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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นจนกลาย

เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำาคัญ	 ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกจึงเห็นถึงความสำาคัญและได้ทำาอนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change:	UNFCCC)ร่วมกันเพื่อ

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	ภายหลังได้มีการทำาข้อตกลงเพิ่มเติมได้แก่	พิธีสารเกียวโต	(Kyoto	Protocol)	เพื่อให้ความร่วม

มือในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและให้มีผลบังคับทางกฎหมายโดยกำาหนดให้ภายในปี	 พ.ศ.	 2555	 ทั่วโลกลดการ

ปล่อยก๊าซลงจากปี	พ.ศ.	2533	ร้อยละ	5.2	และผลักดันให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย

ใหญ่เปน็ผู้นำาในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก	ประเทศไทยไดถู้กจัดให้อยูใ่นประเทศทีไ่มจ่ำาเป็นตอ้งลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	ดั้งนั้นประเทศไทยจึงสามารถดำาเนินโครงการเพื่อลดการปลด

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกได	้โดยประเทศทีถ่กูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่ทีต่อ้งลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสามารถมาซือ้ปรมิาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยไปเป็นเครดิตของประเทศตนเองโดยผ่านกระบวนการทางตลาดคาร์บอน	

คำาสำาคัญ:	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาวะโลกร้อน	คาร์บอนเครดิต	ตลาดคาร์บอน	

ว	วิทย	เทคโน	มมส	

Abstract
Climate	change,	a	result	of	global	warming	has	elevated	global	awareness.	Countries	around	the	world	have	
recognized	 the	 importance	and	have	signed	 the	convention	on	climate	change	 (United	Nations	Framework	
Convention	on	Climate	Change:	UNFCCC)	together	to	solve	the	problem	of	global	warming. After	the	original	
signing	there	were	more	deals	such	as	the	Kyoto	Protocol	to	cooperate	in	reducing	greenhouse	gases	and	to	
have	a	legal	effect	within	the	year	2555	throughout	the	world	to	reduce	emissions	by	the	year	2533.	Thailand	
has	been	placed	as	a	country	that	does	not	need	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	from	both	industry	and	
agriculture.	Thailand	can	execute	a	program	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	by	countries	that	are	arranged	
in	groups	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	and	can	buy	emission	reduction	credits	from	Thailand	into	the	
country	themselves	through	the	carbon	market.
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บทนำา
ปจัจบุนัโลกกำาลงัประสบปญัหาการเปลีย่นแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศ	 (Climate	 Change)	 เนื่องจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ก๊าซเรือน

กระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น	 และนำาไปสู่ปรากฏการณ์ที่

เรียกว่าสภาวะเรือนกระจก	 (Greenhouse	 Effect)	 หรือ	

ภาวะโลกรอ้น	(Global	Warming)	แสดงใน	Figure	1	ภาวะ

ดงักลา่วไดท้ำาใหอุ้ณหภมูโิดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึนอยา่งตอ่

เนือ่ง	จงึมผีลกระทบตอ่การดำารงชีพของสิง่มชีีวติทกุชนดิ

รวมทั้งมนุษย์	และมีผลต่อความหลากหลายทางชีววิทยา

ตามธรรมชาติ	 พื้นที่บางแห่งอาจกลายเป็นทะเลทราย	

ในขณะเดียวกันอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนได้ทำาให้เกิดการละลาย

ของน้ำาแข็งขั้วโลก	ส่งผลให้ปริมาณน้ำาในทะเลสูงขึ้น	และ

ทำาใหพ้ื้นทีบ่างแหง่อาจประสบปญัหาน้ำาท่วมจนกระทัง่จม

หายไปในทะเล	คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Intergovernmental	Panel	

on	Climate	Change)1	คาดวา่ในศตวรรษที่	21	นี้	โลกจะมี

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	1.4	-	5.8	องศาเซลเซียส	ระดับ

น้ำาทะเลจะเพิ่มขึ้น	0.09	–	0.88	เมตร	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ

อุณหภูมแิละระดบัน้ำาทะเลน้ี	สามารถทำาใหเ้กิดน้ำาทว่มเกาะ

ตา่งๆ	ทำาลายแนวปะการงั	และมผีลใหเ้กดิการละลายของ

ภเูขาน้ำาแขง็ในแถบขัว้โลกเหนอืและใตไ้ด	้อกีทัง้อาจทำาให้

เศษหนึ่งส่วนสี่ของสายพันธุ์สัตว์และพืชเกือบสูญพันธุ์ได้

ก่อนปี	2050	นักเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำาของ

โลก2	ได้ประมาณการว่า	หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจะสร้างความ

เสียหายถึง	 1	 ใน	 5	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ของทั้งโลก	 มากกว่าความเสียหายจากวิกฤตทางการ

