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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

     พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการน าร่องภายใต้ 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนนุการลดก๊าซเรือนกระจก  

(Thailand Partnership for Market Readiness)  



ความตกลงปารีส 

 ความตกลงปารีสครอบคลุมการด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยรัฐภาคีต้องจัดท า Nationally Determined Contributions (NDCs) และแจ้งต่อ 
UNFCCC ทุก ๆ 5 ปี 

(1) ควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภมิูเฉล่ียของโลกใหต้ า่กวา่ 2C เม่ือเทียบกบัยุคก่อนอุตสาหกรรม 
และมุ่งพยายามควบคุมการเพ่ิมขึ้ นของอุณหภมิูไม่ใหเ้กิน 1.5C 

(2) การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

(3) การเพิ่มความสามารถในการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

(4) ความโปร่งใสของการด าเนินการ  

(5) การใหก้ารสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงทางการเงิน 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21)  
เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
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Nationally Determined Contributions (NDCs) 

 ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันต่อความตกลง
ปารีส จ านวน 149 ประเทศ จากประเทศที่เป็นภาคี
อนุสัญญา UNFCCC จ านวน 197 ประเทศ 

  ทั้งนี้มีประเทศที่ส่งเอกสาร NDC ฉบบัที่ 1 แล้ว 
จ านวน 143 ประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560      ที่มา: www.unfccc.int 

 จาก Synthesis Report ของ UNFCCC 
Secretariat ฉบับปรับปรุง (พ.ค. 2559)* พบว่า 
ในเอกสาร INDCs หลายประเทศได้กล่าวถึงการใช้
หรือการพิจารณาที่จะใช้กลไกตลาดทั้งระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค และภายในประเทศใน
การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้
ระบุว่ากลไกตลาดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
มีค่าใช้จ่ายต่ าในการลดก๊าซเรือนกระจก และ
สามารถช่วยเพิ่มระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกด้วย 

197 

149 

149 

143 

* ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในรายงาน
เป็นเอกสาร INDC ที่ประเทศได้มีการส่ง
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2559 
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การใช้กลไกต่างๆเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การใช้กลไกตลาด 

 Crediting Mechanisms 
เช่น CDM, T-VER 

Emissions Trading 
Scheme (ETS) 

EE & RE Certificate 

การใช้กลไกอื่นๆ 

ภาษีคาร์บอน (Carbon tax)  

ภาษีเชื้อเพลิง (Fuel tax) 

มาตรฐานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

Feed-in-tariff 

อื่นๆ 

Carbon 
Pricing 
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Carbon pricing คืออะไร 

Carbon pricing หรือกลไกราคาคาร์บอน คือกลไกการลด 
ก๊าซเรือนกระจกโดยการท าให้ก๊าซเรือนกระจกมีราคา ซึ่งหมาย
รวมถึง  

ทีม่า: World Bank, 2016 

 

ETS 

 

Carbon tax 

 

Crediting 
mechanisms 
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เหตุใดต้องใช้กลไก Carbon Pricing 

ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ ากว่า เมื่อเทียบกับนโยบายในรูปแบบอื่นๆ 

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาคาร์บอนช่วยสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงของสังคม ที่เกิดจากการผลิต/บริโภค 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่สะอาด 

เพิ่มการหมุนเวียนเงินทุนระหว่างประเทศ 

เพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ 
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Carbon pricing ในประเทศต่างๆ 

ที่มา: Carbon Pricing Watch (World Bank and Ecofys), 2016 7 



Carbon pricing ในประเทศต่างๆ 

 ในปี  2016 มีจ านวน 40 
ประเทศ/รัฐ ที่มีการใช้ Carbon 
pricing ในการด าเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจก ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 
13 ของการปล่อยก๊ าซ เรื อน
กระจกของโลก 

ที่มา: Carbon Pricing Watch (World Bank and Ecofys), 2016 
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การสนับสนุน Carbon pricing ในระดับโลก 

Carbon pricing leadership Coalition 
(CPLC)  

New Zealand-led declaration on carbon markets 

G7 Carbon Market Platform  

ที่มา: BMUB, 2016 9 



ราคาคาร์บอนในประเทศตา่งๆ 

 ราคาคาร์บอนมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยมี
ตั้งแต่ราคา < 1 US$/tCO2e – 137 US$/tCO2e 

ที่มา: Carbon Pricing Watch (World Bank and Ecofys), 2016 10 



กลไกตลาด VS ภาษีคาร์บอน 
ภาษีคาร์บอน 

 เป็นไปตามหลักการ Polluter Pay 
Principle 

 เป็นการควบคุมด้านราคา (Price base) จึง
ไม่มีผลต่อความผันผวนของราคา แต่มีความ
ไม่แน่นอนต่อปริมาณการปล่อยก๊าซ 

