
การประชุมก าหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Workshop)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

7 – 8 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมเอวาซอน หวัหิน

“ทิศทางและบทบาทอบก.ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก”
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Overview of TGO Roles in Enhancing 
Domestic Mitigation Actions

TGO Roles to facilitate implementation on 
Domestic Mitigation Actions and MRV

การใช้กลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

Biennial Update Report (BUR)

การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก
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Part 1 
Overview of TGO Roles 

in Enhancing 
Domestic Mitigation Actions

Market-based 
Mechanism

Non Market 
Approach

Tools สนับสนุนการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
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ตลาดคาร์บอน
ระหว่างประเทศ

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจ ที่ลดก๊าซฯ ตาม
มาตรฐานสากลอื่นๆ 
(Voluntary carbon market) 
อาทิ Gold Standard, 
VCS standard

I. พัฒนากลไก Thailand –
Voluntary Emission 
Reduction (T-VER) และ
ส่งเสริมพัฒนาโครงการภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
สถานการณ์การด าเนินงานด้าน
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
• สนับสนนุทางเทคนิควิชาการ

ด้านการรายงานข้อมูล     
การปล่อยและการลดก๊าซฯ

• พัฒนาระบบ Registry ขึ้น
ทะเบียนปริมาณคาร์บอนเครดิต 
และโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนฟุตพริ้นท์
I. Carbon Footprint ระดับองค์กร

1) ภาคอุตสาหกรรม 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

II. CF ระดับผลิตภัณฑ์
1) CF for Product 
2) CF Reduction 

ศึกษา Explore mitigation options 
ต่างๆ i.e. กลไก Non-market/ ภาษี/ 
แรงจู ง ใจต่ า งๆ / กอง ทุนคาร์บอน
ภายในประเทศ เป็นต้น

สนับสนุนการจัดท า และด าเนินงาน Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

Market-based Mechanism
การใช้ เครื่องมือที่เป็นกลไกตลาด

Non Market Approach
การใช้ เครื่องมือ
ที่มิใช่กลไกตลาด

เครื่องมือสนับสนุน การ
จัดการก๊าซเรือนกระจก

ส่งเสริม ตลาดคาร์บอนระหว่าง
ประเทศ ภาคทางการ (ภายใต้ 
Regulated carbon market = 
ตลาดของ CDM) 
โดยส่งเสริมการพัฒนาโครงการ 
CDM ภายใต้พิธีสารเกยีวโต

ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ
Climate Change 
International Technical 
and Training Center 

(CITC) สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ในประเทศ 
และต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน

พัฒนา ตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจ และกลไกตลาด

วิจัยและพัฒนา กลไกตลาดใหม่ อาทิ
Thailand V-ETS, 
Energy Performance Certificate 
(EPC) ภายใต้ Partnership for 
Market Readiness

II. Carbon Offsetting Program

III. พัฒนาตลาดของฉลากคาร์บอน

ตลาดคาร์บอน
ภายในประเทศ

Low Carbon City
เป็น Joint KPI ระหว่างกระทรวง 
(5 ปี) โดย ก.พ.ร. สภาพัฒน์ และ ทส.

4



ไทยมีการด าเนินงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบาย /แผนต่างๆ ของประเทศ
อาทิ Country Strategy  แผนพัฒนาฯ ฉบบัที1่1  แผนภาคป่าไม้  แผนภาคเกษตร เป็นต้น

จัดท า ระบบ MRV for overall plans  
เพื่อติดตาม Progress/ Achievements

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

สผ.

ศึกษาทางเทคนิควชิาการ “ศักยภาพการ
ลดก๊าซฯ NAMA” และ รูปแบบ Pledge 
รวมทั้ง หารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

 Program

การใช้ International Market Mechanism
อาทิ กลไก CDM ภายใต้พิธีสารเกียวโต
(เป็น project-based approach) ก่อให้เกิด “Carbon Credit” 
ที่สามารถซื้อขายถ่ายโอน คารบ์อนเครดิต
ไปยัง “ผู้ซื้อต่างประเทศ” ที่ต้องการได้

Projects

a
b c

d

MRV of
Program 

Domestically-supported
Mitigation Actions
การลดก๊าซเรือนกระจก ที่ ปทท.
ด าเนินการเอง ภายในประเทศ
ผ่าน มาตรการ กลไก หรือ Program

อบก.
การลดก๊าซฯ ที่ต้องการ
ขอรับการสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ (Finance, 
Technology & Capacity 
Building Supports) 

ทั้งน้ี การได้รับ Support ดังกล่าว ไม่
น าไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

T-VER นับ เป็ น 
Program หน่ึงที่สร้าง
“กลไกตลาดภาคสมัครใจ
ภายในประ เทศ” ซึ่ ง จะ
สนับสนุนการลดก๊าซฯ และ 
MRV ได้ในเชิง Program 
และ Project-based

Mitigation Actions Seeking 
International Support

MRV at 
Project Level

อบก.

