
  ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต ของ องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
นับแต่ปี พ.ศ. 2556 (Post-2012) 
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• No target 
• ลดก๊าซเรือนกระจก
ตามศักยภาพ  

• ได้รับ Support จาก
ประเทศพัฒนาแล้ว 

KP’s  1st 
Commitment 

Period  2008 – 2012 
~5% reduction of 1990 

emission 

     KP’s  2nd  
Commitment Period  

 1 Jan 2013 -  XXXX  (either 2017 or 2020) 
 
 
 
 

   

•Encouraged (?) to submit NAMAs 
•ลดก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้รับ Support และน าไปสู่การลด
ก๊าซฯ จาก  BAU ภายในปี 2020 
•การลดกา๊ซฯ (NAMAs) ต้อง MRV ได ้
•มีการจัดตั้งระบบ Registry 
•จัดท ารายงาน Biennial Update Report 

(BUR) และตั้งกระบวนการ International 
Consultation & Analysis (ICA)  เพื่อ
วิเคราะหร์ายงาน  BUR  ที่จัดส่ง 

Mitigation targets 
• 25-40% reduction (?? only 13-17% now) 
•  Compliance  (??) 
•  Comparability of efforts (??)  
•  จัดตั้งกระบวนการ Int. Assessment & Review 
•  จัดท ารายงาน Biennial Report (BR) 

บังคับใช้ 
พิธีสาร  หรือ  
ตราสารกฎหมาย  
หรือ agreed outcome  
with legal force 
ซึ่ง applicable to  
all Parties 
(เจรจาภายใต้ AWG  
on Durban Platform for 
Enhanced Action ให้ 
แล้วเสร็จในปี 2015 
และรับรองโดย  
COP 21 เพื่อให้ 
มีผลบังคับใข ้
นับจากปี 2020) 

EU  ? 
2008 2012 2020 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
Future External Environment  

 Legal instrument applicable to all Parties 



การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 
Implications to TGO 
ผลกระทบในเชิงตลาดคาร์บอน 

ตลาดคารบ์อน ในอนาคตจะม ีnew market mechanism ใหม่ๆ เกดิขึ้น     

ท ำให้ตลำดจะมีลักษณะเป็น fragmented  market ที่มีมำตรฐำนแตกต่ำงกันไป  

ผู้ขำยจะต้องผลิตสินค้ำ(carbon credit) ใหต้อบสนองเงื่อนไขที่แต่ละตลำดต้องกำร 

TH 

EU 

JPN 

NZ 

AUS 

ERU/CER   Potential demand (mt) 

2012 2013 - 
2020 

2020 
Total 

EU Sovereign 200 500 700 

EU ETS 800 900 1,700 

Japan 210 ? 210 

US - ? ? 

Australia - 470 470 

Others* 40 50 110 

Total 1,250 1,920 3,190 

Source: Barclays Capital , cited in Arnat Prapasawad (2012) 
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     SWOT Analysis (revise after COP17/CMP7) 

SWOT 

Analysis 

S W 

O T 
Negative 

Internal  
factors 

External 
factors 

Positive 

1. รูปแบบการบริหารงานที่คลอ่งตัว และภารกิจ
ที่หลากหลาย สร้างความแตกต่างจาก
หน่วยงาน DNA ของประเทศอื่นๆ 

2. ความเช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน ในการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ให้ค ารับรองโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก และให้ค าแนะน ารูปแบบ 
วิธีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

3. เป็น DNA ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมลดก๊าซ
เรือนกระจกสู่สังคม ควบคู่ไปกับภารกิจ
วิคราะห์โครงการ ส่งเสรมิตลาดคาร์บอน 
ศูนยข์้อมูล และพัฒนาศกัยภาพ 

1. การด าเนินงานรองรับภารกิจเพิ่มเติมใน
อนาคต จะมีข้อจ ากัดเร่ืองอ านาจหน้าทีต่าม 
พรฎ. จัดต้ัง 

2. มีข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร หากต้อง
ด าเนินการรองรับภารกิจ กลไกใหม่ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนจากปัจจัยต่างประเทศ 

