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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก และการลดก๊าซเรือนกระจก นับ
เป็นประเด็นสำ�คัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ที่แต่ละประเทศให้ความสนใจและเป็น
หัวข้อหลักในการประชุมเจรจาภายใต้
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC)
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชารั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (COP) ได้ มี ม ติ ที่
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งานลดก๊ า ซ
เรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ
ในประเทศกำ�ลังพัฒนาและเชื้อเชิญให้
ประเทศกำ�ลังพัฒนาส่งข้อมูลการดำ�เนิน
งานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ หรือ Nationally Appropriate
Mitigation Actions (NAMAs) ผ่าน
Decision 1/CP.13 “Bali Action
Plan”, Decision 1/CP.16 “Cancun
Agreements” Decision 2/CP.17
in Durban และ Decision 1/CP.18
“Doha Climate Gateway”
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสมัยที่
18 (COP18) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
– 7 ธั น วาคม 2555 ณ กรุ ง โดฮา
ประเทศกาตาร์ ซึ่ ง เน้ น ยำ � มากขึ้ น ว่ า
ประเทศกำ�ลังพัฒนาจะมีสว่ นร่วมในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
โดยประเทศกำ�ลังพัฒนาสามารถเสนอ
ข้ อ มู ล การดำ � เนิ น งานลดก๊ า ซเรื อ น
กระจกที่ เหมาะสมของประเทศ โดย
ความสมั ค รใจต่อสำ�นัก เลขาธิก ารอนุ
สั ญ ญาฯ ซึ่ ง มี ป ระเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา
จำ�นวน 58 ประเทศ ได้แสดงเจตจำ�นง
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NAMAs ต่ออนุสัญญา UNFCCC แล้ว
(ข้อมูล ณ มกราคม 2558) ซึง่ ประเทศไทย
ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ ได้
แสดงเจตจำ�นงการดำ�เนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
ไทยต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ
สมัยที่ 20 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู โดยระบุว่า
ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ใน
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ภาคพลั ง งานและภาคการขนส่ ง ให้
ตำ�กว่าระดับการปล่อยในการดำ�เนิน
งานตามปกติ (Business as usual)
ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการแสดง
ให้ ป ระชาคมโลกเห็ น ว่ า ประเทศไทย
ให้ความสำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมรับผิด
ชอบแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การประกาศแสดงเจตจำ � นงดั ง กล่ า ว
ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นประเทศลำ�ดับ
NAMAs Book Final.indd 6

ที่ 58 ในการเสนอ NAMAs อย่ า ง
เป็นทางการ ต่ออนุสัญญา UNFCCC
โดยการดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเสริมสร้างการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
การพั ฒ นาแบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม
คาร์ บ อนตำ � ตลอดจนสนั บ สนุ น การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
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บทที่ 1

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations Framework
Convention on Climate Change:
UNFCCC

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอัน
เนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอย่างต่อ
เนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำ�คัญ
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และเห็ น ความจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วยเหตุน้ี ในปี พ.ศ.
2531 (ค.ศ.1988)โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme: UNEP)
ร่ ว มกั บ องค์ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก
(World Meteorological Organization: WMO) จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลง

1/4/2558 18:12:43

8
NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS

สภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC)
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการศึกษา
ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้าน
เทคนิ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอด
จนสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ดั ง กล่ า ว อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จึงได้ถูก
ประกาศเมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม
2535 (ค.ศ.
1992) และเปิด
ให้รัฐภาคีลงนาม
ในอี ก หนึ่ ง เดื อ น
ต่ อ มาระหว่ า งการ
ประชุม United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) หรือทีร่ จู้ กั กันใน
นามของ Earth Summit ณ นคร ริโอ
เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โดยอนุสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21
มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) มีประเทศ

NAMAs Book Final.indd 8

เข้าร่วมเริ่มแรก 50 ประเทศ ปัจจุบันมี
ประเทศทีใ่ ห้สตั ยาบันรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน
196 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม
2558) ซึง่ ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเข้า
ร่วมเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2537 และส่งผู้แทนประเทศ
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (The Conference
of the Parties to the UNFCCC หรือ
COP) ตลอดมา
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เป้าหมายสูงสุดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมาตราที่ 2
ได้กำ�หนดเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Objective) ของอนุสัญญาฯ ที่ว่า
เพื่อรักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ให้มีค่าคงที่และอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนโดยมนุษย์ที่
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบภูมิอากาศโลก”

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant
provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the
atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference
with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame
sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure
that food production is not threatened and to enable economic development to
proceed in a sustainable manner.

โดยให้เป็นไปตามหลักการที่ระบุในมาตราที่ 3 ของอนุสัญญาที่ว่าภาคีควรปกป้อง
ระบบภูมิอากาศเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ บนพื้น
ฐานของความเป็นธรรม (equity) และเป็นไปตามความรับผิดชอบร่วมในระดับทีแ่ ตก
ต่าง (Common But Differentiated Responsibilities: CBDR) และเป็นไปตามขีด
ความสามารถ (respective capabilities) โดยประเทศพัฒนาแล้วควรเป็นผูน้ �ำ ในการ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสรุปลักษณะ/การดำ�เนินการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
NAMAs Book Final.indd 9
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เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC
ลักษณะอนุสัญญา
วันที่ประกาศใช้

ข้อตกลงระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ดังระบุใน Article 2
ของอนุสัญญา
9 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992)

วันที่มีผลบังคับใช้

21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994)

ภาคี

196 ประเทศ (มีนาคม 2558) *

พันธกรณีของภาคีตามภาค การแบ่งกลุ่มประเทศตามภาคผนวกของอนุสัญญา
ผนวกของอนุสัญญา *
กลุม่ ประเทศภาคผนวกที่ 1 (Annex 1): ได้แก่ กลุม่ ประเทศพัฒนา
* รายชื่อและจำ�นวนประเทศ แล้วทีม่ พ
ี นั ธกรณีในการดำ�เนินนโยบายหรือมาตรการใดๆ ทีจ่ ะนำ�
ระบุในภาคผนวก ก
ไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก
กลุ่มประเทศภาคผนวกที่ 2 (Annex 2): ได้แก่ กลุ่มประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ที่ มี พั น ธกรณี ใ นการให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
และทางเทคนิ ค แก่ ป ระเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาเพื่ อ ช่ ว ยดำ � เนิ น การ
ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกและรั บ มื อ กั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศเหล่านี้รวมตัวกันใน
นามของกลุม่ ประเทศ OECD หรือ Organization for Economic
Cooperation and Development

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
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ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา จึงไม่ถูกระบุใน
Annex I และ Annex II จึงไม่มีพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้อนุสัญญาฯ
Kyoto Protocol
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พิธีสารเกียวโต
Kyoto Protocol

เมื่อรัฐบาลประเทศต่างๆ มีมติรับในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในปี 2535 (ค.ศ. 1992) และอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2537
แล้วนั้น ในปี 2538 (ค.ศ. 1995) ประเทศในภาคผนวกที่ 1 ได้ส่งรายงานแห่งชาติ
(National Communication) ฉบับแรกไปยังสำ�นักเลขาธิการ และจากผลการ
พิจารณารายงานแห่งชาติดังกล่าว ภาคีต่างเห็นพ้องว่าพันธกรณีของประเทศพัฒนา
แล้วที่มุ่งหวังจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับไปสู่ที่ระดับการปล่อยในปี 2533
(ค.ศ.1990) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2000) นั้น คงไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายระยะ
ยาวของอนุสัญญาฯ ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงให้มีการจัดตั้งคณะทำ�งาน Berlin Mandate ที่
เรียกว่า Ad hoc Group on the Berlin Mandate หรือ AGBM ขึ้นเพื่อหารือถึง
การยกระดับการดำ�เนินงานต่อพันธกรณีส�ำ หรับประเทศพัฒนาแล้ว AGBM จึงได้ออก
ร่างข้อตกลง “Kyoto Protocol” ขึ้นและได้เสนอร่างดังกล่าวในที่ประชุมรัฐภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัยที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2540 (ค.ศ. 1997)
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COP 3 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1997

โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 3 มีมติ (Decision 1/CP.3) รั บ พิ ธี ส ารภายใต้
อนุสัญญา หรือ “Kyoto Protocol” ซึ่ง
ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ I (Annex I
countries) จะต้องลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมอย่างน้อยร้อย
NAMAs Book Final.indd 12

ละ 5 เมื่อเทียบกับระดับในปี 1990 ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 (ค.ศ. 20082012) ซึ่งพันธกรณีนี้เป็นข้อผูกพันทาง
กฎหมาย (Legally binding)
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต (The
Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol หรือ CMP) สมัย
ที่ 1 จัดขึ้นในปี 2548 (ค.ศ. 2005) ณ
เมื อ งมอนทรี อ อล ประเทศแคนาดา
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พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
Adopted

16 มีนาคม 2540 (ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

First Commitment Period พ.ศ. 2551 – 2555 (ค.ศ. 2008 - 2012)
Commitment

กลุ่มประเทศภาคผนวกที่ 1 มีพันธกรณีที่จะต้องลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ระดับการปล่อย ณ 1990 ระหว่างปี ค.ศ. 2008 – 2012

Parties

มีรฐั ภาคีพธิ สี ารเกียวโตจำ�นวน 192 ประเทศ ทัง้ นี้ รัฐบาลแคนาดา
ได้แจ้งถอนตัวออกจากพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2554 และมีผลสิ้นสภาพเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555
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พันธกรณีที่สองของพิธีสารเกียวโต
ในการประชุมการประชุมรัฐภาคีพธิ สี าร
เกียวโต สมัยที่ 1 ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง
คณะทำ�งานเฉพาะกิจด้านการกำ�หนด
พั น ธกรณี ถั ด ไปในการลดก๊ า ซเรื อ น
กระจก (Ad-hoc Working Group on
Further Commitments for Annex
I Parties under the Kyoto Protocol: AWG-KP) เพื่อเจรจากำ�หนดราย
ละเอียดสำ�หรับพันธกรณีที่สองของพิธี
สารเกียวโต ว่าด้วยภายหลังปี 2555
(ค.ศ. 2012) ปริมาณ ระยะเวลา ตลอด
จนปีฐาน ในการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นภาคีของ

NAMAs Book Final.indd 14

พิธีสารเกียวโต (ประเทศในภาคผนวก
ที่ I ของพิธีสาร) ว่าควรจะมีลักษณะ
เป็นเช่นไร
การทำ�งานของ AWG-KP ได้เสร็จสิ้นใน
ปี 2555 (ค.ศ. 2012) ในการประชุมรัฐ
ภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 ณ กรุงโด
ฮา รัฐกาตาร์ ที่ประชุมได้ออกข้อตัดสิน
ใจ "Doha Amendment to the Kyoto
Protocol" ว่าด้วยพันธกรณีที่สองของ
พิธีสารเกียวโต
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การดำ�เนินการของ
ประเทศไทยต่อพิธีสารเกียวโต
ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต
เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 (ค.ศ.1999)
และได้ให้สตั ยาบันเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม
2545 (ค.ศ.2002) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธี
สารเกียวโตกรณีการใช้คาร์บอนเครดิต
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2545 และประเทศไทยอยู่ ร ะหว่ า ง
กระบวนการเพื่อรับรองพันธกรณีที่สอง
ของพิธีสารเกียวโต