เงินมาก	 ความรุนแรงของผลกระทบจากสภาวะดังกล่าว	

ทำาให้ประเทศต่างๆ	ได้มีความพยายามร่วมกันที่จะแก้ไข

ปัญหา	 โดยในปี	พ.ศ.	2535	ประเทศต่างๆ	ได้จัดทำาข้อ

ตกลงที่เรียกว่า	อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	on	

Climate	 Change:	 UNFCCC)3	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดและรักษาระดับก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	Gas)	

ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาวะอากาศของโลก	

ภายใตอ้นสุญัญาฉบบันีไ้ดม้กีารแบง่กลุม่ประเทศภาคี

ออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่	ได้แก่	1)	Annex	1	คือ	กลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้วในกลุ่ม	OECD	(Organization	for	Economic	

Co-Operation	and	Development)	และประเทศที่อยู่ใน

ชว่งเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิ	(Economic	in	Transition:	

EIT)	 ในยุโรปตะวันออก	 ยุโรปกลาง	 และรัสเซีย4	 และ	 2)	

Figure 1	Greenhouse	Effect

ที่มา : http://www.global-greenhouse-warming.com/	

effect-green-house.html.	ปี	พ.ศ.	2553	

Non-Annex	 1	 คือ	 กลุ่มประเทศภาคีที่เหลือ	 โดยเกือบ

ทั้งหมดเป็นประเทศที่กำาลังพัฒนา	ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลัก

ดนัใหป้ระเทศพฒันาแลว้ซึง่มสีดัสว่นการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกสูงกว่าประเทศกำาลังพัฒนาเป็นผู้นำาในการลดการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก	ปจัจบุนัมปีระเทศสมาชกิทัง้สิน้	191	

ประเทศ	อยูใ่นกลุม่	Annex	1	จำานวน	41	ประเทศ	และกลุม่	

Non-Annex	1	จำานวน	150	ประเทศรวมถึงประเทศไทย

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้	อย่างไรก็ตาม	อนุสัญญาฯ	ฉบับนี้มี

ผลบังคับใช้ทางกฎหมาย	 การลดก๊าซเรือนกระจกจึงขึ้น

อยู่กับความสมัครใจของประเทศภาคี	 ในปี	 พ.ศ.	 2540	

จึงได้มีการทำาข้อตกลงเพิ่มเติมได้แก่	 พิธีสารเกียวโต	

(Kyoto	Protocol)	ซ่ึงมผีลบงัคบัทางกฎหมายโดยกำาหนด

ให้ภายในปี	พ.ศ.	2555	กลุ่มประเทศ	Annex	15,6	จะต้อง

ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ย

ละ	 5.2	 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี	 พ.ศ.	

2533	โดยแต่ละประเทศในกลุ่มนี้จะถูกกำาหนดเป้าหมาย

ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่

ต่างกัน	ขึ้นอยู่กับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

แตล่ะประเทศ7	เช่น	ประเทศญีปุ่่นและประชาคมยโุรป	จะ

ตอ้งลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากปฐีาน	พ.ศ.	

2533	รอ้ยละ	6	และ	8	ตามลำาดบั	นอกจากนีป้ระเทศเหลา่

นี้จะต้องส่งรายงานแห่งชาติเกี่ยวกับการดำาเนินงานลด

ก๊าซเรือนกระจก	 (National	 Inventories)	 และให้ความ

สนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีแก่ประเทศใน

กลุ่ม	Non-Annex	1	ด้วย	ในพิธีสารเกียวโตนั้นได้ระบุไว้

เฉพาะกา๊ซทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนษุย	์(Anthropogenic	

green-	house	gas	emission)	เท่านั้น	ซึ่งมีอยู่	6	ชนิดดัง

แสดงใน	Figure	2	ได้แก่	
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Figure 2	Anthropogenic	greenhouse	gas	emissions

ทีม่า: http://www.indiana.edu	/~geol105b/1425chap7.

htm.	ปี	พ.ศ.	2553

	 1)	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	dioxide:	

CO2)	 เกิดจากการเผาไหม้ในหลายรูปแบบ	 เช่น	 การใช้

น้ำามันเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม	 ในรถยนต์	 ใน

การหุงต้ม 	การเผาป่า	เพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัย	หรือทำาการ

เกษตร	หรือเผาหญ้าเผาฟางหลังการเก็บเกี่ยว  	 การทำา

ปศุสัตว์	การเลี้ยงสัตว์	การทำาฟาร์ม

	 2)	กา๊ซมเีทน	(Methane:	CH4)	เกดิจากการยอ่ย

สลายของซากสิ่งมีชีวิต	ทั้งพืชและสัตว์	เช่น 	จากกทำานา

ขา้ว	หรอืพชืทีข่งัน้ำา	และปศสุตัว	์(เลีย้งสตัวข์นาดใหญเ่ป็น

ฟาร์ม) 	การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ 	การใช้งานโดย

มีการเผาไหม้ของถ่านหิน	น้ำามัน	ก๊าซธรรมชาติ

	 3)	ก๊าซไนตรัสออกไซด์	(Nitrous	oxide:	N20)