CDM Projects
a b c d

กลไก CDM

Projects a
b c d

กลไกอื่น ?

สศช.

MRV at project level ตามกติกา
ของ Mechanism น้ัน ท าขึ้นเพื่อ “การ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ” 
ดังน้ัน รูปแบบ MRV ปริมาณการลดก๊าซฯ 
กรณีน้ีจะต้อง “แม่นย า (Accurate) มาก
ที่สุด” จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง

MRV = Measurement, Reporting 
and Verification การตรวจวดั การรายงาน 
และการทวนสอบ(ขอ้มลูก๊าซเรอืนกระจก)

แผนด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ

Policy-based Mitigation Actions

มาตรการ a
มาตรการ b
มาตรการ c

หน่วยงาน
ต่างๆ 

MRV of 
measure 

โดย หน่วยงาน
เจ้าของแผน/

มาตรการ

Project-based Mitigation Actions

MRV for 
Internationally 
Supported MA 
ซึ่งจะ MRV ตาม
Requirement 

ของ Donor ผู้ให้
การสนับสนุน

ภายในปี 2020 ประเทศไทย จะด าเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยความสมัครใจ 
7 – 20 % เน้นภาคพลังงาน และคมนาคม

สผ. จัดท าระบบ 
National MRV 
เพ่ือติดตามผล
(Progress / 
achievements)

การด าเนินงานตาม
NAMA pledge

หน่วยงาน
ต่างๆ

สผ.

สผ.

MRV for Domestic 
Mitigation Actions

อบก.

National Communication
รายงานแห่งชาติ (ตามอนุสัญญาฯ)

Biennial Update Report
รายงานราย 2 ปี (ตามอนุสัญญาฯ)

National Inventory 
บัญชีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ

Report 
Information on 

Mitigation Actions 
รายงานการลดก๊าซฯ

Information 
on Mitigation 
Actions

GHG Emissions

สผ.

กระทรวง

กระทรวง กระทรวง

กระทรวงกระทรวง

กระทรวงต่างๆ ส่ง
ข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ 
มายัง สผ. 

อบก. สนับสนนุทางเทคนิคท่ีเกีย่วกับการค านวณ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

ของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง

คณะท างานวิชาการ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ 

รายสาขา 
(4 คณะท างาน)

สผ.

อบก.
Reporting:  Quality 
Control (QC) สนับสนนุ
ทางเทคนิควิชาการ ให้เป็นไป
ตาม Requirement & 
Template ของ IPCC

Reporting:
สผ. เปน็
หน่วยงาน 
National 
Focal Point 
และท าหน้าที่ 
Quality 
Assurance 
(QA)

อบก. มีบทบาทสนับสนุนทางเทคนิควิชาการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก แผนด าเนนิงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 
การสร้างระบบตรวจสอบ รายงาน และทวนสอบข้อมูลการลดก๊าซฯ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย 

พน.อก. คม.อบก. สผ.
National 

Focal Point
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Part 2 
TGO Roles : Facilitate implementation on 

Domestic Mitigation Actions & MRV

6



Thailand’s Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)  
Domestically supported  7%  in 2020

MRV of 
measure โดย
หน่วยงานเจ้าของ
แผน/มาตรการ

อบก.

มาตรการ B

มาตรการ A

มาตรการ C Projects/Activities

a b c d

Program
MRV of program 

achievements

MRV at Project/ 
Activity Level

Policy level

อบก. Non-Market 
Approach

Market 
Mechanism

ด าเนินงานโดยหนว่ยงานเจ้าของแผน/มาตรการ

Letter of 
Recognition

(LoR)

Thailand 
Voluntary 
Emission 

Reduction 
(T-VER)

อบก .  สนับสนุนทาง
เทคนิควิชาการ ด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจก 
ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ 
รายงาน และทวนสอบ
ข้อมูลก๊าซฯ ในระดับ
คณะท างาน คณะอนุ 
กรรมการ

สผ.

