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คงจ ำเป็นท่ีจะต้องชี้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นว่ำ “กลไกตลำด” ในบริบทโลกร้อนท่ีจะกล่ำวถึงต่อไปนี้ ไม่ได้ถูก
น ำมำใช้เพื่อเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกหรือกำรแก้ปัญหำโลกร้อน แต่ได้ถูกน ำมำใช้เพื่อช่วย
ให้ต้นทุนของกำรลดกำรปล่อยก๊ำซนั้นต่ ำลง ท่ีกล่ำวเช่นนี้เนื่องจำกว่ำกลไกท่ีก่อให้เกิดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
จริงคือมำตรกำรภำคบังคับไม่ว่ำจะเป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศหรือมำตรกำรระดับชำติท่ีก ำหนดเพดำน
กำรปล่อยของประเทศหรือกิจกำรต่ำงๆ  ส่วนกลไกตลำดนั้นเป็นตัวสร้ำงควำมยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ถูกก ำหนด
เพดำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยเปิดโอกำสให้สำมำรถถ่ำยโอนภำระนั้นไปให้ผู้อื่นได้และช่วยใหก้ำรลด
กำรปล่อยก๊ำซมีรำคำถูกลงนั้นเอง 

พิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol) ในระยะผูกพันแรกก ำหนดให้ประเทศภำคีในภำคผนวกท่ี ๑ (ประเทศ
อุตสำหกรรม) ต้องลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงประมำณ ๕ % แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกำศให้สำมำรถใช้
กลไกตลำดเพื่อช่วยใหก้ำรกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวง่ำยขึ้น ผู้ที่ผลักดันให้มีกำรบรรจุเครื่องมือของระบบ
ตลำดภำยใต้พิธีสำรเกียวโตก็คือประเทศอุตสำหกรรมโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสหรัฐอเมริกำร เพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่น
และสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ทำงธุรกิจเป็นส ำคัญ  

เครื่องมือทำงกลไกตลำดภำยใต้พิธีสำรเกียวโตถูกเรียกว่ำ “กลไกยืดหยุ่น” ซึ่งในภำพรวมสำมำรถแบ่ง
ได้เป็นสองส่วนคือ ๑) ตลำดซื้อขำยใบอนุญำต (หรือสิทธิท่ีมอบให้โดยรัฐ) ในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือ
มักเรียกรวมว่ำกำรปล่อย ”คำร์บอน” ในประเทศอุตสำหกรรมกันเอง (Carbon Trading) และ๒) กำรซื้อ
คำร์บอนเครดิต (ซึ่งก็คือปริมำณคำร์บอนท่ีลดลงได้) จำกประเทศก ำลังพัฒนำโดยประเทศอุตสหกรรม เพื่อ
ชดเชยกำรปล่อยคำร์บอนของตน (Offsetting)  
 ในที่นี้จะขอกล่ำวถึงเพียงเฉพำะในส่วนที่สอง ซึ่งสรุปง่ำยๆ ก็คือกำรซื้อคำร์บอนเครดิตจำกประเทศ
ยำกจนโดยประเทศร่ ำรวยนั้นเอง ขออธิบำยหลักกำรท ำงำนโดยยกตัวอย่ำงดังนี้ 
 โรงงำนหนึ่งในประเทศอุตสำหกรรม สมมุติชื่อว่ำโรงงำน (ก) ถูกก ำหนดให้ต้องลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ๑๐๐ ตัน เพื่อบรรเทำปัญหำโลกร้อนในส่วนซึ่งโรงงำน (ก) ได้ก่อขึ้น ขั้นตอนนี้คือกำรใช้มำตรกำรภำค
บังคับซึ่งก ำหนดโดยรัฐ ผลท่ีได้จะเป็นดังภำพที่หนึ่ง คือโรงงำน (ก) จะต้องลดกำรปล่อยก๊ำซลงด้วยตนเอง 

 
 



 

 

