
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

ในช้ันบรรยากาศท�าให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรอืนกระจกและความ

เส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรง 

มากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ดังนั้น หลายประเทศท่ัวโลก

จึงมีความตื่นตัวในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งภายในประเทศของ

ตนเองและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงท�าให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation 

Framework Convention on Climate Change หรือ 

UNFCC)๔ ซึ่งก�าหนดนโยบายและพันธกรณีตามอนุสัญญาเพื่อ

ให้ภาคีสมาชิกปฏิบัติตาม 
ต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็น

ภาคอีนสุญัญาว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เมือ่วันที่ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ ส่งผลให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับ 

๑	นายทศวิณหุ	์	เกียรติทัตต์,	วิทยากรช�านาญการพิเศษ		ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒	ตามความหมายที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(United	Nation	Framework	Convention	

on	Climate	Change	หรือ	UNFCC)	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ของอากาศซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	อันท�าให้
ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน

๓	ก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	
on	Climate	Change:	UNFCCC)	ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์(CO

2
)	ก๊าซมีเทน	(CH

4
)	ก๊าซไนตรัสออกไซด	์(N

2
O)	ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	

(HFC)	ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	(PFC)	และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด	์(SF
6
)

๔	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	หลายประเทศได้ร่วมลงนามรับรองอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	 (UNFCCC)	 เพือ่หาทาง	
แก้ไขปัญหาโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่ป็นผลมาจากการทีโ่ลกร้อนขึน้	และเพือ่จดัการกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

กฎหมายว่าด้วย

	 			 	 การเปลี่ยนแปลง

      สภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change)๒ 

ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เพิ่มสูง น�้าท่วม น�้าแล้ง การกัดเซาะ 

ชายฝั่ง และภัยธรรมชาติต่าง ๆ  เหมือนกับหลาย ๆ  ประเทศใน

โลกทีป่ระสบปัญหาดังกล่าวเช่นกนั ปัจจบุนัปัญหาวกิฤตการณ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยก

มากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นค่อนข้างรุนแรงและ 

ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอืการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก๓ ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมี

สาเหตมุาจากการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิในช่วงปฏวิติัอตุสาหกรรม

ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา ซึง่เป็นตวัเร่ง 

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสมของปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ประเทศไทยตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมา และมแีนวทางการด�าเนนิการ 

ร่วมกับนานาประเทศในการรักษาระดับความเข้มข้นของ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและปรับตัวต่อ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

ได้พัฒนาการด�าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมภายในประเทศ 

เพื่อรองรับพันธกรณีที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติมาจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งก�าลังจะเข้าสู่กรอบการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด

ของความตกลงปารีส ที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่ป็น

รูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อย่างไรกต็าม แม้จะได้เข้าร่วมเป็นภาคอีนสุญัญาฯ แล้ว 

แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเป็นการเฉพาะ เพราะแม้แต่ในกฎหมาย 

สิ่งแวดล้อมหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็มิได้มีการก�าหนดเรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้เป็นหนึ่งในสาระของค�าว่า  

สิง่แวดล้อมแต่ประการใด อกีประการหนึง่นัน้ บรบิทของค�าว่า 

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) นั้น 

กว้างและหลากหลาย และเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน ซึ่งการ

ขับเคล่ือนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายจะต้องมีเครื่องมือที่จะ 

บูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน  

และประชาชน ดังน้ัน ประเทศไทยจึง

จ�าเป็นจะต้องเตรียมการด้านโครงสร้าง 

เชิงสถาบันและกฎหมายภายในประเทศ

ให ้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานร่วมกับนานาชาติดังกล่าวได้

อย่างยั่งยืน 

ป ร ะ ก อ บ กั บ บ ท บั ญ ญั ติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ช. ด้าน

อื่น ๆ (๑) ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ว่า “ให้

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค�านึงถึงความต้องการ

การใช้น�้าในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

และสภาพภูมิอากาศประกอบกัน” ซึ่งค�าแถลงนโยบายของ

คณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ได้ก�าหนดให้มีกฎหมายที่ส�าคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพ่ือ

ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จ�านวน ๑๖ ฉบับ โดยที่

กฎหมายท่ีจะตราข้ึนท้ัง ๑๖ ฉบับนั้น มีกฎหมายว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ด้วย อีกทั้งแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑) เร่ือง  

สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วม 

แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงได้ก�าหนด 

ให้มกีารออกกฎหมายว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อช่วยให้ประเทศไทย 

