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ปั ญ หาโลกร้ อ นในปั จ จุ บั น (Global warming) เกิ ด จากการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด จาก
การกระทาของมนุษย์ ในชั้นบรรยากาศเมื่อมีการสะสมของก๊าซเหล่านี้เป็นจานวนมากจะก่อให้เกิดการกักเก็บ
ความร้ อ นจากรั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย์ ที่เ รี ย กว่า “ภาวะเรื อ นกระจก (Greenhouse effect) ซึ่ ง ท าให้ ส ภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากปกติได้และอาจส่งผลต่อความผิดปกติของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ
บนโลกที่เราอาศัยอยู่ได้
ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงมีการทาอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
และในภายหลังได้มีการทาข้อตกลงเพิ่มเติมได้แก่ พิธีสารเกี ยวโต (Kyoto Protocol) เพื่อให้ความร่วมมือใน
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีผลบังคับทางกฎหมาย ในพิธีสารเกียวโตได้กาหนดกลไกเพื่อช่วยลดภาระที่
เกิ ด จากการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไว้ 3 กลไก ได้ แ ก่
1) การอนุญาตให้ประเทศในกลุ่มที่ถู กกาหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Annex 1) 2) การอนุญาตให้กลุ่ม
Annex 1 ร่วมลงทุนกับประเทศที่เหลือดาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนาปริมาณก๊าซที่ลด
ได้จากโครงการดังกล่าวมารวมกับบัญชีลดการปล่อยก๊าซได้ และ 3) การอนุญาตให้ประเทศในกลุ่ม Annex 1
ร่วมลงทุนกับประเทศที่เหลือดาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซ และนาปริมาณก๊าซที่ลดได้มารวมกับบัญชีลด
การปล่อยก๊าซได้เช่นเดียวกับกลไกที่ 2 กลไกดังกล่าวได้ทาให้เกิดการซื้อขายกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้ ซึ่งเรียกเป็นการทั่วไปว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่ง คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ
สิ่ งที่จ ะต้องจั ด ให้ มี ขึ้น เพื่ อ ทดแทนการปล่ อยก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์แ ละก๊า ซอื่น ๆ ที่ก่อให้ เ กิดสภาวะ
เรื อนกระจก (Green House Gas: GHG) ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ก๊าชไฮโดรฟูโ อคาร์ บ อน
ก๊าชเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าชซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน (Global
Warming) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญน้ามันดิบ (Fossil Fuel) ให้เป็นพลังงานในการแปรรูปสิ น ค้า
อุตสาหกรรม หรือขับเคลื่อนยานยนต์ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ฯลฯ ดังนั้น "คาร์บอนเครดิต"
จึงหมายถึง ก๊าซที่เป็นตัวทาให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่าง ๆ ที่แต่ละโรงงานสามารถลดได้ จะถูกตีราคาเป็นเงิน
ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว (เมทินี อารีย์, 2554) และในที่สุดได้ทาให้เกิดตลาดใหม่
ที่เรียกว่า “ตลาดคาร์บอน”หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market) ที่เริ่มจากแนวคิดในการใช้กลไก
ตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกาหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสาหรับ
การซื้อขายได้ จึงทาให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ขึ้น รวมทั้งยังทาให้เกิดการกาหนดราคาของคาร์บอนเครดิต
ด้วย ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วกลไกการตลาดดังกล่าวจะเป็นการทาให้ต้นทุนของการลดปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจกต่าที่สุด (เมทินี อารีย์, 2554) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ร่วมให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโต
ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากประเทศ
ไทยดาเนินการลดการปล่อยก๊าซโดยจัดทาในรูปแบบของโครงการภายใต้กลไกที่ 3 ก็จะสามารถขายคาร์บอน
เครดิตที่ได้รับการจดทะเบียนจาก UNFCCC ให้กับประเทศอื่นหรือในตลาดคาร์บอนได้และจะก่อให้เกิดประโยชน์
ตามมาอีกหลาย ๆ ด้าน โดยการดาเนินการโครงการต่าง ๆ จะมีหน่วยงานที่ มีชื่อว่า “องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศไทย (ทศพร พงษ์กลาง, 2554)
สาหรับในประเทศไทยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรัก ษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่ งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2544) และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
โดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีเหตุผลในการประกาศใช้ดังนี้
1. เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญั ติส่ งเสริ มและรั ก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 ดังนี้
1) ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
2) จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
3) กาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิด การประสานงาน
และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกาหนด แนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
4) กาหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้ มีระบบบาบัดอากาศเสี ย ระบบบาบัดน้าเสี ย
ระบบกาจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
5) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดย ชัดเจน
6) กาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็น การจูงใจให้มี
การยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2544) ดังนี้ คือ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจทาให้การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐต่ากว่าเป้าหมาย ภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นส่งผล