ภาพที่ ๑ 

 
       ก่อน     หลัง 
  

แต่หำกน ำกลไกยืดหยุ่นมำใช้ ผลลัพท์จะสำมำรถเป็นไปตำมภำพท่ีสอง นั้นคือโรงงำน (ก) ไม่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใดๆ ในส่วนของกิจกำรตนเอง โดยสำมำรถใช้เงินไปซื้อคำร์บอนเครดิตจำกประเทศก ำลัง
พัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็นคำร์บอนเครดิตจำกปลูกป่ำ ส่งเสริมพลังงำนลม ฯลฯ สถำนกำรณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นกรณีท่ีกำร
ซื้อคำร์บอนเครดิตมีรำคำถูกกว่ำกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วยตนเอง คำร์บอนเครดิตในประเทศก ำลัง
พัฒนำนั้นเกิดจำกปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดได้จำกระดับท่ีคำดว่ำจะปล่อยในภำวะกำรณ์ปรกติ (business as 
usual - BAU) 
 

         ภาพที่ ๒ 

 
  ก่อน      หลัง 
 

ธุรกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมำกท่ีสุด จำกสิ่งท่ีเรียกว่ำ “กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด” หรือ ซีดีเอ็ม (Clean 
Development Mechanism - CDM) ภำยใต้พิธสำรเกียวโต โครงกำรซีดีเอ็มนั้นต้องเป็นโครงกำรท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศก ำลังพัฒนำ และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำลดก๊ำซเรือนกระจกได้จริง โดยจะได้รับเครดิตท่ีเรียกว่ำ “ซีอีอำร”์ 
(Certified Emission Reduction - CER)  ซีอีอำร ์หรือ คำร์บอนเครดิตนี้ สำมำรถน ำไปหักลบปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกในประเทศกลุ่มภำคผนวกท่ี 1 ได ้ประเทศเหล่ำนี้จึงมีควำมต้องกำรซื้อ ซีอีอำร์ เพื่อให้ประเทศ



 

 

ของตนสำมำรถบรรลุพันธกรณีในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ เรือนกระจกได้ และอ้ำงว่ำประเทศก ำลังพัฒนำ
ยังสำมำรถบรรลุถึงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้ อีกด้วย 

ซีอีอำรแ์ต่ละหน่วยเทียบเท่ำ ๑ ตันก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยจะขำยได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำรรับรองจำก
องค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงประสำนกำรด ำเนินงำน(ในกรณีประเทศไทย) 
โดยเป็นกำรรับรองว่ำโครงกำรซีดีเอ็มได้ผ่ำนเง่ือนไขส ำคัญสองประกำรคือ  

๑. เร่ืองกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (Sustainable Development) กล่ำวคือโครงกำรซีดีเอ็มต้องก่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืนในพื้นท่ีตั้งโครงกำร และ  

๒. เร่ืองกำรมีส่วนเพิ่มในกำรจ ำกัดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก (Aditionality) หมำยควำมว่ำ จะต้องเป็น
โครงกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมจำกธุรกิจปกติ ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ตีควำมสั้นๆ ได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นหำกไม่ไดรับสถำนะเป็นโครงกำรซีดีเอ็ม   

เมื่อผ่ำนข้อพิจำรณำสองประกำรนี้และได้รับกำรรับรองจำก อบก แล้ว โครงกำรซีดีเอ็มจะถูกส่งต่อไป
ยัง คณะกรรมกำรบริหำรซีดีเอ็มของสหประชำชำติ (CDM Executive Board – CDM EB) เพื่อท ำกำรพิสูจน์
ตรวจสอบและรับรองโครงกำรว่ำสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้จริงจำกนั้นจึงสำมำรถขำยซีอีอำร์ได้
อย่ำงเป็นทำงกำร 

จนถึงเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๓ มีโครงกำรซีดีเอ็มท่ีขึ้นทะเบียนกับองค์กำรสหประชำชำติแล้วท่ัวโลก 
๒,๒๒๐ โครงกำร และยังมีอีกกว่ำ ๔,๒๐๐ โครงกำรท่ีอยู่ในขั้นตอนรอกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรซีดี
เอม็ หำกคิดเป็นปริมำณเงินรวมจำกกำรขำยคำร์บอนเครดิตจนถึงปี ๒๕๕๕ คำดว่ำจะมีปริมำณมำกกว่ำ ล้ำน
ล้ำนบำท ประเทศท่ีขำยซีอีอำร์อันดับหนึ่งคือจีน รองลงมำคืออินเดีย ปัจจุบันมีตลำดคำร์บอนอยู่หลำยแห่ง
ด้วยกัน โดยมีแหล่งซื้อขำยใหญ่คือ ตลำดของกลุ่มสหภำพยุโรป และตลำดในประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็น
ตลำดภำยในเนื่องจำกประเทศสหรัฐอเมริกำยังไม่ได้เข้ำเป็นภำคีของพิธีสำรเกียวโต 

 
๖ มกราคม ๒๕๕๓ 



 

 

 ส ำหรับประเทศไทยนั้น จนถึงเดือนสิงหำคม ๒๕๕๓ มีโครงกำรซีดีเอ็มท่ีได้รับรับรองจำกองค์กำร
บริหำรก๊ำซเรือนกระจกแล้วจ ำนวน ๑๑๘ โครงกำร และมีโครงกำรท่ีขึ้นทะเบียนกับ คณะกรรมกำรบริหำร
ซีดีเอ็มของสหประชำชำติแล้ว ๓๗โครงกำร ในจ ำนวนนี้มีโครงกำรท่ีขำยคำร์บอนเครดิตแล้ว ๒ โครงกำร 
 

 
 
จะเห็นได้ว่ำกลไกตลำดในพิธีสำรเกียวโตได้สร้ำง “คำร์บอนเครดิต” ขึ้นมำให้มีลักษณะเป็น “สินค้ำ” 

(Commodity) ชนิดหนึ่งท่ีสำมำรถมีกำรซื้อขำยกันได้ในตลำดเฉพำะ ท่ีเรียกว่ำ “ตลำดคำร์บอน” เป็นสินค้ำซึ่ง
อยู่ในลักษณะของเอกสำรสิทธิของปริมำณก๊ำซท่ีลดได้และสำมำรถน ำไปค ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
โดยรวมของแต่ละประเทศได้ กำรท ำสมบัติสำธำรณะเช่นชั้นบรรยำกำศของโลกซึ่งเป็นของมนุษย์ทุกคนให้
กลำยมำเป็นสินค้ำท่ีธุรกิจหรือปัจเจกสำมำรถซื้อขำยครอบครองได้ ในทำงทฤษฎีเศรษฐศำสตร์กระแสหลัก 
(เสรีนิยม) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ว่ำ “มือท่ีมองไม่เห็น” (invisible hand) ของตลำด จะเข้ำมำจัดกำรให้ต้นทุนใน
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมลดลงขณะเดียวกันก็มีประสิทธภิำพมำกขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำมจนถึงปัจจุบันกลไกตลำดยังไม่สำมำรถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ำสำมำรถแก้ปัญหำได้จริง ขณะท่ี
มีผู้คนจ ำนวนมำกขึ้นเร่ือยๆ มีข้อห่วงกังวลต่อปัญหำที่ตำมมำ 



 

 

