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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
ท่ามกลางการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทยและภาคเอกชน

หลายราย ตลอดจนแรงผลักดันจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศท่ีเข้มงวด

ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น CBAM และนโยบายของบรษัิทข้ามชาติในไทยท่ีให้ความส าคัญ

กับเร ื่องน้ีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานหมุนเวยีน 100% (RE100) รวมถึง

โอกาสจากการเข้าถึงผู้บรโิภคและนักลงทุนท่ีเน้นเร ื่องความยั่งยืนมากข้ึนน้ัน 

Krungthai COMPASS มองว่า การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต และการซ้ือขายใบรับรอง

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) จะเป็น 2 กลไกตลาด

ภาคสมัครใจท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมาย ลดความท้าทาย 

และรองรบัโอกาสเหล่าน้ีได้

ส าหรบัการซ้ือขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจน้ัน เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนลด

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการท่ีได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น โครงการ T-VER ตามมาตรฐานของไทยโดย อบก. หรอื

โครงการท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลอย่าง VERRA และ Gold Standard เพ่ือ

น าไปชดเชย (offset) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรและใช้รายงานผลการ

ด าเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคาดว่าในระยะถัดไปจะเห็นพัฒนาการท่ีชัดเจนมาก

ขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับทิศทางระดับโลก ดังท่ี McKinsey คาดว่าตลาด

ซื้อขายคารบ์อนเครดิตโลกจะเติบโตมากถึง 100 เท่า ในปี 2050

ส่วน REC เป็นเครื่ องมือท่ีจะช่วยลดข้อจ ากัดของภาคธุรกิจในการเข้าถึงพลังงาน

หมุนเวยีน โดยเฉพาะองค์กรท่ีต้องการใช้ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีนแต่ไม่ได้เป็นผู้ผลิต

เอง สามารถซ้ือ REC ตามมาตรฐานท่ียอมรับ เช่น มาตรฐาน I-REC เพ่ืออ้างสิทธิการใช้

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในอนาคต Krungthai COMPASS มองว่าตลาดซ้ือ

ขาย REC ในไทยจะเติบโตได้อีกมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากนโยบายภาครัฐ

และความต่ืนตัวของภาคเอกชนท่ีหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ท้ังบรษัิทในไทย 

บรษัิทข้ามชาติท่ีมาต้ังกิจการในไทย และบรษัิทท่ีอยู่ใน Supply chain ของบรษัิทท่ี

มีการต้ังเป้า RE100 ท้ังน้ี ในปี 2021 มีบรษัิทข้ามชาติท่ีเป็นสมาชิก RE100 และ

ด าเนินธุรกิจในไทยไม่ต่ากว่า 50 บรษัิท 

ผู้ประกอบการควรเร ิม่ด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก ซื้อขายคารบ์อนเครดิต 

และ REC ต้ังแต่เน่ินๆ เพ่ือเตรยีมพร้อมในช่วงท่ีราคาคาร์บอนยังไม่สูงมากนัก 

ขณะท่ีภาครฐัควรเรง่ส่งเสรมิท้ังด้าน Supply ด้านตัวกลางในการซื้อขาย และด้าน

ผู้ซื้อ พรอ้มท้ังพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษส าหรบัธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจมีความพรอ้มน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

เผยแพร:่ สิงหำคม 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ ณัฐพร ศรทีอง ชยัสิทธิ์ อนุชติวรวงศ์
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ตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิต 
และใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน
2 กลไกส าคัญ น าธุรกิจไทยสู่ Net zero emission

ท่ีมา: อบก., McKinsey, EY, RE100, กฟผ. รวบรวมและวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS 

การซ้ือขายคารบ์อนเครดิต

หมำยเหต:ุ GHG คือ Greenhouse gas

คารบ์อนเครดิตท่ีซ้ือขายได้จะต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน เช่น

บรษัิท A บรษัิท B ด าเนินโครงการ
ลดหรอืดูดซับ GHG

Carbon credit 
หรอื GHG ท่ีลดลง
จากการด าเนิน
โครงการต่างๆ 
เช่น ลงทุนใน 
Clean Tech หรอื
การดูดซับ GHG 
ด้วยการปลูกป่า

GHG ท่ีบรษัิท A 
ต้องการลด 
โดยการชดเชย
ด้วย Carbon 
credit

GHG 
ท่ีปล่อย
ออกมา
ท้ังหมด

Carbon 
market

ซื้อ Carbon credits ขาย Carbon credits

ปรมิาณการซื้อขายคารบ์อนเครดิตท่ัวโลก
จะเพ่ิมขึ้น 100 เท่า ในปี 2050 
ตามความต่ืนตัวของภาคเอกชน

เพ่ือบรรลุเป้าหมาย Net zero emission
(หน่วย: กิกะตันคำรบ์อนฯ)

ในปี 2035
ราคาคารบ์อนเครดิตโลก

จะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ี

80-150USD/ตันคารบ์อนฯ
จาก 25 USD/ตันคารบ์อนฯ 

ในปัจจบัุน

2020 2030 2050

1.5-2 7-13
15x
100x

0.1

CO2

การซ้ือขายใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy Certificate: REC)

ผลิตเป็นไฟฟ้าและ
ส่งเข้าโครงข่าย

Renewable
Energy

Certificate
(REC)

แหล่งพลังงาน
หมุนเวยีนต่างๆ

Green 
attributes 
ท่ีผ่าน
มาตรฐาน
ท่ีก าหนด

ขาย REC

ผู้ท่ีซ้ือ REC 
สามารถอ้างสิทธิ
การใช้พลังงาน
หมุนเวยีน เพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย
ด้านพลังงาน

หมุนเวยีน

ปัจจุบันน้ีในประเทศไทยมี กฝผ. เป็นผู้รบัรอง REC ภายใต้มาตรฐาน I-REC

นัยต่อภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครฐับาล
 ผู้ประกอบการควรเริม่ต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายความย่ังยืนท่ีชัดเจน 

 ผู้ประกอบการควรด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก ซื้อขายคารบ์อนเครดิต และ REC ต้ังแต่เนิ่นๆ 
เพ่ือเตรยีมพรอ้มในช่วงท่ีราคาคารบ์อนยังไม่สูงมากนัก

 ผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มอาจน ากลไก Internal Carbon Pricing (ICP) มาประยุกต์ใช้

 เป็นโอกาสส าหรบัธุรกิจตัวกลาง นักลงทุน ผู้พัฒนา Platform และนวตักรรมในการซื้อขายและบรหิาร
จัดการคารบ์อนเครดิตและ REC

ภาครฐัควรเรง่ส่งเสรมิท้ังด้าน Supply ด้านตัวกลางในการซื้อขาย และด้านผู้ซื้อ พรอ้มท้ังพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือป้องกันการนับซ้า (Double counting)

REC จะมีบทบาทส าคัญมากขึ้น 
จากกระแสโลกท่ีหันมาใช้
พลังงานหมุนเวยีนเพ่ิมขึ้น

บรษัิทรายใหญ่ท่ัวโลกเข้ารว่มเป็นสมาชิก RE100
โดยต้ังเป้าจะใช้พลังงานหมุนเวยีน 100%

(หน่วย: จ านวนบรษัิท)

ปี 2021 มีบรษัิทข้ามชาติท่ีเป็นสมาชิก 
RE100 และด าเนินธุรกิจในไทย 

50 บรษัิท

2019             Aug 2022

261
37813.1% CAGR
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>> ตลาดซื้อขายคารบ์อนมีกลไกอย่างไร?

ท าความรูจ้กักลไกการซื้อขายคารบ์อน

1 อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก.

ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon markets) คือ การน ากลไกตลาดมาช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยอาศัยหลักการท่ีท าให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมีต้นทุน

ท่ีต้องจ่าย (Carbon pricing) ขณะท่ีคนท่ีสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกก็จะได้รับ

ผลตอบแทน กล่าวคือ หากองค์กรใดมีการด าเนินงานท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกต่ากว่ากรณีการปล่อยตามปกติ หรอืดูดซับก๊าซเรอืนกระจกได้สูงกว่า

ปรมิาณการดูดซับปกติ หรอืปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่ากว่าเพดานท่ีทางการก าหนด 

“Cap” จะได้รบัคารบ์อนเครดิต ซึ่งสามารถน าคารบ์อนเครดิตหรอืสิทธิในการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหลือไปขายให้กับองค์กรหรอืบุคคลอ่ืนท่ีต้องการซื้อเพ่ือน าไป

ชดเชยสถานะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตนเองให้ลดลง ทดแทนการด าเนินงาน

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วระบบตลาดซื้ อขาย

คาร์บอนจะท าให้ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ (ปรมิาณท่ีปล่อยออกมาหักกับ

ปรมิาณท่ีสามารถลดหรอืดูดซับได้) ท้ังประเทศลดลง1
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คาร์บอนเครดิตท่ีสามารถซื้อขายได้ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการท า

โครงการต่างๆ และได้รบัการรบัรองจากมาตรฐานหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หาก

องค์กรหน่ึงด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งท าให้ช่วยลดก๊าซ

เรอืนกระจกลงเม่ือเทียบกับการด าเนินงานตามปกติ (Baseline emission) หรอืหาก

องค์กรหน่ึงด าเนินโครงการปลูกป่า ท่ีช่วยดูดซับก๊าซเรอืนกระจกได้มากกว่ากรณี

ตามปกติ ปรมิาณของก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลงหรอืถูกดูดซับมากข้ึนน้ี คือ คาร์บอน

เครดิต น่ันเอง (รูปท่ี 1) ท้ังน้ี เน่ืองจากก๊าซเรอืนกระจกมักถูกวัดหน่วยเป็นตัน

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ท าให้มีการเรยีกเครดิตท่ีได้จากการลดก๊าซ

เรอืนกระจกว่าคารบ์อนเครดิต และเรยีกตลาดซื้อขายก๊าซเรอืนกระจกว่าตลาดซื้อ

ขายคารบ์อน

รปูท่ี 1 คารบ์อนเครดิต

ที่มำ: อบก.

