ความเชื่อมโยงของประเด็นสิ่งแวดลอมในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคในการระบุประเด็นที่มีนัยสําคัญภายใตบริบทดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กันในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีความเกี่ยวของกับการคาการลงทุนและภารกิจของกระทรวง
พาณิชย โดยครอบคลุมประเด็นที่กําลังมีบทบาทอยางชัดเจนอยูในปจจุบัน เพื่อวิเคราะหถึงทิศทางความสัมพันธของ
ประเด็นเหลานี้และนัยสําคัญตอประเทศไทย

ประเด็นดานการดําเนินการในระดับโลก
ประเด็นการจัดทําเปาหมายการพัฒนา (Sustainable Development Goals: SDGs)

ในการประชุมสหประชาชาติ (Millennium Summit) เมื่อป 2000 สหประชาชาติไดมีการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งเปนเปาหมายของความพยายามรวมกัน
ครั้งแรกของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งองคกรดานการพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศที่ยากจนที่สุด
ของโลก ซึ่งประกอบไปดวย 8 มิติหลัก ไดแก การกําจัดความยากจน พัฒนาการศึกษา สงเสริมบทบาทสตรี ลดอัตรา
การเสียชีวิตของเด็ก รักษาสุขภาพสตรีมีครรภ ตอสูกับโรคเอดสและโรคภัยอื่นๆ การเขารวมเปนภาคีการพัฒนา และ
การสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยในแตละเปาหมายไดกําหนดเปาประสงค 1 และระบุใหดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายภายในป 2015
ตอมาในการประชุม RIO+20 สหประชาชาติไดตกลงในการพัฒนา Sustainable Development Goals
(SDGs) เพื่อสานตอการดําเนินงานจาก MDGs หลังป 2015 ซึ่งประกอบออกมาเปนเอกสารผลการประชุมในชื่อวา
“The Future We Want” ซึ่งจะจัดทํากระบวนการความรวมมือระหวางรัฐบาลที่โปรงใสและเปนโอกาสใหทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดทํา SDGs ของโลกที่จะเสนอรับรองในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (UNGA) ในสวน
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดกําหนดใหมีการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development เพื่อ
พิจารณา SDGs ในระดับภูมิภาคสําหรับเสนอใน High Level Political Forum ซึ่งเปนเวทีระดับโลกตอไป ทั้งนี้
ประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับเปนหนึ่งในเปาหมายที่มีการหารือกันมากที่สุด
เนื่องจากประเทศสมาชิกมีทาทีแตกตางกัน อาทิ บางสวนไมตองการใหนํา SDG ไปผูกติดกับผลการเจรจาดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรอบ UNFCCC ในขณะที่บางประเทศเห็นถึงความสําคัญจึงตองการใหกระจาย
ประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปครอบคลุมทุกเปาหมาย นอกจากนั้นกลุม G77 ไมมีทาทีรวมกันที่
ชัดเจนในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศหมูเกาะขนาดเล็กไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงกวาประเทศอื่นๆ อาทิ จีนและอินเดีย กลุม G77 ในปจจุบันทาทีเจรจาจึงได
แยกออกเปนหลายกลุมยอย
0