เกดิจากการยอ่ยสลายของซากพชืซากสตัว	์โดยแบคทเีรยี

ท่ีใชก้รดไนตรกิเปน็ขบวนการผลติ	เชน่ในอตุสาหกรรมผลติ

เส้นใยในลอน	อุตสาหกรรมเคมี	อุตสาหกรรมพลาสติก

	 4)	ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	(High-fructose	

corn	 syrup:	 HFCS)	 HFCs	 ถูกใช้เป็นตัวทำาความเย็น	

(ทั้งเพื่อการ	ค้าและใช้ในครัวเรือน)	ใช้สำาหรับเครื่องปรับ

อากาศ	(ในบ้าน	รถ	สำานักงาน	ฯลฯ)	นอกจากนี้ยังใช้เป็น

สารขยายตัวของโฟม	 ตัวทำาละลาย	 สารสำาหรับการดับ

เพลิง	และตัวเร่งละอองของเหลว	(แอโรซอล)

	 5)	 ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	 (Per	 fluorocar	

bons:	PFCs)	PFCs	เปน็กา๊ซเรอืนกระจกทีม่ศีกัยภาพใน

การทำาให้โลกรอ้นมากกวา่คาร์บอนไดออกไซต์	5,700	ถงึ	

10,000	เท่า	(ขึ้นอยู่กับประเภท)	และมีอายุในบรรยากาศ

สงูสดุ	50,000	ป	ีPFCs	เปน็ผลติผลพลอยได้ของการหลอม

อะลมูเินยีม	นอกจากนีย้งัใช้ในการผลติสารกึง่ตวันำาไฟฟา้	

(เซมคิอนดกัเตอร)์	และใชแ้ทน	สารเคมทีีท่ำาลายชัน้โอโซน

ต่างๆ	การปล่อย	PFCs	เกิดขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับ	HFCs	

อย่างไรกต็ามการที	่PFCs	มศัีกยภาพทีท่ำาให้โลกรอ้นมาก	

	 6)	 ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	 (Sulphur	

Hexa	 Fluoride:	 SF6)	 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	 เป็นก๊าซ

เรือนกระจกทีม่ศีกัยภาพในการทำาใหเ้กดิโลกร้อนมากทีส่ดุ

จากการประเมนิของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(IPCC)	โดยมศีกัยภาพ

มากกวา่คารบ์อนไดออกไซดถ์งึ	23,900	เทา่	และมอีายใุน

บรรยากาศ	3,200	ป	ีก๊าซน้ีถูกนำาไปใช้ในดา้นตา่งๆ	ไดแ้ก	่

ในรองเท้าไนกี้แอร์	 (Nike	Air)	ยางรถยนต์	ฉนวนไฟฟ้า	

การผลิตสารกึ่งตัวนำาไฟฟ้า	 (เซมิคอนดักเตอร์)	 และใน

อุตสาหกรรมแมกนีเซียม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 
	 จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ	 ประเทศ

ในกลุม่	Annex	1	ซ่ึงมพีนัธะในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจก	 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก8	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	

ลดลงจากปี	พ.ศ.	2533	ร้อยละ	2.8	เหลือ	18.2	พันล้าน

ตัน	 เนื่องจากประเทศกลุ่ม	 EIT	 ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ถึงร้อยละ	35.2	ขณะที่ประเทศ	อุต-	สาหกรรม

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นร้อยละ11.0	 อย่างไรก็ดี	

เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้องลดภายใต้พิธี

สารเกยีวโตพบวา่ประเทศในกลุม่นีย้งัตอ้งลดปรมิาณการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอกีถงึรอ้ยละ	2.4	และเมือ่เทยีบกบั

ระยะเวลาที่เหลือจะเห็นได้ว่า	 ประเทศเหล่านี้ยังมีภาระ

อีกมากในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 นอกจากนี้

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ	ในปี	พ.ศ.	2547	ทั่วโลก

มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มีสัดส่วน

มากที่สุดในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกสูงถึง	27.8	พันล้าน

ตัน	 ประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดคือ	

สหรัฐอเมริกา	คิดเป็นร้อยละ	 22	ของปริมาณการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก	 รองลงมาคือ	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	และรัสเซีย	คิดเป็นร้อยละ	18	และ	6	ตาม

ลำาดับ	ทั้งนี้	องค์การสหประชาชาติคาดว่า	การปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ะขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่งตามการเจรญิ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ	โดยประเทศทีพ่ฒันาแลว้มสีดัสว่นใน

