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C L I M A T E   C H A N G E

The Global Mean Temperature in 2020 was 1.2 ± 0.1 °C 

above pre-industrial level (1850-1900). 

WMO, 2021
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• Global temperature is expected to reach or exceed 1.5°C of warming

over the next 20 years.

• Climate change is already affecting every region on Earth, in multiple

ways. The changes will increase with additional warming.

IPCC Climate Change 2021 Report

• Human influence on the climate system is undisputed.

• With increasing CO2 emissions, the ocean and land carbon sinks are
projected to be less effective at slowing the accumulation of CO2 in the

atmosphere.

• Stabilizing the climate will require strong, rapid, and sustained

reductions in greenhouse gas emissions, and reaching net
zero CO2 emissions.
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Global Climate Regime

United Nations Framework Convention 
on Climate Change  (UNFCCC)

Adopted in 1992 ; Entry into force in 1994

Article 2  Objective 

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments 
that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with 

the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a level that would prevent 

dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow 

ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food 
production is not threatened and to enable economic 
development to proceed in a sustainable manner.



Article 3 Principles

In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the

Parties shall be guided, inter alia, by the following :

1. The Parties should protect the climate system for the benefit of present

and future generations of humankind, on the basis of Equity and in accordance with

their Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities.

Accordingly, the Developed Country Parties should take the lead in combating

climate change and the adverse effects thereof.

United Nations Framework Convention 
on Climate Change  (UNFCCC)



United Nations Framework 
Convention on Climate Change

- Framework for international 
cooperation to combat climate change

- Set ultimate objective, principles, 
and key obligations for 197 Parties

- Set up international governance 
: COP, subsidiary bodies and other 
constituted bodies

Kyoto Protocol

- Legally binding emission reduction 
targets for industrialized nations

- Flexible mechanisms to stimulate 
green investment and help Parties meet 
their emission targets in a cost-effective 
way, as well as assisting developing 
countries in promoting sustainable 
development

Paris Agreement

- Comprehensive agreement  strengthening 
global response to climate change

- Set clear Long-term Temperature Goal and 
framework for cooperation on various aspects

- Set up 2 & 5-year cycle frameworks to ensure 

‘Transparency’ and ‘Increase Ambition’ over 
time

Enforcement
oriented

Facilitative 
framework

Doha 
Amendment

Development of the UNFCCC & Global Climate Regimes

Adoption

Cancun 
Agreement

1992
COP 1

1997
COP 6

2010
COP 16

2012
COP 18

2015
COP 21

Bali Action 
Plan

2007
COP 13

2021
COP 26

Paris 
Agreement

UNFCCC Kyoto Protocol Glasgow 
Climate Pact

Started to invite Parties 
to submit their ‘Pledges’



Article 2
This Agreement,… aims to strengthen the global response to the threat of climate 
change…including by:

(a) Holding the increase in the global average temperature to well 
below 2°C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the 

temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that
this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change 

and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions 
development, in a manner that does not threaten food production;

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low GHG 

emissions and climate resilient development.
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Means of 
Implementation

การปรับตัวต่อผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การลดก๊าซเรือนกระจก

การติดตามประเมินผล และ 
“รายงานข้อมูล” เพื่อสร้าง
ความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงาน ทั้ง
• ข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ 
• ข้อมูลการลดก๊าซฯ
• ข้อมูลการด าเนินงานฯ
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Net Zero Emissions Pathway

Source: UNEP (2017)



12Source: ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. (17 ธันวาคม 2564)

UNFCCC COP 26 Outcomes in Glasgow, UK
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Source: ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ( 17 ธันวาคม 2564)
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3. Thailand’s GHG Emissions 

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
GHG Emissions

การลด
ก๊าซเรือนกระจก
GHG Mitigation

เป้าหมาย 
การลดก๊าซเรือนกระจก

บัญชี 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

MRV = Measurement, Reporting & Verification

เพราะกา๊ซเรือนกระจก เป็นส่ิงท่ีตรวจวดัได้และรายงาน

ได้



แนวโน้ม การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ของประเทศ
ไทย

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
Thailand’s Third BUR, 2020

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ได้จัดท า และเสนอ 

“รายงานความก้าวหน้า
รายสองปี ฉบับที่ 3 หรือ Third
Biennial Update Report” 