ประเด็นอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
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8 เปาหมาย 21 เปาประสงค (สหประชาชาติ, 2000)
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นอกจากการเล็งเห็นถึงความจําเปนของการกําหนดกรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแลว ประชาคมโลกยังเห็น
พองถึงความสําคัญของปญหาความรุนแรงของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสงผลกระทบในระดับโลก
และความเร ง ด ว นของการแก ป ญ หา จึ ง ได มี ก ารร ว มมื อ กั น ในการแก ไ ขป ญ หาโดยการกํ า หนดกรอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางประเทศในการพยายามลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกและรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
UNFCCC เริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตป 1994 และไดมีการรับรอง Kyoto Protocol ซึ่งเปนสวนตอทายในป
1997 ที่กําหนดพันธกรณีผูกพันตอประเทศพัฒนาแลวใน Annex 1 ที่ใหสัตยาบันในการลดการปลอยกาซฯ ใน
ภาพรวมใหไดไมนอยกวารอยละ 5 ของป 1990 โดยกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ ของแตละประเทศในชวงรอยละ
-8 ถึง +10 จากระดับการปลอยกาซฯ โดยรวมของกลุมในป 1990 ภายในชวงป ค.ศ. 2008-2012 (ทั้งนี้ บาง
ประเทศตองลดการปลอยกาซฯ เนื่องจากมีการปลอยกาซฯ จํานวนมากในอดีต แตบางประเทศสามารถเพิ่มการปลอย
กาซฯ เนื่องจากที่ผานมามีการปลอยกาซฯ นอย อยางไรก็ดี ปริมาณการปลอยกาซฯ ในภาพรวมของทั้งกลุมตองลดลง
ไมนอยกวารอยละ 5)
• ลดลงร อ ยละ 8 สํ า หรั บ สหภาพยุ โ รป (15) สวิ ต เซอร แลนด และประเทศส ว นใหญ ในยุ โ รปกลางและ
ตะวันออก
o สหภาพยุโ รปมี การกระจายความรับ ผิดชอบเปาหมายการลดกาซฯ ในบรรดาประเทศสมาชิก โดย
ลักเซมเบิรกตองลดกาซฯ สูงสุดรอยละ 28 ตามมาดวยเดนมารกและเยอรมนีรอยละ 21 ไปจนถึงการ
เพิ่มการปลอยกาซฯ ในกรีซรอยละ 25 และรอยละ 27 ในโปรตุเกส
• ลดลงรอยละ 6 สําหรับแคนาดา ฮังการี ญี่ปุน โปแลนด
• ลดลงรอยละ 7 สําหรับสหรัฐอเมริกา (แตจนถึงปจจุบันยังไมไดใหสัตยาบันตอ Protocol)
• นิวซีแลนด รัสเซีย ยูเครน ไมตองลดระดับการปลอยกาซฯ โดยใหสามารถคงระดับการปลอยกาซฯ ไดเทาเดิม
• นอรเวยสามารถปลอยเพิ่มไดรอยละ 1 ในขณะที่ออสเตรเลียสามารถปลอยเพิ่มไดไมเกินรอยละ 8 (ตอมา
ออสเตรเลียไดถอนตัวจาก Protocol) และไอซแลนดเพิ่มไดถึงรอยละ 10
ทั้งนี้ กลไกในการลดการปลอยกาซฯ ตามพันธกรณีดังกลาว แตละประเทศมีความยืดหยุนในการดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายภายใตโครงการ Emission Trading, Clean Development Mechanism (CDM) และ Joint
Implementation (JI)
ไทยไดเขารวมเปนสมาชิกของ UNFCCC นับตั้งแตป 1994 และไดใหสัตยาบันตอ Kyoto Protocol ตั้งแตป
2002 แตไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนาไมไดอยูใน Annex 1 จึงไมมีขอผูกพันในการลดกาซฯ แตใหลดตามความ
สมัครใจ
ชวงที่ 2 ของ Kyoto Protocol ในชวงระหวางป 2012-2020 มีการกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสง
Pledge เปาหมายการลดกาซฯ ในทุกสาขาเศรษฐกิจและทํารายงานราย 2 ป (Biennial Report) สวนประเทศกําลัง
พัฒนา อาทิ ประเทศไทย ใหมีการสงแผนดําเนินการลดกาซฯ ที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate
Mitigation Action: NAMAs) โดยสมัครใจ ซึ่งจะนําไปสูการลดกาซฯ ในป 2020 โดยใหสามารถตรวจวัด รายงาน
2

และทวนสอบได (Measurement, Reporting and Verification: MRV) รวมทั้งตองจัดทํารายงานราย 2 ป
(Biennial Update Report)
ขอตกลงปารีส ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC ป 2015 ครั้งที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่เพิ่งผานมา เปนการสรุปผลเจรจาเพื่อใหไดขอตกลงใหมในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ใชกับทุกประเทศ โดยหลังจากการประชุมกวา 2 สัปดาห ในที่สุด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ผูแทนจาก 195
ประเทศไดลงมติเห็นชอบรางขอตกลงภายใตชื่อ “ขอตกลงปารีส” เพื่อนํามาใชแทน Kyoto Protocol ที่จะหมดระยะ
บังคับใชหลังจากป 2020 ซึ่งกําหนดใหทุกประเทศมีสวนรวมในการจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไมให
เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งระบุถึงความพยายามจํากัดอุณหภูมิไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 1.5
องศาหากทําได โดยตอจากนี้แตละประเทศจะตองเสนอขอตกลงตอรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบ แลวจึงจะมีการให
สัตยาบัน ซึ่งจะตองประกอบดวยอยางนอย 55 ประเทศ และตองมีอัตราการปลอยกาซฯ รวมกันรอยละ 55 ของโลก
ขึ้นไป ขอตกลงจึงจะมีผลบังคับใช