การปลอ่ยลดลง	ขณะทีป่ระเทศกำาลงัพฒันาจะมกีารปลอ่ย

เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย	

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้จงึไดพ้ยายามผลกัดนัใหป้ระเทศกำาลงั

พัฒนาควบคุมการปล่อยคาร์บอนในอนาคต	 ส่วนข้อมูล

ขององค์กรอื่นๆ	ที่ให้ความสนใจในเรื่อง	สิ่งแวดล้อมโลก	

ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มการขยายตัวของปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนาเช่น
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เดียวกับองค์การสหประชาชาติ	 เช่น	 จากการประมาณ

การของ	 Netherlands	 Environmental	 Assessment	

Agency9	 ในปีพ.ศ.2550	 ปรากฏว่าทั่วโลกมีการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้รอ้ยละ	3	ตามการเพิม่ขึน้ของ

ประชากรโลกและการยายตวัทางเศรษฐกิจโดยสาธารณรฐั

ประชาชนจนีมีการปล่อยคาร์บอนได	ออกไซดค์ดิเปน็รอ้ย

ละ	24	ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่ว

โลกรองลงมาคือ	สหรัฐอเมริการ้อยละ	21	กลุ่มประชาคม

ยุโรป	15	ประเทศ	ร้อยละ	12	อินเดียร้อยละ	8	และรัสเซีย

ร้อยละ	6	เป็นต้น10

คาร์บอนเครดิตคืออะไร 

 คาร์บอนเครดิต	 คือ	 กรรมสิทธ์ิในปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ลดได้ภายใต้พิธีสารเกียวโต	 ทั้งที่เกิดจาก

กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (ET)	

กลไกการดำาเนินการร่วมกัน	 (JI)	 และกลไกการพัฒนาที่

สะอาด	(Clean	Development	Mechanism:	CDM)	การ

ซือ้ขายคารบ์อนเครดิตจะทำาในลักษณะท่ีเรยีกวา่	Cap	and	

Trade	นั่นคือ	ประเทศหรือผู้ผลิตรายใดมีปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมากหรอืนอ้ยกวา่โควตาการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

สุทธิที่ได้รับ	ประเทศหรือผู้ผลิตรายดังกล่าวก็จะสามารถ

ทำาการซ้ือหรือขายคาร์บอนเครดิตกับประเทศหรือผู้ผลิ

ตอื่นๆ	ได้	

	 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้น	 ทำาในตลาด

ที่เรียกว่าตลาดคาร์บอน	 (Carbon	 Market)	 คาร์บอน

เครดิตที่มีการซื้อขายกันนี้จะถูกนำาไปหักจากบัญชีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 ผู้ซ้ือ	 และหักจาก

บัญชีปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศผู้ขาย	

ทั้งนี้	 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะคำานวณในหน่วยของ	

Carbon	Dioxide	Equivalent	(CO2e)	ซึ่งเป็นการแปลง

ค่าก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดจากศักยภาพในการทำาให้

โลกร้อน(Global	Warming	Potential:	GWP)	โดยเทียบ

กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด

จะมีสัดส่วนในการแปลงค่าไม่เท่ากัน	 ดังแสดงใน	 Table	

1	เช่น	ก๊าซมีเทนมีค่า	GWP	เท่ากับ	21	CO2e	แสดงว่า	

การลดการปลอ่ยกา๊ซมเีทน	1	ตนั	จะเทยีบเทา่การลดการ

ปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์	21	ตัน	โดยในเอกสารนีจ้ะ

ใช้หน่วย	“1	ตันคาร์บอน”	แทน	“1	ตัน	CO2e”

Table 1	Shows	the	proportion	of	greenhouse	gas

Greenhouse

gas

Global	warming	

potential	(GWP)

1.	 CO
2

1

2.	 CH
4

21

3.	 N
2
O 310

4.	 HFCS 140-117,300

5.	 PFCS 65,000-9,200

6.	 SF
6

23,900

ที่มา:	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.ปี	พ.ศ.

	2553	

ใครคือผู้ซื้อคาร์บอนในตลาดคาร์บอน 
ในตลาดคาร์บอนเครดิตจะมีผู้ซื้อหลักอยู่	3	ประเภท	

ได้แก่	

1.	 รัฐบาลของประเทศในกลุ่ม	 Annex	 1	 ที่ต้อง

ดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปลอ่ย	

กา๊ซเรอืนกระจก	เชน่	องักฤษ	ญีปุ่น่	เยอรมน	ีและเดนมารก์	

รัฐบาลของประเทศเหล่านี้จะจัดสรรงบประมาณและมอบ

หมายให้หน่วยงานของรัฐไปดำาเนินการ	

2.	กองทุนคาร์บอน	(Carbon	Fund)	เป็นกองทุน

ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของรฐับาลหรอืกลุม่บรษิทัเอกชน

