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Climate change has been a topic of international interest for past 20 years   
Brief history of the main UNFCCC meetings

GLOBAL CLIMATE CHANGE POLICY

COP20: Peru, Lima
Thailand Pledge

‐ Thailand will reduce 
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Brief history of the main UNFCCC meetings
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COP21: Paris (Dec)
▪ Objective: to 
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▪ Commitment period  agreed 
(2008 2012) 2020 (INDCs)developed countriesMitigation Pledge(2008‐2012)

▪ Market‐based mechanisms
introduced (ET, CDM, JI)

UNFCCC: อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Pre‐2020 different countries are under different GHG reductionุ ญญ ู

COP: การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

NAMAs: แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 

MRV: การตรวจวดั รายงานผล และการทวนสอบ 

INDCs: การกําหนดเป้าหมายสนับสนุนในระดับประเทศอย่างมุ่งมั่น 

Pre‐2020, different countries are under different GHG reduction 
frameworks

Developed countries face commitment from Kyoto Protocol
Developing countries submit NAMAs on voluntary basis 



• การประชุม COP21 เปนการประชุมที่มีความเขมขน และมีความคาดหวังสูงจากภาค

   ํ ็ ป ป  ป ใ  ป  ใ ีสวนตางๆ ตอผลสําเร็จของการประชุม ประกอบดวยประชุมใหญและประชุมยอยในเวที

คูขนานกันเปนจํานวนมาก ผูเขารวมประชุมเปนผูแทนรัฐภาคีอนุสัญญาฯ จํานวน 195 

ประเทศ ผูเขารวมประชุมจากองคกรนานาชาติตางๆ และสื่อมวลชนเปนจํานวนกวา 

50 000 50,000 คน

• การประชุมสัปดาหแรก เปนพิธีเปดการประชุมระดับผูนําและการกลาวถอยแถลงระดับ

ผนําในวันที่ 30 พ ย  58 นายกรัฐมนตรีไทยรวมพิธีเปดและรวมกลาวถอยแถลงในนามผูนาในวนท 30 พ.ย. 58 นายกรฐมนตรไทยรวมพธเปดและรวมกลาวถอยแถลงในนาม

ประเทศไทยรวมกับผูนําประเทศตางๆ ขณะเดียวกันมีประชุมยอยในระดับเจาหนาที่

คูขนานกันไปเพื่อหารือสาระความตกลงใหมในรายละเอียด จนจบสัปดาหแรก ที่ประชุม

ไดปรับปรุงรางเอกสารเจรจาและนําเสนอตอที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณาตอในุ ุ ฐ

สัปดาหที่ 2

• การประชุมสัปดาหที่ 2 เปนพิธีเปดการประชุมระดับรัฐมนตรีตอดวยการกลาวถอยแถลง

ป COP21 ระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 58 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของไทย กลาวถอยแถลงวันที่ 7 ธ.ค. 58  เวลาประมาณ 16:30 น.

• ป ี   ึ้ ใ ป ัป  ี่ 2 โ ิ่ ื  ึ ึ   

การประชุม COP21

• การประชุมทวความเขมขนขนในปลายสปดาหท 2 โดยเพมการหารอชวงดกจนถงเชา 

ประธานที่ประชุม นายโลร็อง ฟาบิอุส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ

ฝรั่งเศส ไดนําขอคิดเห็นไปปรับปรุงรางเอกสารเจรจาอยางตอเนื่อง จนกระทั้งในวันที่ 12 

ธ ค  58 ไดนําเสนอรางเอกสารเจรจาฉบับสดทายตอที่ประชมพิจารณา กอนจะนําเสนอธ.ค. 58 ไดนาเสนอรางเอกสารเจรจาฉบบสุดทายตอทประชุมพจารณา กอนจะนาเสนอ

ใหที่ประชุม COP21 ลงมติใหความเห็นชอบ เมื่อเวลาประมาณ 19:25 น.



อนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(1992)

สมาชิก 195 ประเทศ

พิธีสารเกียวโต (1997)

สมาชิก 191 ประเทศ

ความตกลงปารีส (2015)

สมาชิก  ประเทศ• สมาชก 195 ประเทศ

• การลดกาซโดยสมัคร
ใจ

• สมาชก 191 ประเทศ

• การลดกาซโดยบังคับ

• ใหประเทศพัฒนาแลว 

• สมาชก ....... ประเทศ

• ดําเนินการลดกาซทั้ง
ในประเทศพัฒนาแลว 

• ประเทศที่พัฒนาแลว 
ลดการปลอยกาซให

่

• ใหประเทศพฒนาแลว 
(42 ประเทศ) ลดการ
ปลอยกาซให ต่ํากวา

และประเทศกําลัง
พัฒนา

อยูที่ระดับป 1990 
ภายในป 2000

การปลอยในป 1990 
เฉลี่ย 5.2% ใหได
ภายในป 2008 -2012

• เปาหมายการลดกาซ 
ใหแตละประเทศ
กําหนดเองภายในป 2008 2012

• ประเทศกําลังพัฒนา
ไมมีพันธกรณีลดกาซ

กาหนดเอง



INDCs บรรลุเป้าหมาย 2 °C หรือไม่

รายงานสังเคราะห์โดยสํานักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ (30 Oct 2015)*

