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As of this month, Thailand has
222 projects that have been
issued the Letter of Approval
(LoA) by TGO, with 12.71
MtCO2eq of expected CERs per
year. Amongst these, 154
registered CDM projects are
expected to deliver 7.41
MtCO2eq of CERs per year. To
date, 14.17 MtCO2eq of CERs
have been issued from 66 CDM
projects.

จดหมายข่ า ว เดื อน เมษายน  2565  ฉบับนี้  TGO ขอน า เสนอ
ความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา TGO 
โดย นายเกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ ผู้อ านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก และนางแพทริเซีย เอสปิโนซา เลขาธิการบริหาร ส านัก
เลขาธกิารกรอบอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส หรือ UNFCCC 
secretariat ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม Climate 
Action ของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย

ส าหรับบทความที่น่าสนใจในเดือนนี้ องค์กร FACTLY ได้น าเสนอ
รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการด าเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) ณ วันที่ 31
มีนาคม 2022 ที่รวบรวมจากเว็บไซต์ CDM ของ UNFCCC ซึ่งพบว่ามี
โครงการ CDM ที่ขึ้นทะเบียนทั่วโลก รวม 7,846 โครงการ โดยส าหรับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ 
CDM มากที่สุดถึง 6,564 โครงการ คิดเป็น 83% ของโครงการทั้งหมด

นอกจากนี้ TGO ขอน าเสนอสรุปผลการประชุมหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ด าเนินงาน โครงการ CDM (DNA Forum) โดย The Executive 
Board of the Clean Development Mechanism (CDM EB) ได้จัด
ประชุมหน่วยงาน ผู้มีอ านาจด า เนินงาน (Designated National 
Authority: DNA) ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ DNA 
Forum ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ กรุงดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผลการประชุม มีสาระส าคัญที่น่าสนใจ 
เช่น การขึ้นทะเบียนโครงการ การต่อระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต
(Renewal credit) และการรับรองคาร์บอนเครดิตส าหรับการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายใต้
โครงการ CDM
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TGO’s EVENTS APRIL 2022

DATE

4
April

DATE

26
April

TGO จัดอบรม “1st Training Workshop on Internal
Carbon Pricing (ICP)” ภายใต้ “โครงการพัฒนากลไกเชงิ
เศรษฐศาสตรเ์พ่ือก าหนดราคาคารบ์อนและการลงทนุเพ่ือลด
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการน ากลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing
Instruments: CPIs) มาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับนโยบายของ
ประเทศและระดบัองค์กร เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของ
ภาคส่วนต่างๆ

TGO organized “The 1st Training Workshop on 
Internal Carbon Pricing (ICP)" under the “Project for 
Development of Economics Mechanisms for Carbon 
Pricing, 2nd Year” which aims to encourage the 
use of Carbon Pricing Instruments (CPIs) at both 
the national and corporate levels to increase 
participation from a variety of sectors. 

TGO ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก จัดงาน
รูปแบบออนไลน์ การสัมมนา “แนวทางและปัจจัยแห่ง
คว ามส า เ ร็ จ ใ นก ารมุ่ ง สู่ เ ป้ า หม าย  Net Zero” โ ดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ภาค
ธุรกิจ (บริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ่) และผู้ที่สนใจในเรื่อง
การด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ Net Zero: การมีส่วนร่วม แนวทาง
แล ะปั จ จั ย ใ นก า รด า เ นิ น ง า นมุ่ ง สู่ เ ป้ า หม าย  Carbon 
Neutrality / Net Zero

TGO together with Global Compact Network 
Thailand held an online seminar on “Pathway to Net 
Zero: Guidelines and Success factors towards NZ”. 
The purpose of this seminar is to raise awareness 
and provide knowledge for the business sector 
(small, medium and large companies) and other 
interested parties on the pathway to Net-Zero: how 
the business sector can contribute to achieving the 
goal and how to transition to Carbon Neutrality/ 
Net-Zero. 