ประเด็นดานตลาดคารบอน 2
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เมื่ อมี การกํ าหนดเป าหมายในการลดการปล อ ยก าซเรื อนกระจก ประเทศต า งๆ ก็ ได ทํา การคิ ดค น วิ ธี ที่
หลากหลายในการลดกาซฯ รวมถึงแนวคิดเรื่องตลาดคารบอนซึ่งเปนวิธีการลดกาซฯ โดยใชกลไกตลาดเปนเครื่องมือ
ทั้งนี้ หลักการที่สําคัญของตลาดคารบอนคือการอาศัยกลไกตลาดเปนแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซฯ โดยการ
อนุญาตใหสามารถซื้อขายคารบอนเครดิตได ซึ่งตลาดคารบอนสามารถแยกออกไดเปน 2 กลุมคือ (๑) ตลาดภาค
บังคับ ซึ่งเปนมาตรการที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายตาม Kyoto Protocol สําหรับประเทศพัฒนาแลว อาทิ EU
Emissions Trading Scheme (EU-ETS), New Zealand Emissions Trading Scheme (NZ-ETS), Tokyo
Emissions Trading Scheme (Tokyo-ETS), Assembly Bill 32 (AB32), Western Climate Initiative (WCI),
Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) เปนตน และ (2) ตลาดภาคสมัครใจ อาทิ ตลาดการซื้อขาย
“ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลง (Verified Emission Reductions: VERs)” ของประเทศกําลังพัฒนากับ
ประเทศพัฒนาแลว (Voluntary Emission Trading Scheme: V-ETS) นอกจากนั้นยังมีตลาดแบบสมัครใจอื่นๆ อาทิ
Chicago Climate Exchange (CCX), Japanese Voluntary Emissions Trading Scheme (JVETS), UK
Emissions Trading Scheme (UK-ETS) เปนตน
ผูเลนสําคัญในตลาดคารบอน จีนเปนผูขายหลักใหแกประเทศผูซื้อในทวีปยุโรป รวมทั้งในทวีปเอเชียซึ่ง
ความตองการสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน นอกจากจีนแลวยุโรปยังซื้อคารบอนเครดิตจากหลายประเทศ สําหรับ
ประเทศในทวีปอเมริกามีการซื้อขายคารบอนเครดิตระหวางกันเปนสวนใหญ โดยหากพิจารณาถึงรูปแบบของโครงการ
ลดกาซฯ ที่มีวัตถุประสงคในการสรางคารบอนเครดิตจะพบวาประมาณ 2 ใน 3 เปนการผลิตพลังงานหมุนเวียนและ
การปาไม
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (๒๕๕7)
ขอมูลจากสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ กรุงบรัสเซลส (2557)
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หลั ง จากที่ ป ระชาคมโลกได มี ก ารกํ าหนดเป าหมายการลดก า ซฯ เพื่ อ แก ป ญหาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในบรรดาประเทศพัฒนาแลว ก็ไดสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีที่มี
ความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ซึ่งที่ผานมามีเปาหมายการลดกาซฯ
สูงที่สุด นอกจากนั้นยังไดมีการกําหนดเปาหมายที่ทาทายยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อรักษาการเปนผูนําดานการลดกาซฯ ใน
ระดับโลก
เปาหมายดานสภาพภูมิอากาศและพลังงานของสหภาพยุโรป เมื่อ 22 ม.ค. 2557 คณะกรรมาธิการยุโรป
ไดนําเสนอกรอบดานสภาพภูมิอากาศและพลังงานป 2030 ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 40 จาก
ป 1990 ภายในป 2030 (ซึ่งจะตองดําเนินการผานมาตรการของแตละประเทศภายในสหภาพฯ เทานั้น และไม
สามารถใชโครงการที่ไปลงทุนในตางประเทศได) โดยนโยบายการเปลี่ยนระดับ Cap ของการปลอยกาซรายปจาก
สาขาใน EU ETS ซึ่งจะเพิ่มจากการกําหนดใหลดการปลอยกาซฯ ลงรอยละ 1.74 เปนการกําหนดใหลดการปลอย
กาซฯ ลงรอยละ 2.2 หลังจากป 2020 สวนสาขานอก EU ETS ตองลดลงรอยละ 30 จากป 2005 อยางไรก็ตาม
ในการประชุมผูนําฯ เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 2557 ประเทศสมาชิกไดเลื่อนการพิจารณาเปาหมายออกไป เนื่องจาก
ปญหาในยูเครน โดยยุโรปตะวันตกเห็นดวยกับเปาหมายใหม ซึ่งจะสงผลใหมีการลงทุนสรางแหลงพลังงานในประเทศ
มากขึ้น สวนยุโรปตะวันออกและกลางกังวลวาจะเพิ่มความจําเปนในการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียจึงเรียกรองใหมีการ
กําหนดแผน European Energy Independence กอนการพิจารณาเปาหมาย
เนื่องจากการกําหนดเปาหมายการลดกาซฯ ในระดับสูง สหภาพฯ จึงไดมีการออกมาตรการทางการคาที่มี
ความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สําคัญ อาทิ
ระบบ EU ETS (Emission Trading System)4 เริ่มใชในป 2005 โดยเปนหลักการสําคัญของนโยบาย
สหภาพยุโรปในการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเปนเครื่องมือในการลดการปลอยกาซฯ จาก
ภาคอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพในดานตนทุน โดยเปนระบบการคาคารบอนระหวางประเทศที่ใหญท่ีสุด ซึ่ง
ครอบคลุม Power Station กวา 10,000 แหง และโรงงานอุตสาหกรรมในกวา 31 ประเทศ รวมถึงสายการบินทั้ง
ของสหภาพฯ เอง และสายการบินตางประเทศที่ตองบินเขา-ออกประเทศในเขตสหภาพฯ
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2557 รัฐสภายุโรปและประเทศสมาชิกมีมติเปลี่ยนแปลงกฎ EU ETS (Phase 3
ในชวงระหวางป 2013-2020) โดยใหยกเวนสายการบินตางชาติ (เหลือเฉพาะสายการบินสหภาพฯ ที่บินในนานฟา
สหภาพฯ) เนื่องจากมีความขัดแยงในระดับนานาชาติ และเกรงวาจะมีมาตรการตอบโต นอกจากนั้นสหภาพฯ จะมี
การทําความตกลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ETS ของออสเตรเลีย ซึ่งจะเสร็จสมบูรณในป 2018 รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับ
ระบบ ETS ของสวิตเซอรแลนด
การขนส งทางเรื อ เมื่ อวั น ที่ 16 เม.ย. 2556 รั ฐ สภายุโ รปมีมติ ใหติดตามและรายงานการปลอยกา ซ
คาร บ อนไดออกไซด จ ากการขนส งทางเรื อ โดยจะเริ่มตน ภายใตกฎหมายฉบับ ใหมในป 2558 ซึ่งสหภาพฯ จะ
กําหนดใหเรือขนาดใหญที่เขา-ออกจากทาเรือของสหภาพฯ สงรายงานประจําปเกี่ยวกับการใชพลังงานและการปลอย
กาซเรือนกระจกใหกับหนวยงานผูมีอํานาจ โดยมีการกําหนด Guideline/Template วิธีการคํานวณปริมาณการ
ปลอยกาซจากเชื้อเพลิงที่ใชแตละประเภท
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ใชหลักการ Cap and Trade Principle ซึ่งหมายถึงการกําหนดโควตาในการปลอยกาซฯ แลวใหมีการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายโควตาระหวางกันได
4