ประกำรแรก มีกำรชี้ว่ำปัญหำส ำคัญของกลไกตลำดคือกำรท ำให้เสียเวลำ (ท่ีเหลืออยู่น้อยนิด) และท ำ
ให้ละเลยหำเหตุท่ีแท้จริงของปัญหำ กล่ำวคือ มันเป็นกำรต่ออำยุให้กับอุตสำหรรมท่ีก่อปัญหำโลกร้อน เช่น อุต
สำหรรมฟอลซิล (น้ ำมัน ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ) โดยแทนท่ีจะเลิกหรือลดปริมำณกำรผลิต อุสำหกรรมเหล่ำนี้
กลับสำมำรถน ำผลก ำไรของตนมำซื้อคำร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยกำรปล่อยได้ เช่นนี้แล้วกลไกตลำดก็เป็นผู้ต่อ
อำยุให้กับอุตสำหรรมท่ีเป็นสำเหตุหลักของโลกร้อน นอกจำกนั้นยังอ ำนวยให้รูปแบบกำรบริโภคที่ล้นเกินของ
มนุษย์บำงกลุ่มด ำเนินต่อไปเนื่องจำกผู้คนเหล่ำนี้ซึ่งก็เป็นผู้ท่ีมีอ ำนำจทำงเศรษฐกิจนั้นเองสำมำรถซื้อคำร์บอน
เครดิตท่ีผู้อื่นผลิตขึ้นเพื่อชดเชยสิ่งท่ีตนเองก่อ เรื่องน่ำเศร้ำก็คือผู้คนจ ำนวนมำกที่มีส ำนึกดีด้ำนสิ่งแวดล้อม แต่
ก็ถูกครอบด้วยกรอบคิดแบบตลำดและถูกท ำให้เชื่อว่ำพวกเขำสำมำรถช่วยเยียวยำปัญหำโลกร้อนได้โดยกำร
จ่ำยเงินชดเชยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนหรือให้ผู้คนในประเทศก ำลังพัฒนำปลูกป่ำ ฯลฯ กรอบ
คิดในแนวนีซ้ึ่งมีอิทธิพลมำกขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่ำ “คำร์บอนสมดุลย์” (carbon neutral) ในปัจจุบันมหกรรมขนำด
ใหญ่จ ำนวนมำกต่ำงอ้ำงว่ำตนด ำเนินกำรแบบคำร์บอนสมดุลย์ ไม่ว่ำจะเป็น สัปดำห์แสดงแฟชั่น กำรแขง่ขัน
โอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรือแม้กระท้ังงำนประชุมนำนำชำติล่ำสุดท่ีจัดโดยองค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจกท่ี
เมืองทองธำนีเป็นต้น  

สิ่งท่ีควรท ำควำมเข้ำใจก็คือก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจำกกำรใช้พลังงำนฟอลซิลนั้นไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์บนผิวโลก มำนับล้ำนปี กำรท่ีเรำขุดเจำะเชื้องเพลิงเหล่ำนี้ขึ้นมำเผำเท่ำกับเป็นกำร
เพิ่มปริมำณสุทธิของคำร์บอนในชั้นบรรยำกำศเนื่องจำกมันไม่สำมำรถถูกน ำกลับไปกักเก็บไว้ใต้ผืนพิภพ
ดังเดิมได้ ไม่ว่ำจะปลูกต้นไม้จ ำนวนล้ำนๆ ไร่ สร้ำงกังหันลมนับล้ำนๆ ตัว หรือแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์
กว้ำงใหญ่เท่ำใด มนุษย์ก็ไม่สำมำรถน ำคำร์บอนกลับลงไปไว้ใต้ดินในเวลำท่ีทันกำลได้ ดังนั้นควำมคิดว่ำจะลด
โลกร้อนโดยให้ผู้อื่นมำชดเชยสิ่งท่ีใครคนหนึ่งกระท ำจึงเป็นเร่ืองลวงโลก 