ตั้งเป้าหมายการรกัษาอณุหภูมไิม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามทาํ

ให้ได้ 1.5 องศาเซลเซียส

• การดําเนินงานตาม INDCs (จํานวน 147 

รัฐภาคี) ที่ส่งมาภายใน 1 ต.ค. 58 จะทํา

ให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีใหระดบการปลอยกาซเรอนกระจกรายประดบการปลอยกาซเรอนกระจกรายป

รวมโดยประมาณ อยู่ที่รวมโดยประมาณ อยู่ที่ 5555..2 2 Gt COGt CO22eq eq 

ในปี ค.ศ. 2025 และ 56.7 Gt CO2eq 

ในปี ค ศ 2030ในป ค.ศ. 2030

• INDCs จะจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

โลกได้อยู่ที่ 2.7 °C โดยประมาณ ในปี 

ค.ศ. 2100

หากจะให้บรรลุเป้าหมาย 2 °C จะต้องลดลงอีก
8 7 Gt CO ใ ปี ศ 2025

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf

8.7 Gt CO2eq ในป ค.ศ. 2025 และ
15.1 Gt CO2eq ในปี ค.ศ. 2030

• จะมีการ update เพื่อรวม INDCs ที่เหลือ ที่ส่งภายใน 4 เม ย 59 โดยจะ make available ภายใน 2 พ ค 59จะมการ update เพอรวม INDCs ทเหลอ ทสงภายใน 4 เม.ย. 59 โดยจะ make available ภายใน 2 พ.ค. 59

• "Intended Nationally Determined Contributions: INDCs 
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Climate agreementClimate agreement

Ti li 1992 1997 1997 2010 2010 2020 2020 2030

7-20 % 20-25 %Thailand 28 March 1985

Timeline 1992-1997 1997-2010 2010-2020 2020-2030

Annex I Limit GHG

Emissions

Economy-Wide Reduction 

Targets

INDCs

Emissions Targets

Non-Annex I Take Measures to Mitigate

Emissions

NAMAs INDCs

2016

NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation ActionsNAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions

INDCs : Intended Nationally Determined Contributions 



เจตจํานงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Pre-2020

“Thailand will endeavor on a voluntary basis to reduce its GHG emissions

การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)

Thailand will endeavor, on a voluntary basis, to reduce its GHG emissions 
in the range of 7 to 20 percent below the Business as Usual (BAU) in 
energy and transportation sectors in 2020, subject to the level of 
international support provided [ ]”international support provided […]

RE EE Bio-fuels TransportCoverage :

Post-2020
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิอากาศ ภายหลังปี ค ศ 2020 (INDCs)

“Thailand intends to reduce its greenhouse gas emissions by 20 percent from 
the projected business-as-usual (BAU) level by 2030. The level of 

สภาพภูมอากาศ ภายหลงป ค.ศ. 2020 (INDCs)

contribution could increase up to 25 percent, subject to adequate and 
enhanced [support] through a balanced and ambitious global agreement 
[…]”

I l i f LULUCF ill b d id d l tEconomy wide Inclusion of LULUCF will be decided laterCoverage : Economy-wide
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ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้เชื้อเพลิงของแต่ละประเทศ (ป ี2013)

*Fuels: Coal, Oil and Natural gas



การปล่อย CO2 จากเชื้อเพลิงต่อประชากร กับ GDP ต่อประชากรของบางประเทศ (ปี 2013)

S di A bi

USA

Oman
Saudi Arabia

Canada

South Korea

Japan
Germany

Singapore

China
Malaysia

Poland

Hong Kong

Vietnam

Thailand

ที่มา : - IEA, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2015 Edition)

         ld k l  d  d  l  d  f l  (h //d ldb k / d / )          - World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)  



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11

แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558–2593

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ ศ 2558 2579 แผนพฒนากาลงผลตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 

(PDP2015)
ั  ัแผนอนรุักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)

แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015)

ใ ั ี่ ั่ ื แผนแมบทในการพัฒนาระบบการขนสงทียังยืนและลดปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2573

แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574

Roadmap การจัดการขยะมลฝอยและของเสียอันตรายoad ap ร ร มูล แล เส น ร



แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน

Supply Side Demand Side

EGAT

IPP SPP

VSPPEGAT VSPP

ผลิตไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า

การลดก๊าซเรือนกระจกการลดกาซเรอนกระจก

ลด CO2 Intensity จาก
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

การผลิตไฟฟ้า
ลดปรมาณการใชไฟฟา
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ั ิ ฟั ิ ฟ ํ ั ป้ํ ั ป้ ้ ั ์ ไ ไ ์ ี ่ ใ ปี้ ั ์ ไ ไ ์ ี ่ ใ ปีความรับผิดชอบของ กฟผความรับผิดชอบของ กฟผ..สําหรับเป้าหมาย สําหรับเป้าหมาย NAMAs NAMAs 4 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 25632563



การดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.  2015-2020

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลด

๊ ซเรื น ร ข ฟผ  เพื่ ร ย นแ รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียและเชื่อม 

โยงเป็นระบบเครือข่ายที่มีศักยภาพเพื่อนําไปส่

ยุทธศาสตรท์ี่ 2
สร้างระบบการดําเนนิงานที่เชือ่มโยง

ระดับมาตรการระดับมาตรการ

((NAMAsNAMAs))

พฒันาเกณฑ/์ยกระดบัมาตรการ

สร้าง WI/แบบฟอร์ม/คู่มือ พฒันาโครงการ/MRV/ 

พฒันา METH/ค่า EFNAMAs

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
กาซเรอนกระจกของกฟผ. เพอรายงานและรบ

การทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก

โยงเปนระบบเครอขายทมศกยภาพเพอนาไปสู

การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ
กับการทํางานในองค์กรสู่สังคม

คาร์บอนต่าํ

ระดับโครงการระดับโครงการ

รายงานผลการลดGHGตามมาตรการ

พฒันาโครงการ/MRV/ 

Tracking รายโครงการ

Tracking ตามมาตรการ

CFO/CFO/

((CDM/TCDM/T--VERs)VERs)
Tracking รายโครงการ

รายงานผลการลดGHGรายโครงการ

รายงานค่า EF การปลอ่ย/

ิ ี้ ป ่
ฐานข้อมูลฐานข้อมูล

พฒันารปูแบบการรวบรวมข้อมูล

ปรมิาณการปล่อยรายปีสร้าง Baseline การปล่อย GHG

ปรมิาณการปล่อย GHG 

ต่อจํานวนพนักงาน

พฒันาความพร้อมพฒันาความพร้อม

//เพิ่มขดีความเพิ่มขดีความ

สามารถสามารถ

การอบรม/

สัมมนา
Facilities/กฎ/ระเบยีบ ที่

รองรับการดําเนินงาน

ประชาสมัพันธ์/นทิรรศการ

การแลกเปลีย่นระหว่างเครือข่าย

ทั้งภายในและภายนอก

สรา้งความรว่มมือสรา้งความรว่มมือ

//สรา้งจติสาํนึกสรา้งจติสาํนึก

ทงภายในและภายนอก

ประสานความรว่มมือทั่ว

ทั้งองค์กรเพื่อนําข้อมูล

มาวางแผนและ

สร้างความรว่มมือกับ

เครือข่ายสังคมและชุมชน

สร้างจิตสาํนึกให้เกิดการลด 

่ ้ประเมินผลการลด GHG GHG ทั่วทั้งองค์กร

นําองค์กรสูส่งัคมคาร์บอนต่ํา



ขอการรับรองผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ป ๊ ื

แผนการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกประจาํปี 2559

รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ปรับปรงฐานข้อมล

ประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจก

ตามมาตรการ ประจําปี 2558

Workshop การจัดทําคาร์บอน

ิ้ ์ ์

สรุปผลการลดก๊าซเรือนกระจก

ของ กฟผ. (ระดับมาตรการ/

ระดับโครงการ) 

ขอการรับรองค่า EFNAMAs

รายงานผลการลดกาซเรอนกระจก

ของ กฟผ. ประจําปี 2556 และ 2557

จัดทําคู่มือแนวทางการ

ประเมินผลการลด GHG ปรบปรุงฐานขอมูล

ประจําปี 2559
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ฟุตพรินท์องค์กร (CFO) NAMAs

 ประจําปี 2558ตามมาตรการของ กฟผ.

(2559) (2560)Today

ขอการรับรอง CFO ของ

นิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์

การลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.
ทบทวนแผนการลดก๊าซ

เรือนกระจก ปี 2560

อบรม NAMAs Tracking 

Workshop for Energy Sector

ขอการรับรอง CFO ของ

โรงไฟฟ้า กฟผ. (9 แห่ง)

เหมืองและสํานักงานใหญ ่กฟผ.
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร

รับรองโครงการ CFO

ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาแนว
ป ส ่ ื

ประสานงานรว่มกับคณะกรรมการบริหารแผนงานลดก๊าซ
ทางการประเมนิผลการลดก๊าซเรอืนกระจก 

(MOU อบก.-กฟผ.)

  - พัฒนามาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกของ กฟผ.

  พฒันาระเบยีบวิธคีาํนวณ

ประสานความรวมมอและ

แลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร 

(ระดับนโยบาย)

เรือนกระจก 10 สายรอง
 - ศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

 - ติดตามผล (Tracking) การลดก๊าซเรอืนกระจกตามมาตรการ

  ติดตามผล (Tracking) การลดก๊าซเรอืนกระจกรายโครงการ - พฒนาระเบยบวธคานวณ  - ตดตามผล (Tracking) การลดกาซเรอนกระจกรายโครงการ






