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ตลาดคาร์บอนและระบบซื้อขาย
ใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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การซื้อขายก๊าซเรือนกระจก 
(Emission Trading: ET)

เป็นการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Allowed emissions) ของ
ประเทศในภาคผนวกที่ I 

เป็นทางเลือกที่ทําให้บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี

กลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโต

การดําเนินการร่วมกัน 
(Joint Implementation: JI)

กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development 
Mechanisms: CDM)

ประเทศในภาคผนวกที่ I 
เป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการ
พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศในภาคผนวกที่ I 
เป็นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการ
พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศนอกภาคผนวกที่ I 
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โครงสร้างตลาดคาร์บอน

ตลาดภาคทางการ ตลาดภาคสมัครใจ

CDM

CERs

ET

EUAs AAUs

JI

ERUs

VCS
Gold 
Std.

CAR อื่นๆ
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ความเป็นมาของ Emission Trading
• โดยทั่วไปแล้ว การกําหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ “สิ่งแวดล้อม” เป็นสิ่งที่

ยาก เนื่องจาก “สิ่งแวดล้อม” จัดเป็น “สินค้า/บริการสาธารณะ”

• นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้เสนอแนวคิดเรื่อง ‘ใบอนุญาตปล่อยมลพิษที่
สามารถซื้อขายได้’ (tradable permit) ในปี 2511

4

สามารถซื้อขายได้’ (tradable permit) ในปี 2511

• การซื้อขายสิทธิ์/ใบอนุญาตปล่อยมลพิษคือการซื้อขาย “สทิธิ์ในการปล่อย
มลพิษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
(ที่มา: Emission Trading: Principles and practice by Thomas H. Tietenberg)



นิยามของการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ
• ‘การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ’ เป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ในการลด

มลพิษในสิ่งแวดล้อม

• บทบาทของระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ : เพื่อควบคุมปริมาณ
มลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการซื้อขาย “สิทธิ์/เครดิตในการปล่อย

5

มลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการซื้อขาย “สิทธิ์/เครดิตในการปล่อย
มลพิษ” ระหว่างผู้ที่ใช้เครดิตไปมากเกินกว่าปริมาณที่ได้รับ กับผู้ที่ใช้เครดิต
น้อยกว่าปริมาณที่ได้รับ

• เพื่อให้การดําเนินงานของระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการระบบจะต้องจัดสรรจํานวนของ “เครดิตใน
การปล่อยมลพิษ” ให้กับผู้เข้าร่วมล่วงหน้า



ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จของประเทศที่ใช้
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ

• การซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2

ในสหรัฐอเมริกา

• มลพิษทางอากาศที่สําคัญใน
สหรัฐอเมริกาได้แก่ SO2 และ NOx
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สหรัฐอเมริกาได้แก่ SO2 และ NOx

(ช่วงต้นของ 1980’s)
• มากกว่า 2/3 ของปริมาณ

การปล่อยรายปีของ SO2

เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน
หรือน้ํามันจากโรงไฟฟ้า

ระดับความเข้มข้นของ SO2 ในปี 2532



การซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2

• การปรับแก้กฎหมาย Clean Air Act ในปี 2533

• EPA’s Acid Rain Program ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2538 ภายใต้ Clean Air Act 

คุณลักษณะเด่นของการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2

7

คุณลักษณะเด่นของการซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2

• ผู้เข้าร่วม: โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (ง่ายต่อการตรวจติดตาม)

• ประโยชน์: เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝนกรด

• การซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2 ในปี 2550
• มูลค่ารวมของตลาดซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2 อยู่ที่ 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• ราคาเฉลี่ย : 325 เหรียญสหรัฐ /ตัน-SO2, ปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อย 15.8 ล้านตัน-SO2



ผลจากการบังคับใช้ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2
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2550

2532



ปัจจัยที่ทําให้การซื้อขายใบอนุญาตปล่อย SO2 ประสบ
ความสําเร็จ

• SO2 ส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของปรากฏการณ์ฝนกรด ซึ่งเกิดจากปริมาณ SO2 
ที่มมีากในชั้นบรรยากาศ

