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อบก. เป็นองคก์ารมหาชน ภายใตก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550  
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Presentation outline 

1. Global trends & NAMAs 

2. National policy context 

3. Development of Thailand’s NAMAs 
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Source: IPCC 

Global Greenhouse Gas Emissions (reported by IPCC) 

รายงานปรมิาณการปลอ่ย 

กา๊ซเรอืนกระจกของโลก 

49,000 ล้านตัน ในปี 2547 (2004) 

เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 73 %    
  ซึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 56 %   
  และจากการท าลายป่าไม้ 17 % 

จากกิจกกรมต่างๆ คือ 
การใช้พลังงาน 25.9% 
อุตสาหกรรม   19.4% 
คมนาคมขนส่ง 13.1% 
อาคาร/บ้านเรือน 7.9% 
ป่าไม้             17.4% 
เกษตร/ปศุสัตว์ 13.5% 
ขยะ/น้ าเสีย      2.8% 

 เกิดจาก กิจกรรม  
  ธุรกิจพลังงาน    25.9 % 
  อุตสาหกรรม     19.4 % 
  คมนาคมขนส่ง   13.1 % 
  อาคาร/บ้านเรือน  7.9% 
  ป่าไม้              17.4 % 
  เกษตร/ปศุสัตว์  13.5 % 
   ขยะ/น้ าเสีย      2.8 % 
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จากการประชุมสมัชชารัฐภาคี อนุสัญญาฯ สมัยท่ี 16 
(COP 16) ณ เมืองแคนคูน เม็กซิโก ได้มี  

Decision 1/CP.16 
ก าหนดเป้าหมายโลก (Global Goal) ควบคุม
อุณหภูมิโลก ให้เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

“Below 2 degrees Celsius”  
เมื่อเทียบกับช่วง Pre-industrial level 

น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ในระยะยาว 
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.               56 Giga tons CO
2
equivalent  = Emissions from   

                                                                Business as Usual in 2020  

Below 2 degrees scenario ทั่วโลกต้องมีการปล่อยก๊าซฯ ที่ Deep cuts in global 
GHG emission ลงตามเส้นสีเขียว  แต.่..โลก ยังมีช่องว่างที่ขาดอยู่ จาก Mitigation 

Pledge ของประเทศต่างๆ  ที่ประมาณ 5,000 - 9,000 ล้านตัน ในปี 2020 ! 

Emissions gap in 2020 
5,000 – 9,000 million tons 

CO2 equivalent 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก    
ของทุกประเทศในโลก รวมกัน 
จะต้องมีทิศทางเช่นนี้  จึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายโลกที่     
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศา 
หากตั้ง เป้าหมายโลก ที่อุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศา 

1990 2020 2050 

Source: UNEP 

53 GtCO2e (lenient) 

49 GtCO2e (strict) 

44 GtCO2e   ( 2 C) 
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    UNEP 
 

5,000 ล้านตัน มีปริมาณเทียบเท่า การปล่อย
ก๊าซฯ ของทุกประเทศในกลุ่ม EU ใน 1 ปี หรือ  
การปล่อยจากขนส่งบนถนน ทั้งโลก ในปี 2005 

1,000 ล้านตัน มีปริมาณเทียบเท่า การปล่อยก๊าซฯ 
ของประเทศขนาดเยอรมนี หรือญี่ปุ่น ใน 1 ปี 

Source: UNEP 

แล้วเราจะมีส่วนช่วยลด Emission gap นั้นได้สักเพียงใด ? 
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Thailand’s emissions 
Percent of global share 
0.8 – 0.9 % ของทั้งโลก  

สหรัฐอเมริกา 

จีน 

อินเดีย บราซิล 

รัสเซีย ญี่ปุ่น 

เยอรมนี 
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ประเทศไทย ยังมิได้
เสนอ NAMA / pledge 

การลดก๊าซฯ 

90 countries have pledged 
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• ได้รับ Support  
• ร่วมพัฒนาโครงการ 

CDM โดยสมัครใจ 
ตามพิธีสารเกียวโต 

2012 2020 

     
2nd Commitment  Period 

 1st Commitment 
Period  2008 – 2012 
~ 5% reduction of 

1990 emission 

ข้อตกลง 
ใหม่ของโลก  
• มีผลทางกฎหมาย 
• ใช้กับทุกประเทศ 
Under negotiation 
process – the ADP 
มุ่งหมายเจรจา ให้แล้ว
เสร็จในปี 2015  

• To be implemented 
from 2020 
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Implications of NAMAs 

 

 55 Developing countries submitted NAMAs to the UNFCCC 

 Majority of NAMA are “statement of intention” 
 NAMA is voluntary in nature 

 Diversity : NAMAs are various in forms  i.e.  

