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บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างท้ังในระดับโลก ประเทศ และวิถีการดําเนินชีวิตของทุกคน ท้ังผลกระทบในรูปของการเกิด
ภัยพิบัติท่ีรุนแรงข้ึน อาทิเช่น การเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรง การเกิดภาวะแห้งแล้งท่ียาวนาน หรือการเกิดพายุท่ี
รุนแรงและบ่อยครั้งข้ึน เป็นต้น รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างผิดปกติท่ีพบในหลายพ้ืนท่ี ท้ังในทวีป
ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลียท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดในรอบหลายสิบปี หรือในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาท่ีมี
อุณหภูมิลดตํ่ามากในฤดูหนาว ทําให้ท่ัวโลกตระหนักถึงความสําคัญในประเด็นดังกล่าว และเกิดความร่วมมือ
กันอย่างจริงจังในการบรรเทาวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามนโยบายของประเทศ โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจก การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพแก่ทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการสร้างความตระหนัก ความรับรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชน   ท้ังนี้ อบก. มีการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ฉลาก
คาร์บอน (Carbon Label) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และ
การชดเชยคาร์บอน หรือ (Carbon Offsetting) ท่ีสามารถนําคาร์บอนเครดิตท่ีได้จากโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) มาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
 
คําสําคัญ        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)   ภาวะโลกร้อน (Global Warming)    

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เทคโนโลยีเพ่ือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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1. บทนํา 

Intergovernmental Panel on Climate Change ห รื อ  IPCC ไ ด้ กํ า หนดนิ ย ามขอ ง  “ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)” ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน 
ไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากความแปรปรวนตามธรรมชาติ หรือเป็นผลจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ท้ังทางตรง
และทางอ้อม ท่ีทําให้องค์ประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน (IPCC, 2015) และยังมีคําสําคัญอีกคําหนึ่งท่ีกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน 
คือคําว่า “ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming” ซ่ึง United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) ได้ให้นิยามว่าเป็นการท่ีอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกค่อยๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อ
ว่ามีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ข้ึนใน
บรรยากาศโลก ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการดักจับและการก่อตัวของความร้อนในชั้นบรรยากาศโทร
โพสเฟียร์ท่ีอยู่ใกล้พ้ืนผิวโลก และยังมีความร้อนบางส่วนท่ีสะท้อนกลับจากพ้ืนโลกสู่บรรยากาศถูกดูดซับโดยไอ
น้ํา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน และก๊าซอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศ และสะท้อนกลับสู่พ้ืนโลกโดยไม่
สามารถระบายออกนอกโลกได้ จึงทําให้อุณหภูมิบนพ้ืนโลกค่อยๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   ท้ังนี้ มีหลักฐานท้ัง
ทางวิทยาศาสตร์และทางสถิติยืนยันชัดเจนว่านับต้ังแต่ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังรูปท่ี 1 แสดงสถิติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ย
ของผิวโลกต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1000 ถึง ค.ศ. 2000 และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนถึงปี ค.ศ. 2100 
พบว่าช่วง 1,000 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปี ค.ศ. 1900 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ตํ่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส 
แต่ในช่วง 100 ปี ท่ีผ่านมา ต้ังแต่ ค.ศ. 1900 ถึง ค.ศ. 2000 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง และต้ังแต่ ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา อุณหภูมิเฉลี่ยก็เพ่ิมข้ึนเกินกว่าศูนย์องศาเซลเซียส   นอกจากนี้ 
IPCC ยังคาดการณ์ว่าในอีก 100 ปี ข้างหน้า จนถึง ปี ค.ศ. 2100 อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 4 
องศาเซลเซียส หากไม่มีการดําเนินการใดๆ (IPCC, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1    สถิติการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโลก (ท่ีมา: IPCC, 2001) 
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ก๊าซท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เรี ยกว่ า  “ ก๊ าซ เ รื อนกระจก หรื อ  Greenhouse Gases” โดย มี ก๊าซ เรื อนกระจก ท่ีสํ า คัญ  ไ ด้แ ก่  
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) นอกจากนี้ยังมีก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ท่ีมี
ศักยภาพท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง ได้แก่ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ซ่ึงค่าศักยภาพท่ีทําให้โลกร้อนข้ึน (Global Warming Potential: GWP) 
คือ ดัชนีท่ีแสดงค่าผลกระทบโดยรวมของก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลาต่างๆ ท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศ และ
ความสามารถในการดูดซับรังสีอินฟาเรดท่ีสะท้อนกลับจากพ้ืนโลก   ท้ังนี้ ค่า GWP ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพใน
การแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลและอายุของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโดยคิดเทียบกับความสามารถ
ในการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําหนักของก๊าซท่ีเท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20 
ปี 50 ปี หรือ 100 ปี (http://www.environnet.in.th) โดยกําหนดให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่า GWP 
เท่ากับ 1 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1   ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:   IPCC, 2015 