ทั้งนี้ตามในมาตรา 10 ของพิธีสารฯ
ได้ กำ � หนดให้ ทุ ก ภาคี ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
ดำ�เนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศตามขี ด ความสามารถและ
สถานการณ์ของแต่ละประเทศด้วยความ
สมัครใจ และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean
Development Mechanism: CDM)
นั้น ประเทศไทยได้ดำ�เนินงานกลไก
การพัฒนาที่สะอาด ซึ่งเป็นกลไกภาย
ใต้พิธีสารเกียวโต

อย่างไรก็ตามประเทศไทย

ฐานะภาคีในกลุ่มประเทศกำ�ลัง
พัฒนาหรือกลุ่มประเทศนอก

ภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I)
จึงไม่มีพันธกรณีที่จะต้องลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
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กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้พิธีสารเกียวโต
รั ฐ ภาคี ส ามารถเข้ า ร่ ว มกลไกลดก๊ า ซ
เรือนกระจกได้ 3 รูปแบบ ซึ่งเป็นกลไก
ตลาดทีช่ ว่ ยประเทศในกลุม่ ภาคผนวกที่
I ของพิธีสารเกียวโตบรรลุเป้าหมายใน
การลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี
โดยกลไกทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่
I. กลไกซื้ อ ขายสิ ท ธิ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก (Emission Trading: ET) เป็นกลไกตามมาตรา 17
ของพิธีสาร ซึ่งดำ�เนินการระหว่าง
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ในกลุ่ ม ภาค
ผนวก B ของพิธีสาร สามารถซื้อ
ขายปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ไ ด้
รับการจัดสรรระหว่างกัน ที่เรียกว่า
Assigned Amount Unit (AAU)
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกรณี
ทัง้ นีป้ ริมาณ AAU ทีซ่ อื้ ต้องเป็นส่วน
ที่เสริมจากปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดจากการดำ�เนินการในประเทศ
II. กลไกการดำ�เนินการร่วมกัน (Joint
Implementation: JI) เป็นกลไก
ตามมาตรา 6 ของพิธีสาร ที่เปิด
NAMAs Book Final.indd 16

โอกาสให้ ป ระเทศพั ฒ นาแล้ ว ใน
กลุ่มภาคผนวกที่ 1 ร่วมกันดำ�เนิน
โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้โครงการจะ
ต้องได้รับอนุมัติจากประเทศที่เข้า
ร่วมทัง้ หมด และการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็นการ
ลดทีเ่ พิม่ เติมจากการดำ�เนินงานปกติ
ด้วย ซึง่ คาร์บอนเครดิตทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดำ�เนินโครงการร่วมกันในกรณีนี้
เรียกว่า Emission Reduction Unit
(ERU) ทั้งนี้ปริมาณ ERU ที่จัดหามา
ต้องเป็นส่วนทีเ่ สริมจากปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีล่ ดจากการดำ�เนินการ
ในประเทศ
III. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism:
CDM) เป็นกลไกตามมาตรา 12 ของ
พิธีสาร ซึ่งเป็นกลไกที่ดำ�เนินการ
ร่วมกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
ในภาคผนวกที่ 1 และกลุ่มประเทศ
กำ � ลั ง พั ฒ นาที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ นภาค
ผนวกที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศในกลุม่ ภาคผนวกที่ 1 บรรลุ
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก
ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1/4/2558 18:12:44
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และช่วยสนับสนุนให้ประเทศกำ�ลัง
พัฒนาในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1
บรรลุการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยผูด้ �ำ เนิน
การโครงการ CDM จะได้รับ Certified Emission Reductions
(CERs) สำ � หรั บ ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ น
กระจกที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยมี
กติ ก าว่ า การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
นั้นจะเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในประเทศเจ้ า บ้ า น
และต้ อ งเป็ น การลดปริ ม าณก๊ า ซ

เรื อ นกระจกที่ เ พิ่ ม เติ ม จากการ
ดำ�เนินงานตามปกติ (Additionality)
ซึ่งในประเทศไทยมีองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ทำ�หน้าที่เป็น
Designated National Authority of Clean Development
Mechanism (DNA-CDM) office
ทำ � หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานของประเทศ
พิจารณา กลั่นกรอง โครงการ CDM
ในประเทศไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
อบก. ทำ�หน้าที่เป็น Designated National Authority of Clean Development
Mechanism (DNA-CDM) office ทำ�หน้าที่ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด Clean Development Mechanism (CDM) ในประเทศไทยและ
ทำ�ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การก๊าซเรือนกระจก ว่าโครงการ
ต่างๆ ทีด่ �ำ เนินงานในประเทศไทยควรจะได้รบั ความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรอง
โครงการ (Letter of Approval: LoA) ให้กับผู้พัฒนาโครงการหรือไม่ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้คำ�รับรอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Criteria : SD Criteria) ทั้งด้านสิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทีป่ ระเทศไทยกำ�หนดขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ด้านสิง่
แวดล้อม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แก่ชมุ ชน ท้องถิน่ ทีโ่ ครงการตัง้ อยู่
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ก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก A
ของพิธีสารเกียวโต เดิมมี 6 ประเภท ได้แก่
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide:
CO 2), มี เ ทน (Methane: CH 4), ไนตรั ส
ออกไซด์ (Nitrous Oxide: N2O), ไฮโดรฟลู
ออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC),
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon:
PFC) และ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur
Hexafluoride: SF6)
ต่อมาที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีพิธีสารเกียวโต
สมัยที่ 8 ได้มีมติให้เพิ่มก๊าซ Nitrogen Trifluoride (NF3) ในภาคผนวก A ของพิธีสาร
เกียวโต เป็นก๊าซประเภทที่ 7 โดยเริ่มใช้ใน
พันธกรณีที่ 2 ระหว่างปี 2013-2020
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The

TARGET
“เป้าหมาย 2 องศาเซลเซียส” นั้น ปรากฏครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1980s ใน
รายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ Advisory Group on Greenhouse Gases ซึง่ จัด
ตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของ WMO, International Council of Scientific Unions
และ UNEP โดยการศึกษาได้ระบุไว้ว่า “การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในระดับ
2 องศา น่าจะถือได้ว่าเป็น ขีดจํากัดขั้นสูงกอนที่ความเสียหายที่รายแรงตอระบบ
นิเวศ และผลกระทบที่ไมเปนเชิงเสนจะเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว”
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โดยนั บ จากการประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ
สัญญาฯ สมัย 15 ในปี ค.ศ. 2009
เป็ น ต้ น มา ประชาคมโลกส่ ว นใหญ่
ให้การยอมรับการกำ�หนดเป้าหมายโลก
ที่ระดับ 2 องศา

ซึ่งหมายถึงเป้าหมาย

การรักษาระดับการเพิ่มขึ้น

ของอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลก

เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในระดับที่ไม่เกิน
2 องศาเซลเซียส

หรือให้เป็นเป้าหมายในการรักษาภูมิ
อากาศโลกไว้ในระดับทีอ่ าจช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นอันตราย
นั่นเอง โดยผลการประชุมรัฐภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัย 15 ได้มีข้อตัดสินใจกํา
หนดเป้าหมายโลก “2 องศาเซลเซียส
เป็นเป้าหมายร่วม” ในการควบคุมปญ
หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และปรากฏเป็นเกณฑ์อ้างอิงต่อมาใน
NAMAs Book Final.indd 21

Decision 1/CP.15, Copenhagen
Accord, Decision 1/CP.16, Cancun
Agreement และ Decision 1/CP.17
จัดตั้งคณะทำ�งาน Durban Platform
for Enhanced Action (ADP)

การกำ�หนดเป้าหมายโลก 2 องศา
สัมพันธ์กบั การจำ�กัดความเข้ม
ข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศอย่างไร

450Scenario

IPCC ได้น�ำ เสนอผลการศึกษาในรายงาน
4th Assessment Report (ค.ศ. 2007)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากประชาคมโลก
ต้องการควบคุมเป้าหมายการรักษาค่า
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน
กว่า 2 องศาเซลเซียสในระยะยาวนั้น
ควรจะจำ�กัดค่าความเข้มข้นของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ใน
ระดับ 450 PPM CO2 –eq ดังภาพที่ 1-1
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ภาพที่ 1-1: อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ (อาศาเซลเซียส) เทียบกับระดับความเข้ม
ข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (ppm CO2-eq)

ที่มา: www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf

ทั้งนี้ การที่จะควบคุมค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ใน
ระดับ 450 PPM CO2 –eq ให้ได้นน้ั ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้
ได้รอ้ ยละ 25 – 40 เทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี ค.ศ. 1990 ภายในปี
ค.ศ. 2020 ส่วนประเทศกำ�ลังพัฒนาจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงในระดับทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยเป็นการลดลงจากธุรกรรมปกติ (Business as usual) และ
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดก๊าซฯ ให้ได้รอ้ ยละ 80 – 95 เทียบกับระดับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของปี ค.ศ. 1990 ภายในปี ค.ศ. 2050 ดังตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1-2: ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในระดับต่างๆ และเป้าหมาย
ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับประเทศพัฒนาแล้ว (Annex I Country)
และประเทศกำ�ลังพัฒนา (Non-Annex I Country) เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี ค.ศ. 1990 ภายในปี ค.ศ. 2020/2050
Box 13.7 The range of The difference between emission in 1990 and emission allowances in 2020/2050 for various
GHG concentration levels for Annex I and non-Annex I countries as a group a
Scenario category
A-450 ppm CO2-eqb

B-550 ppm CO2-eq

C-650 ppm CO2-eq

Region

2020

2050

Annex I

-25% to -40%

-80% to -95%

Non-Annex I

Substantial deviation from baseline Substantial deviation from baseline
in Latin America, Middle East, East in all regions
Asia and Centrally-Planned Asia

Annex I

-10% to -30%

Non-Annex I

Deviation from baseline in Latin Deviation from baseline in most
America and Middle East, East Asia regions, especially in Latin America
and Middle East

Annex I

0% to -25%

-30% to -80%

Non-Annex I

Baseline

Deviation from baseline in Latin
America and Middle East, East Asia

-40% to -90%

Note :

a The aggregate range is based on multiple approaches to apportion emissions between regions (contraction and convergence, multistage, Triptych and intensity
targets, among other). Each approach makes different assumption about the pathway, specific national efforts and other variables. Additional extreme cases – in
which Annex I undertakes all reductions, or non-Annex I undertakes all reductions – are not included. The ranges presented here do not imply political feasibility,
nor do the results reflect cost variances.
b Only the studies aiming at stabilization at 450 ppm CO2-eq assume a (temporary) overshoot of about 50 ppm (See Den Elzen and Meinshausen, 2006)
Source: See references listed in first paragraph of Section 13.3.3.3

ที่มา: www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf
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ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศ ณ
ปัจจุบัน

เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาฯ ได้ แ ถลงต่ อ ที่
ประชุม UNFCCC พร้อมเรียกร้องให้ทุก
ภาคส่วนตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ยั ง คงมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเพิ่มขึ้นจากระดับความเข้มข้นใน
ช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ราว
278 ppm (ส่วนในล้านส่วน) มาที่ระดับ
391 ppm ในปัจจุบนั (ข้อมูล พฤษจิกาย
น พ.ศ. 2555) โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ล่าสุดอยูท่ รี่ ะดับ 1.8 ppm ต่อปี (World
Bank, 2012)

UNFCCC, Bonn, 13 May 2013- Reacting to the fact that the
concentration of heat-trapping
carbon dioxide in the atmosphere
last week passed the 400 parts
per million mark at Mauna Loa,
Hawaii--the Executive Secretary of
the UN Framework Convention on
Climate Change Christiana Figueres

ปัจจุบันความเข้มข้นของก๊าซเรือนระ
จกในชั้นบรรยากาศนั้นเกินระดับ 400
ppm โดย นาง Christiana Figueres
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บทที่ 2

การมี ส่ ว นร่ ว มลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกของภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ ได้ เริ่ ม
การหารื อ และให้ ค วามสนใจต่ อ การ
เพิ่มความพยายามในการลดก๊าซเรือน
กระจกหลังปี ค.ศ. 2012 เนื่องจากพิธี
สารเกียวโตพันธกรณีทแี่ รกนัน้ มีก�ำ หนด
ทีจ่ ะสิน้ สุดลงว่าจะสามารถทำ�อย่างไรให้
ได้รับความร่วมมือในการลดก๊าซเรือน
กระจกจากทัง้ ประเทศในกลุม่ ภาคผนวก
ที่ 1 และนอกภาคผนวกที่ 1
ในปี 2550 (2007) ในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 13 ณ เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ริเริ่มแนวคิดการ
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ดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะ
สมของประเทศ หรือ “Nationally
Appropriate Mitigation Actions:
NAMAs” ในแผนปฏิบตั กิ ารบาหลี (Bali
Action Plan) และมติทป่ี ระชุมให้มกี ารจัด
ตัง้ “คณะทำ�งานเฉพาะกิจว่าด้วยความ
ร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ หรือ
AWG-LCA” ขึ้น เพื่อให้หารือถึงความ
เป็นไปได้ของแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจก ทั้งจากประเทศพัฒนาแล้ว และ
ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาระหว่ า งปี ค.ศ.
2012-2020
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โดยการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง จาก
ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำ�ลัง
พัฒนาระหว่างปี ค.ศ. 2012-2020 นั้น
เริ่มมีผลปรากฏในเอกสารโคเปนเฮเกน
แอคคอร์ด และข้อตกลงแคนคูน ระบุ
เชือ้ เชิญให้รฐั ภาคีแสดงเจตจำ�นงลดก๊าซ
เรือนกระจก หรือที่เรียกว่า Mitigaton
Pledge
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MITIGATION PLEDGE
ในการกำ � หนดเป้ า หมายหรื อ การ
ดำ � เนิ น กิ จ กรรมลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภายในช่วงปี ค.ศ. 2020
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แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action Plan)

“แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action
Plan)” เกิดจากผลการประชุมรัฐภาคี
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 13
(COP 13) ในปี ค.ศ. 2007 ณ. เมือง
บาหลี อินโดนีเซีย มีสาระสำ�คัญ คือ ให้
มีการจัดตั้ง “คณะทำ�งานเฉพาะกิจว่า
ด้วยความร่วมมือระยะยาวภายใต้อนุ
สัญญาฯ” ( Ad Hoc Working Group
on Long-term Cooperative Action
under the Convention :AWG-LCA)
เพื่อดำ�เนินการเจรจาด้านความร่วมมือ
ระยะยาวในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 5
ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ร่วม
สำ�หรับความร่วมมือระยะยาว (2) การ
เสริมสร้างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศ/ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วน
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หนึ่งนั้นคือ การหารือถึงพันธกรณีการ
ลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศพัฒนา
แล้ว และการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศกำ�ลัง
พัฒนา (3) การส่งเสริมการปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (4) การส่งเสริมการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (5) การ
ส่งเสริมด้านการเงินและการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัว
โดยตั้งเป้าให้เจรจาแล้วเสร็จภายใน 2
ปี และนำ�ผลเจรจามาเสนอต่อที่ประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 15 (COP 15)
ในปี ค.ศ.2009 ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก แต่ได้ขยายการเจรจา
ต่ อ มา จนกระทั่ ง AWG-LCA บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและปิดการ
ทำ�งานได้ ในการการประชุม ประชุมรัฐ
ภาคีอนุสัญญาฯ ครัง้ ที่ 18 (COP 18) ใน
ปี ค.ศ. 2012 ณ กรุงโดฮา กาตาร์
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เอกสาร Copenhagen Accord

บรรยากาศการประชุม COP 15
ซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของ Copenhagen Accord
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัย
ที่ 15 (COP 15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2552 กลุ่ ม
ประเทศพัฒนาแล้วได้ผลักดัน และเชิญ
ผู้นำ�ประเทศต่างๆ รวม 26 ประเทศ
มาประชุมร่วมกันในวันที่ 18 ธันวาคม
2553 อย่างไรก็ตามผลที่ได้เป็นเพียง
การรับทราบว่ามีเอกสาร ที่มีสถานะ
เป็น “ข้อตกลงที่ผูกพันทางการเมือง”
และเป็นเพียงการบันทึกรับทราบ (takes
note) ว่ า มี เ อกสารฉบั บ นี้ อ ยู่ ดั ง นั้ น
เอกสาร Copenhagen Accord จึง
มิ ไ ด้ มี ส ภาพบั ง คั บ ให้ ป ระเทศพั ฒ นา
แล้วต้องส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
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กระจก หรื อ ให้ ป ระเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา
ต้องส่งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมของประเทศ ภายในวันที่
31 มกราคม พ.ศ. 2553 ตามที่กำ�หนด
ไว้ในเอกสาร ถึงแม้ว่า Copenhagen
Accord จะมิได้มีผลเต็มรูปแบบ แต่ก็
มีประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำ�ลัง
พัฒนาหลายประเทศที่สมัครใจแสดง
เจตจำ � นงลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภายใต้
เอกสาร Copenhagen Accord ดัง
กล่าว
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Cancun Agreement (ข้อตกลงแคนคูน)

Cancun Agreement (ข้อตกลงแคน
คูน) เป็นผลจากการประชุมรัฐภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัยที่ 16 (COP 16) ที่เมือง
แคนคู น ประเทศเม็ ก ซิ โ ก โดยมติ ที่
ประชุมเป็นดังนี้
• รัฐภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ตกลงว่า ประเทศ
กำ�ลังพัฒนาจะลดก๊าซเรือนกระจก
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ในบริบท
ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยได้ รั บ
การสนับสนุนทางเทคโนโลยี การเงิน
และการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้
บรรลุการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
การปล่อยตามปกติ ภายในปี พ.ศ.
2563
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• ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ต้ อ งให้ ก าร
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี
และเสริมศักยภาพต่อประเทศกำ�ลัง
พัฒนา สำ�หรับการเตรียมการและ
ดำ�เนินการ NAMAs (Preparation
and Implementation of NAMAs)
รวมทั้ ง การยกระดั บ ด้ า นการ
รายงานผล (Reporting)
• จัดตั้งระบบลงทะเบียน (Registry)
เพือ่ บันทึกกิจกรรมลดก๊าซฯ และยก
ระดับการรายงานผล ในรายงานแห่ง
ชาติ เป็นทุก 4 ปี
• การลดก๊าซเรือนกระจกจะต้องมีการ
ตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบ
(MRV) ตาม Guidelines ทีจ่ ะพัฒนา
ขึ้นภายใต้อนุสัญญาฯ
1/4/2558 18:12:45
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บทที่ 3
การดำ�เนินงาน

ลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศ

(Nationally Appropriate Mitigation Actions
by developing country หรือ NAMAs)

จากผลการประมวลข้อมูลสถานการณ์
ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบ่งชี้ว่า ปริมาณ
การปล่อยการเรือนกระจกของโลกใน
ปัจจุบนั ยังมีคา่ อยูใ่ นระดับทีส่ งู และยังคง
มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการรักษาเป้าหมาย 2
องศานั้น ต้องการความร่วมมือระดับ
โลกโดยเร่งด่วน แนวโน้มในการประชุม
NAMAs Book Final.indd 31

เจรจาในช่วงหลังได้มงุ่ ความสนใจต่อการ
เพิ่มความพยายามในการลดก๊าซเรือน
กระจกในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2020 ว่าควร
ดำ�เนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความร่วม
มือทั้งจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและ
กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในการนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 13 ได้มีมติรับ “แผนปฏิบัติการ
1/4/2558 18:12:45
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บาหลี ” โดยกล่ า วถึ ง การดำ � เนิ น งาน
ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของ
ประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) และ
เชื้อเชิญให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาแสดง
เจตจำ�นงข้อมูลการดำ�เนินงานลดก๊าซ
เรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ
หรือ NAMAs pledge และต่อมา ใน
การประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาฯ สมัยที่ 17
ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ที่
ประชุมได้มมี ติรบั ข้อตัดสินใจ “2/CP.17
หรือ Outcome of the work of the
Ad Hoc Working Group on Longterm Cooperative Action under
the Convention” โดยในรายละเอียด
ได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าประเทศกำ�ลัง
พัฒนาจะมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือน
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กระจก โดยประเทศกำ�ลังพัฒนาสามารถ
เสนอข้อมูลการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ โดย
ความสมัครใจไปยังสำ�นักเลขาธิการอนุ
สัญญาฯ และเรื่อยมาจากการประชุมรัฐ
ภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 18 และ สมัยที่
19 ได้มขี อ้ ตัดสินใจทีเ่ ชือ้ เชิญให้ประเทศ
กำ�ลังพัฒนาเสนอ NAMAs pledge เป็น
ลำ�ดับ
สมั ช ชารั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ มี ม ติ ที่
เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศกำ�ลังพัฒนาใน
ช่วงก่อนปี ค.ศ. 2020 โดยปรากฏในข้อ
ตัดสินใจจากผลการประชุม ดังนี้
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การดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศตาม
บริบทของ UNFCCC
แม้ว่าคำ�จำ�กัดความของ NAMAs นั้นไม่ได้ถูกกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม
หากยึดตามบริบทในการประชุมเจรจาของสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา มติ/ข้อตัดสินใจ
ต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการแล้ว สามารถอธิบายลักษณะ
ของ NAMAs ได้ว่า
Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

NAMAs คือ การดำ�เนินงานลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ คี วาม
เหมาะสม เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยภาคีสามารถแสดงเจตจำ�นง
NAMAs โดยความสมัครใจต่อสำ�นักเลขาธิการอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ การดำ�เนินการลด
ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวจะต้องตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measuring,
Reporting and Verification: MRV) ได้ เพื่อติดตามประเมินผลความคืบหน้า
ในระดับต่างๆ ของการดำ�เนินงานได้