  Mitigation goals, Strategies/Plans, Programs, and Projects 

 In a Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) manner 
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Submission of 
India’s NAMA 

14 

India will endeavour to reduce 
the emissions intensity of its 
GDP by 20-25% by 2020 in 
comparison to the 2005 level. 

India added that emissions from 
the agriculture sector would not 
form part of the assessment of 
its emissions intensity. (INF.1 par.71 P.26) 
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Submission of 
Indonesia’s NAMA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sustainable peat land management 
2. Reduction in rate of deforestation & land 

degradation 
3. Development of carbon sequestration 

projects n forestry and agriculture  
4. Promotion of energy efficiency 
5. Development of alternative and renewable 

energy sources 
6. Reduction in solid and liquid waste 
7. Shifting to low-emission transport mode 

Emission Reduction 26% by 2020 
with information on voluntary 
Mitigation Actions as follows: 

Indonesia also communicated that its 
National Action Plan, aimed at achieving 
the aforementioned emission reduction, 
would be equipped with an MRV system 
in order to ensure that each action 
receives the necessary level of funding. 
(INF.1 par.75 P.26) 
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General MRV 
Guideline 

International 
MRV 

Guideline 

Programme 
1 

1 

Programme 
2 

2 

3 4 

1 

2 

3 
4 5 6 

Programme 
n 

1 

2 

3 

Projects 

Programme 
1 

1 

Programme 
2 

2 

3 4 

1 

2 

3 
4 5 6 

Programme 
n 

1 

2 

3 

Projects 

Domestically-
supported MA 

Internationally-
supported MA 

. 

GHG 
Emissions 

Emission 
Sectors 

. 

Domestically supported 
mitigation actions 

Internationally 
supported mitigation 
actions 

Mitigation actions using 
market mechanisms 

Nationally 
Appropriate 
Mitigation 

Actions  
(NAMAs) 

 
 
 
 

Measurement, Reporting 

and Verification (MRV) 
 
 
 
 

Registry,  
GHG Database & 

supporting systems 

International Consultation and Analysis (ICA) 

Mitigation 
Assessment and      

its Effects 

Reporting support needs 
& support received 

พลังงาน 

กระบวนการ 
อุตสาหกรรม 

เกษตร 
ป่าไม้ 

ของเสีย 

“การลดก๊าซเรือนกระจก” (mitigation) และ
“การรายงานข้อมูลก๊าซฯ”(reporting) 
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National Framework Policies 

. 

. 

Government 
Policy 

National framework policies  
 a framing of national 
budget allocation to all 
government agencies for 
their implementation 
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1. Government Policy of Prime Minister  
 H.E. Ms. Yingluck Shinawatra 

-4- 

Key Measures 

• Lowering greenhouse gas emissions  

• Develop towns or eco-industrial towns to become a low-
carbon society 

• Support the production, use, R&D of Renewable and 
Alternative Energy Sources, with the objective of 
replacing 25% of the energy generated by fossil fuels 
within the next decade 

• Promote energy conservation through reduction of 
power usage in the production process by 25 % within 
the next two decades  
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2. The 11th National Economic and Social  
Development Plan  2012-2016  

-3- 

  Key Measures 

• Development paradigm shift towards the 
environmentally-friendly society & low carbon economy 

• Improve ecological efficiency of the production and 
services towards the environmentally friendly society 

• Reinforce urban environment & infrastructure management 

• Establish the Voluntary Domestic Carbon Market 



21 May 2012: OFP endorsement letter 

3. ยุทธศาสตร์ประเทศไทย  
Thailand’s Country Strategy 

Green Growth 
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1.

