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Carbon Neutrality and Net Zero Emissions
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Global Goal towards Net Zero Emissions
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https://blogs.worldbank.org/climatechange/sweden-decoupling-gdp-growth-co2-emissions-possible

https://ecosystemmarketplace.com/wp-content/uploads/2016/04/Decoupling_sparkline_graphic_v2.jpg

เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้พร้อมการลดก๊าซเรือนกระจก
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https://blogs.worldbank.org/climatechange/sweden-decoupling-gdp-growth-co2-emissions-possible
https://ecosystemmarketplace.com/wp-content/uploads/2016/04/Decoupling_sparkline_graphic_v2.jpg
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กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
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Private Costs  <  Social Costs

External Costs are ignored!

Over 
Emissions!

Private 
Costs
only

กลไกราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์

Private Costs  =  Social Costs

Optimal 
Emissions!

External Costs are internalised!

Private Costs
+

External Costs
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ราคาคาร์บอน คืออะไร
What is Carbon Pricing?

การก าหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) คือ
“การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ใดๆ ที่ส่งผล
โดยตรงให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีต้นทุนหรือ
ราคาที่ต้องจ่าย”
(ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว, 2562)

 เครื่องมือในการประเมินต้นทุนภายนอก (External Costs)
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นทุนที่สังคมต้องจ่าย
จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว

การแปลงปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
ให้อยู่ในรูปของมูลค่าเงิน

tCO2e

THB/tCO2e

ราคาคาร์บอนเป็นต้นทุนที่ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้อง
จ่ายหรือรับผิดชอบ จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

Putting a Price on Carbon
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แนวคิดในการก าหนดราคาคาร์บอน (1)

Carbon Price
(THB/tCO2e)

x GHG Emissions
(tCO2e)

= Climate Exposure

(THB)

“ราคาคารบ์อน” แสดงมูลค่าของผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ
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แนวคิดในการก าหนดราคาคาร์บอน (2)
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Carbon Price
(THB/tCO2e)

x GHG Emissions
(tCO2e)

= Climate Risk
(THB)

“ราคาคารบ์อน” แสดงมูลค่าของความเสีย่งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ
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แนวคิดในการก าหนดราคาคาร์บอน (3)
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Carbon Price
(THB/tCO2e)

x GHG Emissions
(tCO2e)

= Cost to Society

(THB)

“ราคาคารบ์อน” แสดงมูลค่าต้นทุนทางสังคม
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แนวคิดในการก าหนดราคาคาร์บอน (4)
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Carbon Price
(THB/tCO2e)

x GHG Reduction

(tCO2e)

=
Climate 

Contribution

(THB)

• Carbon Credit Price
i.e. CDM, TVERs

“ราคาคารบ์อน” แสดงมูลค่าของการแสดงความรับผิดชอบต่อโลก
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ประเภทของกลไกราคาคาร์บอน
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คุณสมบัติ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายในการลด GHG
ไม่มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ ากว่ากรณีฐาน

สิ่งท่ีใช้ซื้อขาย คาร์บอนเครดิต (Carbon credit)

Project - based | โครงการลดก๊าซเรือนกระจก Site - based | การลดก๊าซเรือนกระจกรายองค์กร

คุณสมบัติ กลไกซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายในการลด GHG
ก าหนดโดยรัฐ หรือผู้มีอ านาจทาง กม. โดยผู้ปล่อยจะ

ได้รับการจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซฯ

สิ่งท่ีใช้ซื้อขาย สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowance)

กลไกราคาที่ใช้ภายนอกองค์กร
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กลไกราคา แบบที่ 1: โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการลด GHG 
= คาร์บอนเครดิต

15

1. กลไกการพัฒนาที่สะอาด

Clean Development Mechanism (CDM) Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย



แผนที่ประเทศที่ใช้กลไกราคาแบบ Crediting Mechanism

16ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021

T-VER
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ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
กลไกราคา แบบที่ 2: ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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หลักการของ ETS: ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกบนต้นทุนที่ต่ าที่สุด
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ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก vs. ภาษีคาร์บอน
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• การบรรลุเป้าหมาย - ไม่แน่นอน (ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ผลิต ผู้บริโภค)• การบรรลุเป้าหมาย - แน่นอน (มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน)
• ต้นทุนการด าเนินงานของภาครฐั - ปานกลาง • ต้นทุนการด าเนินงานของภาครฐั - ต่ า
• ต้นทุนการด าเนินงานของภาคเอกชน - ต่ า • ต้นทุนการด าเนินงานของภาคเอกชน - อาจจะสูง
• สาขาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม - เหมาะกับสาขาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง • สาขาอุตสาหกรรมที่ครอบคลมุ - ครอบคลุมในวงกว้าง
• กลไกยืดหยุ่นอื่นๆ – การชดเชย การควบคุมราคาหรือปริมาณสิทธิ • กลไกยืดหยุ่นอื่นๆ – การลดหย่อนภาษี

