


ความเปนมาและวัตถุประสงค

  จากปัญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลก ประเทศต่างๆไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของ
การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกซึ�งเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหานี�  รวมทั�งความสาํคญัของกลไก
ตลาด (Market mechanism) ในการสนับสนุนการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

  ธนาคารโลกไดจ้ดัทําโครงการภาคีเตรียมความพรอ้มดา้นกลไกตลาด (Partnership for   ธนาคารโลกไดจ้ดัทําโครงการภาคีเตรียมความพรอ้มดา้นกลไกตลาด (Partnership for 
Market Readiness: PMR) เพื�อสนับสนุนการลดกา๊ซเรือนกระจก โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื�อ
สนับสนุนการเตรียมความพรอ้มดา้นกลไกตลาดในประเทศกาํลังพฒันา โดยใหม้ีโครงการนํา
ร่องและทดสอบเครื�องมือทางการตลาดใหม่ๆ เช่น Domestic Emission Trading Scheme 
(ETS)และ New Crediting Mechanism



ประเทศภาคี

ประเทศที่ใหการสนับสนุนทางการเงิน

Contributing participants

(13 ประเทศ)

Australia, Norway, EU, Denmark, 
Finland, Sweden, Switzerland, 

Germany, UK, Japan, US, 

ประเทศที่เขารวมโครงการ

Implementing country participants

(17 ประเทศ)

Brazil                 Chile          Thailand                     
Vietnam       Colombia        Jordan
Costa Rica    Morocco        Mexico                                 
South Africa    China          Turkey
India               Ukraine       Indonesia

Germany, UK, Japan, US, 
Netherlands, Spain India               Ukraine       Indonesia

Peru            Tunisia

 The Technical Partner –ประเทศ Kazakhstan, California และ Québec

 Observer countries: France, Italy, New Zealand, Poland, Singapore, Poland และ South Korea



โครงการ PMR

 ประเทศผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถกาํหนดและเสนอกิจกรรมที�ตอ้งการดาํเนินการภายใต้
โครงการนี� ไดซึ้�งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เนื�องจากแต่ละประเทศมีบริบทที�แตกต่างกนั บาง
ประเทศอาจเสนอการเตรียมความพร้อม เช่น ระบบการติดตาม การรายงานและการทวนสอบ 
(Monitoring, Reporting and Verification: MRV) การเก็บขอ้มลู (Data collection) การกาํหนดกรณีฐาน 
(Baseline setting) และการจดัตั�งหน่วยงานดา้นกฎหมาย (Regulatory institution) ในขณะที�บาง
ประเทศอาจดาํเนินโครงการนํารอ่งในการใชก้ลไกตลาดใหม่ทั�งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (New 
domestic or international market-based scheme)domestic or international market-based scheme)



ขั้นตอนการดําเนินโครงการ

สง EoI --- 25 ม.ค. 2554

นําเสนอ Organizing 
framework --- 31 พ.ค. 2554

อบก.

framework --- 31 พ.ค. 2554

นําเสนอ Draft MRP --- ต.ค. 2556
นําเสนอ Final MRP --- มี.ค. 2557

การดําเนนิ
กิจกรรมตาม

ขอเสนอโครงการ



สถานภาพการดาํเนินโครงการ

 จากประเทศที�เขา้ร่วมโครงการ 17 ประเทศ มีประเทศที�ไดร้บัการเห็นชอบขอ้เสนอโครงการ (MRP) 
     แลว้ 13 ประเทศ 
 4 ประเทศมีการลงนามเอกสารขอ้ตกลงรบัเงินสนับสนุน (Grant Agreement) แลว้ ไดแ้ก ่ชิลี จนี 
    คอสตาริกา้ และตุรกี

Implementation 

phase (13 ประเทศ)

Brazil           Chile
China           Colombia

Costa Rica    Indonesia
Mexico        Morocco

South Africa     Thailand
Turkey         Ukraine 

Vietnam

Preparation phase
(4 ประเทศ)

India           
Peru

Jordan        
Tunisia



Domestic ETS Carbon Tax Scaled-up 
Crediting (e.g., 
industrial,  power, 
waste management, 
transport sectors)

Domestic Offset 
Schemes

Energy
Certificate

“Readiness” 
Focus 

• China
• Kazakhstan

• Mexico
• South Africa

• Colombia
• Indonesia

• Costa Rica
• India

• India
• Thailand

• Brazil (policy 
mapping &

กลไก/กิจกรรมที่มีการดําเนนิการของประเทศตางๆภายใตโครงการ PMR

• Kazakhstan • South Africa
• Chile

• Indonesia
• Jordan
• Mexico
• Morocco
• Peru
• Vietnam
• Tunisia

• India
• Mexico
• South Africa
• Thailand 

(LCC)

• Thailand
(EPC)

mapping &
modeling)

• India (data 
management)

• Turkey (MRV)
• Ukraine (MRV)

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2558



สง EoI --- 25 ม.ค. 2554

อบก.