3. ยังต้องการองคค์วามรู้เฉพาะด้านส าหรับ
ภารกิจ/กลไกใหม่จากต่างประเทศ อำทิเช่น 
ระบบ MRV กำรจัดตั้งระบบตลำดคำร์บอน กำร
ก ำหนดกลไกรำคำ กลไกตลำดอ่ืนที่อยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำ เป็นต้น 

1. ความไม่แน่นอนเร่ือง 2nd Commitment 
Period ของพิธีสารเกียวโต ส่งผลกระทบต่อ 
Demand และราคา CERs ในตลาดโลก  

1. อบก. มีโอกาสในการส่งเสริมการผลติสนิค้า 
(carbon credit) ทั้งภาคบังคบั และภาคสมคัรใจ 
หลากหลายรปูแบบ 

2. การก าหนดให้ประเทศก าลงัพัฒนาจัดท า BUR & 
MRV จะเป็นโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนา สามารถ
ขอรับ support 

3. โอกาสและความทา้ทายของ อบก. ในการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ GHG Mitigation 
Actions ตามภารกิจ/กลไกใหม ่

4. โอกาสด้านการ ส่งเสรมิ Innovation การลดก๊าซฯ 
ที่มอียู่ และพัฒนาตอ่ยอด นวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือ
กระตุ้นใหภ้ำคส่วนต่ำงๆ ร่วมลดก๊ำซฯ 



1. รูปแบบการบริหารงานทีค่ล่องตัวของ อบก. และภารกิจที่

หลากหลาย สร้างความแตกต่างจากหน่วยงาน DNA ประเทศอื่นๆ 

2. ความเชี่ยวชาญวิชาการในภารกิจปัจจบุัน (current missions)  

• วิเครำะห์กลั่นกรอง ให้ค ำรับรองโครงกำรลดกำ๊ซฯ  

• ใหค้ ำแนะน ำรูปแบบ วิธีกำร บริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 

3. เป็น DNA ทีมุ่่งเน้นพัฒนา Innovation ลดก๊าซเรอืนกระจกสู่สังคม 

ควบคู่ไปกบั ภารกิจวคิราะห์โครงการ สง่เสริมตลาดคาร์บอน      

ศูนย์ขอ้มูลกา๊ซฯ และการพฒันาศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 



1. การด าเนินงานรองรับ ภารกิจเพิ่มเตมิในอนาคต จะมีขอ้จ ากัด

เรื่องอ านาจหน้าทีต่าม พรฎ. จัดตั้ง 

2. ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร หากต้องด าเนินการ รองรับ

ภารกิจ กลไกใหม่ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างประเทศ 

3. ยังตอ้งการ องค์ความรู้เฉพาะด้าน ส าหรบั New missions/ 

New Mechanisms อำทิเช่น ระบบ NAMA, MRV; Registry 

System; Carbon Market establishment; กำรก ำหนด Carbon 

pricing; New Market Mechanisms เป็นต้น 



1. ทิศทางตลาดคาร์บอนในอนาคตจะม ีnew market mechanism ใหม่ๆ 
เกิดขึ้น ท าให้ อบก. มีโอกาสในการส่งเสริมการผลิตสินค้า (carbon credit) 
ทั้งภาคบงัคับ และภาคสมัครใจ หลากหลายรูปแบบ เช่น CER, VUS, GVU ที่
ตอบสนองต่อความหลากหลายของตลาดคาร์บอน 

2. การก าหนดใหป้ระเทศก าลังพัฒนาจัดท า BUR & MRV จะเป็นโอกาสให้
ประเทศก าลังพัฒนา สามารถขอรับ support เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการ
จัดท ารายงานกา๊ซเรือนกระจก ท ำให้ประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ก๊ำซเรือนกระจกที่ทันสมัยและถูกต่องมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นภำรกิจที่ อบก. จะต้องให้
ควำมส ำคัญ 

3. โอกาสและความท้าทายของ อบก. ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 
GHG Mitigation Actions ตามภารกิจ/กลไกใหม ่อำทิ NAMAs, MRV, 
Registry, GHG Reporting โดยเพิ่มเติมจำก existing missions ที่ด ำเนินกำรอยู ่