 
 

2. สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก จากรายงานของ US EPA พบว่ามีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี 
รูปท่ี 2 แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของโลก เม่ือพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจําแนก
ตามภาคส่วน (Sector) พบว่าภาคพลังงานเป็นภาคส่วนท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม   เม่ือพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามกลุ่มประเทศ พบว่า กลุ่ม
ประเทศในทวีปเอเชียมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด และเม่ือพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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รายประเทศ ดังรูปท่ี 3 พบว่าประเทศท่ีมีการปล่อยสูงท่ีสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นสัดส่วน 22% 
ของปริมาณรวมท้ังโลก รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนประมาณ 15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2    การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยภาพรวมของโลก  
(ท่ีมา:  US EPA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3     สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ 
(ท่ีมา:  www.change.org, 2015) 

 
  

แบ่งตามภาคส่วน (Sector) แบ่งตามกลุ่มประเทศ 
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2.2 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทํารายงานความก้าวหน้า
ราย 2 ปี ของประเทศไทย ฉบับท่ี 1 (Thailand’s First Biennial Update Report: BUR 2011) นําเสนอต่อ 
UNFCCC เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยรายงานว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 305.52 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ไม่รวมปริมาณการดูดกลับในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินและป่าไม้) 
และเม่ือพิจารณาแยกรายภาคส่วน พบว่าภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วน 
72.97% ของการปล่อยรวมของประเทศ รองลงมาคือ ภาคเกษตร กระบวนการอุตสาหกรรม และภาคของสีย 
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4       การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แบ่งตามภาคส่วน (Sector) 
 
 

3. การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการดําเนินงานเพ่ือการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การดําเนินงานช่วงระยะก่อนปี พ.ศ. 2563 (Pre-2020) เป็นการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally Appropriate Mitigation 
Action (NAMA) มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีร้อยละ 7-20 หรือประมาณ 24-74 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เม่ือเทียบกับกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยมุ่งเน้นท่ีภาคพลังงานและภาค
ขนส่ง ซ่ึงจากการติดตามประเมินผลจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 37.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือ
เทียบกับกรณีปกติ ซ่ึงหมายถึงเราสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับหนึ่ง 
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ระยะท่ี 2 การดําเนินงานช่วงระยะหลังปี พ.ศ. 2563 (Post-2020) จะเป็นการดําเนินงานจนถึงปี 
พ.ศ. 2573 (2030) ตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Nationally Determined Contribution (NDC) โดยมีการกําหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 หรือประมาณ 110-140 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า เม่ือเทียบกับกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยจะดําเนินการในทุกภาคส่วน   

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะท่ีเป็นองค์การมหาชน
ในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจสําคัญในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายของประเทศ โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพแก่ทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการสร้างความตระหนัก ความรับรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน   
ท้ังนี้ อบก. ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและกลไกเพ่ือส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ดังต่อไปนี้ 
 

4. “ฉลากคาร์บอน” นวัตกรรมด้านการตลาดเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการตลาด “ฉลากคาร์บอน” ของประเทศไทยจึงได้เกิดข้ึน เพ่ือให้ภาค
ผู้ผลิตทราบถึงสถานภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และให้ผู้บริโภคได้
ทราบว่าเป็นสินค้าและบริการท่ีใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับใช้
ประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า   ฉลากคาร์บอนของ อบก. ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon 
Footprint Reduction) หรือ ฉลากลดโลกร้อน และฉลากคูลโหมด (CoolMode)  

“คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์” คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ คํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยการ
ทํางานของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็น
การดําเนินงานท่ีได้รับความนิยม
จากนานาประเทศ เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น  

อบก. ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC ต้ังแต่ปี 2552 ในการสร้างแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และระบบการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล 
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(ISO 14067: Carbon Footprint of Product) สามารถให้การรับรองได้ท้ังผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมจําหน่าย
ให้กับผู้บริโภค (Business to Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นวัตถุดิบ (Business to Business 
Product) สําหรับใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ซ่ึงการดําเนินงานได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ
ไทย ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 มีผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุต-พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แล้วจํานวน 
2,579 ผลิตภัณฑ์ จาก 506 บริษัท การดําเนินงานนี้ ทําให้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลผลการประเมินมา
ใช้ประกอบการจัดการเพ่ือลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบ และปรับปรุงเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการลดต้นทุนและ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อคู่ค้าและสาธารณชนใน
เจตนารมณ์ด้านการจัดการต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ ยกระดับสู่ “ฉลากลดโลกร้อน”  

เนื่องจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็น
เฉพาะปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ท่ีปล่อยออกจาก
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต 

อบก. จึ ง ไ ด้ พัฒนาฉลากใหม่ ข้ึนเ พ่ือ ต่อยอดการ
ดําเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เดิม ซ่ึง
ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ฉลากลดโลกร้อน” เพ่ือบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์
มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนฉลากลดโลกร้อนแล้ว 323 ผลิตภัณฑ์จาก 64 บริษัท ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้ 2.6 ล้านตันต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีห่วงใยในภาวะโลกร้อนด้วยการผลิต
สินค้าท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า 

เสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ ฉลากคูลโหมด      

เพ่ือให้อาคารสํานักงานขนาดใหญ่สามารถลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก
เครื่องปรับอากาศ  อบก. จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนานวัตกรรมเสื้อผ้าลดโลกร้อน 
หรือ “CoolMode” เพ่ือพัฒนามาตรฐานและให้การรับรองเสื้อผ้าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหง่ือและ
ระบายความร้อนได้ดี ทําให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว จึงช่วยรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีต้องการมีส่วน
ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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ปัจจุบัน มีโครงสร้างผ้าท่ีได้ผ่านการข้ึนทะเบียนคูลโหมดแล้ว 76 โครงสร้างผ้า จาก 16 บริษัท 
ครอบคลุมท้ังเสื้อผ้าสําหรับใช้ตัดเย็บเป็นชุดทํางาน ชุดเครื่องแบบ เสื้อผ้า
ลําลอง ชุดกีฬา เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน และชุดชั้นใน พร้อมกันนี้ ได้มี
หน่วยงานท่ีนําเสื้อผ้าคูลโหมดไปใช้ตัดเย็บเป็นชุดยูนิฟอร์ม และเสื้อผ้าใน
งานกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ราย อาทิ เช่น สายการบินบางกอกแอร์
เวย์ส ผู้ผลิตเครื่องด่ืมโอวัลติน นมตราหมี บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนของ อบก. 
ได้รับการบรรจุเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ อาทิ บัญชีรายการสินค้าท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐโดยกรมควบคุมมลพิษ สําหรับฉลากลดโลกร้อน ระบบบัตรเดียวเขียวท่ัวไทยโดยกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอาคารเขียว (TREEs) โดยสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น    

 

5. คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร…เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรภาคธุรกิจไทยในเวทีโลก 
 

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ช่วยให้องค์กรภาคธุรกิจทราบปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมในความรับผิดชอบของตนในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และบ่งชี้แหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนัยสําคัญ ทําให้องค์กรสามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและดําเนิน
กิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจท้ังในเวทีระดับอาเซียนและเวทีระดับโลก  

 
อบก. ได้พัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ
มาตรฐาน   ISO 14064-1 (Carbon Footprint for Organization) จากนั้น ไ ด้
ส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ณ 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประเทศไทยมีองค์กรภาคธุรกิจดําเนินการและผ่านการรับรองจาก อบก. แล้ว
จํานวน 283 องค์กร ซ่ึงคาดว่าจะนําผลการคํานวณไปใช้กําหนดแนวทางการจัดการและดําเนินกิจกรรมลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.5 ล้านตัน 

การดําเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ได้รับการบรรจุเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ มากมาย  อาทิ 
สํานักงานสีเขียว  โรงแรมสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียว 
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
ภาคธุรกิจยังสามารถนําการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรไปรายงานในโครงการ Carbon Disclosure 
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Project (CDP) ซ่ึงเป็นโครงการระดับโลกและมีผลต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของสถาบันการเงินและการ
ลงทุน 767 แห่งท่ัวโลกได้อีกด้วย  
 

6. กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน…….ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม  

การชดเชยคาร์บอน หรือ (Carbon Offsetting) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ซ้ือคาร์บอนเครดิตมา
ชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัด
ประชุมสัมมนา และ บุคคล หลังจากได้ดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองแล้ว เพ่ือทําให้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ การจัดประชุมสัมมนา หรือ บุคคล ลดลง
บางส่วน ซ่ึงเรียกว่า Carbon Offsetting หรือ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ ซ่ึงเรียกว่า Carbon 
Neutral การดําเนินงานดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมลง ซ่ึงหากในอนาคตผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ หรือภาคส่วนต่างๆ ร่วมใจกันซ้ือ
คาร์บอนเครดิตจากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
ก็จะเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําให้มีผู้พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึนด้วย  

ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  มีผู้ผ่านการรับรองประเภทองค์กรจํานวน  14 องค์กร ประเภท
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดประชุม หรือ งานอีเว้นท์ จํานวน 20 งาน และประเภท
กิจกรรมส่วนบุคคล จํ านวน 301 คน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  57,798 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5       ตัวอย่างผลิตภัณฑ์/องค์กรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
 

7. การลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ ......... ภายใต้โครงการ T-VER 

นอกเหนือจากนวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมในระดับผลิตภัณฑ์ องค์กร หรือการ
ชดเชยคาร์บอนเครดิตแล้ว อบก. ยังมีการพัฒนากลไกระดับโครงการ (Project–based Mechanism) คือ 
“โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary 
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Emission Reduction Program ท่ีนิยมเรียกว่า “โครงการ T-VER” ซ่ึงเป็นกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี 
อบก. ได้พัฒนาข้ึนต้ังแต่ปี 2556 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า และส่งเสริมให้เกิด
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจและการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ รวมท้ังสามารถนําคาร์บอนเครดิตท่ี
ได้จากโครงการไปซ้ือขายเพ่ือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน (Carbon 
Offsetting) ท่ีกล่าวถึงข้างต้นได้  

การดําเนินโครงการ T-VER สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ดังรูปท่ี 6   
 
 
 
 

 
     
 
 
 

 
รูปท่ี 6       ประเภทของโครงการ T-VER 

 
สําหรับเทคโนโลยีเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ T-VER ท่ีนําเสนอในบทความนี้ มุ่งเน้น

ท่ีเทคโนโลยีด้านพลังงานซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด โดยสามารถแบ่งเทคโนโลยี
พลังงานออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

(1) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Alternative Energy Technology) 

พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน จัดเป็นพลังงานสะอาดท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้จากการนํามาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพ่ือนําไปทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศท่ีผลิต
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจําพวกก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ํามัน ซ่ึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูง   ปัจจุบัน ภายใต้การดําเนินโครงการ T-VER มีโครงการท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 รวมท้ังสิ้น 80 โครงการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560) โดยเป็น
โครงการประเภทพลังงานทดแทน จํานวน 33 โครงการ   สามารถแบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกได้เป็น 6 เทคโนโลยี ดังตารางท่ี 2 รวมท้ังมีการพิจารณาเฉพาะเงินลงทุนเริ่มต้นของ
โครงการ (Initial Investment Cost) (คิดเฉพาะค่าระบบและอุปกรณ์ ไม่รวมค่าท่ีดิน ต้นทุนการดําเนินงาน
และการบํารุงรักษา ฯลฯ) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้ต่อปีของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
แต่ละประเภท  
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ตารางท่ี 2   เงินลงทุนเริ่มต้นและปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ประเภทของเทคโนโลยี 