2.

3.
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• Recognising the importance of tackling climate change, 
Thailand has taken mitigation efforts and established policies 
and plans for several years    

• Thailand’s NAMAs aimed at achieving a deviation from BAU 
(Business as usual) in 2020 

• GHG reduction level in 2020 in Thailand’s NAMAs must be  
– Appropriate : มีระดับการลดก๊าซฯ ที่เหมาะสม 
– MRV-able : สามารถตรวจวัด รายงาน และทวนสอบได้ 

• Thailand’s NAMAs ไม่ใช่แผนการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ แต่เป็นการหยิบยก
ศักยภาพการลดก๊าซฯ จาก 3 แผนหลัก คือ แผน AEDP, แผน EE และแผนขนส่งย่ังยืน  
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• ช่วงท่ี 1 ศึกษาวิจัยข้อมูล อบก. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม ศึกษาวิจัย
ศักยภาพ (potential) NAMAs ภาคพลังงาน-การขนส่ง  โดยพิจารณาด้านต่างๆ ดังนี้ 

• ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน บนพื้นฐานของแผน-นโยบายของประเทศ  
• ต้นทุน และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• ความเป็นไปได้ในการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ  

• ช่วงท่ี 2 หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

• อบก. น าเสนอข้อมูลศักยภาพฯ ต่อ คกก. นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ    เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี) 
เป็นประธาน 

• คณะกรรมการฯ มีมติ รับทราบและสนับสนุนให้น าข้อมูลศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศไทย ในภาคพลังงาน (สาขาผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และพลังงานจากขยะ) และภาคการขนส่ง 
ไปประกอบการพิจารณาจัดท าแนวทางการแสดงเจตจ านง (Pledge) การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) พร้อมท้ัง เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดท า
แนวทางดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.  เสนอข้อมูลศักยภาพ NAMAs ต่อ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

1. วิจัย และหารือ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

Development of Thailand’s NAMAs since 2011 
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จัดท า (ร่าง) แนวทางการแสดงเจตจ านง NAMAs  

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารูปแบบการแสดงเจตจ านงฯ 

 

น าเสนอต่อรัฐสภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
(ขอความเห็นกระทรวงการต่างประเทศ) 

ด าเนินการเสนอ Thailand’s NAMAs/Pledge  
ต่อเลขาธิการอนุสัญญา UNFCCC  

น าเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหง่ชาติ 
 

น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง + Expert Focus Group  
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กระบวนการและข้ันตอนการส่ง NAMAs / Pledge 

หารือ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
เร่ือง สถานะ
หนังสือ เป็น
หนังสือสัญญา
หรือไม ่
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Based on 3 sectoral plans 

   Counter-measures  
 RE : Biomass, Biogas, Hydro, Solar, Wind, Waste-to-Energy etc.  
 EE : Energy efficiency improvement in Industries, Buildings, 

Transportation  
 Bio-fuels and alternative energy sources 
 Environmentally sustainable transport system 

Thailand will reduce its GHG emissions in the range of       
7 – 20 % , based on energy and transport sectors, below 

the business as usual (BAU) level, by the year 2020 
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Next steps & needs 

1. National MRV system 

2. Biennial Update Report (BUR) 

3. Develop Thailand’s proposal seeking 
international support  
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Registry,  
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supporting systems 
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Mitigation 
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& support received 
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เกษตร 
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ของเสีย 

Pledge/ 
NAMA 

ด าเนินงาน/ 
Implement 

ตดิตาม
ประเมินผล/ MRV 

รายงานผล
ใน BUR 

NAMA, MRV & BUR 
in concept 
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Thank you for your attention 
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Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2008-2022 

Source: DEDE (2010) 

National Sectoral Plans 

-6- 
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Energy Efficiency Plan 2010-2030 (20 Years Plan) 
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Government Policy (23 Aug 2010) 
aims to reduce energy intensity to 

25% within 20 years 

Reduce energy 
consumption > 38,200 

ktoe by 2030 

Source: DEDE (2012) -7- 

National Sectoral Plans 


