
 

 

 

 
 

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ 
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ส ำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

๒๕๖๐



๑ 

 

กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

(Thailand Country Programme: TCP) 
 

๑. บทน า 
 

ประเทศไทยร่วมกับนำนำชำติโดยควำมพยำยำมที่จะรับมือและแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ผ่ำนกำรก ำหนดเป้ำหมำย พร้อมทั้งจัดท ำยุทธศำสตร์ นโยบำย และแผนงำนระดับชำติด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือ
ผลั กดั นกำรด ำ เ นิ น ง ำนด้ ำนก ำ ร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศให้บรรลุเป้ำประสงค์ในกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ตลอดจน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกต่ ำรวมทั้งมีภูมิต้ำนทำนและขีด
ควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องเริ่มจำกกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์เพ่ือ
จัดล ำดับควำมส ำคัญของภำคส่วนที่
ต้องกำรกำรสนับสนุนและกลยุทธ์กำร
ลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปพัฒนำเป็น
โครงกำรและแผนงำนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำวต่อไป ดั งนั้ น ส ำนั กงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้พัฒนำ “กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) หรือ TCP” 
ขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกคู่มือและแนวทำงในกำรจัดท ำกรอบกำรพิจำรณำระดับประเทศของกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว 
(Green Climate Fund: GCF) หรือกองทุน GCF ร่วมกับนโยบำยและแผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปในรูปแบบองค์รวมและก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต กรอบกำรพิจำรณำฯ จึงไม่ได้จ ำกัดแค่
เป็นกรอบกำรท ำงำนร่วมกับกองทุน GCF เท่ำนั้น แต่ยังเป็นกรอบกำรท ำงำนที่สำมำรถให้แนวทำงกำรท ำงำน
แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศอีกด้วย  

นโยบายส าคัญท่ีเปน็รากฐานของการพัฒนากรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินระหวา่งประเทศด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  

๒๕๑๗ ปรัขญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

๒๕๕๕ แผนแม่บทกำรพฒันำอุตสำหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 

๒๕๕๖  แผนระบบขนส่งที่ย่ังยืนต่อสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๓  

๒๕๕๘ แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙  
แผนแม่บทกำรพฒันำระบบโครงข่ำยสมำรท์กริดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๙ 
แผนอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ 
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ 

๒๕๕๙ ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด  
แผนกำรปรับตวัแห่งชำต ิ
กำรประเมนิควำมต้องกำรทำงเทคโนโลยีและแผนปฏิบัตกิำรเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ  
แผนยุทธศำสตรก์ระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

กรอบกำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของประเทศไทย ได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือเป็นเครื่องมือและเป็นเอกสำรอ้ำงอิงหลักส ำหรับกำร
ร่วมงำนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกองทุน GCF กองทุนระหว่ำงประเทศ และประเทศผู้ให้เงิน
สนับสนุน (Donors) ด้ำนสภำพภูมิอำกำศอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยระยะยำวในกำรเป็น 
“สังคมคำร์บอนต่ ำและมีภูมิต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” 
รวมทั้งน ำไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนในและนอกประเทศ ที่ประสงค์จะพัฒนำและเสนอ
ข้อเสนอโครงกำร ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

▪ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำนสภำพภูมิอำกำศกับผู้เกี่ยวข้องจำกหลำยภำคส่วน เช่น 
กระทรวงที่เก่ียวข้อง สถำบันต่ำงๆ ในประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ ประเทศผู้ให้เงินบริจำค รวมถึง
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 

▪ ก่อให้เกิดกำรประสำนเป้ำหมำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศเข้ำกับแหล่งเงินทุน
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทั้งในและนอกประเทศอย่ำงเหมำะสม 

▪ ก่อให้เกิดนโยบำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศ
ที่ดีข้ึน และก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

กรอบกำรพิจำรณำฯ มีกรอบกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนทุกห้ำปีหรือตำมสมควร เพ่ือให้สอดรับกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และนโยบำยในระดับชำติและระดับนำนำชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และเพ่ือให้สอดรับกับควำมต้องกำรเร่งด่วนของไทยในด้ำนกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี ควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค และควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของประเทศบรรลุเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ภำยในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ รวมถึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเสริมสร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนและขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของประเทศจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย 

