
สัมมนาสาธารณะ
จาก COP26 สู่ COP27 เดินหน้าภาคพลังงาน

สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2050
ประเด็น การยกระดับการท างาน จาก COP26

Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ
โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



Ambition
Thailand’s

2050 : Carbon Neutrality

2065 : Net-Zero GHG Emissions

2030 : NDC 40% 
* with International Supportพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี

วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 



ความเป็นกลางทางคาร์บอน VS. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  

Net-Zero GHG
Emissions

ภายในปี ค.ศ. 2065

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
7 ชนิด จากแหล่งก าเนิด
โดยกิจกรรมของมนุษย์ 

การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
จากป่าไม้ และเทคโนโลยี

ดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง

ก๊าซเรือนกระจก 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ 
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์

การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง

จากแหล่งก าเนิดโดยกิจกรรม
ของมนุษย์ 

จากป่าไม้ และเทคโนโลยี
ดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การปล่อย CO2 การดูดกลับ CO2

ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality)

Carbon 
Neutrality

ภายในปี ค.ศ. 2050

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net-Zero GHG Emissions)





Global surface temperature increase as a function of cumulative CO2
emissions

Estimates of historical CO2 emissions 
& remaining carbon budgets













Just transition + Optimize economic impact

Revision of LT-LEDS & NDC

Updated LT-LEDS
Economic Opportunity

Additional GHG mitigation measures

(Disruptive technology) + Timeline 

NDC 2

(2025)

NDC 3

(2030)

NDC 4

(2035)

Carbon Neutrality
2050

Net Zero GHG Emission 
2065

Carbon Sink by 2037

Energy/Transport   

IPPU

Waste

Agriculture

Energy/Transport
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Waste

Agriculture
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23.8  MtCO
2
eq   
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1     MtCO
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50.7  MtCO
2
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17.3  MtCO
2
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10.8  MtCO
2
eq   

41.2  MtCO
2
eq   

-63%

-25%

-64%

-24%

-80%

-37%

-23%

-46%

2nd Updated NDC

Unconditional

30% 
Conditional

10%

BAU  555  MtCO2eq

Support Need

333 MtCO2eq

in 2030- 40%

-120 MtCO2eq 

Peaking Emission by 2025

368 MtCO2eq 



Circular
Economy

BCG Model
Green

Economy
Bio

Economy
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความยั่งยืน

- ใช้ทรัพยากรย่ังยืนคุ้มค่า
- ลดการสูญเสีย

- สร้างมูลค่าเพิ่ม
- ท าน้อยได้มาก
- รายได้มั่นคง

แนวคิด E-S-G

Build Forward 
Greener

Green 
Recovery

Key driver & Key concept



BEFORE

AFTER



แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
3. การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ
4. รับมือต่อโรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ  า

แผนระดับ 2
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

• ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
• แผนย่อย 3 การสร้างการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

แผนการปฏิรูปประเทศ
• ร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
• ระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื นท่ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

• หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

• หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความ
เส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนระดับ 3

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปรับตัวต่อผลกระทบ CC ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างขีดความสามารถ

แผน 
BCG Model

กรอบแผนพลังงานชาติ

RE ร้อยละ 50 EV ร้อยละ 30 EE ร้อยละ 30

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ 
(National Adaptation Plan: NAP)

นโยบาย/แผนภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (NDC Action Plan)
เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050
Net Zero GHG Emissions ภายในปี 2065

พลังงาน ขนส่ง ของเสียIPPU เกษตร



(ร่าง) พระราชบัญญตัิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

หมวด 1 ทั่วไป
หมวด 2 คณะกรรมการนโยบาย
หมวด 3 แผนแม่บทฯ
หมวด 4 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
หมวด 5 การลดก๊าซเรือนกระจก
หมวด 6 การปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

หมวด 7 มาตรการส่งเสริมการ
ด าเนินงาน

หมวด 8 บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

สาระส าคัญ ประเด็นปฏิรูปประเทศ
ประเด็นที่ 3 การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
ประเด็นที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตผุล

ลดก๊าซเรอืน
กระจก

ปรับตัวตอ่
ผลกระทบ

พันธกรณี

เป็นกฎหมายการส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง

ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศผ่าน
การด าเนินงานกับ

นานาชาติ

• การตั้งเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจก

• คาร์บอนเครดิต
• กลไกทางการเงิน
• ภาษีคาร์บอน

สถานภาพปัจจุบนั
อยู่ระหว่างทบทวน RIA 
(Regulatory Impact 

Assessment) 
และเพิ่มเติมประเด็น

ที่เก่ียวข้อง Carbon Credit /
Carbon Market / Platform ...