• เป็นมาตรการง่ายต่อการควบคุม เนื่องจากเป็นการควบคุมการปล่อยจาก 
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• เป็นมาตรการง่ายต่อการควบคุม เนื่องจากเป็นการควบคุมการปล่อยจาก 
“แหล่งกําเนิดที่ไม่เคลื่อนที่” (point source)
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ทําไมถึงใช้ระบบ Emission Trading (Cap-and-Trade) 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก

• เป็นระบบที่ทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนการลด GHG ในภาพรวม

• ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการลด GHG โดยสามารถเลือกทางเลือกที่ใช้
ต้นทุนต่ําสุด

• เป็นแรงจูงใจให้โรงงานดําเนินการลด GHG เพราะสามารถนําใบอนุญาตฯ 
ที่เหลือไปขายได้ หากลดได้มาก

• ทําให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่ (รัฐ) กําหนดเพราะมีการจํากัด
เพดาน (cap) การปล่อย GHG

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ
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ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• เป็นการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างบริษัท (/โรงงาน) 
กับบริษัท (/โรงงาน) 

Emission 
allowances
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โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG:
600 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อย GHG:
400 tCO2 / ปี

เป้าหมายการปล่อย GHG: 900 tCO2
กฎหมาย:
แต่ละโรงงานต้องลด GHG ลง 10%
(ข้อบังคับ: ทุกโรงงานต้องตรวจติดตาม

ปริมาณการปล่อยรวม: 1,000 tCO2 เป้าหมายการลด GHG โดยรวม 10% 
(= 100 tCO2) = ปล่อยได้ 900 tCO2

1

วิธีการควบคุมการปล่อย GHG ของภาครัฐ:
Command-and-Control (CAC)

(ข้อบังคับ: ทุกโรงงานต้องตรวจติดตาม
และรายงานผลการปล่อย GHG ของตน)ต้นทุนการลด GHG ของ A: 

500 บาท / tCO2

ต้นทุนการลด GHG ของB: 
300 บาท / tCO2

โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG :
540 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อย GHG :
360 tCO2 / ปี

ปริมาณการปล่อยรวม: 900 tCO22 -60 tCO2

-40 tCO2

ต้นทุนการลด GHG ของโรงงาน A: 
60 tCO2 x 500 บาท = 30,000 บาท

ต้นทุนการลด GHG ของโรงงาน B:
40 tCO2 x 300 บาท = 12,000 บาท

ต้นทุนการลด GHGโดยรวมของระบบ
100 tCO2 (30,000 บาท + 12,000 บาท) 

42,000 บาท
ต้นทุนการลด GHG ของ
A: 30,000 บาท

ต้นทุนการลด GHG ของ
B: 12,000 บาทSo
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โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG:
600 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อย GHG:
400 tCO2 / ปี

ปริมาณการปล่อยรวม : 1,000 tCO2

เป้าหมาย = 900 tCO2

รัฐ “แปลงค่า” เป้าหมายการปล่อย GHG ไปเป็น 
ใบอนุญาตปล่อย GHG (emission allowances)1

วิธีการควบคุมการปล่อย GHG ของภาครัฐ:
Emission Trading (Cap-and-Trade: CAT)

โรงงาน A โรงงาน B ใบอนุญาตปล่อย GHG (emission allowances)

ปริมาณการปล่อย GHG 
900 tCO2

ใบอนุญาตปล่อย GHG 900 
หน่วย = cap

=
1 tCO2 = 1 หน่วย
ของใบอนุญาตปล่อย
GHG

รัฐจัดสรร (allocates)  ใบอนุญาตฯ
900 หน่วยให้กับโรงงานต่างๆ ทีถู่ก
จํากัด (Cap) ปริมาณการปล่อย 
GHG

โรงงาน A โรงงาน B

ใบอนุญาตฯ

ใบอนุญาตฯ

2

4 ทุกโรงงานต้องตรวจติดตามและรายงานผลการ
ปล่อย GHG ของตน
ข้อกําหนดเพิ่มเติม: แต่ละโรงงานต้องคืน 
(surrender) ใบอนุญาตฯ แก่รัฐในจํานวนที่เท่ากับ
ปริมาณการปล่อย GHG ของโรงงาน

