำรเกษตรซึ่งใช้ นวัตกรรมทำงกำรเกษตรที่
คิดค้นขึ้นใหม่
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ฉ. ระบบกำรเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ ำ แผนที่ ค วำมเสี่ ย ง และระบบประกั น ภั ย ควำมเสี่ ย งจำก
สภำพภูมิอำกำศเพื่อกำรเพำะปลูกพืช ปศุสัตว์ และกำรประมง รวมทั้งกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังของเกษตรกร
๓) การท่องเที่ยว
ก. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ มั่นใจว่ำแหล่ งท่องเที่ยวและ
ภำคกำรบริกำรมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศตำมแนวคิดสีเขียว ๗ ประกำรของ
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (๑) หัวใจสีเขียว (สร้ำงควำมตระหนักรู้) (๒) รูปแบบกำรเดินทำงสีเขียว
(ระบบกำรคมนำคมขนส่ง) (๓) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (รูปแบบกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว) (๔) ชุมชนสีเขียว
(รูปแบบกำรท่องเที่ยวท้องถิ่น) (๕) กิจกรรมสีเขียว (๖) กำรบริกำรสีเขียว และ (๗) กรีนพลัส (ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ำนสิ่งแวดล้อม)
ข. กำรลดควำมเสี่ ย งภั ย จำกสภำพภู มิ อ ำกำศในพื้ น ที่ ส ำคั ญ (แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปรำะบำง) โดยผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงภัยทำงสภำพภูมิอำกำศเข้ำกับแผนกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวและแผนงำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ค. มำตรฐำนกำรรับรอง กำรสร้ำงรูปแบบใหม่ของกิจกรรม และแนวทำงกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ เช่น หลักกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรใช้บริกำรระบบนิเวศและกำร
ประกันภัย เป็นต้น
ง. กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และลดกำรพึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติ
๔) การสาธารณสุข
ก. กำรวิจัยด้ำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกี่ยวข้ องกั บ
สุขภำพ (ครอบคลุมทั้งด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขภำพทำงสังคม)
ข. กำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรแพทย์ จัดตั้งระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำที่
มีประสิทธิภำพ กำรระวังภัยเพื่อกำรป้องกันและกำรติดตำมโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำจำกสภำพภูมิอำกำศและ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. กำรบูรณะและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อม
ของชุมชนและกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบเพื่อขยำยขอบเขตควำมสมบูรณ์เชิงนิเวศ
ข. กำรใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น และควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศของระบบนิเวศบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และภูมิทัศน์ที่มีควำมส ำคัญ โดยมุ่ง
ดำเนินงำนในส่วนของระบบนิเวศที่เปรำะบำงและสำยพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์
ค. กำรวิจัยและกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศทำงทะเล และกำรฟื้นฟูชำยฝั่งเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบสำหรับระบบนิเวศทำงทะเลและกำรปกป้องชำยฝั่ง
ง. เครื่องมือประเมิน ศักยภำพเพื่อ กำรให้บริกำรของทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ
เพื่อนำมำใช้ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๙

จ. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมสำหรับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ
ผ่ ำ นกำรริ เ ริ่ ม และกำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทำงเศรษฐศำสตร์ ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ ภ ำคเอกชนมี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนบริ กำรระบบนิ เวศ (Payment for Environmental Services: PES) หรือกิจกรรมที่ มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน เช่น พันธบัตรป่ำไม้ กลไก นโยบำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรทำลำยป่ำ
และควำมเสื่อมโทรมของป่ำในประเทศกำลัง พัฒนำ (Reducing Emission from Deforestation and Forest
Degradation in Developing Countries: REDD+) เป็นต้น
ฉ. กำรวิ จั ย และกำรวำงแผนด้ ำ นกำรปรั บ ตั ว ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศเพื่ อ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
๖) การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์
ก. กำรลดควำมเสี่ ย ง ควำมสู ญเสี ย และควำมเสี ยหำยเนื่องจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน ๒ รูปแบบหลักๆ คือ ๑) รูปแบบของ extreme weather event ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน
ลั ก ษณะที่ รุ น แรงและเฉี ย บพลั น และ ๒) รู ป แบบหนึ่ ง คื อ slow on-set event ซึ่ ง เป็ น กำรเปลี่ ย นแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่ำนกำรสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนระดับชำติ ชุมชนท้องถิ่น และ
ประชำชน รวมทั้งระบบกำรศึกษำ หลักสูตร และสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้
ข. ภูมิต้ำนทำนต่อควำมเสี่ยงของสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยกำรพัฒ นำโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่สำมำรถป้องกันผลกระทบจำกสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ และกำรทบทวนหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ก ำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรที่ เ หมำะสมกั บ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยมีแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมต่อรูปแบบกำรตั้งถิ่น
ฐำนทุกประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิต ชุมชนเมือง พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น
ค. กำรเตรียมควำมพร้อม และระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติระดับชำติ โดยกำรพัฒนำดัชนีที่ใช้
ตรวจวัดควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ขอบเขตในกำรรับมือ และขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรั บ ตั ว ในทุ ก ระดั บ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท ำกำรประเมิ น ผลกำรดำรงชี พ และมู ล ค่ ำ กำรบริ ก ำรเชิง นิเ วศเพื่อ
กำรวิเครำะห์ ทำงเศรษฐศำสตร์ ของกระบวนกำรและมำตรกำรในกำรปรับตัว ต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของท้องถิ่น
๗) การวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทางกายภาพ เพื่ อ การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น
ก. เครื่ อ งมื อ กำรวำงแผนกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ซึ่ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สำมำรถใช้ ป ระโยชน์
ในกำรเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ข. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรบริหำรที่ สำมำรถสนับสนุนข้อมูลและทรัพยำกร
ต่ ำ งๆ แก่ นั ก วำงแผนและผู้ ท ำกำรตั ดสิ น ใจในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถเลื อ กใช้ แ ผนปฏิ บั ติก ำรด้ำน
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพสำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศแบบองค์รวม
๑.๒ การดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
๑.๒.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับชำติ ประกอบด้วย
๑๐

๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ก. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศ และระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ก๊ำซเรือนกระจก
ข. กำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนด้ำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)
กำรรำยงำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจกออนไลน์ ระบบกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และ กำรทวนสอบปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Measurement Reporting and Verification: MRV) และกลไกกำรรำยงำนอื่น ๆ ที่
ต้องดำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ อำกำศ เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใส
ในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของไทย โดยครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก
๒) นโยบายหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน
ผล และ การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (MRV)
ก. กำรประเมินศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และทำงเลือกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ส ำหรั บ ทุ ก ภำคส่ ว น ตลอดจนภำคส่ ว นย่ อ ย ซึ่ ง แสดงถึ ง ปริ ม ำณกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกในปั จ จุ บั น
(ค่ำพื้นฐำน (Baseline))
ข. สถำนกำรณ์จำลองและกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตเพื่อ
นำไปสู่กำรกำหนดทำงเลือกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก รวมถึงผลกระทบต่อต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกที่จะเกิดขึ้น
ค. กรอบกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรดำเนินมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ง. กำรออกแบบโครงสร้ำงเชิงสถำบันเกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ที่เพียงพอต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และกำรดำเนิน กำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
จ. นโยบำย มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรริเริ่มดำเนินกำรเพื่อผลักดันกำรพัฒนำที่