ต่อ ส านักเลขาธกิาร UNFCCC 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

15
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มาตรการส าคัญในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality & Net Zero GHG Emissions

Source: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ธันวาคม 2564)



Climate Action 
Communication

Project-based Mechanism

T-VER Carbon Credit

Product Carbon Labels

Organization
Carbon FootprintCF Product CF Reduction

• Climate literacy  

• Knowledge-based 
activities

• Website 

• Social Media

Climate Action 
Leaders Forum

• Training Courses

• E-learning Courses

• Youth learning program

Energy IndustryTransport Waste Forestry Agriculture

Measure-based 

NAMA & NDC Tracking

TGO Services

International Crediting 
Mechanism

Registry
System

Carbon Neutral 

Carbon Market & Carbon Offset

Carbon 
Market

LESS Certificate
Low Emission Support Scheme เสื้อผ้า สิ่งทอ ลดโลกร้อน

JC SecretariatCDM DNA

Carbon Footprint

Organization

City 
Carbon 
Footprint
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Carbon Credit 

T-VER
Thailand Voluntary Emission Reductions

4.
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ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER
การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน

การใช้อุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูง

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อน/ความเย็น

การน าความร้อน/ความเย็นเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์

การพัฒนาพลังงานทดแทน
การผลิต/ใช้พลังงานหมุนเวียน

การปรับเปลี่ยนเช้ือเพลิง

การจัดการในภาคขนส่ง
การใช้ยานพาหนะไฮบริด/ไฟฟ้า

การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการคมนาคมขนส่ง

การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง

การจัดการของเสีย
การผลิตปุ๋ย/สารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์

การหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซมีเทนจากน้ าเสีย

การคัดแยกและน ากลับคืนขยะพลาสติก

การปลูกป่า/ต้นไม้ และ
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า

การปลูกป่า/ต้นไม้

การอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า

การเกษตร

การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี

การปลูกพืชเกษตรยืนต้น



คาร์บอนเครดิต (Carbon Credits)
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โครงการกา๊ซชีวภาพระดบัชมุชน จากฟารม์สกุร ต.ท่ามะนาว อ.ชยับาดาล จ.ลพบรีุ

รายละเอียดทัว่ไปของโครงการ

โครงการรวบรวมและกกัเก็บก๊าซชีวภาพ ท่ีเกิดขึ้นจากระบบบ าบดัน ้าเสีย แบบไร้
อากาศส าหรบัฟาร์มสุกร ของฟาร์ม และน ามาใช้ประโยชน์ โดยมีฟาร์มท่ีเข้า ร่วม
โครงการจ านวน 8 โรงเรือนส าหรบั 230 ครวัเรือน 

ผูพ้ฒันาโครงการ อบต. ท่ามะนาว

ระยะเวลาการคิดเครดิต 1 มิถนุายน 2558 -31 พฤษภาคม 2565 (7 ปี)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก
ท่ีคาดว่าจะลดได้

1,634 ตนั คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ต่อปี
(tCO2e/y)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ี
ได้รบัการรบัรองแล้ว จ านวน 4 ครัง้

รวม  3,465 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
(tCO2e)

ต.ท่ามะนาว 
อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี

CH4
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โครงการผลิตสารปรบัปรงุดินจากขยะอินทรียเ์ทศบาลเมืองยโสธร

โครงการรวบรวมขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใกล้เคียง มาท าการคดัแยก และเข้าสู่ระบบผลิตสารปรบัปรงุดิน แทนการน าไปฝังกลบ ในหลุมฝัง
กลบแบบไม่มีระบบจดัการ