Carbon 
Credit
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ที่มาและตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของระบบ ETS

2532

2550

ที่มา: การยกเลิกใช้สารตะกั่วในน้ ามันเบนซินของอเมริกา
 ก่อนปี ค.ศ. 1982 ได้มีการบังคับใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานน้ ามันในประเทศ

มีเพียงโรงกลัน่ขนาดใหญ่เทา่นั้นที่สามารถท าได้ ขณะที่รายเล็กยงัท าได้ยาก
 ในปี 1982-1987 จึงมีการก าหนดระบบการซื้อขายสิทธใินการใช้สารตะกั่วใน

น้ ามันระหว่างโรงกลั่นน้ ามัน
 ผลลัพธ์คือสามารถลดค่าใช้จา่ยของรัฐและเอกชนไปได้หลายร้อยล้าน USD

ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ: การซ้ือขายสิทธิในการปล่อย SO2 ใน USA
 ช่วงต้นของ 1980’s มลพิษทางอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ SO2 และ NOx
 มากกว่า 2/3 ของปริมาณการปล่อยรายปีของ SO2 เกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงประเภทถา่นหินหรือน้ ามันจากโรงไฟฟา้
 มีการบังคับใช้ให้โรงไฟฟ้าเหลา่นี้จ ากดัปริมาณการปล่อย SO2 และอนุญาตให้มี

การซื้อขายสิทธใินการปล่อย SO2 ระหว่างกันได้
 พบว่าลดการปล่อย SO2 ลงได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
 ในปี 1998 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลด SO2 เพียง 1 พันล้าน USD ขณะที่เดิมคาด

ว่าจะต้องใช้ 6.1 พันล้าน USD ต่อปี

Source:  Jasaon Lee, Global Green Growth Institute, 2014. 20



แผนที่ประเทศที่มีการน ากลไกราคาแบบ ETS หรือ TAX ไปใช้

21ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021



สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่มีการใช้ ETS หรือภาษี

22ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021



23Page 23

• คาร์บอนเครดิต (CARBON CREDIT) ปริมาณสุทธิ
ของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากโครงการ

• สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ALLOWANCE) 
ปริมาณที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ท่ีดูแลระบบ ETS 
ส าหรับองค์กรที่อยู่ในระบบฯ เท่านั้น

• ตลาดซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต” และ “สิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

• หน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
• จ าแนกได้หลายประเภทตามแหล่งก าเนิด
• ซื้อขายในตลาดคาร์บอนที่แตกต่างกัน

Assigned Amount Units
(AAUs)

Emission  
Reduction Units 

(ERUs)

Certified 
Emission Units 

(CERs)

Cap-and-Trade /Allowance Project-based Mechanism 

Verified 
Emission Reductions

(VERs)

ตลาดภาคทางการด าเนินการภายใต้ Kyoto Protocol ตลาดภาคสมัครใจ

ตลาดคาร์บอน 1.0 (Pre-2020)

23



กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Thailand Carbon Offsetting Program: TCOP)

กา
รช

ดเ
ชย

คา
ร์บ

อน

ปร
ิมา

ณ
ก๊า

ซเ
รือ

นก
ระ

จก
ที่ต

้อง
กา

รล
ดการลดก๊าซเรือน

กระจกด้วยตนเอง
 ลด - งดกิจกกรรมที่

ไม่จ าเป็น
 ปรับ - ปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
 เปลี่ยน - เปลี่ยน

ประเภทพลังงาน/
รูปแบบต่างๆ

TVERs T-VER

JCMJCM
credits

1.ประเมินการ
ปล่อย GHG

2.ลด
GHG ด้วยตนเอง

3. ชดเชยการ
ปล่อย

4. ทวนสอบ
เอกสาร

24
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ตลาดคาร์บอน 2.0 (Post-2020) : Article 6 of the Paris Agreement