4. โอกาสด้านการ ส่งเสริม Innovation การลดก๊าซฯ ที่มีอยู ่และพัฒนา       
ต่อยอด นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมลดก๊ำซฯ ในลักษณะ 
win-win ให้มำกยิ่งขึ้น  อำทิเช่น  Carbon Offsetting Program; T-VER;  T-VETS; 
CFO;  CFP;  Low Carbon City Program เป็นต้น  

 



1. ความไมแ่น่นอนเรื่อง 2nd Commitment Period ของพธิีสารเกียวโต 

ส่งผลกระทบต่อ Demand และรำคำ CERs ในตลำดโลก  



กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบรองรับภารกิจลดก๊าซเรือนกระจก CDM, PoA, NAMA, MRV, Registry 
1.1 พัฒนา GHG Reduction Methodology/ Baseline 

1.3 พัฒนาระบบ Registry 

1.4 พัฒนาระบบการให้ค ารบัรอง โครงการลดก๊าซฯ (LoA  และระบบ Certify) 

1) ศกึษำจัดท ำแผน NAMA ก ำหนดเปำ้หมำยเทยีบกับ BAU  
2) พัฒนำ Methodology กำรลดกำ๊ซเรือนกระจก เพื่อสนับสนนุกำรพัฒนำ ตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจ  
3) สนับสนุน กำรวจิัยและพัฒนำ หำคำ่เกณฑ์พื้นฐำนกำรปลอ่ยกำ๊ซฯ (Baseline & Emission Factors) ของกิจกรรม
รำยสำขำตำ่งๆ   

1) พัฒนำระบบ Registry เพื่อรองรับ MRV รำยงำน Miti. outcome กำรขึ้นทะเบยีนโครงกำรลดกำ๊ซฯ ปริมำณก๊ำซฯ 
ที่ลดได้ และกำรซ้ือขำยเครดิตทั้งในและ รปท.  

1) พัฒนำระบบกำรให้ค ำรับรอง โครงกำรลดกำ๊ซฯ ทั้งในภำคบงัคับ และภำคสมัครใจ  
2) พัฒนำระบบ การรับรองปริมาณกา๊ซฯ ที่ลดได้ (Certify)  

1) พัฒนำระบบรำยงำน ข้อมูลการปล่อยกา๊ซฯ เพื่อจัดท ำ National GHG Inventory ส ำหรับรำยงำนใน BUR 
2) พัฒนำระบบรำยงำน ข้อมูลผลการลดก๊าซฯ (Mitigation outcomes) ส ำหรับรำยงำนใน BUR 
3) ผลักดันให้มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ รำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก (GHG reporting system)  

1.2 พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  

1.5 พัฒนาระบบ MRV การลดก๊าซฯ  
1) พัฒนำระบบ Domestic MRV โครงกำรลดกำ๊ซฯ ทัง้ในภำคบงัคับ และภำคสมัครใจ  
2) พัฒนำระบบ MRV ส ำหรับโครงกำรลดกำ๊ซฯ ที่ขอรับ International support หรือ New market mechanism  



1) ผลักดัน ให้มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ รองรับ GHG Inventory, NAMAs, MRV กำรพัฒนำกลไกตลำดใน
ประเทศ และกำรพัฒนำ Carbon business 

2) ปรับแก้ พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์กำรฯ เพื่อรองรับภำรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

กลยุทธ์ 

2. การใช้กลไกตลาด (Market Mechanism) ลดก๊าซเรือนกระจก 
2.1 พัฒนาตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจในประเทศ  

1) พัฒนำระบบ T-VER เพื่อส่งเสริมกำรลดก๊ำซฯ แบบ project-based & area-based 
2) พัฒนำ Methodology และระบบ MRV ส ำหรับลดกำ๊ซฯ ในตลำดภำคสมัครใจ 
3) พัฒนำระบบ T-VETS เพื่อสง่เสริมกำรลดก๊ำซฯ ในระดับอุตสำหกรรม 
4) ส่งเสริม Crown standard ของไทยใหเ้ป็นที่ยอมรับในตลำดภำคสมัครใจ 

