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บทน า 

จำกรำยงำนข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกที่จัดท ำโดย
คณะท ำงำนระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change : IPCC) พบว่ำ แนวโน้มของกำรเพ่ิมสูงขึ้นของอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยมีควำมสัมพันธ์กับ
ปริมำณกำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีนัยส ำคัญ และส่งผลให้เกิดปรำกฎกำรณ์ที่เรียกกันว่ำภำวะโลก
ร้อน อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่ำงร้ำยแรง ด้วยเหตุนี้ นำนำประเทศกว่ำ 196 ชำติ จึง
ได้ร่วมกันลงนำมภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพ่ือควบคุมกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกให้อยู่ในระดับทีไ่มเ่ป็นอันตรำยต่อมนุษย์และกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ตลอดจนมีกำรลงนำมใน
พิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่ก ำหนดให้กลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว (Annex I Countries) ลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลงโดยรวมไม่น้อยกว่ำ 5% จำกระดับกำรปล่อยโดยรวมในปี พ.ศ. 2533 ภำยในปี 
พ.ศ. 2551 - 2555 ส่วนกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ (Non-Annex I Countries) รวมถึงประเทศไทย แม้ว่ำจะไม่
ถูกบังคับให้มีกำรลดก๊ำซเรือนกระจก แตส่ำมำรถมีส่วนร่วมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกโดยควำมสมัครใจภำยใต้
กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism : CDM) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศที่
พัฒนำแล้วน ำไปใช้เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมข้อตกลงของพิธีสำรเกียวโต 
โดยกำรซื้อคำร์บอนเครดิตที่เกิดจำกโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำดจำกกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ จึงนับเป็น
จุดเริ่มต้นของกำรเกิดตลำดคำร์บอนเพ่ือกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตของโลก อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกหมด
พันธกรณีแรกของพิธีสำรเกียวโตในปี พ.ศ. 2555 รำคำคำร์บอนเครดิตจำกโครงกำร CDM ได้ลดลงต่ ำอย่ำง
มำก เนื่องจำกประเทศผู้ซื้อส ำคัญ เช่น สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น มีนโยบำยลดก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศด้วย
ตัวเองและลดกำรซื้อคำร์บอนเครดิตจำกประเทศก ำลังพัฒนำแต่จะซื้อจำกประเทศด้อยพัฒนำแทน นอกจำกนี้
ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เรียกว่ำ Paris Agreement ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 ยังอยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำเกี่ยวกับกลไกใหม่ SDM (Sustainable Development Mechanism) ท ำให้กำรซื้อขำย
คำร์บอนเครดิตชะลอตัวลงไปด้วย   

การซือ้ขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ของประเทศไทย 

ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในปี พ.ศ. 
2537 และลงนำมพิธีสำรเกียวโตเมื่อปี พ.ศ. 2545 และเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร CDM ใน



ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำร
มหำชน) หรือ อบก.เพ่ือเป็นหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจด ำเนินงำนตำมกลไกกำรพัฒนำที่สะอำดในกำรให้ค ำรับรองต่อ
โครงกำรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นโครงกำร CDM ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศ จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำมีโครงกำร CDM ที่ได้กำรรับรอง
จำก อบก.จ ำนวน 222 โครงกำร ซึ่งได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นโครงกำร CDM จำกหน่วยบริหำรโครงกำร CDM 
(CDM Executive Board) แล้วจ ำนวน 154 โครงกำร โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงกำรประเภทพลังงำนและ
ของเสียและไม่มีโครงกำรประเภทกำรปลูกป่ำและกำรฟ้ืนฟูป่ำเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้แต่โครงกำรเดียว 
เนื่องจำกโครงกำรประเภทกำรปลูกป่ำและกำรฟ้ืนฟูป่ำภำยใต้กลไกของ CDM มีข้อจ ำกัดและควำมซับซ้อนใน
หลำยประเด็น เช่น กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของพ้ืนที่และกำรพิสูจน์ควำมเป็นป่ำไม้มำก่อน กำรพิสูจน์
กำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมจำกปกติ (Additionality) กำรจัดท ำเอกสำรที่ยุ่งยำกซับซ้อน ใช้เวลำนำนในกำร
ด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนโครงกำร  ต้นทุนในกำรพัฒนำโครงกำรสูง โครงกำรมีอำยุระยะเวลำกำรคิดคำร์บอน
เครดิตที่ยำวนำนท ำให้ในบำงกรณีผู้ด ำเนินโครงกำรไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นอย่ำง
อ่ืนได ้และ เงื่อนไขและข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินโครงกำร นอกจำกประเด็นควำมซับซ้อนและควำมยุ่งยำกของ
กำรด ำเนินโครงกำรแล้ว ปัญหำด้ำนกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตของโครงกำร CDM ภำคป่ำไม้ ก็ยังเป็นอีก
อุปสรรคหนึ่งที่เกิดข้ึนกับโครงกำร เช่น ปัญหำกำรช ำระเงินชดเชยในกรณีที่ปริมำณคำร์บอนเครดิตที่ได้ต่ ำกว่ำ
ที่ตกลงในสัญญำ และปัญหำควำมไม่แน่นอนหรือควำมเสี่ยงต่อกำรคงอยู่ของคำร์บอนเครดิตภำยหลังหมด
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ข้อส ำคัญประเทศผู้ซื้อรำยใหญ่ เช่น สหภำพยุโรป ไม่รับซื้อโครงกำรประเภท
กำรปลูกและฟ้ืนฟูป่ำเนื่องจำกเกรงว่ำจะเกิดกำรท ำลำยพ้ืนที่ป่ำเพ่ือน ำมำปลูกป่ำใหม่ได้ 

ประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรด ำเนินโครงกำร CDM ประเภทกำรปลูกและกำรฟ้ืนฟูป่ำในพ้ืนที่
ปำกน้ ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเนื่องจำกปัญหำเรื่องกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ ส่งผลให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ประกอบกับภำยหลังสิ้นสุดพันธกรณีที่ 1 ของพิธีสำรเกียวโต (พ.ศ. 2555) รำคำ
คำร์บอนเครดิตในตลำดภำคทำงกำรมีกำรชะลอตัวและตกต่ ำลงอย่ำงมำก รวมทั้งยังมีกำรยกเลิกกำรด ำเนิน
โครงกำร CDM จำกผู้พัฒนำโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ดังนั้น อบก.จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER) ขึ้นเพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในประเทศและยัง
สำมำรถน ำปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ไปขำยในตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจในประเทศได้ ซึ่งใน
กำรด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนและกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกของ T-VER จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ
กำรด ำเนินกำรของโครงกำร CDM แต่จะลดควำมซับซ้อนของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในกำรขอขึ้นทะเบียน 
กำรจัดท ำเอกสำร เงื่อนไขกำรพัฒนำโครงกำร ตลอดจนวิธีกำรค ำนวนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก
โครงกำรให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย ซ่ึงกิจกรรมประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ อบก. ให้กำรขึ้นทะเบียนและรับรองปริมำณกำรกักเก็บก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือน ำไปซื้อขำยในตลำดภำคสมัคร
ใจภำยในประเทศเช่นเดียวกัน  



โครงการ T-VER ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว  

โครงกำรประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียว เป็นโครงกำรที่ให้กำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือเป็น
เครดิตที่จะน ำไปซื้อขำยในตลำดคำร์บอนภำคสมัครใจ โดยให้กำรรับรองส ำหรับกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้หรือ
กำรปลูกป่ำ รวมถึงกิจกรรมกำรป้องกันและดูแลรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ให้คงอยู่ และเพ่ือให้ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
ที่ค ำนวณได้จำกโครงกำรประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวมีมำตรฐำนและควำมน่ำเชื่อถือเช่นเดียวกันกับโครงกำร
ประเภทประเภทอ่ืนๆ ภำยใต้โครงกำร T-VER อบก.จึงได้ท ำกำรพัฒนำระเบียบวิธีกำรในกำรค ำนวณปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจกจำกโครงกำรประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียว 3 ระเบียบวิธี ได้แก่ 

