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• Carbon Pricing for Climate 
Actions:

กลไกราคาเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจก

• งาน SCP ในเดือนธันวาคม 2564

• งาน SCP ในเดือนมกราคม 2565
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ผลเสียหายของภาวะโลกรวน เกิดจากการที่
ลักษณะทางกายภาพของภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น การเปลี่ยนแปลงในปริมาณฝน ปริมาณวันที่ฝน
ตก อุณหภูมิน ้าทะเล อุณหภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของ
พายุ ความสูงของน ้าทะล ความเค็มและความเป็นกรด
ของน ้าทะเล และการไหลของกระแสน ้าอุ่นน ้าเย็น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ มากมาย ภาวะโลกรวน
จึงนับเป็นปัญหาส าคัญที่ประชาคมโลกต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลดและควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง มาตรการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายเช่น การใช้กลไกราคา การออกกฎหรือ
ระเบียบหรือการก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การ
รณรงค์หรือสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภค ฯลฯ

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  ท่านจะได้ รับทราบ
เกี่ยวกับ “การก าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร” 
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการความ
เส่ียง และการสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจ “การ
ตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” เพ่ือส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
สอดคล้องตามความตกลงปารีส และ“กิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน” ที่ช่วยส่งเสริมการน าคาร์บอน
เครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เหลือ
จากความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง

และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ดิฉันขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลก จง
ดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข สุขภาพกาย
และใจแขง็แรง เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยตลอดไปค่ะ

https://www.shutterstock.com/search/sustainable+busin
ess

ผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการส่งเสริมให้
เกิดการผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืน คือ การลดและ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ
ภาวะโลกรวน (Climate Change) ด้วย

ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดี ในปี
ใหม่ 2565 สู่ทุกท่านที่เปน็สมาชิกสมาคม
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน
(ประเทศไทย) และเครือข่ายส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแห่งประเทศไทย
ขอให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข 
ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดปแีละ
ตลอดไป พร้อมเปน็ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนส่ิงแวดล้อมไทยสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนต่อไป

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
นายกสมาคมและเครือข่ายฯ
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Carbon Pricing for Climate Actions:
กลไกราคาเพ่ือการลดกา๊ซเรือนกระจก

โดย ส านกัสง่เสรมิตลาดคารบ์อนและนวตักรรม องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

SCP TALKS

https://www.bbc.com/news/science-environment-58954530

ในการลดก๊าซเรือนกระจกมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น (1) การใช้มาตรการทางการคลัง เช่น ภาษีคาร์บอน การ
ลดหย่อนภาษีในการท าโครงการลดก๊าซฯ (2) การใช้มาตรการทางการเงิน เช่น การให้กู้ด้วยอัตราดอกเบ้ียต ่า (3) การ
ใช้กลไกตลาด เช่น กลไกซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การซื้อขายคาร์บอนเครดิต การใช้กลไกราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (4) การใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับ หรือ 
ค่าธรรมเนียม (5) การใช้มาตรฐานก ากับการด าเนินงาน เช่น ISO 14000, 14067, 14064 การขอการรับรองฉลาก
คาร์บอน (6) การสนับสนุนเทคโนโลยีที่สะอาด เช่น การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และ (7) 
การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การก าหนดเปา้หมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target: SBT) 

การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments: CPIs) โดยก าหนดราคา
หรือต้นทุนในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กล่าวคือ ผู้ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้สร้างผลกระทบภายนอก (Externalities) หรือ ผลกระทบข้างเคียงที่เป็นโทษแก่คนอื่นในสังคมโดยไม่ได้
รับผิดชอบต้นทุนนั้น ท าให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตต ่ากว่าที่ควรจะเป็น (เพราะไม่ได้รวมต้นทุนของสังคมไว้ด้วย) จึงเกิดการ
ผลิตสินค้าและบริการมากกว่าที่ควรจะเป็น ท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าระดับที่เหมาะสมของสังคม และ
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดตลาดล้มเหลวในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความล้มเหลว
ของตลาดดังกล่าว รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องออกมาตรการมาเพ่ือบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อต้นทุน
ผลกระทบภายนอกที่ตนได้สร้างขึ้น ด้วยการท าให้ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมานั้น มีต้นทุนหรือราคา ซึ่งผู้ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ “กลไกราคาคาร์บอน” จึงเครื่องมือเชิงการบริหารจัดการที่มีการ
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทสากล โดยใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
นับเป็นมาตรการที่หลายประเทศให้การยอมรับว่าสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิผล (Cost Effectiveness) มากที่สุดมาตรการหนึ่ง 
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ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change Risks) ที่
จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย
ให้แก่องค์กร ทั้งที่ เป็นความเสี่ยงในเชิง
กายภาพ (Physical Risks) ที่เกิดจากภัย
พิบัติต่างๆ และความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงนโยบาย 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ร ว ม ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
(Transition Risks) ซึ่งความเส่ียงทั้งสอง
ประ เภทจ ะส ร้ างความ เ สียหายและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงิน
ขององค์กร ดังรูป
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การก าหนดราคาคารบ์อนภายในองคก์ร 
(Internal Carbon Pricing: ICP)01