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับต่ำของประเทศไทย
๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นามาใช้ประโยชน์สาหรับพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจก
ก. กำรออกแบบโครงสร้ ำ งกลไกทำงกำรเงิ น และกำรจั ด สรรงบประมำณของประเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนทีน่ ำไปสู่กำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ข. เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศเพื่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ค. เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่อิงตลำด และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรลงทุ น ที่
ปลดปล่อยคำร์บอนต่ำ และกำรบริกำรที่ใช้นวัตกรรมกำรลดก๊ำซเรือนกระจกสมัยใหม่ อำทิ กลไกรำคำคำร์บอน
(ภำษีคำร์บอน และกำรค้ำคำร์บอน) เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินกำรคลัง กำรธนำคำรเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น
ง. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจสำหรับควำมริเริ่มด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก เช่น ต้นทุน
ส่ ว นเพิ่ มในกำรลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกส ำหรั บสำขำต่ ำงๆ ในประเทศไทย (Marginal Abatement
Cost: MAC) กำรประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
๑๑

กำรวิเครำะห์ต้น ทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลประโยชน์
(Cost Benefit Analysis: CBA) กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร (Multi Criteria Analysis: MCA) ฯลฯ
จ. กำรเฝ้ำสังเกต และติดตำมข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อวิเครำะห์
และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพื่อ กำรลดก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งจะบ่งชี้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศที่เกิดขึ้นภำยใต้กำรดำเนินงำนของประเทศไทย
ฉ. คู่มือสำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมินควำม
จ ำเป็ น ด้ ำนเทคโนโลยี และแผนงำนด้ ำนเทคโนโลยี เพื่ อจั ดเตรี ยมแนวคิ ดในกำรจั ดท ำโครงกำรที่ ดี และ
มีศักยภำพที่จะเข้ำถึงเงินทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดทำรำยชื่อของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและ
ทวิภำคี
ช. กำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรส่งเสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมำใช้ประโยชน์สำหรับ
พัฒนำกำรลดก๊ำซเรือนกระจกโดยเฉพำะในระดับรำยสำขำ
๔) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ก. รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักรู้ในทุกด้ำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบคำร์บอนต่ำ
ด้วยช่องทำงทีห่ ลำกหลำย และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ
ข. เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมรู้เกี่ยวกับ สำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
รวมถึ ง กำรพั ฒ นำและกำรใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ก ำรปล่ อ ย ก๊ ำ ซเรื อ นกระจกต่ ำ ให้ แ ก่ ป ระชำชนทั่ ว ไป
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรัฐส่วนกลำง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ควำมร่วมมือภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ทั้งในส่วน
ของกำรวิจัยและพัฒนำ แผนกำรลงทุน และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ง. แผนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกเพื่อสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยครอบคลุมระดับท้องถิ่น ระดับกระทรวง และ/
หรือ ระดับประเทศ
จ. กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ และพัฒนำฝีมือแรงงำนบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม หรือ
ภำคแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรลดก๊ำชเรือนกระจก
๕) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดก๊าซเรือนกระจก
ก. กำรลดก๊ ำ ซเรื อ นกระจกแบบสมั ค รใจ (Voluntary Emission Reduction: VER) ของ
ภำคเอกชน รวมถึ งกำรด ำเนิ นกิ จกรรมที่ แสดงควำมรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของภำคธุ รกิ จ (Corporate Social
Responsibility: CSR) เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสำหรับผู้ประกอบกำร เช่น มำตรกำรจัดทำโครงกำร
ชดเชยคำร์บอน (Carbon Offset) มำตรกำรติดฉลำกคำร์บอน (Carbon-label) มำตรกำรตลำดคำร์บอนแบบ
สมัครใจ (Voluntary Carbon Market) เป็นต้น
ข. กำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของภำคเอกชน โดยสร้ำงแรงจู งใจ
(incentive) ในกำรลงทุนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกให้แก่ผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบัน
กำรเงิน (Financial Institution) ให้มีกลไกสนับสนุนเงินทุนสำหรับภำคเอกชนเพื่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจก

๑๒

๑.๒.๒ ประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก ประกอบด้ ว ยภำคส่ ว นและขอบเขตงำนที่ มี
ควำมสำคัญต่อประเทศไทย ดังนี้
๑) ภาคพลังงาน
ก. กำรดำเนินงำนและกำรใช้ประโยชน์ ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ำ
และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพลังงำนทดแทน โดยเป็นไปตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศ แผนกำรอนุ รั ก ษ์ พลั งงำน และแผนพัฒ นำพลั งงำนทดแทนและพลั ง งำนทำงเลื อกที่ เป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
ข. โครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรสนับสนุนภำคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ
ค. กำรลงทุนในกำรปรับใช้เทคโนโลยี กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่ปล่อยคำร์บอนต่ำ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมชำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนที่ปลดปล่อย
คำร์บอนต่ำในทุกระดับ
จ. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงำน รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพ และของ
เสียสำหรับกำรผลิตควำมร้อน
๒) ภาคการคมนาคมขนส่ง
ก. กำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบกำรขนส่ ง สำธำรณะและเครื อ ข่ ำ ยโลจิ ส ติ ก ส์ ใน
ประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตเมืองสำคัญ เช่น กำรพัฒนำและขยำยระบบลอจิสติกทำงถนน ทำงเรือ
ทำงน้ำ และระบบรำง
ข. กำรขนส่ ง อย่ ำ งยั่ ง ยื น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรคมนำคมขนส่ ง แบบไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ (NonMotorized Transport: NMT) และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงเชื่อมโยงระหว่ำงถนนกับระบบรำง
สำหรับกำรขนส่งสินค้ำและกำรขนส่งผู้โดยสำร โดยกำรทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร
ค. กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนกำรขนส่ ง และกำรเดิ น ทำงแบบคำร์ บ อนต่ ำทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับเมือง เช่น รถโดยสำรไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) รถประจำทำง ระบบขนส่งมวลชน
เร่งด่วนในระดับเมือง (Mass Rapid Transport: MRT) ระบบรถไฟควำมเร็วสูงในระดับประเทศ เป็นต้น
ง. กำรลงทุ น รวมทั้ ง กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ (Research and Development: R&D) ของ
ยำนพำหนะที่มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพสู ง และเป็ น มิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่น เครื่องยนต์ ไ ฮบริด และเครื่องยนต์ ที่ มี
ประสิทธิภำพสูง รถโดยสำรไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ประหยัดพลังงำน (Eco-Car) รวมถึงรูปแบบ
ภำษีรถยนต์ที่มีประสิทธิภำพซึ่งเชื่อมโยงถึงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และสิ่งจูงใจ
จ. กำรใช้พลังงำนทดแทนในกำรขนส่ง เช่น เชื้อเพลิงชีวภำพ ไบโอดีเซล, แก๊สโซฮอล์ และก๊ำซมีเทน
บีบอัด (Compressed Bio-Methane gas: CBM)
ฉ. สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำงของประชำชนเพื่อให้เกิดกำร
เดินทำงที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ำ เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนในกำรเดินทำง เป็นต้น
๓) การใช้พลังงานในภาคอาคารและการก่อสร้าง
ก. เทคโนโลยีกำรประหยัดพลังงำน และกำรจัดกำรอำคำรที่พักอำศัยและอำคำรพำณิชย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของระบบทำควำมเย็นและเครื่องทำควำมเย็น ระบบส่อง
๑๓

สว่ำง (Light-Emitting Diode: LED) และระบบทำควำมร้อนและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ
เตำปรุงอำหำร)
ข. กำรใช้พลังงำนทดแทนในรูปของพลังงำนแบบผสมผสำน เช่น กำรผลิตควำมร้อนด้ว ย
พลังงำนแสงอำทิตย์ในอำคำรขนำดเล็กและขนำดใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่
เข้มงวดมำกขึ้น
ค. กำรปรับปรุงเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้ำงและออกแบบอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมชำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนที่ปลดปล่อย
คำร์บอนต่ำในทุกระดับ
๔) ภาคอุตสาหกรรม
ก. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และกำรลงทุนเพื่อพัฒนำกระบวนกำรอุตสำหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงำน รวมทั้ง กำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน (เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพ และ
ของเสียสำหรับกำรผลิตควำมร้อน)
ค. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำรผลิต และกำรใช้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(Industrial Processes and Product Use: IPPU) เช่น กำรใช้สำรทำควำมเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมใน
อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและอุตสำหกรรมทำควำมเย็น กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเซรำมิค เป็นต้น
ง. กำรวิ จั ย องค์ ค วำมรู้ และทั ก ษะตวำมช ำนำญเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมด้ ำ นกำรผลิ ต
ภำคอุตสำหกรรมที่ปลดปล่อยคำร์บอนต่ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
๕) การจัดการของเสีย
ก. กำรจัดกำรของเสียแบบบูรณำกำร (Integrated Waste Management: IWM) โดยเน้น
กำรจัดกำรวงจรชีวิตของของเสีย กำรจัดลำดับควำมสำคัญของวิธีกำรและมำตรกำรจัดกำรของเสียตำมลำดับ
ขั้น กำรลดแหล่งที่มำของของเสีย และ หลักกำร 3Rs คือ กำรลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์ (Reduce) กำรใช้ผลิตภัณฑ์
ซ้ำ (Reuse) และกำรนำผลิตภัณฑ์กลับมำใช้ใหม่ (Recycle)
ข. กำรจั ดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกของเสี ยโดยกำรใช้เทคโนโลยีส ะอำดที่เหมำะสม
ประกอบด้วย (๑) การลดปริมาณของเสีย (๒) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๓) การผลิต
พลังงำนจำกของเสีย เช่น กำรผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (Refuse-Derived Fuel: RDF) กำรใช้ก๊ำซมีเทนผลิตพลังงำน
เป็นต้น
ค. กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสีย รวมทั้งของเสียอันตรำย และของเสีย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)
ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมชำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรของเสียที่
ปลดปล่อยคำร์บอนต่ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
๖) ภาคเกษตรกรรม
ก. กำรทำกำรเกษตรที่ปล่ อยก๊ำ ซเรื อนกระจกต่ำและเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งนำไปสู่
ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ทำงสิ่งแวดล้อม ทั้งกำรสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก
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ข. กำรเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพของเกษตรกรให้ ส ำมำรถปรับ ตั ว ต่ อ เทคโนโลยี ก ำรผลิ ตที่ ล ด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนเกษตรกรรมที่ดี
(Good Agricultural Practice: GAP) ตลอดจนกำรลดกำรเผำในกระบวนกำรเกษตร โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำกภำคเอกชน
ค. กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ (Research and Development: R&D) รวมถึ ง กำรถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ง. กำรเสริ มสร้ ำงให้ มีประสิ ทธิภ ำพในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อลดพื้นที่ในกำร
เพำะปลูก
๗) ภาคป่าไม้
ก. กำรอนุรักษ์ป่ำ กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน กำรฟื้นฟู และกำรปลูกป่ำ เพื่อเพิ่มแหล่ ง
กักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และมีระบบปกป้องผลกระทบต่อ
สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ข. กำรสนั บ สนุ น ในระดั บ ประเทศ และระดั บ นำนำชำติ ส ำหรั บ กลไกกำรลดกำรปล่ อ ย
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรตัดไม้ทำลำยป่ำและทำให้ป่ำเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนำ กิจกรรมในกำรอนุรักษ์
ป่ำไม้และกำรจัดกำรป่ำไม้ที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่ำ ในประเทศกำลั ง
พัฒนำ (กลไก REDD +) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรดำเนินกลไกได้อย่ำงยั่งยืน และสนับสนุนผลประโยชน์
ร่วมด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ทั้งส่วนของกำรปรับตัวฯ และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก)
๘) การจัดการเมือง
ก. กำรศึกษำ/วำงรูปแบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
(Green Urban Planning)
ข. กำรเพิ่มพื้น ที่สี เขีย วในพื้นที่ เมืองเพื่อดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภำวะและ
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของมนุษย์ในเมืองใหญ่
ค. กำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำคเอกชน และองค์ ก รพั ฒ นำเอกชน (Non-Government
Organizations: NGOs) เพื่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรท ำให้ เ ป็ น เมื อ งที่ ป ล่ อ ยคำร์ บ อนต่ ำอย่ ำ งยั่ ง ยื น
กำรคำนวณปริมำณผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรจัดกำรที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในฐำนะเมื อ งที่ ป ล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกต่ ำและยั่ ง ยื น (ทั้ ง ส่ ว นของเมื อ งที่ น่ ำ อยู่ และเมื อ งที่ มี
ภูมิต้ำนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ)
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