Implementation level
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Letter of Recognition (LoR)

• Purpose: สร้าง Awareness ให้เกิดการลดก๊าซฯ และ
ยกย่องผู้ท าความดีให้ได้รับการยอมรับ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ประเมินทางเทคนิควิชาการ

• Procedure : LoR issuance by LESS Committee 
(Low Emission Supporting Scheme Committee)

• Product: 
Letter of Recognition for Low Emission Activities
(with quantified units of emission reductions)

8



แต่สร้าง Awareness ในสังคมอย่างเดียว ผ่าน LoR ก็คงยังไม่
เพียงพอ ต่อการกระตุ้น ให้เกิดกระแสลดก๊าซฯ มากขึ้นในสังคม 
จึงน ามาสู่แนวคิดต่อยอด ด้านการให้การสนับสนุน (Support) 

หรือแนวคิดการบริจาค จาก “ผู้ให”้ (ภาคธุรกิจ)  
ไปสู่ “ผู้รับ” (โรงเรียน ชุมชน) 
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โรงแรมในเกาะสมุย
โรงเรียนในเกาะสมุย

ธนาคารขยะ &
โครงการด้านสิง่แวดล้อม

Finance, 
Technology, 
Capacity building

Support

เทศบาลนครเกาะสมุย
Facilitate

Matching and PR
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จึงผนวก “แนวคิด LoR” และ
แนวคิด “Matching of Support”

มาเป็น  

LESS Package
Low Emission Supporting Scheme ! 
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Conceptual Framework of 
LESS Package

โรงแรม โรงเรียน

LESS 

Webpage

and PR

Record in LESS Registry
Seeking 
Support

Support 
Available

Supported 
Activities

Self-support 
activities

LESS 
Committee
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Part 3 
การใช้กลไกตลาดเพื่อสนับสนุน

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)

การใช้กลไกตลาดเพื่อสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศไทย  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)15

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้กลไกตลาด

การด าเนินงาน
ระหวา่งประเทศ

CDM 

ภายใต้พิธีสารเกียวโต

โครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจก

ตามมาตรฐานอื่นๆ

Emission Trading

การด าเนินงาน
ภายในประเทศ

ระดับโครงการ
โครงการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานประเทศไทย 

(T-VER)

ระดับองค์กร
ระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ ส าหรับอุตสาหกรรม

(Thailand –V-ETS)

การใช้กลไกอืน่ๆ

เทคโนโลยี

ภาษี / กองทุนคาร์บอน
ภายในประเทศ

แรงจูงใจต่างๆ

กฎ ระเบียบ

อื่นๆ

APCMR

15



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)16

MRV

Project-based: 
CDM
VER
T-VER

Baseline Emission (BE)

(Business as usual: BAU)

Project Emission

(PE)

G
H

G
 E

m
is

s
io

n
 (

tC
O

2
e

)

Time

ER = BE - PE

Project end

Carbon 
credit

16



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)17

ลักษณะของโครงการ T-VER 

การด าเนินงานลด GHG 

• แบบ project-based

• ไม่จ ากัดขนาดของโครงการ

•เป็นโครงการแบบเดี่ยว (Single Project) ใน ระยะแรก

• ชนิดของก๊าซเรือนกระจก : CO2, CH4, N2O

โครงการทีส่ามารถเข้าร่วมเป็นโครงการ T-VER 

• โครงการใหม่
• โครงการที่เร่ิมด าเนนิการตั้งแต่ปี 2550
• โครงการ CDM ที่ขึ้นทะเบียนหรือผ่าน validation แล้วสามารถขอ

ขึ้นทะเบียนกับ T-VER ได้ โดยใช้ CDM methodologies ได้ แต่
ต้องใช้แบบฟอร์มและ MRV ตามแนวทางของ T-VER และต้องขอ
ยกเลิกโครงการCDM จาก UNFCCC  แล้ว

โครงการที่เข้าข่ายเข้าร่วม

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
• โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน
• โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก
• การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และวัสดุเหลือใช้
• การจัดการในภาคการขนส่ง
• โครงการด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว  การเกษตร          

คาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการ T-VER :TVERs
ระยะเวลาการคิดเครดิต
• โครงการทั่วไป 7 ปี / โครงการป่าไม้ 20 ปี 
• นับตั้งแต่วันที่ย่ืนเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการครบถ้วน 

หรือ นับย้อนหลังจากวันที่ย่ืนเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการ
ครบถ้วน ไม่เกิน 1 ปี

ลักษณะของโครงการ
T-VER 



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)18

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

• Methodology ด้านพลังงาน อุตสาหกรรม การขนส่ง และการจัดการของ
เสีย 5 Meth.

• Methodology ด้านป่าไม้และการเกษตร 2 Meth.

การพัฒนา 
Methodology

• หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน และการรับรองปริมาณการลด

• การพิสูจน์ Additionality (: Payback period > 3 ปี (เฉพาะโครงการขนาดใหญ)่

• กรอบมาตรการด้านสิง่แวดล้อม และการพิสจูน์ผลประโยชน์ร่วม (co-benefit)

•หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกส าหรับโครงการภาคสมัครใจ

ระเบียบ/
หลักเกณฑ์วิธีการ

• จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วม 8 หน่วยงาน

• คิดเป็นจ านวนโครงการที่เข้าร่วม 15 โครงการ

• เปิดตัวโครงการเมื่อ 30 ตุลาคม 2556

โครงการน าร่อง
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คณะกรรมการ อบก.

คณะอนุกรรมการระเบียบวิธีการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

ฝ่ายเลขานุการฯ (อบก.)

คณะท างานระเบยีบวิธกีารลดกา๊ซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ สาขาการผลิตและใชพ้ลังงาน 

อุตสาหกรรม การจดัการของเสยี 
และการขนส่ง

คณะท างานระเบยีบวิธกีารลดกา๊ซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ สาขาป่าไม้และการเกษตร

ผู้ประเมิน
ภายนอก

โครงสร้างเชิงองค์กรของการบริหารจัดการโครงการ T-VER
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การจัดท าเอกสารประกอบ
โครงการตามที่ อบก. ก าหนด โดย

ผู้พัฒนาโครงการ

การขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER 
(Registration) โดย อบก.

การติดตามประเมินผลโครงการ 
(Monitoring)

โดยผู้พัฒนาโครงการ

การรับรองปรมิาณคาร์บอน
เครดิต (Issuance of TVERs)

โดยอบก.

การตรวจสอบ
โครงการ 

(Validation)
โดย ผู้ประเมิน
ภายนอก (VVB)

การทวนสอบการลด 
GHGs 

(Verification)
โดย ผู้ประเมิน
ภายนอก (VVB)

อบก. แจง้ผลและเปดิ
บัญชีในระบบ
ทะเบยีน

อบก. แจง้ผลและ
บันทึกปริมาณ GHG 
ในระบบทะเบยีน

PDD

Validation 

Report

Monitoring 

Report

Verification 

Report

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER

20
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โครงการต้นแบบ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 4 โครงการ

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ านวน 1 โครงการ

• บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)จ านวน 1 โครงการ

• บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 
โครงการ

• ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 4 โครงการ

• ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา จ านวน 2 โครงการ

• บริษัท คอนเน็กชั่นส์เวิลดไ์วด์ จ ากัด จ านวน 1 โครงการ

• วัดหนองจระเข้ อ.แกลง จ. ระยอง จ านวน 1 โครงการ

โครงการต้นแบบ T-VER : 
สาขาพลังงาน = 10 โครงการ 
สาขาปา่ไม้ = 4 โครงการ
สาขาเกษตร = 1 โครงการ

รวม 15 โครงการ
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Carbon credits 
from ER projects 

TVERs

O
ff

se
t

C
ER

s 

V
ER

s

T-VERs

Site-based: Emissions Trading Scheme (ETS)

โรงงานสุขใจ โรงงานไม่ใส่ใจ
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ระบบ ETS ที่มีอยู่ทั่วโลก

ที่มา: 1) World Bank (May 2013); 2) IETA (May 2013); 3) ICAP (Nov 2013); 4) EC (Oct 2013); 5)

เกาหลีใต้
ครอบคลุม 70% ของปริมาณการ
ปล่อย GHG ทั้งหมดประเทศ

ระยะที่ 1 : 2015-2017
ระยะที่ 2 : 2018-2020
ระยะที่ 3 : 2021-2026

กลุ่มเปา้หมาย : อุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟา้ อุตสาหกรรมการผลิต ขนสง่  
การบิน
1. องค์กรที่ปล่อย GHG 125,000 

tCO2e ขึ้นไป หรือ
2. หน่วยผลิตในโรงงานที่ปล่อย

GHG 25,000 tCO2e ขึ้นไป

การใชเ้ครดิตชดเชย : คาร์บอน
เครดิตในประเทศ (CERs, KCERs) 
ในระยะที่ 1 และ 2 (ไม่เกิน 10% 
ของใบอนญุาตฯ) ส่วนระยะที่ 3 ใช้
Kyoto เครดิตได ้แตไ่ม่เกิน 50% 
ของเครดิตชดเชยทีใ่ช้ไดท้ั้งหมด)

EU-ETS
ครอบคลุม 45% ของปริมาณการ
ปล่อย GHG ทั้งหมดของ EU

ระยะที่ 1 : 2005-2007 (+8.3%)
กลุ่มเปา้หมาย : อุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟา้ เหล็ก ซีเมนต ์เซรามิก เยื่อ
และกระดาษ

ระยะที่ 2 : 2008-2012 (-5.6%)
กลุ่มเปา้หมาย : อุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟา้ เหล็ก ซีเมนต ์เซรามิก เยื่อ
และกระดาษ การบนิ