2.2 ส่งเสริมการซื้อขายใน ตลาดคารบ์อนภาคบังคับ (Regulated market)  
1) ส่งเสริมกำรซ้ือขำยคำร์บอนเครดิตของผู้ประกอบกำร ในตลำดคำรบ์อนต่ำงๆ เช่น EU-ETS, AUS, US 
2) ส่งเสริม Crown standard ของไทยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับสำกลมำกยิ่งขึน้เพื่อสรำ้ง value added ต่อคำรบ์อนเครดิต 
 2.3 เตรียมความพรอ้มรองรับ New market mechanism  เช่น Japan’s BOCM ; EU’s Bilateral 

2.4 พัฒนาธุรกิจคารบ์อนอ่ืนๆ  (Carbon business)  
1) พัฒนำโครงกำร Carbon Offsetting Program เพอืส่งเสริมกำรซ้ือขำยคำร์บอนเครดิตและกำรเป็น Carbon Neutral 
2) พัฒนำวธิีกำรค ำนวณและระบบทวนสอบ Carbon footprint for organization (CFO) ของหนว่ยงำน/องค์กรประเภท

ต่ำงๆ ในประเทศ 
3) พัฒนำวธิีกำรค ำนวณ Carbon footprint of products (CFP) ในภำคบริกำร 
4) ส่งเสริมตลำดฉลำกคำร์บอนประเภทตำ่งๆ  
 3. ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ External Environment 
1) ติดตำมกฎกติกำ ข้อบงัคับ Methodology, Protocol, Legal instrument ใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นภำยใต้ UNFCCC & KP 
2) ติดตำมวเิครำะห์สถำนกำรณ์ตลำดคำร์บอน ทั้งภำคบงัคับ และภำคสมัครใจ 
3) ติดตำมวเิครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในประเทศ อำทิ นโยบำย มำตรกำร กฎหมำย 

4. พัฒนา ผลักดัน กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับระบบ/ภารกิจ 



กลยุทธ์ 

2. ผลักดันและร่วมมือกับภาครัฐ ออกนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
1) ส่งเสริมกำรลงทุนลดก๊ำซเรือนกระจก โดยผลักดันและรว่มมือกับหน่วยงำนภำครัฐ อำท ิBOI, กระทรวงกำรคลัง, 

กระทรวงพำณิชย ์ในกำรออกมำตรกำรจงูใจ ให้เกดิกำรลงทุน (Low carbon investment) กำรแข่งขันทำงกำรคำ้ 
2) ร่วมกับหนว่ยงำนภำครัฐ และสถำบนักำรเงนิ ในกำรสรำ้งแจงจงูใจ และแหล่งทุน เช่น มำตรกำรทำงภำษี กำร

จัดตั้งกองทุนคำร์บอน (Carbon Fund) ในประเทศ 

1. ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
1) เร่งสนบัสนุนให้ภำคสว่นที่เกีย่วขอ้ง พัฒนำโครงกำรประเภท PoA CDM เพื่อสง่เสรมิผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก และ

หน่วยงำนตำ่งๆ ที่มีศกัยภำพให้เปน็ C/ME for PoA 
2) สนับสนุนภำคสว่นทีเ่กีย่วข้อง พัฒนำโครงกำรลดกำ๊ซเรือนกระจก ภำคสมัครใจ 

3. แสวงหาความร่วมมอืจากภาคี (partnership) ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ  
1) ด้ำนตลำดคำร์บอน  
2) ด้ำนแหลง่ทุนสนับสนนุ (Financing) 
3) ด้ำนเทคโนโลยีลดก๊ำซเรือนกระจก (Technology development and transfer) 
4) จัดตั้ง BCA Forum ร่วมกับสภำหอกำรค้ำฯ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อตดิตำมและเตรียมควำมพร้อม

ในกำรเสริมสรำ้งศักยภำพกำรแขง่ขันให้กับภำคธุรกิจสง่ออกของไทย 

1) แสวงหำควำมรว่มมือด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity building) ทัง้ระบบงำน กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ และ
เผยแพร่องค์ควำมรู ้

2) เร่งสง่เสริม พัฒนำให้เกิด Thai DOE เพื่อรองรับกระบวนกำร MRV 
3) จัดตั้ง International Training Centre เพือ่มุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนศักยภำพ สรำ้ง regional network 

ในระดับภูมภิำค โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำยใน และตำ่งประเทศ 

4. เป็นผู้น าในภูมิภาคในการเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 