ทั้งนี้ NAMAs สามารถทำ�ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ดำ�เนินการโดยใช้การสนับสนุน
ภายในประเทศ (Domestically Supported NAMAs) และ 2) การขอรับการสนับสนุน
ระหว่างประเทศ (Internationally Supported NAMAs) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การดำ�เนินการโดยใช้การสนับสนุนภายในประเทศ (Domestic NAMAs)
คือการดำ�เนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆ ก็ตาม ที่มีความเหมาะสม
ตามบริบทของประเทศ ในขณะที่การดำ�เนินงานดังกล่าวใช้ทรัพยากร เงินลงทุน
NAMAs Book Final.indd 34
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เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร จากภายในประเทศ สำ�หรับการตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบ (MRV) นัน้ สามารถกระทำ�ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม
ของประเทศเช่นกัน โดยแนวทางการ MRV ของ Domestic NAMAs ตามข้อ
ตัดสินใจของ UNFCCC นั้นจะกล่าวถึงในบทต่อไป
2) การขอรับการสนับสนุนระหว่างประเทศเพือ่ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
(Internationally Supported NAMAs) การสนับสนุนด้านเงินทุน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพในการดำ�เนินการให้กับประเทศ
กำ�ลังพัฒนา จึงมีความสำ�คัญในการเร่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศกำ�ลังพัฒนา ดังนั้นประเทศกำ�ลังพัฒนาจึงสามารถขอรับการสนับสนุน
จากประเทศพัฒนาแล้วได้ และถูกจัดให้เป็น “Internationally Supported
NAMAs” ซึง่ โดยทัว่ ไปแนวทางการ MRV สำ�หรับ Internationally Supported
NAMAs นัน้ จะเป็นไปตามข้อกำ�หนดของผูใ้ ห้การสนับสนุน ในขณะทีป่ ริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้นั้นจะเป็นของประเทศที่ดำ�เนินการ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ NAMAs
• การตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (Measuring, Reporting and
Verification: MRV) เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลความคืบหน้าใน
ระดับต่างๆ ของการดำ�เนินงาน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในผลการดำ�เนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว
• รายงานการดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจกรายสองปี(Biennial Update
Report: BUR) จากผลการประชุม COP17/CMP7 ได้มแี นวคิดให้ประเทศ
กำ�ลังพัฒนามีการจัดทำ�รายงานราย 2 ปี ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วย
บัญชีกา๊ ซเรือนกระจกของประเทศ รายงานกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบและระเบียบวิธกี าร สมมุตฐิ านความก้าวหน้า
ในการดำ�เนินการและข้อมมูล MRV ในประเทศและความต้องการด้านการ
เงิน เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนที่ได้รับ หรือกล่าวได้
ว่ารายละเอียดในการดำ�เนิน NAMAs นั้น จะถูกรายงานในรายงานราย 2
ปีนั่นเอง
• NAMAs Registry สำ�หรับ Internationally Supported NAMAs
การเข้าถึงกลไก/สถาบันตลอดจนหน่วยงาน ทีใ่ ห้การสนับสนุน ทัง้ ด้านการ
เงิน เทคโนโลยี และการเสริมศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับ
ประเทศกำ�ลังพัฒนานัน้ มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินการ ในการนี้ ข้อตัดสิน
ใจ COP ได้ให้ส�ำ นักเลขาธิการฯ พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ขนึ้ เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเพื่อเป็น
พืน้ ทีใ่ นการแจ้งความประสงค์เพือ่ ขอรับ ให้การสนับสนุน และเกิดการตกลง
กันของทั้งสองฝ่าย ในการดำ�เนินการ NAMAs ต่อไป
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• การให้ค�ำ ปรึกษาและวิเคราะห์ระดับนานาชาติ (International consultation and analysis : ICA) คือ กระบวนการให้คำ�ปรึกษาและวิเคราะห์
ระดับนานาชาติตอ่ รายงานการดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจกรายสองปี ใน
การประชุม COP 17 ได้มีการรับรองรูปแบบและแนวทาง ICA ว่าจะต้องไม่
เป็นการก้าวก่าย ไม่ได้เป็นการลงโทษ และต้องเคารพอธิปไตยของรัฐภาคี
โดยมีจุดมุ่งหมายของการ ICA คือเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการดำ�เนินงาน
อำ�นวยความช่วยเหลือด้านการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา
ซึ่งการดำ�เนินการนั้นจะอยู่ภายใต้ SBI
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NAMAs Registry
NAMAs Registry ได้ รั บ การ
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งาน
NAMAs ของรั ฐ ภาคี โดย
การสื่ อ สารข้ อ มู ล ใน NAMAs Registry ของภาคีนั้น
เป็ น ไปโดยความสมั ค รใจ
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วย
ข้อมมูล 6 ส่วนได้แก่
I. Country pages
II. NAMAs seeking support for
preparation
III. NAMAs seeking support for
implementation
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IV. Other NAMAs, for recognition
V. Information on support
VI. Supported NAMAs
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558
พบว่ามีการลงทะเบียนเพื่อขอรับการ
สนั บ สนุ น ในการเตรี ย มการ NAMAs
38 รายการ มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเพื่อการดำ�เนินการ 42
รายการ และการลงทะเบียน NAMAs
สำ�หรับการ recognition มี 7 รายการ
ในขณะแหล่งให้การสนับสนุนมีการลง
ทะเบียนทัง้ สิน้ 10 แหล่ง และได้มบี นั ทึก
การจับคู่การสนับสนุน 2 รายการ

1/4/2558 18:12:45
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NAMAs registry Interface

ที่มา http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx
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บทที่ 4

สถานการณ์การดำ�เนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกและรูปแบบการแสดง
เจตจำ�นงในการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศกำ�ลังพัฒนา
ประเทศไทยได้แสดงเจตจำ�นงการดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions) หรือ NAMAs ต่อทีป่ ระชุม
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 20 ณ กรุงลิม่า ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยจะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาค
การขนส่ง ให้ต�ำ กว่าระดับการปล่อยในการดำ�เนินงานตามปกติ (Business as usual)
ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยให้ความ
สำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยเป็นประเทศลำ�ดับที่ 58 ในการเสนอ NAMAs อย่างเป็นทางการ ต่อ
อนุสัญญาฯ (UNFCCC) โดยการดำ�เนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่การพัฒนาแบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตำ�อย่างยั่งยืน
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การดำ � เนิ น การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่
เหมาะสมของประเทศจะนำ � ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และ
ยังสร้างผลประโยชน์รว่ ม (Co-benefits)
ในด้ า นความมั่ น คงทางด้ า นพลั ง งาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน และอื่น ๆ
ตามมาอีกมากมาย
จากการรวบรวมข้อมูล NAMAs ที่เสนอ
โดยประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาต่ า งๆ ตาม
เอกสารของสำ � นั ก งานเลขาธิ ก ารอนุ
สัญญาฯ พบว่า ประเทศกำ�ลังพัฒนา 58
ประเทศและ 1 กลุม่ ประเทศ ได้มหี นังสือ
แสดงเจตจำ�นง (Pledge) ข้อมูลดำ�เนิน
งาน NAMAs ไปยังสำ�นักเลขาธิการอนุ
สัญญาฯ แล้ว อาทิ ไทย อินเดีย จีน
บราซิล ชิลี เปรู แอฟริกาใต้ บอสวา
น่า กาน่า แคเมอรูน ภูฎาน มัลดีฟส์
อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เป็นต้น
โดยรูปแบบการแสดงเจตจำ�นง (NAMAs
pledge) ของประเทศต่างๆ นั้นมีความ
แตกต่างตามบริบทของแต่ละประเทศ
โดยการแสดงเจตจำ�นงอาจมีการแจ้ง
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ความประสงค์ ใ นการดำ � เนิ น การตาม
แหล่ ง การการสนั บ สนุ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น การ
ดำ � เนิ น การภายในประเทศ หรื อ การ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากต่ า งประเทศ
การแสดงรูปแบบ/ประเภทของการลด
ก๊าซเรือนกระจกนัน้ ก็มคี วามหลากหลาย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายใน
เชิงตัวเลขโดยการกำ�หนดค่าเป้าหมาย
รวม (absolute target) การลดเทียบ
กับ BAU การลดเทียบกับปีฐาน การ
ลดเทียบกับ GDP ตลอดจนการกำ�หนด
ค่าเป้ า หมายในการลดเป็ น climate
neutrality หรือการกำ�หนดรูปแบบใน
การลดเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนงาน การ
กำ�หนดนโยบายหรือโปรแกรม ตลอด
จนการดำ�เนินการในรูปแบบโครงการ
เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4-1
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า รูปแบบการแสดง
เจตจำ�นงในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศกำ�ลังพัฒนานั้นแตกต่างตาม
บริบทของแต่ละประเทศ โดยตัวอย่างรูป
แบบและการกำ�หนดเงือ่ นไขของประเทศ
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4-2
1/4/2558 18:12:46
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Projects

Policies and programmes

Benin, Cambodia, Cameroon, Macedonia, the former Yugoslav Republic, Momgolia, Morocco, Sierra
Leone,Congo,Gabon, Macedonia,

Central African Republic, Chad,
Congo, Ethiopia, Ghana, Jordan,
Madagascar, Sierra Leone, Swaziland, Tunisia, Mexico, Peru

Ghana, Ethiopia

Armenia, Benin, Cameroon, Congo,
Ivory Coast, Eritrea, Gabon, Indonesia, Macedonia, the former Yugoslav
Republic, Malai, Mauritania, Momgolia, Morocco, Peru, San Marino, Sierra
Leone, Tajikistan, Togo

Argentina, Botswana, Brazil, Central
African Republic, Chad, Colombia,
Argentina, Botswana,
Ghana, Jordan, Madagascar, Sierra
Colombia, Ghana
Leone, Tunisia, Mexico, Peru, South
Africa

Emissions per GDP China, India

Not available

Afghanistan, Egypt, Georgia, MadaAlgeria, Ivory Coast, Eritrea, Israel,
gascar, Maldives, Mauritius, Mexico,
Sierra Leone, Swaziland, Togo
Sierra Leone

Antigua and Barbuda, Marshall
Islands

Below base year
Republic of Moldova

Indonesia, Israel, Brazil, Chile, Mexico, Papua New
Korea, Singapore
Guinea, South Africa

Bhutan, Costa Rica, Papua Ne Guinea

Supported NAMAs

Below business

Strategies and plans

Emission targets

Unilateral NAMAs

Climate neutrality Maldives

Type

ตารางที่ 4-1: ลักษณะหนังสือแสดงเจตจำ�นงจากรัฐภาคีต่างๆ
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Reduce the emissions intensity of “..will be implemented in accordance with the principles and provisions of the UNFCCC,
its GDP by 20-25% by 2020 in com- in particular Article 4, paragraph 7…”
parison to the 2005 level

Reduce emissions by 36.1% - 38.9% “..will be implemented in accordance with the principles and provisions of the Conbelow BAU by 2020
vention, particularly Article 4, Para 1 and 7…and The use of the clean development
mechanism established under the Kyoto Protocol would not be excluded”

Reduce emissions by 30% below “… provided the provision of adequate financial and technological support from
BAU in 2020.
developed countries as part of a global agreement…”

Reduce emissions by 34% below “…the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Convention….. In accordance with
BAU by 2020
Article 4.7 of the Convention, the extent to which this action will be implemented
depends on the provision of finance resources, the transfer of technology and capacity
building supported by developed countries.