กระทบต่อฐานะการคลังของรัฐบาล สมควรปรับปรุงการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรแก่ผู้ได้รั บการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรของรัฐ และ
เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นในการให้สิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีอากรตามความเหมาะสมของสภาวะทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสภาวะด้านการคลังของรัฐ
3. เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารจัด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ดังนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปัญหาสภาวการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
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ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นเรื่องจาเป็น ของ
ประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการที่จะนาไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการตาม
กลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาดบรรลุ ผ ลตามความมุ่ ง หมายตลอดจนพั ฒ นาขี ด ความสามารถ และศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันของภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินโครงการที่มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนสมควรจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชน เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพและคล่องตัวในการดาเนินงาน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ
สาหรับในประเทศไทยมีหน่ว ยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คือ
“องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “อบก.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “GTO”
ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 ที่
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ให้เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลั กในการวิเ คราะห์ กลั่นกรอง และทาความเห็ น
เกี่ยวกับการให้คารับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคารับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้ อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคารับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
จะเห็ น ได้ว่ากฎหมายทั้ง 3 ฉบั บ มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของพลั งงานไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ในขณะเดีย วกัน กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้บังคับทางกฎหมายอยู่หลาย
ประการ ดังนั้ น จึ งได้มีผู้ ทาการศึ ก ษาวิจั ย เกี่ยวกั บคาร์ บ อนเครดิ ตและปั ญหาทางกฎหมาย และ พบว่ า
(ปรีชา สามารถ, 2553)
1) ปัญหาการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนการะจกขนาดใหญ่ต้องใช้
เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ควรส่งเสริมการลงทุนตามปกติ ส่วนโครงการขนาดเล็กส่งเสริมเฉพาะคนไทย
เท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนต่าและเทคโนโลยีไม่สูงนัก
2) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานในการตรวจสอบโดยไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบและติดตาม
ผลโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับคารับรองแล้ว
3) ปัญหาการขาดมาตรการบังคับทางกฎหมายยังไม่มีมาตรการบังคับทางกฎหมายในการควบคุ ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ในขณะเดียวกันได้มีการเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ (ปรีชา สามารถ,
2553)
1) ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2550 ในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่ได้คารับรองและโครงการที่ไม่ได้คารับรอง
2) ขยายขอบเขตประเภทของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตว่าควรจะต้อง
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีที่สูงเท่านั้น
3) การเพิ่มอานาจหน้าที่ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือหน่วยงานเอกชนให้มีอานาจหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่ได้คารับรอง
4) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้
ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่ต้องมีการควบคุมปริมาณการปล่อยและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
โดยสรุปแล้ว คาร์บอนเครดิต คือ สิ่งทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหากประเทศพัฒนา
แล้วไม่สามารถลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนได้ ก็ต้องใช้วิธีช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒ นา
ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อลดได้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนเครดิตของตนเอง ทาให้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
ซึ่งมีข้อดีคือ ทาให้ประเทศพัฒนาไม่ต้องชาระค่าปรับจากพิธีสารเกียวโต ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาก็ได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่สะอาด เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน (เมทินี อารีย์, 2554) ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาที่สาคัญ
ของโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น “สภาพบังคับทางกฎหมาย” จึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่รัฐ
ต้องให้การดูแลและส่งเสริมให้เกิดสภาพบังคับทางกฎหมายที่นามาบังคับใช่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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