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กองออกแบบงานและตรวจพสิจูนผ์ล
ฝ่ายบรหิารดา้นการใชไ้ฟฟ้า

และกจิการเพื)อสงัคม
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

Email : thanapop.p@egat.co.th

หลกัสตูรการบรหิารโรงแรมแบบไรค้ารบ์อนเพื)อความย ั)งยนื
Carbon Neutrality Sustainability Hotel
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2. การวดัและประเมนิคารบ์อน

2.1 มาตรการและหลกัการของกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศไทย



ชนดิของกา๊ซเรอืนกระจก
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ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ



4

Global carbon dioxide (CO2)
emissions were 

36.2 billion tonnes in 

2017.

การปลอ่ยกา๊ซ CO2 ของประเทศตา่งๆ

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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ความตกลงปารสี (Paris Agreement)

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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ใหภ้าคสีง่เป้าหมายของประเทศ
ดา้นการเปลี)ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ หรอื National 

Determined Contribution 
(NDC) และใหด้าํเนนิมาตรการลด
กา๊ซเรอืนกระจกภายในประเทศ

เพื)อบรรลเุป้าหมายน ัWน

ใหม้กีารยกระดบัศกัยภาพและ
ความสามารถของประเทศกําลงั
พฒันาในการดาํเนนิงานดา้นการ

เปลี)ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

กําหนดเป้าหมายการปรบัตวั 
(Adaptation) เสรมิสรา้ง

ความสามารถในการฟืW นตวั และลด
ความเปราะบาง (Loss & 

Damage)ตอ่การเปลี)ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

ประเทศที)พฒันาแลว้ตอ้งใหก้าร
สนบัสนนุดา้นการเงนิแกป่ระเทศ
กําลงัพฒันาในการดาํเนนิงานท ัWง
ทางดา้นการลดกา๊ซเรอืนกระจก 

และการปรบัตวั

จดัต ัWงกรอบการดาํเนนิงานดา้น
เทคโนโลย ีเพื)อเป็นแนวทางการ
พฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยทีี)

เก ี)ยวขอ้ง

จดัต ัWงกรอบความโปรง่ใส โดยให้
ภาครีายงานบญัชกีา๊ซเรอืนกระจก
และความกา้วหนา้การดาํเนนิงาน

ตาม NDC

ใหท้บทวนสถานการณ์และการ
ดาํเนนิงานระดบัโลกทกุ 5 ปี  

(Global Stock take) เพื)อประเมนิ
ความกา้วหนา้ในการบรรลุ

เป้าหมายรว่ม

จดัต ัWงคณะทํางานผูเ้ชยีวชาญเพื)อ
กํากบัและสง่เสรมิการดาํเนนิงาน

ภายใตค้วามตกลงปารสี

สาระสาํคญัของความตกลงปารสี (Paris Agreement)

ที�มา: สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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การดาํเนนิงานดา้นการเปลี)ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศของประเทศไทย

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ



ความเป็นมา
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อนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการเปลี)ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 
(UNFCCC)

2537

พธิสีารเกยีวโต
2548

ประเทศไทยจดัสง่ NAMAs

2557

ประเทศไทยจดัสง่ NDC
เป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก
 ณ ปี พ.ศ. 2573 ที) 20-25% 

2558

ความตกลงปารสี

2559

เป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก

 ณ ปี พ.ศ. 2563 ที� 7-20% 

การเสรมิสรา้ง
ศักยภาพ

การสนับสนุน
ทางการเงนิ

การรักษา
อณุหภมูโิลก

NAMA (Nationally Appropriated Mitigation Action) คอื การดําเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกที�เหมาะสมของประเทศ

PA (Paris Agreement) เป็นตราสารกฎหมายที�รับรองภายใตก้รอบอนุสญัญา UNFCCC

NDC (Nationally Determined Contribution) คอื การมสีว่นร่วมที�ประเทศกําหนดในการลดกา๊ซเรอืนกระจก

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ



การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

ภาคพลงังานและขนสง่
253,895.61 GgCO2eq

71.65%
การผลติไฟฟ้า, ความรอ้น
108,238.60 GgCO2eq

42.84%

กฟผ. ปลอ่ยประมาณ 10% ของประเทศไทย
Energy
CO2 CH4
N2O SF6

IPPU
CO2 CH4 N2O 

HFCs PFCs  SF6  
NF3

Waste
CO2 CH4 N2O

Agricultur
e

CH4 N2O

LULUCF
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เป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

ที)มา: รายงานแหง่ชาต ิฉบบัที) 3 (ฉบบัประชาชน)
สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ)งแวดลอ้ม (สผ.)