จํานวนท่ีเข้า
ร่วมเป็น
โครงการ 
T-VER 

เงินลงทุนเร่ิมต้นของโครงการ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก 

ต่อปีท่ีคาดว่าจะลดได้ 
(tCO2e/MW) 

M.THB/MW THB/tCO2e 

1. การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์        
บนหลังคา (Solar Rooftop) 

10 64.47 9,939 970 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Farm or Solar Power 
Plant) 

12 56.16 9,845 816 

3. การผลิตไฟฟ้าจาพลังงานลม 
(Wind) 

2 69.24 10,148 971 

4. การผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา 
(Hydropower) 

2 40.10 2,520 2,273 

5. การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) 

6 62.23 327.96 41,664 

6. การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 
(Biomass) 

1 75.45 2,360.26 4,567 

 

(2) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางพลังงานของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกประเภท CO2 ได้จากลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ/หรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ซ่ึงโครงการ T-VER มีการคํานวณเงินลงทุนเริ่มต้นของการลดก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงาน ได้ดังรูปท่ี 7 โดยมีเทคโนโลยีหลัก ดังนี้ 

4. การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED Replacement) เป็นกิจกรรมท่ี
สามารถดําเนินการได้ท้ังระบบแสงสว่างภายในอาคารและไฟถนน โดยมีโครงการท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ T-VER แล้ว จํานวน 9 โครงการ 

5. การติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) เป็นการผลิตน้ําเย็นเพ่ือใช้
ในระบบปรับอากาศ หรือใช้ในกระบวนการผลิต มีจํานวน 4 โครงการ  

6. ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration System) เป็นระบบท่ีมีการผลิตท้ังพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน ปัจจุบันมีโครงการ T-VER จํานวน 2 โครงการ 
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7. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ (High Efficiency Motor) เป็นการปรับเปลี่ยน
ไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมระบบมอเตอร์ หรือปรับปรุงอุปกรณ์
ต่างๆ ของระบบ ปัจจุบันโครงการ T-VER มีโครงการประเภทนี้เพียง 1 โครงการ เป็นการปรับเปลี่ยน
ใบพัดของมอเตอร์ ซ่ึงมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง ขณะท่ีมีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกน้อย จึงทําให้มี
เงินลงทุนต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้สูงถึง 11,904 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของระบบผลิตพลังงานความร้อน (Energy Efficiency in 
Thermal System) เป็นโครงการท่ีมีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบผลิต
พลังงานความร้อน เช่น หม้อน้ํา (Boiler) เตาเผาอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัจจุบันโครงการ T-VER มี
โครงการประเภทนี้เพียง 1 โครงการ เป็นการปรับเปลี่ยน Recuperator ของเตาเผาเหล็ก ท่ีสามารถ
ลดการใช้น้ํามันเตา และลดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้น้ํามันเตาได้ 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า (Energy Efficiency in Power Plant) เป็นโครงการ
ท่ีมีกิจกรรมหรือมาตรการท่ีดําเนินการเพ่ือปรับปรุงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเดิมในโรงไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้   ปัจจุบันโครงการ T-VER มีโครงการประเภทนี้เพียง 1 โครงการ โดยมีการปรับเปลี่ยนไส้
กรองอากาศของระบบระบายอากาศ และปรับเปลี่ยนใบพัดของหอหล่อเย็น ซ่ึงช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง
และการใช้ไฟฟ้าของระบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7     การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
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บทสรุป 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีนับเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลด
ภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   อบก. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือน
กระจก มุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีการพัฒนานวัตกรรมด้าน
การตลาดท่ีสําคัญ ได้แก่ ฉลากคาร์บอน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน และการ
ดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย ท่ีสามารถนําคาร์บอนเครดิตไปซ้ือขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมชดเชยคาร์บอนได้    
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 

1.  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), http://www.ipcc.ch 

2.  Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), 
http://www.tgo.or.th 

3. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), http://unfccc.int 

4. United States Environmental Protection Agency (US EPA), http://www.epa.gov 

5. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, http://www.environnet.in.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