๒. บริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ 
 

๒.๑ บริบทด้านสภาพเศรษฐกิจและสภาพภูมิศาสตร์ 

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่ประมำณ ๕๑๔,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร (ตร.ม.) 
และมีเขตเศรษฐกิจทำงทะเลครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒๑๒,๒๐๐ ตร.ม. ประกอบด้วย พ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดำมัน 
๗๒,๒๐๐ ตร.ม. และพ้ืนที่ฝั่งอ่ำวไทย ๑๔๐,๐๐๐ ตร.ม. ข้อมูลพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีมูลค่ำ ๙๕.๒ 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยมีภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรสื่อสำร และภำคกำรเกษตร 
ประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น ๖๘ ล้ำนคน และมีระดับรำยได้ประชำชำติรวมต่อประชำกร (Gross 
National Income: GNI) คือ ๕,๖๒๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงระดับสูง 
ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต่อปี อยู่ที่ร้อยละ ๐.๘ ในขณะที่ดัชนีชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่
ส ำคัญ ได้แก่ ดัชนีประสิทธิภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม (Competitive Industrial Performance Index: 



๓ 

 

CIPI) อยู่ที่  ๐.๑๖๗ ซึ่งเป็นล ำดับที่  ๒๖ จำก ๑๔๑ ประเทศ และมีดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human 
Development Index: HDI) ของประเทศอยู่ที่ ๐.๗๒๖ อยู่ในล ำดับที่ 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 ประเทศไทยยังได้รับกำรจัดล ำดับให้อยู่ในล ำดับที่ ๔๙ จำก 
๑๘๑ ประเทศท่ีมีควำมง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจ  

 จำกผลกำรศึกษำวิจัยเพ่ือประเมินระดับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก
และจัดท ำดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงจำกภำวะโลกร้อนในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ โดย Germanwatch ได้จัดล ำดับให้ประเทศ
ไทยอยู่ในล ำดับที่ ๙ จำก ๑๐ ประเทศท่ีได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกสภำพอำกำศท่ีรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำง
ปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพิจำรณำถึงควำมเปรำะบำงและควำมอ่อนไหวทำง
สภำพภูมิศำสตร์และสภำพเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ ประเทศไทยมีควำม
เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในหลำยภำคส่วน เช่น ผลกระทบ
ต่อชำยฝั่งจำกพำยุที่รุนแรงมำกขึ้น เนื่องด้วยประเทศไทยมีชำยฝั่งทะเลที่ยำวกว่ำ ๑,๘๗๕ กิโลเมตร (กม.) ใน
ฝั่งอ่ำวไทย และ ๗๔๐ กม. ในฝั่งทะเลอันดำมัน ตลอดจนมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจ
ส ำคัญ เช่น ภำคกำรเกษตร ซึ่งอำจได้รับผลกระทบจำกปัญหำน้ ำท่วมและภัยแล้งที่อำจจะรุนแรงขึ้น  
 
๒.๒ บริบทด้านสภาพภูมิอากาศ 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งสิ้นรวม ๓๐๕.๕๒ ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (MtCO2eq) กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของประเทศ มำจำก ๔ ภำค
กิจกรรม ได้แก่ ภำคพลังงำน ภำคกำรเกษตร ภำคกระบวนกำรอุตสำหกรรมและภำคของเสีย โดยปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำน ซึ่งรวมถึงกำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ  ส่งผลให้ประเทศไทยให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำ
แผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของภำคพลังงำนและกำรขนส่ง ผ่ำนกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนและ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรคมนำคมขนส่งจำกระบบถนนสู่ระบบ
รำง และขยำยผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกไปยังภำคอุตสำหกรรมและภำคของเสียของ
ประเทศด้วย 



๔ 

 

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

 

 ประเทศไทยแสดงควำมมุ่งมั่นของประเทศที่จะด ำเนินมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเต็มที่
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ระบุไว้ภำยใต้ข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) ที่ร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติในส่วนที่ด ำเนินกำรตำมศักยภำพของตนเอง และจะเพ่ิมเป็น
ร้อยละ ๒๕ จำกกรณีปกติในส่วนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกนำนำชำติในด้ำนกำรเงิน เทคโนโลยี และกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ประเทศไทยยังได้จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรปรับตัวและมำตรกำร
ด ำเนินกำรร่วม (Cross-cutting) อำทิ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง และกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติเพ่ือเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนและ
ควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือตอบสนองต่อแผนกำรปรับตัวแห่งชำติ 
(National Adaptation Plan: NAP) ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้มีศักพภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ กำร
สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร กำรท ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน กำรจัดกำรผลกระทบด้ำนสุขภำพอันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรอนุรักษ์ทำงทะเลและกำรฟ้ืนฟูชำยฝั่ง กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรคุ้มครองควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และควำมม่ันคงของมนุษย์ 
 