ตลาดซื้อขายคารบ์อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตลาดคารบ์อนภาคบังคับ 

(Mandatory carbon market) ซึ่งภาครฐัหรอืหน่วยงานก ากับจะบังคับด้วยกฎหมาย

ให้ภาคธุรกิจต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือไม่ให้สูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(Legally binding target) หากรายใดสามารถปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ต่ากว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนด ก็สามารถน าส่วนต่างหรอืปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในส่วนท่ีปล่อยต่ากว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดไปขายให้กับองค์กรอ่ืนได้ ซึ่ งมักรู้จักระบบน้ีในชื่ อ “Emission 

Trading Scheme (ETS)” หรอืระบบ “cap and trade” (รูปท่ี 2) และ 2) ตลาด

คารบ์อนภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market) ซึ่งเป็นกลไกท่ีประเทศไทยใช้

ในปัจจุบัน โดยตลาดคารบ์อนประเภทน้ีไม่ได้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมก๊าซ

เรอืนกระจกมาบังคับ แต่เกิดจากความรว่มมือกันของผู้ประกอบการหรอืองค์กร เพ่ือ

เข้าร่วมซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วยความสมัครใจ โดยผู้ประกอบการอาจมีการ

ต้ังเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตนเอง และด าเนินโครงการต่างๆ 

เพ่ือลดหรอืดูดซับก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งโครงการท่ีผ่านการรบัรองมาตรฐานจะได้รบั

คารบ์อนเครดิตและสามารถน าไปขายให้กับผู้อ่ืนได้ ท้ังน้ี คารบ์อนเครดิตในตลาด

คารบ์อนภาคสมัครใจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ project-based credit ซึ่งแตกต่าง

กับคารบ์อนเครดิตในตลาดคารบ์อนภาคบังคับท่ีเป็นสิทธิในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในระดับองค์กร

Baseline emission

Baseline
โครงการลด

ก๊าซเรอืนกระจก

ปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจก
ท่ีลดลง = 
คารบ์อนเครดิต

Project emission

Baseline โครงการปลูกป่า
year year

CO2 ท่ีดูดซับ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ท่ีดูดซับ = คารบ์อนเครดิต

CO2 ท่ีดูดซับ
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รปูท่ี 2 กลไกตลาดคารบ์อน

ที่มำ: Word Bank, EY, Sustainalize รวบรวมและน ำเสนอโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหตุ: GHG คือ Greenhouse gas

บรษัิท A บรษัิท B

GHG ท่ีปล่อย
ออกมาท้ังหมด

GHG ท่ีลดลงจากการ
ด าเนินโครงการต่างๆ
เช่น ลงทุนใน Clean Tech 

GHG 
ส่วนเกิน

GHG ท่ีปล่อย
ออกมาท้ังหมด

ปรมิาณ GHG ท่ีหน่วยงานก ากับ
ก าหนดให้ปล่อยได้

Carbon 
market

ซื้อสิทธิในการปล่อย GHG ขายสิทธิในการปล่อย GHG

ตลาดคารบ์อนภาคบังคับ (Mandatory carbon market) 

ตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจ (Voluntary carbon market)

บรษัิท A โครงการลดหรอืดูดซับ GHG

Carbon credits:
GHG ท่ีลดลงจากการ
ด าเนินโครงการต่างๆ 
เช่น ลงทุนใน Clean Tech 
หรอืการดูดซับ GHG ด้วย
การปลูกป่า

GHG ท่ีบรษัิท A 
ต้องการลด โดย
การชดเชยด้วย 
Carbon credit

GHG ท่ีปล่อย
ออกมาท้ังหมด

Carbon 
market

ซื้อ Carbon credits ขาย Carbon credits
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ประเทศไทยมีระบบการซื้อขายสิทธิ
ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
หรอื ETS หรอืไม่BOX 1

ประเทศไทยมีระบบ ETS แต่เป็นภาคสมัครใจ อย่างท่ีกล่าวไปตอนต้นว่าระบบการ

ซ้ือขายคารบ์อนมี 2 รูปแบบ โดยหน่ึงในน้ัน คือ ระบบ “Emission Trading Scheme 

(ETS)” หรอืระบบ “cap and trade” ซ่ึงจัดเป็นตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory 

carbon market) อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยน้ันก็มีการริเริ่มตลาดคาร์บอน

ในลักษณะ ETS เหมือนกัน แต่เป็นภาคสมัครใจ ภายใต้การพัฒนาโดย อบก. ซ่ึงมี

ช่ือวา่ “ระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ภาคสมัครใจของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS)” ซ่ึง

จะมีระบบการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting, and 

Verification System) หรือ ระบบ MRV ท่ีพัฒนาจากมาตรฐานสากล ISO 14064-1, 

14064-3 และ 14065

อย่างไรก็ดี ระบบ Thailand V-ETS ยังเป็นเพียงโครงการน าร่องเพ่ือเตรียม

ความพรอ้ม ในหลายด้าน เช่น การพัฒนากฎการด าเนินงานและรูปแบบการซ้ือขายสิทธิ 

การทดสอบระบบ MRV และการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดย

ในช่วงท่ีผ่านมาโครงการน าร่องครอบคลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสูง เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก โรงกล่ันน้ามัน ปูนซีเมนต์ เย่ือและกระดาษ แก้ว 

และพลาสติก
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การซื้อขายคารบ์อนเครดิต สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อขายผ่าน

แพลตฟอรม์ หรอืศูนย์ซื้อขายคารบ์อนเครดิตท่ีต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ และ 2) การ

ซื้อขายในระบบทวิภาค (Over-the-counter: OTC) ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง

ผู้ต้องการซื้อและผู้ขายโดยตรงโดยไม่ผ่านตลาด ท้ังน้ี การซื้อขายท้ัง 2 รูปแบบ สามารถ

เกิดข้ึนได้ท้ังเป็นการซื้อขายในตลาดแรก (Primary market) ซึ่งเป็นการซื้อขาย

ระหว่างเจ้าของโครงการลดหรอืดูดซับก๊าซเรอืนกระจกกับผู้ซื้อรายแรก หรอือาจเป็น

การซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) ซึ่งเป็นการซื้อขายต่อมาจากผู้ซื้อ

รายแรกอีกที โดยผู้ซื้อและผู้ขายน้ันอาจเป็นองค์กรหรอืบุคคลก็ได้ (รูปท่ี 3) นอกจากน้ัน 

สัญญาการซื้อขายในตลาดคารบ์อนสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังประเภท Spot ซึ่งมูลค่าของ

การซื้อขายท้ังหมด เป็นไปตามมูลค่า ณ วันท่ีมีการถ่ายโอนเครดิต และประเภท 

Forward ซึ่งจะส่งมอบและช าระเงนิตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 

รปูท่ี 3 รูปแบบการซ้ือขายคารบ์อนเครดิต

ที่มำ: อบก. และน ำเสนอโดย Krungthai COMPASS

>> การซื้อขายคารบ์อนเครดิตมีก่ีรูปแบบ?

>> คารบ์อนเครดิตท่ีสามารถน ามาซื้อขายได้ 
ต้องผ่านการรบัรองจากใคร?

คาร์บอนเครดิตที่สามารถซื้อขายได้ในไทยนั้นจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์กรมหาชน) หรอื อบก. (TGO) ซึ่งเป็น

ผู้ให้การรบัรอง และท าหน้าท่ีเป็นผู้คุมระบบทะเบียนคารบ์อนเครดิต (Registry System)

ภายใต้ “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

(Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER)” โดยผู้ประกอบการท่ีสนใจ

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเป็นโครงการ T-VER 

ต่อ อบก. และต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก 

(Validation and Verification Body: VVB) ก่อนท่ี อบก. จะรบัรองปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจก หรอื คารบ์อนเครดิต ซึ่งจะเรยีกว่า “เครดิต TVERs” โดยมีรายละเอียด

ข้ันตอนการพัฒนาโครงการ T-VER ในภาพรวม ดังรูปท่ี 4

เจา้ของโครงการลดหรอื
ดูดซับก๊าซเรอืนกระจก

ผู้ซื้อคารบ์อนเครดิต
รายแรก

ผู้ซื้อ

ขายคารบ์อนเครดิต

ตลาดแรก ตลาดรอง

ขาย
คารบ์อน
เครดิต
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รปูท่ี 4 ขั้นตอนการพัฒนาและขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER 

ที่มำ: อบก.

อย่างไรก็ดี เครดิต TVERs นั้น ยังไม่สามารถน าไปขายในระดับต่างประเทศได้ แต่กระน้ัน 

อบก. ก าลังมีแผนท่ีจะพัฒนาเครดิต TVERs ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

รวมถึงสอดคล้องและเป็นท่ียอมรบัในโครงการสนับสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกของ

นานาชาติ เช่น โครงการชดเชยและการลดคารบ์อนส าหรบัการบินระหว่างประเทศ 

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: 

CORSIA) ซึ่งด าเนินการโดยองค์การ การบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย

ก าหนดให้สายการบินระหว่างประเทศต้องตรวจสอบและรายงานการปล่อยมลพิษ 

รวมถึงใช้กลไกการชดเชยและการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

การรกัษาระดับการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ สุทธิของภาคการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ

ไม่ให้เกินกว่าระดับของปี 2020 โดยในปี 2021-2023 จะเป็นลักษณะภาคสมัครใจ ขณะท่ี

ต้ังแต่ปี 2024 เป็นต้นไป จะเร ิม่บังคับใช้อย่างจรงิจัง ซึ่งปัจจุบัน CORSIA จะยอมรบั

คาร์บอนเครดิต (Eligible carbon offset) เพียง 8 มาตรฐานเท่าน้ัน นอกจากน้ี 

ยังรวมถึงการพัฒนาเครดิต TVERs ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในการด าเนินความ

รว่มมือท่ีมีการใช้กลไกตลาดระหว่างประเทศ ตามความตกลงปารสี (Article 6 of 

the Paris Agreement) ซึ่งมีความชัดเจนมากข้ึนในการประชุม COP26 ในปีท่ีผ่านมา

เอกสำรขอ้เสนอโครงกำร

รำยงำนกำรตรวจสอบควำมใช้ได้

รำยงำนกำรติดตำมประเมินผล

รำยงำนกำรทวนสอบ

1. ใบสมัครขึน้ทะเบยีนโครงกำร T-VER
2. เอกสำรขอ้เสนอโครงกำร
3. รำยงำนกำรตรวจสอบควำมใชไ้ด้
4. รำยงำนกำรประเมินผลประโยชน์รว่ม
5.อื่น ๆ ตำมที่ คกก. อบก. ก ำหนด

1. ใบสมัครของปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจก
2. รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลปรมิำณ
ก๊ำซเรอืนกระจก

3. รำยงำนกำรทวนสอบ

การจัดท าเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน
โครงการ T-VER ตามท่ี อบก. ก าหนด

โดยผู้พัฒนาโครงการ

การตรวจสอบความใช้ได้ 
(Validation) โดย 

ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB)

การข้ึนทะเบียนโครงการ 
T-VER โดย อบก.

อบก. แจ้งผล และเปิดบัญชี 
T-VER Credit ในระบบ

ทะเบียน

การติดตามประเมินผลโครงการ 
T-VER (T-VER Monitoring) 

ประจ าปี โดย อบก.

การติดตามผล (Monitoring) 
การด าเนินโครงการ โดย 

ผู้พัฒนาโครงการ

การทวนสอบ 
(Verification) โดย 

ผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB)

การรบัรองปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจก (Issuance 

of T-VER Credits) 
โดย อบก.

อบก. แจ้งผลและบันทึก
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกใน

ระบบทะเบียน



12

ยังมีมาตรฐานหรอืการรบัรองอื่นๆ ในระดับสากล เช่น การรบัรองจากโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโต 

โดย อบก. ในฐานะหน่วยงานกลางประสานการด าเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(Designated National Authority: DNA) ของประเทศไทย ท าหน้าท่ีในการพิจารณา

ให้ค ารบัรอง ซึ่งโครงการท่ีผ่านการรบัรองจะได้รบัคารบ์อนเครดิตท่ีเรยีกว่า Certified 

Emission Reduction (CERs) เพ่ือน าไปขายให้กับประเทศพันธมิตรได้ นอกจากน้ัน 

มีองค์กรในต่างประเทศท่ีได้พัฒนามาตรฐานการออกแบบโครงการ การด าเนินโครงการ 

การตรวจสอบ และทวนสอบข้อมูลส าหรบัโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจ อาทิ 

มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS/VERRA) มาตรฐาน Gold Standard 

และมาตรฐาน Climate Action Reserve โดยจากข้อมูลของ World bank ในปี 2021 

พบว่ามาตรฐานของ Verified Carbon Standard เป็นมาตรฐานท่ีได้รบัความนิยม

มากท่ีสุดในตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจของโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 62% 

ของปรมิาณคารบ์อนเครดิตท้ังหมด ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีสนใจจะพัฒนาโครงการ

ตามมาตรฐานสากลเหล่าน้ี สามารถติดต่อองค์กรมาตรฐานต่างๆ ได้โดยตรง

รปูท่ี 5 สัดส่วนปรมิาณคารบ์อนเครดิตท่ัวโลก จ าแนกตามมาตรฐานต่างๆ ปี 2021 

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

Verified Carbon Standard CDM Gold 
Standard

Others Australia 
Emission 
Reduction 
Fund

California 
Offset 
Program

Taiwan 
Offset 
Program

American
Carbon 
Registry

Climate Action 
Reserve

62%

11% 9%

5%

4%

4%

3% 2%

1%
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ปัจจบุันน้ีตลาดซื้อขายคารบ์อนในไทยเป็นลักษณะตลาดภาคสมัครใจ โดยมีรปูแบบการ

