
่

เทคโนโลยจีําเป็นตอ่การลด

เทคโนโลยเีป็นสิง่จําเป็น
ในการเรง่การพัฒนาสู่
สงัคมคารบ์อนตํา่

เทคโนโลยจาเปนตอการลด
ความลอ่แหลมเปราะบาง 

(ตอ่ผลกระทบของ climate 
change)change)

“เทคโนโลยเีป็นสว่นเทคโนโลยเปนสวน
หนึง่ของนโยบาย 
climate change”climate change

Source of photo: istockphoto.com



การปลอ่ย CO2 , 
ความตอ้งการใชพ้ลงังาน

40% ความตอ้งการพลงังานโลกเพิม่

38% การปลอ่ย CO2 จากพลงังานเพิม่

เทคโนโลยคีารบ์อนตํา่ 
และเทคโนโลยเีพือ่ลด
ความลอ่แหลมBase = 100 ความลอแหลม

การปลอ่ย CO2 ภายใต ้scenario 2°C

2009 2030 ปี

Source: IPCC (2007), IEA (2009)



แตเ่ทคโนโลยสีว่น
่ใหญท่ีเ่ราตอ้งการ

“ไมม่อียูใ่นมอืเรา”

Source of photo: UNDP photo library



• Bali Plan (2007) focus on enhanced actions on and 
provision of financial resources to enable technology 
development and transferdevelopment and transfer.
• Poznań (2008) Strategic Program on Technology Transfer 
was adopted as a step towards scaling up the level of 
investment in technology transfer in order to help developinginvestment in technology transfer in order to help developing 
countries.
• Copenhagen (2009) Technology Mechanism was 
suggested “ to accelerate technology development andsuggested …to accelerate technology development and 
transfer in support of action on adaptation and mitigation that 
will be guided by a country-driven approach and be based on 
national circumstances and priorities.”at o a c cu sta ces a d p o t es

พัฒนาการของกลไกถา่ยทอดเทคโนโลยภีายใต ้UNFCCC 



ประเทศกําลงัพัฒนากําลงั 
“ประเมนิ” และ “จัดลําดบั” 
ความตอ้งการเทคโนโลยี

TECHNOLOGY NEED ASSESSMENT



1st  เปิดตวัและประชุมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
กทม  12 ก ค 2010

เปิดตวัโครงการ Thailand TNA และรวบรวมความคดิเห็น

กทม., 12 ก.ค. 2010

เปดตวโครงการ Thailand TNA และรวบรวมความคดเหน 
ขอ้แนะนํา จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูเ้ชีย่วชาญใน
ประเทศไทยประเทศไทย

This meeting brought together 54 
experts and stakeholders in
This meeting brought together 54 
experts and stakeholders inexperts and stakeholders in 
technology for climate change area, 
in particular those from

experts and stakeholders in 
technology for climate change area, 
in particular those fromin particular those from 
governments, universities and 
private sectors. The participants 

in particular those from 
governments, universities and 
private sectors. The participants 
were encouraged to discuss their 
perspectives and briefly identify the 
priorities of technology area

were encouraged to discuss their 
perspectives and briefly identify the 
priorities of technology areapriorities of technology area. priorities of technology area. 



โครงสรา้งเชิงสถาบันของ TNA project

Source: UNEP Risoe Centre 7



National National TNA CommitteeTNA Committee
คณะทํางานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม

ศ  ดร  นกัสิทธ์ ควฒันาชัย  (ประธานคณะทํางานฯ)

คณะทํางานประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก

• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ • สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

ศ. ดร. นกสทธ คูวฒนาชย  (ประธานคณะทางานฯ)

สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

• คลัสเตอร์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน

สานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต

• สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวจิยั

• คณะทํางานรว่ม 3 สถาบันภาคเอกชนด้านการเปลีย่นแปลง

ิ  ( )• สานกงานนโยบายและแผนพลงงาน กระทรวงพลงงาน

• กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง

พลังงาน

สภาพภมูิอากาศ (กกร.)