 จะมีผลกระทบที่สม่ าเสมอ (Uniform) และ
เปรียบเทียบกันได้ระหว่างประเทศ 

 มีต้นทุนการบริหารที่ต่ ากว่า ดังนั้นรัฐบาลจึง
มีเครื่องมือและแรงจูงใจในการจับผิดผู้แจ้ง
เท็จ 

 มีความยืดหยุ่นน้อยในการด าเนินการ 

กลไกตลาด 
 เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 มีศักยภาพในการลดต้นทุนในการด าเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อให้เปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 การก าหนด Cap และการ Trading เป็นเครือ่งมือที่
ควบคุมด้านปริมาณก๊าซ (Quantity base) ซึ่งอาจมี
ความผันผวนของราคาใบอนุญาต/สิทธิการปล่อยก๊าซ 

 มาตรการ Cap-and-Trade ผันแปรตามการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจ 

 มาตรการ Cap-and-Trade มีต้นทุนในการบริหารและ
การตรวจสอบ และสร้างแรงจูงใจในการแจ้งเท็จสูงกว่า 

 มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการ 

 มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด าเนินการที่ดีขึ้นหรือใช้
เทคโนโลยีทีส่ะอาดยิ่งขึน้ เพื่อที่จะได้รับคาร์บอนเครดิต
หรือเหลือปริมาณ allowance ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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การด าเนินการด้านกลไกตลาดในประเทศไทย 

time 
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Project emissions 

Emission reductions 

Emission reductions = baseline emissions – project emissions 

PMR 

CDM 

Thailand 
V-ETS 

 
 
 
- ระเบียบวิธีการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศและ 
   ไม่ซับซ้อน 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า 
- มีระบบ MRV ที่มีความน่าเชื่อถอื 

Emission reductions = baseline emissions – project 
emissions 

T-VER 

ไดม้ีการศึกษาและเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

 
Component 1: EPC การเตรียมองค์ประกอบที่ส าคัญ
ส าหรับการด าเนินกลไก Energy Performance Certificate 
(EPC) Scheme 
Component 2: การพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
การศึกษาการก าหนดราคาคาร์บอนเครดิต และกองทุน LCC 
ส าหรับ Low Carbon City Program 
Component 3: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านกรอบ
โครงสร้างกฎหมายส าหรับการด า เนินกลไก Emission 
Trading Scheme (ETS) 

ด าเนินการศึกษาปี พ.ศ. 2559-2562 

เริ่มด าเนนิการปี พ.ศ. 2557 
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 หนึ่งใน 3 รูปแบบของกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็น
ผลจากการประชมุสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 (COP3) ในปี 1997 (พ.ศ. 2540) 

 
• กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Emission Trading: ET) 
• กลไกการด าเนินการร่วมกัน (Joint 

Implementation: JI) 
• กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

(Clean Development Mechanism: CDM) 

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) 
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ได้คาร์บอนเครดิตมาได้อย่างไร 

มาตรฐานทีใ่ชใ้นระดบัโครงการ 
• CDM  
• ISO 14064-2 
• Verified Carbon Standard 
• Gold Standard 
 
 

 
• VER+ Standard 
• Climate Community and Biodiversity 

Standard 
• Plan Vivo System 

Emission reductions = baseline emissions – project emissions 
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สถานภาพและจ านวนโครงการ CDM ของประเทศไทย 

สถานภาพ จ านวน (โครงการ) 

ออกหนังสือให้ค ารับรองเป็นโครงการ CDM  222 

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM  
• โครงการทั่วไป (Single project) 
• โครงการประเภทแผนงาน (PoA) 

154 

147 

7 
โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ทีล่ดได้ (Certified Emission Reductions: CERs) 

62 

ข้อมูลปี 2550 ถึง มิถุนายน 2560 



16 

สถานการณ์ราคา CERs 

ที่มา: Argus European Emissions 
Markets 
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พิธีสารเกียวโต 
ช่วงพนัธกรณี
ที่ 2 

พิธีสารเกียวโต 
ช่วงพนัธกรณี
ที่ 1 

ที่มา: Intercontinental Exchange 



สรุปภาพรวมโครงการ CDM  

• มีการขึ้นทะเบยีนโครงการ
ทั้ง Single project และ 
PoA มากกว่า 7,700 
โครงการ ใน 95 ประเทศ  

โครงการ 

• มีปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีได้รับการรับรอง
มากกว่า 1,700 Mt CO2e 

CERs 

• การพัฒนาระเบียบวิธีการ
ค านวณมากกว่า 200 
ระเบียบวิธีการใน 25 
sectors 

Methodology 

• มีการลงทุนในกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจกประมาณ 
300,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