เพือ่รบัซือ้ปรมิาณการลดกา๊ซเรอืนกระจก	เชน่	ธนาคารโลก	

เป็นผู้จัดการ	 Prototype	 Carbon	 Fund,	 Community	

Development	Carbon	Fund,	Bio	Carbon	Fund	-	The	

Netherlands	European	Carbon	Facility	-	Italian	Carbon	

Fund	-	Danish	Carbon	Fund	-	Japan	Carbon	Finance	

ทีเ่กดิจากการรวบรวมเงนิทนุจากบรษิทัเอกชนตา่งๆ	ของ

ประเทศญี่ปุ่นมาบริหารจัดการ	ทั้งนี้	 นักวิเคราะห์ในต่าง

ประเทศประมาณการวา่	ในป	ีพ.ศ.	2550	มมีลูคา่การลงทนุ

ในกองทนุคารบ์อนสงูถงึ	9.5	พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	และ

จะเพิ่มเป็น	13.8	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	พ.ศ.	2551

3.	Carbon	Broker	 เป็นนายหน้ารับซื้อคาร์บอน

เครดิตเพื่อนำาไปขายให้กับบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลของ

ประเทศในกลุ่ม	 Annex	 1	 ทำางานในลักษณะเดียวกัน

กับ	Broker	ของตลาดหุ้น	เช่น	Asia	Carbon	Exchange	

(ประเทศสิงคโปร์)	 ที่เปิดให้มีการประมูล	 Certificated	

Emission	 Reductions:	 CERs	 และคิดค่านายหน้า
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ร้อยละ	2	ของรายได้จากการขาย	CERs	หรือ	Traditional	

Finance	Service	(ประเทศองักฤษ)	และ	Trading	Emission	

PLC	(ประเทศอังกฤษ)	เป็นต้น	

กลไกพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM) 

เนือ่งจากประเทศไทยได้ถกูจดัให้อยู่ในประเทศท่ีไมจ่ำาเปน็

ตอ้งลดการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม	แตส่ามารถดำาเนนิโครงการเพือ่ลดการปลด

ปลอ่ยจากภาคดงักลา่ว	โดยปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกท่ีลดได	้

เช่น	ก๊าซคาร์บอนได	ออกไซด์หรือก๊าซมีเทนนั้นสามารถ

ขายใหก้บัประเทศทีถ่กูบงัคบัใหล้ดกา๊ซเรอืนกระจกตามพธีิ

สารเกียวโต	 โดยประเทศเหล่าน้ันสามารถมาซ้ือปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยได้เพื่อไปเป็นเครดิตของ

ประเทศตนเอง	 โดยผ่านกระบวนการทางตลาดคาร์บอน	

การดำาเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	นั้นมี	2	วิธีคือ	วิธี

แรก	คือ	กระบวนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากภาคตา่ง	ๆ 	เชน่	ภาคอตุสาหกรรม	วธิทีีส่องคอื	การใช้

ธรรมชาติดูดกักเก็บก๊าซในอากาศ	โดยคุณสมบัติของป่า

ไมแ้ละยงัสามารถใช้ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีป่า่

ไม้ดูดมาหรือกักเก็บ	นำามาคำานวณเป็นเครดิตได้อีกด้วย	

ตลาดคาร์บอนในต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน	2	กลุ่ม

ใหญ่	คือ	

กลุม่แรก	เปน็ตลาดคารบ์อนทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ดำาเนิน

การภายใต้พธิสีารเกยีวโตหรอืทีเ่รยีกวา่	ตลาดแบบทางการ	

เปน็ตลาดคารบ์อนทีม่ตีวับทกฎหมายภายในประเทศกำากบั

ดูแล	(Regulated	Market)	เช่น	ตลาดคาร์บอนในสหภาพ

ยุโรป	 (EU	 ETS)	 ตลาดคาร์บอนภายใต้โครงการ	 CDM	

(Certificated	Emission	Reductions:	CERs)	เปน็ตน้	ตลาด

คาร์บอนเหล่านี้มีการซื้อขาย	“คาร์บอนเครดิต”	เนื่องจาก

มีการกำาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศท่ีมีพันธกรณปีระเทศทีต่อ้งลดการปล่อยก๊าซตาม

พนัธกรณสีามารถซือ้คารบ์อนเครดติไปเพือ่ชดเชยกบัการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศตน	สำาหรบัประเทศไทย

ก็มีส่วนดำาเนินการในเรื่องการค้า	(Certificated	Emission	

Reductions:	CERs)	ภายใต้โครงการCDM	ข้อมูล

ล่าสุดในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2551	โครงการ	CDM	

ที่	 คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ของไทยพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบและออกหนงัสอืรบัรอง

โครงการแล้วมี	27	โครงการ

กลุม่สอง	เปน็ตลาดคารบ์อนแบบสมคัรใจ	(Voluntary	

Emission	Reductions:	VERs)	ทีเ่กดิขึน้โดยความรว่มมอื

ระหวา่งผูป้ระกอบการ	เริม่ขึน้ประมาณป	ีค.ศ.1989	และมี

การเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี	ค.ศ.2002	เป็นต้นมา	

ตลาดคาร์บอนฯประเภทนี้อาจจะมีการซื้อขาย	 “Carbon	

Credit”	หรือ	“Carbon	Offset”	กไ็ด	้ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัประเภท

ของตลาด	 (Carbon	Offset	หมายถึง	ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่จะต้องลดลงในแหล่งอ่ืน	 เพ่ือชดเชยให้เท่ากับ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในกระบวนการ

ผลิตในโรงงานหรือบริษัท	หรือกล่าวได้ว่า	Carbon	offset	

นี้	จะทำาให้เกิด	Carbon	neutral	สำาหรับผู้ซื้อ	

Carbon	offset)	

ตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจยังสามารถจำาแนก

ออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	ประเภทแรก	 ตลาดที่มีการกำา	

หนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(หรือ	Cap-and-

Trade	System)	เชน่	ตลาดคารบ์อนทีจ่ดัการโดย	Chicago	

Climate	Exchange	(CCX)	ซึ่งถือว่าในขณะนี้เป็นตลาด

เดียวที่เป็นตลาดสมัครใจแบบควบคุมปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	ประเภทที่สอง	 เป็นตลาดที่มีการตกลง

ซือ้ขายแบบทวภิาครีะหวา่งผูซ้ือ้กับผูข้าย	โดยอาจซือ้ขาย

กันโดยตรงหรือผ่านระบบนายหน้าก็ได้	

การพิจารณาให้คำารับรองโครงการตามกล ไกการ

พัฒนาที่สะอาด

จากหลักเกณฑ์การดำาเนินโครงการตามกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด	 (Clean	 Development	 Mechanism	 :	

CDM)	ภายใต้พิธีสารเกียวโต	ที่ระบุให้โครงการที่ดำาเนิน

การจะตอ้งมสีว่นชว่ยในการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ

เจ้าบ้าน	ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการ	CDM	จะต้องดำาเนินการ

เพื่อขอหนังสือให้คำารับรองโครงการว่าเป็นโครงการตาม

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	 (Letter	 of	 Approval:	 LoA)	

จากหน่วยงานกลางประสานการดำาเนินงานตามกลไก

การพัฒนาที่สะอาด	 (Designated	National	Authority	 :	

DNA)	ของประเทศเจ้าบ้านที่โครงการ	CDM	ตั้งอยู่	เพื่อ

ยนืยนัวา่โครงการทีเ่สนอนัน้	เปน็โครงการทีด่ำาเนนิการโดย

สมัครใจ	และมีสว่นช่วยในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	โดย	LoA	

เปน็เอกสารหนึง่ทีน่ำาไปใชป้ระกอบการขอขึน้ทะเบยีนเปน็

โครงการ	CDM	ที่คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด	(CDM	Executive	Board	:	CDM	EB)	สำาหรับ

ประเทศไทย	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก:	

อบก	(องค์การมหาชน)	ในฐานะ	DNA	ของประเทศไทย	

ทำาหน้าที่ในการพิจารณาให้คำารับรองโครงการ	 CDM	

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	

Development	Criteria:	SDC)	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
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การพิจารณาใหค้ำารบัรองโครงการตามกลไกการพฒันาที่

สะอาด	โดยโครงการทีจ่ะไดร้บัการรับรองว่าเปน็โครงการ

ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้น	จะต้องผ่านหลักเกณฑ์

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่	อบก.กำาหนดขึ้น

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นวา่ตลาดซือ้ขายคารบ์อนนัน้

แบ่งออกได้	2	ประเภท	คือ	ตลาดแบบทางการ	(CERs)	

และตลาดแบบสมคัรใจ	(VERs)	สำาหรบัตลาดแบบทางการ	

การซือ้ขายคารบ์อนเครดติในประเทศไทยเกดิขึน้ในลักษณะ

ของการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิต	 (เจ้าของโครงการ	

CDM)	 และผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศจะ

เข้ามาร่วมลงทุนในการดำาเนินโครงการ	CDM	และรับซื้อ	

CERs	ภายหลังจากได้รับการจดทะเบียนกับ	UNFCCC	

แล้ว	 เช่นกรณีของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบของ

บริษัท	 เอ.ที.	 ไบโอพาวเวอร์	จำากัด	และโครงการ	Korat	

Waste	to	Energy	เป็นต้น	โดยในกรณีของโครงการผลิต

ไฟฟา้จากแกลบ	ผูร้บัซือ้	CERs	เปน็บรษิทัญีปุ่น่	และกรณี

ของโครงการ	Korat	Waste	to	Energy	ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกทีล่ดไดท้ีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้	เทา่กบั	714,546	ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2546	