สาขายานยนต เมื่ อ เดื อ น มิ . ย. 2556 รั ฐ สภายุ โ รปมี ม ติ ใ นการออกกฎหมายจํ า กั ด การปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดของรถยนตจาก 130 กรัม/กม. ที่กําหนดไวสําหรับป 2015 เปน 95 กรัม/กม. ในป 2020 แต
สมาชิกรัฐสภาฯ ตองการกําหนดเปาหมายที่ 68-78 กรัม/กม. สําหรับป 2025 ซึ่งประเทศสมาชิกไมยอมรับ จึงตก
ลงรวมกันวาจะมีการทํา Impact Assessment เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงรอยละ 4-6 ตอป
ภายหลังป 2020 ไปเปนเวลา 5 ป
เมื่ อ วั น ที่ 14 ม.ค. 2557 รั ฐ สภาสหภาพฯ มี ม ติ ผ า นร า งกฎหมายกํ า หนดระดั บ การจํ า กั ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจากรถบรรทุกขนาดเล็กในป 2020 โดยลดลงจาก 203 กรัม/กม. เปน 147 กรัม/กม. ภายในป
2020 รวมทั้งจะเรงนําระบบตรวจวัดมลพิษใหม World Light duty Test Procedure (WLTP) ที่กําหนดโดย UN
มาใชโดยเร็ว
ตั้งแตเดือน ม.ค. 2556 มีการหามใชสารทําความเย็นรุน R134a ที่ทําใหเกิดโลกรอน ซึ่งนําไปสูขอ
พิพาทระหวางเยอรมนีกับคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการใชสารดังกลาวในเครื่องปรับอากาศภายในรถยนตของ
บริษัท Daimler โดยฝรั่งเศสไดหามจดทะเบียนรถเบนซรุน A-Class, B-Class และ SL