ผูพ้ฒันาโครงการ เทศบาลเมืองยโสธร

ระยะเวลาการคิดเครดิต 1 มกราคม 2561 -31 ธนัวาคม 2567 (7 ปี)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก
ท่ีคาดว่าจะลดได้

8,545 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ต่อปี 
(tCO2e/y)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ี
ได้รบัการรบัรอง จ านวน 1 ครัง้

4,145 ตนั คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (tCO2e)

อ.เมือง จ.ยโสธร

รายละเอียดทัว่ไปของโครงการ
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โครงการปรบัเปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา

เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนและภายในอาคารจากหลอด Fluorescent หลอด
High Pressure และหลอด Metal Halide เป็นหลอด LED ทัง้หมด 15 แห่งในเขตเทศบาล

ผูพ้ฒันาโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่
ระยะเวลาการคิดเครดิต 1 กรกฎาคม 2560– 30 มิถนุายน 2567 (7 ปี)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก
ท่ีคาดว่าจะลดได้

393 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 
(tCO2e/y)

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีได้รบัการ
รบัรอง

ยงัไม่ได้ขอรบัรอง

รายการ ก าลงัไฟ (W) จ านวน (ชดุ)

หลอด Fluorescent 36 98

หลอด High Pressure 250 867

หลอด Metal Halide 400 217

รายการ ก าลงัไฟ (W) จ านวน (ชดุ)

หลอด LED 18 98

หลอด LED 40 32

หลอด LED 120 237

หลอด LED 180 820

หลอดเก่า

หลอดใหม่

รายละเอียดทัว่ไปของโครงการ
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization): TGO

โครงการการติดตัง้ระบบโซล่าเซลล ์ศนูยร์ู้รกัษ์มาบอ ามฤตและโรงจอดรถเทศบาลต าบล
มาบอ ามฤต อ าเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร

รายละเอียดทัว่ไปของโครงการ

ติดตัง้ระบบโซล่าเซลลเ์พื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ด าเนินการโดยเทศบาล
มาบอ ามฤต อ าเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร มีการติดตัง้ระบบโซล่าเซลล ์ใน 2 จุด ได้แก่ 1) บนอาคาร
ศนูยร์ูร้กัษ์มาบอ ามฤต มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 3 กิโลวตัต ์และ 2) โรงจอดรถของเทศบาลมาบอ ามฤต 
มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 24.6 กิโลวตัต ์รวมก าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด 27.6 กิโลวตัต ์ปริมาณไฟฟ้าท่ี
คาดว่าจะผลิตได้ 50,370 กิโลวตัตต่์อปี โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ถกูน าไปใช้ทดแทนไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคท่ีทางเทศบาลต าบลมาบอ ามฤตใช้ตามปกติบริเวณพืน้ท่ีของเทศบาลมาบ
อ ามฤต

ผูพ้ฒันาโครงการ เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต

ระยะเวลาการคิดเครดิต 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2566 (7 ปี)

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจก
ท่ีคาดว่าจะลดได้

28 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี (tCO2e/y)

ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง ยงัไม่ได้ขอรบัรอง

ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว จงัหวดั
ชุมพร
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การพฒันา โครงการ T-VER ภาคป่าไม้

ปีท่ี 0 ปีท่ี 10ปีท่ี 3 ปีท่ี 6

ส ารวจกรณีฐาน

การรบัรองคารบ์อนเครดิต
ครัง้ท่ี 1

XX tCO2eq

การรบัรองคารบ์อนเครดิต
ครัง้ท่ี 2

XXX tCO2eq

การรบัรองคารบ์อนเครดิต
ครัง้ท่ี 3 

XXXX tCO2eq

ข้ึนทะเบียนโครงการ T-VER

… tCO2eq/year

ระยะเวลาคิดเครดิต 10 ปี

Validation

VVB

ระยะเวลาคิด
เครดิต

Verification

VVB

Verification

VVB

Verification

VVB
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ขอบคณุครบั/ค่ะ
Thank you for your attention