Achieve a 20% deviation below BAU “..To accomplish this objective Chile will need a relevant level of international support.”
emission growth trajectory by 2020

India

Brazil

Mexico

South
Africa

Chile

Conditions

Lower CO2 emissions per unit of GDP “…will be implemented in accordance with the principles and provisions of the UNby 40 - 45% by 2020 compared to FCCC, in particular Article 4, paragraph 7…”
the 2005 level

NAMAs/Pledges

China

Country

ตารางที่ 4-2: NAMAs by some developing countries
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การแสดงเจตจำ�นงของประเทศกำ�ลัง
พัฒนาที่เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายใหญ่ของโลกดังแสดงในตารางที่ 3
จีน และอินเดียกำ�หนดเป้าหมายในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเทียบกับ GDP หรือ
ที่เรียกว่า CO2 intensity ในขณะที่บาง
ประเทศเลือกกำ�หนดรูปแบบในการลด
เทียบกับ BAU อาทิเช่น บราซิล แม็กซิโก
และ ชิลี เป็นต้น แต่สำ�หรับการระบุ
เงื่ อ นไขในการดำ � เนิ น การนั้ น มี ค วาม
คล้ายกัน โดยส่วนใหญ่ได้ระบุถึง การ
ดำ�เนินการที่ต้องเป็นไปตามหลักการ
และบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ มาตรา
ที่ 2 วรรค 4 หรื อ คื อ ต้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนการดำ�เนินการจากประเทศ
พัฒนาแล้วนั่นเอง
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สถานะ รูปแบบ และการแสดงเจตจำ�นง
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกของกลุ่ ม
ประเทศ ASEAN และกลุ่ ม ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด (Lest Developing
Country) เป็นดังตารางที่ 4-3 และ 4-4
ตามลำ�ดับ
ระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น มี
เพียง 4 ประเทศที่ได้ส่งหนังสือแสดง
เจตจำ�นงไปยังสำ�นักเลขาธิการฯ ได้แก่
ประเทศอินโดนิเชีย กัมพูชา สิงคโปร์
และประเทศไทย ส่วนประเทศที่เหลือ
ยังไม่ได้ได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำ�นงไป
ยังสำ�นักเลขาธิการฯ
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Cambodia has been implementing a pilot project within No information
the framework of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing countries
(REDD) since 2009, as part of its responsibility in tackling
climate change

Reduce emissions by 16% below BAU by 2020

Cambodia

Singapore

“Singapore therefore wishes to associate with the Accord…..contingent on a legally binding global agreement
in which all countries implement their commitments in
good faith….”

แสดงเจตจำ�นงเพื่อให้เป็นไปตาม Copenhagen Accord

Reduce emissions by 26% by 2020

Indonesia

Conditions
The communicated information on NAMAs as annouced
will not have a legally binding character, and will be
implemented in accordance with the principles and
provisions of the UNFCCC, in particular Article 4 paragraph
7, and taking into account the national circumstances.

Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce
its GHG emissions in the range of 7 to 20 percent below
the Business as usual (BAU) in energy and transportation
sectors in 2020, subject to the level of international supports provided in the forms of technology development
and transfer, finance, and capacity building for NAMAs
preparation and implementation.

NAMAs/Pledge

Thailand

Country

ตารางที่ 4-3: NAMAs pledges by ASEAN countries

การดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
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Ethiopia

Plans to implement the following NAMAs by 2020:

• Compilation of National GHG Inventory
“..We hope that these actions will be supported financially and technologically as promised by the Copenhagen Accord. In any event…”

• Preparation of the Initial National Communication, With regards to the Copenhagen Accord of 18th January
which will include specific mitigation strategies and 2010 adopt COP at its 15 session
activities appropriate for the national context;

Afghanistan

associated itself with the Copenhagen Accord, Para 5
goes on to state that “nationally appropriate actions
seeking international support will be recorded in a registry
along with relevant technology, finance and capacity
building support.”

Achieve carbon neutrality as a country by 2020.

Maldives

Conditions

Not yet submitted NAMA

NAMAs/Pledge

Brunei Laos
Malaysia Myanmar
Philippines
Viet Nam

Country

ตารางที่ 4-4: NAMAs pledges by LDC countries
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หนังสือแสดงเจตจำ�นงของประเทศภาคี
ไปยังสำ�นักเลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC
ไทย
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ไทย

ที่มา http://unfccc.int/meetings/cop_15/copenhagen_accord/items/5265.php
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จีน
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อินเดีย
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อินโดนิเชีย
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บราซิล
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แม็กซิโก

ชิลี
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เกาหลีใต้

Appendix II

Nationally appropriate mitigation actions of developing country Parties
Non-Annex I
Republic of Korea
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Actions
To reduce national greenhouse gas emissions by thirty (30)
percent from the business-as-usual emissions by 2020
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บทที่ 5

การศึกษาศักยภาพ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศไทย ในภาคพลังงาน
สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และ
พลังงานจากขยะ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน หรือ อบก.) ได้ด�ำ เนินการศึกษา
วิจัยศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในภาคพลังงาน (สาขา
ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ) และภาคการขนส่ง ร่วมกับ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม,
สำ�นักงานนโยบายการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และสถาบันวิจัยและให้
คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย และคณะ
โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานและนำ�เสนอ
แนวทางการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย
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โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและ นโยบาย

มาตรการ หรือแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาขาการใช้
พลังงานที่เกี่ยวข้อง

โดยศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
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ทำ�ไมถึงต้องสาขาพลังงาน??

เมื่อพิจารณาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยในรายงานแห่งชาติฉบับ
ที่สอง (Second National Communication: NC2) จัดทำ� โดยสำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.
2000) ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกรวม
ของประเทศ (National Total Emission) มี ค่ า เท่ า กั บ 229.08 ล้ า นตั น
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คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีทงั้ ส่วนที่
เป็นปริมาณจากแหล่ง ปล่อย (Emission
by Sources) และปริมาณทีเ่ กิดจากการ
ดูดกลับ (Removal by Sink)
โดยปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกปล่ อ ย
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 281.46 ล้านตัน
คาร์บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และค่ า
ดู ด กลั บ มี ค่ า เท่ า กั บ 52.38 ล้ า นตั น
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คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า การ
ปล่อยจากภาคพลังงานมากที่สุดเท่ากับ
159.4 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่า รองลงมาคือภาคการเกษตร
51.88 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า ภาคกระบวนการ อุตสาหกรรม
16.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า และภาคของเสีย 9.3 ล้าน ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สำ�หรับ
ภาคการเปลีย่ นแปลงการใช้พนื้ ทีแ่ ละป่า
ไม้สามารถดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ -7.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าดังรูปที่ 5-1

ดั ง นั้ น จากกระบวนหารื อ กั บ ภาค
ส่วนและผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกในสาขา
ต่างๆ อบก. และคณะผู้ศึกษาวิจัย
ได้ข้อสรุปว่าการดำ�เนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยควร
เริม่ จากสาขาพลังงาน เนือ่ งจากเป็น
สาขาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมใน
การดำ�เนินการ มีแผนงานในระดับ
กระทรวงที่สอดคล้อง/นำ�ไปสู่การ
ลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาขา
ทีม่ คี วามชัดเจนในกระบวนการ การ
ตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ

Emission in 2000
by ’Energy Sector’
(Mt CO2 eq, %)

รูปที่ 5-1: Emission in 2000 by
'Energy Sector' (Mt CO2 eq, %)
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การศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยใน
ภาคพลังงาน (สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ)

ช่วงที่ 1 ศึกษาวิจัยข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและ นโยบาย มาตรการ หรือแผนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสาขาการใช้พลังงาน โดยประเด็นในการการศึกษา วิเคราะห์ และกลั่น
กรอง ดังต่อไปนี้
ประเด็นในการ ศึกษา วิเคราะห์และกลั่นกรอง
1. กลัน่ กรอง วิเคราะห์ศกั ยภาพความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
บนพื้นฐานของแผนและนโยบายของประเทศเป็นสำ�คัญ อาทิ
• นโยบายและแผนของรัฐบาล
• แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (2555–2564)
• แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (2554–2573)
• แผนด้านการผลิตพลังงานจากขยะ
• แผน/นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
• แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งทีย่ งั่ ยืนและลดปัญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ของกระทรวงคมนาคม
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นทุนและเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ของผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวในการดำ�เนินงานจริง
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เพือ่ ให้ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทำ�แผนการ
ดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate
Mitigation Actions (NAMAs) และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางในการดำ�เนิน NAMAs
ตามบริบทของ UNFCCC การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจึง
ได้พิจารณาในสองกรณี ได้แก่ (1) กรณีดำ�เนินการโดยการสนับสนุนภายในประเทศ
(Domestically supported) และ (2) การขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
(Internationally supported)

การศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย ในภาค
พลังงาน (สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ)

ช่วงที่ 2 รับฟังความคิดเห็นและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบก. ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ อบก. อย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นลำ�ดับ ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ อบก. ครัง้ ที่ 10/2555 เมือ่ วันที่
18 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อบก. นำ�ผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิจารณาต่อไป
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การศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย ในภาค
พลังงาน (สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ)

ช่วงที่ 3 ผลและสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจก

I. ขอบเขตในการการศึกษา
ในการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย ในที่นี้ ได้
กำ�หนดขอบเขตในการศึกษาเป็นดังนี้
กำ�หนดให้ ปี ค.ศ. 2005 เป็นฐานในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ในการศึกษาได้อา้ งอิงข้อมูลจากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ปี 2004 และ
ปี 2007 การลดฯ จากมาตราการฯ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน
สมมุติฐานในการพยากรณ์การใช้พลังงานถึงปี 2020
(ปีเป้าหมายของแผน NAMA)
ในการพยากรณ์การใช้พลังงานของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2011-2020
นั้นอาศัยข้อมูลตามความเป็นจริง และสมมุติฐานสำ�หรับการคาดการณ์ใน
อนาคต ได้แก่
• ข้อมูลประชากร จากสาํ นักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยในปี ค.ศ. 2005 ประเทศไทย
มีประชากร 65.0 ล้านคน และในปี ค.ศ. 2020 โดยค่าประมาณการเฉลี่ย
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จากสํานักงานฯ ประเทศไทยจะมีประชากร 71.3 ล้านคน
• ข้อมูล GDP จากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ โดย ค่าการพยากรณ์การเติบโตของ GDP เฉลี่ย (ค.ศ. 2010-2020)
อยู่ที่ประมาณ 5.4% ต่อปี โดยในปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยจะมีค่า GDP
ประมาณ 8.5 ล้านล้านบาท (at 1988 prices)
การพยากรณ์การใช้พลังงานตามภาคเศรษฐกิจถึงปี 2020
ในกรณี Business-as-usual
แบบจำ�ลอง:
Asia-pacific Integrated Model (AIM) พัฒนาโดย National Institute for
Environmental Studies Japan และ Kyoto University (เป็นการพัฒนา
ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1990) โดยแบบจำ�ลอง AIM ได้ถกู พัฒนาขึน้ เพือ่ ศึกษา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียแปซิฟิค
ฐานข้อมูลการในพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า:
อ้างอิงตามรายงาน PDP 2007 โดยทั้งประเทศจะมีความต้องการไฟฟ้าเติบโต
ที่ประมาณระหว่างปี ค.ศ. 2010-2020 เท่ากับ 5.7% ต่อปี
ผลการศึ ก ษาการใช้ พ ลั ง งานของประเทศไทยภายใต้ บ ริ บ ทของสภาพ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ:
ศึกษาในรูปแบบ Business-as-usual โดยพบว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
ทั้งสิ้นประมาณ 71,491 ktoe ในปี ค.ศ. 2011 และจะเพิ่มเป็น 113,384 ktoe
ในปี ค.ศ. 2020 โดยคิดเป็นอัตราการเพิม่ การใช้ ประมาณ 4.7% ต่อปี โดยการ
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ใช้ในรายสาขาเป็นดังรูปที่ 5-2
รูปที่ 5-2: ผลการพยากรณ์การใช้พลังงานตามภาคเศรษฐกิจ ถึงปี 2020 ใน
กรณี BAU ตามข้อมูล PDP2007

ผลประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 เทศไทย
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดบนหลักการของการพยากรณ์การใช้
พลังงานของประเทศ โดยอ้างอิงจาก PDP2007 โดยทำ�การศึกษาในรูปแบบ
BAU ใช้ปี 2005 เป็นปีฐานเพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ถึงปี ค.ศ.
2020 แสดงดัง รูปที่ 5-3
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในกรณีที่ประเทศไทย ไม่ได้มีการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ (Business as Usual:BAU) จาก
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PDP2007 พบว่า ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซ CO2 จากภาคพลังงาน
ทั้งหมดประมาณ 367 ล้านตันในปี ค.ศ.2020 ในขณะที่ PDP2010 จะมี
การปล่อยก๊าซ CO2 จากภาคพลังงานทั้งหมดประมาณ 331 ล้านตันในปี
ค.ศ. 2020 แสดงดังรูป 5-3
รูปที่ 5-3: การพยากรณ์การปล่อยก๊าซ CO2 ของประเทศไทยในกรณี BAU
2020 โดยตามข้อมูล PDP2007 เทียบกับ PDP2010

II. นโยบายหรือแผนที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและ นโยบาย มาตรการ หรือแผนของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องด้านสาขาการใช้พลังงานพบว่า ระดับศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกมีพนื้
ฐานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานและคมนาคม ดังนี้
• แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 2564) กระทรวงพลังงาน
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• แผนอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี กระทรวงพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
• นโยบายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนนำ�มันเชื้อเพลิงในสาขาขนส่ง
• แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ของสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม

III. ศักยภาพในเชิงปริมาณในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
การประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในภาคพลังงาน (สาขา
ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ) และภาคการขนส่ง ในปี ค.ศ. 2020
ผลจากการศึ ก ษาศั ก ยภาพของมาตรการจากนโยบายและแผนดั ง กล่ า วพบว่ า มี
ศักยภาพรวมทั้งสิ้น 72.99 Mt-CO2 หรือ ประมาณ 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (73 Mt-CO2eq) หรือประมาณ 20% ของปี ค.ศ. 2020

IV. ศักยภาพในการดำ�เนินการโดยการสนับสนุนภายในประเทศ และ
การขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณากรณีดำ�เนินการโดยการสนับสนุนภายในประเทศ (Domestically
supported) และ การขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ (Internationally supported) พบว่ามีหลักเกณฑ์จำ�แนกระหว่าง Domestic NAMAs และ internationally Supported NAMAs คือ ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกของมาตรการต่างๆ หรือ
Marginal Abatement Cost (MAC) โดยมาตรการและโครงการ NAMAs ที่มีต้นทุน
มากกว่า 10 เหรียญสหรัฐ จะจัดให้เป็นการดำ�เนินการทีต่ อ้ งการการสนับสนุนจากต่าง
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ประเทศหรือ internationally Supported NAMAs โดยศักยภาพทัง้ หมด 73 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถแยกเป็นลักษณะการดำ�เนินงานใน 2 กรณีคือ
• กรณีการดำ�เนินการโดยศักยภาพในประเทศ (Domestically supported NAMAs)
มีศักยภาพประมาณ 23 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• กรณีด�ำ เนินการโดยประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ (Internationally supported) มีศักยภาพประมาณ 50 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

IV. ศักยภาพในการดำ�เนินการรายกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
การลดก๊าซเรือนกระจก
จากศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าโดยแบ่งเป็นการดำ�เนินการโดยการสนับสนุนภายในประเทศ เท่ากับ 23 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ เท่ากับ 50
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมือ่ พิจารณาในรายมาตรการแล้วพบว่าศักยภาพ
ในการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1: แสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม แบบ Domestic
และ Inter. Support NAMAs ในปี ค.ศ. 2020
NAMAs
Domestic NAMAs

มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Power (MAC))

2,568

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (EE
Large Industries (MAC<10$/t-CO2))

4,762

อาคารควบคุมขนาดใหญ่ (Building Codes (Large buildings))

5,909

การใช้ก๊าซโซฮอล์ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการขนส่งตามแผน
AEDP 2012 (Transport/Ethanol (AEDP 2012))

5,069

การใช้ไบโอดีเซลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการขนส่งตามแผน
AEDP 2012 (Transport/Biodiesel 1st Gen หรือกล่มุที่พัฒนา
แล้วในเชิงพาณิชย์)

5,022

Sub-total
Internationally
Supported NAMAs

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะ
ลดได้เมื่อสิ้นสุดปี
2020 (kt-CO2)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE Power (MAC > 10$/tCO2 plus AEDP))

23,330 kt CO2
13,456

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหรกรรมขนาดใหญ่ (EE
Large Industries (MAC>10$/t-CO2))

9,743

การใช้ไบโอดีเซลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคการขนส่งตามแผน
AEDP 2012 (Transport/Biodiesel 2nd Gen หรือกล่มุที่มีแนว
โน้มพัฒนาในเชิงพาณิชย์อันใกล้)

14,459

การพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Environmental Sustainable Transport)

12,000

Sub-total
Total Domestic and Supported NAMAs

49,658 kt-CO2
72,988 kt-CO2

Total emissions in 2005

192,724 kt-CO2

Total emissions in BAU2020

367,437 kt-CO2
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การดำ � เนิ น การโดยการสนั บ สนุ น
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ 2 3 ล้ า น ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านั้น อาศัย
หลักเกณฑ์ที่ว่า มาตรการ/การดำ�เนิน
การ/โครงการ NAMAs นั้นมี Marginal
Abatement Cost (MAC) หรือต้นทุน
ตำ�กว่า 10 เหรียญสหรัฐ สามารถทำ�ได้
จากกิจกรรม/การดำ�เนินการ อาทิ การ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารควบคุม
ขนาดใหญ่ การทดแทนเชือ้ เพลิงฟอสซิล
โดยการใช้ก๊าซโซฮอล์ การทดแทนเชื้อ
เพลิงฟอสซิลด้วยไบโอดีเซล (Biodiesel
1st Gen หรือกลุ่มที่พัฒนาแล้วในเชิง
พาณิชย์) ตามแผน AEDP 2012
สำ�หรับการดำ�เนินการที่ต้องการขอรับ
การสนับสนุนจากต่างประเทศ เท่ากับ
50 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นัน้ อาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
ขอรับการสนับสนุนจากการพิจารณา
Marginal Abatement Cost (MAC)
เช่ น กั น โดย มาตรการ/การดำ � เนิ น
การ/โครงการ NAMAs นั้ น มี MAC
หรือต้นทุนในการดำ�เนินการมากกว่า
10 เหรียญสหรัฐ โดยการดำ�เนินการ
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ประกอบไปด้ ว ย การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ พ ลั ง งานในอุ ต สาหกรรมขนาด
ใหญ่ การทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย
ไบโอดีเซล (Biodiesel 2nd Gen หรือ
กลุม่ ทีม่ แี นวโน้มพัฒนาในเชิงพาณิชย์อนั
ใกล้) ตามแผน AEDP 2012 และ การ
พัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลด
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ภาค
การขนส่งนั้นมาจากการปรับกระบวน
ทรรศน์ใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ขนส่งอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
ได้แก่ การหลีกเลีย่ ง (Avoid) การเปลีย่ น
(Shift) และการพัฒนา (Improve) ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทฯ ซึ่ ง การ
ดำ�เนินการนี้อาศัยต้นทุนในการดำ�เนิน
การสูง จึงได้พิจารณาให้ดำ�เนินการได้
เมือ่ ได้รบั การสนับสนุนจากต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาแยกตามภาค/สาขาการ
ดำ�เนินการพบว่า ศักยภาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และ
ภาคการขนส่งสรุปได้เป็นดังนี้
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• การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกจากภาค
พลังงาน เท่ากับ 61 Mt-CO2eq จาก
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม อาคารควบคุม
ขนาดใหญ่ และการใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนในภาคการขนส่ง
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• การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกจากภาค
การขนส่ ง เท่ า กั บ 12 Mt-CO 2e
จากการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์
ของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาระบบ
การขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ผูศ
้ ก
ึ ษาได้เสนอศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย เป็นดังนี้
Proposed Mitigation Pledge
“Thailand will endeavor , on a voluntary basis, to reduce its
GHG emissions in the range of 7%-20% below the business as
usual (BAU) in energy and transport sectors in 2020, subject to
the level of international supports provided in the forms of
technology development and transfer, finance, and capacity
building for NAMAs preparation and implementation.”

CO2 counter-measures for low-carbon green growth
* Development of renewable and alternative energy sources

* Energy efficiency improvement in industries, buildings,
transportation and power generation
* Bio-fuels in transportation; and
* Environmentally sustainable transport system.
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การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศจากการ
ดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย (NAMAs)
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศในทุกกรณี พบว่า
• ถ้าประเทศไทยตั้งระดับการลดก๊าซ
เรือนกระจกไว้ที่ ไม่เกิน 20% จะไม่
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ GDP ของ
ประเทศ
• ถ้าประเทศไทยตัง้ ระดับการลดก๊าซฯ
ไว้ที่ 30% หรือมากกว่า จะมีผลทำ�ให้
GDP per capita ลดลง
• โดยทั่ ว ไปแล้ ว การลดก๊ า ซเรื อ น
กระจกที่ร้อยละ 20 จะส่งผลให้ค่า
GDP มีแนวโน้มลดลง แต่เนื่องจากมี
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล และระบบ
การผลิ ต พลั ง งานจะมี ก ารปรั บ ตั ว
เพื่ อ หาจุ ด สมดุ ล ใหม่ ใ นการผลิ ต ฯ
เมื่อมีมาตรการต่างๆ จึงทำ�ให้ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อค่า GDP
• กรณีการได้รับ Support จะไม่ส่ง
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ผลกระทบต่อค่า GDP และเศรษฐกิจ
มากนัก เนือ่ งจากมูลค่าการสนับสนุน
จากนานาชาติ (Internationally
Supported NAMAs) ที่จะได้รับ
มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ GDP
และเศรษฐกิจของประเทศ แต่จะ
ส่ ง ผลมากในสาขาที่ มี ค่ า Energy
Intensity สูง เนือ่ งจากถ้าประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ
(Internationally supported NAMAs) ทำ�ให้มีประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และมีศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่สูงขึ้น
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บทที่ 6