ซื้อขายท่ีเป็นการเจรจาต่อรองระหวา่งผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง (Over-the-counter: 

OTC) และส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายในตลาดแรกมากกว่าตลาดรอง โดยผู้ท่ีต้องการ

ซื้อขายจะต้องยื่นขอเปิดทะเบียนบัญชีซื้อขายคารบ์อนเครดิตกับ อบก. ก่อน และหลังจาก

การซื้อขายและช าระเงนิเกิดข้ึนแล้ว ทาง อบก. จะถ่ายโอนคารบ์อนเครดิตจากบัญชี

ผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ก่อนท่ีจะเข้าสู่ข้ันตอนการน าคารบ์อนเครดิตไปใช้งานหรอืกิจกรรม

ชดเชยคารบ์อนต่อไป นอกจากนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายคารบ์อนเครดิตสามารถซื้อขายได้ผ่าน 

Carbon Markets Club ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคารบ์อนเครดิตและใบรบัรอง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy Certificate - REC) 

ภายใต้การก่อต้ังของกลุ่มบางจากฯ และพันธมิตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครอืข่ายพันมิตร ก าลังอยู่ระหวา่งการพัฒนา 

“เเพลตฟอรม์การซื้อขายพลังงานสะอาดเเละคารบ์อนเครดิต (RE & CC Exchange 

Platform)” ซึ่งจะเป็นศูนย์ซื้อขายใบรบัรองพลังงานสะอาดและคารบ์อนเครดิตหลัก

ของประเทศไทย ท่ีโปรง่ใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถรายงานระดับราคาท่ียุติธรรม

และมุ่งพัฒนาไปสู่การซื้อขายในระดับสากล ท้ังน้ี ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถส่งค าส่ังซื้อ

และขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วระบบจะท าการเรยีงล าดับและจับคู่ส่ังซื้อขาย

ให้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถซื้ อขายได้ 4 มาตรฐาน คือ T-VER, VERRA, Gold 

Standard และ I-REC ซึ่งคาดว่าจะสามารถเร ิม่ใช้งานได้ภายในปี 2565 น้ี

รปูท่ี 6 ตัวอย่างเเพลตฟอรม์การซ้ือขายใบรบัรองพลังงานสะอาดเเละคารบ์อนเครดิต (RE & CC Exchange Platform)

ที่มำ: : สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

>> การซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทยต้องท าอย่างไร?
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ตัวอย่าง Platform ซื้อขาย
คารบ์อนเครดิตในต่างประเทศBOX 2

 ศูนย์กลางซ้ือขายคาร์บอนเครดิตระดับโลก (Global exchange for 

quality voluntary carbon credits) โดยเป็นการร่วมมือ (Joint 

venture) กันระหว่าง DBS Bank, Singapore Exchange, Standard 

Chartered และ Temasek บนเป้าหมายท่ีจะท าให้สิงคโปร์กลายเป็น 

Carbon hub ของโลก ซ่ึงได้เปิดตัวครัง้แรกเม่ือปี 2021 ท่ีผ่านมา 

 เครดิตท่ีสามารถท าการซ้ือขายจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เช่น VERRA และ Gold Standard และผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโดย 

CIX 

 ประกอบด้วย 3 Platform หลัก ได้แก่ Project Marketplace, Auctions 

และ Exchange (รายละเอียดดังรูปท่ี 7) ซ่ึงปัจจุบันน้ีได้เริ่มเปิดให้บริการ

เฉพาะในส่วนของ Project Marketplace ก่อน ขณะท่ีก าลังพัฒนา 

Auctions และ Exchange โดยร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น น าเทคโนโลยี

ของ Nasdaq มาพัฒนา Exchange

Climate Impact X (CIX) 

รปูท่ี 7 บรกิารของ Climate Impact X (CIX)

ที่มำ: : Presentation ของ CIX ในงำนสัมมนำของ อบก.
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ผู้ท่ีต้องการน าคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ไปชดเชยสถานะการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนฯ ของตน สามารถเขา้รว่มโครงการ “Thailand Carbon Offsetting Program 

(T-COP)” โดย อบก. จะเป็นผู้ให้การรบัรองกิจกรรมชดเชยคารบ์อน ท้ังในระดับองค์กร 

ผลิตภัณฑ์ งาน Event และส่วนบุคคล หลังผ่านข้ันตอน เง ื่อนไข ของ อบก. และการ

ทวนสอบจากหน่วยงานทวนสอบอิสระ (Third-party Independent Verification 

Body: VB) ท่ีข้ึนทะเบียนกับ อบก. ซึ่งการรบัรองน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การ

ชดเชยบางส่วน (Carbon Offset) และ 2) การชดเชยท้ังหมด (Carbon Neutral) 

(รูปท่ี 8) 

รปูท่ี 8 กิจกรรมชดเชยคารบ์อน

ที่มำ: : อบก.

>> จะน าคารบ์อนเครดิตไปชดเชยปรมิาณก๊าซคารบ์อนฯ 
ท่ีปล่อยอยู่ในปัจจบัุนได้อย่างไร

การชดเชยปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Offsetting) 
ซ่ึงต้องผ่านการทวนสอบจากหน่วยงานอสิระ และผ่านการรบัรองโดย อบก.

ปรมิาณการปล่อย 
GHG 150 tCO2

ปรมิาณการลด
GHG ด้วยตนเอง

50 tCO2

ปรมิาณการชดเชย
GHG 50 tCO2

CARBON 
NEUTRAL
เหลือ0 tCO2

ปรมิาณการปล่อย 
GHG 150 tCO2

ปรมิาณการลด
GHG ด้วยตนเอง

100 tCO2

ปรมิาณการชดเชย
GHG 50 tCO2

CARBON 
OFFSET

เหลือ 50 tCO2
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มีการเข้าร่วมโครงการ T-VER เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2021 อบก. ได้รบัรอง

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ภายใต้โครงการ T-VER กว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า เพ่ิมข้ึน 18% (yoy) ขณะท่ีในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ก็คิดเป็น 99.6% 

ของท้ังปี 2021 แล้ว (รูปท่ี 9) อย่างไรก็ดี หากดูข้อมูลท้ังปี 2021 พบว่าปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกในโครงการ T-VER คิดเป็นเพียง 0.9% ของก๊าซเรอืนกระจกท่ีไทยปล่อย

ท้ังหมดต่อปี สะท้อนว่ายังมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้อีกมาก ท้ังน้ี ในช่วงปี 2015 ถึง ส.ค. 

2022 โครงการ T-VER ส่วนใหญ่กว่า 63% คือโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน (รูป

ท่ี 10) เช่น โครงการผลิตพลังงานชีวมวลมิตรผล (ด่านช้าง) โดย บจ. มิตรผล ไบโอ

พาวเวอร ์(ด่านช้าง) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ท่ีนครสวรรค์ ประเทศ

ไทย โดย บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์

>> โครงการ T-VER คึกคักแค่ไหน?

ภาวะและแนวโน้มตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิต
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รปูท่ี 9 โครงการ T-VER ท่ีได้รบัการรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก (คารบ์อนเครดิต)

ที่มำ: อบก., ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 ส.ค. 2022, * ขอ้มูลก๊ำซเรอืนกระจกของไทยล่ำสุดป ี2016 อยู่ที่ 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคปำ่ไม้และกำรใชป้ระโยชน์ที่ดิน) 

รปูท่ี 10 สัดส่วนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง (คารบ์อนเครดิต) ภายใต้โครงการ T-VER 
ในช่วงปี 2015 – ส.ค. 2022 จ าแนกตามประเภทโครงการ

ที่มำ: อบก. 
หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 ส.ค. 2022

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง (tCO2e)

จ านวนโครงการ 0.9%
ของก๊าซเรอืนกระจกท่ีไทยปล่อย

ท้ังหมดต่อปี*

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการรบัรอง

11,860,059 tCO2eq

การพัฒนาพลังงานทดแทน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พลังงาน

พลังงาน
ทดแทน
จากการ
จัดการ
ของเสีย

การ
จัดการ
ขยะ

มูลฝอย
ส่ิงปฏิกูล
และ
วสัดุ
เหลือใช้

0% ป่าไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว

63% 
16%

11%

9%

1% อื่นๆ

2017            2018            2019              2020                2021                     8M/2022

493,207
887,523

1,262,757

2,578,321

3,030,038 3,019,064

52

50

34
27

22

49
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การซื้อขายคารบ์อนเครดิตไนไทยขยายตัวในระดับสูง โดยใน 2021 มีปรมิาณการซื้อขาย

คารบ์อนเครดิตเพ่ิมข้ึน 61% ขณะท่ีในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 ก็เพ่ิมข้ึนมากถึง 

425% เม่ือเทียบกับปรมิาณท้ังปี 2021 (รูปท่ี 11) นอกจากน้ัน หากพิจารณาในเชิงมูลค่า 

พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2022 มีมูลค่า 124.8 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึง 1228% 

เม่ือเทียบกับท้ังปี 2021 หลังจากราคาคารบ์อนเครดิตปรบัตัวสูงข้ึนมากจากปี 2021 ท่ี

เฉล่ีย 34 บาทต่อตันคารบ์อนฯ เป็น 107 บาทต่อตันคารบ์อนฯ ในปี 2022 (รูปท่ี 12)

>> การซื้อขายคารบ์อนเครดิตในไทยมีมากน้อยแค่ไหน?

รปูท่ี 11 ปรมิาณการซ้ือขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER (หน่วย: tCO2e)  

ที่มำ: อบก., ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS
หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 ส.ค. 2022, * ขอ้มูลก๊ำซเรอืนกระจกของไทยล่ำสุดป ี2016 อยู่ที่ 354,357,610 tCO2e (ไม่รวมภำคปำ่ไม้และกำรใชป้ระโยชน์ที่ดิน) 

รปูท่ี 12 มูลค่าและราคาการซ้ือขายคารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER 

ที่มำ: อบก. 
หมำยเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 ส.ค. 2022

2017            2018            2019              2020                2021                     8M/2022

33,468
144,697 131,028

169,806

273,588

1,163,529425%

9% ของก๊าซเรอืนกระจกท่ีได้รบัการ
รบัรองในโครงการ T-VER

0.1%
ของก๊าซเรอืนกระจกท่ีไทย
ปล่อยท้ังหมด*

2017           2018           2019          2020           2021                              8M/2022

ราคาเฉล่ียต่อตัน (บาท)

มูลค่าการซ้ือขาย (ล้านบาท)

1.01
3.09 3.25 4.38

9.40

124.8

107

34

30
21 25 26



19

อย่างไรก็ดี ตลาดซื้อขายคาร์บอนในไทยยังมีขนาดเล็ก โดยในปี 2021 และในช่วง 8 

แรกของปี 2022 คิดเป็นเพียง 0.1% และ 0.3% ของก๊าซเรอืนกระจกท่ีประเทศไทยปล่อย

ท้ังหมดต่อปี ตามล าดับ ซึ่งต่ากว่ามาตรการด้านราคาคารบ์อนในต่างประเทศอยู่มาก 

เช่น ระบบ Emissions Trading Scheme (ETS) ของยุโป ท่ีครอบคลุม 36% ของ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมดในยุโรป2 ขณะท่ีงานวจิัยของ World bank ล่าสุดชี้

ว่ามาตรการด้านราคาคารบ์อน ท้ังการเก็บภาษีคารบ์อนและระบบ ETS ในปัจจุบันน้ัน 

ครอบคลุม 23% ของก๊าซเรอืนกระจกท้ังโลก (รูปท่ี 13)

ราคาคารบ์อนในไทย แม้เพ่ิมขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่า เม่ือเทียบกับต่างประเทศ โดยจาก

การศึกษาของ World bank ล่าสุดพบว่า ณ เมษายน 2022 ค่ากลางของราคาคารบ์อน

อยู่ท่ี 25 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ และมีหลายประเทศท่ีราคาคารบ์อนสูงกว่า

ไทยมาก เช่น ระบบ ETS ของยุโรปท่ีอยู่ท่ีราว 80-100 ดอลลารฯ์ ต่อตัน3 สูงกว่าไทย

เกินกว่า 25 เท่า และระบบ ETS ของเกาหลีใต้ท่ีมีราคาคาร์บอนสูงกว่าไทยราว 6

เท่าตัว (รูปท่ี 13) ท้ังน้ี แม้มีหลายสาเหตุท าให้ราคาคารบ์อนในไทยอยู่ในระดับต่า แต่

ส่วนหน่ึงอาจมาจากการมีคารบ์อนเครดิตคุณภาพสูงจากโครงการดูดซับก๊าซเรอืน

กระจก เช่น การปลูกป่า และการใช้เทคโนโลยี CCUS ในจ านวนท่ีน้อยหรอืไม่มีเลย 

ดังรูปท่ี 10 ซึ่งคารบ์อนเครดิตจากโครงการเหล่าน้ีในกรณีต่างประเทศมักมีราคาสูง

รปูท่ี 13 สัดส่วนก๊าซเรอืนกระจกท่ีอยู่ภายใต้กลไกราคาคารบ์อนท่ัวโลก (แกน X) และราคาคารบ์อน (แกน Y)

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
หมำยเหต:ุ - Bubble size represents absolute covered total greenhouse gas emissions.