ใบอนุญาตฯ 1 หน่วยต่อ

การปล่อย 1 tCO2

ตัวอย่าง: โรงงาน A ปล่อย 550 tCO2→ ต้องคืนใบอนุญาตฯ 550 หน่วย

3 โรงงานสามารถ
ทําการซื้อขาย 
(Trade) ใบ
อนุญาตฯ 
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1 เป้าหมายการปล่อย 900 tCO2

= ใบอนุญาตฯ 900 หน่วย
A ได้รับใบอนุญาตฯ 540 หน่วย (ลดจากปริมาณ
การปล่อย GHG ในปัจจุบัน 10%)
B ได้รับใบอนุญาตฯ 360 หน่วย (ลดจากปริมาณ
การปล่อย GHG ในปัจจุบัน 10%)

วิธีการควบคุมการปล่อย GHG ของภาครัฐ
Emission Trading (Cap-and-Trade: CAT)

โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG:
600 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อย GHG:
400 tCO2 / ปี

ปริมาณการปล่อยรวม: 1,000 tCO2

การปล่อย GHG ในปัจจุบัน 10%)
(จัดสรรใบอนุญาตฯ โดยอ้างอิงกับการใช้ข้อมูล
การปล่อย GHG ในอดีต)

โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG:
560 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อยรวม: 900 tCO2
2

-40 tCO2
-60 tCO2

ใบอนุญาตปล่อย GHG

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่รัฐจัดสรร: 540 หน่วย

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่ซื้อจากโรงงาน B: 20 หน่วย

รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 560 หน่วย

ปริมาณการปล่อย GHG:
340 tCO2 / ปี

ใบอนุญาตฯ 20 หน่วย

8,000 บาท

โรงงาน A ซื้อใบอนุญาตฯ จํานวน
20 หน่วยจากโรงงาน B
ในราคา 8,000 บาท (400 บาท ต่อ 
ใบอนุญาต 1 หน่วย)

ต้นทุนการลด GHG ของ A: 
500 บาท / tCO2

ต้นทุนการลด GHG ของB: 
300 บาท / tCO2

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่รัฐจัดสรร : 360 หน่วย

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่ขายให้โรงงาน A : 20 หน่วย

รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 340 หน่วยSo
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Cap and trade:
ต้นทุนของโรงงาน A:
ค่าใช้จ่ายในการซื้อใบอนุญาตฯ 20 หนว่ย
(20 x 400 บาท):     -8,000 บาท
ต้นทุนการลด (40 x 500 Bath):
-20,000 บาท
ต้นทุนทั้งหมดชอง A: -28,000 บาท

ต้นทุนของโรงงาน B:
ต้นทุนการลด (60 x 300 Bath): -18,000 บาท
รายได้จากการขายใบอนุญาตฯ 20 หนว่ย:
+8,000 บาท
ต้นทุนทั้งหมดชอง B: -10,000 Bath

ต้นทุนการลด GHG: Cap-and-Trade

โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG:
560 tCO2 / ปี

โรงงาน B

-40 tCO2
-60 tCO2

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่รัฐจัดสรร: 540 หน่วย

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่ซื้อจากโรงงาน B: 20 หน่วย

รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 560 หน่วย

ปริมาณการปล่อย GHG:
340 tCO2 / ปี

ใบอนุญาตฯ 20 หน่วย

8,000 บาท

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่รัฐจัดสรร : 360 หน่วย

จํานวนใบอนุญาตฯ ที่ขายให้โรงงาน A : 20 หน่วย

รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 340 หน่วย ต้นทุนทั้งหมดชอง B: -10,000 Bath
ต้นทุนโดยรวมของระบบ (A + B) ที่ใช้
ในการลด GHG 100 tCO2 = -38,000 บาท

ต้นทุนการลดของโรงงาน A: 500 บาท / tCO2 ต้นทุนการลดของโรงงาน B: 300 บาท / tCO2

Command and Control
ต้นทุนการลดของโรงงาน A: 
60 tCO2 x 500 บาท = -30,000 บาท
ต้นทุนการลดของโรงงาน B:
40 tCO2 x 300 บาท = -12,000 บาท