ก า ร ดำ � เ นิ น ก า ร ต่ อ ก า ร

ลดก๊าซเรือนกระจก
(NAMAs) ของประเทศไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(อบก.) ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ข้อมูลและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึ ก ษาได้ นำ � เสนอในการประชุ ม
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รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและคณะกรรมการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อ
เนื่องมาเป็นลำ�ดับ และในการประชุม
คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 10/2555 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบ
ให้ อบก. นำ � ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว
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เสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
รั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ ง สผ. ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำ�
เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อการ

แสดงเจตจำ�นง NAMAs ต่ออนุสัญญาฯ
แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 25 พ.ย. 2557 และ
ประเทศไทยได้แสดงเจตจำ�นง NAMAs
ต่อที่ประชุมอนุสัญญาสมัยที่ 20 แล้ว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา
ประเทศเปรู ดังแสดงในรูปที่ 6-1

รูปที่ 6-1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พล.อ.ดาว์
พงษ์ รัตนสุวรรณ) แสดงเจตจำ�นง NAMAs ต่อที่ประชุม อนุสัญญาฯ สมัยที่ 20 เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
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แ น ว ท า ง ก า ร
ดำ � เ นิ น ง า น ต่ อ
ก า ร ล ด ก๊ า ซ เ รื อ น กระจก
(NAMAs)
ข อ ง

ประเทศไทย

ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้เห็นถึงความจำ�เป็น
เร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไขและรั บ มื อ กั บ ผล
กระทบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยใน
ฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จึ ง จะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ ม เตรี ย ม
การรับมือ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
จากแนวโน้มและทิศทางดังกล่าว อบก.
เห็ น ว่ า การดำ � เนิ น การลดก๊ า ซเรื อ น
กระจกโดยการสนับสนุนภายในประเทศ
ประเทศไทยกระทำ�ได้บนพื้นฐานของ
แผนหรือมาตรการที่มีอยู่เดิม และจาก
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แผนหรือมาตรการเหล่านั้นบางส่วนได้
ดำ�เนินการไปบ้างแล้ว อาทิ การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในภาค
อุตสาหกรรม อาคารควบคุม และการ
ใช้ ไ บโอดี เซลและแก๊ ส โซฮอลในภาค
การขนส่ง เป็นต้น
เพื่อให้การดำ�เนินการนั้นสอดคล้องกับ
NAMAs ภายใต้อนุสัญญาฯ อบก. และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ได้ ห ารื อ และ
จัดทำ�ร่างการดำ�เนินงาน NAMAs ของ
ประเทศ เพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไป
ตามแนวทางที่ตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบ (Measurement, Reporting
and Verification : MRV) ผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ แสดงดังรูปที่ 6-2
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Domestically Supported NAMAs
คือการดำ�เนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆ ก็ตาม ที่มีความเหมาะสมตามบริบท
ของประเทศ การสนับสนุนการดำ�เนินการทั้งทรัพยากร เงินลงทุน เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร
นั้นมาจากภายในประเทศ
แนวทางการตรวจวัด สำ�หรับแนวทางกาMRV นั้นสามารถกระทำ�ได้ตามความเหมาะสมและ
รายงาน และทวนสอบ ความพร้อมของประเทศ สำ�หรับประเทศไทย NAMAs จะมีการดำ�เนิน
(MRV)
การในสองรูปแบบคือ
• NAMAs ในเชิงนโยบาย (Policy-based Mitigation Actions)
กระบวนการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบจะกระทำ�โดยหน่วย
งานเจ้าของแผนโดยจะวัด/ติดตาม/ประเมินตลอดจนรายงานผลการ
ดำ�เนินการตามแผนหรือมาตรการนัน้ ๆ ว่าจากการดำ�เนินการตามแผน
หรือมาตรการดังกล่าวในกรอบระยะเวลาทีก่ �ำ หนดแล้ว ก่อให้เกิดการ
ลดก๊าซเป็นไหร่
• NAMAs ในรูปแบบโครงการ (Project-based Mitigation Actions)
กระบวนการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบจะกระทำ�โดยหน่วย
งานเจ้าของโครงการโดยจะวัด/ติดตาม/ประเมินตลอดจนรายงานผล
การดำ�เนินโครงการนั้นๆ ว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วก่อให้เกิดการลดก๊าซเป็น
ไหร่
สำ�หรับการรายงานข้อมูลของ NAMAs ทัง้ สองรูปแบบ หน่วยงานดำ�เนิน
การจะรายงานผ่านกระทรวงที่สังกัด ไปยัง สผ. เพื่อรวบรวมและจัดทำ�
รายงานรายสองปี และรายงานแห่งชาติ เพือ่ สือ่ สารไปยังสำ�นักเลขานุการ
อณุสัญญาฯ ต่อไป โดย อบก. จะทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงาน Reporting
Quality Control (QC) โดยสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ เพื่อความถูก
ต้องของข้อมูลและเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำ�หนดหรือรูปแบบตาม IPCC
สำ�หรับร่างการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ สำ�หรับการดำ�เนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยนั้นจะกล่าวถึงต่อไป
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Internationally Supported NAMAs
การทำ� NAMAs ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้าน
เงินทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการเสริมสร้างศักยภาพนั้นสามารถทำ�ได้โดยผ่านช่องทาง
NAMA Registry หรือ จากการตกลงกันเองระหว่างประเทศผู้ให้และผู้รับการสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ในนามของหน่วยประสาน
งานกลางแห่งชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Focal Point) จะได้หารือ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องถึงกิจกรรมในการลดก๊าซฯ ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานนัน้ ๆ ในกรณี
ทีต่ อ้ งการรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ โดย สผ. จะดำ�เนินการสือ่ สาร ไปยังสำ�นักเลขาธิการ
อนุสญ
ั ญาฯ ทัง้ เพือ่ แจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุน หรือเพือ่ แจ้งรายละเอียดในการ
ดำ�เนินการในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากการตกลงกันเองระหว่างประเทศแล้ว
แนวทางการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) สำ�หรับการรับการสนับสนุนการทำ� NAMAs
นั้นจะเป็นไปตามข้อกำ�หนดของผู้ให้การสนับสนุน
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บทที่ 7

การตรวจวัด
รายงาน และ ทวนสอบ

สำ�หรับการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศไทย
การตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ
(Measurement, Reporting and
Verification: MRV) เป็นกระบวนการ
ทีใ่ ช้ในการพิสจู น์ผลของการลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกให้เ ป็นไปอย่างน่าเชื่อ
ถือ โปร่งใส ถูกต้อง สอดคล้อง สมบูรณ์
และสามารถเปรียบเทียบกันได้ เป็นกระ
บวนการที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการควบคู่
ไปพร้อมกับการดำ�เนินงานลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
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MRV ได้ ถู ก กล่ า วถึ ง ครั้ ง แรกในการ
ประชุ ม สมั ช ชารั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 13 ปี พ.ศ. 2550
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ได้
มีข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
งานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศในประเทศกำ�ลังพัฒนา และ
เชื้อเชิญให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาส่ง

ข้อมูลการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน

กระจกที่เหมาะสม หรือ Nation-

ally Appropriate Mitigation
Actions (NAMAs) ที่สามารถ

ตรวจวัด รายงานและทวนสอบได้
(MRV)

คำ�นิยามของ MRV
 การตรวจวั ด

(Measurement)
เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั้ ง เชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อติดตาม
การดำ�เนินงานและผลกระทบที่เกิด
จากการดำ�เนินงาน NAMAs
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 การรายงาน

(Reporting) เป็นการ
รายงานข้อมูลจากการตรวจวัดทีเ่ ชือ่
ถือได้เพือ่ แสดงข้อมูลให้แก่ผใู้ ช้ขอ้ มูล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือ
ระดับประเทศ ภายใต้รูปแบบที่เป็น
ทางการ
 การทวนสอบ (Verification) เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
รายงานนัน้ สะท้อนปริมาณการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง
วัตถุประสงค์ของระบบ MRV คือ เพื่อ
ติ ด ตามประเมิ น ความก้ า วหน้ า และ
ผลกระทบของการดำ�เนินงาน NAMAs
และเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง การ
ออกแบบนโยบายและการดำ�เนินงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งทำ�ให้ทราบถึงความต้องการการ
สนับสนุนและที่ได้รับแล้วของประเทศ
ในส่ ว นวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ นานาชาติ
ของระบบ MRV เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการ
นับซำ � ของปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่
ลดได้ และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศมี
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับ
ประชาคมโลก ทั้งนี้ การพัฒนาระบบ
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MRV สำ�หรับการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ มีตั้งแต่
ระดับเป้าหมายชาติ (National based
MRV) ระดั บ นโยบายหรื อ โปรแกรม
(Policy or Programme based MRV)
หรือระดับโครงการ (Project based
MRV) ขึ้นกับระดับของ NAMAs และ
เป็นการสนับสนุนจากภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ

Domestically Supported Nationally Appropriate Mitigation Actions
by Developing Countries Parties)
โดยเชิญชวนให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาใช้
แนวทางทัว่ ไปฯ ดังกล่าวบนพืน้ ฐานของ
ความสมัครใจ และขอให้ประเทศพัฒนา
แล้วให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิค
และการเสริมสร้างศักยภาพ แก่ประเทศ
กำ�ลังพัฒนาที่สนใจ

ในระยะต่อมา ที่ประชุมอนุสัญญาฯ ได้
มีการพัฒนาและพิจารณาแนวทางทัว่ ไป
ของระบบ MRV อย่างต่อเนื่อง จนถึง
คราวประชุมอนุสัญญาฯ สมัยที่ 19 ปี
พ.ศ. 2556 มีขอ้ ตัดสินใจ (Decision 21/
CP.19) ให้การรับรองต่อแนวทางทั่วไป
สำ�หรับการตรวจวัด รายงาน และทวน
สอบ ของการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ ที่ได้รับ
การสนับสนุนภายในประเทศ (General
Guidelines for Domestic Measurement, Reporting and Verification of

ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 19
ได้รับรองแนวทางทั่วไปของ General
Guidelines for Domestic Measurement, Reporting and Verification of Domestically Supported
Nationally Appropriate Mitigation
Actions by Developing Countries
Parties) เป็นดังนี้
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รายละเอียดของแนวทางทั่วไปฯ ที่ COP19 รับรอง
A. หลักการ
1. เป็นแนวทางทั่วไป เป็นไปโดยความสมัครใจ เน้นในทางปฏิบัติ ไม่เป็นข้อกำ�หนด ไม่
ก้าวก่าย เป็นไปตามความต้องการของประเทศ โดยคำ�นึงถึงสภาพการณ์และลำ�ดับ
ความสำ�คัญของประเทศ เคารพต่อความหลากหลายของการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ (NAMAs) ตระหนักถึงระบบการวัด รายงาน และทวน
สอบ ภายในประเทศที่มีอยู่เดิม และส่งเสริมวิธีการที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพต้นทุน
B. วัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้แนวทางทั่วไป สำ�หรับการใช้อย่างสมัครใจ โดยภาคีประเทศ
กำ�ลังพัฒนา บนพื้นฐานของหลักการที่ตกลงกันข้างต้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ภายในประเทศของ NAMAs ที่ได้รับการสนับสนุน
ภายในประเทศ
C. การยอมรับ การใช้ และการรายงาน เกี่ยวกับการตรวจวัดและทวนสอบ แผนงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ
3. ประเทศกำ�ลังพัฒนาได้รับการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ การจัดรูปแบบ หรือระบบ
ภายในประเทศที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึง ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบวิธีการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ดั หาได้ภายในประเทศ เพือ่ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ไม่เช่นนัน้
รัฐภาคีประเทศกำ�ลังพัฒนาอาจต้องการจัดตั้งกระบวนการ รูปแบบการจัดการ หรือ
ระบบ สำ�หรับการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ ภายในประเทศ สำ�หรับ NAMAs
ที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศขึ้นโดยสมัครใจ
4. ประเทศกำ�ลังพัฒนาอาจจะบ่งชีถ้ งึ วิธกี ารทัว่ ไปทีน่ �ำ มาใช้ โดยคำ�นึงถึงสภาพการณ์ของ
ประเทศ ความสามารถ และลำ�ดับความสำ�คัญในประเทศ :
(a) จัดตั้ง เมื่อเหมาะสม และ/หรือ เป็นที่ยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบัน
หน่วยงาน รูปแบบการจัดการ และระบบ ทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบ ของ NAMAs
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(b) ตรวจวัด NAMAs ที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ ซึ่งรวมถึง การรวบรวม
และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและจัดหามาได้ และเอกสารบันทึก
ระเบียบวิธีการต่างๆ
(c) ทวนสอบ NAMAs ที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศ ซึ่งรวมถึง การใช้ผู้
เชี่ยวชาญภายในประเทศ โดยใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ ดังนั้น
จึงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพต้นทุนของกระบวนการทวนสอบ

อบก. ได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล การศึ ก ษา
ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย แล้วพบว่ารูปแบบ NAMAs
ของประเทศไทยที่ เ สนอต่ อ สำ � นั ก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ มีลักษณะเป็น
แบบ Policy or Programme based
NAMAs จึ ง ได้ นำ � ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมา
ประกอบการพิจารณาจัดทำ� (ร่าง) การ
ดำ�เนินงานระบบตรวจวัด รายงาน และ
ทวนสอบ (MRV System) ร่ ว มกั บ
กระทรวงพลังงาน เพือ่ รองรับการดำ�เนิน
งานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศในภาคพลั ง งาน ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนในประเทศ โดยยึดหลักการ
ตาม General Guidelines for Domestic Measurement, Reporting
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กระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะทำ�งานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ
ของกระทรวงพลังงาน โดยมีผบู้ ริหารจากกระทรวงพลังงานเป็นประธาน สำ�นักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กรมเชือ้
เพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
(สกพ.) บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และ อบก. ร่วมเป็นคณะทำ�งานในการพัฒนาระบบ
MRV ทัง้ นี้ กระทรวงพลังงานและ อบก. ได้รว่ มกันพัฒนาแนวทางการตรวจวัด รายงานและ
ทวนสอบขึ้น โดยได้มีการประชุมหารือพัฒนาแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเสนอต่อ

ต่อมาคณะทำ�งานประสานงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของกระทรวง
พลังงาน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการความสำ�คัญของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโลกกับบทบาทของกระทรวงพลังงาน และได้มกี ารนำ�เสนอ ร่าง การดำ�เนิน
งานระบบการตรวจสอบรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) ในภาคพลังงาน เพือ่
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอ ในการปรับปรุง
ร่างการดำ�เนินงานระบบ MRV ดังกล่าว เพือ่ ให้เป็นแนวทางทีค่ วามสอดคล้องกับ การ
ดำ�เนินงานของกระทรวงพลังงาน
โดยมีการแบ่งข้อมูลที่ชัดเจนดังนี้
(1) ร่าง โครงสร้างในการดำ�เนินงาน MRV และ
(2) ร่าง แนวทางการดำ�เนินงาน MRV
อบก. ได้นำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม มาปรับปรุงเป็น (ร่าง)
การดำ�เนินงาน MRV สำ�หรับ NAMAs ภาคพลังงาน ซึง่ ประกอบไปด้วย (ร่าง) โครงสร้าง
ในการดำ�เนินงาน MRV และ (ร่าง) แนวทางการดำ�เนินงาน MRV
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1. (ร่าง) โครงสร้างในการดำ�เนินการ MRV
หน่วยงานหลัก ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการ MRV สำ�หรับ NAMAs ภาคพลังงาน ได้แก่
1) สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน (สกพ.)
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
3) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
การกำ�หนดหน้าทีข่ องหน่วยงานทีจ่ ะรับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนการตรวจวัด (M)
การรายงาน (R) และการทวนสอบ (V) นั้น จะพิจารณาจาก มาตรการต่างๆ ที่เสนอ
ใน NAMAs ซึง่ กระบวนการ MRV จะยึดแนวทางการดำ�เนินการของกระทรวงพลังงาน
เป็นหลักในการปฏิบตั ิ ภายใต้การดำ�เนินการตาม มาตรการ 4 มาตรการ ของกระทรวง
พลังงาน (ดังรูปที่ 7-1) คือ
1) การผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำ�หน่ายเข้าระบบสายส่ง
2) การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
3) การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ภายในอาคาร
4) การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

2. (ร่าง) แนวทางการดำ�เนินการ MRV
การดำ�เนินการ MRV จะเป็นไปตามแนวทางและวิธกี ารทีก่ �ำ หนดอยูใ่ น Methodology
(ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา) ในการคำ�นวณเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
จากการดำ�เนินการใน 4 มาตรการ (รายงานข้อมูลรายเดือน รอบปีปฏิทินละ 1 ครั้ง
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เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี) ตามที่ปรากฏใน NAMAs ภาคพลังงาน ได้แก่
1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำ�หน่ายเข้าระบบสายส่ง
2. การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

3. บทบาทของหน่วยงานรองรับการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
แบบ NAMAs
การดำ�เนินงาน NAMAs จะต้องมีการจัดเตรียมหน่วยงานเพื่อรองรับและกำ�หนด
บทบาทและหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็น
ไปอย่างสอดคล้องกัน
จากการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานหลักที่มีความเหมาะ
สมต่อการดำ�เนินงาน NAMAs ในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 หน่วยงานหลัก (ดัง
ตารางที่ 7-1) ได้แก่
• สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.) ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และ Energy auditor
• นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ
• เจ้าของโรงงาน/อาคาร
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ตารางที่ 7-1: บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานต่างๆ ในการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
แบบ NAMAs
หน่วยงาน

บทบาท

สผ.

• เป็นหน่วยงานประสานกลางของประเทศ (National Focal Point) ซึ่งจะ
ทำ�หน้าที่เป็นผู้อนุมัติโครงการ NAMAs (NAMAs Approver) ตามกลไก
ระบบลงทะเบียน NAMAs (NAMA Registry System) ของ UNFCCC
และจัดทำ�ระบบลงทะเบียน NAMAs หรือ NAMAs Registry ของประเทศ
และนำ�ข้อมูลไปจัดทำ�รายงานราย 2 ปี (BUR) เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

สนพ.

• จัดทำ�แผน Energy Efficiency Action Plan (EEAP) 20 ปี ซึ่งสามารถนำ�
มาเป็นกรอบแนวทางการจัดทำ� NAMA Projects ด้าน EE
• รวบรวมภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดของกระทรวงพลังงานและสรุปผลการ
ดำ�เนินงาน

พพ.

• เป็นผูร้ วบรวมข้อมูลด้านการใช้และการประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ข้อมูลส่วนนีจ้ �ำ เป็นสำ�หรับการนำ�มาคิด/ทบทวน Baseline การปล่อย GHG ในกรณีที่ยังไม่นำ�มาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้
• ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและกำ�กับการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยดำ�เนินการผ่านมาตรการส่งเสริม และมาตรการ
บังคับทางกฎหมายที่มีอยู่

อบก.

• จัดทำ� methodology ในการคำ�นวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้จาก
โครงการ ทั้งนี้ อาจช่วยในการกำ�หนด Methodology เพื่อคำ�นวณการลด
ก๊าซเรือนกระจกในโครงการ NAMAs EE
• มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญด้านการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก ดังนั้น จึงสามารช่วยในการพิจารณา NAMAs ระดับโครงการ
(NAMA Projects) ได้โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development)
• เป็นผู้สรุปผลและทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ
กระทรวงพลังงาน
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หน่วยงาน

บทบาท

ESCO/Energy • ทำ�หน้าที่ตรวจวัดและตรวจสอบการใช้พลังงานในโรงงาน/อาคาร
Auditor
นักวิชาการ/ • สามารถร่วมให้ค�ำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ
NAMA EE ได้
เจ้าของ
• สนับสนุนการดำ�เนินงานตามนโยบายภาครัฐ
โรงงาน/อาคาร

โดยสรุป ประเทศไทยได้มีการแสดงเจตจำ�นงการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ต่อสำ�นักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ แล้ว และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบ MRV เพื่อรองรับกับการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่
จะเกิดขึ้น
โดยต้องพัฒนาระบบ MRV ตามหลักการแนวทางทัว่ ไป สำ�หรับการตรวจวัด รายงาน
และทวนสอบ ของการดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ ทีไ่ ด้
รับการสนับสนุนภายในประเทศ (General Guidelines for Domestic Measurement, Reporting and Verification of Domestically Supported
Nationally Appropriate Mitigation Actions by Developing Countries
Parties) ของอนุสัญญาฯ ที่เป็นไปโดยความสมัครใจ ที่คำ�นึงสถานการณ์และลำ�ดับ
ความสำ�คัญของประเทศ และบนพื้นฐานของระบบเดิมของประเทศที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้
เป็นการเพิ่มภาระของประเทศมากนัก
ทัง้ นี้ กระบวนการดำ�เนินงานระบบ MRV จะประสบความสำ�เร็จได้จ�ำ เป็นจะต้องได้รบั
ความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของนโยบายหรือมาตรการเข้ามาเป็นกลไกหลัก เสริม
ด้วยหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานภาควิชาการ และการมีส่วนร่วม
ของภาพเอกชนและประชาชน
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NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS

สรุปขั้นตอนการดำ�เนินงาน MRV สำ�หรับ
Domestic Mitigation Actions ภาคพลังงาน
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การดำ�เนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

อภิธานศัพท์และคำ�ย่อ
AAU
AGBM
AWG-KP

Assigned Amount Unit
Ad hoc Group on the Berlin Mandate
Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties
under the Kyoto Protocol
AWG-LCA Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention
BAU
Business as Usual
CBDR
Common But Differentiated Responsibilities
CDM
Clean Development Mechanism
CERs
Certified Emission Reductions
CMP
The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
to the Kyoto Protocol
COP
The Conference of the Parties to the UNFCCC
ERU

Emission Reduction Unit

ET

Emission Trading

ICA

International consultation and analysis

ICSU

International Council of Scientific Unions
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NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JI

Joint Implementation

MRV

Measuring, Reporting and Verification

NAMAs

Nationally Appropriate Mitigation Actions

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNEP

United Nations Environment Programme

WMO

World Meteorological Organization

กต.

กระทรวงการต่างประเทศ

สนพ.

สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พพ.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สนข.

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สผ.

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบก.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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