1. กำรปลูกป่ำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Forestation)  
2. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรท ำลำยป่ำและควำมเสื่อมโทรมของป่ำ และกำรเพ่ิมพูน

กำรกักเก็บคำร์บอนในพ้ืนที่ป่ำในระดับโครงกำร (Reducing Emission from Deforestation 
and Forest Degradation and Enhancing Carbon Sequestration in Forest Area 
Project Level : P-REDD+)  

3. กำรปลูกป่ำอย่ำงยั่งยืน โครงกำรขนำดใหญ่ (Large Scale Sustainable Forestation Project) 

โดยรำยละเอียดของแต่ละระเบียบวิธีกำรค ำนวณสำมำรถค้นหำเ พ่ิมเติม ได้จำก เวปไซต์
http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver ซึ่งในปัจจุบันมีโครงกำร T-VER ประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนแล้ว จ ำนวน 8 โครงกำร มีปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่คำดว่ำจะกักเก็บได้ 157,420 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี โดยมีที่ตั้งโครงกำรดังแสดงในรูปที่ 1 และปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ได้รับ
กำรรับรองจำกโครงกำร T-VER แล้วจ ำนวน 1,478 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำจำกโครงกำรป่ำนิเวศ
ระยองวนำรมย์ กลุ่ม ปตท.ซึ่งพัฒนำโครงกำรโดย บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ โครงกำรกำรปลูกป่ำ
อย่ำงยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 



 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งโครงกำร T-VER ประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนโครงกำร 
ที่มำ : http://ghgreduction.tgo.or.th/t-ver 

ราคาและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 

โครงกำร T-VER เป็นโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจ ตลำดซื้อขำยคำร์บอนเครดิตก็จะเป็น
ตลำดคำร์บอนแบบภำคสมัครใจ (Voluntary carbon market) เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในกำรซื้อขำยคำร์บอน
เครดิตที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรจึงไม่ได้มีกำรก ำหนดรำคำซื้อขำยเป็นที่แน่นอนตำยตัว แต่รำคำที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
จะเป็นรำคำที่เป็นกำรตกลงกันเองระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย หรือที่เรียกกันว่ำกำรซื้อขำยในระบบทวิภำคี     
(Over-the-counter: OTC) ส ำหรับรำคำของคำร์บอนเครดิตจะมีมูลค่ำมำกน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับประเภท
ของโครงกำร ควำมน่ำเชื่อถือของผู้พัฒนำโครงกำร และ ผลประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจก และในกำรเจรจำซื้อขำยคำร์บอนเครดิตภำยใต้โครงกำร T-VER ได้มีกำรก ำหนดรูปแบบของ
กำรซื้อขำยไว้หลักๆ ในสองรูปแบบคือ 

1. กำรชื้อขำยคำร์บอนเครดิตด้วยกำรติดต่อกันโดยตรงระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำยผ่ำนระบบทะเบียนของ 
อบก.  

2. กำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตโดยมอบหมำยให้ อบก. เป็นผู้แทนในกำรด ำเนินธุรกรรมในกำรซื้อขำย
ซึ่งผู้ขำยจะต้องแสดงควำมจ ำนงต่อ อบก. กำรซื้อขำยในรูปแบบนี้ จะไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมหรือ

 
 

 

  

  

 โครงกำรปลกูปำอย่ำงย่ังยืน 
ณ วัดหนองจระเข้ ต ำบลบ้ำนนำ  

อ ำเภอแกลงจังหวัดระยอง 

 

 โครงกำรปลกูป่ำย่ังยืนของ  
สถำบันปลูกป่ำ ปตท. ในพืน้ทีว่ังจนัทร ์

 กำรฟื้นฟูป่ำอย่ำงย่ังยืน  
ภำยใต้โครงกำร ปตท.สผ.  
ปลูกป่ำลดภำวะโลกร้อน 

 ป่ำนิเวศระยองวนำรมย์  
กลุ่ม ปตท. 

 กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำก
กำรท ำลำยป่ำและควำมเสือ่มโทรมของป่ำ 
และกำรเพิม่พูนกำรกกัเก็บคำร์บอนในพื้นที่
ป่ำชุมชนบ้ำนโค้งตำบำง จังหวัดเพชรบุร ี

กำรปลูกป่ำอย่ำงย่ังยืน โครงกำรขนำด
ใหญ่ ในพื้นที่สวนป่ำขุนแม่ค ำม ีสวนป่ำวงั

ชิ้น สวนป่ำแม่ยม-แมแ่ปง จังหวัดแพร ่

กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก
จำกกำรท ำลำยป่ำและควำมเสือ่มโทรม

ของป่ำและกำรเพิ่มพนูกำรกักเก็บ
คำร์บอนในพื้นที่อนุรกัษ์ป่ำพื้นถิน่ใน
พื้นที่เทศบำลต ำบลสอง อ ำเภอสอง 

จังหวัดแพร ่

 โครงกำรพฒันำดอยตุง  
(พื้นที่ทรงงำน) อันเนือ่งมำจำก
พระรำชด ำริ จังหวัดเชียงรำย 
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ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเพ่ิมเติมจำกทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย อบก. จะเป็นเพียงช่องทำงในกำรติดต่อซื้อขำย
เท่ำนั้น  

อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตจำกโครงกำรประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียว ใน
ปัจจุบันยังมีข้อจ ำกัดอยู่บำงประกำรที่ท ำให้ยังไม่เกิดกำรซื้อขำยที่สมบูรณ์ เช่น  ปริมำณคำร์บอนเครดิตที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำรภำคป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวมีจ ำกัด เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำอย่ำงน้อย 3-5 ปี ส ำหรับกำร
ติดตำมประเมินผลเพ่ือน ำมำค ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่กักเก็บได้และขอรับรองคำร์บอนเครดิต 
นอกจำกนี้ ผู้พัฒนำโครงกำรที่เข้ำร่วมและได้กำรรับรองคำร์บอนเครดิตเองไม่ประสงค์ที่จะน ำมำซื้อขำยใน
ตลำด เพียงแต่ต้องกำรเก็บไว้เพ่ือท ำกำรชดเชยกิจกรรมภำยในหน่วยงำนหรือองค์กรของตัวเองหรือท ำเพ่ือ
แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) แม้ว่ำปัจจุบันยังไม่อำจคำดกำรณ์
รำคำซื้อขำยคำร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรประเภทป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวได้อย่ำงชัดเจน แต่แนวโน้ม
ของรำคำและปริมำณกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตจำกโครงกำรด้ำนป่ำไม้ในประเทศอำจจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
โครงกำรด้ำนอ่ืนๆ เนื่องจำกโครงกำรด้ำนป่ำไม้นอกจำกจะช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจกได้แล้วยังก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมในด้ำนต่ำงๆมำกมำย เช่น กำรรักษำแหล่งต้นน้ ำ กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจำก
กำรที่มีพ้ืนที่ป่ำเพ่ิมมำกขึ้น ช่วยรักษำระบบนิเวศ ช่วยชะลอมิให้เกิดน้ ำป่ำไหลหลำก เป็นต้น และหลังจำกที่
รัฐบำลไทยได้ประกำศเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำอีกร้อยละ 40 ก็อำจเป็นแรงจูงใจให้ภำคเอกชนมำปลูกป่ำเพ่ิมมำกขึ้นและ
สำมำรถน ำคำร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นมำซ้ือขำยในประเทศได้เพ่ิมข้ึน  

 