๓. บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีต่อการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นโดยมี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำเป็นกรรมกำร
เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับชำติ ตลอดจนผลักดันให้เกิดประโยชน์
สู งสุดจำกกำรด ำเนินงำนที่ เกี่ยวข้องผ่ำนกำรสนับสนุนจำก คณะอนุกรรมกำร ๔ คณะ ได้แก่  ๑)
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน ๒) คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำรและฐำนข้อมูล ๓) 
อนุกรรมกำรด้ำนกำรประสำนท่ำทีเจรจำและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และ ๔) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์และเสริมพลังควำมร่วมมือด้ำนภูมิอำกำศ 



๕ 

 

 ส ำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(Climate Finance) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน ท ำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลไกและมำตรกำรต่ำงๆ รวมทั้งกฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรเงินผลักดันระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
แบบบูรณำกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยได้แต่งตั้ง "คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ " เพ่ือทบทวนและประเมินข้อเสนอ
โครงกำรที่ขอเข้ำรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เพ่ือให้แน่ใจว่ำข้อเสนอโครงกำรที่เสนอมำนั้น สอดคล้องกับ
ล ำดับควำมส ำคัญ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะเป็นกำร
ส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ และช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธำน และผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นคณะท ำงำน 

 คณะท ำงำนฯ ดังกล่ำวมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่อกรอบกำร
พิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 
(Thailand Country Programme: TCP)  และจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรที่จะได้รับกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกกองทุนภูมิอำกำศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ซึ่งเป็นกองทุน
ที่ได้รับกำรก ำหนดให้เกิดขึ้นภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(UNFCCC) ส ำหรับด ำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒: โครงสร้ำงสถำบันที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำกรอบกำรพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย 

คณะอนุกร
รมการ  

ด้านการบูร

คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทาง

คณะกรรมการนโยบายการ

คณะอนุก
รรมการ  

ด้าน

คณะอนุกรรมการ  
ด้านการบูรณาการ
นโยบายและแผน 

คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการ  
ด้านวิชาการและ

ฐานข้อมูล 

คณะอนุกรรมการ  
ด้านการประสาน
ท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

คณะอนุกรรมการฯ  
ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และ
เสริมพลังความ

ร่วมมือด้านภมูิอากาศ 



๖ 

 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงของ UNFCCC ประเทศไทย สผ. มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ
และก ำกับดูแลยุทธศำสตร์และนโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และนโยบำยในระดับท้องถิ่นและระดับสำขำด้วย นอกจำกนี้ สผ. ยังมีฐำนะเป็น
หน่วยประสำนงำนหลัก ในด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ทั้งในส่วนของ กองทุน GCF กองทุน Adaptation Fund (AF) กองทุน NAMA Facility และแผนงำนปกป้อง
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับสำกล (International Climate Initiative: IKI) โดยท ำหน้ำที่เป็น
ตัวกลำงในกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ประเทศผู้ให้บริจำคเงิน องค์กรระหว่ำง
ประเทศ หน่วยงำนระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรสนับสนุนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ล ำดับควำมส ำคัญ
และกลยุทธ์ของประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 

๔. มาตรการที่ประเทศไทยต้องการขอรับการสนับสนุนทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 
๑.๑ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      ๑.๑.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมประเด็นที่มีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับชำติ ประกอบด้วย 

๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ก. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรปรับตัวต่อ

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ข. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคเพ่ือกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล และ/หรือ ระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผลด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๒) การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยง 
ก. เทคนิค และเครื่องมือส ำหรับกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศและกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ 
ข. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนภูมิอำกำศ และกำรพัฒนำแผนที่ควำมเสี่ยงภัยส ำหรับ

หน่วยงำนระดับชำติ โดยใช้เทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำย ตลอดจนกำรประมวลผลระดับสูง และวิธีวิจัย
ภำยใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม  

๓) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายการระวังภัยเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 
ก. ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและเครือข่ำยกำรระวังภัยเพ่ือกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 

กำรปรับตัวต่อภัยพิบัติของประเทศไทยที่มีสำเหตุสืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ข. กำรป้องกันและมำตรกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศในทุกภำคส่วนและ 

ทุกระดับ โดยเฉพำะภำคส่วนสุขภำพ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ 
ค. กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพ่ือกำรบรรเทำภัย

