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Result B

นิยามของ RBCF 

 ปัจจุบันการสนับสนุนด้านการเงินหรื
สนับสนุนเงินลงทุนในการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก การซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
Result Based Climate Finance หรือ 
การพัฒนามาจากการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบเดิมๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการช่วยเหลือ 
และเชื่อมโยงการให้เงินสนับสนุนกับการวัดผลท่ีได้จากการดําเนินการ

รูปท่ี 1 แนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนด้านสภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

Result Based Climate Finance คืออะไร 
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สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การสนับสนุนด้านการเงินหรือกลไกการเงินเพ่ือสภาพภูมิอากาศมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการ
สนับสนุนเงินลงทุนในการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก การซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

หรือ RBCF ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกการเงินเพ่ือสภาพภูมิ
การพัฒนามาจากการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบเดิมๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการช่วยเหลือ 
และเชื่อมโยงการให้เงินสนับสนุนกับการวัดผลท่ีได้จากการดําเนินการ  

แนวทางการจ่ายเงินสนับสนุนด้านสภาพภูมิอากาศ 

เรียบเรียงโดย 
พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ 

สํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

สภาพภูมิอากาศมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการ
สนับสนุนเงินลงทุนในการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก การซ้ือคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกการเงินเพ่ือสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงได้มี
การพัฒนามาจากการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบเดิมๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการช่วยเหลือ 
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จากรูปท่ี 11 แสดงให้เห็นความหลากหลายของแนวทางการให้เงินสนับสนุนด้านสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีท้ัง
การจ่ายเงินสนับสนุนล่วงหน้า และการจ่ายภายหลัง ความเข้มข้นของระเบียบวิธีการหรือมาตรฐานท่ีใช้ รวมท้ัง
ความเข้มข้นของการทวนสอบจะมีความแตกต่างกันออกไป 

ผู้เชี่ยวชาญได้มีการระบุลักษณะท่ีสําคัญของ RBCF ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การจ่ายเงินมักจะจ่ายภายหลังโดยผูกให้มีความเชื่อมโยงกับการบรรลุผลตามท่ีได้มีการตกลงกันไว้ 
2. การจ่ายเงินมีลักษณะเป็นการให้รางวัล เชื่อมโยงกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3. การบรรลุผลการดําเนินงานต้องมีการทวนสอบผลโดยผู้ประเมินภายนอก 

แม้ว่ามีการให้คําจํากัดความ RBCF ท่ีหลากหลาย และไม่มีข้อกําหนดถึงรูปแบบท่ีชัดเจน แต่ในภาพกว้าง
อาจหมายถึงการให้เงินสนับสนุนแก่กิจกรรมท่ีลดก๊าซเรือนกระจกหรือช่วยในการปรับตัวจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้การสนับสนุนอาจดําเนินการในหลายรูปแบบ2 เช่น 

- การจ่ายเงินตามผลผลิตท่ีได้มีการตกลงกันไว้ (เช่น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จํานวนของ
หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนท่ีเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง) 

- การจ่ายเงินในอัตราคงท่ีสําหรับทุกหน่วยท่ีมีการซ้ือ (เช่น จํานวนเตาหุงต้ม) 
- การอุดหนุนเพ่ือการรับประกันราคาข้ันตํ่า (เช่น การสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และ

การสนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับ Feed in Tariff) 
เม่ือพิจารณากลไกและโครงการต่างๆท่ีเคยมีการดําเนินการและอยู่ระหว่างการดําเนินการก็พบว่าเป็น

ลักษณะของ RBCF ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้จากกลไกยืดหยุ่น
ภายใต้พิธีสารเกียวโตโดยเฉพาะกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด หรือ CDM (Clean Development Mechanism) 
รวมท้ังกลไก REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing 
Countries)  

CDM 

CDM เป็นกลไกท่ีระบุอยู่ในมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต กลไกนี้เป็นการดําเนินโครงการร่วมกันระหว่าง
ประเทศในภาคผนวกท่ี I3 และประเทศนอกภาคผนวกท่ี I4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จะต้องผ่านการตรวจวัด
และรับรอง เรียกว่า CER (Certified Emission Reduction) CDM มีวัตถุประสงค์หลัก คือเพ่ือช่วยให้ประเทศใน

                                           
1  Carsten, W., et al., 2015 
2  Venkata, P., 2016 
3 ประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี I (Annex I Parties) คือ ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะต้องเป็นผู้นําในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 43 ประเทศ 
4 ประเทศนอกภาคผนวกท่ี I (Non-Annex I Parties) คือประเทศกําลังพัฒนาภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ขณะนี้มี 154 ประเทศ  
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กลุ่มภาคผนวกท่ี I สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกรณี และช่วยให้ประเทศนอกภาคผนวกท่ี I บรรลุการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