โดย  ดร.เหมอืนจติ แจ่มศิลป ์  นักวิชาการช านาญการ ส านักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวตักรรม

การก าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร หรือ Internal Carbon Pricing (ICP) เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยในการบริหารจัดการความเส่ียง เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบต่างๆ และการสร้าง
โอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ ซึ่ง ICP ได้รับการยอมรับและมีการน าไป
ประยุกต์ใช้แล้วในองค์กรชั้นน าต่างๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ จากข้อมูลสถิติล่าสุดในป ีค.ศ. 2020 มีบริษัทกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก ได้น า ICP ไปใช้แล้วหรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาที่จะน ามาใช้ภายใน 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังพบว่าจากกระแสการเพ่ิมความมุ่งมั่นในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และการประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือ
มุ่งสู่การเป็น “Net Zero Emissions” เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนหลักที่ท าให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ต้องเร่งหา
มาตรการ เทคโนโลยี เคร่ืองมือ กลไก และวิธีการต่างๆ ที่จะน ามาบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Internal Carbon Price : ICP
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ICP คือ การก าหนดราคาหรือมูลค่าของการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกขององคก์รโดยองคก์รเอง ให้อยู่
ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (Monetary Value) ในหน่วย
ของมูลค่าทางการเงินต่อหน่วยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เช่น USD/tCO2e หรือบาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปจัจุบัน การก าหนด ICP 
ขององค์กรไม่ได้เป็นการด าเนินงานในภาคบังคับ หรือ
ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานที่ตายตัว ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบวิธีการก าหนดราคาคาร์บอนที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรตนเองได้

http://carbonmarket.tgo.or.th/admin/uploadfiles/ebook/content/acd512d260/index.html

http://carbonmarket.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_0804daefad.pdf

คู่มือ ICP

http://carbonmarket.tgo.or.th/admin/uploadfiles/ebook/content/acd512d260/index.html
http://carbonmarket.tgo.or.th/admin/uploadfiles/download/ts_0804daefad.pdf
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ในปีงบประมาณ 2565 นี้ TGO ได้ด าเนิน “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือก าหนดราคา
คาร์บอนและการลงทุนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เพ่ือขยายผลและเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการก าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนที่ เป็นมิตรส่ิงแวดล้อมของภาคเอกชน และ
ความส าเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครองค์กรน าร่อง
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ  

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ

ดร.เหมอืนจิต แจ่มศิลป์

โทรศัพท ์ 02 141 9855

อีเมล  muanjit@tgo.or.th
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SCAN ME

• วิธีการ ICP ที่นิยมใชก้นัในองคก์รโดยทัว่ไป มี 4 วิธี ดังตอ่ไปนี้
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02 การก าหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์
(Science Based Target: SBT)

โดย นพรัตน ์ พรหมอนิทร ์ ผู้จัดการงานตลาดคาร์บอน ส านักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวตักรรม

โครงการความริเริ่มในการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target Initiative (SBTi))
เป็นความร่วมมือระหว่าง Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World 
Resources Institute (WRI) และ World Wide Fund for Nature (WWF) เพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายสอดคล้องตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่จะต้องควบคุม
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส โดยในการบรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าวทุกภาคส่วน
จ าเปน็ต้องท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเปน็ศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ภายในป ีพ.ศ. 2593

วิธีการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์สามารถท าได้หลายวิธี โดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาเป้าหมาย 
(Target Duration) จุดมุ่งหมาย (Ambition) และขอบเขตของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานทางอ้อม (Scope 2) กับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่
สัมพันธ์กับองค์กร (Scope 3) โดยปัจจุบันมีระเบียบวิธีการในการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการ
ยอมรับภายใต้ SBTi จ านวน 3 วิธี ได้แก่ 