- As of April 2022

2 ข้อมูลจาก European Environment Agency
3 ณ วนัท่ี 26 ก.ค. 2022 อยู่ท่ีระดับ 76.37 ดอลลารฯ์ ต่อตัน
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ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ก าลังน ากลไกราคาคาร์บอน (EST & Carbon Tax)

จ านวน 68 ระบบ มาบังคับใช้ โดยครอบคลุม 23% ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังโลก 

(12 GtCO2e) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี 2021 แต่เพ่ิมข้ึนมากเม่ือเทียบกับปี 2020 ท่ีมี

เพียง 58 ระบบ ซึ่งคิดเป็นเพียงไม่ถึง 15% ของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังโลก (รูปท่ี 14) 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนท่ีเร ิม่น าระบบ ETS มาใช้ท่ัวท้ังประเทศเป็นครัง้แรกเม่ือปี 2021 

ท่ีผ่านมา ท้ังน้ี ปัจจุบันน้ี ระบบ ETS ของยุโรปถือเป็นระบบ ETS ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายสิทธใินการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ คิดเป็น 41% ของมูลค่ากลไก

ราคาคารบ์อนท้ังหมดท่ัวโลก

>> ตลาดซื้อขายคารบ์อนในต่างประเทศเติบโตแค่ไหน?

รปูท่ี 14 จ านวนกลไกราคาคารบ์อนท่ีมีการบังคับใช้ในปัจจบุัน และสัดส่วนต่อปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท้ังโลก 

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

รปูท่ี 15 แผนท่ีแสดงการน ากลไกราคาคารบ์อนมาใช้ในแต่ละประเทศและประเภทกลไก

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
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มูลค่าตลาดกลไกราคาคารบ์อนท่ัวโลกปี 2021 เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเพ่ิมข้ึน  58% 

มาอยู่ท่ีระดับ 84 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ เน่ืองจากราคาคารบ์อนท่ีปรบัตัวสูงข้ึนมาก 

เช่น ราคาคารบ์อนของ EU ETS เพ่ิมข้ึนกว่า 150% ประกอบกับมีการบังคับใช้ระบบ

กลไกราคาคารบ์อนมากข้ึน เช่น ระบบ U.K. ETS และ China ETS 

รปูท่ี 16 มูลค่ากลไกราคาคารบ์อน (Carbon Tax และ ETS) (หน่วย: พันล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ)

ที่มำ: World Bank

ตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจเติบโตสูง โดยในปี 2021 มีปรมิาณคารบ์อน

เครดิตใหม่กว่า 478 ล้านตันคารบ์อนไดออกไซด์ เพ่ิมข้ึนมากถึง 48% จากปี 2020 ท่ี

อยู่ท่ี 327 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (รูปท่ี 17) ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวท่ีสูง

ท่ีสุดต้ังแต่ปี 2012 เน่ืองจากภาคเอกชนต้ังเป้า Net zero emission และเร ิม่ด าเนิน

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกและสนใจท่ีจะท าการซื้อขายคารบ์อนเครดิตเพ่ิมข้ึน โดย

ปัจจุบันมีตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิตท่ีเปิดด าเนินการแล้วจ านวน 26 แห่ง ขณะท่ี

ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาและทดลองด าเนินการอีก 5 แห่ง (รูปท่ี 18) ท้ังน้ี ด้วย  

อุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ราคาคารบ์อนเครดิตเฉล่ียท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนจาก 2.49 ดอลลาร์

สหรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ ในปี 2020 เป็น 3.82 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ ในปี 

2021 หรอืเพ่ิมข้ึน 53%

รปูท่ี 17 ปรมิาณคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจออกใหม่ท่ัวท้ังโลก (หน่วย: MtCO2e)

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank
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รปูท่ี 18 แผนท่ีแสดงตลาดซ้ือขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจท่ัวท้ังโลก

ที่มำ: รำยงำน “State and Trends of Carbon Pricing 2022” โดย World Bank

ความเคลื่อนไหวของราคาคารบ์อนเครดิตท่ัวท้ังโลก สะท้อนภาพราคาท่ีมีความแตกต่างกัน 

ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพหรอืการให้ค่าท่ีต่างกัน โดย Gold Standard และ EY ต่างชี้ว่าราคา

ของคารบ์อนเครดิตจะข้ึนอยู่กับมาตรฐานการรบัรอง ระดับการตรวจสอบโดย Third 

party และประเภทของโครงการ อาทิ โครงการเพ่ือดูดซับก๊าซเรอืนกระจก (Removals)

เช่น การใช้เทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคารบ์อน (Carbon Capture, 

Utilization and Storage: CCUS) และโครงการปลูกป่าและการใช้ท่ีดิน (Nature 

Based) จะมีราคาท่ีสูงกว่าโครงการประเภทอ่ืนๆ  (รูปท่ี 19) นอกจากน้ัน ราคาคารบ์อน

เครดิตยังข้ึนอยู่กับท าเลท่ีต้ังของโครงการ ต้นทุนในการด าเนินโครงการ อายุของโครงการ 

และผลประโยชน์รว่มอ่ืนๆ (co-benefits) ท่ีนอกเหนือจากการลดก๊าซเรอืนกระจก 

เช่น โครงการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development

Goals: SDGs) โครงการ ท่ีสนับสนุน Bio-diversity และโครงการท่ีส่งเสรมิการจ้างงาน

ในชุมชน จะมีราคาคารบ์อนเครดิตท่ีสูงกว่าโครงการอ่ืนๆ หรอืกล่าวได้ว่ามี “Price 

premium”
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รปูท่ี 19 ราคาคารบ์อนเครดิต จ าแนกตามประเภทโครงการ

ที่มำ: S&P Global Platts และ World Bank

>> แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

4 ข้อมูล ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2565

ความต่ืนตัวของภาคเอกชนจะเป็นแรงผลักดันส าคัญท่ีท าให้ตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิต

ในไทยเติบโต หลังจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายเริ่มประกาศเป้าหมาย Net zero 

emission อย่างชัดเจน เช่น SCG บางจาก และ PTT GC ต่างต้ังเป้า Net zero emission

ในปี 2050 นอกจากน้ัน อบก. ได้จดัต้ังเครอืข่ายคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย (Thailand

Carbon Neutral Network หรอื TCNN) เพ่ือส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคท้องถ่ิน/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งเป็น

การสรา้งอุปสงค์คารบ์อนเครดิตจากโครงการ T-VER อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคล่ือน

ตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวมากข้ึน โดย

ปัจจุบันน้ีมีภาคเอกชนเข้ารว่มเครอืข่ายน้ีแล้วกว่า 231 หน่วยงาน5 ขณะเดียวกัน กลุ่ม

บางจากฯ รว่มกับพันธมิตร ก่อต้ัง Carbon Markets Club (CMC) เม่ือปี 2021 เพ่ือ

สรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการชดเชยคารบ์อน และท าหน้าท่ีเป็นตลาดซื้อขาย

คารบ์อนเครดิตและใบรบัรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable

Energy Certificate - REC) ในประเทศไทย ปัจจุบัน CMC มีจ านวนสมาชิก 40 ราย 

โดยในคร ึง่ปีแรกของปี 2022 น้ี ยอดซื้อขายคารบ์อนเครดิต TVER ผ่าน CMC คิดเป็น 

95% ของยอดซื้อขายท้ังประเทศท่ีรายงานโดย อบก. ในขณะท่ียอดขาย REC ซึ่งมีการ

รายงานตัวเลขเป็นรายปีน้ัน เม่ือปี 2021 มีอัตราการซื้อขาย REC ผ่าน CMC คิดเป็น 

27% ของยอดซื้อขายท้ังหมด

สอดคล้องกับทิศทางระดับโลก ท่ีหลายส านักวจิยัคาดวา่ตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิต

จะเติบโตมากถึง 100 เท่า ในปี 2050 อาทิ งานวจิัยของ McKinsey คาดว่าในปี 2030 

ความต้องการคารบ์อนเครดิตในตลาดซื้อขายคารบ์อนภาคสมัครใจจะเติบโต 15 เท่า

จากปี 2020 จนแตะระดับ  1.5-2  กิกะตันคารบ์อนฯ (GtCO2) ต่อปี และเติบโตมากถึง 

100 เท่า จนมาอยู่ท่ีราว 7-13 กิกะตันคารบ์อนฯ (GtCO2) ต่อปี  ในปี 2050 เช่นเดียวกับ

งานวจิัยของ Shell Global ชี้ว่าภายในปี 2030 ความต้องการคารบ์อนเครดิตในตลาด

ซื้อขายคารบ์อนภาคสมัครใจจะเพ่ิมข้ึนจนอยู่ท่ีประมาณปีละ 2 กิกะตันคารบ์อนฯ (GtCO2)
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2020 2030 2050

1.5-2
7-13

CO2
CREDIT

CO2
CREDIT

รปูท่ี 21 คาดการณ์ปรมิาณการซ้ือขายคารบ์อนเครดิตภาคสมัครใจท่ัวโลก (หน่วย: GtCO2)

ที่มำ: McKinsey (January 2021)

0.1

15x

100x

ราคาคารบ์อนเครดิตจะปรบัตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลารส์หรฐัฯ โดย EY ประเมินว่า

ในปี 2035 จะเห็นราคาคารบ์อนเครดิตเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 80-150 ดอลลารส์หรฐัฯ 

ต่อตันคารบ์อนฯ จากปัจจุบันอยู่ท่ีราว 25 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ หรอืเพ่ิมข้ึน 

3.2-6 เท่าตัว เน่ืองจากความต้องการท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะคารบ์อนเครดิตท่ีมีคุณภาพสูง 

ท้ังน้ี ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน The High-Level Commission on Carbon 

Prices ท่ีระบุว่าราคาคาร์บอนท่ีจะท าให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 2°C (Carbon 

price corridor) จะต้องอยู่ในช่วง  50-100 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ ภายใน

ปี 2030 ขณะท่ีผลส ารวจนักเศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดล้อม โดย Reuters ในปี 2021 พบว่า