มีความพร้อมโดยเสริมสร้างระบบและกลไกภายในประเทศ

ให้สามารถด�าเนินภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

ส�าหรับการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศนั้น เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของส�านักงาน

นโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

ในปี	พ.ศ.	 ๒๕๓๘	หลายประเทศตระหนักว่าข้อก�าหนดลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอนสุญัญาว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศยงัไม่	 
เพยีงพอ	จึงได้เจรจาหารอืกนัอกีหลายครัง้	โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้ทัว่โลกเพิม่การแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	
ก็ได้จัดท�าพิธีสารเกียวโตขึ้น

พิธีสารเกียวโต	 ก�าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย	 ระยะเวลา
ผูกมัดพิธีสารเกียวโตช่วงแรกเริ่มขึ้นในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	และสิ้นสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ช่วงที่	๒	เริ่มขึ้น	 		

สารวุฒิสภา
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 

ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างกฎหมายต้ังแต่ปี พ.ศ.  

๒๕๖๑ ถงึปัจจบุนั ซึง่ สผ. ได้ท�าหน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง 

ในการรับผิดชอบการจัดท�าร่างพระราชบัญญัต ิ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....  

ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม โดยมกีารด�าเนินงานทัง้ในส่วนการศึกษา

วิจัยแนวทาง หลักการ ตลอดจนการพัฒนาสาระ

ส�าคัญในร่างพระราชบัญญัติฯ (รายมาตรา) ร่วมกับ

ผู ้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ 

ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้เสนอให ้

จัดตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศด้านกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการ

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็น

กลไกขับเคลื่อนให้การยกร่างกฎหมายดังกล่าว

ประสบความส�าเร็จได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์

ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงทางวิชาการ และ

ข้อเสนอแนะท่ีได้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาพิจารณา

ประกอบกับกรอบการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูป และน�ามา

ปรับปรุงสาระส�าคัญในเชิงหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... (รายมาตรา) ซ่ึงได้ด�าเนนิการ  

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) ที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้น สผ. ได้น�าร่างของ สกสว. 

มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็น 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการภาครัฐทั้งในส่วนนโยบายและ 

การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๘ หมวด๕ ได้แก่ 

บททั่วไป

หมวด	๑ คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมวด	๒	นโยบายและแผนระดับชาติด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

หมวด	๓ ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมวด	๔ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมวด ๕ การลดก๊าซเรือนกระจก

หมวด	๖ มาตรการส่งเสริม

หมวด	๗ บทก�าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

และคาดว่าจะเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีภายในปี ๒๕๖๓ นี้

การมีกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

จะท�าให้การแก้ไขปัญหาโลกร้อนมอี�านาจเชงิการบรหิารทีเ่ชือ่มโยงได้

ทุกภาคส่วน ต่างจากค�าสัง่ในปัจจบัุนท่ีสามารถบังคบัใช้ได้กบัหน่วยงาน 

ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลผูกพันกับภาคเอกชนและประชาชน  

ซึง่ในอนาคตการบงัคบัใช้กฎหมายโลกร้อนกจ็ะมผีลผกูพนักบัภาคเอกชน 

และประชาชน เช่นเดียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้

“แต่สิง่ทีต้่องพจิารณาให้ดคีอื น�า้หนกัของการบงัคบัใช้กบัภาค

เอกชนและประชาชน เพราะ climate change ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในเฉยีบพลนั แต่เป็นสิง่ทีต้่องการการแก้ไขในระยะยาว ฉะนัน้รปูแบบ

วธิกีารภายใต้กฎหมายต้องคดิให้ด ีซึง่นีจ่ะถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ และ

ท�าให้เราเป็นประเทศต้น ๆ ท่ีจะมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้เพื่อใช ้

ในการขับเคลื่อน”๖ 

๕	ข้อมูลจาก	กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก	(กพม.)	Measure	and	Mechanism	Development	Section	(ClimateMMD)	ส�านักงาน
นโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ณ	วันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๓.

๖	พิรุณ	สัยยะสิทธิ์พานิช	รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	ไทยพร้อมมี ‘พ.ร.บ.โลกร้อน’ ผุดปลาย 
ปี ’๖๓ บังคบัใช้เป็นประเทศต้น ๆ 	สืบค้น	ณ	วนัที	่๑๑	มถินุายน	๒๕๖๓	จากเวบ็ไซต์	http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=381

กรกฎาคม ๒๕๖๓
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