(1)  การจ ากดัการปลอ่ยสมับรูณ ์(Absolute Emissions Contraction) เปน็วิธีการในการก าหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบของการก าหนดตัวเลขค่าปริมาณการปล่อยก๊าซที่จะต้องมีการ
ปรับลดลง ซึ่งแนวทางนี้ก าหนดว่าทุกบริษัทควรจะต้องปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสัมบูรณ์ใน
อัตราเดียวกัน อัตราการลดขั้นต ่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับที่ต ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส
อย่างชัดเจน (Well-Below 2   C) คือ การลดเชิงเส้นในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษัทต่างๆ 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ควรเลือกใช้เป้าหมายที่มีการลดเชิงเส้นในอัตราร้อยละ 4.2 ต่อปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับการจ ากัดการเพ่ิมอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส

(2)  แนวทางการลดคาร์บอนรายสาขา (Sectoral Decarbonization Approach: SDA) เปน็การ
ก าหนดเปา้หมายในรูปแบบของการก าหนดค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงกายภาพ (Physical 
Intensity Targets) ในลักษณะของการ Convergence โดยเป็นการค านวณค่าความเข้มข้นในรูปของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อหน่วยของตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สะท้อนสถานภาพการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น 
แสดงในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ในปัจจุบันวิธีการ SDA ได้รับการ
ยอมรับให้น าไปใช้ก าหนดเปา้หมายได้เฉพาะกรณีรายสาขาที่มีการใช้พลังงานสูง และมีโครงสร้างการผลิตและ
ผลผลิตที่เหมือนกัน (Homogenous Sectors) ได้แก่ การผลิตไฟฟา้ เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม 
ปูนซีเมนต์ เยื่อและกระดาษ การบริการและอาคารพาณิชย์ 
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(3)  การจ ากดัความเขม้ข้นคาร์บอนทางเศรษฐกิจ (Economic Intensity Contraction) ในอดีต 
SBTi ได้มีการระบุระเบียบวิธีการจ ากัดความเข้มข้นทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับการยอมรับให้สามารถน ามาใช้ใน
การก าหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ไว้ จ านวน 3 วิธี แต่ภายหลังได้มีการปรับลดระเบียบวิธีการลงเหลือ
เพียงวิธีเดียว นั่นคือ แนวทางของการก าหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเพ่ิม (Greenhouse Gas 
Emissions per Value Added; GEVA) โดยเป็นวิธีการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการ
ก าหนดเปา้หมายการลดค่าความเข้มข้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปา้หมายที่ก าหนดโดยวิธี GEVA จะถูกก าหนดโดย
เกณฑ์การลดค่าความเข้มข้นต่อมูลค่าเพ่ิม (tCO2e/$Value Added) ภายใต้วิธีการนี้ องค์กรจะต้องลดการ
ปล่อย GEVA ลงร้อยละ 7 ต่อปี (ค านวณแบบทบต้น) ซึ่งอัตราการลดลงร้อยละ7 ดังกล่าวเป็นผลการ
ค านวณมาจากเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซแบบสัมบูรณ์ประมาณร้อยละ75 ภายในปี พ.ศ. 2593 จาก
ระดับป ีพ.ศ. 2553

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่องค์กรธุรกิจมีการก าหนดเป้าหมายการลดทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือลด
ก๊าซเรือนกระจก คือ องคก์รธรุกิจสามารถก าหนดทิศทาง ระบุโอกาส และความเสี่ยง รวมถึงสามารถจัดท า
แผนกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทสากล นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการก าหนด
เป้าหมายดงักลา่วยังสามารถรายงานในรายงานความยัง่ยนื รวมถึงร่วมในการประเมนิภายใตโ้ครงการตา่งๆ 
อาทิ Carbon Disclosure Project (CDP), DJSI ซึ่งเป็นช่องทางที่ส าคัญในการดึงดูดสถาบันการเงิน นัก
ลงทุน ส าหรับการระดมทุน และกองทุนการเงินขนาดใหญ่ เพ่ือการเข้าถึงการลงทุนสีเขียวอีกด้วย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดท าโครงการ “โครงการการ
ส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยก าหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร”์ ขึ้น เพ่ือเป็นการด าเนินงานที่
ต่อยอดจากการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรที่ได้วิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางในการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่อไป โดยปีงบประมาณ 2565 ก าลังเปิดรับสมัครองค์กรน าร่อง 6 องค์กร จนถึงวันที่ 10 
มกราคม 2565 ท่านสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
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03 การชดเชยการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
(Carbon Offsetting)

โดย  นนทพัทธ์ แสงทรงศิลป์   นักวชิาการช านาญการ ส านักสง่เสรมิตลาดคาร์บอนและนวตักรรม