ราคาคารบ์อนท่ีจะท าให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 1.5°C และบรรลุเป้าหมาย Net zero 

emission ในปี 2050 จะต้องอยู่ท่ีราว 50-250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันคาร์บอนฯ 

(ค่ากลางอยู่ท่ี 100 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ) ด้าน IMF ก็ออกมาสนับสนุน

ให้มีราคาคารบ์อนข้ันต่า (International Carbon Price Floor: ICPF) ในช่วง 25-75 

ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตันคารบ์อนฯ ($25 ส าหรบั low-income countries, $50 ส าหรบั 

middle-income countries และ $75 ส าหรบั high-income countries)

รปูท่ี 22 คาดการณ์แนวโน้มราคาคารบ์อนเครดิต

ที่มำ: EY (May 2022)
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Krungthai COMPASS มองว่าภาคธุรกิจและภาครฐับาลควรด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง

กับการซื้อขายคารบ์อนเครดิต ดังน้ี

ผู้ประกอบการควรเริม่ด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก และซื้อขายคารบ์อนเครดิต

ต้ังแต่เน่ินๆ เพ่ือเตรยีมพรอ้มก้าวสู่องค์กรแห่ง Net zero emission ซึ่งเป็นเทรนด์

โลก พร้อมท้ังสรา้งความคุ้นชินและเพ่ิมพูนองค์ความรูใ้นด้านการซื้อขายคารบ์อน

เครดิตในช่วงท่ีราคาคารบ์อนยังไม่สูงมากนัก อีกท้ังเพ่ือเป็นแต้มต่อในการส่งออก

สินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีความเข้มงวดต่อมาตรการด้าน

ส่ิงแวดล้อมสูง เช่น ยุโรป ซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญของไทย รวมถึงช่วยดึงดูดลูกค้าท่ีมี

แนวโน้มเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ตลอดจนสามารถน าผลการ

ด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกและซื้อขายคาร์บอนเครดิต ไปเผยแพร่ใน

รายงานต่างๆ เพ่ือสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชนและดึงดูดนักลงทุน เช่น One 

report และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยผู้ประกอบการอาจเร ิม่

จากการก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจก ก่อนท่ีจะมีการตรวจวัดปรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปัจจุบัน และด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกด้วย

ตนเอง ควบคู่ กับการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต และน าผลท่ีได้ไปรายงานต่อ

สาธารณชน (รูปท่ี 23) ท้ังน้ี จากงานวจิัยของ EY พบว่ากิจกรรมการชดเชยคารบ์อน

จะช่วยลดต้นทุนในการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม 50-80% เม่ือเทียบกับการ

ด าเนินโครงการด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว

นัยต่อภาคธุรกิจ และข้อเสนอแนะต่อภาครฐับาล
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รปูท่ี 23 ข้ันตอนการลดก๊าซเรอืนกระจกในองค์กร

ที่มำ: อบก. ซึง่อ้ำงอิงขอ้มูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC)

ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมอาจน ากลไก Internal Carbon Pricing (ICP) มา

ประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการก าหนดมูลค่าของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรให้อยู่

ในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงนิ (Monetary Value) ในหน่วยของมูลค่าทางการเงนิต่อหน่วย

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น บาทต่อตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า ท าให้

ทราบว่าหน่วยงานใดในองค์กรหรอืการด าเนินโครงการใดท่ีมีต้นทุนด้านการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกสูง ซึ่งจะเป็นเคร ื่องมือส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรอืนกระจก

ภายในองค์กร ตลอดจนเป็นเคร ื่องมือท่ีจะใช้ในการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์

ขององค์กร เพ่ือขับเคล่ือนไปสู่ Net zero emission ต่อไป เช่น ช่วยในการตัดสินใจ

ลงทุนในโครงการต่างๆ หลังจากค านึงถึงต้นทุนด้านก๊าซเรอืนกระจกแล้ว โดยปัจจุบันน้ี 

องค์กรในระดับโลก เร ิม่น า ICP มาประยุกต์ใช้แล้ว เช่น Microsoft และ Dow Chemical 

โดยงานวจิัยของ World Bank ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Carbon Disclosure Project 

(CDP) ชี้ว่าในปี 2021 มีบรษัิทท่ัวโลกกว่า 16% ท่ีน ากลไก ICP มาใช้แล้ว ส่วนอีก 19% 

เผยว่าจะน า ICP มาประยุกต์ใช้ภายในช่วง 2 ปีข้างหน้า ขณะท่ีในประเทศไทย ก็เร ิม่

เห็นความเคล่ือนไหวเช่นเดียวกัน โดยในปี 2021 อบก. ได้ด าเนินโครงการสนับสนุน

การน า ICP มาใช้ในองค์กร ซึ่งมี 7 บรษัิทน ารอ่ง เช่น บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น และ 

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เป็นโอกาสส าหรบัธรุกิจตัวกลาง เช่น สถาบันการเงนิ ตลอดจนนักลงทุน และผู้พัฒนา 

Platform และนวตักรรมในการซื้อขายและบรหิารจดัการคารบ์อนเครดิต อาทิ บรกิาร

บรหิารจัดการ Portfolio ของคารบ์อนเครดิต บรกิารท่ีปรกึษาในการซื้อขาย และการ

บรหิารความเส่ียงด้านราคาคารบ์อนเครดิต (Risk-hedging mechanisms) รวมถึง

การน าเทคโนโลยี Blockchain หรอื Smart contract มาใช้ในการยกระดับการซื้อขาย

คารบ์อนเครดิต เพ่ือป้องกันปัญหา “Green washing” ซึ่งเร ิม่เห็นพัฒนาการบ้างแล้ว

ในต่างประเทศ

1 2 3 4 5
แสดงเจตนารมณ์ 

(Pledge) 
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
Carbon neutral 

หรอื 
Net zero emission

ตรวจวดัการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกจาก
การประกอบกิจการ

ของตนเอง
เป็นประจ า

ต่อเนื่องทุกปี

ก าหนดแผนการลด
ก๊าซเรอืนกระจกและ
ด าเนินกิจกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ด้วยตนเอง
ให้ได้มากท่ีสุด

ตามความเหมาะสม

ชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก

คงเหลือ
ด้วยคารบ์อนเครดิต

รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกปี

Make a Pledge
Measure Org. 

Carbon Footprint Reduce
Contribute with 
carbon offsets Report
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รปูท่ี 24 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐัในการพัฒนาตลาดซ้ือขายคารบ์อนเครดิต

ที่มำ: อบก. ซึง่อ้ำงอิงขอ้มูลจำก climate neutral now guidelines (UNFCCC)

ภาครัฐควรเรง่ส่งเสรมิการซื้อขายคารบ์อนเครดิต ท้ังด้าน Supply ด้านตัวกลางใน

การซื้อขาย และด้านผู้ซื้อ พรอ้มท้ังพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการซื้อขาย

คารบ์อนเครดิต โดยมีรายละเอียด ดังรูป 24 เพ่ือกระตุ้นตลาดซื้อขายคารบ์อนเครดิต

ในไทยให้เป็นเคร ื่องมือส าคัญในการลดก๊าซเรอืนกระจก ตลอดจนลดความท้าทาย

ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้านคุณภาพของคารบ์อนเครดิต ปัญหาการนับซ้า 

(Double counting) และปัญหาการขาดความรูค้วามเข้าใจในตลาดซื้อขายคารบ์อน 

ซึ่งเป็น Pain points 3 อันดับแรกในการซื้อคาร์บอนเครดิตในปัจจุบัน (รูปท่ี 25) 

นอกจากน้ัน ภาครัฐควรให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษส าหรับธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจมี

ความพรอ้มน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

Supply Intermediaries Buyers
Project Developers & 
Carbon Registries

เพ่ิมจ านวนและยกระดับผู้ประเมิน
ภายนอก (Validation and 
Verification Body: VVB)

ยกระดับมาตรฐาน T-VER ให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เพ่ิม Scope โครงการ ภายใต้ T-VER

สนับสนุนและให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการ
ท่ีสนใจในมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 
VERRA

ส่งเสรมิการพัฒนาโครงการท่ีน าไปสู่
คารบ์อนเครดิตท่ีมีคุณภาพสูง เช่น 
ด้วยการสนับสนุนเงนิทุนหรอืมอบ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

Carbon Exchanges, 
Brokers

ส่งเสรมิการพัฒนา Platform ซื้อขาย
คารบ์อนเครดิตท่ีมีมาตรฐาน 

มีการเปิดเผยราคาท่ีโปรง่ใส 
และน าเทคโนโลยี เช่น Blockchain

มาประยุกต์ใช้ 
พัฒนาให้ carbon credit 

contracts มีมาตรฐานเดียวกัน
(Standardization)

มีมาตรการเพ่ิมสภาพคล่องในตลาด
ซื้อขายคารบ์อนอย่างเหมาะสม

ส่งเสรมิให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ เช่น 
เครื่องมือบรหิารความเส่ียงด้านราคา
คารบ์อน

Corporates, Individual 
and Institution

ให้ความรู ้และชี้ให้เห็นประโยชน์ท่ีจะ
ได้รบัจากการซื้อคารบ์อนเครดิต

 ส่งเสรมิความรว่มมือ
ของภาคเอกชน (Industry 

colaboration) เพ่ือกระตุ้น 
Demand และก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้

Infrastructure: Trade, post-trade, financing, and data

มีการเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และป้องกันการนับซ้า

มีกลไกป้องกันการทุจรติ (Market integrity assurance)

ส่งเสรมิให้สถาบนัการเงนิสนับสนุนเงนิทุนเพ่ือด าเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก (Upfront investments)
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รปูท่ี 25 ผลส ารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนท่ัวโลกต่อ Pain points ในการซ้ือคารบ์อนเครดิต

ที่มำ: Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets และ McKinsey (October 2021)
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Section2

การซื้อขาย
ใบรบัรอง
พลังงานหมุนเวยีน
(Renewable Energy 
Certificate: REC)
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ใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน หรอื Renewable Energy Certificate (REC) เป็น

กลไกตลาดท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยยืนยันว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้มาจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนท่ีน่าเชื่อถือ โดยองค์กรธุรกิจหรอืหน่วยงานท่ีต้องการใช้ไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า 

พลังงานชีวมวล และพลังงานจากความรอ้นใต้พิภพ สามารถซื้อ REC จากผู้ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนท่ีข้ึนทะเบียนกับผู้ให้การรับรองสิทธิฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ังอย่างเป็น

ทางการจากเจ้าของมาตรฐานการรบัรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน  โดยท่ีผู้

ท่ีซื้อ REC ซึ่งได้รบัการตรวจสอบและรบัรองตามมาตรฐานท่ีก าหนด จะสามารถใช้อ้างสิทธิ

ในการครอบครองพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน และเป็นการยืนยันว่า องค์กรธุรกิจ

หรอืหน่วยงานตนเองมีการใช้พลังงานสะอาดท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดับต่าหรอืไม่มี

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  อน่ึง หน่วยการซื้อขาย REC ค านวณจากปรมิาณไฟฟ้าท่ีผลิต

จากพลังงานหมุนเวยีน โดยท่ี 1 REC แสดงถึงปรมิาณพลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง 

(MWh) ท่ีผลิตข้ึนจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีน

>> ใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีนคืออะไร?