ต้นทุนโดยรวมของระบบเพื่อลด GHG 
100 tCO2 = -42,000 บาท

รวมจ่ายแพงกว่า CAT ทั้งหมด 4,000 บาท

ต้นทุนการลด GHG: Command and Control

รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 560 หน่วย รวมจํานวนใบอนุญาตฯ ทั้งหมด : 340 หน่วย

โรงงาน A

ปริมาณการปล่อย GHG :
540 tCO2 / ปี

โรงงาน B

ปริมาณการปล่อย GHG :
360 tCO2 / ปี

-60 tCO2

-40 tCO2

ต้นทุนการลดของ A: 500 บาท / tCO2 ต้นทุนการลดของ B: 300 บาท / tCO2
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วิธีการจัดสรรใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• วิธีนี้จะต้องมีการให้โบนัสแก่โรงงานที่ได้ดําเนินการลด

GHG ไปแล้ว ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ระบบ ETS (early 
action bonus ) เพื่อไม่ให้โรงงานที่ทําดีเสียประโยชน์

• วิธีนี้จะต้องมีการให้โบนัสแก่โรงงานที่ได้ดําเนินการลด
GHG ไปแล้ว ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ระบบ ETS (early 
action bonus ) เพื่อไม่ให้โรงงานที่ทําดีเสียประโยชน์

จัดสรรแบบให้เปล่า โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการปล่อย GHG ในอดีต

(Grandfathering)

• วิธีนี้จะจัดสรรใบอนุญาตให้โดยเทียบกับผลผลิต 
(output) ที่เกิดหรือวัตถุดิบ (input) ที่ใช้ในการผลิต

• วิธีนี้จะจัดสรรใบอนุญาตให้โดยเทียบกับผลผลิต 
(output) ที่เกิดหรือวัตถุดิบ (input) ที่ใช้ในการผลิต

จัดสรรแบบให้เปล่า โดยพิจารณา
จากเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทยีบของ

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 16

(output) ที่เกิดหรือวัตถุดิบ (input) ที่ใช้ในการผลิต(output) ที่เกิดหรือวัตถุดิบ (input) ที่ใช้ในการผลิตจากเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทยีบของ
อุตสาหกรรม (Benchmarking)

• โรงงานต้องประมูลซื้อใบอนุญาตฯ ซึ่งจัดโดยภาครัฐ 
• ทําให้รัฐสามารถนําเงินจากการประมูลนี้ไปสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สะอาดหรือนําไปจ่ายคืนให้กับโรงงานอื่น โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานด้านการลด GHG

• โรงงานต้องประมูลซื้อใบอนุญาตฯ ซึ่งจัดโดยภาครัฐ 
• ทําให้รัฐสามารถนําเงินจากการประมูลนี้ไปสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สะอาดหรือนําไปจ่ายคืนให้กับโรงงานอื่น โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานด้านการลด GHG

จัดสรรโดยการประมูล 
(Auctioning)

• ใช้วิธีที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากสาขาของการผลิต• ใช้วิธีที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากสาขาของการผลิตจัดสรรโดยการใช้วิธีแบบผสม 
(Mix)

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ



Grandfathering
• ใช้ Historical Emissions (หรือ BAU Projection) เป็น Baseline

• อาจกําหนดเป้าหมายเป็นสัดส่วนการลด ที่เท่ากันสําหรับผู้เข้าร่วมทุกคน 
หรือ แตกต่างกันตามศักยภาพในการลดก๊าซ

• ทางเลือก:

17

• ทางเลือก:
• กําหนด Baseline จากปีเดียว/ใช้ค่าเฉลี่ยจากหลายปี

• กําหนดเป้าหมายที่ปีเดียว/เป้าหมายเป็นช่วงหลายปี



Benchmarking
• กําหนดเป้าหมายโดยอ้างอิงจาก Performance Benchmark ของแต่ละอุตฯ

others) $, ,Output(ton ofUnit 

][  Emissions
 Benchmark GHG 2etonCO
=
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• หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ํากว่า Benchmark จะต้องซื้อ Permit เพิ่ม 
หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงจะมี Permit เหลือขาย