Page 02



ARPIL 2022 / ISSUE 160
กิจกรรมของ TGO

TGO’s EVENTS MAY 2022
DATE

18
May

TGO ก าหนดจัดอบรม “2nd Training Workshop on Internal Carbon Pricing (ICP)” ภายใต้
“โครงการพัฒนากลไกเชงิเศรษฐศาสตรเ์พ่ือก าหนดราคาคารบ์อนและการลงทนุเพ่ือลดการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก ปีที่ 2” โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการน ากลไกราคาคาร์บอน
หรือ Carbon Pricing มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ที่เรียกว่า Internal Carbon Pricing (ICP) ซ่ึ
งะช่วยท าให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างโอกาสใน
การลงทุนขององค์กร ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยก าหนดจัดงานในวันพุธ
ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่าน application Zoom

TGO will hold " The 2nd Training Workshop on Internal Carbon Pricing (ICP) " under 
the “Project for Development of Economics Mechanisms for Carbon Pricing, 2nd 
Year” which aims to promote the application of carbon pricing instruments (CPIs) 
to support the management of the organization on climate risk, the creation of 
corporate investment possibilities, the achievement of greenhouse gas emissions 
reduction goal, and the effective cost analysis of the organization’s greenhouse 
gas reductions. The workshop will launch on Wednesday, 18 May 2022, from 9.00 –
12:00 hrs. via Zoom application

DATE

19
May

TGO ก าหนดจัดงานสมัมนาส าหรบัสมาชิกเครอืข่ายคารบ์อนนวิทรลัประเทศไทย (Thailand Carbon 
Neutral Network :TCNN) ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Climate Finance” ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือ
สร้างความรู้  ความเข้าใจให้ กับองค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN จากภาคเอกชน ภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคมธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็น มาตรการ กลไก
ส่งเสริมด้าน Climate Finance ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero ของประเทศ
ไทย โดยก าหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น . ผ่าน 
application Zoom

TGO will hold an online seminar on “Climate Finance” for the Thailand Carbon 
Neutral Network (TCNN) members. The purpose of this seminar is to provide 
knowledge for the business sector (small, medium and large companies) and other 
interested parties on climate finance measures and incentives to support climate 
action and move towards  Carbon Neutrality/ Net Zero goals. The event will launch 
on Thursday, 19 May 2022, from 13.30 – 16:00 p.m. via Zoom the application.
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ปัจจุบัน มีกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่ได้รับการรับรอง
จาก อบก.   ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกถึง 754,956 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(As of this month, Thailand has supported to 
reduce GHG emissions 754,956 tCO2e under 
the Thailand Carbon Offsetting Program)

จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอนล่าสุด 
ครั้งที่ 76-3/2565 มีกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่ได้รับการรับรองทั้งส้ิน 4
องค์กร 2 อีเว้นท์ และ 4 ผลิตภัณฑ์ 

(4 organizations, 2 events and 4 products were certified as 
Carbon Neutral Event under the Thailand Carbon Offsetting 
Programme (T-COP) by the Carbon Labeling Development 
and Promotion Sub-Committee on March 25, 2022.)

ประเภท : Type จ านวน : Number of Activity
ปริมาณการชดเชย : 

Offsetting Amount (tCO2eq)

ผลิตภัณฑ์ (Product) 59 ผลิตภณัฑ ์(products) 16 บริษัท (companies) 1,373

องค์กร (Organization) 115 องค์กร (organizations) 725,197

งานอีเว้นท์ (Event) 119 อีเว้นท ์(events) 21,706

บุคคล (Individual) 1,390 คน (persons) 6,680

ประเภท : Type ชื่อกิจกรรม : Activity Name

ผลิตภณัฑ์

(Product)

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) : รายงานประจ าปี 2564 600 เล่ม (Carbon Neutral)

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) : รายงานความยั่งยืนแบบบรูณาการ ประจ าปี 2564 500 เล่ม 

(Carbon Neutral)

 บริษัท โกลบอลกรนีเคมคิอล จ ากัด (มหาชน) : รายงานประจ าปี 2564 100 เล่ม (Carbon Neutral)

 บริษัท โกลบอลกรนีเคมคิอล จ ากัด (มหาชน) : รายงานความยั่งยนืแบบบรูณาการประจ าปี 2564 50 เล่ม (Carbon 

Neutral)

อีเว้นท์ (Event)  กิจกรรมอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มประจ าปี 2564 (Carbon Neutral)

 งานสีสันดอยตงุครัง้ที ่8 (Carbon Neutral)