พิบัติจำกสภำพภูมิอำกำศ 
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๔) แผนประกันภัยสภาพภูมิอากาศ 
ก. แผนประกันภัยสภำพภูมิอำกำศส ำหรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

จำกสภำพภูมิอำกำศที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทำนและระบบผลิตภัณฑ์ 
ข. แผนกำรเงิน กำรลงทุน และกลไกกำรตลำดที่เก่ียวข้องกับระบบกำรประกันภัยส ำหรับภำค

ส่วนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว สุขภำพ อุตสำหกรรม ที่พักอำศัย และกำรพำณิชย์  

๕) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก. กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในระดับสำธำรณะต่อผลกระทบ 
ควำมเสี่ยง และค่ำเสียโอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ข. กำรวิจัยและพัฒนำ กำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี วิธีกำร ตลอดจนองค์ควำมรู้ด้ำน 
กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ค. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรปรับตัว
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผ่ำนแนวทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของชุมชน 

ง. กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๖) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ  

ก. กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจโดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงภัยที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรลงทุนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจ ำกัดควำมสูญเสียจำกภัยพิบัติของภำคเอกชน ท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ลดควำมไม่แน่นอน
ทำงธุรกิจจำกผลสืบเนื่องกับสถำนกำรณ์ภูมิอำกำศ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจได้ 

ข. แนวทำงกำรลดควำมเปรำะบำงและกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบฯ
ของภำคเอกชน โดยเฉพำะชุมชนชำยขอบ (ชุมชนที่ด้อยโอกำสทำงสังคม) รวมทั้งสตรี ผู้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว  
คนยำกไร้ในเขตเมือง คนพ้ืนเมือง ผู้สูงอำยุ และเด็ก   

๗) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก. กำรออกแบบโครงสร้ำงกลไกทำงกำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนทีน่ ำไปสู่กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อสภำพภูมิอำกำศ 

ข. เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศ ส ำหรับกำรปรับตัวต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ค. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับควำมริเริ่มด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำก 
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 และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน และ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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จ. กำรเฝ้ำสังเกต และติดตำมข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือวิเครำะห์
และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะ
บ่งชี้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศที่เกิดขึ้นภำยใต้กำรด ำเนินงำนของประเทศไทย 

ฉ. คู่มือส ำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมินควำม
จ ำเป็น และแผนงำนด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมแนวคิดในกำรจัดท ำโครงกำรที่ดี และมีศักยภำพที่จะเข้ำถึง
เงินทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและทวิภำค ี

๑.๑.๒ ประเด็นส าคัญด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประกอบด้วยภำคส่วนและขอบเขตงำนที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศไทย ดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อุทกภัย และภัยแล้ง 
ก. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ (รวมทั้งกำรพิจำรณำรูปแบบด้ำนมำตรฐำน 

วอเตอร์ฟุตพรินต์) เพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงกำรจัดสรรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อกำรรองรับกำรเตรียม
ควำมพร้อมต่อภัยแล้งและอุทกภัย  

ข. กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่หน่วงน้ ำ รวมถึงกำรป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ลุ่มต่ ำของประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  

ค. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำรและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยและภัยแล้ง  

ง. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ ำและเกษตรกรในกำรปรับตัวด้ำน
กำรเกษตรในพ้ืนที่ชลประทำน และร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว  
โดยอำศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA)   

จ. กำรพัฒนำโครงข่ำย (โดยท่อ หรือคลอง) และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนทรัพยำกรน้ ำเพ่ือรองรับผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ฉ. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบชลประทำนให้สำมำรถเก็บกักน้ ำและระบำยน้ ำได้เต็มศักยภำพ  
ช. กำรปลูกป่ำ กำรฟ้ืนฟูป่ำ และกำรบูรณะทำงนิเวศเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติ  

แบบใชชุ้มชนเป็นฐำน 

๒) การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร 
ก. กำรเพ่ิมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยพิบัติ และขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบ

จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำคกำรเกษตร 
ข. ผลิตผลกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ยั่งยืนตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติกำรเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรแม่นย ำสูง โดยมุ่งเน้นไปที่
เกษตรกรรำยย่อย 

ค. กำรประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใน 
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและที่ดินในภำคกำรเกษตร เพ่ือกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและควำมหลำกหลำย
ทำงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน 

ง. กำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชนเพ่ือสนับสนุนควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำงยั่งยืนในระดับชุมชน 
จ. กำรพัฒนำตลำดและกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตผลกำรเกษตรซึ่งใช้นวัตกรรมทำงกำรเกษตรที่

