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1. CDM คืออะไร?
ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่
3 (Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate
Change: COP3) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ที่ประชุมไดมีขอตัดสินใจ (Decision 3/CP.1) เห็นชอบตอพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) โดยมีวัตถุประสงคใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I1 แตละประเทศหรือหลายประเทศ
รวมกันตองปลอยกาซเรือนกระจกที่กําหนดไวภายใตพิธีสารฯ ไมเกินปริมาณที่ไดรับการจัดสรร โดยตั้งเปาในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตางๆใหต่ํากวาระดับที่ปลอยในป ค.ศ. 1990 อยางนอยรอยละ 5 ภายในชวง
พันธกรณีที่ 1 (first commitment period) คือระหวางป ค.ศ. 2008-2012 พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
16 กุ มภาพันธ 2548 (ค.ศ. 2005) ปจจุบั นมีประเทศตา งๆเข ารวมในพิธีสารเกียวโตรวมทั้งสิ้น 192 ประเทศ
(ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558) ในสวนของพันธกรณีที่ 2 ของพิธีสารเกียวโต (ค.ศ. 2013-2020) ขณะนี้มี
ประเทศที่ไดใหสัตยาบันตอ Doha Amendment โดยการสง Instrument of Acceptance ตอ UNFCCC แลว
จํ า นวน 38 ประเทศ (ข อ มู ล ณ วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2558) ทั้ ง นี้ จ ะต อ งมี ป ระเทศส ง Instrument of
Acceptance อยางนอย 144 ประเทศจึงจะทําให Doha Amendment มีผลบังคับใช