• ทางเลือก:
• ขอบเขตของการคํานวณค่า Benchmark: Sector, Product, Technology, 

Feedstock, Facility

• ระดับความเข้มงวดของค่า Benchmark: Average/Best 10%/…



ภาพจําลองวิธีการจัดสรรแบบ Benchmarking

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 19

1 x
สินค้า  ก

= 1 t CO2 1 x
สินค้า  ก

= ใบอนุญาต 0.9 หน่วย (= 0.9 t CO2)

Benchmark

รัฐกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ 
(Benchmark) และจัดสรรใบอนุญาตฯ 

ปริมาณการผลิตในอดีต

มีการจํากัดปริมาณการปล่อย GHG โดยจํานวนใบอนุญาตที่จัดสรรให้นั้นจะต้องไม่
มากกว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถปล่อยได้

ให้กับโรงงาน โดยพิจารณาจากปริมาณการ
ผลิตในอดีต หรือปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ (หรือกําลังการผลิตในปัจจุบัน)

300 x
สินค้า  ก

= 300 t CO2

ปริมาณการผลิตในอดีต ใบอนุญาตฯ 270 หน่วย
(300 x 0.9)

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ



Auction
• กรณีนี้ไม่จําเป็นต้องมีการกําหนดเป้าหมายรายบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการ

กําหนดปริมาณการซื้อใบอนุญาตฯ ของตน (แต่จะมีการกําหนดจํานวน
ใบอนุญาตฯ รวม)

20



การกําหนดเป้าหมายแบบ Intensity Target
• นอกจากการกําหนดเป้าหมายแบบ Absolute emission cap แล้ว ยังมี

การกําหนดเป้าหมายอีกแบบคือ Intensity target (ไม่มกีารจํากัดเพดาน
การปล่อย GHG)

• โรงงานจะได้รับการจัดสรรใบอนุญาตฯ ตามสัดส่วนการผลิตของตนใน

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 21

• โรงงานจะได้รับการจัดสรรใบอนุญาตฯ ตามสัดส่วนการผลิตของตนใน
ปัจจุบัน

• การจัดสรรจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตที่ได้เป็นหลัก (คล้ายวิธี
benchmarking) แต่จะจัดสรรใบอนุญาตฯ เพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่
ผลิตได้ (โดยไม่มีการจํากัดปริมาณใบอนุญาตที่แจก)

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ



ภาพจําลองการกําหนดเป้าหมาย
แบบ Intensity Target

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 22

1 x
สินค้า  ก

= 1 t CO2 1 x
สินค้า  ก

= ใบอนุญาตฯ 0.9 หน่วย (= 0.9 t CO2)

Benchmark

รัฐกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบและจัดสรรใบอนุญาตฯ กําลังการผลิตจริงในปีที่ 1

ใบอนุญาตฯ 270 หน่วย เปรียบเทียบและจัดสรรใบอนุญาตฯ 
ให้กับโรงงานโดยพิจารณาจากกําลัง
การผลิตจริงในปัจจุบันเป็นหลัก

300 x
สินค้า  ก

= 300 t CO2

กําลังการผลิตจริงในปีที่ 1
ใบอนุญาตฯ 270 หน่วย 

(300 x 0.9)

350 x
สินค้า  ก

= 350 t CO2

กําลังการผลิตจริงในปีที่ 2
ใบอนุญาตฯ 315 หน่วย
(350 x 0.9)

การกําหนดเป้าหมายแบบ intensity target 
อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการ
ปล่อย GHG ที่ต้องการ เพราะไม่ได้มีการ
จํากัดเพดาน (Cap) การปล่อยSource: Martin Brechter, CIM/GIZ



โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Offset Credits)

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 23

ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภาคสมัครใจ)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

รัฐใบอนุญาตฯ

อนุญาตให้มีการ
นําคาร์บอนเครดิต
จากโครงการอื่น
นํามาชดเชย

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเครดติ

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ



ตัวอย่าง: EU emissions trading scheme

EU ETS 
ระยะที่ 1: 

• ใช้วิธีจัดสรรแบบให้เปล่าโดยดูจากปริมาณการปล่อย GHG ในอดีต 
(Grandfathering)

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 24

EU ETS 
ระยะที่ 2: 

