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ทส.  เป2นปลื้มหลังเอกชนขานรับนโยบายลดโลกร�อน แห4ตั้งเป6าหมาย Net-Zero ระดับองค�กรข้ึน  เผยความชัดเจนแผน

ยุทธศาสตร�ชาติ เตรียมส4งฉบับร4างก4อนเข�าประชุม COP27 ปลายปHนี้    

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว4าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เปMดเผยถึงการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให�บรรลุเป6าหมายความเป2นกลางทางคาร�บอน (Carbon Neutrality) ภายในปH ค.ศ. 

2050 และเป6าหมายการปล4อยกWาซเรือนกระจกสุทธิเป2นศูนย� (Net – zero GHG emission) ภายในปH ค.ศ. 2065 ว4า เป2น

เรื่องท่ีน4ายินดีเพราะหลังจากท่ีกระทรวงทส. ได�เป2นเจ�าภาพจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด�านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ข้ึนเป2นครั้งแรกเม่ือวันท่ี 5-6 สิงหาคมท่ีผ4านมา ณ รอยัล พารากอน 

ฮอลล� ศูนย�การค�าสยามพารากอน ก็ได�รับการตอบรับจากผู�บริหารระดับสูงของหน4วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ท่ีได�

เห็นความสําคัญของเรื่องดังกล4าวและได�กําหนดให�มีการต้ังเป6าหมาย Net – zero ข้ึนในระดับองค�กร เป2นการแสดงให�เห็นถึง

ความต่ืนตัวและนํามาซ่ึงการพัฒนาและประยุกต�ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเป2นมิตรต4อสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะช4วยเพ่ิม

มูลค4า (Added Value) ให�กับธุรกิจอย4างยั่งยืน ท่ีจะสร�างขีดความสามารถในการแข4งขันท้ังในและต4างประเทศ เพ่ือเปลี่ยน

ผ4านสู4เศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืน 

การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ทําให�เกิดความชัดเจนใน

ส4วนของการขับเคลื่อนของหน4วยงานภาครัฐ โดยในส4วนของการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ีระดับจังหวัดและท�องถ่ินนั้น ได�มีความชัดเจน

เกิดข้ึนให�เห็นแล�วในหลายจังหวัด ในการนํานโยบายไปสร�างความร4วมมือกับพ่ีน�องประชาชนท้ัง 67 ล�านคนท่ัวประเทศ ไปสู4

แนวทางและกําหนดเป6าหมายการลด GHG ระดับจังหวัด  ซ่ึงทาง ทส. พร�อมสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด และการขยาย

ผลไปสู4ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ประชาชนสามารถมีส4วนร4วมง4ายๆ และเริ่มได�ในวันนี้ จากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน อาทิ การ

ประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล การเดินทางโดยรถสาธารณะ และการร4วมปลูกต�นไม� เป2นต�น  

ด�านความคืบหน�าของยุทธศาสตร�การพัฒนาการปล4อยกWาซเรือนกระจกของประเทศไทยนั้น ทาง ทส.  จะส4งร4างยุทธศาสตร�

ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล4อยกWาซเรือนกระจกตํ่าของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhous Gas 



Emission development Strategy) รวมถึง NDC ฉบับปรับปรุง ให�กับ UNFCCC ภายในปลายปHนี้ ก4อนท่ี ทางทส. จะเป2น

ตัวแทนประเทศไทยไปประชุม COP 27 ในช4วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ท่ีประเทศอียิปต� 

สําหรับความร4วมมือจากต4างประเทศนั้น รมว. ทส. กล4าวว4า ต�องขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต และอุปทูต จาก 50 กว4า

ประเทศ โดยเฉพาะอย4างยิ่ง เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุuน สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา ท่ี

พร�อมยืนเคียงข�างประเทศไทยในฐานะพันธมิตร รวมถึงองค�กรระหว4างประเทศกว4า 20 องค�กร ท่ีสนับสนุนให�ประเทศไทย

สามารถบรรลุเป6าหมายในด�านต4างๆ เช4น ด�านพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ยานยนต�ไฟฟ6า  

ท้ังนี้ การประชุม TCAC ท่ีจัดข้ึน เป2นการสะท�อนความมุ4งม่ันของทุกฝuาย ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค�กรต4างๆ กว4า 

500 แห4ง เพ่ือการบรรลุเป6าหมายของประเทศ และประโยชน�สูงสุดของประชาชนจากกิจกรรมจัดนิทรรศการกว4า 30 บูธ 

และมีผู�สนใจเข�าร4วมงานท้ัง 2 วันมากกว4า 3,000 คน ซ่ึงท้ังหมดนี้ เป2นโอกาสอันดีท่ีไทยจะนําผลการดําเนินงานท่ีเป2น

รูปธรรมไปประกาศต4อท่ีประชุม COP27 ซ่ึงการจัดประชุม TCAC ครั้งนี้ จะเป2นแรงกระตุ�นให�ประชาชนชาวไทยได�เห็น

ความสําคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร4วมกันเป2นส4วนหนึ่งของการดําเนินงานด�าน climate 

change เพ่ือสร�างโลกท่ีดีข้ึนในปyจจุบัน และส4งต4อโลกท่ีดียิ่งข้ึนให�กับลูกหลานของเราในอนาคต 