คิดค้นขึ้นใหม่  
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ฉ. ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ แผนที่ควำมเสี่ยง และระบบประกันภัยควำมเสี่ยงจำก 
สภำพภูมิอำกำศเพ่ือกำรเพำะปลูกพืช ปศุสัตว์ และกำรประมง รวมทั้งกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังของเกษตรกร  

 
๓) การท่องเที่ยว 

ก. กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพ่ือให้มั่นใจว่ำแหล่งท่องเที่ยวและ 
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. กำรลดควำมเสี่ยงภัยจำกสภำพภูมิอำกำศในพ้ืนที่ส ำคัญ (แหล่งท่องเที่ยวหลักและ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปรำะบำง) โดยผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงภัยทำงสภำพภูมิอำกำศเข้ำกับแผนกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวและแผนงำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 

ค. มำตรฐำนกำรรับรอง กำรสร้ำงรูปแบบใหม่ของกิจกรรม และแนวทำงกำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ เช่น หลักกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรใช้บริกำรระบบนิเวศและกำร
ประกันภัย เป็นต้น 

ง. กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และลดกำรพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติ 

๔) การสาธารณสุข 

ก. กำรวิจัยด้ำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภำพ (ครอบคลุมทั้งด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสุขภำพทำงสังคม) 

ข. กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรแพทย์ จัดตั้งระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำที่
มีประสิทธิภำพ กำรระวังภัยเพ่ือกำรป้องกันและกำรติดตำมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำจำกสภำพภูมิอำกำศและ 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก. กำรบูรณะและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อม
ของชุมชนและกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบเพ่ือขยำยขอบเขตควำมสมบูรณ์เชิงนิเวศ 

ข. กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์และภูมิทัศน์ที่มีควำมส ำคัญ โดยมุ่ง
ด ำเนินงำนในส่วนของระบบนิเวศท่ีเปรำะบำงและสำยพันธุ์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ 

ค. กำรวิจัยและกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศทำงทะเล และกำรฟ้ืนฟูชำยฝั่งเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบส ำหรับระบบนิเวศทำงทะเลและกำรปกป้องชำยฝั่ง 

ง. เครื่องมือประเมินศักยภำพเพ่ือกำรให้บริกำรของทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 



๑๐ 

 

จ. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและระบบนิเวศ
ผ่ำนกำรริเริ่มและกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่จ ำเป็น เพ่ือให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุน 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนบริกำรระบบนิเวศ (Payment for Environmental Services: PES) หรือกิจกรรมที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน เช่น พันธบัตรป่ำไม้ กลไก นโยบำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรท ำลำยป่ำ
และควำมเสื่อมโทรมของป่ำในประเทศก ำลังพัฒนำ (Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries: REDD+) เป็นต้น 

ฉ. กำรวิจัยและกำรวำงแผนด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพ่ือ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม   

๖) การตั้งถิ่นฐาน และความม่ันคงของมนุษย์ 

ก. กำรลดควำมเสี่ยง ควำมสูญเสีย และควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นใน ๒ รูปแบบหลักๆ คือ ๑) รูปแบบของ extreme weather event ซึ่งเป็นภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนใน
ลักษณะที่รุนแรงและเฉียบพลัน และ ๒) รูปแบบหนึ่งคือ slow on-set event ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลง 
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยผ่ำนกำรสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนระดับชำติ ชุมชนท้องถิ่น และ
ประชำชน รวมทั้งระบบกำรศึกษำ หลักสูตร และสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ข. ภูมิต้ำนทำนต่อควำมเสี่ยงของสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่สำมำรถป้องกันผลกระทบจำกสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ทันต่อสถำนกำรณ์ และกำรทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ เหมำะสมกับ  
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต โดยมีแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมต่อรูปแบบกำรตั้งถิ่น
ฐำนทุกประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิต ชุมชนเมือง พื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น 

ค. กำรเตรียมควำมพร้อม และระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติระดับชำติ โดยกำรพัฒนำดัชนีที่ใช้
ตรวจวัดควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ขอบเขตในกำรรับมือ และขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวในทุกระดับ พร้อมทั้งจัดท ำกำรประเมินผลกำรด ำรงชีพ และมูลค่ำกำรบริกำรเชิงนิเวศเพ่ือ 
กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกระบวนกำรและมำตรกำรในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของท้องถิ่น 

๗) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางกายภาพ เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของท้องถิ่น 