ประกำรท่ีสองคือเครื่องมือของกลไกตลำดเช่นซีดีเอ็มจ ำนวนมำกไม่ได้ก่อให้มีกำรจ ำกัดหรือลดกำร
ปล่อยก๊ำซได้จริง เช่นซีดีเด็มหลำยโครงกำรเป็นโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรหรือได้ด ำเนินกำรอยู่แล้วไม่ว่ำจะมี
สถำนะเป็นซีดีเอ็มหรือไม่ เช่นโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพหลำยแห่งก็ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้ว หรือหำกดูจำก
ผลตอบแทนก็มีก ำไรเพียงพอแม้ไมไ่ด้รับรองเป็นโครงกำรซีดีเอ็ม  กระทั้ง ล่ำสุดได้มีแนวควำมคิดว่ำจะน ำ 
“โครงกำรรถเมล์ ๔๐๐๐ คัน” ของกระทรวงคมนำคมเข้ำเป็นโครงกำรซีดีเอ็มเนื่องจำกเป็นกำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวี 
(NGV) แทนน้ ำมันดีเซล (diesel) แต่หำกใครติดตำมข่ำวเร่ืองนี้บ้ำง ก็จะทรำบว่ำโครงกำรนี้ได้มีกำรผลักดันมำ
นำนแล้ว ก่อนท่ีจะคิดถึงเรื่องท ำให้เป็นโครงกำรซีดีเอ็มเสียอีก และแม้จะขำยคำร์บอนเครดิตไม่ได้ก็จะไม่มีผล
ต่ออนำคตของโครงกำรนี้ จำกท่ีกล่ำวมำนี้จะพบว่ำหลำยโครงกำรไม่ได้ลดกำรปล่อยก๊ำซเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภำวะกำรณ์ปรกติ แต่กลับสำมำรถเข้ำสู่กลไกตลำดและผลิตคำร์บอนเครดิตให้กับประเทศอุตสำหกรรมได้ 



 

 

นอกจำกนี้ยังมีประเด็นเรื่องกำรไม่สำมำรถระบุได้แน่ชัดด้วยว่ำภำวะกำรณ์ปรกติท่ีว่ำนี้คืออะไรกันแน่เพรำะ
เป็นผลมำจำกกำรคำดกำรณ์อนำคตซึ่งมีควำมไม่แนน่อน 

ข้อกล่ำวอ้ำงของซีดีเอ็มอีกข้อคือกำรเป็นกลไกในกำรสร้ำงเงินให้กับประเทศก ำลังพัฒนำ แต่เมื่อ
ติดตำมดูจะพบว่ำผู้ที่ได้รับเงินกลับเป็นธุรกิจท่ีเป็นผู้ด ำเนินโครงกำร ขณะที่ชุมชนกลับต้องแบกภำระที่เกิดขึ้น
เช่นมลพิษทำงอำกำศหรือเสียงจำกจำกโรงไฟฟ้ำชีวมวล เป็นต้น 

เช่นเดียวกันกับปัญหำสังคมจ ำนวนมำก วิกฤติโลกร้อนนั้นเป็นผลจำกกำรกระท ำของมนุษย์ส่วนน้อย 
และสิ่งท่ีมนุษย์กลุ่มนี้มีเหมือนกันก็คืออ ำนำจและเงิน จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นกำรใช้อ ำนำจท่ีมีอยู่ในกำรสร้ำง
ตลำดเพื่อท่ีจะสำมำรถใช้จ่ำยเงินท่ีของตนในกำรผลักภำระไปให้ผู้อื่น คนส่วนใหญ่ท่ีจนกว่ำคงต้องพิจำรณำเอำ
เองว่ำจะเลือกเงิน (สมมุติว่ำได้รับจริง) ท่ีอำจตอบสนองควำมต้องกำรระยะสั้น หรือควำมควำมเป็นธรรมในอัน
ท่ีจะไม่แบกรับภำระจำกปัญหำท่ีตนไม่ได้ก่อ ซึ่งสำมำรถแก้ปัญหำโลกร้อนอย่ำงย่ังยืนได้ 

 
 
 
 
 

 
 “การชดเชยการปลอ่ยคารบ์อนไมไ่ดเ้ปน็การลดการปลอ่ย แตเ่ปน็เพยีงการยา้ยความรบัผดิชอบเทา่นัน้” 


