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ทส.เดินหน�าลดก#าซเรือนกระจก-ส+งเสริมปลูกป0า-เร+งสร�างตลาดคาร3บอน 

ไทยรัฐ 10 พ.ค. 2565 07:24 น. 

ไทยผู�นําภาคป0าไม�ภมูิภาค ลดก#าซเรือนกระจก...ลดโลกร�อน! คือความท�าทายของประเทศไทย 

ในปF 2559 ประเทศไทยมีการปล+อยก#าซเรือนกระจก 354 ล�านตันคาร3บอนไดออกไซด3เทียบเท+าจากภาคพลังงาน ภาคการเกษตร ภาค

กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช�ผลิตภัณฑ3 และภาคของเสยี ขณะท่ีป0าไม�และการใช�ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สามารถดดูกลับก#าซเรือน

กระจกได� ราว 91 ล�านตันคาร3บอนฯ ทําให�การปล+อยก#าซเรือนกระจกสุทธิของไทยอยู+ท่ี 263 ล�านตันคาร3บอนฯ 

แน+นอน หากทุกภาคส+วนไม+ร+วมมอืกันลดการปล+อยก#าซเรือนกระจกลงอย+างจริงจัง ประเทศไทยจะต�องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาตจิาก

ผลกระทบจากโลกร�อนอย+างไม+มสีิน้สุด 

อย+างไรก็ตาม ถือเปVนสญัญาณท่ีด ีท่ีประเทศไทย โดย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) จะได�เปVนเจ�าภาพจัดประชุม

รัฐมนตรีเอเปกด�านป0าไม� ครั้งท่ี 5 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ในเดือน ส.ค.2565 ถือเปVนโอกาสของไทยท่ีจะได�แสดงบทบาทความเปVน

ผู�นําภาคการป0าไม�ของภูมภิาค ในการบริหารจัดการทรัพยากรป0าไม� เพ่ือเปVนฐานการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล�อม เสริมสร�างเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ+งสู+ความเปVนกลางทางคาร3บอน ภายในปF ค.ศ.2050 และการปล+อยก#าซเรือนกระจกสุทธิเปVนศูนย3 

ในปF ค.ศ.2065 ผ+านการจัดการป0าไม�อย+างยั่งยืนได�เปVนอย+างด ี

“ป[จจุบัน ทิศทางการพัฒนาของหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะกลุ+มประเทศพัฒนาแล�วให�ความสําคัญกับประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล�อม 

และการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู+กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เห็นได�จากเวที World Economic Forum 2022 ในช+วงต�นปFท่ีผ+านมา ท่ีได�เปcดเผย

รายงานความเสี่ยงโลก ประจําปF ค.ศ.2022 ระบุว+า นอกจากโควิด-19 แล�ว ภาวะโลกร�อน ป[ญหาสภาพอากาศแปรปรวน และการสูญเสีย

ความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา ยังเปVน 3 ความเสี่ยงท่ีสาํคัญ โดยหลายประเทศได�เริ่มใช�มาตรการท่ีไม+ใช+ภาษี (Non-Tariff Barrier : 

NTB) ด�านสิ่งแวดล�อมมาเปVนมาตรฐานในการค�าระหว+างประเทศ เช+น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของ 

EU ท่ีเปVนมาตรการปรับราคาคาร3บอนก+อนเข�าพรมแดน เก็บค+าธรรมเนียมคาร3บอนสินค�านําเข�าจากประเทศท่ีไม+มรีะเบียบควบคุมการปล+อย

คาร3บอน หรือมีกระบวนการผลิตท่ีปล+อยก#าซเรือนกระจกสูง เช+น ซีเมนต3 เหล็ก และเหล็กกล�า อะลูมเินียม ปุnย และไฟฟpา ซ่ึงในอนาคตคาด

ว+าอีกหลายประเทศจะนํามาตรการ NTB มาใช�มากข้ึน ภาครัฐและภาคเอกชนจึงต�องร+วมมือกันเพ่ือรับ มือกับแนวโน�มของโลกท่ีกําลังเปลี่ยน 

แปลงไปท้ังในระยะสั้นและระยะยาว” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.กล+าวถึงสภาพการณ3ประเทศ ไทยกําลังเผชิญอยู+ 



ขณะท่ี รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แสดงความมุ+งมั่นต+อท่ีประชุมระดับผู�นําในการประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว+า ด�วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว3 สหราชอาณาจักร เมื่อวันท่ี 1 พ.ย.