–	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2550)	ผู้รับซื้อเป็นบริษัทในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ข้อมูล	ณ	วันที่ 30 ธันวาคม	พ.ศ.	255311	

มีโครงการที่ได้รับหนังสือให้คำารับรองโครงการ	(Letter	of	

Approval:	LoA)	จากประเทศไทยแลว้จำานวน	125	โครงการ	

คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	 8,003,040	 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	

ส่วนตลาดแบบสมัครใจนั้น	ตลาดซื้อขายที่สำาคัญ

คือ	Chicago	Climate	Exchange:	CCX	แต่ราคาซื้อขาย

ของตลาดสมัครใจ	 ยังต่ำากว่าตลาดแบบทางการอยู่มาก	

เนือ่งจากมาตรฐานการรบัรองคารบ์อนเครดติ	มคีวามเขม้

งวดนอ้ยกว่าตลาดแบบทางการ	ประตทูีเ่ปดิกวา้งมากขึน้

ของตลาดคารบ์อนแบบสมคัรใจ	อาจชกัจงูใจทกุฝา่ยใหเ้ขา้

มามีบทบาทในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น	หาก

คาดหวงัจากนกัลงทนุในตลาดคารบ์อนแบบทางการเพียง

อยา่งเดยีวกอ็าจไมม่ากพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

คารบ์อนเครดติแบบสมคัรใจ	ดงึตลาดคารบ์อนสูช่มุชนใน

ชนบท	หากมกีารจดัการทีด่จีะสามารถสรา้งการมสีว่นรว่ม

ของกลุ่มคนจำานวนมากเชือ่มตอ่ใหเ้กดิการทำางานรว่มกนั

ระหวา่งชมุชนคนปลกูปา่หรอืเกษตรกรกบักลุม่นกัวชิาการ

ทีต่อ้งเขา้มาชว่ยจดัการเร่ืองยุง่ยากของการจดัทำาเอกสาร

กระบวนการซือ้ขายหรอืใหค้วามชว่ย	เหลอืดา้นเทคนคิใน

การคดิคำานวณปรมิาณการดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ของต้นไม้	 รวมถึงการเรียกร้องและกระตุ้นบทบาทของ

บริษัทและผู้ประกอบการ	 ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการลด

กา๊ซเรอืนกระจกโดยการซ้ือคารบ์อนเครดติจากเกษตรกร

และคนปลูกป่า	

ทางด้านตลาดสมัครใจในปัจจุบัน	 ยังมีสัดส่วนที่

นอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตลาดคารบ์อนตามพนัธกรณขีอง

พิธสีารเกียวโต	(ในป	ีพ.ศ.	2543	คิดเปน็ร้อยละ	1.42	ของ

ตลาดคาร์บอนทั้งหมด	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	2.18	ในปี	

พ.ศ.	2544)	อยา่งไรกด็	ีความตอ้งการซือ้ในตลาดคารบ์อน

แบบสมัครใจก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ	(ปริมาณการซื้อขาย

ในปี	พ.ศ.	2544	มีมากกว่า	2	เท่าของปี	พ.ศ.	2543)	เป็น

ที่คาดกันว่า	ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะเติบโต

ในชว่งป	ีพ.ศ.	2553-2554	เปน็จำานวน	400-500	MtCO2e	

ดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหต้ลาดคารบ์อนแบบสมคัรใจกลายเปน็ที่

สนใจของบุคคลทั่วไป	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ที่ผ่าน

มาประเทศไทยยังไม่มีโครงการคาร์บอนเครดิตด้านป่า

ไม้ด้วยเหตุผลหลายประการ	 จึงได้มีการจัดทำาโครงการ

นำารอ่งเพือ่ศกึษาวจิยัคารบ์อนเครดติปา่ไมสู้ต่ลาดสมคัรใจ

โครงการแรกของประเทศไทย	โดยมคีณะนกัวจิยัจากคณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	นำาโดย	อาจารย์	

ดร.	อุษา	กลิ่นหอม	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เป็นผู้ริเริ่มโครงการวิจัยขึ้นใน

กลางปี	พ.ศ.	2547	และภายหลังได้ลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัย

แห่งรัฐมิชิแกน	ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำานักงานคณะ

กรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช)	เพือ่ศึกษาและตรวจวดัคารบ์อน

ในป่าแบบวนเกษตรโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำาคาร์บอน

ทีต่รวจวดัไดจ้ากกลุม่เกษตรทีเ่ขา้รว่มโครงการเขา้สูต่ลาด

การซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจ	(VERs)	สำาหรับ

โครงการนำาร่องได้ศึกษาและตรวจวัดคาร์บอนของต้นสัก	

โดยมพีืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน	คอื	กลุม่เกษตรกรเครือข่ายชุมชนอนิแปง	5	จังหวดั

คือ	สกลนคร	นครพนม	กาฬสินธุ์	อุดรธานี	และมุกดาหาร	

กลุ่มเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำาภู	 ปัจจุบันมีเกษตรกร

เขา้รว่มโครงการกวา่	4	พนัครอบครวั	โดยในปลายป	ีพ.ศ.