CCS TECHNOLOGY

• การจัดท าระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

• การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

• รูปแบบการลงทุน
• มูลค่าเพิ่มของคาร์บอนเครดิต 
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี



ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค



สผ. ร่วมมือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ในระยะแรกสามารถบรรลุเป้าหมายลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ 300,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
เร็วกว่าก าหนดเวลาที่ตั้งใว้

MISSION 2023
ลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2 สู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2566
จากการด าเนินมาตรการมาตรการทดแทน
ปูนเม็ด ในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม

และการใช้ผลิตภัณฑ์

MISSION 2023



SLIDESM

การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ออกประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
✓ กรมป่าไม้
✓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
✓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื

ผู้พัฒนาโครงการ T-VER ร่วมปลูกและดูแลรักษาป่าในพื้นท่ีของรัฐ โดยแบ่งปันเครดิตให้แก่
ผู้พัฒนาโครงการร้อยละ 90 และหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 10 หรือตามแต่ตกลง

ส่งเสริมการปลูกป่า
✓ ป่าธรรมชาติ (ไม้โตช้า)
✓ ป่าเศรษฐกิจ (ไม้โตเร็ว)

ภาคประชาชนสามารถมีสว่นรว่ม
ในปี พ.ศ. 2565 
ประมาณ 6 แสนไร่



กลไกสนับสนุนจากต่างประเทศและภายในประเทศ

Domestic Resources
By Green
Finance
กองทุน

สิ่งแวดล้อม Incentive
By BOIFinancing 

Green by
ธปท. / ก.ล.ต.
ธนาคารพาณิชย์
สมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย

มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

(RE/EE/EV/CCUS/เครื่องจักร/
ห้องเย็น/ของเสีย/เกษตร)

สนับสนนุโครงการ
ด้าน CC ในระดบัพื้นที ่

(ค.ศ. 2023-2027) 

• MOU การส่งเสริมและผลักดัน
การด าเนินงานของภาคธุรกิจ
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• นิยามการเงินสีเขียว (Green 
Taxonomy)

• สินเชื่อสีเขียว/หุ้นกู้ (Green 
loan/Green bond) International Resources

By GCF/GEF/Adaptation Fund/NAMA Facility

ด้านการเงนิ/การลงทนุ



ความร่วมกับ สถาบันด้านการเงินการธนาคาร
MoU ระหว่าง สผ. และ ก.ล.ต.

(26 พ.ค.65) 
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจในตลาดทุน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึง Carbon Neutrality และ Net Zero Goals
หัวข้อ กิจกรรมที่สามารถด าเนินการร่วมกัน

One report / 
ESG standards 

- ปรับปรุงและพัฒนาส่วนของ ESG ใน One 
Report ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

Guideline on 
Green, Social, 
Sustainability 
bonds 

- ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือในส่วนของ 
Climate Change ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- ส่งเสริมการออกตราสารหนี้ด้าน Green,
Social และ Sustainability โดยให้ ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับนโยบายการสร้างแรงจูงใจ 
(incentivized policies)

• Sustainable Banking Guidelines
• การผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการด าเนินธรุกิจ 

ธนาคาร
• สนับสนุน NGFS Glasgow: Committed to 

Action ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อ กิจกรรมที่สามารถด าเนินการ
ร่วมกัน

Green Taxonomy - สนับสนุนการพัฒนา Taxonomy

การบูรณาการ Climate 
Risks เพื่อเป็นปัจจัยในการ
ประเมินสถานการณ์
แบบจ าลองและการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (scenario 
analysis and stress 
testing) และการประเมิน
เศรษฐกิจมหภาค

- สนับสนุนการระบุ และบูรณาการ
Climate risk ในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจต่างๆ
- สนับสนุนตัวอย่าง (จากนานาชาติ) ใน
การบูรณาการ Climate/Environment 
Risk ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจต่างๆ



ด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอน

Domestic & International

• แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต 
(สผ.)

• ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
การซ้ือ การขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต (อบก.)

• เเพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาด
เเละคาร์บอนเครดิต (FTI + ทส.)

