
ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้โลกแตกต่าง

จากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ คือการมีสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อ

การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีปรากฏการที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือน

กระจก (green house effect)” ทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนและเก็บกักความร้อน

ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกันกับเรือนกระจกสำหรับ

ปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีอากาศหนาว 

เมื่อพลังงานความร้อนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรังสีอินฟาเรดจากดวง

อาทิตย์เดินทางมายังโลกผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลกและสะท้อนกลับสู่

ชั้นบรรยากาศ ส่วนของพลังงานมีการสะท้อนกลับออกสู่อวกาศและพลังงาน

ความร้อนที่ถูกสะท้อนออกมาไม่ได้กลับสู่อวกาศทั้งหมด ความร้อนบางส่วน

ถูกดักไว้ในโลกโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและสะท้อนกลับสู่

โลกอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดการเก็บกักความร้อนและปล่อยบางส่วนคืนสู่พื้นผิว

โลก   

 

ชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เช่นเดียวกับเรือนกระจกในการเก็บกักความร้อน

ไว้ภายใน และตัวการสำคัญที่ช่วยเก็กกักความร้อนเรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก 

(Green House Gas)”  

ก๊าซสำคัญ 6 ชนิดในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก (green house gas) 

ก๊าซเหล่านี้เกิดทั้งตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนใหญ่ได้มาจาก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคพลังงาน การทำอุตสาหกรรม การตัด

ไม้ทำลายป่า หรือแม้กระทั่งการทำฟาร์มปศุสัตว์และการเพาะปลูก 

คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) ส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน การเผาไม้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการ

ตัดไม้ทำลายป่า  

มีเทน (Methane) เกิดจากกระบวนการหมักในธรรมชาติ เช่น บริเวณ

พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น การทำนา การทำเกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งการทำ

ปศุสัตว์ และจากการขุดเจาะก๊าซรรมชาติและเหมืองต่างๆ 

ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) เกิดจากการเผาไหม้ในธรรมชาติ 

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon) เปอร์ฟลูออโรคาร์

บอน (Perfluocarbons) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulphur Hexafluoride) 

เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาไม่นานเมื่อเทียบ

กับก๊าซ 3 ชนิดแรกที่มีการเกิดในธรรมชาติอยู่แล้ว ก๊าซ

พวกนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำอุตสาหกรรมบาง

ประเภท เช่น สารให้ความเย็น ตัวทำละลายบางอย่าง 

สารดับเพลิง 

ชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เก็บกักความร้อนบางส่วน 

ชั้นบรรยากาศที่ทำให้ก๊าซต่างๆ ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ 

และทำให้เกดิเปน็ปรากฏการณท์ีเ่รยีกวา่ “ปรากฏการณ์

เรอืนกระจก” 

ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกเพิม่มากขึน้ สง่
ผลให้โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นในที่สุด ซึ่งทำ
ให้ปรากฏการณ ์ ภาวะโลกร้อน (global 
warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate change) 

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ดำเนินการเพื่อ
ให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือกับภาวะ
โลกร้อน (Global Warming) ตาม
อนุ สัญญาสหปร ะ ช าช าติ ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change-UNFCCC) กล่าวคือเป็นกลไกในการทำให้
อนุสัญญาดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ 

ภาวะโลกร้อน ภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่

ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ 

และมนุษย์  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการ

แปรผันของสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนทั่วโลก ซึ่งผลกระทบดังกล่าว

จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในโลก ทั้งทางด้านกายภาพและ

ชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะของฝนจะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง

และการเกิดน้ำท่วม ความแห้งแล้งจะเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่กว้างและมีระยะเวลาที่

นานมากขึ้น ปริมาณน้ำลดลง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและเกิด

ภาวะอดอยากเพิ่มสูงขึ้น 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง เมื่อ

พิจารณาจากสัดส่วนของการปล่อยก๊าซของประเทศทั้งหมด ประเทศไทยปลด

ปล่อยก๊าซคิดเป็นร้อยละ 0.6 แต่เมื่อพิจารณาอัตราการปลดปล่อยก๊าซต่อหัว

ประชากรแล้ว ประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซอยู่ที่ 2.5 ตันคาร์บอนต่อคน

ต่อปี ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 20 ของโลก 

ข้อเสนอการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา หรือที่เรียกว่า REDD ที่ย่อมาจาก 

Reducing emissions from deforestation and forest degradation in 

developing countries 

แนวคิดหลัก คือการให้ประเทศพัฒนาแล้วอุดหนุนการลดการตัดไม้และ

การทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเก็บป่าไว้

เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากการทำลายต้นไม้และสิ่งมี

ชีวิตในป่า (biomass) คือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใน

บรรยากาศ  

REDD เป็นกลไกใหม่ที่ถูกนำเสนอเพื่อการแก้ไข

ปัญหาโลกร้อน จากข้อมูลระบุว่า มีก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย

ออกมาจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมใน

ประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของก๊าซ

เรือนกระจกทั้งหมด 

ถ้าเน้นใช้กลไกตลาด ให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ได้ คาดว่าจะมีความต้องการสูง เนื่องจากต้นทุนเรื่อง REDD 

ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการลดก๊าซในกิจกรรมอื่นๆ หาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วมุ่งแต่มาซื้อคาร์บอนเครดิตจาก REDD 

โดยไม่ลดการปล่อยก๊าซในประเทศตนเอง ปัญหาโลกร้อนก็

จะไม่ได้รับการแก้ไขจริงหรือ ? 
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ภาพที่ 2 : เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายหัวของไทยกับบางประเทศ พศ. 2542 

ที่มา : World Resource Institute - WRI, 2000 
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ภาพที่ 1 : เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของไทยกับบางประเทศ พศ. 2542 

ที่มา : World Resource Institute - WRI, 2000 

ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เพียง 0.5 % ของโลก 

เมื่อก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการ

สำคัญในการทำให้โลกร้อน มีทั้ง

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน 

(CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซ

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ในการซื้อ

ขายกัน เพื่อให้เข้าใจกันให้ง่ายขึ้น จึง

เรียกกันว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งจะใช้

ปริมาณเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์  

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM) เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดไว้ในพิธีสารเกียวโต เพื่อให้ประเทศที่พัฒนา

แล้วสามารถเข้ามาลงทุนทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

กำลังพัฒนาได้ ปริมาณก๊าซที่ลดได้คิดเป็น “คาร์บอนเครดิต” 

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) สิ่งทดแทนการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญน้ำมันดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือยานยนต์ หากประเทศพัฒนาไม่สามารถลดมลพิษของตน 

ก็ต้องใช้วิธีช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เมื่อลดได้จะกลายเป็นคาร์บอนเครดิตของตนเอง 

คาร์บอนเครดิต เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ผ่านกลไก สำคัญที่เรียกว่า Cap and Trade นั่นคือ การที่ประเทศ

พัฒนาแล้วต่างๆ ถูกกำหนดโควตาก๊าซเรือนกระจกที่ตนสามารถปล่อยได้ 

ประเทศใดที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าโควตาของตนเองก็จะ

สามารถขายโควตาที่เหลือให้กับประเทศอื่นๆ ที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงได้ตามที่ถูกกำหนดโควตาไว้  

ตลาดคาร์บอนฯแบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market: VCM) นั้น 

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ เป็นการดำเนินงานโดยภาค

เอกชนตามความสมัครใจ 
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