องค์กร 

(Organization)

 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ)่ (Carbon Neutral)

 บริษัท แอสเซทไวส์ จ ากัด (มหาชน) (ส านักงานใหญ)่ (Carbon Neutral)

 บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากัด (มหาชน) (Carbon Neutral)

 บริษัท ซิตี้ฟูด้ จ ากัด (Carbon Neutral)

APRIL 2022 / ISSUE 160

สถานการณ์ของกจิกรรม

ชดเชยคาร์บอนในประเทศไทย

Status of Carbon Offsetting Programme in Thailand 
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APPLICATION
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CF Calculator
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CF Events

เครื่องมือใช้ค ำนวณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกของบุคคล

เครื่องมือใช้ค ำนวณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่

เกิดจำกงำนกิจกรรม

CFP CFO T-COP IMPACT

คารบ์อนฟตุพริน้ท ์
ของผลติภณัฑ์

คารบ์อนฟตุพริน้ท ์
ขององคก์ร

คารบ์อน
ออฟเซต/

คารบ์อนนวิทรลั
• รบัรองปรมิาณ
กา๊ซเรอืนกระจกที่
ปลอ่ยจาก
ผลติภณัฑ์
ตลอดวฏัจกัรชวีติ

• เพิม่ขดี
ความสามารถ
แขง่ขนัสนิคา้ไทย
ในตลาดโลก

• ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการ
วางแผนเพือ่ลด
การใชว้ตัถดุบิ
และพลงังาน

CFR

ฉลากลดโลกรอ้น

• รบัรองวา่
ผลติภณัฑผ์า่น
การด าเนนิงานที่
ชว่ยลดกา๊ซเรอืน
กระจก 

• แสดงความเป็น
มติรดา้นการ
เปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

• เสรมิสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ ี
กบัองคก์ร

• รบัรองปรมิาณ
กา๊ซเรอืนกระจก
ทีป่ลอ่ยจาก
กจิกรรมองคก์ร

• ใชข้อ้มลู
ประกอบการ
วางแผนเพือ่ลด
การใชพ้ลงังาน
และทรพัยากร 

• เตรยีมความ
พรอ้มตอ่การ
รายงานผลการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกในอนาคต

• รบัรองวา่องคก์ร
หรอื ผลติภณัฑ์
หรอืกจิกรรม 
ผา่นกจิกรรมการ
ซือ้คารบ์อน
เครดติมาชดเชย
การปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก

• หากมกีารชดเชย
เทา่กบัปรมิาณ
การปลอ่ยเรยีกวา่ 
คารบ์อนนวิทรลั

• ผลติภณัทีข่ ึน้ทะเบยีน
•CFP 4,750 ผลติภณัฑ ์
/676 บรษิทั
•CFR 785 ผลติภณัฑ/์
102 บรษิทั ลดกา๊ซเรอืน
กระจกได ้5,344,333 
ตนั
•CE-CFP 22 ผลติภณัฑ ์
/10 บรษิทั

• ผูป้ระกอบการไทย 
สามารถรกัษาฐานลกูคา้
และสง่ออกเพิม่ข ึน้หลาย
รอ้ยลา้นบาทตอ่ปี

• มลูคา่จากการมฐีานขอ้มลู 
1,600 ลา้นบาท 

• สรา้งอาชพีสเีขยีว คอื มที ี่
ปรกึษาและผูท้วนสอบ
มากกวา่ 100 คน

• ลดคา่ใชจ้า่ยจากการจา้ง
ทีป่รกึษาหรอืผูท้วนสอบ
จากตา่งประเทศ ได ้1.90
พนัลา้นบาท

• องคก์ร CFO 860 องคก์ร 
• เทศบาล 237 แหง่       
ลดกา๊ซเรอืนกระจกได ้
22,317 ตนั
•อตุสาหกรรม 623
บรษิทั

• กจิกรรมการชดเชย
คารบ์อน สง่ผลใหล้ดกา๊ซ
เรอืนกระจกได้ 754,956 
ตนั

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ส านักสง่เสริมตลาดคาร์บอนและนวตักรรม 
Email : nonthaphat.s@tgo.or.th

