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Presentation outline

Part 1: Future External Environment

 แนวโนม้ ภารกิจลดกา๊ซฯ ในประเทศก าลงัพฒันาจะเพ่ิมข้ึน

Part 2:  สิ่งท่ีประเทศไทยตอ้งเตรยีมการในอนาคต
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ประเทศ

พฒันา

แลว้
Developed 

countries

ประเทศ

ก าลงั

พฒันา
Developing 

countries

US

• No target
• ลดกา๊ซเรือนกระจก
ตามศกัยภาพ 

• ได้รบั Support จาก
ประเทศพฒันาแล้ว

Kyoto Protocol’s  
1st Commitment 

Period  
(From 2008 – 2012)
~5% reduction of 
1990 emission

Kyoto Protocol’s  2nd

Commitment  Period 
1 Jan 2013 – to xxxx (2017 or 2020)

Developing countries’ NAMAs
•Encouraged  to submit NAMAs
• มีแผนการลดกา๊ซฯ (NAMAs) บน
พืน้ฐานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ไดร้บั Support 
และน าไปสูก่ารลดก๊าซฯ จาก BAU ใน
2020 โดยการลดกา๊ซฯ/แผนตอ้ง MRVได้

•ตัง้ระบบ Registry
•จดัท าและส่งรายงาน Biennial Update 

Report (BUR) และรองรบักระบวนการ 
ICA ท่ีจะวิเคราะหร์ายงาน BUR  

Developed countries’
mitigation targets (pledges)

• Need -25 -40% reduction (NOW -13-17%)
• Comparability of efforts (??)
• กระบวนการ Intl. Assessment & Review
• จดัท าและส่งรายงาน Biennial Report (BR)

2008 2012 2020

1.1  จะมีการเจรจา “จดัท าขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

       ท่ีมีผลทางกฎหมาย” ใชก้บัทกุประเทศ ภายหลงัปี 2020
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บงัคบัใช้
• พิธีสาร  หรือ 
• ตราสารกฎหมาย หรือ 
• ข้อตกลงท่ีมีผลทาง
กฎหมาย

ซ่ึง applicable to
all Parties
 เริม่เจรจาในปี 2012 ภายใต ้

Ad-hoc Working Group on 
Durban Platform for 
Enhanced Action 

 ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2015
 รบัรองโดย COP 21 
 เพื่อมีผลบงัคบัใข้                  
นับจากปี 2020
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1. ตกลงวา่ (agree) ประเทศก าลงัพฒันาจะด าเนนิการ

ลดกา๊ซเรอืนกระจก (Nationally Appropriate Mitigation Actions : 

NAMAs) 

 ในบรบิทของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 โดยไดร้บัการสนบัสนุน ทางเทคโนโลย ีการเงนิ และการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ 

 เพือ่มุง่หมายใหบ้รรลกุารลดกา๊ซฯ ลงจากการปลอ่ยตามปกต ิภายใน
ปี พ.ศ.2563 (aimed at achieving a deviation in emissions 
relative to ‘business as usual’ emissions in 2020)

COP 16 (Cancun Agreement) : สาระส าคญั ดา้นการ

ลดกา๊ซเรอืนกระจก ของประเทศก าลงัพฒันา



2. ยกระดบั ดา้นการรายงาน ในรายงานแหง่ชาตขิองประเทศก าลงัพัฒนา 
ดงันี้

1) ควรจดัสง่ รายงานแหง่ชาต ิทกุ 4 ปี

2) ควรจดัสง่ รายงานราย 2 ปี (Biennial Update Report : BUR) 
ทีป่ระกอบดว้ย 

• ขอ้มลูบญัชกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ

   (National GHG Inventories)

• ขอ้มลูการด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจก 

• ขอ้มลูการสนับสนุน (support) ทีไ่ดรั้บจากตา่งประเทศ

 

COP 16 (Cancun Agreement) : สาระส าคญั ดา้นการ

ลดกา๊ซเรอืนกระจก ของประเทศก าลงัพฒันา



3. กจิกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจกทีส่นบัสนนุภายในประเทศ   
(Domestically-supported mitigation actions) 

ใหม้กีารตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ภายในประเทศ ตาม 
General MRV Guidelines ทีจ่ะพัฒนาขึน้

4. กจิกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุระหวา่งประเทศ 
(Internationally-supported mitigation actions) 

ใหม้กีารตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ภายในประเทศ และ
เป็นไปตาม International MRV Guidelines ทีจ่ะพัฒนาขึน้ภายใตอ้นุสญัญา

