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"ต้นไม้" นอกจากจะให้ความชุ่มชนื เป็นแหล่งต้นนาํลาํธาร ช่วยฟืนฟูระบบนิเวศตามธรรมชาต ิและคืน

ความสมดุลใหกั้บความหลากหลายทางชวีภาพแลว้ คุณสมบัตสิาํคัญททีุกคนทราบกันด ีกค็ือ การดูดซับก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์

 

แต่หลายคนอาจยงัไมรู่ว้า่ ความสามารถในการดดูซบัหรือกกัเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซดนี์ จะเป็นตวัสรา้งรายไดท้ีมี

มลูค่ามหาศาลตอ่ไปในอนาคต นนัหมายถงึ ยิงมีตน้ไมจ้าํนวนมากเท่าไร การสรา้งรายไดก้จ็ะยิงมากขึนเท่านนั 

 

การมุง่สูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนตาํ ตามที พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ไดก้ล่าวถอ้ยแถลงต่อทีประชมุระดบั

ผูน้าํ (World Leaders Summit) ในการประชมุรฐัภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ สมยัที 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว ์สหราชอาณาจกัร เมอืช่วงปลายปี 2564 ทีผ่านมา โดยประกาศจะ

มุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุป้าหมายการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net Zero GHG Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 นนั 

 

การขบัเคลือนเพือบรรลเุป้าหมายดงักล่าว นอกจากมาตรการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกาํเนิด ทงั

จากภาคพลงังาน ภาคการขนส่ง ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการกาํจดัของเสียแลว้ การเพิมการดดูซบัก๊าซ

เรือนกระจก ของภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดินนบัเป็นอีกหนงึมาตรการสาํคญัทีตอ้งดาํเนินการควบคูก่นัไป ภายใต้

ยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาํของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low 

Greenhouse Gas Emission Development Strategy) 
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มาตรการดงักลา่ว ประกอบดว้ย การปลกูและฟืนฟปู่าธรรมชาติ การส่งเสริมการปลกูป่าเศรษฐกิจ การเพิมพืนทีสีเขียวใน

เขตเมืองและชนบท ตลอดจนการป้องกนัการบกุรุกพืนทีป่าและการป้องกนัการเผาป่า ซงึสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ในการเพิมพืนทีสีเขียวทกุประเภทใหไ้ดร้อ้ยละ 55 ภายในปี พ.ศ.2580 ดว้ยการเพิมพืนทีป่า

ธรรมชาติ รอ้ยละ 35 พืนทีป่าเศรษฐกิจ รอ้ยละ 15 และพืนทสีีเขียวในเมอืงและชนบท รอ้ยละ 5 ซงึจะช่วยเพิมการดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจกจากศกัยภาพทีมีอยู่ในปัจจบุนัไดถ้ึง 120 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารนาํของ นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ จงึมีบทบาทสาํคญัยิงในการบริหารจดัการ

ภาคการดดูซบัก๊าซเรือนกระจก และภาพรวมในการบรหิารจดัการทีตอ้งทาํงานร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ทีรบัผิดชอบการ

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทีตน้ทางอย่างใกลชิ้ด 

 

โดยขณะนี อยู่ระหวา่งการพฒันากลไก “ตลาดคารบ์อน” หรือการซอืขายคารบ์อนเครดิตภายในประเทศ เพือสรา้ง

แรงจูงใจใหก้บัภาคเอกชนในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ซงึ “คารบ์อนเครดิต” เปรียบเสมือนสินคา้ประเภทหนงึ ที

เป็นตวัเลขปริมาณการลดหรือกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกทีไดม้าจากโครงการตา่ง ๆ เช่น การปลกูป่าอนรุกัษ์ การปลกูป่า

เศรษฐกิจ การเพิมพืนทีสีเขียว การดกัจบัและกกัเก็บก๊าซคารบ์อน (CCS) ฯลฯ ซงึสามารถนาํไปแลกเปลียนหรือซอื-ขายได ้

โดยตอ้งมีการแปลงหน่วยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นหน่วยกลางทีเรียกว่า ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
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ทงันี องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ TGO จะร่วมกบั สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เรง่ผลกัดนัและสนบัสนนุการจดัตงัตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจภายในประเทศ 

พฒันาระบบการคาํนวณและระบบการลงทะเบียน รวมถงึแพลตฟอรม์การซอืขายหรือแลกเปลียนคารบ์อนเครดิตใหเ้ป็น

