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ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) 

 
 จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงมีสาเหตุสําคัญจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีนับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนนั้น ท่ัวโลกต่างให้ความสําคัญในการร่วมมือกันในการลดก๊าซเรือนกระจก ในการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 21 (The twenty-
first session of Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change: COP21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท่ีประชุมได้มีข้อตัดสินใจเห็นชอบต่อความตกลงปารีส 
ซ่ึงมีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่ง คือ ควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเม่ือ
เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา
เซลเซียส โดยเรียกร้องให้ประเทศภาคีส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี 
พ.ศ. 2563 (Nationally Determined Contribution: NDC) จากข้อมูล NDC ของประเทศท่ีมีการเสนอมาใน
รอบแรกนั้นพบว่าการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆยังไม่สามารถทําให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสได้ แต่ท้ังนี้ในความตกลงปารีสได้มีการกล่าวถึงการ
เพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ในหลายข้อด้วยกันแต่ไม่ได้มีการกําหนดนิยามท่ีชัดเจน ในบทความนี้
จะได้กล่าวถึงทางเลือกในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านข้อ 6 ของความตกลงปารีส 
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 Wuppertal Institute ได้กล่างถึงทางเลือกในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 8 ทางเลือก
ด้วยกัน ดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ทางเลือกในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก (ท่ีมา: Wuppertal Institute, 2018) 

 ทางเลือกในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 8 ทางเลือกนี้ได้แบ่งเป็นระยะต่างๆของความ
ร่วมมือ 4 ระยะด้วยกันคือ ทางเลือกท่ี 1 และ 2 เป็นช่วงก่อนการดําเนินการของการเกิด ITMO (Ex-ante) 
ทางเลือกท่ี 3 และ 4 มีการดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว (ITMO generation & transfer) ทางเลือกท่ี 
5 และ 6 เก่ียวข้องกับการใช้ ITMO (ITMO use) สําหรับทางเลือกท่ี 7 และ 8 เป็นการดําเนินการช่วงหลัง (Ex-
post) 
ทางเลือกท่ี 1: การปรับ NDC ก่อนการดําเนินการ (Ex-ante improvement of NDC) 
 NDC เป็นตัวชี้วัดความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดังนั้นก่อนท่ีจะมีการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Cooperative approaches) ประเทศสามารถแสดงเจตจํานงในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือน
กระจกโดยการปรับ NDC ท้ังรูปแบบและระดับเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ประเทศท่ีเสนอ single-year target อาจ
ปรับเป็น multi-year target หรือประเทศท่ีเสนอเป้าหมายเพียงรายสาขาเดียว (single-sector target) อาจปรับ
เป็นทุกรายสาขา (economy-wide target) 

ทางเลือกท่ี 2: การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงนโยบายสําหรับการเพ่ิมความมุ่งม่ัน (Use efficiency gains 
from policy linking for ambition raising) 
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 การเชื่อมโยงกลไกซ้ือขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ถูก
เล็งเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีมีค่าใช้จ่ายตํ่าลง มีสภาพคล่องใน
ตลาด และลดความเสี่ยงของการเกิดการรั่วไหลของคาร์บอน (Carbon leakage) เช่น การท่ีเอกชนในประเทศท่ีมี
การจํากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศท่ีไม่จํากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท้ังนี้การเชื่อมโยงอาจจะไม่จํากัดเฉพาะ ETS แต่อาจรวมถึงเรื่องภาษีคาร์บอน และนโยบายภาคบังคับอ่ืนๆ ภายใต้
ความตกลงปารีสได้เรียกร้องให้ประเทศเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อ 6 ได้กล่าวถึงพ้ืนฐาน
สําหรับการเชื่อมโยง ETS และนโยบายอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเพ่ือ
แสดงเจตจํานงในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การเพ่ิมระดับ tax rate หรือลดระดับ ETS 
cap ซ่ึงหมายถึงการท่ี NDC มีความเข้มข้นมากข้ึน 

ทางเลือกท่ี 3: การใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกสําหรับการบรรลุเป้าหมายท่ีสูงข้ึนของ NDC แบบไม่มีเง่ือนไข 
หรือการบรรลุเป้าหมาย NDC แบบมีเง่ือนไข (Use of MOs for overachievement of unconditional NDC or 
achievement of conditional NDC) 
 ในกรณีนี้จะเกิดข้ึนเม่ือประเทศท่ีรับโอนเครดิต (Acquiring Party) ไม่นําผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีถ่าย
โอนระหว่างประเทศ (Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs) ไปใช้ในการบรรลุ
เป้าหมาย NDC หรือใช้เพ่ือการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นในทางทฤษฎี ประเทศท่ีโอน
เครดิต (Transferring Party) ก็สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 

ทางเลือกท่ี 4: การใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนนอกขอบเขต NDC (Use of MOs generated outside 
scope of NDC) 
 การใช้กลไกความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีอยู่นอกขอบเขตของ NDC ก็เป็นอีก
ทางหนึ่งในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศท่ีโอนเครดิต แต่ท้ังนี้การใช้ ITMOs จาก
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้สําหรับการบรรลุ NDC จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องความสุจริตในการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ (Environmental integrity) ยกเว้นประเทศท่ีรับโอนเครดิตทําการยกเลิก (Cancel) 
ITMOs  