ท าความรูจ้กักลไกการซื้อขายใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน
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รปูท่ี 25 แนวคิดหลักของ REC

ที่มำ: Krungthai COMPASS

REC ท่ีน ามาซื้อขายจะต้องผ่านมาตรฐานการรบัรองคุณลักษณะทางพลังงาน (Energy 

Attribute Certificate: EAC) ซึ่งมาตรฐาน EAC ส าคัญๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากลในปัจจบุัน มีด้วยกัน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

ก) มาตรฐาน US Renewable Energy Certificate Schemes (US RECs) 

ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันในสหรฐัฯ และแคนาดา อย่างไรก็ดี US RECs ไม่ได้ก าหนด

ให้ต้องปรบัใช้มาตรฐาน EAC เดียวกันในทุกมลรฐั ท าให้การควบคุมการข้ึนทะเบียน 

การซื้อขายใบรบัรอง และการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไป

ได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ RECs ท่ีข้ึนทะเบียนในมลรฐัหน่ึง อาจไม่เป็นท่ียอมรบัใน

มลรฐัอ่ืน

ข) มาตรฐาน European Energy Certificate System - Guarantee of Origin 

(EECS-GO) โดย The Association of Issuing Bodies (AIB) แม้ว่าสหภาพ

ยุโรปจะมีข้อก าหนดให้ทุกประเทศสมาชิกต้องมีการจัดต้ังระบบการรบัประกัน

แหล่งท่ีมา (Guarantee of Origin) ของพลังงานไฟฟ้า แต่ท่ีผ่านมาเปิดช่อง

ให้แต่ละประเทศสามารถก าหนดมาตรฐานเองได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้

การควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ยาก ดังน้ัน AIB จึงได้มีการก าหนดมาตรฐาน

กลางข้ึนภายใต้ระบบท่ีเรยีกว่า European Energy Certificate System (EECS) 

เพ่ือให้องค์กรรบัรองฯ ท่ีเป็นสมาชิกของ AIB น าไปปรบัใช้ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

ปัจจุบัน หน่วยงานรับรองฯ ส่วนใหญ่ในประเทศสมาชิก EU ได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานกลาง EECS ของ AIB แล้ว

>> มาตรฐานการรบัรองพลังงานหมุนเวยีนท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง?

ผลิตเป็นไฟฟ้าและ
ส่งเข้าโครงข่าย

Green attributes 
ท่ีผ่านมาตรฐานท่ีก าหนด

ผู้ท่ีซื้อ REC สามารถ
อ้างสิทธิการใช้

พลังงานหมุนเวยีน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ด้านพลังงาน
หมุนเวยีน

Solar  Biomass

Renewable
Energy

Certificate
(REC)

แหล่งพลังงานหมุนเวยีนต่างๆ

Wind Small Hydro
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รปูท่ี 26 มาตรฐาน EAC ท่ีนิยมใช้ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก

ค) มาตรฐาน International REC Standard (I-REC) ท่ีก าหนดข้ึนโดย International 

REC Standard Foundation จากประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ซึ่งมีข้อปฏิบัติท่ีคล้ายกัน

กับของ EECS แต่เป็นมาตรฐานท่ีใช้กันอย่างแพรห่ลายมากกว่ามาตรฐาน US 

RECs และ ECCS-GO โดยประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงจากมากกว่า 30 ประเทศ

ท่ีได้น าเอา I-REC มาเป็นมาตรฐาน ในการรบัรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน (รูปท่ี 26) ท้ังน้ี มาตรฐาน I-REC ก าหนดประเภทพลังงานหมุนเวยีน

และเทคโนโลยีท่ีเข้าข่ายขอรบัการข้ึนทะเบียนอย่างชัดเจน อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ท่ีได้จาก PV Roof, PV Ground, PV Floating ไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมจากการติดต้ังกังหันลมบนบก (onshore) หรอืนอกชายฝ่ัง (offshore)

นอกจากนี้ มาตรฐานเหล่านี้ยังเป็นท่ียอมรับจากองค์กรท่ีก าหนดมาตรฐานการตรวจวัด

และการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีใช้กันแพร่หลาย เช่น Carbon 

Disclosure Project (CDP) และ Greenhouse Gas Protocol (GHGP) รวมถึง

กลุ่มบรษัิทท่ีมีการต้ังเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวยีน 100% (RE100)

ที่มำ: S&P Global ซึง่อ้ำงอิงขอ้มูลจำก I-REC Standard Foundation (March 2022)
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โดยท่ัวไป องค์กรเอกชนท่ีต้องการใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน (REC) สามารถท าได้ใน 

2 ลักษณะ คือ 1) การได้มาแบบ Bundled REC หรอื 2) แบบ Unbundled REC กล่าวคือ 

ในกรณีท่ีเป็นการได้มาแบบ Bundled REC น้ัน องค์กรท่ีซื้อใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน

จะได้รบัไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนพรอ้มกับใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีนท่ีผู้ผลิตขอออก

ใบรบัรองจากการผลิตไฟฟ้าน้ันด้วย หากเป็นกรณี Unbundled REC ใบรบัรองพลังงาน

หมุนเวยีนจะถูกสรา้งข้ึนตามปรมิาณไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีนท่ีผลิตข้ึนจรงิ 

โดยท่ีองค์กรท่ีซื้อใบรบัรองพลังงานหมุนเวยีน จะได้รบัเพียง REC ซึ่งในขณะน้ีประเทศ

ไทยจะเห็นพัฒนาการในส่วนท่ีเป็นตลาด Unbundled REC เป็นหลัก

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหลักในกระบวนการซื้อขาย REC แบ่งออกได้เป็น 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย 

(ก) ผู้ซื้อ REC (ข) ผู้ขาย REC และ (ค) ผู้ให้การรับรอง REC หรือ Issuer โดยผู้ซื้อ REC 

เพ่ือใช้อ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวยีนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานหรอืองค์กรท่ีมีความ

ต้องการใช้พลังงานสะอาดหรอืไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการ 

ส่วนผู้ขาย REC คือ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนท่ีได้ข้ึนทะเบียนโรงไฟฟ้าไว้กับ 

I-REC ผ่านผู้ให้การรบัรอง REC ในขณะท่ีผู้ให้การรบัรอง REC คือ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบ

และให้การรับรอง REC ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ซึ่งในประเทศไทย I-REC ได้

ก าหนดและให้สิทธิแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะ Local Issuer

หรอืผู้ให้การรบัรอง REC ในประเทศไทยตามมาตรฐานของ I-REC แต่เพียงผู้เดียว ส่วน I-

REC เป็นผู้ก าหนดและควบคุมมาตรฐาน รวมท้ังดูแลระบบทะเบียนใบรับรอง I-REC  

นอกจากน้ี มีผู้ท าหน้าท่ีในฐานะ Participant คล้ายเป็น Broker/Trader เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการซื้อขาย REC ให้กับลูกค้า

>> กระบวนการซื้อขายใบรบัรองการผลิตพลังงานหมุนเวยีน (REC)

กระบวนการซื้อขาย REC มีข้ันตอนดังน้ี (รูปท่ี 27)

ขั้นตอนท่ีหน่ึง ผู้ซื้อ REC แจ้งความต้องการซื้อ REC ไปยังผู้ขาย REC ผ่านระบบลงทะเบียน

(Registry) ภายใต้มาตรฐาน I-REC

ขั้นตอนท่ีสอง ผู้ขาย REC ขอให้ทาง กฟผ. ในฐานะผู้ให้การรบัรอง REC ด าเนินการ

ตรวจสอบและให้การรบัรอง REC โดย REC ท่ีอ้างอิงจากการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวยีนในประเทศไทยต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

I-REC จาก กฟผ. โดยกระบวนการตรวจรบัรอง REC ประกอบด้วย การ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน่วยงานท่ีจ าหน่าย REC การตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าและสิทธิในการลงทะเบียนของหน่วยงาน

ผู้จ าน่าย REC รวมถึงการตรวจพิสูจน์ว่าโรงไฟฟา้ของหน่วยงานท่ีจ าหน่าย 

REC มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนตามจ านวนท่ีมีการขอ

ออกใบรบัรอง REC และเพ่ือสรา้งความเชื่อม่ันว่า REC ท่ีท าการซื้อขาย

เป็นไปตามมาตรฐาน I-REC 
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อน่ึง ผู้ซื้อ REC ท่ีต้องการอ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวยีน ผู้ขาย REC และผู้มีบัญชี 

Trade/Redemption ในฐานะ Participant กับ I-REC เพ่ืออ านวยความสะดวกในการซื้อ

ขายให้กับลูกค้า มีค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระแตกต่างกัน และมีการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้กับ

คนละหน่วยงาน กล่าวคือ ผู้ซื้อ REC ท่ีซื้อผ่าน Participant ช าระเพียงราคาค่า REC ท่ีบวก

ค่าด าเนินการ และรอรับ REC โดยท่ีไม่ต้องด าเนินการอ่ืนใด ขณะท่ีผู้มีบัญชีในฐานะ 

Participant จะด าเนินการตามค าส่ังของผู้ซื้อ REC ซึ่งรวมถึงการไถ่ถอน REC จากระบบฯ

โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระให้กับ I-REC โดยตรง ได้แก่ ค่าเปิดบัญชีซื้อ-ขาย REC 500 ยูโร 

ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 ยูโร ค่าเปิดบัญชี Redemption 0 ยูโร และค่า Redemption

0.06 ยูโรต่อเมกะวัตต์-ช่ัวโมง แต่ส าหรับผู้ขาย REC หรอืผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน ต้องช าระเงนิให้กับทาง กฟผ. ประกอบด้วย ค่าเปิดบัญชี Registrant (0 บาท) 

ค่าข้ึนทะเบียนโรงไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 38,000 บาท ค่าต่ออายุการข้ึนทะเบียน

โรงไฟฟ้า 15,200 บาท และค่าธรรมเนียมการรบัรอง REC 0.95 บาทต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง

รปูท่ี 27 ข้ันตอนการซ้ือขาย REC

ที่มำ: กฟผ. ดัดแปลงโดย Krungthai COMPASS
หมำยเหต:ุ กรณีที่ กฟผ. เปน็ผู้ขอขึน้ทะเบยีนโครงกำรเอง จะต้องด ำเนินกำรผ่ำน The Green Certificate Company (GCC) ซึง่ได้รบัมอบหมำยจำก I-REC

ขั้นตอนท่ีสาม กฟผ. ส่งมอบ REC ท่ีผ่านการรบัรองให้ผู้ซื้อ REC ผ่านระบบลงทะเบียน 

(Registry) ภายใต้มาตรฐาน I-REC 

ขั้นตอนสุดท้าย ผู้ซื้อ REC ช าระค่า REC ให้กับผู้ขาย REC ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้

เพ่ิมเติมให้กับผู้ขาย REC (ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน) ได้อีก

ทางหน่ึง และผู้ซื้อสามารถน าไปใช้อ้างสิทธิ์ฯ ได้  อน่ึงในปัจจุบัน ราคา

ซื้อขาย REC ต่อหน่วยอยู่ท่ี 50 บาทซึ่งเป็นราคาท่ี กฟผ. ก าหนดไว้ แต่

ราคาซื้อขาย REC มีแนวโน้มท่ีจะปรบัตัวสูงข้ึนตามทิศทางความต้องการใช้ 

REC ของภาคเอกชน เพ่ือน าไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงาน

หมุนเวยีนและลดก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร 

Certificate Registry

ผู้สรา้งมาตรฐาน

Certificate Issuer Participant             End-UserRE Generator        Registrant

ผู้ขาย REC ผู้รบัรอง ผู้ซื้อ REC

เจ้าของโรงไฟฟ้า RE

1. ส่ังซ้ือ REC

2. ขอการ
รบัรอง REC

3. ส่งมอบ 
REC

4. ช าระค่า REC

ผู้ท่ีต้องการ
อา้งสิทธ์ิการ
ใช้พลังงาน
หมุนเวยีน
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ปัจจุบัน หลายองค์กรเอกชนหรอืเครอืข่ายองค์กรเอกชนได้พัฒนาแพลตฟอรม์ตลาดกลาง

ในการซื้อขายคารบ์อน ซึ่งรองรบัการซื้อขายคารบ์อนเครดิตในระบบ T-VER หรอื เครดิต

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (REC) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ละ