พิธีสารเกียวโตไดมีการกําหนดกลไกตางๆเพื่อชวยใหประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I สามารถบรรลุเปาหมาย
ตามพันธกรณี 3 กลไก ดังนี้
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ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ I (Annex I Parties) คือ ประเทศพัฒนาแลวและประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งจะตองเปนผูนําในการตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 43 ประเทศ
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1) Joint Implementation (JI) หรือกลไกการดําเนินการรวมกัน เปนกลไกที่ระบุอยูในมาตรา 6 ของพิธี
สารเกียวโต กลไกนี้เปนการดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศในภาคผนวกที่ I เพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดเรียกวา ERU (Emission Reduction Unit)
2) Clean Development Mechanism (CDM) หรือกลไกการพัฒนาที่สะอาดเปนกลไกที่ระบุอยูใน
มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต กลไกนี้เปนการดําเนินโครงการรวมกันระหวางประเทศในภาคผนวกที่ I
และประเทศนอกภาคผนวกที่ I2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจะตองผานการตรวจวัดและรับรอง
เรียกวา CER (Certified Emission Reduction) CDM มีวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อชวยใหประเทศใน
กลุมภาคผนวกที่ I สามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกรณี และชวยใหประเทศนอกภาคผนวกที่ I บรรลุ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) Emission Trading (ET) หรือกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกเปนกลไกที่ระบุอยูใน
มาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต โดยประเทศที่ระบุใน Annex B3 ของพิธีสารสามารถซื้อขายปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่ไดรับการจัดสรรที่เรียกวา Assigned Amount Unit (AAU) ดวยกันเอง เพื่อ
นําไปใชในการบรรลุเปาหมายตามพันธกรณี
ประเภทของโครงการ CDM (CDM Project Types)
ประเภทของโครงการ CDM ประกอบดวย 15 ประเภท ดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมดานพลังงาน: Energy industries (renewable-/non-renewable sources)
2. อุตสาหกรรมการจําหนายพลังงาน: Energy distribution
3. การใชพลังงาน: Energy demand
4. อุตสาหกรรมการผลิต: Manufacturing industries
5. อุตสาหกรรมดานเคมี: Chemical industry
6. การกอสราง: Construction
7. การขนสง: Transport
8. การทําเหมืองแรและถลุงแร: Mining/Mineral production
9. การผลิตโลหะ: Metal production
10. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง: Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas)
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ประเทศนอกภาคผนวกที่ I (Non-Annex I Parties) คือประเทศกําลังพัฒนาภายใตอนุสัญญา UNFCCC ขณะนี้มี 154 ประเทศ
ประเทศใน Annex B ของพิธีสารเกียวโต คือ ประเทศที่มีเปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตพิธีสารเกียวโต มีทั้งสิ้น 39 ประเทศ ทั้งนี้เปาหมายการลด
กาซเรือนกระจกของแตละประเทศเปนตัวเลขรอยละเมื่อเทียบกับปฐานหรือชวงเวลา
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11. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและใชฮาโลคารบอนและซัลเฟอรเฮกซะฟลูโอไรด:
Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur
hexafluoride
12. การใชสารละลาย: Solvents use
13. การจัดการของเสีย: Waste handling and disposal
14. การปลูกปาและฟนฟูปา: Afforestation and reforestation
15. การเกษตร: Agriculture
หลักการของโครงการ CDM
หลักการสําคัญของโครงการ CDM มีดังนี้
1. เป นโครงการที่ เกิ ดขึ้นดวยความสมั ครใจ (Voluntary) โดยได รั บความเห็นชอบจากประเทศภาคี ที่
เกี่ยวของ ไดแก ประเทศผูลงทุน ประเทศที่โครงการตั้งอยู
2. เปนโครงการที่มสี วนเพิ่มจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ (Not business as usual)
3. เป นโครงการที่ ลดปริ มาณก าซเรื อนกระจกลงไดมากกวา มาตรฐานที่ป ระเทศที่ โ ครงการตั้ง อยู (Host
country) กําหนดไว
4. ตองมีการดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจวัดได (Transparency and accountable) และกอใหเกิด
ประโยชนในระยะยาวที่แทจริง
5. เปนโครงการที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development) แกประเทศเจาบาน ซึ่ง
รวมไปถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่สะอาด การถายทอดเทคโนโลยี และความรูดานการจัดการ เพื่อการ
ลดกาซเรือนกระจกใหแพรหลายภายในประเทศ
2. สถานการณโครงการ CDM
ปจจุบันทั่วโลกมีโครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM กับ CDM Executive Board 4
จํานวน 7,645 โครงการ และมีโครงการที่ไดรับการรับรองคารบอนเครดิตแลวจํานวน 2,587 โครงการ เปน
ปริม าณกา ซเรือ นกระจกที่ ลดได เท ากับ 1,599,708,891 ตั นคาร บอนไดออกไซด เที ยบเทา (ขอ มูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558) นอกจากนี้มีโครงการ CDM ประเภทแผนงาน หรือ CDM PoAs (Programme of Activities)
ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวจํานวน 285 แผนงาน
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CDM EB (CDM Executive Board) คือ คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด เปนคณะกรรมการภายใต UNFCCC ที่ประกอบดวยผูแทนจากกลุมประเทศพัฒนา
แลว และประเทศกําลังพัฒนาที่พิจารณาการขึ้นทะเบียนโครงการ CDM การรับรองและออกปริมาณการลดกาซเรือนกระจก หรือคารบอนเครดิต การอนุมัตริ ะเบียบ
วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจก รวมทัง้ การแตงตั้งและเพิกถอนหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ
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โครงการ PoAs เปนการรวมโครงการตามแผนงานโดยสมัครใจของภาคเอกชนหรือภาครัฐ เพื่อลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งนีอ้ าจจะมีขอบเขตการดําเนินการในหลายประเทศได โครงการ PoA จะตองมีการ
จัดตั้งหนวยงานบริหารโครงการ (Coordinating/Managing entity) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานผูมี
อํานาจดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (DNA)5 ของประเทศเจาบานที่มีสวนรวมในโครงการทั้งหมดเพื่อ
รายงานกับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดและเพื่อใหแนใจวาโครงการภายใตแผนงานไมไดขึ้น
ทะเบียนเปนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ อยูในแผนงานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลว กรอบระยะเวลา
ของแผนงานมีอายุ 28 ป สําหรับโครงการทั่วไป และ 60 ป สําหรับโครงการปลูกปาและฟนฟูปา
ในสวนของประเทศไทยมีโครงการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM จํานวน 146 โครงการ ซึ่ง
เปนอันดับที่ 6 ของโลก (ดังรูป) และมีโครงการ PoA ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวจํานวน 7 แผนงาน