ทางเลือกท่ี 5: การใช้ ITMOs โดยประเทศรับโอนเครดิตสําหรับการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Use of ITMOs by acquiring Party for ambition raising) 
 การยกเลิก ITMOs โดยประเทศท่ีรับโอนเครดิตถือเป็นการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก แต่
ท้ังนี้จะต้องไม่มีการใช้เครดิตนี้โดยประเทศท่ีโอนเครดิต 

ทางเลือกท่ี 6: การเชื่อมโยงการใช้ ITMOs กับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ (Insetting: Linking 
use of ITMOs with domestic mitigation activities) 
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 ประเทศสามารถ Offset การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน แต่ท้ังนี้ประเทศท่ีรับโอนเครดิตจะต้อง
ต้ังเป้าหมายในการลดเองภายในประเทศเพ่ิมข้ึน กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศอาจเชื่อมโยงกับ
การเกิด ITMOs ในประเทศอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีดําเนินการเอง
ภายในประเทศเท่ากับ ITMOs ท่ีถ่ายโอนมา 

ทางเลือกท่ี 7: การรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ๆ และการยุติการสนับสนุนทางการเงิน (Phasing-in new 
GHG sources and phasing-out climate finance) 
 ทางเลือกนี้สามารถประยุกต์ใช้กับท้ัง policy crediting, activity-based crediting และ sectoral 
crediting  

- Policy crediting หมายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบหนึ่ง โดยประเทศ B ช่วยประเทศ A 
ในการดําเนินการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยให้เงินสนับสนุน และได้รับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากประเทศ A เป็นการแลกเปลี่ยน 

- Activity-based crediting เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง โดยประเทศท่ีรับโอน
เครดิตมีการดําเนินการหรือให้การสนับสนุนทางการเงินในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศท่ี
โอนเครดิต และได้รับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้เป็นการแลกเปลี่ยน 

- Sectoral crediting ประเทศท่ีโอนเครดิตจะต้องมีการกําหนด Crediting baseline สําหรับราย
สาขาใดรายสาขาหนึ่ง ถ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขานั้นตํ่ากว่า Baseline ประเทศสามารถ
ถ่ายโอน ITMOs ไปยังประเทศท่ีรับโอนเครดิตซ่ึงได้ให้เงินสนับสนุนแก่ประเทศท่ีโอนเครดิต  

ในกรณีท่ีกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกถูกดําเนินการในรายสาขาท่ีไม่รวมอยู่ใน NDC ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีเกิดข้ึนจะไม่ได้ช่วยประเทศในการบรรลุ NDC ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเทศสามารถรวมกิจกรรมนี้ใน NDC ในภายหลัง หรือในกรณีท่ีกิจกรรมถูกรวมอยู่ใน Conditional NDC ใน
ภายหลังประเทศอาจเปลี่ยนกิจกรรมนั้นๆมาอยู่ใน Unconditional NDC 

ทางเลือกท่ี 8: การปรับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือระดับเป้าหมาย NDC (EX-post adjustment of 
emissions or NDC target level) 
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมในความร่วมมือตามมาตร 6 เพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประเทศสามารถปรับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือระดับเป้าหมาย NDC หลังมีการถ่ายโอน ITMO เกิดข้ึน 
เช่น ประเทศท่ีถ่ายโอนเครดิตสามารถปรับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากกว่าท่ีถูกใช้เพ่ือบรรลุ NDC โดย
ประเทศท่ีรับโอนเครดิต ในขณะท่ีประเทศท่ีรับโอนเครดิตปรับระดับ NDC น้อยกว่าท่ีมีการโอน ITMOs มา ดังนั้น
ส่วนต่างของการปรับบัญชีโดยประเทศผู้ ถ่ายโอนเครดิตและผู้รับโอนเครดิต เ พ่ือหลีกเลี่ยงการนับซํ้า 
(corresponding adjustment) คือการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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นอกจาก 8 ทางเลือกท่ีได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว NewClimate Institute ได้กล่าวถึงแนวทาง 3 แนวทางท่ีมี
ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 

1. การลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของโลก (Creating an overall mitigation of global 
emissions) 

2. การเพ่ิมความมุ่งม่ันโดยใช้กลไกท่ีไม่ใช่กลไกตลาด (Ambition raising using non-market 

approaches) 
3. การส่งเสริมความมุ่งม่ันโดยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในทางเลือกท่ียังเข้าไม่ถึง 

(Enhancing ambition by driving mitigation in inaccessible options) 

แนวทางท่ี 1: การลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของโลก (Creating an overall mitigation of global 
emissions) 

