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เวทีเสวนา เรื่อง “ตลาดคาร์บอนกับบทบทภาคเกษตรไทย”
ดำเนินการโดย
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเคหการเกษตร
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการประชุม ออนไซต์ และ ออนไลน์
ข้อประเด็นสู่เวทีการเสวนา
วิกฤตการณ์โลกร้อนที่แผ่ขยายและได้สร้างผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ นับได้ว่าเป็น
สถานการณ์อันเลวร้ายทางธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเผชิญโดยยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ภาวะโลกร้อนเป็นผลจาก
การสะสมก๊าซเรือนกระจก (green-house gases) เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น สู่
ชั้นบรรยากาศโลกมากเกินความสมดุลจนส่งผลต่ออุณหภูมิพื้นผิวโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และหากโลกไม่สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ จะทำให้มีโอกาสสูงมากที่สังคมมนุษย์จะเผชิญกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์
สภาพภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วและนำมาซึ่งหายนะภัยที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนได้เหมือนเดิม อันเป็น
สถานการณ์อันเลวร้ายที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตามมา
ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการประชุมและจัดทำข้อตกลงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์
โดยมีการประชุมประจำปีต่อเนื่องทุกปี ที่เรียกว่าการประชุมภาคี (Conference of Parties; COPS) สำหรับ
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26
(COP26) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้กระชับเจตนารมณ์ร่วมกันสู่เป้าหมายสำคัญ คือ มุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ได้แก่ (1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net
zero emission) ภายในกลางศตวรรษนี้และรักษาระดับอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส (2) การขับเคลื่อน
แผนการปรับตัวแห่งชาติเพื่อรองรับจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และ (3) การจัดให้มีกลไกการ
สนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน
สมาชิก UNFCCC ได้แสดงเจตนารมย์ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดการเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พร้อมมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) โดยมีทิศทางเชิงนโยบายสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG การเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่สี
เขียว การปรับระบบการทำการเกษตรและการสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลักดันให้
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เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงาน
จากฟอสซิล เป็นต้น
การมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน ภาคเกษตรนับว่ามีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการขับ เคลื่อนร่ว มไปกับ ภาคเศรษฐกิจ อื่นๆ ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายดั งกล่ าว ทั้งนี้ เพราะภาคเกษตรมี
องค์ประกอบสัดส่วนของพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่า 50% ของประเทศ อีกทั้งเป็นภาคที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูงเป็นลำดับสองรองจากภาคพลังงาน ซึ่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรเกิดขึ้นทั้งจาก
กระบวนการทางธรรมชาติและจากกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะในขั้นตอนของการผลิตพืชและการผลิต
สัตว์ เช่น การปลดปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกจากนาข้าว หรือ การเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงกิจกรรมการเผา
เศษซากพืชและการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจากสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งภาคการเกษตรมีส่วนที่เป็นระบบนิเวศที่สำคัญในการกัก
เก็บคาร์บอนเช่นกัน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น สวนผลไม้ยืนต้น วนเกษตร พื้นที่ป่าชุมชน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
การเกษตรผสมผสาน การเกษตรเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนพื้นที่สวนป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนของการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืช อันเป็นระบบนิเวศที่ เกื้อหนุนต่อการกัก
เก็บคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก การจะสร้างสมดุลในการดูดซับและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น