ลักษณะสําคัญของ CDM คือเป็นการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกแบบรายโครงการ โดยปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดได้ (Emission reductions) จะคิดเทียบกันระหว่างค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานของ
โครงการ (Baseline emissions) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ (Project emissions) 

ในส่วนของ CDM จะพบว่าเป็นการดําเนินการลักษณะ RBCF ในประเด็นสําคัญ5 ได้แก่ 
- การจ่ายเงินข้ึนอยู่กับการส่งมอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ 
- ผู้พัฒนาโครงการสามารถออกแบบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกได้เอง 
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ต้องผ่านการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก (Designated 

Operational Entity: DOE) ก่อนท่ีจะสามารถนําเครดิตไปขายได้ 

REDD+ 

REDD คือ นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนภายใต้อนุสัญญา UNFCCC ประเด็นเรื่อง 
REDD มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยมีการเสนอเข้าสู่เวทีเจรจาของ UNFCCC ในปี พ.ศ.25486 จากนั้นในการ
ประชุมปี พ.ศ. 2553 ได้มีการขยายขอบเขตเป็น REDD+ โดยเพ่ิมเรื่องการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าอย่างยั่งยืน 
และการเพ่ิมแหล่งกักเก็บ REDD+ ได้ถูกออกแบบเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมความพร้อม (Readiness)   
2) ระยะดําเนินการ (Implementation) และ 3) การจ่ายเงินตามผลการดําเนินการ (Results-based 
payments) เพ่ือช่วยให้ประเทศเกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่า
ไม้ ซ่ึงนําไปสู่การซ้ือขายเครดิตในตลาดคาร์บอนได้   

 ภายใต้ UNFCCC นอกจาก CDM และ REDD+ หลักการของ RBCF ยังถูกพิจารณาโดย Green 
Climate Fund (GCF) ในการให้มาตรการจูงใจในการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 

 นอกจากการดําเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ แล้ว  RBCF ยังได้มีการดําเนินการภายใต้โครงการหรือ
โปรแกรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น 

Carbon Mechanism REDD+ Non-REDD+ /Non Carbon 
BioCarbon Fund 

 

Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF) 

 

Global Energy Transfer Feed-in 
Tariffs Programme (GET FiT) 

                                           
5 Vivideconomics, 2013 
6 http://www.onep.go.th/library/index.php 
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Carbon Mechanism REDD+ Non-REDD+ /Non Carbon 
Pilot Auction Facility (PAF) 

 

Norway’s International Climate 
and forest initiative (NICFI) 

International Energy and Climate 
Initiative-Energy+ 

 
The carbon initiative for 
development (Ci-Dev) 

 

Guyana REDD-plus Investment 
Fund (GRIF) 

KfW performance based climate 
finance facility (PBCFF) 

Prototype carbon fund (PCF)  N2O initiative by German 
Government 

  Nordic Climate Facility (NCF) 

 
  R4 Ethiopia Focus on the 

“insurance for work” component 
  Energising Development (EnDev) 

 
  NDRC HFC-23 subsidy program 

 

ตัวอย่างโครงการ/โปรแกรม RBCF 

The Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation (PAF) 

 โครงการ PAF เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 2014 มีงบประมาณรวม 53 ล้านเหรียญสหรัฐ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการซ้ือปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ผ่านการประมูลเพ่ือให้เจ้าของโครงการมีความม่ันใจในเรื่องราคาของเครดิต และช่วยให้
กองทุน PAF มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (ลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดต่อเงินลงทุน) ตัวชี้วัดของโครงการ 
คือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โครงการท่ีสามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นโครงการ CDM ประเภทการลดก๊าซ
มีเทนท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ แต่ใน Phase 3 ของการประมูลเม่ือต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 กลุ่มเป้าหมายเป็น
โครงการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก ท้ังนี้ภายใต้ PAF โครงการจะต้องสามารถ
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ตรวจวัดได้โดยใช้มาตรฐาน CDM, VCS7 หรือ GS8 ในการจ่ายเงินจะมีการจ่ายเงินให้ต่อเม่ือผลการลดก๊าซเรือน
กระจกได้รับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก ข้ันตอนการดําเนินการของ PAF แสดงดังรูป 

 

 

 