• สถาบันสิง่แวดล้อมไทย

• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

• สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ

• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

• บัณฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ศูนยเ์ครือข่ายงานวเิคราะห์ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

• องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ู ู

เปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

(START)

• สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

• สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและ

นวตักรรมแหง่ชาต ิ(เลขานุการคณะทาํงานฯ)



National Steering CommitteeNational Steering Committee
คณะอนกุรรมการการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศด้านวิชาการ

ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ประธานอนุกรรมการ)

คณะอนุกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก

์ ิ ั ๊ ื  ( ์ )• กระทรวงการตา่งประเทศ

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• กระทรวงคมนาคม

• องคการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

• สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวจิยั

• สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

• กระทรวงสาธารณสุข

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

• นางสาวกณัฑีรีย ์บญุประกอบ

• นายวฒุ ิหวงัวชัรกุล

• นางสิรินทรเทพ เตา้ประยร• สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคม

แหง่ชาติ

• กรมอตุุนยิมวทิยา

นางสรนทรเทพ เตาประยรู

• นายอานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา

• นางสาวแสงจันทร ์ลิ้มจิรกาล

• กรมควบคุมมลพิษ

• กรมป่าไม้

• กรมทรัพยากรน้ํา

• เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)

• เจ้าหน้าที่สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ สิง่แวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ)



คณะทีป่รกึษารายสาขา

สํานกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีAdaptation วทยาศาสตรและเทคโนโลย
แหง่ชาต ิ(สวทช.)
หวัหนา้โครงการ : ศ.ดร. 

Adaptation 
Technology

(Agriculture)
มรกต ตนัตเิจรญิ

ส ั ส ส ศ ั ํ

Mitigation 
Technology

(EE & RE)
Adaptation 
Technology

(Water 

สถาบนสารสนเทศทรพยากรนา
และการเกษตร (องคก์าร
มหาชน) (สสนก.)
หวัหนา้โครงการ : ดร รอยล

(EE & RE)

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ั ้ โ

Management) หวหนาโครงการ : ดร. รอยล 
จติรดอน

ศนูยก์ารจดัการความรูด้า้นการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (CCKM)

โ

หวัหนา้โครงการ : ผศ. 
วงกต วงศอ์ภยั

Adaptation 
Technology

หวัหนา้โครงการ : ผศ.ดร. อานนท ์
สนทิวงศ ์ณ อยธุยา

Technology
( Modellings)

10



Work Plan for Thailand TNA

No Activity Month

May
10

Jun
10

Jul
10

Aug
10

Sep
10

Oct
10

Nov
10

Dec
10

Jan 
11

Feb
11

Mar
11

Apr
11

May
11

Jun
11

Jul
11

Aug
11

Sep
11

1 Appoint  a  TNA Project 
Coordinator and Establish  
the TNA Team

2 Organise Stakeholders

3 Set-up guidelines

4 Develop a detailed draft 
work plan

5 Identify institutions for 
data and expert support

6 Hold National Inception 
Workshop and finalize the Workshop and finalize the 
work-plan based on 
stakeholders feedback

Done

In progress

Plan



Work Plan for Thailand TNA 

No. Activity Month

May
10

Jun
10

Jul
10

Aug
10

Sep
10

Oct
10

Nov
10

Dec
10

Jan 
11

Feb
11

Mar
11

Apr
11

May
11

Jun
11

Jul
11

Aug
11

Sep
11

7 Participate in Regional 
Workshops
(a) Capacity Building 

workshopsworkshops
(b) Experience Sharing 

Workshops
8 Prioritizing  Sectors and 

Technologies Technologies 

9 Prepare the prioritized 
technologies report 
(TNA report)

10 Carry out market 10 Carry out market 
assessment- analyze 
barriers and develop an 
Enabling Framework for 
deployment and deployment and 
diffusion of prioritized 
technologies  

Done

In progress

Plan



Work Plan for Thailand TNA

No. Activity Month

May
10

Jun
10

Jul
10

Aug
10

Sep
10

Oct
10

Nov
10

Dec
10

Jan 
11

Feb
11

Mar
11

Apr
11

May
11

Jun
11

Jul
11

Aug
11

Sep
11

11 Prepare a Technology p gy
Action Plan (TAP)

12 Seek political 
endorsement and 
integration of the TAP integration of the TAP 
into national energy 
policy/ development 
plans

1313 Conduct techno-
economic appraisal 
and develop proposals 
for a few selected 
projects

14 Prepare and implement 
official launches of 
selected (high-profile) 
project proposals (set of 
proposals).

15 Prepare and submit the 
Final Report

Done

In progress

Plan