• ยังใช้วิธี Grandfathering เป็นส่วนใหญ่แต่ก็เริ่มใช้วิธี benchmarking ด้วย

EU ETS 
ระยะที่ 3: 

• ใช้วิธี Grandfathering และ Benchmarking น้อยลงและใช้วิธี auctioning 
มากขึ้น

Source: Martin Brechter, CIM/GIZ



ตลาดเกิดใหม่
• ออสเตรเลีย

• นิวซีแลนด์

• สาธารณรัฐเกาหลี

• สาธารณรัฐประชาชนจีน



Australian Carbon Pricing Scheme
• เป้าหมาย: ลดการปล่อย GHG 5% จากปี 2000 ภายในปี 2020 (~ 94 mil. tCO2e / 

ปี) 

• ใช้กลไกภาษี การตลาด และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก

• Fixed Carbon Price Period (Carbon Tax) 

26

• Fixed Carbon Price Period (Carbon Tax) 
• เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2012 - 2014 (3 ปี) 

• เก็บเงินภาษี 23 AUD (~737.18 บาท) / tCO2 

• ผู้ที่ต้องจ่าย: ผู้ปล่อยคาร์บอนในประเทศมากกว่า 25,000 tCO2 / ปี 
(500 รายแรก)
• อุตสาหกรรม: โรงไฟฟ้าถ่านหิน เหมือง โรงผลิตก๊าซแอลเอ็นจี สายการบิน และเหล็ก 

• ไม่กําหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/ไม่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 



Australian Carbon Pricing Scheme
• Flexible Price Period (Cap-and-Trade)

• เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป 

• เปิดโอกาสให้บริษัทซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยใช้ราคาลอยตัว
ตามตลาดกลาง 
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ตามตลาดกลาง 

• อนุญาตให้ใช้คาร์บอนเครดิตจาก
• โครงการ CDM แต่ไม่เกิน 50% ของใบอนุญาตฯทั้งหมด 

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศออสเตรเลียชื่อ Carbon Farming Initiative 
(CFI) โดยไม่จํากัดจํานวน 

• คาดว่าบริษัทต่างๆ ในออสเตรเลียจะใช้ CERs ประมาณ 47 mil. tCO2  เพื่อลดก๊าซ
เรือนกระจกให้ต่ํากว่าเพดานที่กําหนด



Australian Carbon Pricing Scheme
• สถานการณ์ปัจจุบัน: 

• ตุลาคม 2554 สภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียลงมติผ่านร่างกฎหมาย Clean Energy 
Future (CEF) ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 74 ต่อ 72 

• พฤศจิกายน 2554 วุฒิสภาได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 36 ต่อ 32 
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• พฤศจิกายน 2554 วุฒิสภาได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 36 ต่อ 32 

• ออสเตรเลียจะกลายเป็นตลาดซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่นอก
ยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มจากปี 2015 เป็นต้นไป 

• คาดว่าออสเตรเลียจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างน้อย 160 ท
mil. tCO2 ภายในปี 2020



Carbon Farming Initiative (CFI)
ตลาดทางการ ตลาดสมัครใจ

โครงการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก

ป่าไม้
-Afforestation & Reforestation
-Avoided Deforestation

ป่าไม้
-Reforestation of non-Kyoto land
-Forest Management
การจัดการทีด่ิน
-Revegetation
-Rangeland restoration
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-Rangeland restoration
-Enhanced soil carbon

โครงการหลีกเลี่ยง
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

การจัดการทีด่ิน
-Enteric Fermentation
-Agricultural Soils (N2O gases)
-Manure Management
-Agricultural Burning
-Rice Cultivation
-Savanna Fire Management
การจัดการของเสีย
-Legacy Waste Landfill
-Legacy Waste Diversion from Landfill

การจัดการที่ดิน
-Introduced or feral animal 
management



NZ ETS
• บังคับใช้ในปี 2008 จากกฎหมาย Climate Change Response Act 

2545  
• 2545 ครอบคลุมเฉพาะภาคป่าไม้

• 1 ม.ค. 2553 ครอบคลุมสาขาการผลิตไฟฟ้า ขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต 

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 30

• 1 ม.ค. 2553 ครอบคลุมสาขาการผลิตไฟฟ้า ขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต 