From Green 
To Gold

325,450 
million baths

แนวทางและกลไก
การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต





การเตรียมการรับมือจากผลกระทบจาก
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ผู้ส่งออกสินค้านอก EU

ผ่านการคัดกรองและอนุมัติ
โดยเกณฑ์ของ CBAM

CBAM อนุมัติการ
รายงาน CBAM รายปี

กลุ่มสินค้าที่จะถูกควบคุมระยะแรก (2023 – 2025)

เหล็ก

อลูมิเนียม ปูนซีเมนต์

ปุ๋ย

พลังงานไฟฟ้า
CBAM จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของภาคเอกชนไทย 
สินค้าที่จะถูกน าเข้าระบบ CBAM คิดเป็น 4.3% ของมลูค่า

การส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป

• การศึกษาผลกระทบและแนวทางการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยต่อมาตรการ CBAM (แล้วเสร็จ
กันยายน 2565)

• แลกเปล่ียนกับผู้เช่ียวชาญต่างชาติเพื่อรับค าแนะน าเชิงลึกและ
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับนโนบาย CBAM 

กลไก CBAM



การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เพ่ือสะท้อนความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรกว่า 500 องค์กร 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของประเทศ

จัดขึน้ครั้งแรกในประเทศไทย
วันที่ 5-6 ส.ค. 65



คู่มือCSR for Climate Actionส าหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย

แนวทางส าหรับภาคเอกชน
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ทั้ง ระหว่างและภายหลัง ที่สามารถส่งเสริม การไปสู่
เป้าหมาย การเข้าสู่ สังคมคาร์บอนต ่า ที่มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 





ความทา้ทายและโอกาสในการพฒันาของประเทศ

Challenge
1. มาตรการกดีกนัทางการคา้ทางออ้ม

• CBAM

• ICAO

• มาตรฐานของสนิคา้และบริการ

2. การดึงดูดการลงทนุจากต่างประเทศ

(Foreign Direct Investment :FDI)

3. การก าหนดเป้าหมาย Net Zero 

ในระดบัองคก์รของ Multi-Corporation

• สรา้งความตระหนกัรู ้

• สนบัสนุนการใชบ้รกิาร/

การบรโิภคที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

• ผูน้ าการลงทนุเพือ่เพิม่

โอกาส

• ลงทนุนอ้ยไดม้าก

• การดูแล Supply Chain

การพฒันางานวจิยั/

เทคโนโลย/ีนวตักรรม

ที่ใชไ้ดจ้รงิ

Reform Policy and

regulation เช่น ดา้นพลงังาน

อตุสาหกรรม เกษตร ฯลฯ รฐั เอกชน

ประชาชนสถาบนั

การศึกษา/

วจิยั

สงัคมคารบ์อนต า่

Transformative

Change

ผนึกก าลงั 

4 ฝ่าย



ภาคการศกึษา

ภาคประชาชน

ภาคสือ่สารมวลชน

ภาคประชาสงัคม

ภาครฐั

ภาคเอกชน

• ลดการใชพ้ลงังาน
• ปรับเปลีย่นรปูแบบการเดนิทางใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ
• ลดการเกดิของเสยีในครัวเรอืน
• ปลกูตน้ไม/้เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
• เตรยีมพรอ้มรับมอืความเสีย่งและผลกระทบ

• สง่เสรมิการลงทนุทีม่กีารค านงึถงึ
การลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
และผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

• ปรับปรงุประสทิธภิาพการใช ้

พลงังานในอตุสาหกรรม

• ปรับปรงุหลกัสตูร/สรา้งสือ่การเรยีนรู ้
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

• สง่เสรมิงานศกึษาวจัิย
• สือ่สารและประชาสมัพันธ์

เพือ่สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ การมสีว่นรว่มของ
ประชาชน

• ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ งบประมาณ 
และแรงจงูใจ เพือ่
สนับสนุนการ
ด าเนนิงานดา้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

สนับสนุน/เสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
ด าเนนิดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศรว่มกบัเครอืขา่ยระดบั
ทอ้งถิน่

องคก์รระหวา่งประเทศ
• สนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญ และ

งบประมาณ

ความร่วมมือภายในประเทศ



สัมมนาสาธารณะ
จาก COP26 สู่ COP27 เดินหน้าภาคพลังงาน

สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2050
ประเด็น ท่าทีของรัฐบาลไทยในเวที COP 27

Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ
โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



หลักการ 1) ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จะ สนับสนุนการเจรจาที่ก าลงัด าเนินอยู ่ภายใตก้รอบอนสุญัญาฯ และความตกลงปารสี 
เพื่อประโยชนร์่วมกันของประชาคมโลก โดยจะเข้าร่วมการเจรจาพหุภาคีด้วยความเชื่อมั่น
ในกระบวนการของสหประชาชาติ ยึดถือแนวทางการหารือที่จะก่อให้เกิดฉันทามติ โดยค านึงถึงการรักษาภูมิอากาศ
ของโลกไปพร้อมกับผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับอย่างยั่งยืน

2) ยืนยันว่า การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องค านึงถึงหลักการภายใต้ ข้อ 3 ของ
กรอบอนุสัญญาฯ และข้อ 2 ของความตกลงปารีส บนพื้นฐานของความเปน็ธรรมหลกั
ความรบัผิดชอบรว่มกนัในระดับที่แตกตา่ง โดยค านึงถงึขดีความสามารถของแตล่ะภาค ีการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การขจัดความยากจน ความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของประเทศก าลงัพัฒนา โดยเฉพาะภาคีที่มี
ความเปราะบางอย่างยิ่งต่อผลกระทบทางลบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนโยบายและ
มาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องค านึงถึงบริบทท่ีแตกต่างกันด้านสังคมและเศรษฐกิจ ไม่
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีนัยซ่อนเร้นต่อการค้าระหว่างประเทศ

กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชมุกรอบอนุสญัญาฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 - 2566



หลักการ (ต่อ) 3) เน้นย ้าว่า ประเทศพัฒนาแลว้ จะตอ้งด ารงบทบาทผูน้ าในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยมีพันธกรณีที่จะตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทกุภาคเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ตกต่าง โดย ค านึงถึงขีดความสามารถที่แตกต่างกัน รวมถึงผล
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และ ระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในอดีต

4) ประเทศไทย ตั้งใจจะรว่มกับ ภาคอีืน่ ๆ เพื่อด าเนนิงาน ตามความตกลงปารสี ตามขอ้ตดัสินใจ
ที่เกี่ยวกับ การด าเนินงานตาม Paris Agreement Work Programme ที่ภาคไีดต้กลงรว่มกัน 
โดยสอดคล้องกับหลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส โดยค านึงถึงสถานการณ์
ของประเทศที่แตกต่างกัน

กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชมุกรอบอนุสญัญาฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 - 2566



การมสี่วนรว่ม
ที่ประเทศก าหนด (NDCs) 

5) เน้นย ้าให้ ประเทศพฒันาแลว้ เร่งยกระดบัการสนับสนุนแก่ ประเทศก าลังพัฒนาทั้ง ในดา้นเทคนิคและ
กลไกทางการเงิน ในการจัดท าและการด าเนินงานตามการมสี่วนรว่มทีป่ระเทศก าหนด (NDCs) และต้อง
อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส

ผลกระทบจากการใช้มาตรการ
ในการแก้ไขปญัหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(response measures) 

6) การก าหนด นโยบาย หรือ มาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องค านึงถึงบริบท
ที่แตกต่างกันด้านสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ก่อใหเ้กดิการเลือกปฏบิตัิที่ไมเ่ป็นธรรม หรือ มีนัยซ่อนเร้นตอ่
การคา้ระหวา่งประเทศ ทางการคา้

ภาคป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

7) ส่งเสรมิการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการท าลายป่า การท าใหป้่าเสื่อมโทรม และสนบัสนนุการ
อนุรักษป์่าไม ้การจัดการป่าไม้อยา่งยั่งยนื และการเพิ่มพืน้ทีป่่า

8) การด าเนินงานหรอืขอ้เจรจาใด ๆ ที่เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ ควร สอดคลอ้งกับนโยบาย กฎหมาย และมาตรการของประเทศ

กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชมุกรอบอนุสญัญาฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 - 2566