สุทธิ (net zero emission) มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงนโยบาย เพื่อเป็นกรอบของเครื่องมือและกลไก
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของประเทศ
ตลาดคาร์บอนหรือตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันมากในขณะนี้ เพราะ
เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กลไกตลาดในการนำสินค้าที่เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” มาแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่ งแวดล้อม ทำให้สะท้อนถึงต้นทุนที่ผู้ก่อ
มลภาวะต้องจ่าย ขณะเดียวกันก็จะสะท้อนมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจกที่ควร
ได้รับ ซึ่งกลไกตลาดจะเป็นกลไกให้ภาคีทั้งผู้ก่อภาวะก๊าซเรือนกระจกและผู้ไม่ก่อภาวะก๊าซเรือนกระจกได้มี
โอกาสในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิ์และจะทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเป็นศูนย์ได้ ในปัจจุบันการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตของไทย ได้มีรูปแบบของตลาดซื้อขายแบบสมัครใจ การที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมายที่ได้นำเสนอไว้ใน COP26 นั้น มีความท้าทายที่
จะต้องเร่งขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีหมุดหมายร่วมกันสำหรับ
ผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาตลาดคาร์บ อนเครดิตและกลไกตลาดให้มีประสิทธิภ าพ และเอื้อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) และเคหการเกษตร จึงได้ร่วมจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ตลาดคาร์บอนกับบทบาทภาค
เกษตรไทย” เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคี ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงสถานภาพใน
ปัจจุบัน และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตให้ เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่
ยอมรับสู่กลไกการใช้ประโยชน์ในวงกว้างกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและทุกภาคส่วนสังคมได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและทิศทาง
แนวนโยบายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รูปแบบเครื่องมือเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอน บทบาทของตลาดคาร์บอนในการการจัดการสินค้าคาร์บอนของภาคเกษตร
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อความเห็นถึงบทบาทและความท้าทายของภาคเกษตรในการเป็น
กลไกขับเคลื่อนตลาดคาร์บอน ตลอดจนกิจกรรมของภาคีของภาคส่วนต่างๆ ที่จะเอื้อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย รวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต
ลักษณะการจัดเวทีเสวนา
เป็ น การจั ด เวที เ สวนาแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ (ผ่ า นโปรแกรม ZOOM, Facebook Live,
YouTube Live ของเคหการเกษตร) โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวการ
องค์การการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติ
คุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ 3) รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมี รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ
คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาและเปิดเวทีดังกล่าว
สรุปเนื้อหาและความคิดเห็นจากเวทีเสวนา
การเสวนาในหัวข้อ “ตลาดคาร์บอนกับบทบทภาคเกษตรไทย” วิทยากรได้นำเสนอข้อมูลและข้อ
วิเคราะห์ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนาโดยมีเนื้อหาสรุปและข้อความเห็นจากวิทยากรและผู้ร่วมเวทีเสวนา ดังนี้
คุณรองเพชร บุญช่วยดี ได้นำเสนอในประเด็น (1) สถานการณ์ด้าน Climate Change ในระดับโลก
(2) เป้าหมายด้าน Climate Change ในระดับโลก และระดับประเทศ (3) โอกาส และความท้าทายของภาค
การเกษตรไทย จากผลการประชุม COP26 และ (4) การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG
Emission) ในระดับ Supply Chain โดยได้ชี้ว่า สถานการณ์ด้าน Climate Chang ในระดับโลกได้มีความ
แปรปรวนมากขึ้นรวมถึงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ได้กำหนดให้มีการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และมุ่งมั่นที่
จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม
ทั้งนีไ้ ด้มหี มุดหมายให้ประเทศต่างๆ เข้าสู่ Net Zero Emission โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการเป็น
กลางทางคาร์บอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในระยะยาว
ส่งผลให้แต่ล ะประเทศทั่ว โลกได้ ตื่น ตัว เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ ตามนโยบาย Net Zero Emission ให้ได้
สำหรับประเทศไทยตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย Net Zero Emission ได้หรือไม่?