การดาํเนินงานของประเทศไทย

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อขอ้ตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้
เปล่าจากธนาคารโลกโครงการ Market Readiness Proposal 
Partnership for Market Readiness (PMR) Multi-Donor Trust Fund 
เมื�อวนัที� 15 มกราคม 2556 และไดม้ีการลงนามในขอ้ตกลงเมื�อวนัที� 5 
มีนาคม 2556 โดยสาํนักงานบริหารหนี� สาธารณะเป็นผูแ้ทนรฐับาลไทย
ในการลงนาม

นําเสนอ Organizing 
framework --- 31 พ.ค. 2554

 อบก. ไดท้ําบันทึกขอ้ตกลง (MoU) ร่วมกับกรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2555 ในการ
ร่วมมือดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใต ้“โครงการพฒันาการลดก๊าซเรือน
กระจกในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมโดยใชก้ลไกตลาด Energy 
Performance Certificate Scheme (EPC)”



การดาํเนินงานของประเทศไทย

  ในการดําเนินงานที่ผานมา อบก. ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นมาอยางตอเนื่องทั้งในประเด็นทางเทคนิค และ
มาตรการจูงใจในการเขารวมโครงการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
และภาคเอกชน



นําเสนอ Draft MRP --- ต.ค. 2556
นําเสนอ Final MRP --- มี.ค. 2557

 อบก. ไดจัดทํารางเอกสารขอเสนอโครงการ (MRP) แลวเสร็จและไดจัดสงราง
เอกสารขอเสนอโครงการ (Draft MRP) ตอ PMR Secretariat ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2556 และนําเสนอรางเอกสารขอเสนอโครงการตอที่ประชุม PA ครั้งที ่7 ในเดือน
ตุลาคม 2556 ณ ประเทศโมรอ็คโค ซึ่งไดมีการนําขอคิดเหน็และขอเสนอแนะจากที่
ประชุม PA มาปรับปรุงแกไข และนําเสนอ Final MRP ตอที่ประชุม PA ครั้งที่ 8 ใน
เดือนมีนาคม 2557 ณ ประเทศเม็กซิโก ซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากที่ประชุมโดย
อนุมัติเงินสนับสนุน จํานวน 3,000,000 เหรียญสหรัฐ ใหกับประเทศไทย เพื่อมา
ดําเนินกิจกรรมตางๆใน 4 สวนหลัก ดังน้ี

อบก.

การดาํเนินงานของประเทศไทย

การดําเนนิ
กิจกรรมตาม

ขอเสนอโครงการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆใน 4 สวนหลัก ดังน้ี
1)  การศึกษาและการเสนอกรอบโครงสรางทางดานกฎหมายเพื่อรองรับการ

             ดําเนินการในรูปแบบ Emission Trading Scheme (ETS)
        2)  การเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการกลไก Energy 
             Performance Certificate scheme (EPC) ซึ่งจะเนนในการจัดการ
             ขอมูลดานพลังงาน และการพัฒนาระบบ MRV
        3)  การเตรียมความพรอมของ Low Carbon City program (LCC) 
             การศึกษาศักยภาพในการลด กาซเรือนกระจกและการจัดทําแผนการลด
             กาซเรือนกระจกของเทศบาล 
        4)  การศึกษาการกําหนดราคาของคารบอนเครดิตที่เกิดข้ึนจาก LCC 
             program และมาตรการจูงใจสําหรับผูซือ้เครดิตจาก LCC program



  อบก. ไดเ้ตรียมเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการลงนามเอกสารขอ้ตกลงรบัการสนับสนุน
ทางการเงิน ไดแ้ก่ แผนการดาํเนินการ แผนการจดัซื� อจดัจา้ง แผนการเบิกจ่าย ซึ�งเป็นขั�นตอน 
Appraisal stage ของธนาคารโลก และไดจ้ดัส่งเอกสารใหท้างธนาคารโลกแลว้

  ขณะนี� สํานักงานบริหารหนี� สาธารณะ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง

การดาํเนินงานของประเทศไทย

  ขณะนี� สํานักงานบริหารหนี� สาธารณะ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
เอกสารขอ้ตกลงรบัเงินสนับสนุน (Draft Grant Agreement) และเอกสารประกอบอื�นๆ เมื�อ
เห็นชอบร่วมกนัแลว้ จะตอ้งนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพื�อใหก้ารเห็นชอบในการลงนามขอ้ตกลง
การรับเงินสนับสนุนต่อไป ทั�งนี�  อบก. คาดว่าจะสามารถลงนามในเอกสารขอ้ตกลงรับเงิน
สนับสนุนในเดือนมิถุนายน 2558



กลไกตลาดที่ อบก. เสนอเพื่อดําเนินการภายใตโครงการ PMR ประกอบดวย 2 กลไก ไดแก
 

       

ขอ้เสนอโครงการพฒันาความพรอ้มดา้นกลไกตลาดเพื�อสนับสนุนการลด
กา๊ซเรือนกระจก

12

1) Energy Performance Certificate 
scheme (EPC) เปนแผนงานสงเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร

2) Low Carbon City program 
(LCC) เปนการดําเนินการเพื่อมุงสู
เมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร

ควบคุมและโรงงานควบคุม
เมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon 
City) ของเทศบาลและชุมชน



• Character: Specific 
energy consumption  
target-and-reward 
scheme

• Coverage: Highly 
energy-intensive 
factories & 
buildings

• No Enforcement



แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� 11 
(พ.ศ. 2555-2559)

ปรบักระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลื�อนประเทศเพื�อเตรียม 
พรอ้มไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนตํ �าและเป็นมิตรกบั
สิ�งแวดลอ้ม

ภาคพลงังาน :  ขบัเคลื�อนการพฒันาศรษฐกิจ และมีการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสูง

ความสอดคลอ้งกบันโยบายชาติ

แผนอนุรกัษพ์ลงังาน 20 ปี
(พ.ศ. 2544-2573)

เป้าหมายลดความเขม้การใชพ้ลงังาน (energy intensity) 
ลง 25% ในปี 2573 เมื�อเทียบกบัปี 2553 และลดการใช้
พลงังานขั�นสุดทา้ย (final energy) ลง 20% ในปี 2573 
หรือประมาณ 38,200 พนัตนัเทียบเท่านํ�ามนัดิบ (ktoe)

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก 

(พ.ศ. 2555-2564)

 เป้าหมายการใชพ้ลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานขั�น
สุดทา้ยของ ประเทศเป็นรอ้ยละ 25

ภาคพลงังาน :  ขบัเคลื�อนการพฒันาศรษฐกิจ และมีการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสูง



Energy Performance 
Certificate scheme (EPC)

15

Certificate scheme (EPC)



การพัฒนากลไกตลาด (Market) เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานและการลด GHG ในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม รวมทั้ งภาคผลิต
พลังงาน ผานกลไก Energy Performance 
Certificate (EPC) โดยอาศัยหลักการ Target-

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของโครงการ
Grants

Technical Assistance: 
Energy audit,  MRV, etc.

$$$

PMR
$$$

• Character: Specific 
energy consumption  
target-and-reward Certificate (EPC) โดยอาศัยหลักการ Target-

and-Reward ซึ่งเปนการดําเนินการโดยสมัครใจ

       กรอบแนวคิดหลักของแผนงาน EPC คือ การตั้ง
เ ป า ระดั บปริ ม าณการ ใช พลั ง ง าน  ( Energy 
Consumption Target) ของผูเขารวมแผนงาน 
EPC และมีการออกใบรับรองปริมาณพลังงานที่
ไ ด รั บอนุญาตให ใช ต ามที่ ตั้ ง เป า ไ ว  (Energy 
Certificate) 

Surplus: Floor price 
guarantee

Shortage: No penalty

ENCON Fund Others

$$$ $$$

target-and-reward 
scheme

• Coverage: Highly 
energy-intensive 
factories & 
buildings

• No Enforcement

?



 การศึกษาและวิเคราะหระบบฐานขอมูลดานพลังงานของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การจัดการดานขอมูล

 การศึกษาคา SEC ของอุตสาหกรรมตางๆ 
 การศึกษาศักยภาพการลดการใชพลังงาน และการลดกาซเรือนกระจก
 การศึกษาและพัฒนาระบบ MRV

EPC Preparation

แผนการดาํเนินงาน

 การศึกษาและพัฒนาระบบ MRV
 การทวนสอบขอมลู การกําหนด Baseline
 การศึกษาการตั้งเปาหมายการลดการใชพลังงาน
 การพัฒนาระบบทะเบยีน
 การศึกษามาตรการจูงใจในการเขารวมโครงการ

2015 2016 2017

EPC Demonstration

ไตรมาส 2 ของป 
2558 .......