ก. เครื่องมือกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งชุมชนท้องถิ่นสำมำรถใช้ประโยชน์ 
ในกำรเตรียมพร้อมเพ่ือปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ข. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรบริหำรที่สำมำรถสนับสนุนข้อมูลและทรัพยำกร
ต่ำงๆ แก่นักวำงแผนและผู้ท ำกำรตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถเลือกใช้แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพส ำหรับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศแบบองค์รวม 

๑.๒ การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

๑.๒.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมประเด็นที่มีควำมส ำคัญต่อ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกระดับชำติ ประกอบด้วย 



๑๑ 

 

๑) การจัดการข้อมูลสารสนเทศก๊าซเรือนกระจก (GHG) 

ก. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศ และระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ก๊ำซเรือนกระจก 

ข. กำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนด้ำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) 
กำรรำยงำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจกออนไลน์ ระบบกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และ กำรทวนสอบปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  (Measurement Reporting and Verification: MRV) และกลไกกำรรำยงำนอื่น ๆ ที่
ต้องด ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใส
ในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของไทย โดยครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ระดบัภูมิภำค และระดับโลก 

๒) นโยบายหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน
ผล และ การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (MRV) 

ก. กำรประเมินศักยภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และทำงเลือกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ส ำหรับทุกภำคส่วน ตลอดจนภำคส่วนย่อย ซึ่งแสดงถึงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปัจจุบัน  
(ค่ำพ้ืนฐำน (Baseline)) 

ข. สถำนกำรณ์จ ำลองและกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตเพ่ือ
น ำไปสู่กำรก ำหนดทำงเลือกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก รวมถึงผลกระทบต่อต้นทุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกที่จะเกิดข้ึน 

ค. กรอบกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรด ำเนินมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

ง. กำรออกแบบโครงสร้ำงเชิงสถำบันเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เพียงพอต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และกำรด ำเนินกำรตรวจวัด กำรรำยงำนผล และกำรทวนสอบ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

จ. นโยบำย มำตรฐำน หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรริเริ่มด ำเนินกำรเพ่ือผลักดันกำรพัฒนำที่
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับต่ ำของประเทศไทย 

๓) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจก 

ก. กำรออกแบบโครงสร้ำงกลไกทำงกำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร และ/หรือ แผนงำนทีน่ ำไปสู่กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

ข. เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินในประเทศ และระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ค. เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่อิงตลำด และสิ่งจูงใจทำงกำรตลำดเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนที่

ปลดปล่อยคำร์บอนต่ ำ และกำรบริกำรที่ใช้นวัตกรรมกำรลดก๊ำซเรือนกระจกสมัยใหม่ อำทิ กลไกรำคำคำร์บอน 
(ภำษีคำร์บอน และกำรค้ำคำร์บอน) เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินกำรคลัง กำรธนำคำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น    

ง. เครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับควำมริเริ่มด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก เช่น ต้นทุน
ส่วนเพ่ิมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับสำขำต่ำงๆ ในประเทศไทย (Marginal Abatement 
Cost: MAC) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 



๑๒ 

 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลประโยชน์ 
(Cost Benefit Analysis: CBA) กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร (Multi Criteria Analysis: MCA) ฯลฯ 

จ. กำรเฝ้ำสังเกต และติดตำมข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือวิเครำะห์
และประเมินกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งจะบ่งชี้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรไหลเวียนของเงินทุนระหว่ำงประเทศที่เกิดขึ้นภำยใต้กำรด ำเนินงำนของประเทศไทย 

ฉ. คู่มือส ำหรับกำรสนับสนุนรัฐบำล นักวำงแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องกำรประเมินควำม
จ ำเป็นด้ำนเทคโนโลยีและแผนงำนด้ำนเทคโนโลยี  เพ่ือจัดเตรียมแนวคิดในกำรจัดท ำโครงกำรที่ดี และ 
มีศักยภำพที่จะเข้ำถึงเงินทุนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดท ำรำยชื่อของแหล่งเงินทุนทั้งในระดับพหุภำคีและ
ทวิภำค ี

ช. กำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรส่งเสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ประโยชน์ส ำหรับ
พัฒนำกำรลดก๊ำซเรือนกระจกโดยเฉพำะในระดับรำยสำขำ  

๔) การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ก. รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักรู้ในทุกด้ำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบคำร์บอนต่ ำ

ด้วยช่องทำงทีห่ลำกหลำย และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับ 
ข. เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมรู้เกี่ยวกับสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 