UNFCCC Secretariat ไดมีการคาดการณอุปทานของคารบอนเครดิตจากโครงการ CDM ในชวงสิ้นสุด
พันธกรณีที่ 1 (31 ธันวาคม ค.ศ. 2012) ถึงป ค.ศ. 2020 พบวาจะมีปริมาณคารบอนเครดิตรวมเทากับ
8,262,793,284 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ดังรูป) ซึ่งเปนภาวะอุปทานลนตลาด (Oversupply)
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DNA (Designated National Authority) คือ หนวยงานผูมีอํานาจดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีหนาที่หลักในการพิจารณาใหคาํ รับรองวาเปนโครงการตามกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (Letter of Approval: LoA) ที่ดําเนินการอยางสมัครใจและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศเจาบาน ในสวนของประเทศไทยองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ทําหนาที่เปน DNA ของประเทศไทย
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3. อนาคตของโครงการ CDM
ในการประชุมเจรจาภายใตอนุสัญญา UNFCCC ยังคงมีการกลาวถึง CDM ในหลายประเด็นและหลายเวที
ของการเจรจา เชน
- ประเด็น Mitigation ภายใตการประชุม Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for
Enhanced Action (ADP)
- Review of the modalities and procedures of the CDM ภายใตการประชุม Subsidiary
Body for Implementation
- Guidance relating to the clean development mechanism ภายใตการประชุม Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
3.1 CDM ภายใตการเจรจา UNFCCC
ในการประชุมเจรจาภายใตอนุสัญญาฯไดมีการกลาวถึงทิศทางของ CDM ในแนวทางตางๆ เชน
กลุมสหภาพยุโรปมีความเห็นวาสําหรับ Advanced developing countries การนําคารบอนเครดิตไปใช
สําหรั บการชดเชยนั้นควรจะถู ก แทนที่ ดวยกลไก/เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดใหม ที่ค รอบคลุม ภาคส วนต า งๆของ
เศรษฐกิจและเปนแรงจูงใจใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกสุทธิ (Net emission reductions) สําหรับ CDM นั้น
ควรจะมุงเนนไปที่ Least developed countries เทานั้น
ที่มา: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm (Last update: 08/05/2015)
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จากเอกสาร Submission by Egypt on behalf of Arab Group ในประเด็นของการปรับปรุง CDM
Modalities and Procedures ( 30 เมษายน 2557) นั้น ทาง Arab Group ไดเสนอใหมีการเพิ่มอุปสงคของ
CERs โดยอนุญาตใหประเทศ Non-Annex I ภายใตพิธีสารเกียวโตสามารถใช CERs ในการบรรลุเปาหมายการลด
กาซเรือนกระจกภายใตกลไกตางๆในอนาคต
ประเทศบราซิลไดเสนอขอคิดเห็นในสวนของ Elements of the mew agreement under the
Convention applicable to all Parties โดยไดกลาวถึงกลไกดานเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) โดย
บราซิลระบุวา Economic mechanism ควรเปนหนึ่งในประเด็นที่รวมอยูใน 2015 agreement เพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการลดกาซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา และสนับสนุนดานการเงินแกประเทศกําลังพัฒนา ในสวนของ
Economic mechanism ควรประกอบดวยแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ Emission trading system
และ Enhanced Clean Development Mechanism (CDM-plus)