เรื่อง รายละเอียด
1) รูปแบบของกลไก กลไกแบบสมัครใจ (Voluntary Program)
2) กลุมเปาหมาย โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมภายใต พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.

2535 โดยเนนกลุมทีม่ีปรมิาณการใชพลังงานที่สูง ไดแก
โรงงานควบคุม

- ปูนซิเมนต                             -  เหล็กและเหล็กกลา

- กระดาษและเยื่อกระดาษ           -  เซรามิก

- อาหาร และเคร่ืองดื่ม                -  ปโตรเคมี

- โรงไฟฟาพลังความรอน

อาคารควบคุมอาคารควบคุม

- หางสรรพสินคา                       -  โรงแรม

- โรงพยาบาล                           -  อาคารสํานักงาน

3) ระยะเวลา Phase แรก ระยะเวลา 2 ป 3 เดือน ค.ศ. 2015-2017
4) การตั้งเปาการใชพลังงาน Top-Down และ Bottom-Up approaches

(National Target (EEAP) and Benchmarking with Sectoral SEC)
5) ปฐาน จะดําเนินการศึกษาและกาํหนดอกีครั้งหนึ่ง
6) การซื้อขายในแผนงาน EPC กรณีที่ ทําไดดีกวาเปาที่ตัง้ไว

- บันทึกขอมูลไวในระบบฐานขอมูล
- ขาย EPC unit คืนใหกับกองทุนรับซื้อ (Sink fund) (ถามี) - อยูระหวางการศึกษา
กรณีที่ ทําไดต่ํากวาเปาที่ตั้งไว
- ไมมีบทลงโทษใดๆ



กลไกสงเสริมการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก
เพื่อมุงสูเมืองคารบอนต่ํา
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Low Carbon City Program (LCC)



วตัถุประสงค์

 การดํา เนินงานตามกลไก LCC 
program นี้เปนการดําเนินงานเพื่อมุง
สู การ เปน เมืองคารบอนต่ํ า  (Low 
Carbon City) เทศบาลและชุมชน 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการลดกาซเรือนกระจกใน

Grants
Technical Assistance: 

Assessment of Local GHG 
abatement etc.

$

PMR
$

20

ยั่งยืนและการลดกาซเรือนกระจกใน
ระดับเมืองและชุมชน
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ขั�นตอนการดาํเนินการ LCC program

2. วิเคราะหกิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

3. การประเมินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

under M
RP

1. การจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง

4. การจัดทําเอกสารเอกสารขอเสนอโครงการ 

5. การดําเนินโครงการการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

6. การติดตามตรวจสอบผลการลดกาซเรือนกระจก

7. การทวนสอบปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

8. การรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากโครงการ 



LCC Preparation

- การศึกษาศักยภาพการลดกาซเรือนกระจก 
และการจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกของ
เทศบาล

- การจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ LCC Implementation

แผนการดาํเนินงาน

2015 2016 2017

- การจัดทําเอกสารขอเสนอโครงการ
- การพัฒนาระบบ MRV 
- การพัฒนาระบบ Registryไตรมาส 2 ของป 

2558

LCC Implementation

.......
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เรื่อง รายละเอียด

1) รูปแบบของกลไก กลไกแบบสมัครใจ

2) กลุมเปาหมาย เทศบาลและชุมชน

3) ขอบเขตของกิจกรรม - การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (แสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทํา
  ความเย็น)
- พลังงานหมุนเวียน (การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ขยะ และน้ําเสีย)
- การลดหรือการจัดการกาซมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ หรือน้ําเสีย  
- เกษตร (การใชปุย การจัดการมูลสตัว)
- การปลูกปา/ฟนฟูปา
- ขนสง (การใชไบโอดีเซล เอทานอล)- ขนสง (การใชไบโอดีเซล เอทานอล)

4) ประเภทโครงการ Large scale, Small scale และ Micro scale

5) การกําหนดขอบเขต ดําเนินการแบบรายโครงการ (Project-based approach)

6) ระเบียบวิธีการคํานวณ ระเบียบวิธีการคํานวณของ T-VER

7) การทวนสอบ ดําเนินการทวนสอบโดยผูประเมินภายนอก

8) มาตรการจูงใจในการเขารวม
   โครงการ

- การสนับสนุนทางวิชาการในการศึกษาศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก
  และจัดทําแผนการลดกาซเรือนกระจกของเทศบาล
- สนับสนุนการจัดทํา PDD 
- การขายคารบอนเครดิตใหกับกองทุน (LCC Fund) (ถาม)ี – อยูระหวาง
  การศึกษา