แนวทางและกลไก
ความร่วมมอืตามขอ้ 6 
ของความตกลงปารสี 

9) ต้องเป็นการเขา้รว่มบนพื้นฐานโดยสมคัรใจ เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานลดกา๊ซเรอืนกระจก
การปรบัตัว และการส่งเสรมิการพัฒนาทีย่ั่งยนื ตามบริบทของประเทศ โดยค านึงถึง ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ
เป็นส าคัญ
ในกรณ ีที่มีความรว่มมอืระหว่างประเทศ จะต้องมกีารถา่ยโอนผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกระหว่างประเทศ 
(Internationally transferred mitigation outcomes: ITMOs) จะต้องรายงานเพือ่ไมใ่หเ้กดิความซ า้ซอ้น
ในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ รวมถึง น าแนวทางและกลไกการบรหิารจดัการ
คาร์บอนเครดติ ซึ่ง คณะรฐัมนตร ีมีมติรับทราบขอ้มลู เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มาเป็นกรอบในการ
พิจารณา

การปรับตัวตอ่ผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

10) ยกระดบัการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน การพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี องค์ความรูแ้ละการ
เสริมสรา้งศกัยภาพต่อการด าเนินงานดา้นการปรบัตวัฯ ของประเทศก าลังพฒันา

กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชมุกรอบอนุสญัญาฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 - 2566



ภาคเกษตร 11) ให้มี การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการเสริมสร้างศักยภาพในการลดผลกระทบ โดยเนน้การปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมถึง สนับสนนุการด าเนนิการกรอบความร่วมมอืดา้นการเกษตรภายใต้
กรอบ Koronivia Joint Work on Agriculture*

การเงนิ 12) ประเทศพัฒนาแลว้ ต้องเปน็ผูน้ าและยกระดบัการสนบัสนนุทางการเงนิ แก่ประเทศก าลงัพฒันา
ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯ อย่างเพียงพอ สมดุล และต่อเนื่อง โดย
สอดคล้อง กับความจ าเป็น (needs) และล าดับความส าคญั (priorities) ของประเทศก าลัง
พัฒนา โดยประเทศพัฒนาแล้วควรเร่งระดมเงินสนบัสนุนให้ได้ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปีให้เร็วที่สุด 

กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชมุกรอบอนุสญัญาฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 - 2566

* ประเด็นการปรับปรุงระบบการจัดการด้านปศุสัตว์และระบบการผลิตหญ้าอาหารสัตว์ และ ประเด็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ทางอาหาร ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตร



เทคโนโลยี 13) สนับสนุนการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ความตกลงปารีส และกรอบความร่วมมืออื่น  ๆ
โดยกลไกเทคโนโลยีภายใต้กรอบเทคโนโลยี ต้องเช่ือมโยงกับระบบนิเวศนวัตกรรมภายในประเทศ และ
มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการกระจายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง 

การเสรมิสรา้ง
ศักยภาพ 

14) สนับสนุนให้มี การด าเนินงานเพื่อยกระดับศักยภาพในภาพรวม สถาบัน และระบบในประเทศก าลังพัฒนาอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน

ความโปรง่ใส 15) กรอบความโปร่งใส ในการด าเนินงานและการสนับสนุนภายใต้ความตกลงปารีสต้องมีความยืดหยุ่นและ
ค านึงถึงศักยภาพที่แตกต่างกัน ไม่สร้างภาระเพิ่มเติมเกินจ าเป็น และเอื้ออ านวยให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ อย่าง
สะดวกและไม่ซบัซอ้นทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานจัดท ารายงานความกา้วหน้ารายสองปี รายงานความโปรง่ใสรายสองปี
และรายงานแหง่ชาตเิป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและตอ่เนือ่ง โดยประเทศพัฒนาแล้ว ต้องสนับสนุนทางการเงิน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพ จากกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตก
ลงปารีส รวมถึงกลไกการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบการรายงาน กระบวนการขั้นตอน 
และแนวทางที่ก าหนด
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16) ประเทศไทยมีรายได้ปานกลางในระดับสูง (Upper Middle-Income) มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานในหลายสาขา พร้อมที่จะเป็น ประเทศทีใ่ห ้และ/หรือ ประสานความชว่ยเหลือ
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปยงัประเทศก าลงัพฒันาอื่น

ประเดน็อืน่ ๆ 17) หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากประเด็นท่าทีการเจรจานี้ หากไม่เป็นการขัดกับท่าที
การเจรจาของประเทศไทยและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายตอ่ประเทศไทย ให้เป็นดุลย
พินิจของหัวหน้าคณะผู้แทน
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