กลุ่ม โดยท่ีแต่ละแพลตฟอรม์จะมีฟังก์ชันและบรกิารท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นทางเลือก

ให้กับลูกค้าและพันธมิตรแต่ละกลุ่ม เช่น (ก) เครือข่าย Carbon Markets Club (CMC) 

สนับสนุนการซื้อขายคารบ์อนเครดิตและ REC แต่การซื้อขายในปัจจุบันยังเป็นรูปแบบซื้อขาย

กันโดยตรง แต่มีแผนท่ีจะพัฒนาการซื้อขายไปสู่แพลตฟอรม์ดิจิทัลเพ่ือความรวดเรว็และ

ทันสมัย รองรบัต้ังแต่การท า e-registration กับหน่วยงานผู้ข้ึนทะเบียนและให้การรบัรอง 

พรอ้มท้ังน าเทคโนโลยี Blockchain มาปรบัใช้ในกระบวนการซื้อขาย (ข) กฟผ. พัฒนา 

‘GreenLink Marketplace’ เพ่ือเป็นตลาดกลางซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน (REC) โดยท่ีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนสามารถน าโครงการต่างๆ มาแสดง

ในช่องทางออนไลน์น้ี เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องการซื้อ REC เลือกโครงการท่ีต้องการ และสามารถ

เจรจาต่อรองราคาซื้อขายกันเอง (ค) Blockfint พัฒนาแพลตฟอรม์ Gideon เพ่ือรองรับ

การซื้อขาย REC ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้สนับสนุนแพลตฟอรม์ 

Gideon ส าหรบัเป็นเคร ื่องมือในการซื้อขายแลกเปล่ียนคารบ์อนเครดิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ให้กับเครอืข่ายคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย (TCNN) (ง) ปตท. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ReAcc เพ่ือให้บรกิารซื้อขายด้านพลังงานสะอาด อาทิ การซื้อขาย REC การซื้อขายไฟฟ้า

ในรูปแบบ Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็น

แพลตฟอรม์ใด ยังคงจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการรบัรองมาตรฐานของ I-REC ซึ่งเป็น

ผู้ดูแลระบบ Registry

REC สามารถน าไปใช้ลดข้อมูลกิจกรรม (Activity 
Data) ในแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้

พลังงานไฟฟา้

รูห้รอืไม่

5 แหล่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Direct Emissions) จำก
กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น กำรเผำไหม้ของเครื่องจักร กำรใช้ยำนพำหนะที่องค์กรเป็นเจ้ำของ กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต เป็นต้น 
ประเภทที่ 2 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใชพ้ลังงำน (Energy Indirect Emission) โดยเปน็กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ควำมรอ้น และไอน้ำที่
น ำเขำ้จำกภำยนอก ประเภทที่ 3 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงอ้อมด้ำนอื่นๆ เชน่ กำรเดินทำงเพ่ือติดต่อธุรกิจ กำรใชว้สัดุส ำนักงำนและวสัดุส้ินเปลือง กำร
ใชน้้ำประปำ เปน็ต้น

ในการประเมินคารบ์อนฟุตพริ้นท์ขององค์กรท่ีมีการน าเอากรอบแนวทาง Greenhouse Gas

Protocol มาจัดท าบัญชีก๊าซเรอืนกระจกน้ัน การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของภาคพลังงาน

จะถูกนับเป็นส่วนหน่ึงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

ท้ังหมดขององค์กรธุรกิจ โดยจัดอยู่ในแหล่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท่ี 2 (Scope 2) 

ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions5) 

หากองค์กรธุรกิจซื้อพลังงานไฟฟ้าจ านวนมากมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ก็จะมีคารบ์อน

ฟุตพร ิน้ท์ในส่วนน้ีสูง  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจท่ีซื้อใบรบัรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนสามารถน า REC ท่ีซื้อมาใช้ลดข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ในแหล่งปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถอ้างสิทธิ์ในการใช้พลังงานหมุนเวยีนทดแทนการใช้

ไฟฟ้าจากสายส่ง (Grid) ซึ่งโดยปกติผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถแยกได้ว่าไฟฟ้าจากสายส่งเป็นไฟฟ้าท่ีผลิต

จากพลังงานหมุนเวยีนหรอืพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าตนเองใช้พลังงาน

สะอาดแล้ว
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การขึ้นทะเบียนและซื้อขาย REC ในไทยเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจากข้อมูลของ I-REC 

Standard Foundation ชี้ว่าในปี 2021 มีการข้ึนทะเบียน REC ในไทย ตามมาตรฐาน I-REC 

จ านวน 2.16 ล้าน REC (MWh) ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากถึง 113% จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีในช่วง 

7 เดือนแรกของปี 2022 ก็มีปรมิาณท่ีสูงกว่าท้ังปี 2021 แล้ว (รูปท่ี 28) ตามการหันมาผลิต

พลังงานหมุนเวยีน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก ขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีการ

ไถ่ถอน REC (REC Redemption) เพ่ืออ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวยีน เพ่ิมข้ึน 135% 

ในปี 2021 และเพ่ิมข้ึน 99% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 เม่ือเทียบกับท้ังปี 2021

ผู้ประกอบการรายใหญ่สนใจซื้อ REC สะสมจ านวนกวา่ 2.6 ล้าน REC (MWh)  โดยล่าสุด 

กฟผ. เผยว่าได้สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานหมุนเวยีนด้วยกลไก REC ให้กับบรษัิทพันธมิตร

ต่างๆ ไปแล้ว 6 บรษัิท ได้แก่ 1) บรษัิท โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากัด 2) บรษัิท 

โนโว นอรดิ์สค์ ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากัด 3) บรษัิท บางกอก คราฟท์ โปรดักชั่นส์ 

จ ากัด 4) บรษัิท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 5) บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) และ 6) บรษัิท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด รวมจ านวนกว่า 2.6 ล้าน 

REC หรอืคิดเป็นความต้องการใช้พลังงานหมุนเวยีนกว่า 2.6 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง6

>> การขึ้นทะเบียนและซื้อขาย REC ในไทยคึกคักแค่ไหน?

ภาวะและแนวโน้มการซื้อขาย REC

6 ขอ้มูลจำก กรงุเทพธุรกิจ (9 พ.ค. 2022)
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รปูท่ี 28 ปรมิาณการข้ึนทะเบียน (ซ้าย) และการไถ่ถอน REC เพ่ือการอ้างสิทธ์ิฯ (ขวา) ใบรบัรองพลังงาน
หมุนเวยีน ตามมาตรฐาน I-REC ในประเทศไทย (ล้ำน REC)

ที่มำ: I-REC Standard Foundation และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

การขึ้นทะเบียนและการไถ่ถอน REC เพ่ือการอ้างสิทธ์ิการใช้พลังงานหมุนเวียน (REC

Redemption) ท่ัวท้ังโลกมีทิศทางเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ในปี 2021 มีการข้ึนทะเบียน REC ตาม

มาตรฐาน I-REC จ านวน 71 ล้าน REC เพ่ิมข้ึนมากถึง 124% ขณะท่ีในช่วง 7 เดือนแรก

ของปี 2022 ก็มีปรมิาณท่ีสูงกว่าท้ังปี 2021 แล้วราว 80% ขณะท่ีมีการไถ่ถอน REC เพ่ือ

การอ้างสิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 103% ในปี 2021 และล่าสุด

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 ก็เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองท่ี 29% จากท้ังปี 2021 (รูปท่ี 29)

หลังจากท่ีหลายภาคส่วนมีกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งสู่ Net zero emission และ RE100 อย่าง

จรงิจัง 

ภาคเอกชนต่างเริม่สนใจซื้อขาย REC มากขึ้น เช่น เม่ือต้นปี 2022 บรษัิท Mitsubishi 

ได้ขาย REC ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับบรษัิท Murata Manufacturing ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญ่ีปุ่นท่ีเป็นส่วนส าคัญใน Supply Chain ของบรษัิท 

Apple หลังจากท่ี บรษัิท Murata Manufacturing ต้องการด าเนินกิจการเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าหมายของ Apple ท่ีจะเป็น 100% Carbon Neutral ท้ังในส่วน Supply 

Chain และผลิตภัณฑ์ ภายในปี 20307

>> การขึ้นทะเบียนและการใช้ REC ในการอ้างสิทธ์ิฯ ในระดับโลก
เติบโตแค่ไหน?

7 ขอ้มูลจำก Nikkei Asia (January 2022)
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2.30

2018 2019 2020 2021 7M/2022

+113%

+6%

0.33

0.79

1.57

2020 2021 7M/2022

+135%

+99%

รวมปี 2020-2022

= 2.69 ล้าน REC
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รปูท่ี 29 ปรมิาณการข้ึนทะเบียน (ซ้าย) และการไถ่ถอน REC เพ่ือการอ้างสิทธ์ิฯ (ขวา) ใบรบัรองพลังงาน
หมุนเวยีน ตามมาตรฐาน I-REC ท่ัวท้ังโลก (ล้ำน REC)

ความเคล่ือนไหวของการซื้อขาย REC 
ภายใต้มาตรฐาน I-REC 
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไหนBOX 3

ปัจจบุันนี้หลายประเทศนิยมออกใบรบัรองและซื้อขาย REC ภายใต้มาตรฐาน I-REC โดยประเทศจีน

ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด หลังจากมีการออกใบรับรอง I-REC ในปี 2021 เกือบ 18 ล้านฉบับ และ

รองลงมาคือประเทศบราซิล ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีมีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน เช่น พลังน้า

และพลังงานลม ติดต้ังอยู่มากและมีศักยภาพท่ีจะขยายการรับรอง I-REC ให้เพ่ิมข้ึนได้อีก ตัวอย่างเช่น 

ในบราซิล มีเพียงประมาณ 5% ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีจดทะเบียนในโครงการ I-REC 

นอกจากน้ัน ยังมีประเทศอื่นๆ ท่ีมีบทบาทในตลาด I-REC เช่นกัน อาทิ ตุรกี รสัเซีย และอินเดีย

รปูท่ี 30 I-REC Supply VS. Demand by Country, 2021 (Unit: Million Certificates)

ที่มำ: I-REC Standard Foundation และวเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

ที่มำ: S&P Global ซึง่อ้ำงอิงขอ้มูลจำก I-REC Standard Foundation (March 2022)
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รปูท่ี 31 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทยรายสาขา ปี 2000 และ 2016

ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) วเิครำะห์โดย Krungthai COMPASS

แม้ว่าตลาดการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวยีนในหลายประเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ของการพัฒนา แต่มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีกมากตามความต้องการใช้พลังงานสะอาด 

(Clean Energy) ซึ่งเป็นตัวเลือกล าดับต้นๆ ท่ีจะช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกในภาคพลังงานลง  ท้ังน้ี ประเทศไทยได้วางแนวทางท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการใช้

พลังงานหมุนเวยีนของประเทศแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจ าพวกถ่านหิน น้ามันดิบ 

และก๊าซธรรมชาติ จ านวนมาก เพ่ือลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลังงาน

ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากท่ีสุด คิดเป็น 71.6% ของปรมิาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกท้ังหมดในปี 2016 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 67.2% ในปี 2000 (รูปท่ี 31) 

>> แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร

8 เปน็โครงกำรระดับโลกภำยใต้ควำมรว่มมือระหวำ่ง The Climate Group กับ Carbon Disclosure Project (CDP)
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ท้ังนี้ Krungthai COMPASS มองวา่ในระยะข้างหน้า จะมีความต้องการซื้อ REC ในไทย

เพ่ิมขึ้นอีกมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากความต้องการพลังงานหมุนเวยีน 100% 

ของบรษัิทข้ามชาติรายใหญท่ั่วโลกท่ีเข้ารว่มเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100 ท่ีมีการต้ังเป้าหมาย