นั้น “ภาคเกษตรกรรมนับได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่ง” นอกเหนือจากภาคพลังงาน โดยเฉพาะเรื่อง
การปลดปล่อยก๊าซมีเทน
อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษรนั้น องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้
จัดทำทิศทางสู่ Climate – Smart Agriculture โดยให้การสนับสนุนในประเด็น 1) ลดการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกเท่าที่จะเป็นไปได้ 2) ส่งเสริมให้ภาคการเกษตรมีความยั่งยืนทั้งด้าน “ผลผลิตและ
รายได้” และ 3) มุ่งวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น โดยจะต้องผลักดันให้เกิด “Precision Farmer” เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดปริมาณ
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ผลผลิตต่อพื้นที่และราคาได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นว่า“ภาคการเกษตร” เป็น “ต้นน้ำการผลิตชีววัสดุ (Bio
Resources)” ที ่ ส ำคั ญ โดยเฉพาะเมื่ อ บริษ ั ท ต่ างๆ ทั ่ ว โลกมี เ ป้ าหมายที่ จะบรรลุ เป้า หมาย Net Zero
Emission ในปี 2050 ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่เราจะกลายเป็นศูน ย์กลาง การผลิตชีววัสดุราย
ใหญ่ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมโลกได้ โดยเฉพาะตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน “Sustainable biofuel” ที่
จะมีมูลค่าและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอนาคต
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ได้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย พบว่า “ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ จากที่ดินภาคการเกษตรคิด
เป็นสัดส่วนกว่า 46.54% ของพื้นที่ทั้งหมด” โดย “ข้าว” เป็นพืชที่มีการใช้พื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ด้าน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย พบว่า ภาคการเกษตรมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น
14.72% ของประเทศ ซึ่งหากจำแนกตามชนิดพืชปลูกจะพบว่า “การปลูกข้าวปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่ส ุดคิดเป็น 51.07% ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในภาคเกษตรของไทย” รองลงมาคือ
กระบวนการหมักในลำไส้ของสัตว์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 16.25% และอันดับ 3 คือ การปล่อยก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ (N2O) ทางตรงจากดิน
คำถามคือ “เราจะมีแนวทางหรือมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรไทยได้
อย่างไร?” ซึง่ หากจะให้ความสำคัญเห็นว่ามี 5 แนวทาง ได้แก่ 1) การปรับปรุงอาหารสัตว์ 2) การส่งเสริมการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3) การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง 4) การใส่ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ดิน และ 5) การลดหรือห้ามการเผาเศษวัสดุอินทรีย์ทางการเกษตร ทั้งหมดนี้งานวิจัยพบว่า “การ
ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุด ” อีกทั้งหากประเมิน
เป็นตัวเลข “มูลค่า” ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม “การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ ง
สามารถให้ผลประโยชน์สุทธิทางตรงและผลประโยชน์ สุทธิรวมได้สูงถึง 11,128 บาท/ไร่” ทั้งนี้ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการที่ประเทศไทยจะบรรลุถึง Net Zero Emission ได้ ควรจะต้องมีมาตรการประกอบด้วย
1) ต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้า
กับบริบทของพื้นที่ 2) สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหา Climate Chang และ 3) ส่งเสริมการรวม
แปลงใหญ่และกระตุ้นให้เกิดการเช่าบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถบริหาร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เหล่านี้คือ โมเดลที่ไต้หวันนำมาใช้
นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้บริโภครุ่นใหม่หันมาใส่ใจ “เรื่องความยั่งยืน ” มากขึ้น หากไทยเรียนรู้และ
ปรับการผลิตสินค้าให้สอดรับกับเป้าหมายการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ได้ เชื่อว่า ในอนาคตสินค้าไทยจะเป็นที่
ต้องการของตลาดยุคใหม่และจะมีศักยภาพแข่งขันในตลาดนี้ได้ไม่ยากแน่นอน