Tel : 02-141-9996, 080-354-5914
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เครื่องมือสแกนข้อมูล
คำร์บอนฟุตพริ้นท์บน
สินค้ำ และที่ตั้งองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนำคม 2565

CE-CFP

คารบ์อนฟตุพริน้ท ์
ของผลติภณัฑ์

เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

• รบัรองคารบ์อน
ฟุตพริน้ทข์อง 
ผลติภณัฑ ์
สว่นประกอบ 
บรรจภุณัฑ ์และ
วสัดทุ ีม่กีาร
หมนุเวยีนตาม
หลกัการของ
เศรษฐกจิ
หมนุเวยีน

• สง่เสรมิการใช้

ทรพัยากรอยา่ง
คุม้คา่

สถานการณ์การอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองของ TGO
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TGO and UNFCCC drive greenhouse gas reduction, promote climate action, 
and scale-up Thailand's Climate Change management to an international level.

1st March 2022, Bangkok: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization) or TGO by Mr Kiatchai Maitreewong, Executive Director, and the Secretariat of 
the United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol and the Paris 
Agreement or UNFCCC secretariat by Mrs Patricia Espinosa, Executive Secretary, has signed 
a Memorandum of Understanding (MOU) to develop cooperation in promoting Climate 
Action of various sectors in Thailand. There are two cooperation projects that both sides 
agreed to work on in the first phase as follows:

1. The Project for encouraging the
participation of private businesses
and organizations in driving the
reduction of greenhouse gas
emissions through the Thailand
Carbon Neutral Network (TCNN) by
developing a joint recognition
approach between “TCNN” and
“Climate Neutral Now”, a UNFCCC
secretariat initiative to enhance
the certification of TCNN's
leadership in climate change
management of Thailand to the
international level.

2. Joint development of courses and 
training (Joint training) at the 
regional level through the TGO 
Climate Action Academy (CAA)
to develop capacity for climate 
change operations for staff of 
the relevant agencies in Thailand 
and ASEAN, and strengthen 
learning networks for regional 
capacity development.
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บทวิเคราะห์ตลาดคารบ์อน

https://www.nationalobserver.com/2019/03/28/news/so-what-did-california-do-
14-billion-cap-and-trade-money

https://www.nrdc.org/resources/regional-greenhouse-gas-
initiative-model-nation

ตลาด EU ETS – ช่วงเดือนเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 

เมษายน 2022) ราคา EUAs ในตลาดซื้อขายทันที (Spot 
Market) มีราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 76.40 – 86.25 ยูโรต่อ
ตัน โดยมีปริมาณการซื้อขาย 72,000 ตัน ลดลงจากปริมาณ
ในเดือนก่อนหน้าที่มีปริมาณ 133,000 ตัน   ส าหรับตลาดซื้อ
ขายล่วงหน้า (Forward Market) ในเดือนนี้  ราคา EUAs 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่ 88.60 ยูโรต่อตัน และต ่าสุดที่ 76.97 ยู
โรต่อตัน โดยมีปริมาณรวม 1,015,000,000 ตัน ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้าที่มีปริมาณ 1,679,000,000 ตัน   ส าหรับราคา
พลังงานในเดือนนี้ ยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงยืดเย้ือ และยังรอความ
ชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น เงื่อนไขการช าระค่าพลังงานเป็น
สกุลเงินรูเบิลของรัสเซีย เปน็ต้น

ตลาด CDM – สถานการณ์ของกลไก CDM พบว่า ปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของตลาด CDM นั้น เกี่ยวข้องกับ
ผลการหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปส าหรับการด าเนินกลไก CDM 
ภายใต้ Article 6 ของ Paris Agreement ทั้งนี้ ตลาด CDM 
ยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า 
UN อาจต้องใช้เวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนากฎเกณฑ์ส าหรับ
ก ล ไ ก ป ร ะ เ ภ ท โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม่  (New project-based 
mechanism) ส าหรับการด าเนินงานล่าสุด CDM EB ได้จัด
ปร ะชุ มหน่ วยงานผู้ มี อ านาจด า เนินงาน  (Designated 
National Authority: DNA) ของโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด หรือ DNA Forum ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 – 29 
มีนาคม 2565 ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดัง
สรุปผลการประชุมในจดหมายข่าวฉบับนี้