2553	น้ีจะเร่ิมขายคาร์บอนเครดติของกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้า

ร่วมโครงการในตลาดสมัครใจ	(VERs)	ที่ตลาด	Chicago	

Climate	Exchange:	CCX	ประเทศสหรฐัอเมรกิาผา่นทาง

คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	และภาควิชา

วนศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน
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สรุป
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาที่ประเทศ	ต่างๆ	

ทัว่โลกไดใ้หค้วามสำาคญั	พธิสีารเกยีวโตเปน็อกีพนัธกรณี

หนึง่ทีป่ระเทศสว่นใหญไ่ดร้ว่มกนัสรา้งใหเ้กดิขึน้เพือ่การ

แกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น	คารบ์อนเครดติทีเ่กดิขึน้ภายใต้

พิธีสารเกียวโตจึงกลายเป็นธุรกิจทางการเงินที่ถูกใช้เป็น

เครือ่งมอืในการผลกัดนัใหป้ระเทศตา่งๆ	ลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรอืนกระจกอนัเปน็สาเหตขุองภาวะโลกรอ้น	สง่ผลใหก้าร

คา้คารบ์อนเครดติกลายเปน็แหลง่รายไดใ้นจำานวนไมน่อ้ย

ให้แกป่ระเทศผูผ้ลติ	และทำาใหเ้กดิการถา่ยทอดเทคโนโลยี

จากประเทศพฒันาแลว้ทีม่คีวามก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยี

สะอาดไปสู่ประเทศกำาลงัพฒันาทีย่งัขาดแคลนการพฒันา

เทคโนโลยีในด้านนี้	ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ให้

สตัยาบนัภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต	ในฐานะทีเ่ปน็ประเทศกำาลงั

พฒันาจงึไมถ่กูกำาหนดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก	

และสามารถพัฒนาโครงการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก

ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด	CDM	เพื่อขายคาร์บอน

เครดติให้แกผู่ท้ีต้่องการซือ้คารบ์อนเครดติเพือ่นำาไปหกัลบ

กบัปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีต่นเองปล่อย(โครงการ	CDM	

สว่นใหญม่าจากภาคอตุสาหกรรม)	ปจัจบุนัไทยมโีครงการ	

CDM	ที่สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้แล้ว	2	โครงการ12 

ซึ่งถือได้ว่ายังมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบการผลิตคาร์บอน

เครดิตประเภท	CERs	ของโลกที่มีจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่	

หรือเทียบกับปริมาณความต้องการคาร์บอนเครดิตของ

โลกที่เพิ่มขึ้น	จากการที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ทันเวลาตามที่พิธีสารเกียวโต

ได้กำาหนดไว้	 และผู้ซื้ออื่นๆ	ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกโดยความสมัครใจอันเป็นการแสดงถึงความ

รับผิดชอบที่มีต่อสังคม สาเหตุที่ไทยมีการผลิต	 CERs	

น้อย	แมไ้ทยจะมอีตุสาหกรรมหลายสาขาท่ีสามารถพฒันา

โครงการ	CDM	ได้	ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร	

หรอือตุสาหกรรมทางดา้นพลงังาน	และอตุสาหกรรมอืน่ๆ	

ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำานวนมาก	เนื่องจาก

การทำาโครงการ	CDM	นัน้ตอ้งอาศยัเงนิลงทนุสงูและในการ

ซือ้ขาย	CERs	เองกย็งัมคีวามไมแ่นน่อนหลายดา้นนัน่เอง 

กลา่วโดยสรปุ	กคื็อธรุกิจคาร์บอนเครดติ	เป็นกลไกทีต่อบ

สนองตอ่ปญัหาสิง่แวดลอ้มโลกผา่นกลไกทีม่แีรงจงูใจดว้ย

ผลตอบ	แทนทางการเงิน	โดยกลไก	CDM	ซึ่งมีส่วนช่วย

สนับ	สนุนประเทศกำาลังพัฒนาให้มีความตื่นตัวในปัญหา

ภาวะโลกร้อน	และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ใน

ส่วนของภาคธุรกิจ	การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เพียง

แตจ่ะไดผ้ลตอบแทนทางการเงนิเทา่นัน้หากแต่ยังเปน็การ

แสดงถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององค	์กร	(Corporate	

Social	Responsibility:	CSR)และเสริมสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีขององค์กรในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อน.
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