Norway’s International Climate and forest initiative (NICFI) 
 นอร์เวย์มีความต้ังใจในการสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีอยู่ใกล้กับ
พ้ืนท่ีป่าผ่านกลไก REDD+ โดยต้ังงบสนับสนุน 3 พันล้าน NOK ต่อปี นับจากปี ค.ศ. 2008 ถึงปัจจุบันมีประเทศท่ี
ได้รับการสนับสนุนแล้ว จํานวน 11 ประเทศ และยังมีองค์กรต่างๆท่ีได้รับการสนับสนุน โดยเป็นการสนับสนุนใน
ส่วนของการเตรียมความพร้อม การดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทําลายป่า และการซ้ือ
คาร์บอนเครดิต 

RBCF for cooking stoves 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ คือการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน และการป้องกันการเกิดอนุภาคหรือผงเขม่าท่ีเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ต่างๆ (Black 
carbon) รวมท้ังการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน ความเท่าเทียมทางเพศและสุขภาพ ตัวชี้วัดของโครงการ คือร้อย
ละของครัวเรือนท่ีใช้เทคโนโลยีและเชื้อเพลิงท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลการจัดซ้ือต้องใช้วิธีการท่ีสามารถ
แปลงตัวชี้วัดให้อยู่ในรูปของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ความเท่าเทียมทางเพศและสุขภาพ จะต้องสามารถ
ตรวจวัดผลได้ 
Energising development 

 โครงการ Energising development มีเป้าหมายในการสนับสนุนภาคเอกชนในการส่งมอบบริการด้าน
พลังงานท่ีทันสมัยไปยังท่ีขาดแคลนเพ่ือพัฒนาตลาดพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์ (Decentralised) โครงการ
นี้มีงบประมาณท้ังสิ้น 40,000,000 GBP ระยะเวลาสําหรับการพัฒนาโครงการและดําเนินการรวม 4 ปี ประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ เตาหุงต้มในประเทศลุ่มแม่น้ําโขง 
(กัมพูชา ลาว และเวียดนาม)   

                                           
7 VCS คือ Verified Carbon Standard 
8 GS คือ Gold Standard 
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Ci-Dev ERPA pre-finance fund 

 โครงการนี้เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 2014 โดยมีงบประมาณรวม 123 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นโครงการท่ีรับซ้ือ
คาร์บอนเครดิตท่ีราคาคงท่ีเพ่ือสนับสนุนโปรแกรมการใช้พลังงานท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 
ท้ังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ CDM แบบแผนงานโครงการ หรือ PoA มีรูปแบบการให้การสนับสนุนแบบ Pre-
finance เพ่ือช่วยในเรื่องของเงินลงทุนดําเนินโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของ RBCF9 

 ในการดําเนินการลักษณะ RBCF อาจมีอุปสรรค/ความท้าทายต่างๆ ซ่ึงมีแนวทางในการแก้ปัญหา แสดง
ดังตาราง 

อุปสรรค/ความท้าทาย แนวทางการแก้ปัญหา 
- การกําหนด Baseline และการพิจารณา Additionality 
- ความเข้มข้นของการ MRV และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
- การเข้าถึงการให้เงินสนับสนุนล่วงหน้า (Up-front financing)  
- ความน่าเชื่อถือของการจ่ายเงิน 

- การออกแบบกลไก 
- ความเหมาะสมของ RBCF 
- การประสานกับผู้ให้เงินสนับสนุน 

- ศักยภาพของหน่วยงาน เนื่องจากความเสี่ยงจะอยู่ท่ีหน่วยงาน 
ดําเนินการ 

- ประสบการณ์ด้าน Climate finance ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 

 
บทสรุป 
 จากข้อมูลจะพบว่า RBCF มีความหลากหลายของรูปแบบมาก และมักเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งใน
โปรแกรมท่ีมีความซับซ้อน ในการพิจารณาให้เงินสนับสนุนมักเป็นการพิจารณา “ผลผลิต” ท่ีได้จากการดําเนินการ 
และอาจมีการพิจารณาดัชนีคุณภาพอ่ืนๆประกอบด้วย ในการพิจารณาเลือกใช้ RBCF เป็นกลไกการเงินเพ่ือ
สนับสนุนเรื่องสภาพภูมิอากาศ ควรต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

-  รูปแบบโปรแกรมและวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน 
-  วัตุประสงค์ต้องสามารถแปลงออกมาเป็นตัวชี้วัดได้ 
-  ผู้รับต้องมีศักยภาพในการดําเนินการ เนื่องจากความเสี่ยงจะอยู่ท่ีผู้รับการสนับสนุน 
-  สามารถตรวจวัดพิสูจน์ผลได้ เพ่ือนําไปสู่การเบิกจ่ายเงิน 

 

 

                                           
9 Tom, E., 2016 
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