สำหรับวิทยากรท่านสุดท้าย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ได้นำเสนอในประเด็ น “ทำไมเราจะต้องมี
ตลาดคาร์บอนและตลาดคาร์บอนมีความสำคัญอย่างไร? แล้วไทยจะมีกฏกติกาอย่างไรบ้างที่จะทำให้ตลาด
คาร์บอนในประเทศไทยเกิดขึ้นจริงได้ ” ทั้งนี้ได้ชี้ว่า เมื่อพูดถึง “ตลาดคาร์บอน” คนส่วนใหญ่มักมองแต่ใน
มิติของ “เกษตรกรหรือผู้ขาย” แต่ลืมมองในมุมของ “ผู้ซื้อ” ที่อยู่นอกภาคเกษตร ซึ่งเราจะมองเฉพาะมุมของ
คนภาคเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ ทั้งนี้เพราะภาคเศรษฐกิจอื่นๆ นอกภาคเกษตร โดยเฉพาะภาคพลังงานได้เป็นผู้
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่สูง ขณะนี้ ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วได้มี ระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Emission Trading Scheme (ETS) ซึ่งเป็นกลไกทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดย
มีการกำหนดระดับเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปีฐาน (หรือที่เรียกว่า Cap Setting) ให้กับ
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง หลังจากนั้น รัฐบาลจะ “จัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก หรือที่เรียกว่า Allowance Allocation” ให้กับโรงงาน/องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในระบบ เพื่อจำกัดเพดาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงงาน/องค์กร โดยแต่ละโรงงาน/องค์กร จะไม่สามารถปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้เกินกว่าระดับ Cap ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และรวมถึงต้องรายงานผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน/องค์กร ที่ผ่านการทวนสอบ (หรือที่เรียกว่า Verification) ให้กับรัฐบาลทุกปี
นอกจากนี้มีบางประเทศได้ใช้เครื่องมือการจัดเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อ GDP หากมีการปล่อยในปริมาณสูงก็มีโอกาสที่ถูกเก็บภาษีคาร์บอนสูงขึ้นตามมา ซึ่งภาษีคาร์บอนที่
ประเทศต่างๆ จัดเก็บวัดจาก “ราคาคาร์บอน”
สำหรับประเทศไทย ความต้องการเร่งด่วนในการสร้างตลาดคาร์บอนภาคบังคับล้วนเกิดจากหลาย
ปัจจัยเป็นแรงขับ เช่น การประกาศเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม COP26 ที่ประเทศไทยจะ
บรรลุ Carbon neutrality ในปี 2050 และบรรลุ Net Zero Emission ในปี 2065 ซึ่งมาตรการที่ไทยมีขณะนี้
ยังไม่สามารถพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ ประกอบกับ การที่ EU จะใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอน
ก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) นั้น หากไทยไม่ตื่นตัวและปรับตัวในเรื่องนี้อาจส่งผลให้สินค้าไทย
ไม่สามารถส่งออกไปประเทศเหล่านี้ได้โดยปริยาย เป็นต้น
สำหรับประเด็นการตั้ง “ราคาคาร์บอน” รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าวว่า เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกถือเป็น
“สินค้าสาธารณะเลวระดับโลก” ที่ไม่มีประเทศใดต้องการ ล้วนเกิดจากการปลดปล่อยทั้งโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจ แต่เมื่อก๊าซเรือนกระจกไม่มีค่า ไม่มีราคา ก็ไม่มีใครยอมแบกรับภาระในการกำจัด นี่จึงจำเป็นต้องมีการ
แทรกแซงระดับโลก เพื่อตั้งราคาคาร์บ อนขึ้น เพราะ “ราคาคาร์บอนจะมีบทบาทสำคัญในการจัด สรร
ทรัพยากรใหม่ สร้างแรงจูงใจให้ประเทศต่างๆ อยากผลิตสินค้าและบริการที่มีคาร์บอนต่ำ รวมถึงลดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่สร้างก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณสูง”
สรุปข้อความเห็นจากเวทีเสวนา
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเจตนารมย์ตามเป้าหมายของ
โลกนับว่ามีความจำเป็น โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน และรวมถึง สร้างสมดุลใน
การดูดซับและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นสุทธิ หรือ Net Zero Emission ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มี
เจตนารมย์สู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 (ประมาณ 20 - 25%) สำหรับ ภาคการเกษตรของ
ไทยนับว่าเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนธรรมชาติ (Carbon Sink) ที่สำคัญ เพราะมีการดูดซับมากกว่าที่ปลดปล่อย
ออกมา การมีตลาดคาร์บอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ ทั้งทางด้านผู้