ตลาด California Cap-and-Trade – ช่วงเดือน

เมษายนนี้ ราคาซื้อขาย CCAs ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า มีราคา
สูงสุดที่ 31.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีราคาต ่าสุดที่ 29.90
เหรียญสหรัฐต่อตัน ใกล้เคียงกับราคาในเดือนก่อนหน้า โดยใน
เดือนนี้มีปริมาณซื้อขายรวมเพียง 5,000 ตัน ลดลงอย่างมาก
จากเดือนก่อนหน้าที่มีปริมาณการซื้อขายรวมถึง 532,000 ตัน 
เนื่องจากผู้ค้าต้องการรอดูผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ที่
หน่วยงานก ากับดูแลก าลังพิจารณาอยู่

ตลาด Regional Greenhouse Gas Initiative 
หรือ RGGI - ราคาของ RGAs ในตลาดส่งมอบล่วงหน้า 

เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 12.91 – 14.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ใกล้เคียงกับช่วงราคาของเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ไม่มี
รายงานปริมาณการซื้อขาย RGAs ในเดือนนี้
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Review: What is the status of 
Clean Development Mechanism (CDM) 
projects?

เดือนเมษายน ที่ผ่านมาองค์กร FACTLY ได้เผยแพร่สถานะล่าสุดของการด าเนิน
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) 
โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 ที่รวบรวมจากเว็บไซต์ CDM ของ UNFCCC 
สามารถสรุปสถานะต่างๆ ได้ดังนี้

จ านวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM

ขอบเขตการด าเนินโครงการ CDM ที่พิจารณาในครั้ง
นี้ คือ การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใน
ประเทศก าลังพัฒนา ณ เดือนมีนาคม 2022 ซ่ึงมี
โครงการ CDM ที่ ข้ึนทะเบียนทั่วโลก รวม 7,846
โครงการ โดยที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีโครงการที่
ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ CDM มากที่สุด 
6,564 โครงการ คิดเป็น 83% ของโครงการทั้งหมด  
ทั้งนี้ ประเทศที่มี โครงการจ านวนมากที่สุดใน 10 
อันดับแรก แสดงดังรูป

ประเภทกิจกรรมโครงการ CDM

จ า ก รู ป  พ บ ว่ า โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ ภ ท ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมพลังงาน มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น 
75% ของ โครงการทั้ งหมด รองลงมา เป็ น
โครงการประเภทการจัดการขยะและของเสีย และ
อุตสาหกรรมการผลิต ตามล าดับ

คาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง 
(Certified Emission Reductions: CERs)

ภายใต้โครงการ CDM มีคาร์บอนเครดิตที่ ได้รับการ
รับรอง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 ทั้งส้ิน 2,169 ล้าน 
CERs โดยโครงการในประเทศจีน มีการรับรองคาร์บอน
เครดิตมากกว่า 50% รองลงมาคือ โครงการในอินเดีย 
เกาหลีใต้ และบราซิล ตามล าดับ ดังรูป
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สรุปผลการประชมุหนว่ยงานผูม้อี านาจด าเนนิงาน 
โครงการ CDM (DNA Forum)

The Executive Board of the Clean Development Mechanism (CDM EB) ได้จัดประชุมหน่วยงานผู้
มีอ านาจด าเนินงาน (Designated National Authority: DNA) ของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
หรือ DNA Forum ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
สามารถสรุปสาระส าคัญจากการประชุม ได้ดังนี้

ผู้แทนส านักเลขาธิการ UNFCCC น าเสนอข้อพิจารณาเร่ืองโครงการ CDM จากการประชุมรัฐภาคีพิธี
สารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้

• ให้หนว่ยงานตรวจสอบ (Designated Operational Entities หรือ DOE) ที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการบริหารโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM EB สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบความถูกต้อง (Validation and Verification) ได้ตามขอบข่าย

• ไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนโครงการ การต่อระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต (Renewal credit) และการ
รับรองคาร์บอนเครดิตส าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ภายใต้โครงการ CDM อย่างไรก็ตาม การขอรับรองคาร์บอนเครดิตส าหรับการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังสามารถด าเนินการได้ตามปกติ

• เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านสู่ Article 6.4 Mechanism ต้องมีการยกเลิกการขึ้นทะเบียนจาก CDM 
(Deregistration)