2564 ท่ีจะยกระดับการแก�ป[ญหาโลกร�อนอย+างเต็มท่ีและทุกวิถีทาง 

โดยเฉพาะด�านป0าไม�ท่ีดิน จะมีการปpองกันการบุกรุกท่ีป0าเพ่ิม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 55% เปVนท่ีป0า 40% แบ+งเปVนป0าอนุรักษ3 25% และป0า

เศรษฐกิจ 15% เปVนต�น 

“ทส.ได�เร+งผลักดันพัฒนาข�อกฎหมายในหลายๆด�านให�สามารถขับเคลื่อนเปpาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู+การรักษาสิ่งแวดล�อม เช+น การ

เร+งผลักดันการจัดตั้งตลาดซ้ือ-ขาย คาร3บอนเครดิต เพ่ือนํามาใช�ควบคุมปริมาณคาร3บอนฟุตพริ้นท3ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และคมนาคม 

ซ่ึงเปVนกลไกสําคัญท่ีจะช+วยแก�ไขป[ญหาการปล+อยก#าซเรือนกระจกสู+สิ่งแวดล�อม โดยตั้งเปpาให�ประเทศไทยเปVนศูนย3กลางการค�าคาร3บอน

เครดติในภูมภิาคอาเซียน ควบคู+กับนโยบายส+งเสริมการอนุรักษ3และขยายพ้ืนท่ีป0าผ+านโครงการต+างๆ เช+น การจัดตั้งป0าชุมชน การจัดสรรท่ีดิน

ทํากินผ+านนโยบาย คทช. ให�สิทธิทํากินแก+ประชาชนภายใต�เง่ือนไขการปลูกป0าและรักษาผืนป0าใกล�ผนืท่ีดินทํากิน” นายวราวุธ ระบุ 

นอกจากน้ียังดําเนินโครงการลดก#าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER โดยองค3กรภาคเอกชนท่ีเข�าร+วม

ปลูกป0าในพ้ืนท่ีของกรมป0าไม� กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ[{งและกรมอุทยานแห+งชาติฯ จะได�รับการแบ+งป[นคาร3บอนเครดติท่ีองค3การ

บริหารจัดการก#าซเรือนกระจกให�การรับรอง สามารถนําไปขายในตลาดคาร3บอนภาคสมัครใจในประเทศ หรือนําไปใช�ในกิจกรรมการชดเชย

คาร3บอน การแลกเปลีย่นคาร3 บอนเครดติ หรือใช�ในการรายงานตัวช้ีวัดดัชนีด�านความยั่งยืนขององค3กรธุรกิจได� เปVนต�น พร�อมกันน้ี ได�เตรียม

จัด การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด�านการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ระหว+างวันท่ี 5-6 ส.ค. 2565 ณ ศูนย3การค�า

สยามพารากอน ซ่ึงถือเปVน หมุดหลักสําคัญของการแก�ไขป[ญหาโลกร�อนของประเทศไทย และเปVนการตอกย้ําต+อประชาคมโลกว+าประเทศไทย

มีการตื่นตัวด�านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และพร�อมดาํเนินการปpองกันและแก�ไขป[ญหาอย+างจริงจัง 

“การกําหนดเปpาหมายการลดก#าซเรือนกระจกของประเทศจะมีความท�าทายมากข้ึนเรื่อยๆ ภายใต�การดําเนินงานตามแผนท่ีนําทางการลด

ก#าซเรือนกระจกของประเทศไทย หรือ NDC Roadmap และยุทธศาสตร3ระยะยาวการพัฒนาท่ีปล+อยก#าซเรือนกระจกต่ํา เพ่ือให�เกิดจุด

เปลี่ยนของสังคมไทย การ รักษาสิง่แวดล�อม จึงไม+ใช+ภาระ แต+เปVนโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีจะสร�างมูลค+าและรายได�อย+างยั่งยืนในอนาคตให� 

กับพ่ีน�องคนไทย” นายวราวุธ กล+าว 

“ทีมข+าวสิ่งแวดล�อม” เห็นด�วยกับการดําเนินการของ ทส. เพราะ ณ วันน้ี ท่ัวโลกกําลังมุ+งสู+ถนนสายเดยีวกันคือการแก�ไขวิกฤติ “โลกร�อน” 

แต+สิ่งท่ีเราห+วงและต�องขอฝากไว�คือ แม�ประเทศไทยจะมีการลงนามและให�สัตยาบันกับนานาประเทศในการลดโลกร�อน แต+หลายนโยบาย

กลับดําเนินการตรงกันข�าม และน่ันคือป[ญหา 

ถ�าจะลดโลกร�อนให�ได�ตามเปpา คงต�องจริงใจและจริงจังในการนํานโยบายต+างๆสู+การปฏิบัติให�มากกว+าท่ีผ+านมา. 