ซื้อและผู้ขายให้ได้มาแลกเปลี่ยนสินค้าคาร์บอน เป็นแหล่ง ที่เอื้อให้กลไกราคาทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมๆ กับการลดต้นทุนทางธุรกรรมในการซื้อขายคาร์บอน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ทั้งเกษตรกร ภาคธุรกิจ และ
ผู้บริโภค ได้ปรับตัวในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว แม้ว่าที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้มีโครงการนำร่องให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
เช่น T-VER หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program แต่ก็ยังมีขอบเขตการดำเนินการได้
จำกัด ยังไม่มีกติกาด้านสถาบันเพื่อให้เกิดตลาดคาร์บอนที่ทำงานได้ด้วยกลไกราคา (Market Institution
Building) โดยแท้จริง ซึง่ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีมาตรการในการลดช่องว่างในสภาวะที่เป็นอยู่
ดังนี้
1. ควรเร่งสร้างกฎกติกาด้านสถาบันเพื่อให้เกิดตลาดคาร์บอนที่ทำงานได้ด้วยกลไกราคา และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการจัดโครงสร้างและการดำเนินงานของตลาด หน่ วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
ควรสนับสนุนให้มีการจัดทำการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งตลาดคาร์บอนเครดิต โดย
พิจารณาถึงรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับโอกาส
และความท้ า ทาย เพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารสร้ า งระบบตลาดและกลไกรั บ รองคาร์ บ อนเครดิ ต ตาม
มาตรฐานสากล
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2. ควรจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ภาคเกษตรและเกษตรกรสามารถผลิตได้
ทั้งจากด้าน Carbon sink ที่ดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติมากกว่าการปลดปล่ อย และ Carbon
offset เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจนั้น โดยลดการปล่อยคาร์บอนใน
ภาคเศรษฐกิจอื่น
3. ควรมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร เพื่อให้มีพื้นที่การ
กักเก็บคาร์บอนที่เป็นธรรมชาติ (Carbon sink) มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐควรปรับนโยบายเงินอุดหนุน
เกษตรกรแบบไม่มีเงื่ อนไขในปัจจุบันให้เป็นการอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดวัตถุประสงค์
ใหม่ของนโยบาย เช่น การอุดหนุนการทำฟาร์มที่ลดก๊าซเรือนกระจก และการลงทุนในเทคโนโลยี
สีเขียว
4. ควรพิจ ารณาปรับ แก้ กฎหมายให้ ส ามารถนำรายได้จ ากภาษี คาร์บ อน (Earmarked tax) มา
ส่งเสริมการผลิตคาร์บอนเครดิตและลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไซต์ จำนวน 52 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม ZOOM จำนวน 55 ท่าน ผ่าน Facebook Live และ YouTube Kehakaset Magazine จำนวน
ประมาณ 100 ท่าน ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหกิจ และองค์การมหาชน (กรมป่าไม้, กรมวิชาการเกษตร, กรม
ส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, การยาง, แห่ง
ประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภ าคเขต 5, ธนาคารกสิกรไทย, สำนักงานสภานโยบายการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ตกรรมแห่ ง ชาติ , สำนั ก งานพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น)
2. นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ม ่ โ จ้ , ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ช ี ย ง ใ ห ม่ , ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ม ค ำ แ ห ง ,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นต้น)
3. ภาคเอกชน (บริษัทมิตรผล จำกัด, บริษัทการบินไทย จำกัด, บริษัทไร้ท์แมนจำกัด , บริษัทสห
วิทยาสตีล จำกัด, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด, บริษัทอยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด ,
บริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นต้น)
4. ผู้ประกอบการ เกษตรกร ฯลฯ
และจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดย้อนหลังผ่าน Facebook Live และ
YouTube Kehakaset Magazine จำนวน 850 ครั้ง
สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่
www.facebook.com/kehakaset

www.youtube.com/user/TheSupaNa1

6

ภาพประกอบกิจกรรม
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