รวมถึงกำรพัฒนำและกำรใช้ เทคโนโลยีที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ  ให้แก่ประชำชนทั่ว ไป 
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรัฐส่วนกลำง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค. ควำมร่วมมือภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ทั้งในส่วน
ของกำรวิจัยและพัฒนำ แผนกำรลงทุน และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ง. แผนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือสร้ำงสภำวะ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยครอบคลุมระดับท้องถิ่น ระดับกระทรวง และ/
หรือ ระดับประเทศ  

จ. กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ และพัฒนำฝีมือแรงงำนบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม หรือ
ภำคแรงงำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรลดก๊ำชเรือนกระจก  

 

๕) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของภาคเอกชนในการลดก๊าซเรือนกระจก  
ก. กำรลดก๊ำซเรือนกระจกแบบสมัครใจ (Voluntary Emission Reduction: VER) ของ

ภำคเอกชน รวมถึงกำรด ำเนินกิจกรรมที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับผู้ประกอบกำร เช่น มำตรกำรจัดท ำโครงกำร
ชดเชยคำร์บอน (Carbon Offset)  มำตรกำรติดฉลำกคำร์บอน (Carbon-label)  มำตรกำรตลำดคำร์บอนแบบ
สมัครใจ (Voluntary Carbon Market) เป็นต้น 

ข. กำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของภำคเอกชน โดยสร้ำงแรงจูงใจ 
(incentive) ในกำรลงทุนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกให้แก่ผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบัน
กำรเงิน (Financial Institution) ให้มีกลไกสนับสนุนเงินทุนส ำหรับภำคเอกชนเพ่ือกำรลดก๊ำซเรือนกระจก   



๑๓ 

 

๑.๒.๒ ประเด็นส าคัญด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยภำคส่วนและขอบเขตงำนที่มี
ควำมส ำคัญต่อประเทศไทย ดังนี้ 

๑) ภาคพลังงาน 
ก. กำรด ำเนินงำนและกำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ 

และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพลังงำนทดแทน โดยเป็นไปตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศ แผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ข. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรสนับสนุนภำคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ 

ค. กำรลงทุนในกำรปรับใช้เทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนที่ปลดปล่อย
คำร์บอนต่ ำในทุกระดับ 

จ. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพ่ือเปลี่ยนเป็น
พลังงำน รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพ และของ
เสียส ำหรับกำรผลิตควำมร้อน 

๒) ภาคการคมนาคมขนส่ง 
ก. กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบกำรขนส่งสำธำรณะและเครือข่ำยโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตเมืองส ำคัญ เช่น กำรพัฒนำและขยำยระบบลอจิสติกทำงถนน ทำงเรือ 
ทำงน้ ำ และระบบรำง  

ข.  กำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนเพ่ือส่งเสริมกำรคมนำคมขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-
Motorized Transport: NMT) และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงเชื่อมโยงระหว่ำงถนนกับระบบรำง
ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำและกำรขนส่งผู้โดยสำร โดยกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร 

ค. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรขนส่ง  และกำรเดินทำงแบบคำร์บอนต่ ำทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับเมือง เช่น รถโดยสำรไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) รถประจ ำทำง ระบบขนส่งมวลชน
เร่งด่วนในระดับเมือง (Mass Rapid Transport: MRT) ระบบรถไฟควำมเร็วสูงในระดับประเทศ เป็นต้น 

ง. กำรลงทุน รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D) ของ
ยำนพำหนะที่มีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องยนต์ไฮบริด และเครื่องยนต์ที่มี
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. สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำงของประชำชนเพ่ือให้เกิดกำร
เดินทำงที่มีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนในกำรเดินทำง เป็นต้น 

๓) การใช้พลังงานในภาคอาคารและการก่อสร้าง 
ก. เทคโนโลยีกำรประหยัดพลังงำน และกำรจัดกำรอำคำรที่พักอำศัยและอำคำรพำณิชย์เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของระบบท ำควำมเย็นและเครื่องท ำควำมเย็น ระบบส่อง



๑๔ 

 

สว่ำง (Light-Emitting Diode: LED) และระบบท ำควำมร้อนและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ  
เตำปรุงอำหำร) 

ข. กำรใช้พลังงำนทดแทนในรูปของพลังงำนแบบผสมผสำน เช่น กำรผลิตควำมร้อนด้วย
พลังงำนแสงอำทิตย์ในอำคำรขนำดเล็กและขนำดใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่
เข้มงวดมำกข้ึน 