25

ที่ประชุม UNFCCC COP 26 รับรองแนวปฏิบัติและกฎการด าเนินงานใช้กลไก
ตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ ใน 2 รูปแบบ
Article 6.2 ในระดับทวิภาคี
 การท าความร่วมมือที่มีการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่าง

ประเทศ (Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs)
 ก าหนดวิธีการปรับบัญชี (Corresponding adjustments) เพื่อหลีกเลี่ยง

การนับซ้ าของ ITMOs ส าหรับ single-year และ multi-year NDC
Article 6.4 ในระดับพหุภาคี
 ประเทศที่จะใช้กลไกต้องแต่งตั้ง National authority (เหมือน CDM) เพื่อ

ด าเนินกลไก และออก Letter of Approval
 ก าหนด Baseline ส าหรับกลไก จ านวน 3 ประเภท: (1) Best available 

technology (2) Benchmark; (3) Actual/historical emissions 
 เมื่อมีการ "authorize" carbon credits จากกลไก เพื่อใช้ในระดับระหว่าง

ประเทศ ประเทศเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องปรบับญัชี
 อนุญาตให้มีการ transition โครงการ CDM เข้าสู่กลไกข้อ 6.4 และใช้ CERs 

ส าหรับการบรรลุ NDC ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
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ราคาคาร์บอนจากระบบ Carbon Tax และ ETS ทั่วโลก

ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021

Sweden-Tax 137 USD/ton CO2eq

EU-ETS  50 USD/ton CO2eq

Korea-ETS  16 USD/ton CO2eq

Singapore-Tax 4 USD/ton CO2eq

26
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การน ารายได้ไปใช้ในระบบ ETS ทั่วโลก

ที่มา: https://icapcarbonaction.com/

ทางเลือกในการน ารายได้ไปใช้
 ลงทุนในโครงการที่สะอาด 
o Energy Efficiency
o Low carbon transport
o Low carbon innovation
o Renewable energy
o Other mitigation

 อุดหนุนครัวเรือนและผูใ้ช้พลงังาน 
 น าไปใชเ้ป็นงบประมาณแผน่ดิน

27

https://icapcarbonaction.com/


คาร์บอนเครดิตและจ านวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นทะเบียน

28ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021



ปริมาณและราคาซื้อขายต่อประเภทของโครงการ

29

โครงการภาคป่าไม้  เป็น
ประเภทโครงการที่ได้รับ
ความนิยมในการซื้อขาย
มากที่สุด รวมถึง 
มีราคาสูงที่สุดอีกด้วย

ที่มา: State and Trends of Carbon Pricing, 2021



ปริมาณคาร์บอนเครดิต TVERs และปริมาณการซื้อขาย (2558-2564)

30ที่มา: ข้อมูลของ อบก. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564.



ภาพรวมตลาดภาคสมัครใจของไทย

ปีพ.ศ.
ปริมาณการซื้อขาย 

(tCO2e)
มูลค่าการซื้อขาย 

(บาท)
ราคาเฉลี่ยต่อตัน 

(บาท)

2559 5,641 846,000 149.97

2560 33,468 1,006,000 30.06

2561 144,697 3,090,520 21.37

2562 131,028 3,246,980 24.78

2563 169,806 4,375,690 25.77

2564 273,588 9,396,040 34.34

สรุปทิศทางในอนาคต

• ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ยังมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

• ราคาเฉลี่ยมีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นกนั
• ประเภทของโครงการมีผลตอ่ราคา เนื่องจากผู้ซื้อ

จะพิจารณา Co-benefits
• ปีที่ได้รับการรับรอง (Vintage) ไม่มีผลต่อราคา

มากนัก
• ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ท า

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Climate 
Finance) จากต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่
ด าเนินงานโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นหรอืเมือง

31ที่มา: ข้อมูลของ อบก. กันยายน 2564.



23 องค์กรในประเทศไทยที่มีการตั้งเป้า Net Zero 

32ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564.



33Source: Thailand Third Biennial Update Report. December 2020..