การลงทุน 

• มีสถาบัน/ภาคีเครือข่าย
ร่วมในการด าเนิน
โครงการ CDM มากกว่า 
4,500 แห่ง 

สถาบัน/ภาคี
เครือข่าย 

• มีก าลังการติดตั้งพลังงาน
หมุนเวียนมากกว่า 
110,000 MW 

พลังงานทดแทน 

• มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการเผยแพร่องค์
ความรู้แก่ประเทศก าลัง
พัฒนา 

การถา่ยทอด     
องค์ความรู ้

• มีการรายงานการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในประเทศเจ้าบ้าน 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ถึงแม้ว่าการด าเนินกลไก CDM ที่ผ่านมาจะ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง แต่ยังคงมี
ประเด็นที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อน เช่น  

• การพิสูจน์ประโยชน์ส่วนเพิ่ม   
  (Additionality)  
• ความครอบคลุมของประเภท 
   โครงการ  
• ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการพัฒนา 
   โครงการ ท าให้โครงการบาง 
   ประเภทไม่มแีรงจูงใจในการเข้าร่วม 
   โครงการ 
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-  T-VER เป็นโครงการที่พัฒนาโดย อบก. 
 

- อบก. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการลดก๊าซ
เรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียน 
และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 

- คาร์บอนเครดิต “TVERs” สามารถน าไปขาย
ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ 

T-VER คืออะไร? วัตถุประสงค์ของโครงการ T-VER  

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดคาร์บอนในประเทศ 
ส าหรับรองรับสถานการณ์ในการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตในอนาคต 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนใน
การรับมือกับพันธกิจการมีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

 

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย  
(Thailand Voluntary Emission Reduction program: T-VER) 
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การค านวณปรมิาณการลด GHG 

T-VER 

Emission reductions = baseline emissions – project 
emissions 
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โครงการ T-VER ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบยีน = 53 โครงการ  

ปรมิาณ GHG ทีค่าดวา่จะลดได ้

----   tCO2e/y   ---- 

1,705,142 

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 

โครงการ T-VER ที่ได้รับรองคาร์บอนเครดิต (TVERs) จ านวน 31 โครงการ   
TVERs = 907,518 tCO2e 

สถิติโครงการ T-VER 

พลังงานทดแทน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงาน 
ป่าไม้และเกษตร 

การจัดการของเสีย 
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กรอบแนวคิดของกลไก 
การก าหนดระดับเพดานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และจัดสรรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ให้กับอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูง กรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าที่
ก าหนด จะต้องท าการซื้อปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากหน่วยงานอื่นๆหรือโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ภายใต้ระบบเดียวกัน เพื่อ
เป็นการชดเชย 

ระบบการซื้อขายการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก เปน็
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ “แรงจูงใจทางการเงนิ” ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ระบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก 
(Emission Trading Scheme: ETS) 
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หลักการของ ETS 
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ETS มีการ
ด าเนินการทั้งใน
ระดับประเทศ 
รัฐ และเมือง 

   ประเทศที่มกีารใช้ระบบ ETS 

ท่ีมา: ICAP Status Report, 2017 23 



Energy Efficiency Certificate 

 กลไกถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้
พลังงานสูง มีการก าหนดระดับเพดานหรือเป้าหมายการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีการสร้าง
แรงจูงใจโดยใช้กลไกตลาดในการออกประกาศนียบัตรรับรองหากประหยัดพลังงานได้เกินเป้าหมายที่
ก าหนดและโรงงานสามารถน าไปซื้อขายได้ 

Saving
Target  

Unit 
over 

achiev
es the 

SEC 
Target 

Baseline 
SEC  

Target  
SEC  

Achieved SEC 

Unit 

fails to 

achiev

e the 

SEC 

Target 

 

Scenario 1  Scenario 2  

Compliance 

Issued Escerts 

Purchas
e Escerts 

Penalty 

ตัวอย่างได้แก่การด าเนินกลไก 
Perform Achieve and 
Trade (PAT) scheme ของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งครอบคลุม 8 
อุตสาหกรรม คือ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน อลูมิเนียม ซีเมนต์ 
ปุ๋ ย  เ ห ล็ ก แ ล ะ เ ห ล็ ก ก ล้ า 
กระดาษและเยื่อกระดาษ สิ่งทอ 
และผลิตภัณฑ์กลุ่มคลออัลคาไล 
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ความท้าทายของประเทศไทย 

• การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

• การลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีคา่ใช้จ่ายต่ าที่สุด 

• การเตรียมความพร้อมแก่ทุกภาคส่วนในการมีส่วนรว่มในการลดก๊าซเรือนกระจก 

• การขับเคลื่อนสูส่ังคมคาร์บอนต่ า 

• การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินมาตรการหรือกลไกต่างๆ 
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