ระดบัสากล มคีวามโปรง่ใส น่าเชือถือ สรา้งราคาอา้งองิทียตุิธรรม สะทอ้นตน้ทนุอย่างแทจ้รงิ สะดวก และรวดเรว็ เพือ

เป็นการยกระดบัความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคทอ้งถิน/ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ตลอดจนช่วยเรง่ใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจคารบ์อนตาํของประเทศไทยกระจายไปในวงกวา้งอย่างรวดเร็วยิงขนึ 

 

นอกจากนี กรมป่าไม ้และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง ยงัไดอ้อกระเบียบสง่เสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามี

บทบาทรว่มปลกู บาํรุงรกัษาและฟืนฟปู่า เพือเพิมพืนทีดดูซบัก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทีสามารถแบ่งปันคารบ์อน

เครดิตรว่มกนัได ้ซงึภาคเอกชนทีสนใจเขา้รว่มเป็นผูพ้ฒันาโครงการปลกูป่า จะตอ้งขึนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ดา้นป่าไมแ้ละพืนทสีีเขียวในพืนทีของรฐั กบัองคก์ารบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ก่อน จงึจะรว่มปลกูและดแูลรกัษาป่าในพืนทีของรฐั โดยไดร้บัการแบ่งปัน

ปริมาณคารบ์อนเครดิตในสดัสว่น รอ้ยละ 90 และหน่วยงานของรฐัเจา้ของพืนที รอ้ยละ 10 หรือตามตกลง 

 

ดงันนั นโยบายหรือมาตรการทีมีประสิทธิภาพของภาครฐั และความรว่มมือของภาคเอกชน ตลอดจนการมีส่วนรว่มของ

ภาคประชาชนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย จงึมีความสาํคญัยิงทีจะช่วยเพิมตน้ไม ้ฟืนฟโูลกสีเขียว ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

เพือพฒันาประเทศไทยไปสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนตาํ สรา้งความสมดลุใหเ้กิดขนึระหว่างการขบัเคลือนเศรษฐกิจควบคูไ่ปกบั

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมคีณุภาพชีวิตที

ดีอย่างยงัยืน 
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“ตน้ไม”้ นอกจากจะใหค้วามชุ่มชืน เป็นแหล่งตน้นาํลาํธาร ชว่ยฟืนฟรูะบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดลุใหก้บั

ความหลากหลายทางชีวภาพแลว้ คณุสมบติัสาํคญัทีทกุคนทราบกนัดี ก็คือ การดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์แต่หลาย

คนอาจยงัไม่รูว้า่ ความสามารถในการดดูซบัหรือกกัเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซดนี์ จะเป็นตวัสรา้งรายไดท้ีมีมลูค่า

มหาศาลตอ่ไปในอนาคต นนัหมายถงึ ยิงมีตน้ไมจ้าํนวนมากเท่าไร การสรา้งรายไดก้็จะยิงมากขึนเท่านนั 

การมุง่สูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนตาํ ตามที พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ไดก้ล่าวถอ้ยแถลงต่อทีประชมุระดบั

ผูน้าํ (World Leaders Summit) ในการประชมุรฐัภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ สมยัที 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว ์สหราชอาณาจกัร เมอืช่วงปลายปี 2564 ทีผ่านมา โดยประกาศจะ

มุง่สูก่ารบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลเุป้าหมายการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net Zero GHG Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 นนั 
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การขบัเคลือนเพือบรรลเุป้าหมายดงักล่าว นอกจากมาตรการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกาํเนิด ทงัจากภาค

พลงังาน ภาคการขนสง่ ภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการกาํจดัของเสียแลว้ การเพิมการดดูซบัก๊าซเรือน

กระจก ของภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชนที์ดินนบัเป็นอีกหนงึมาตรการสาํคญัทีตอ้งดาํเนินการควบคูก่นัไป ภายใต้

ยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาํของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low 

Greenhouse Gas Emission Development Strategy) 

มาตรการดงักลา่ว ประกอบดว้ย การปลกูและฟืนฟปู่าธรรมชาติ การส่งเสริมการปลกูป่าเศรษฐกิจ การเพิมพืนทีสีเขียวใน