111

138

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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การลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทย

10.มาตรการเกณฑ�มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ�เบอร� 5 (กฟผ.)

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ



กา๊ซเรอืนกระจกของ กฟผ.

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
12



ขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าจรงิของ กฟผ. ปี พ.ศ. 2556 - 2563

ผลของการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของ กฟผ. ตั eงแตป่ี 2556 - 2563 มคีา่อยูร่ะหวา่ง 42.89 – 31.80 
ลา้นตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ ทั eงนีeข ึeนอยูก่บัสดัสว่นการเดนิเครื�อง และประเภทเชืeอเพลงิที�ใช ้

ปัจจยัอื�น ๆ
• โรงไฟฟา้ของ กฟผ. มี

ประสทิธิภาพเพิ�มขึ !น 
• สดัสว่นพลงังานหมนุเวียน 

และพลงังานสะอาดเพิ�ม
สงูขึ !น

42.60 42.89 
39.32 38.84 

34.50 
31.80 32.07 32.74 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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การลดกา๊ซเรอืนกระจกของ กฟผ.

EGAT

PROJECT BASE
• CDM
• T-VER
• REC
• RAC NAMA CIF

POLICY BASE
มาตการลดกา๊ซเรอืนกระจกของ 
กฟผ.
• เพิ�มประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า
• ผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
• เกณฑม์าตรฐานและตดิฉลาก

อปุกรณ์เบอร ์5

• LESS (โครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว) 
• กจิกรรมปลกูป่า
• ESCO
• Demand Response

1
2

3

CSR BASE
POLICY BASE เพื)อการตอบ
สนองนโยบายของประเทศไทย

กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก  ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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ผลการลดกา๊ซ
เรอืนกระจกของ 
กฟผ.

ผลการลดกา๊ซเรอืนกระจก

มาตรการ
ปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก (tCO2e)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. มาตรการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

2,508,809 4,004,926 3,317,418 2,363,965                                   

2. มาตรการเพิ�มประสทิธภิาพ
การผลติไฟฟ้า

3,313,028 3,514,222 4,262,443 5,567,363

3. มาตรการเกณฑม์าตรฐาน
และตดิฉลากอปุกรณ์เบอร ์5 

723,083 810,814 796,972 827,452

รวม 6,544,920 8,329,962 8,376,833 8,758,780
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กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก  ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ

Energy 
Attribute 

Certificate

REC
(Renewable Energy Certificate)

1

Carbon Credit

CDM
(clean development mechanism)

T-VER
(Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program)

1

2

PROJECT 
BASE

โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกของ กฟผ.

ที�มา : กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ
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กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก  ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ

T-VER คอือะไร

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกระดับ
โครงการเพื�อสนับสนุนการลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ สามารถนําคารบ์อนเครดติไปใช ้

รายงานผลการดําเนนิงาน และ
นําไปชดเชยการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกได ้

สนับสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในระดับ
ชมุชนนําไปสูส่งัคมคารบ์อนตํ�า
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กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ

REC คอือะไร

REC (Renewable Energy Certificate)
คอื ใบรับรองการผลติพลังงานหมนุเวยีน
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กองบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก ฝ่ายสิ�งแวดลอ้มโครงการ 19

Carbon Credit REC

รายงานการปลอ่ยและ
ดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจก
• Direct Emission

• Indirect Emission

• Other Indirect 
Emission

การลดการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก

Offset ไมม่กีารปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก

Carbon Credit VS REC
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EGAT’s Website

https://greenlink.egat.co.th

https://irecissuer.egat.co.th/

https://egc.egat.co.th/
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GreenLink

EGCIRECISSUER

Thailand REC Market Place 

EGAT SHOP

EGAT’s Website

Certified Body

EGAT REC 
Service
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