354.3 Mt

Emissions – Av. annual increase of 2.31%
Net Emissions – Av. annual increase of 2.27%

245.7

61.9
91.1

Total GHG Emissions 354,357.61 GgCO2eq
Net GHG Emissions    263,223.46 GgCO2eq

การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2559

354.3

1A1 Energy 
Industries 
42.84%

1A2 Manufacturing 
Industries and 

Construction 19.53%

1A3 Transport 
27.21%

1A4 Other 
Sectors 6.10%

GHG 
Emissions 
in Energy 

Sector
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“ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ.2573 ระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการส่งเสริมสร้างศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ ภายใต้กรอบ
ข้อตกลงใหม่ ภายใต้ UNFCCC”

ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (NDC)

• ลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ร้อยละ 7 ในภาคพลังงาน และคมนาคม
ขนส่ง ภายในปี 2020 โดยเทียบกับกรณีปกติ (Business as Usual) 

• และอาจลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึงร้อยละ 20 หากได้รับการสนับสนุนจาก
นานาชาติ

การด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)Pre 2020

Post 2020

ผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากข้อมูลปี 2562

ประเทศไทยสามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ 
64.20 MtCO2eq

หรือคิดเป็นร้อยละ 17.49

BAU 2030 = 
555 MtCO2

ลด 20% = 
111 MtCO2



 แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน พ.ศ. 
2558 - 2579

 แผนอนุรักษพ์ลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579
 แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 2558-2579 (PDP 2015)
 แผนแม่บทพัฒนาระบบโครงข่าย smart grid ของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 - 2579
 แผนแม่บทพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม

 แผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555-2574

 แผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
พ.ศ. 2559-2564

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แผนหลัก

แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573
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พื้นที่ป่าธรรมชาติ (ร้อยละ 35) 113.23 ล้านไร่
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (ร้อยละ 15) 48.52  ล้านไร่
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท (ร้อยละ 5) 16.17 ล้านไร่

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

พื้นที่ประเทศไทย 
323.52 ล้านไร่ 

ป่าธรรมชาติ

 ป่าสงวนแห่งชาติ + ปลูกเพิ่ม 0.97 ล้านไร่
 พื้นที่ คทช. (ลุ่มน้ า 1,2) + ปลูกเพิ่ม 3.22 ล้านไร่
 ป่าชุมชน +ปลูกเพิ่ม 0.3 ล้านไร่
 ป่าไม้ถาวร (ลุ่มน้ า 1,2) +ปลูกเพิ่ม 0.06 ล้านไร่
 พื้นที่ป่าที่เหลือนอกเขตท่ีดินของรัฐ (พ.ศ. 2484)

 ป่าอนุรักษ์ + ปลูกเพิ่ม 1.28 ล้านไร่

 ป่าชายเลน + ปลูกเพิ่ม 0.3 ล้านไร่

 พื้นที่ ส.ป.ก. + ปลูกเพิ่ม 3.689 ล้านไร่

 พื้นที่ไม่จ าแนก + ปลูกเพิ่ม (ลุ่มน้ า 1, 2) 0.42 ล้านไร่

 พื้นที่นิคมสร้างตนเอง + ปลูกเพิ่ม 0.586 ล้านไร่
 พื้นที่นิคมสหกรณ์ + ปลูกเพิ่ม 0.466 ล้านไร่
 ที่ราชพัสดุ 
 ที่ น.ส.ล. 

พื้นที่ปัจจุบัน 102.04 ล้านไร่
พื้นที่ปลูกเพิ่ม ณ พ.ศ. 2580 11.29 ล้านไร่

 พื้นที่ คทช. (ลุ่มน้ า 3, 4, 5) + ปลูกเพิ่ม 1.85 ล้านไร่ 
 ป่าไม้ถาวร (ลุ่มน้ า 3,4,5) + ปลูกเพิ่ม 1.04 ล้านไร่

 พื้นที่ ส.ป.ก. ในเขตป่าสงวน + ปลูกเพิ่ม 7.2 ล้านไร่ 

 อ่ืนๆ (ปาล์มน้ ามัน, ยูคาลิปตัส)

 พื้นที่เอกชน(ที่ดินกรรมสิทธิ์) +ปลูกเพิ่ม 10.5 ล้านไร่ 

 สวนป่าของ ออป. 

 พื้นที่ปลูกยางพารา – ลดลง 4.6 ล้านไร่ 

พื้นที่ปัจจุบัน 32.65     ล้านไร่
พื้นที่ปลูกเพิ่ม ณ พ.ศ. 2580 15.99 ล้านไร่

ป่าเศรษฐกิจ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ทุกจังหวัด รวมทั้งประเทศ 3 ล้านไร่

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท

ศักยภาพการ
ดูดกลับ GHG สุทธิ 
~120 MtCO2e

ศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มา: ทส. (2564) 37
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ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Email: Pongvipa@tgo.or.th
โทรศัพท์: 0 2141 9790   |   โทรสาร : 0 2143 8403
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