ที่มา: View of Brazil on the Elements of the New Agreement under the Convention Applicable to
all Parties (November 6, 2014)
3.2 การทบทวน Modalities & Procedures สําหรับ CDM
ภายใตการประชุมเจรจาขององคกรยอยดานการดําเนินงาน (Subsidiary Body on Implementation:
SBI) ไดมีการทบทวน Modalities & Procedures สําหรับ CDM ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอตัดสินใจของรัฐภาคี
พิธีสารเกียวโตในการประชุมครั้งที่ 9 (Decision 4/CMP.9) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด ทาง CMP
ไดขอใหทางฝายเลขานุการ UNFCCC จัดเตรียม Technical paper ในประเด็นตางๆเพื่อ พิจารณาความเปนไปได
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ในการปรับแก Modalities & Procedures และผลที่จะเกิดขึ้น ประเด็นที่ไดหยิบยกขึ้นมาเพื่อนําไปทบทวน
ประกอบดวย
 การเปนสมาชิกและองคประกอบของ CDM EB รวมทั้งความเหมือนและความแตกตางจากองคกร
ระหวางรัฐอื่นๆภายใตกระบวนการของ UNFCCC
 ความรับผิดชอบของ DOE6 ในการชดเชยการรับรองปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่ผิดพลาดใน
ขั้นตอนการตรวจสอบ ทวนสอบ และรายงานการรับรองเครดิต
 ขอกําหนดของ PoA
 ระยะเวลาการคิดเครดิต
 การพิสูจน Additionality
 บทบาทของ DNAs ของประเทศในภาคผนวกที่ I และประเทศนอกภาคผนวกที่ I
 การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการสําหรับโครงการบางประเภทใหงายยิ่งขึ้น
การทบทวน Modalities & Procedures ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงการประชุมครั้งลาสุด (SBI
ครั้งที่ 42) ที่ประชุมไดทบทวนเรื่องขอกําหนดโครงการ CDM แบบแผนงาน (Program of Activities: PoA)
เนื่องจากเปนประเด็นที่ Co-facilitators เห็นวาประเทศตางๆมีความเห็นไมแตกตางกันมากนัก นาจะสามารถหา
ขอสรุปรวมกันได อยางไรก็ตามที่ประชุมไมสามารถตกลงกันในเนื้อหาของรางขอสรุปได (Draft conclusions)
ดังนั้นจะมีการหารือและพิจารณาตอไปในการประชุม SBI ครั้งที่ 43 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
2558
4. ทิศทางของกลไกตลาด และ CDM หลังป ค.ศ. 2020
จากขอมูล INDC7 (Intended Nationally Determined Contribution) ของประเทศตางๆ ที่มีการเสนอตอสํานัก
เลขาธิการ UNFCCC ซึ่งขณะนี้มีประเทศที่เสนอ INDC แลว จํานวน 21 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558)
พบวาหลายประเทศยังคงสนับสนุนใหมีกลไกตลาดระหวางประเทศ (International market mechanism) ใน
2015 Agreement และมีความประสงคในการใชเครดิตจากกลไกตางๆเหลานั้นเพื่อบรรลุเปาหมายการลดกาซ
เรือนกระจก เชน ประเทศนิวซีแลนด เกาหลีใต แคนาดา และสวิตเซอรแลนด เปนตน แตทั้งนี้หลายประเทศก็แสดง
เจตจํานงที่จะลดกาซเรือนกระจกโดยการดําเนินการภายในประเทศเทานั้น ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศ เชน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เปนตน (ดังตาราง)

6

DOE (Designated Operational Entity) คือ หนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ เปนนิติบุคคลที่ตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการ (Validation) และทวนสอบและ
รับรองปริมาณการลดกาซเรือนกระจก (Verification/Certification) ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ CDM Executive Board
7
INDC (Intended Nationally Determined Contribution) คือ ขอเสนอการมีสวนรวมของแตละประเทศในการลดกาซเรือนกระจกและการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ .ศ.ภายหลังป ค)2020)

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศที่สนับสนุนใหกลไกตลาดรวมอยูใน 2015 agreement หรือกลาวถึงการใชเครดิตจากกลไกตลาดระหวางประเทศ
ประเทศ
นิวซีแลนด

เกาหลีใต
เอธิโอเปย

โมร็อคโค

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
30% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2005 ภายในป ค.ศ. 2021-2030
ค.ศ. 2030 (11% เมื่อเทียบกับป ค.ศ.
1990)

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
INDC ของนิ ว ซี แ ลนด ม าจากสมมติ ฐานที่ วา กฎระเบี ยบที่
สามารถตกลงกันไดนั้นจะอนุญาตใหมีการเขาถึงตลาดคารบอน
อย า งไม จํ า กั ด โดยให มี ก ารซื้ อ ขายและการใช เ ครดิ ต จาก
มาตรฐานตางๆที่มีความนาเชื่อถือ โดย
- ทําใหเกิดความมั่นใจเรื่อง Environmental integrity
- หลีกเลี่ยงการใชเครดิตซ้ํา (double-claiming) และการ
นับซ้ํา (double-counting)
- มีความโปรงใสในระบบบัญชีเครดิต
37%
จากการดํ า เนิ น การปกติ วั ด การบรรลุ เ ป า หมายป จะใชคารบอนเครดิตจากกลไกตลาดระหวางประเทศบางสวน
(business-as-usual: BAU) ภายในป ค.ศ. 2030
ในการบรรลุเปาหมายป ค.ศ. 2030
ค.ศ. 2030
64% เมื่อเทียบกับ BAU ณ ป ค.ศ. 2030 วั ด การบรรลุ เ ป า หมาย  ประสงคจะขายคารบอนเครดิต
เฉพาะป ค.ศ. 2030
 สนับสนุนการพัฒนา Accounting rules ภายใต UNFCCC
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมของกลไกตลาด
การลดกาซเรือนกระจกโดยไมมีเงื่อนไข
วั ด การบรรลุ เ ป า หมาย โมร็อคโคพิจารณาการจัดตั้งกลไกตลาดระหวางประเทศ รวมถึง
การใชกลไกเหลานี้ในการบรรลุเปาหมายทั้งแบบมีเงื่อนไขและ
 13% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในป ค.ศ. เฉพาะป ค.ศ. 2030
แบบไมมีเงื่อนไข
2030
การลดกาซเรือนกระจกโดยมีเงื่อนไข
 32% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในป ค.ศ.
2030
ทั้งนี้อยูภายใตเงื่อนไข คือ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศ

แคนาดา

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
- ไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
- มี ข อต กลง ที่ มี ผ ล ผู กพั นทา ง
กฎหมายภายใต UNFCCC
30% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2005 ภายในป สิ้นสุดป ค.ศ. 2030
ค.ศ. 2030

สวิตเซอรแลนด 50% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2021-2030
ค.ศ. 2030
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การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ

แคนาดาอาจจะใชกลไกระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมาย
ทั้งนี้กลไกจะตองมีระบบที่เขมขน มีการลดกาซเรือนกระจกจริง
และทวนสอบได
 จะดํ า เนิ นการลดก า ซเรื อนกระจกเองภายในประเทศเป น
หลั ก แต จ ะมี ก ารใช เ ครดิ ต บางส ว นจากกลไกระหว า ง
ประเทศเพื่อบรรลุเปาหมายการลดก าซเรือ นกระจก ทั้ง นี้
เครดิ ต จะต อ งมาจากการดํ า เนิ น การจริ ง ถาวร มี ส ว น
เพิ่มเติมและทวนสอบได รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม
 สวิ ตเซอร แลนด จะใช CDM และสนับ สนุ นการปรั บแก
Modalities and procedures เพื่อใหเหมาะสมกับ New
climate regime
 สวิ ต เซอร แ ลนด มี ค วามตั้ ง ใจจะใช ก ลไกตลาดใหม (New
market mechanisms ภายใตอนุสัญญาฯ (NMM8 และ
FVA9)
 สนับสนุนใหมีกฎระเบียบของ UNFCCC เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นับซ้ําของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได

NMM (New Market-based Mechanism) คือ กลไกตลาดระหวางประเทศรูปแบบใหมเพื่อเสริมประสิทธิภาพตนทุน และสงเสริมการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งอยูระหวางการเจรจาภายใตอนุสัญญา UNFCCC
FVA (Framework for various approaches) คือ แนวทางตางๆ ซึ่งรวมถึงโอกาสในการใชตลาดเพื่อเสริมประสิทธิภาพตนทุน และสงเสริมการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก ซึ่งอยูระหวางการเจรจาภายใตอนุสัญญา UNFCCC

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศ
เคนยา

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
30% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในป ค.ศ. สิ้นสุดป ค.ศ. 2030
2030 ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การสนั บ สนุ น จาก
ต า งประเทศทั้ ง ด า นการเงิ น การลงทุ น
การพัฒ นาและถายทอดเทคโนโลยี และ
การสรางศักยภาพและองคความรู

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
ไมไดขัดขวางการใชกลไกตลาดระหวางประเทศ

ประเทศที่แสดงเจตจํานงที่จะลดกาซเรือนกระจกโดยการดําเนินการภายในประเทศ โดยไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
ประเทศ
เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
สาธารณรัฐหมู  32% เมื่ อ เที ย บกั บ ป ค.ศ. 2010
เกาะมารแชลล
ภายในป ค.ศ. 2025 (Quantified
economy-wide target)
 45% เมื่ อ เที ย บกั บ ป ค.ศ. 2010
ภายในป ค.ศ. 2030 (Indicative
target)
สิงคโปร
ลด Emission intensity 36% เมื่อเทียบ
กั บ ป ค.ศ. 2005 ภายในป ค.ศ. 2030
และรั ก ษาระดั บ การปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจกใหคงที่ โดยมีเปาหมายที่จะปลอย
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก สู ง สุ ด (Peaking)
ประมาณป ค.ศ. 2030
รัสเซีย
25-30% เมื่ อเทียบกั บป ค.ศ. 1990
ภายในป ค.ศ. 2030