นอกจากนี้ ผู้แทนส านักเลขาธิการ UNFCCC ได้น าเสนอผลการประชุม COP 26 ในหัวข้อ Article 6 
of the Paris Agreement ประกอบด้วย แนวปฏิบัติส าหรับ Article 6.2 กฎ รูปแบบ และ
กระบวนการขั้นตอนส าหรับ Article 6.4 Mechanism และข้อตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน
ส าหรับ Article 6.8 โดยมีประเด็นส าคัญที่ได้หยิบยก ดังนี้

• Article 6.4 Mechanism มีความแตกต่างจาก CDM ในประเด็นส าคัญ อาทิ

- ขอบเขตของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการภายใต้ Article 6.4 กว้างกว่า CDM โดยสามารถ
รวมถึง sectoral-level และ policy-level นอกเหนือจากระดับโครงการเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น

- กิจกรรมที่จะด าเนินการภายใต้ Article 6.4 ต้องเป็น “Regulatory Surplus” ถึงจะถือได้ว่ามี
ส่วนเพ่ิมเติม (Additionality) ในทุกกรณี ซึ่งแตกต่างจาก CDM

• Article 6.4 สามารถใช้ได้กับทั้ง Compliance market และ Voluntary market โดยหากภาคี
ไม่ได้ให้การอนุญาต (Authorize) การใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ระหว่างประเทศ ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจาก Article 6.4 ยังคงสามารถใช้ใน Voluntary market ได้ โดยภาคีไม่มีภาระที่จะต้อง
ปรับบัญชีเพ่ือหลีกเลี่ยงการนับซ ้า

• ผู้พัฒนาโครงการที่ประสงค์ถ่ายโอนโครงการ CDM ไปยัง Article 6.4 จะต้องย่ืนค าขอไปยัง
ส านักเลขาธิการ UNFCCC และ DNA ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 โดย DNA จะต้อง
แจ้งอนุมัติการถ่ายโอนแก่ Article 6.4 Supervisory Body ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 
2025
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Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization), or TGO, is an 
autonomous governmental organization and acts 
an implementing agency on greenhouse gas 
(GHG) emission reduction in Thailand. TGO has 
eight offices consisting of: Management and 
Governance Office; Planning and Administrative 
Office; Capacity Building and Corporate Branding 
Office; Information Technology and Corporate 
Communication Office; Public Policy and 
Technical Support Office; Project Evaluation and 
Approval Office; Carbon Market and Innovation 
Promotion Office; and Low Carbon City and 
Society Office. These offices work together to 
analyze, scrutinize and collect views and opinions 
in relation to the approval of projects, as well as 
to pursue and appraise the authorized projects; 
to further the project advancement in the market 
of greenhouse gas quantity trading as approved; 
to be an information centre for circumstances on 
greenhouse gas operations; to make a database 
about the authorized projects and the approved 
trading of greenhouse gas quantity; and to 
further and enhance the efficiency, as well as to 
give instructions to public agency and private 
body in the operations on greenhouse gases.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
หรือ อบก. เป็นองค์กรของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ .ศ. 2550 
เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และท า
ความเห็นเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
รวมทั้ง ติดตามประเมินผลโครงการที่ ได้รับค ารับรอง 
ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่
เกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับค ารับรอง และการขาย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงสร้างองค์กรของ อบก . แบ่งออกเป็น 8 ส านัก
ประกอบด้วย ส านักแผนและอ านวยการ ส านักส่งเสริมเมือง
และคาร์บอนต ่า ส านักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์
องค์กร ส านักประเมินและรับรองโครงการ ส านักส่งเสริม
ตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ 
และส านักบริหารและก ากับองค์กร  โดยทุกส านักจะท างาน
ร่วมกันเพ่ือด าเนินการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในประเทศไทย

Please send your questions and feedback about the newsletter 
to the Carbon Market and Innovation Promotion Office: nopparat@tgo.or.th
or follow us on Facebook at www.facebook.com/ghginfo

กรุณาส่งค าถามและข้อเสนอแนะของทา่นเกี่ยวกบัจดหมาย อบก. ได้ที่
ส านกัสง่เสรมิตลาดคารบ์อนและนวตักรรม
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