ท่ีจะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีน 100%8 โดยจะเห็นได้ว่าบรษัิทข้ามชาติรายใหญ่

กว่า 50 รายท่ีมีกิจการในประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100 จึงคาดว่าจะท าให้เกิด

ความต้องการซื้อ REC ในตลาดภายในประเทศเพ่ือน าไปใช้ในการรบัรองการใช้พลังงาน

หมุนเวยีนในการด าเนินการธุรกิจ และยังจะสรา้งแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต่างๆ ท่ี

อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบรษัิทข้ามชาติเหล่าน้ัน จ าเป็นต้องปรบัตัว

มาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนด้วยเช่นกัน 

ภาคพลังงาน         ภาคเกษตร         ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์         ภาคของเสีย
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รปูท่ี 32 จ านวนสมาชิกในกลุ่ม RE100 ท่ีมีการด าเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ

ที่มำ: The Climate Group and CDP (2022), “RE100 Annual Disclosure Report 2021”

ปัจจบุัน กลุ่ม RE100 มีสมาชิกท่ัวโลกราว 378 ราย ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง จาก

ปี 2019 ท่ีมีสมาชิกเพียง 261 รายหรอืเติบโตเฉลี่ยปีละ 13.1% (CAGR) และมีการด าเนิน

ธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 175 แห่งท่ัวโลก9 (รูปท่ี 33) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

ในสาขาบรกิาร คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 37% ในปี 2022 ตามด้วยสาขาการผลิต (20.4%) 

และสาขาค้าปลีก (8.5%) ตามล าดับ หากพิจารณาตามปีเป้าหมาย พบว่า สมาชิกส่วน

ใหญ่ 23% ต้ังเป้าหมายท่ีจะใช้พลังงานหมุนเวยีน 100% ในปี 2030 ขณะท่ี 20% ต้ังเป้า

ท่ีปี 2050 และ 18% คือปี 2025 ท้ังน้ี ข้อมูลล่าสุดปี 2020 ชี้ให้เห็นว่าสมาชิก RE100 มี

การใช้พลังงานหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง คิดเป็นสัดส่วน 45% ของการใช้พลังงาน

ท้ังหมด (รูปท่ี 34) ตัวอย่างบรษัิทข้ามชาติท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี เช่น Apple, Delta 

Electronics, Tetra Pak, Starbucks, AstraZeneca, 3M, Du Pont, Johnson & 

Johnson, Tesco ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีการจัดต้ังกลุ่มสมาชิกสมาคมพลังงาน

หมุนเวยีนไทย (Thai Renewable Energy Association: RE100) ในประเทศ ซึ่งมุ่งไป

ท่ีการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อนของประเทศไทยและการปล่อยคารบ์อน

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ในรูปแบบสมัครใจในระดับองค์กร โดยปัจจุบันมีสมาชิก

เข้ารว่มกว่า 500 บรษัิท/องค์กร (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิ.ย. 2565)

9 https://www.there100.org

https://www.there100.org/
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รปูท่ี 33 จ านวนสมาชิกในกลุ่ม RE100 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ
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ที่มำ: RE100 Database 
หมำยเหต:ุ ขอ้มูลสมำชกิ RE100 ป ี2022 และปเีปำ้หมำยเฉล่ีย ประมวลเมื่อวนัที่ 19/08/2022

รปูท่ี 34 จ านวนสมาชิก RE100 และปรมิาณและสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวยีน

ปีเป้าหมายเฉล่ีย
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ที่มำ: The Climate Group and CDP (2022), “RE100 Annual Disclosure Report 2021”



42

รปูท่ี 35 ตัวอย่างบรษัิทต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม RE100

และมีแรงผลักดันจากความจ าเป็นในการรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตาม 

Greenhouse Gas Protocol – Scope 2 ขององค์กร ในรายงานความยั่ งยืน 

(Sustainability Report) รายงาน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

รายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) การรายงานการใช้พลังงานหมุนเวยีน

ของกลุ่มธุรกิจ RE100 เป็นต้น  อีกท้ังยังเป็นรูปแบบการมีส่วนรว่มของภาคเอกชนใน

การขับเคล่ือนธุรกิจท่ีสอดรบักับ Sustainable Development Goals (SDGs 7) ท่ี

เก่ียวกับพลังงานสะอาดอีกด้วย

รปูท่ี 36 การใช้ประโยชน์ของ REC ในรายงานท่ีเก่ียวกับมิติด้านความย่ังยืน

ที่มำ: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ที่มำ: EKOenergy, Finland

 Access to clean energy and 
increase the share of 
renewable energy (SDGs7)

 RECs as reliable instruments for 
companies to claim the use of 
renewable electricity in reporting 
their scope 2 emissions

 Supporting as an evidence for a 
company’s commitment toward 
sustainable practices

 Using RECs in making uniqueclaimson theuseof 
renewable electricity generation and its attributes
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รปูท่ี 37 Global renewable energy certificate market size (USD billion)

ที่มำ: Precedence Research 

เช่นเดียวกับในระดับโลก ท่ี Precedence Research คาดวา่มูลค่าการซื้อขาย REC จะ

เติบโตมากถึงปีละ 25.9% ในช่วงปี 2021-2030 จากท่ีมีมูลค่า 12.72 พันล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ ในปี 2021 เป็น 100.96 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2030 (รูปท่ี 37) ตาม

ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวยีนและนโยบายของรฐับาลท่ีก าหนดให้บรษัิทบรรลุ

เป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวยีน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ Allied market 

research ท่ีประเมินว่ามูลค่าตลาด REC โลกจะเติบโตเฉล่ียปีละ 27.2% ในช่วงปี 

2021-2030

ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
มีแนวโน้มเป็นอย่างไรในช่วง 5 ปีข้างหน้าBOX 4

กวา่ 160 ประเทศท่ัวโลกมีการก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวยีน ซ่ึงจะก่อให้เกิด

การลงทุนในพลังงานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ เพ่ิมข้ึนในระยะหน้า และจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีนใช้ประโยชน์จากการขาย REC เพ่ือสรา้งรายได้เพ่ิมเติมแก่ธุรกิจ ขณะท่ีผู้ซ้ือ REC สามารถ

น าไปอ้างสิทธิในพลังงานหมุนเวียนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของตนเอง ท้ังน้ี IEA (2021) ประเมินว่า 

ก าลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยรวมของโลกภายใต้ Main Case Scenario จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 

305 GW ในช่วงปี 2021-2026 ซ่ึงเท่ากับเป็นการขยายตัวเกือบ 60% จากช่วงปี 2015-2020 ขณะท่ี

จะต้องเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 548 GW ในช่วงปี 2021-2026 หากโลกจะบรรลุเป้า Net Zero Emissions ภายใน

ปี 2050 เพ่ิมข้ึนราว 83% จากช่วงปี 2015-2020 (รูปท่ี 38) ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนแหล่งพลังงานหมุนเวยีน

ใน Energy Supply เพ่ิมข้ึนไปแตะ 66% ในปี 2050 จาก 12% ในปี 2020  ขณะท่ีจะท าให้สัดส่วน

พลังงานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น 88% ในปี 2050 จาก 26% ในปี 202010

10 https://knoema.com/infographics/ginagwg/scenarios-for-energy-transition-up-to-2050-iea-and-bp-projections 

https://knoema.com/infographics/ginagwg/scenarios-for-energy-transition-up-to-2050-iea-and-bp-projections
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รปูท่ี 38 ก าลังการผลิตพลังงานหมุนเวยีนโดยเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ

ที่มำ: IEA (2021), Average annual renewable capacity additions and cumulative installed capacity, historical, forecasts 
and IEA Net Zero Scenario, 2009-2026.

ประเทศไทยเองก็มีการก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน โดยส านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) ก าลังจัดท า “แผนพลังงานชาติ" (National Energy Plan 2022) โดยมี

การเปิดเผยเบื้องต้นวา่ แผน PDP จะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานพลังงานหมุนเวยีน

ไม่น้อยกวา่ 50% ของไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมดภายในปี 2050 จาก 20% ในปี 2021 ท้ังน้ี หากสามารถ

ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ จะท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าเหลือประมาณ 35 

ล้านตันในปี 2043 (Bangkok Post 18/03/2022)
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Krungthai COMPASS มองว่า ภาคธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถช่วยขับเคล่ือน

ตลาด REC ดังน้ี

ผู้ประกอบการควรเริม่ต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายความย่ังยืนท่ีชัดเจน เช่น เป้าหมาย

การลดคารบ์อนฟุตพริน้ท์โดยรวมขององค์กร เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดในการ

ด าเนินธรุกิจ หากผู้ประกอบการต้องการตอบโจทย์เร ื่องการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม

ขององค์กร การซื้อคารบ์อนเครดิตน่าจะเป็นเร ื่องท่ีตอบโจทย์ท่ีตรงจุดกว่า ท้ังน้ีจ าเป็น

ต้องพิจารณาต่อไปว่าตนเองต้องการตอบโจทย์เฉพาะภายในประเทศหรอืในระดับสากล 

กล่าวคือ การชดเชยคารบ์อนด้วยคารบ์อนเครดิต T-VER ซึ่งยังเป็นเพียงมาตรฐาน

ภายในประเทศ จะไม่ตอบโจทย์คู่ค้าต่างประเทศส าหรบักรณีท่ีผู้ประกอบการอยากจะ

เร ิม่ต้นด้วยการลดก๊าซเรอืนจกเฉพาะบางแหล่งปล่อยก๊าซฯ บางประเภทอย่าง Scope 2 

การเลือกซื้อ REC น่าจะตอบโจทย์ท่ีตรงกว่า อีกท้ัง REC ยังเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยเฉพาะจากหน่วยงานท่ีประเมินและการจัดท าบัญชีการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกหรอืการจัดอันดับความยั่งยืน อย่างเช่น CDP GHGP Sustainability Report, 

DJSI Ranking 

นัยต่อภาคธุรกิจและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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เป็นโอกาสส าหรบัธรุกิจตัวกลาง เช่น สถาบันการเงนิ ตลอดจนนักลงทุน และผู้พัฒนา 

Platform และนวัตกรรมในการซื้อขายและบรหิารจัดการคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมท้ัง

คาร์บอนเครดิต และใบรับรองพลังงานหมุนเวยีน อาทิ บรกิารบรหิารจัดการ Portfolio 

ของคารบ์อนเครดิต บรกิารท่ีปรกึษาในการซื้อขาย รวมถึงการน าเทคโนโลยี Blockchain

หรอื Smart contract มาใช้ในการยกระดับการซื้อขายคารบ์อนเครดิตและ REC เพ่ือ

ป้องกันปัญหา “Green washing” ซึ่งเร ิ่มเห็นพัฒนาการบ้างแล้วในต่างประเทศ 

ส าหรับแพลต์ฟอร์มน้ัน อาจต้องพิจารณา REC ท่ีมี Ticket size น้อยลงมาเพ่ือให้

ผู้ประกอบการรายย่อยหรอืภาคครวัเรอืนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนได้

หน่วยงานรบัรองด้านคารบ์อนเครดิตควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งกัน เพ่ือป้องกัน

ปัญหาการนับซ้า (Double counting) กล่าวคือ กฟผ. (REC) และ อบก. (Carbon 

Credit)ควรพัฒนาความรว่มมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้มีการน าเอาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนท่ีมีการข้ึนทะเบียนและ

มีการขอรบัรองใบรบัรองสิทธิในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable 

Energy Certificate: REC) จาก กฟผ. ไปแล้ว มาขอรบัรองคารบ์อนเครดิตจาก อบก. ในช่วง

ระยะเวลาคิดเครดิตเดียวกันกับท่ีมีการขอใบรบัรอง REC
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