ระยะที่ 3 : 2012-2020 (-20% ?)
กลุ่มเปา้หมาย : อุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟา้ เหล็ก ซีเมนต ์เซรามิก เยื่อ
และกระดาษ การบนิ เคมี อลูมเินียม

การใชเ้ครดิตชดเชย : AAUs, 
ERUs รวมถึง CERs จาก LDC และ 
CERs จากป.ก าลงัพฒันาทีข่ึ้น
ทะเบียนก่อนปี 2012

จีน
ครอบคลุม 18.64% ของปริมาณการ

ปล่อย GHG ทั้งหมดประเทศ

กลุ่มเปา้หมาย : น ารอ่งใน 5 เมือง 
2 มณฑล ได้แก่
 กรุงปักกิง่
 เมืองเซี่ยงไฮ้
 เมืองเซินเจิ้น
 เมืองเทียนจิน
 เมืองฉงช่ิง
 มณฑลหูเป่ย
 มณฑลกวางตุง้

ระยะน าร่อง : 2013-2015

อุตสาหกรรม : ผลิตไฟฟา้ ซีเมนต ์
เหล็กและเหลก็กลา้

การใชเ้ครดิตชดเชย : คาร์บอน
เครดิตในประเทศ (CCERs)

ออสเตรเลีย
ครอบคลุม 50% ของปริมาณการ
ปล่อย GHG ทั้งหมดประเทศ

ระยะที่ 1 : 2012-2014 (fixed 
price, 23 AUD/tCO2) 
ระยะที่ 2 : 2015-2018 (flexible 
price)

กลุ่มเปา้หมาย : อุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟา้จากถ่านหิน เหมือง ผลิตกา๊ซ
แอลเอ็นจี การบิน และเหล็ก - ที่
ปล่อย GHG 25,000 tCO2e ขึ้นไป

การใชเ้ครดิตชดเชย : 
ระยะที่ 1 ไม่มีการซ้ือขายคาร์บอน
เครดิต 
ระยะที่ 2 ใช้ Kyoto เครดิตได ้แต่
ไม่เกิน 12.5% ของใบอนุญาตฯ 
ทั้งหมด และใชเ้ครดิตจากโครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ
ออสเตรเลียชื่อ Carbon Farming 
Initiative (CFI) โดยไม่จ ากัด
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2553 2554 2555 2556 2557

ก าหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ก าหนดแนวทางการ
ค านวณ baseline
ก าหนดแนวทางการ
ต้ังเป้าหมาย (cap-
setting)

พัฒนาระบบ MRV 
ส าหรับอุตสาหกรรมใน
ระบบ
เผยแพร่ความรู้ ETS 
และหารือร่วมกับ
อุตสาหกรรม
หารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

หาวิธีการค านวณ
ปริมาณการปล่อย
GHG ที่เหมาะสม
ส าหรับอุตสาหกรรม
หาศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจกของ
อุตสาหกรรม

ก าหนดโครงสร้างเชิงสถาบัน
ของThailand V-ETS / กฎ
การด าเนินงาน  / รูปแบบ
เหมาะสมของระบบ
หามาตรการจูงใจ
เผยแพร่ความรู้และหารือ
ร่วมกับอุตสาหกรรม
หารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

• ปรับปรุงระบบ MRV 
ส าหรับ Thailand V-
ETS

• เผยแพร่ความรู้ ETS และ
หารือร่วมกับ
อุตสาหกรรม

• หารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ

• ทดสอบระบบ

Roadmap ของ Thailand V-ETS



Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)25

กระบวนการของ T-VER และ Thailand V-ETS

T-VER

ตั้งเป้าหมาย
การลด GHG

ก าหนดวิธีการ
จัดสรร

ใบอนุญาต

จัดสรร
ใบอนุญาต

ด าเนินการ
ลด GHG 
ในองค์กร

จัดท ารายงานการ
ปล่อย GHG ของ

โรงงาน

ทวนสอบและ
รับรองรายงานฯ

ส่งรายงาน 
(verified)

คืนใบอนุญาตฯ (= 
ปริมาณการปล่อย
GHG ที่รายงาน)

Thailand V-ETS

ผู้ประกอบ
การ

ผู้ทวนสอบ อบก.

จัดท า PDD

ตรวจสอบ (Validation)

ขึ้นทะเบียน

ลด GHG

ท ารายงานติดตามผล

ทวนสอบ (Verification)

ออก TVERs
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รายละเอียดของ Thailand V-ETS

ต้ังเป้าหมายการ
ลด GHG

ก าหนดวิธกีาร
จัดสรร

ใบอนุญาต

จัดสรร
ใบอนุญาต

ด าเนินการลด
GHG ในองค์กร

จัดท ารายงาน
การปล่อย GHG 
ของโรงงาน

ทวนสอบและ
รับรองรายงานฯ

ส่งรายงาน 
(verified)

คืนใบอนุญาตฯ    
(= ปริมาณการ
ปล่อย GHG ที่
รายงาน)

ผู้ประกอบ
การ

ผู้ทวน
สอบ

อบก.