เขตเมืองและชนบท ตลอดจนการป้องกนัการบกุรุกพืนทีป่าและการป้องกนัการเผาป่า ซงึสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ในการเพิมพืนทีสีเขียวทกุประเภทใหไ้ดร้อ้ยละ 55 ภายในปี พ.ศ.2580 ดว้ยการเพิมพืนทีป่า

ธรรมชาติ รอ้ยละ 35 พืนทีป่าเศรษฐกิจ รอ้ยละ 15 และพืนทสีีเขียวในเมอืงและชนบท รอ้ยละ 5 ซงึจะช่วยเพิมการดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจกจากศกัยภาพทีมีอยู่ในปัจจบุนัไดถ้ึง 120 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารนาํของ นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ จงึมีบทบาทสาํคญัยิงในการบริหารจดัการ

ภาคการดดูซบัก๊าซเรือนกระจก และภาพรวมในการบรหิารจดัการทีตอ้งทาํงานร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ทีรบัผิดชอบการ

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทีตน้ทางอย่างใกลชิ้ด 
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โดยขณะนี อยู่ระหวา่งการพฒันากลไก “ตลาดคารบ์อน” หรือการซอืขายคารบ์อนเครดิตภายในประเทศ เพือ

สรา้งแรงจูงใจใหก้บัภาคเอกชนในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ซงึ “คารบ์อนเครดิต” เปรียบเสมือนสนิคา้ประเภท

หนงึ ทีเป็นตวัเลขปริมาณการลดหรือกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกทีไดม้าจากโครงการตา่ง ๆ เช่น การปลกูป่าอนรุกัษ์ การปลกู

ป่าเศรษฐกิจ การเพิมพืนทีสีเขียว การดกัจบัและกกัเก็บก๊าซคารบ์อน (CCS) ฯลฯ ซงึสามารถนาํไปแลกเปลยีนหรือซือ-

ขายได ้โดยตอ้งมีการแปลงหน่วยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นหน่วยกลางทีเรียกว่า ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

ทงันี องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ TGO จะร่วมกบั สาํนกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เรง่ผลกัดนัและสนบัสนนุการจดัตงัตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจภายในประเทศ 

พฒันาระบบการคาํนวณและระบบการลงทะเบียน รวมถงึแพลตฟอรม์การซอืขายหรือแลกเปลียนคารบ์อนเครดิตใหเ้ป็น

ระดบัสากล มคีวามโปรง่ใส น่าเชือถือ สรา้งราคาอา้งองิทียตุิธรรม สะทอ้นตน้ทนุอย่างแทจ้รงิ สะดวก และรวดเรว็ เพือ

เป็นการยกระดบัความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคทอ้งถิน/ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ตลอดจนช่วยเรง่ใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจคารบ์อนตาํของประเทศไทยกระจายไปในวงกวา้งอย่างรวดเร็วยิงขนึ 

นอกจากนี กรมป่าไม ้และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง ยงัไดอ้อกระเบียบสง่เสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามี

บทบาทรว่มปลกู บาํรุงรกัษาและฟืนฟปู่า เพือเพิมพืนทีดดูซบัก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทีสามารถแบ่งปันคารบ์อน

เครดิตรว่มกนัได ้ซงึภาคเอกชนทีสนใจเขา้รว่มเป็นผูพ้ฒันาโครงการปลกูป่า จะตอ้งขึนทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ดา้นป่าไมแ้ละพืนทสีีเขียวในพืนทีของรฐั กบัองคก์ารบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ก่อน จงึจะรว่มปลกูและดแูลรกัษาป่าในพืนทีของรฐั โดยไดร้บัการแบ่งปัน

ปริมาณคารบ์อนเครดิตในสดัสว่น รอ้ยละ 90 และหน่วยงานของรฐัเจา้ของพืนที รอ้ยละ 10 หรือตามตกลง 

ดงันนั นโยบายหรือมาตรการทีมีประสิทธิภาพของภาครฐั และความรว่มมือของภาคเอกชน ตลอดจนการมีส่วน

รว่มของภาคประชาชนและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสีย จงึมีความสาํคญัยิงทีจะช่วยเพิมตน้ไม ้ฟืนฟโูลกสีเขียว ลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก เพือพฒันาประเทศไทยไปสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนตาํ สรา้งความสมดลุใหเ้กิดขนึระหว่างการขบัเคลือนเศรษฐกิจ

ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มของประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมี

คณุภาพชีวิตทีดีอย่างยงัยืน 

 

3/3 