• จัดสรร NZUs (New Zealand Units) แบบให้เปล่าให้แก่สมาชิกในระบบ 
ETS เฉพาะอุตสาหกรรมที่มี Carbon intensity ตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสค้าขายกับ

• ในช่วง Transition Period (1 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2555) บริษัทเลือกได้ว่า
• คืน NZUs ในอัตรา 1 NZU : 2 t CO2 

• ซื้อคาร์บอนเครดิตจากรัฐบาล (25 NZ dollars - fixed price)



NZ ETS

•สถานะปัจจุบัน
• ข้อเสนอแนะจาก Emission Trading Scheme Review Panel 

(ปลายปี 2554) 
• ควรชะลอการบังคับให้บริษัทซึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบ ETS ต้องรับผิดชอบการ

สัมมนา “ตลาดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร?” 31

• ควรชะลอการบังคับให้บริษัทซึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบ ETS ต้องรับผิดชอบการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร ออกไปจนกว่าจะถึงปี 2558 

• ให้รักษาเพดานราคา NZUs ไว้ที่ 25 NZD อย่างน้อยจนกว่าจะถึงปี 2560

• แม้จะไม่ได้แนะนําให้จํากัดปริมาณการใช้ CER แต่มีความเป็นไปได้ที่จะจํากัด
การใช้ CER ที่เกิดจากโครงการลดก๊าซอุตสาหกรรมในระบบฯ ตาม EU ETS 



Korean ETS
(ร่าง) แผนการจัดตั้งระบบ ETS

Operational Scheme

การออกแบบ ข้อตกลง

Operational 
Foundation

ขอบเขตของผู้มี
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กฎขั้นพื้นฐาน 

การจัดสรรใบอนุญาต 

จัดสรรแบบให้
เปล่าแก่

อุตสาหกรรม
(95%) ในช่วงแรก

สงวนไว้สําหรับผู้
เข้ามาใหม่

การใช้
ใบอนุญา

ตฯ 

การ
รายงาน
และการ

ทวน
สอบ 

การออกแบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ข้อตกลง
ในตลาด
ซื้อขาย

ฯลฯ
ขอบเขตของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนร่วมโดย
สมัครใจในระบบ 
GHG & Energy 

Target 
Management ที่

ปล่อย GHG > 
25,000 tCO2 

บริษัทเอกชนผู้ถือ
ใบอนุญาตการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

ฯลฯ



Korean ETS
• การสนับสนุนทางการเงินและทางภาษี อาจถูกนํามาใช้เพื่อลดภาระของอุตสาหกรรมจากการมีระบบ 

ETS  

• สถานะปัจจุบัน:
• Presidential Committee on Green Growth (PCGG) เป็นผู้เสนอให้มีการใช้ ETS

• สํานักนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ประกาศแจ้งในวันที่ 17 พ.ย. 2553 
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• สํานักนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ประกาศแจ้งในวันที่ 17 พ.ย. 2553 

• การจัดทําประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 24 พ.ย. 2553 (มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน จาก
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และ องค์กรอิสระต่างๆ)

• การนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่  12 เม.ย. 2554 เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ร่างกฎหมายและจัดตั้ง
คณะกรรมการพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อทบทวนการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ 

• ณ ปัจจุบัน กฎหมายที่จะรองรับเพื่อประกาศใช้ ETS ยังไมไ่ด้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากมีการคัดค้านจาก
ภาคธุรกิจเป็นจํานวนมาก



จีน
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554-2558) - นํา

ร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• เป้าหมาย: 

• ลด GHG 17% จากอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเข้มข้น 
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• ลด GHG 17% จากอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเข้มข้น 

• ลด GHG 16% จากอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น 

• ลด GHG 11.4% จากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

• แผนการจัดตั้ง China ETS เป็นโครงการนําร่อง
• ระดับภาค - คาดว่าจะเริ่มปี 2556 

• ระดับชาติ - คาดว่าจะเริ่มปี 2558



ขอบคุณค่ะ
สํานักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 9 
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เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-141-9833  

โทรสาร 02-143-8403

อีเมล์ sumon@tgo.or.th

Website: carbonmarket.tgo.or.th