สําหรับกลไกภายใต้ข้อ 6.4 จะต้องทําให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของโลก ท้ังนี้ยังมีการ
เจรจาในประเด็นเหล่านี้ซึ่งมีหลายทางเลือกด้วยกัน ได้แก่ 

a) Full accounting of the emission reductions by host party, with a percentage cancellation 
or discount of emission reduction units issued, either at the point of transfer from the 
originating Party or use by the acquiring Party 

b) Voluntary contribution to overall mitigation (e.g. through cancellation) 
c) Applying conservative crediting baselines and default factors 
d) Through additionality determination 
e) Mitigation benefits beyond the crediting period 

NewClimate Institute เห็นว่าจากทางเลือกท้ังหมดเหล่านี้ ทางเลือก a ซ่ึงเป็นการลด (discount) หรือ
การยกเลิก (cancel) ผลของการลดก๊าซเรือนกระจก จะสร้างความโปร่งใส และสามารถคาดการณ์ปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ท้ังนี้ต้องเข้าใจว่า “full accounting” ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้นี้ ประเทศเจ้า
บ้านจะต้องไม่นับส่วนท่ี cancel ใน NDC 

แนวทางท่ี 2: การเพ่ิมความมุ่งม่ันโดยใช้กลไกท่ีไม่ใช่กลไกตลาด (Ambition raising using non-market 
approaches) 
 ความร่วมมือระหว่างประเทศสําหรับการดําเนินการตามแนวทาง non-market มีศักยภาพในการเพ่ิม
ความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก ท้ังนี้แนวทาง non-market อาจจะมุ่งเน้นไปท่ีมาตรการท่ีไม่เหมาะสม
หรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สําหรับใช้ในกลไกตลาด ตัวอย่าง non-market approaches เช่น fossil fuel 
subsidy reforms, REDD+ เป็นต้น 
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แนวทางท่ี 3: การส่งเสริมความมุ่งม่ันโดยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในทางเลือกท่ียังเข้าไม่ถึง 
(Enhancing ambition by driving mitigation in inaccessible options) 
 ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาสามารถเลือกมาตรการท่ีเป็น low cost และ mature 
technology ไว้สําหรับเป็นการดําเนินการเองภายในประเทศและสามารถเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือน
กระจกได้โดยการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านข้อ 6 สําหรับเทคโนโลยีท่ีเป็น High cost และ emerging 
technology (รูปท่ี 2) ท้ังนี้ประเทศควรมีการทํา negative list (มาตรการท่ีจะดําเนินการเอง) และ positive list 
(High cost และ emerging technology) ไว้สําหรับการพิจารณา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 มิติด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับข้อ 6 ภายใต้ความตกลงปารีส 
(ท่ีมา: NewClimate Institute, 2018) 

ในส่วนของการสนับสนุนด้านการเงิน (Climate finance) ผ่านข้อ 6 เพ่ือเพ่ิมความมุ่งม่ันในเทคโนโลยีท่ี
ยังเข้าไม่ถึงนั้น ควรจะมีการกําหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน 

 อย่างไรก็ตาม NewClimate Institute เห็นว่าเพ่ือให้การเพ่ิมความมุ่งม่ันเป็นผลควรจะต้องมีการป้องกัน 
(safeguard) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- การเข้าร่วมในกลไกของข้อ 6 ควรจะจํากัดเฉพาะประเทศท่ีมีการพัฒนาและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว ซ่ึงได้ระบุบทบาทของ ITMOs ในการดําเนินการ 
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- การเข้าร่วมในกลไกของข้อ 6 ควรจะจํากัดเฉพาะประเทศท่ีมีเป้าหมายแบบ economy-wide หรือ
เง่ือนไขของ ITMO จํากัดเฉพาะมาตรการท่ีอยู่ภายใต้ NDC  

- อาจมีการกําหนด Standardized และ dynamic baseline เทียบกับ International benchmark ใน
ระดับโครงการ 

- ควรมีการจํากัดระยะเวลาของ ITMO-eligibility mitigation action โดยควรจะสอดคล้องกับ NDC 
cycle 

- ปริมาณ ITMOs ของประเทศต้นกําเนิดท่ีจะสามารถขายได้ควรจะจํากัดโดย baseline ซ่ึงควรพิจารณา
ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยใน NDC ก่อนหน้า 

- การสนับสนุนเงินจากต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือเรื่องการเตรียมความพร้อมควรจะช่วยประเทศในการ
พัฒนาเรื่องข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการต้ังเป้าหมายท่ีเข้มข้นข้ึน   

ส่ิงท่ีประเทศไทยควรเตรียมการ 

- ประเทศไทยควรมีการศึกษาศักภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมจากมาตรการท่ีระบุในแผนท่ีนํา
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพ่ือท่ีจะสามารถประกาศเป้าหมายใหม่ได้ในกรณีท่ีมีการ
เรียกร้องให้มีการเพ่ิมความมุ่งม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจก 

- ติดตามการประชุมเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือท่ีจะได้ทราบแนวทางการดําเนินการท่ีได้รับการเห็นชอบ 

- ควรมีการศึกษาแนวทางการเพ่ิมความมุ่นม่ันในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดและกลไกอ่ืนๆท่ี
ไม่ใช่กลไกตลาด 