ชวงเวลาดําเนินการ
ป ค.ศ. 2020-2025

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
ไมใชกลไกตลาดในการบรรลุเปาหมาย

ค.ศ. 2021-2030

สิงคโปรตั้งใจจะบรรลุเปาหมายตาม INDC โดยการดําเนินการ
ภายในประเทศ แตทั้งนี้จะยังคงศึกษาความเปนไปไดของกลไก
ตลาดระหวางประเทศ

1 ม.ค. 2020 – 31ธ.ค. ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมายการลด
2030
กาซเรือนกระจก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
26-28% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 2005 ในป
ค.ศ. 2025
สหภาพยุ โ รป อย า งน อ ย 40% เมื่ อ เที ยบกั บป ค.ศ.
(28 ประเทศ) 1990 ภายในป ค.ศ. 2030

ชวงเวลาดําเนินการ
การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
วั ด การบรรลุ เ ป า หมาย ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมายการลด
เฉพาะป ค.ศ. 2025
กาซเรือนกระจก
1 ม.ค. 2021 – 31 ธ.ค. ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
2030

ประเทศที่อาจจะใชหรือไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ประเทศ
เม็กซิโก

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
การลดกาซเรือนกระจกโดยไมมีเงื่อนไข
วั ด การบรรลุ เ ป า หมาย
 22% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในป ค.ศ. เฉพาะป ค.ศ. 2030
2030
การลดกาซเรือนกระจกโดยมีเงื่อนไข
 36% เมื่อเทียบกับ BAU ภายในป ค.ศ.
2030
ทั้ ง นี้ อ ยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขของข อ ตกลง
ระหวางประเทศในประเด็นตางๆ ไดแก
- ราคาคาร บ อนระหว า งประเทศ
(International carbon price)
- Carbon border adjustments
- ความรวมมือทางดานเทคนิค
- แหลงเงินทุน
- การถายทอดเทคโนโลยี

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
การลดกาซเรือนกระจกโดยไมมีเงื่อนไข
 ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมาย
การลดกาซเรือนกระจกโดยมีเงื่อนไข
 ใชกลไกตลาดทั้งแบบ ทวิภาคี ภูมิภาค และระหวางประเทศ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศ
นอรเวย

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
อย า งน อ ย 40% เมื่ อ เที ยบกั บป ค.ศ. ค.ศ. 2021-2030
1990 ภายในป ค.ศ. 2030

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
กรณีที่นับผลการลดกาซเรือนกระจกรวมกับ EU
 ไมใชกลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมาย แต
ทั้ง นี้ นอร เ วย ยัง คงสนับ สนุ นการรวมกลไกตลาดใน 2015
Agreement และโอกาสในการใชเครดิตจาก CDM และ JI
กรณีที่ไมนับผลการลดกาซเรือนกระจกรวมกับ EU
 จะใชกลไกตลาดภายใต UNFCCC โดยเครดิตเหลานี้มาจาก
การดําเนินการจริงและทวนสอบได รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนับ
ซ้ํา

ประเทศที่ไมไดกลาวถึงกลไกตลาดระหวางประเทศ
ประเทศ
ญี่ปุน

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
26% เมื่อเทียบกับปงบประมาณ ค.ศ. 1 เม.ย. 2021-31 มี . ค. ไม ไ ด ก ล า วถึ ง การใช ก ลไกตลาดระหว า งประเทศ จะมี ก าร
2013 ภายในปงบประมาณ ค.ศ. 2030
2031
กลาวถึงเฉพาะ Joint Crediting Mechanism (JCM)10
(25.4% เมื่อเทียบกับปงบประมาณ ค.ศ.
2005)

จีน

 ปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด สู ง สุ ด ถึงป ค.ศ. 2030
ประมาณป ค.ศ. 2030 หรือปกอนหนา

 ไมไดกลาวถึงการใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
 มี ก ารกล า วถึ ง เฉพาะการส ง เสริ ม Carbon Emission