ประเด็นดานการดําเนินการของไทย
การเขารวมเปนภาคีอนุสญ
ั ญาฯ

หลั ง จากที่ ไ ด มี ค วามพยายามในการแก ป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโดยการกํ า หนดกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ประเทศไทยก็ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
ดําเนินการโดยไดทําการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.
2537 และไดใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโตซึ่งกําหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกตามกรอบ UNFCCC โดย
กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวและประเทศอุตสาหกรรมตามที่ระบุในอนุสัญญาฯ ลดปริมาณการปลอยกาซฯ ในสวน
ของไทยนั้นไมไดถูกกําหนดใหลดการปลอยกาซ แตก็ไดมีการเตรียมรับมือโดยการจัดทํารายงานปริมาณกาซฯ ของ
ประเทศดังนี้
1. การจัดทํารายงานแหงชาติทุก 4 ป โดยไดรับการสนับสนุนจาก United Nations Development
Programme (UNDP) ซึ่งการจัดทํารายงานครั้งลาสุดเปนรายงานฉบับที่ 3 (Third National Communication:
TNC) โดยใชระยะเวลาดําเนินการ ๔๘ เดือน (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งมีสาระสําคัญที่แบงไดเปน 3 สวน ไดแก (1) การ
จัดทําบัญชีและประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก (2) มาตรการลดกาซเรือนกระจก และ (3) ประเด็น Cross-Cutting
อาทิ การถายทอดเทคโนโลยี ระบบสังเกตการณสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
2. การจัดทํารายงานความกาวหนาราย 2 ป (Biennial Update Report: BUR) ซึ่งเปนรายงานที่เพิ่ม
ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งตามมติการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 17 (COP17) เมื่อเดือนธันวาคม 2554 โดยมี
สาระสําคัญคือการแสดงขอมูลบัญชีและปริมาณกาซเรือนกระจกยอนหลัง 4 ป แตใหมีการจัดทําทุก 2 ป ซึ่งการ
จัดทํารายงานในระยะเวลาที่ถี่ขึ้นนี้เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตามหลักการความโปรงใส เนื้อหาสวนใหญของรายงาน
ฉบับนีม้ ีความใกลเคียงกับรายงานแหงชาติ โดยมีเพียงขอมูลดานความตองการและการสนับสนุนที่ไดรับซึ่งเปนสวนที่
เพิ่มเติมจากรายงานแหงชาติ โครงการจัดทํารายงานความกาวหนาราย 2 ปฉบับที่ ๑ มีกรอบระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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นอกจากนั้นยังมีการดําเนินโครงการ Low Emission Capacity building (LECB) ซึ่งเปนการดําเนินการ
เพื่อสงเสริมในสวนเนื้อหาของรายงานแหงชาติ โดยเปนโครงการระดับโลกซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
รัฐบาลเยอรมัน และออสเตรเลีย เปาหมายของโครงการคือสนับสนุนการวางระบบการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก ซึ่ง
จะนําไปสูการผลักดันมาตรการลดกาซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพในประเทศตางๆ สําหรับสวนของไทยนั้นไดรับการ
สนับสนุนจาก UNDP โดยมีการดําเนินการเพื่อบรรลุ 4 วัตถุประสงคหลักคือ (1) สนับสนุนการวางระบบการจัดทํา
บัญชีกาซเรือนกระจกของไทยในภาคการขนสงและของเสีย (2) เพิ่มศักยภาพการออกแบบมาตรการลดกาซเรือน
กระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) รวมทั้งการตรวจวัด
รายงานผล และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) แผนงานลดกาซเรือนกระจก ใน
สาขาเหล็ กและซี เ มนต (3) พั ฒ นากรอบการดําเนิน งานเพื่อระบุแหลงสนับ สนุน ดานการเงิน และเทคโนโลยีเพื่อ
ดําเนินการตามแผนงาน (4) พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อเผยแพรองคความรูที่ไดไปยังภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ
เวทีแลกเปลี่ยนความรู และการฝกอบรม เปนตน

การกําหนดยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

นอกจากการมีสวนรวมในการดําเนินการระดับโลก ในสวนของการดําเนินการภายในประเทศไทยเองก็ไดมี
การจั ด ทํ ายุ ทธศาสตร เ พื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของภาคส ว นตา งๆ ที่ เ กี่ ย วข องในการแก ไ ขป ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งเปนหนวย
ประสานงานหลักไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และไดมีการจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 25512555 ขึ้นเปนฉบับแรก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน
ทําใหประเทศไทยมีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
มีสวนรวมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมีวัตถุประสงค ดังนี้
วัตถุประสงค 3 ประการ
1) สรางความพรอมใหกับประเทศในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) รวมกับประชาคมโลกในการลดกาซเรือนกระจก โดยดําเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
หลักการของความรับผิดชอบรวมในระดับที่แตกตางกัน
3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการจากทุกภาคสวนในกระบวนการวางแผนและการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ขอ
1) การสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความลอแหลมตอผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
2) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มแหลงดูดซับกาซ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความรวมมือกับตางประเทศ
นอกจากนั้ น สผ. ยังไดพยายามจั ดทําร างแผนแม บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศมาตั้งแต ป
2552 โดยไดมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงฉบับลาสุ ด ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานระหวางป 2556-2593 แต
เนื่องจากสถานการณทางการเมืองจึงยังไมมีการเสนอเขาสูคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณารางแผนแมบท
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 ประกอบไปดวยสามยุทธศาสตร ไดแก (1) การปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) (2) การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการเติบโต
ที่ปลอยคารบอนต่ํา (Mitigation) และ (3) การสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Capacity Building) โดยในการกําหนดเปาหมายของรางแผนแมบทฯ ดังกลาวไดมีการแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 3 ระยะ ไดแก (1) เปาหมายระยะสั้นถึงป 2559 (2016) (2) ระยะกลางถึงป 2563 (2020) และ
(3) ระยะยาวถึงป 2593 (2050)

บทสรุป
ความเชือ่ มโยงของประเด็นสิ่งแวดลอมในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวม

การจั ด ทํ า เป า หมายการพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งจากเป า หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ (Millennium
Development Goals) สําหรับชวงระยะเวลาภายหลังป 2015 หรือเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) เปนประเด็นที่ครอบคลุมมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนในวงกวาง ซึ่งมีทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงสิ่งแวดลอมที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนองคประกอบสําคัญ สวนการกําหนด
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เปนการรวมมือกันของประเทศ
ตางๆ ในการแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง ซึ่งการกําหนดกรอบ UNFCCC สงผลใหเกิด
แนวคิดในการสรางตลาดคารบอนขึ้นเพื่อซื้อขายกาซเรือนกระจก รวมทั้งนําไปสูการกําหนดมาตรการทางการคาใน
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งทุกประเด็นเหลานี้ตางสงผลกระทบตอประเทศไทยในมิติที่ตางกันไป โดยการจัดทําเปาหมาย
SDG และ UNFCCC มีผลกระทบโดยตรงตอไทยเนื่องจากไทยเปนสมาชิกของสหประชาชาติ สวนมาตรการทางการคา
กับ ตลาดคาร บ อนสามารถส งผลกระทบต อไทยในทางออม ดั งที่ แสดงในแผนภาพ 1 อยางไรก็ตาม ในภาพรวม
ประเด็นเหลานี้ไดนํ าไปสูสถานการณที่บ งชี้วาถึงเวลาแลว ที่ประเทศไทยจะตองหัน มาให ความสําคัญกับ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง
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แผนภาพ 1 ความเชื่อมโยงและทิศทางความสัมพันธของของประเด็นสิ่งแวดลอมในมิติของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
Sustainable
Development Goals
Climate Change

UNFCCC
มาตรการทาง
การคา
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