“กิจกรรมชดเชยคาร์บอน” คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีเหลือจากความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง ท้ังในระดับองค์กร  ผลิตภัณฑ์  การจัดประชุม/
สัมมนาหรืออีเว้นท์ และบุคคล

เครื่องหมายคาร์บอนออฟเซต หรือ Carbon Offset เปน็การให้เคร่ืองหมายเพ่ือ
รับรองว่ามีการซื้อคาร์บอนเครดิต มาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือการจัดประชุม/
สัมมนาหรืออีเว้นท์ หรือบุคคล เพ่ือท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลง

เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัล หรือ Carbon Neutral เปน็การให้เคร่ืองหมายเพ่ือ
รับรองว่ามีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่
ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือการจัดประชุม/
สัมมนาหรืออีเว้นท์ หรือบุคคล ทั้งหมด เพ่ือท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เท่ากับศูนย์

Carbon 
Offsetting
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คาร์บอนเครดติ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลด/กักเก็บได้จากการด าเนินโครงการ

กิจกรรมชดเชยคาร์บอนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) การค านวณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ตามหลักการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ องค์กร การ
จัดประชุม/สัมมนาหรืออีเว้นท์ และบุคคล

(2) พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง เช่น การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก การ
ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ ควรมีการจัดท าแผนการลด กลยุทธ์ กิจกรรม และ
เปา้หมายในการลด รวมถึงแผนส าหรับการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่เหลือไว้อยางชัดเจน

(3) ชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเภทต่างๆ ตามที่ TGO ก าหนด

(4) ท ารายงานและทวนสอบปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เปน็ไปตามรูปแบบของประเภทการขอการรับรอง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ องค์กร การจัดประชุม/สัมมนาหรืออีเว้นท์ และบุคคล

(5) การขอการรับรองจาก TGO
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ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 TGO ให้การรับรอง
การชดเชยคาร์บอนประเภทผลติภณัฑ ์
จ านวน 55 ผลิตภณัฑ ์จาก 16 บริษัท 
ประเภทองคก์ร จ านวน 112 องคก์ร 
ประเภทอเีวน้ท ์จ านวน 113 อีเว้นท ์
และประเภทบคุคล จ านวน 1,130 คน 

รวมปริมาณการชดเชยคาร์บอน
จ านวน 744,272 ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่

จะเห็นว่าหลักการส าคัญของกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก เริ่มจากการหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ องค์กร การจัดประชุม/สัมมนาหรืออีเว้นท์ และระดับ
บุคคล จากนั้นระบแุหลง่ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกที่ส าคญั เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางและการปฏิบัติในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง การหมุนเวียนวัตถุดิบ 
การใช้ซ ้า การปรับเปลี่ยนใช้แหล่งวัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่า หรือรวมถึงการด าเนินการเพ่ือขอการ
รับรองให้ได้เคร่ืองหมายลดโลกร้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง ใน
ส่วนของก๊าซเรือนกระจกคงเหลือที่ยังไม่สามารถลดได้ด้วยตนเอง ก็สามารถใช้กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมด้วยกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท
ต่างๆ ผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่เหลือ โดยสามารถชดเชยได้ทั้งใน
รูปแบบการชดเชยคาร์บอนบางส่วน และการชดเชยคาร์บอนทั้งหมด 

8

ในปงีบประมาณ 2565 TGO ได้จัดท าโครงการขยายผลการท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ เป็นปีที่ 9  เพ่ือหนุนภาคบริการยกระดับสู่ธุรกิจคาร์บอนต ่า ร่วมสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาคบริการไทย ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพ่ือหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตัวตนเอง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนโดยการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ 
ส่งเสริมองค์กรในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการจัดประชุม/สัมมนาหรืออี
เว้นท์ และท าการชดเชยคาร์บอนจนเปน็ศูนย์ สู่การจัดงานคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon-neutral Event)

ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครธุรกิจภาคบริการที่สนใจท า CFO และธุรกิจภาคบริการหรือภาคผลิตที่สนใจจัด 
Carbon-neutral Event เข้าร่วมโครงการฯ ฟรีค่าที่ปรกึษา และรับจ านวนจ ากดั สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่
คุณธีรวัชร เพชระบูรณิน ผู้ประสานงานโครงการ Email: P.teerawach@gmail.com/094-9893226

Carbon 
Offsetting
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Download ใบสมคัรสมาชกิ
สมาคมส่งเสริมการผลติและการบริโภคที่ยัง่ยนื (ประเทศไทย)

ผู้บรหิารสมาคมส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคยั่งยนื (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธิการ

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธิการ

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
และจัดรูปเล่ม
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