10

Joint Crediting Mechanism (JCM) หรือ กลไกเครดิตรวม เปนกลไกที่พัฒนาโดยประเทศญี่ปุน มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีคารบอนต่ําผานการดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตความรวมมือทวิภาคีนี้ ญี่ปุนจะใหการสนับสนุนความรูทางเทคนิคและ ไมเกินรอยละ) หรืองบประมาณบางสวน/50 ของมูลคาโครงการแกโครงการที่ไดรับการพิจารณา (
โดยมีเงื่อนไขวารัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุดจะตองทําการสงมอบคารบอนเครดิต คัดเลือกที่เกิดจากการดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกภายใตกลไกนีใ้ นสัดสวนที่ตกลงกันใหแกรัฐบาลญี่ปุน

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ประเทศ

ไอซแลนด

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาดําเนินการ
 ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตอหนวย GDP 60-65% จากป ค.ศ.
2005
 เพิ่มสัดสวนเชื้อเพลิงที่ไมใชฟอสซิลใน
การใชพลังงานขั้นตนใหอยูที่ประมาณ
20%
 เพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ โดยป า ไม
ประมาณ 4.5 พั นล า นลูก บาศก เมตร
จากป ค.ศ. 2005
มีเปาในการเปนสวนหนึ่งของกลุมสหภาพ ค.ศ. 2021-2030
ยุโรปในการลดกาซเรือนกระจก 40% เมื่อ
เทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ.
2030

การใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
Trading Market

 ไมไดกลาวถึงการใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
 นอกจาก EU-ETS แลว ไอซแลนด อาจจะเปนสวนหนึ่งใน
ตลาดคารบอนเครดิตอื่นๆของกลุมสหภาพยุโรป เพื่อใชเปน
สวนหนึ่งในการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกหลัง
ป ค.ศ. 2020

เซอรเบีย

9.8% เมื่อเทียบกับป ฐาน ค.ศ. 1990 1 ม.ค. 2021 – 31 ธ.ค. ไมไดกลาวถึงการใชกลไกตลาดระหวางประเทศ
ภายในป ค.ศ. 2030
2030

ลิกเตนสไตน

40% เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1990 ภายในป ค.ศ. 2021-2030
ค.ศ. 2030

ไมไดกลาวถึงการใชกลไกตลาดระหวางประเทศ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

5. สรุป
CDM เปนกลไกตลาดที่สําคัญกลไกหนึ่งซึ่งมีระบบการตรวจสอบและทวนสอบที่ชัดเจน เชื่อถือได จึงนาจะ
ทําให CDM ยังคงสามารถดําเนินการตอไป และเครดิตยังคงเปนที่ตองการหลังป ค.ศ. 2020 แตทั้งนี้ CDM อาจจะ
ไมไดเปนกลไกที่เฉพาะประเทศพัฒนาแลวใชในการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกเทานั้นเพราะหลังป
ค.ศ. 2020 ทุกประเทศคงจะตองมี สวนรวมและมีเปาหมายในการลดกา ซเรือนกระจก ในสวนของอุปสงคของ
คารบอนเครดิตนั้น คงจะตองรอพิจารณาจากตัวเลขเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกอีกครั้งหนึ่ง แตทั้งนี้เนื่องจาก
กลุมผูซื้อหลักซึ่งไดแก สหภาพยุโรป ไดแสดงเจตจํานงในการลดกาซเรือนกระจกเองภายในกลุมประเทศ โดยไมใช
กลไกตลาดระหวางประเทศในการบรรลุเปาหมายก็นาจะมีผลอยางมีนัยสําคัญตอปริมาณอุปสงคของคารบอน
เครดิตในตลาด
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศใหความสําคัญในการประชุมเจรจาหลายไดแก ประเด็นของการนับซ้ํา
(Double counting) ซึ่ง รวมถึ งการขึ้นทะเบียนซ้ํา (Double registration) การออกเครดิตซ้ํา (Double
issuance) และการนับผลการลดกาซเรือนกระจกสําหรับบรรลุเปาหมายซ้ํา (Double claiming) ทั้งนี้ในประเด็น
เหล านี้ที่ ประชุม ยัง คงไมสามารถหาข อสรุ ปร วมกั นได จึ งจะตอ งมีก ารเจรจากันต อไป และคาดวาจะเห็นความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังการประชุม COP (Conference of the Parties to the UNFCCC) ครั้งที่ 21 ซึ่งจะจัดขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