ค. กำรปรับปรุงเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้ำงและออกแบบอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนพลังงำนที่ปลดปล่อย

คำร์บอนต่ ำในทุกระดับ 

๔) ภาคอุตสาหกรรม 
ก. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรอุตสำหกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. กำรใช้พลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ควำมร้อนจำกของเสียเพ่ือเปลี่ยนเป็น

พลังงำน รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน (เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพ และ 
ของเสียส ำหรับกำรผลิตควำมร้อน) 

ค. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำรผลิตและกำรใช้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(Industrial Processes and Product Use: IPPU) เช่น กำรใช้สำรท ำควำมเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและอุตสำหกรรมท ำควำมเย็น กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเซรำมิค เป็นต้น 

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้  และทักษะตวำมช ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนกำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรมที่ปลดปล่อยคำร์บอนต่ ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

๕) การจัดการของเสีย 
ก. กำรจัดกำรของเสียแบบบูรณำกำร (Integrated Waste Management: IWM) โดยเน้น

กำรจัดกำรวงจรชีวิตของของเสีย กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของวิธีกำรและมำตรกำรจัดกำรของเสียตำมล ำดับ
ขั้น กำรลดแหล่งที่มำของของเสีย และ หลักกำร 3Rs คือ กำรลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์ (Reduce) กำรใช้ผลิตภัณฑ์
ซ้ ำ (Reuse) และกำรน ำผลิตภัณฑ์กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 

ข. กำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียโดยกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดที่เหมำะสม 
ประกอบด้วย (๑) การลดปรมิาณของเสยี (๒) การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และ (๓) การผลติ
พลังงำนจำกของเสีย เช่น กำรผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย  (Refuse-Derived Fuel: RDF) กำรใช้ก๊ำซมีเทนผลิตพลังงำน 
เป็นต้น 

ค. กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสีย รวมทั้งของเสียอันตรำย และของเสีย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 

ง. กำรวิจัย องค์ควำมรู้ และทักษะควำมช ำนำญเกี่ยวกับนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรของเสียที่
ปลดปล่อยคำร์บอนต่ ำในทุกระดับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

๖) ภาคเกษตรกรรม 
ก. กำรท ำกำรเกษตรที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน ำไปสู่

ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ทำงสิ่งแวดล้อม ทั้งกำรสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก 



๑๕ 

 

ข. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถปรับตัวต่อเทคโนโลยีกำรผลิตที่ลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนเกษตรกรรมที่ดี 
(Good Agricultural Practice: GAP) ตลอดจนกำรลดกำรเผำในกระบวนกำรเกษตร โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำกภำคเอกชน 

ค. กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development:  R&D)  รวมถึงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ง. กำรเสริมสร้ำงให้มีประสิทธิภำพในกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ือลดพ้ืนที่ในกำร
เพำะปลูก 

๗) ภาคป่าไม้ 
ก. กำรอนุรักษ์ป่ำ กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน กำรฟ้ืนฟู และกำรปลูกป่ำ เพ่ือเพ่ิมแหล่ง 

กักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และมีระบบปกป้องผลกระทบต่อ
สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

ข. กำรสนับสนุนในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติส ำหรับกลไกกำรลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและท ำให้ป่ำเสื่อมโทรมในประเทศก ำลังพัฒนำ กิจกรรมในกำรอนุรักษ์
ป่ำไม้และกำรจัดกำรป่ำไม้ที่ยั่งยืนเพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บกักก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนที่ป่ำในประเทศก ำลัง
พัฒนำ  (กลไก REDD +)  เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรด ำเนินกลไกได้อย่ำงยั่งยืน และสนับสนุนผลประโยชน์
ร่วมด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ท้ังส่วนของกำรปรับตัวฯ และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก)  

๘) การจัดการเมือง 
ก. กำรศึกษำ/วำงรูปแบบผังเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

(Green Urban Planning) 
ข. กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เมืองเพ่ือดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภำวะและ 

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของมนุษย์ในเมืองใหญ่ 
ค. กำรมีส่ วนร่ วมของภำคเอกชน และองค์กรพัฒนำเอกชน (Non-Government 

Organizations: NGOs) เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรท ำให้เป็นเมืองที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำอย่ำงยั่ งยืน  
กำรค ำนวณปริมำณผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) ด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรจัดกำรที่
เกี่ยวข้อง ในฐำนะเมืองที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำและยั่งยืน (ทั้งส่วนของเมืองที่น่ำอยู่ และเมืองที่มี 
ภูมิต้ำนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ) 
 