การบริหาร
Thailand 
V-ETS

8 ด.

1 ปี

4 ด.

ประเด็นอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง
• การควบคุมราคา
• การบริหารจัดการ

ใบอนุญาตฯ
• การใช้เครดิต

ชดเชย
• มาตรการจูงใจ
• บทลงโทษ
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ประเด็นพิจารณาในการตั้งค่าเป้าหมาย (cap) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ต้องการส่งเสริม

นอกเหนือจากการลด
ก๊าซเรือนกระจก

ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดต้นทุนการผลิต

ลดของเสีย

ก าหนดขอบเขต 
ประเภทของ GHG สาขาการผลิต 
ประเภทและขนาดของโรงงาน 

ประเภทเช้ือเพลิง

สัดส่วนการปล่อย GHG ที่มี
ผลกระทบต่อ สวล. และสังคม

ต้นทุนในการควบคุมการ
ปล่อย GHG 

ขีดความสามารถในการวัด
ปริมาณ GHG

จ านวนและขนาดของ
แหล่งก าเนิด GHG

ไม่ซับซ้อน

ผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและตลาด

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการก ากับดูแล 

ต้นน้ า ปลายน้ า หรือ Hybrid

ประยุกต์ใช้ได้ในวงกวา้ง

สามารถเก็บข้อมลูได้

เห็นโอกาสในการลด

ขีดความสามารถในการ
แข่งขันหรือโอกาสที่จะเกิด
การร่ัวไหลของคาร์บอน

เพิ่มสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ เข้า
มาอยูใ่นระบบไดต้ลอดเวลา

คุณภาพของข้อมูลที่
น ามาตั้งค่าเป้าหมาย 

วางแผนและ
ด าเนินการเก็บข้อมลู

ตรวจสอบคณุภาพ
ของขอ้มูลทีน่ ามาใช้

รูปแบบ Absolute Target  

• คือ การก าหนดเป้าหมายในหนว่ย tCO2e

Intensity-based Target

• คือ การก าหนดเป้าหมายในหนว่ย tCO2e/
หน่วยผลผลิต
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วิธีการจัดสรรใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ก าหนดจ านวนใบอนุญาตที่แน่นอนท่ีจะแจกให้ผู้ประกอบการ
แบบให้เปล่า โดยดูจากปริมาณการปล่อยก๊าซในอดีต ในช่วง
ปีฐาน (Base year)

1.1 จัดสรรแบบให้เปล่า โดย
พิจารณาจากปริมาณการปล่อย

GHG ในอดีต
(Grandfathering)

• ปรับเปลี่ยนปริมาณใบอนุญาตที่จะได้รับตามประสิทธิภาพ 
(การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ของโรงงาน ด้วยการเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าแบบเดียวกัน

1.2 จัดสรรแบบให้เปล่า โดย
พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบของอุตสาหกรรม 

(Benchmarking)

• จัดสรรใบอนุญาตฯ ผ่านระบบการประมูลให้แก่โรงงานท่ีให้
ราคาสูงสุด เพื่อสร้างกลไกราคาที่สะท้อนต้นทุนการลด GHG

2.จัดสรรโดยการประมูล 
(Auctioning)

• ใช้วิธีที่ผสมผสานกัน พิจารณาว่าสาขาการผลิตใดได้รับ
ผลกระทบจากระบบมาก เช่น หากเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มี
การแข่งขันในตลาดโลกสูง ก็อาจจะเลือกจัดสรรแบบให้เปล่า 
ขณะที่บางสาขาจะจัดสรรโดยการประมูล

3. จัดสรรโดยการใช้วิธีแบบผสม 
(Mix)

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ
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ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GHG 

emission 

report

Decision 

making

องค์การผู้ก ากับระบบ
(อบก.)

Fee

องค์กร
ผู้ทวนสอบ

(VB)

Provide assurance and 
reduce risks on the 
statements in the GHG report 

Ensure credibility of 
the GHG report

ผู้เข้าร่วมตลาด
ท ารายงาน GHGs

คกก.รับรองระบบงาน
(AB) (สมอ.+อบก.)