COP 16 (Cancun Agreement) : สาระส าคญั ดา้นการ

ลดกา๊ซเรอืนกระจก ของประเทศก าลงัพฒันา



COP ตดัสินใจท่ีจะพิจารณาจดัตัง้กลไกสนบัสนนุ

1 or more 
“Market-based Mechanism”
to enhance the cost-effectiveness 

of, and to promote mitigation 
actions

1 or more 
“Non-market-based 

Mechanism” to enhance the cost-

effectiveness of , and to promote 
mitigation actions
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5. จะพิจารณาจดัตัง้ กลไกสนบัสนนุการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

ในลกัษณะท่ีเป็น Market-based Mechanism และ

Non-market-based Mechanisms



แนวโนม้ ภารกิจลดกา๊ซฯ (mitigation) และการรายงาน (reporting) 

กา๊ซเรอืนกระจก  ในประเทศก าลงัพฒันา จะเพ่ิมมากข้ึน

Nat. Communication
International 

offsetting/ 
Market mech.

ประเทศก าลงัพฒันา ส่งแผนลดกา๊ซฯ NAMA 
(Mitigation Pledge)

Domestically 
supported 

NAMA

Int’nationally
supported 

NAMA

General MRV 
Guidelines

International 
MRV 

Guidelines

Record 
domestically 

supported 
NAMA for 

“recognition”

Record NAMA 
seeking 

“international 
support”

Registry
(web-based)

 Record NAMAs 
 Facilitate 

matching

MRV according 
to int. market 

mech. rules (?)

MRV of mitigation actions

Biennial 

Update 

Report 

(BUR)

GHG Reporting

Support 
needs & 
received

Mitigation 
actions

National 
GHG 

Inventory

International 
Consultation 
and Analysis

(ICA) of BUR
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สิ่งท่ีประเทศไทยตอ้งเตรยีมการรองรบัในอนาคต

เตรียมเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใต้ AWG-DP ท่ีมีวตัถปุระสงคใ์ห้มีข้อตกลงท่ีมีผลผกูพนั
ทางกฎหมาย ส าหรบับงัคบัใช้กบัทกุประเทศ ภายหลงัปี 2020

พิจารณาจดัท า แผนการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ หรือ NAMAs ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานโดยสมคัรใจ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดกา๊ซเรือนกระจก ต า่กว่า การปล่อยจาก
ธรุกิจปกติ (deviation from business as usual) ซ่ึง NAMAs เป็นไปในลกัษณะท่ีตรวจวดัได้ 
รายงานได้ และประเมินทวนสอบ (MRV) ได้ รวมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน

ยกระดบั “การรายงานผลด้านกา๊ซเรือนกระจก”  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจดัท า BUR

 “รายงานบญัชีกา๊ซเรือนกระจกแห่งชาติ” (National GHG Inventory : NI) และ 

 “รายงานผลการลดกา๊ซเรือนกระจก” (Reporting on mitigation outcomes) 

อย่างเป็นระบบและครอบคลมุทกุสาขา

เตรียมการวางรปูแบบ เพ่ือรองรบัการด าเนินงานลดกา๊ซฯ  NAMA, ระบบ MRV, Registry

พฒันาให้เกิด ตลาดคารบ์อนในประเทศไทย (Domestic Carbon Market)  มาตรการและ 
แรงจงูใจต่างๆ รวมทัง้ สร้างกลไกสนับสนุนกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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• เพราะ.. ผ ูค้นเริม่ต่ืนตวัมากข้ึนในประเทศต่างๆ

• เพราะ.. มีแรงกดดนัใหเ้ราตอ้งรว่มมือลดกา๊ซฯ 

เพ่ิมมากข้ึน    

 มีการม ุง่เนน้ใหเ้กิด low carbon emission ทัง้ใน

ภาคการผลิตสินคา้ และบรกิาร  

แลว้ท าไม เราตอ้งท า ?



ทีม่า  SPM โดย IPCC, 2005

ลองคิดดวู่า เราจะแสวงหาโอกาสจากวิกฤติ

ผลกระทบ climate change ไดอ้ยา่งไร 

   ข้ึนอย ูก่บัเรามองหาโอกาสนัน้เช่นไร ?  



 โดยสรปุ : สิ่งท่ีธรุกิจควรตอ้งท า ไดแ้ก่

1. ร ูจ้กัตวัเอง “ขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซฯ”+ ร ูจ้กัค ู่แข่ง
 Corporate Carbon Footprint 

 GHG inventory/ GHG accounting

 Product Carbon Label

2. ธรุกิจท่ีปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสงู ตอ้งคิดถึงแผนการลงทนุ แผน

ธรุกิจในอนาคต แบบคารบ์อนต ่า (Incorporate climate change into 

business decision)

3. พฒันา จดัท า ด าเนินการ “เป้าหมาย/แผนลดกา๊ซเรอืนกระจก”

4. ศึกษาวิจยั เพ่ือหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ท่ีปลอ่ยคารบ์อนต ่า

(Research for low carbon products and services)  



Thank you for your attention 

www.tgo.or.th 