Accreditation

Part 1 – ISO 14064 
Design and develop 
organizational GHG 

inventories

Part 3 – ISO 14064

Verification Process

ISO 14065
Requirements for Validation 

and Verification Bodies

ISO 14066
Competence requirements 

for GHG validation/ 
verification teams

ขอบเขตองค์กร 
- ก าหนดตามกฎหมายอาคารควบคุมหรือกฎหมายโรงงาน
- Operational control approach: ประเมินและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกดิขึ้น
จากโรงงานที่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมการด าเนินงานขององค์กร
ขอบเขตการด าเนินงาน: Scope 1 และ 2

คณะกรรมการก ากับนโยบายตลาดภาคสมัครใจ
(กก.อบก.)

คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด
และการลด GHG

คณะกรรมการก ากับนโยบายตลาดภาคบังคับ
(ผู้แทนจาก อบก., สผ., สนพ., พพ., กรมโรงงาน ฯลฯ) 

ค าแนะน า
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การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก



ภารกิจของศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่
ข้อมูล

การจัดท า
ข้อมูล

• ระบบ Searching Content
• Website for Mobile Device
• ระบบ Internet Map Server

• ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการ
ด าเนินงานโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย (Project 
Data Management, Registry 
System)

• ระบบฐานข้อมูล GHG Inventory 
ราย Sector

• โปรแกรมค านวณก๊าซเรือนกระจก
 รายจังหวัดภาค AFOLU 

ศูนย์สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรม

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล/โปรแกรม
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

การจัดการข้อมูล GHG ระดับ Project Base

ระดับประเทศ
ระดับเมือง

การจัดท าข้อมูล GHG ระดับ National Base

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

• การพฒันาค่า EF ของประเทศ
ภาค IPPU ในอุตสาหกรรมเหลก็และปนูซีเมนต์

• การพัฒนาแบบจ าลองเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ดา้นก๊าซเรือนกระจก
• การพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติและประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• โครงการพฒันาแบบจ าลอง 2050 Pathways Calculator ส าหรับประเทศไทย

- Enterprise Resource 
Planning: ERP
- IT Support



กระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก



1

• Information on national circumstances 
and institutional arrangements                   

2
• National GHG Inventory

3
• Information on mitigation Actions and their 

Effects – methodologies and assumptions

4
• Constraints and gaps and related financial, 

technical capacity needs

5

• Information on the level of support received for 
BURs preparation and submission

6

• Information on domestic Measurement 
Reporting and Verification (MRV)

7
• Other relevant information

1
• National Circumstances

2
• National GHG Inventory

3

• Programs containing measures to 
mitigate climate change

4

• Programs to facilitate adequate 
adaptation to climate change

5

• Constraints and gaps and related 
financial, technical capacity needs

6
• Other relevant information

National Communication (NC) Biennial Update Report (BUR) 

งานในส่วนที ่อบก. สามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้ 

Scope of NC and BUR



การส่งรายงาน BUR

Submission 
Year

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NC 2ndNC 3thNC

BUR 1stBUR 2ndBUR

Inventory 
Year for 
BUR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. ส่งรายงาน BUR ฉบับแรก ในเดือนธนัวาคม ปี 2014
2. BUR มีรอบการส่งทุกๆ  2 ปี 
3. รายงาน BUR ฉบับถัดไป ให้ส่งช้าได้ไม่เกิน 4 ปี นบัจากวันก าหนดส่ง
4. ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่จะรายงานนั้น ต้องเปน็ขอ้มูลที่ไม่เก่าเกิน  4 ปี 

นับจากวันที่รายงาน (ปีปฏิทิน)

รายงานข้อมูลปี 2000-2005

ข้อมูลที่ ศขก. จัดท าเสร็จแล้วมีข้อมูลปี 2000 - 2011

Stand alone 
update report

Summary of 
parts of NC



การด าเนินงานของ อบก. ที่เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก

• จัดท าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

• การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง จ านวน 6 เทศบาล
• ร่วมกับ สผ. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
• ถ่ายทอดความรู้สู่คณะท างานการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
• ผลักดันกระบวนการและพัฒนาการจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

Sector ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดบัประเทศที่จัดท าแล้วเสร็จ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energy

IPPU

AFOLU

Waste



Project Board

Senior Beneficiary

Representatives from 

agencies in NCCC

Executive

ONEP Secretary General

Senior Supplier

ONEP and TGO

National Climate Change Committee

National GHG Inventory + BUR

Mitigation Actions + BUR 

Selected GHG Inventory

Mitigation Action + MRV Roadmap for Pilot Industrial 

Sector to provide inputs into Sectoral LEDS 

V&A 

Capacity Building / Knowledge Platforms

C
li
m

a
te

 F
in

a
n

c
e
 I

n
it

ia
ti

v
e

C
lim

a
te

 F
in

a
n

c
e
 In

itia
tiv

e

Climate Finance and Technology Transfer 

LECB Component Led by TGO
Project Coordinator 

TNC + BUR Component Led by ONEP
Project Coordinator

Technical Advisory

Committee

Project Assurance

UNDP

Management Unit

Director (in-kind) 

Manager

Admin & Finance

การด าเนินงานของ อบก. ในการสนับสนุน NC และ BUR



2012 2013 2014 2015

ก.ค.

การจัดท าข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือน

กระจก

GHG Inventory
Energy, IPPU, AFOLU

GHG Inventory
Waste, Transport

PMR
LCC Framework

City Level 
GHG Inventory

การจัดตั้ง
คณะท างาน

Inventory Working 
Group

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

GIS : AFOLU GIS : Soil Carbon GIS : IMS

Registry 
(Architecture & Security)

Registry Phase I
(Voluntary Sc.)

Registry Phase II
(Compliance Fn)

RA PoA Application PoA-Monitor Project Data Mgr.

การพัฒนา และ
เผยแพร่ข้อมูล

Website Portal & Mobile Page Search content for 
GHG Information

GHG Situation 
Center

โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

LECB

UK 2050 Pathway 
Calculator

แผนการด าเนินงานในระยะถัดไป
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Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization)

ศูนย์วิชาการนานาชาตดิ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

40



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

Japan International Cooperation 
Agency (JICA)

ObjectiveObjective
To establish a technical and training center to 

enhance the capacity of  ASEAN stakeholders 

to move towards low carbon society 

41



• In-depth training and hands-on 
approach

• Train of Trainers (ToT)
• Climate change Network

• “Enhancing the capacity of stakeholders to 
move towards low carbon societies ”Vision

• Capacity development on climate change

• Promote of climate change networking platform 

• Develop knowledge hub and information 
dissemination

Mission

42



1. 

GHG 
Inventory 

Management

2.

Low Carbon 
Society

3.

Mitigation 
Mechanism

4. 
Sustainable 

GHG 
Management

Central Gov. 
Implementer 
(Sectoral Based)

Local Practitioners 
(Area Based)

Private Companies 
(Corporate Level) 

Central Government
• Policy Makers
• Implementers

Local Government
• Local Leaders
• Local Practitioners

Private Companies

Mitigation course

• Low Carbon City 
Program

• Energy Performance 
Certificate Scheme

Carbon Sequestration 
and REDD/REDD+

Climate change 
economics and finance

Carbon Business       
(ex. CFO, CFP)

Knowledge Clusters & Target Group

Basic Level 

Start: 2014 

Advanced Level

Start: 2016

Expert Level

Start: 2017 43



Sustainable 
GHG 

Management

Climate change 
economics and 
finance

To be designed To be designed

Knowledge Clusters Workplan

2014 2015 2016

GHG Inventory 
Management

Central Gov. 
Implementer 
(Sectoral Based)

Local Practitioners 
(Area Based)

Private Companies 
(Corporate Level) 

-

Low Carbon 
Society

Local Government
• Local Leaders
• Local Practitioners

Central 
Government
• Policy Makers
• Implementers

Private Companies

Mitigation 
Mechanism

- To be designed To be designed
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Central government 

implementers

Basic 
concept of 

GHG 
inventory

GHG emission 
sources and data 

collection 
approaches 

(each sector)

GHG accounting 
methodologies

GHG quality 
management 
and reporting

GHG inventory 
applications

Sectoral Based GHG Inventory

National 

Inventory

&BUR

GIO/ NIES

USAID

45



Low Carbon 

Society

IGES, NIES, APAN

Low Carbon Society Development for Local Government

Think Globally

Act Locally

Constructing 
Action Plan

Local Leaders
Local 

Practitioners

1: Transition to low-carbon societies

2: Policy procedure for LCS

3: City GHG inventory

4: City GHG mitigation

5: Climate change impact 
adaptation for cities

6: Overview of decision making 
support tools

7 :Action plan development

8: Policy performance tracking

9: Good governance for low carbon city

10: Capacity building and outreach strategies

11: Networking for LCS effectiveness
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Climate Change: Economics & Finance

CCCO & Related 

Central Implementer
General Public

• วิทยาศาสตรก์าร
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

•การลดกา๊ซเรอืนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

•ปัญหาความล้มเหลวของตลาดของการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

•มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกลไกในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก         

• เวทีการเจรจาระหวา่งประเทศกับการลดกา๊ซเรือนกระจก

•การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์

•ผลกระทบของมาตรการลดกา๊ซเรือนกระจก• เศรษฐศาสตรด์า้นการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

Environment

Social

Economy

LOW CARBON SOCIETY
47



Further Collaboration

REDD+

AIM Model

E-Learning

YES Program

E-Learning

Tech. support
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