
 
 

“ปณิธานระดับโลก” ของ ICAO กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินคาร์บอนต ่า  
(GLOBAL ASPIRATIONAL GOAL) 

ความเป็นมา 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ด าเนินการโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งเป็นทบวงการ
ช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  (Specialized Agency of the United Nations: UN) โดย ICAO ได้
อธิบายมาตรการ และกฎกติการะหว่างประเทศ ส าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคนี้ อย่าง
ต่อเนื่อง 

การประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สมัยที่ 37 (the 37th session of the 
ICAO Assembly ในปี พ.ศ.  2553 (2010)) ได้รับรองจุดมุ่งหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
การบินระหว่างประเทศ “Global reduction target goals" โดยมี 2 เป้าหมายหลักดังนี้ 

1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ  
2) รักษาเสถียรภาพการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ภาคการบินระหว่างประเทศทั่วโลก

ไว้ท่ีระดับการปล่อยในปี ค.ศ. 2020 (เรียกว่า “carbon neutral growth from 2020") 

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่ประชุมสมัชชาได้ก าหนด 4 มาตรการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังต่อไปนี้ (เรียกว่า "Basket of Measures") 

1) การใชเ้ทคโนโลยีเครื่องบินแบบใหม่ (Aircraft Technology) 
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Operational Improvements / Airports) 
3) การใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน (Sustainable Aviation Fuels) 
4) มาตรการตลาด (Market-Based Measures - MBM)  

การประชุมสมัชชาสมัยท่ี 38 ในเดือนตุลาคม 2556 (2013) ได้พิจารณาถึงการประเมินแนวโน้มการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคการบินของโลก และประเมินมาตรการ สนับสนุนต่างๆ  เพื่อลดการปล่อย CO2 
จากภาคการบิน (เทคโนโลยีเครื่องบินและเครื่องยนต์  การปรับปรุง การปฏิบัติงาน และเชื้อเพลิงทดแทน ) 

  โดย ธวัชชัย แสงค าสุข 
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 



เพื่อประเมินทิศทางในการบรรลุเป้าหมาย Global Aspirational Goals ที่รับรองในการประชุมสมัชชาสมัย
ท่ี 37 (ดแูนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศดังภาพที  1) 

ภาพที  1 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศ (ที่มา : ICAO, 2016) 

นอกจากนี้ ICAO ได้พัฒนาวิธีการเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถรายงานปริมาณการปล่อย CO2 จาก
การบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมสมัชชาสมัยท่ี 37  

การประเมินแนวโน้ม การปล่อย  CO2 ดังกล่าว  ได้ใช้เป็น พ้ืนฐานในการตัดสิ นใจในระหว่างการ
ประชุมสมัชชาสมัยท่ี 38 ซึ่งได้มีการรับรองเป้าหมาย the Global Aspirational Goals ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพ ลิงลงร้อยละ 2 ต่อปี และ เพื่อรักษา ระดับการปล่อย  CO2 ให้อยู่ในระดับเดิม  
ตั้งแต่ปี 2563 (carbon neutral growth from 2020)  

เป้าหมาย Carbon neutral growth from 2020 จะไม่สามารถบรรลุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยการใช้ เพียงมาตรการข้อ (1) (2) และ (3) เท่านั้น  ดังนั้น มาตรการตลาดระหว่างประเทศ (Global 
Market-Based Measures: GMBM) จึงได้การรับรองในการประชุม สมัชชาสมัยที่ 39 เมื่อปี พ. ศ. 2559 
(2016) เพื่อให้เป็นส่วนเสริมมาตรการอื่นๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินระหว่างประเทศ 
โดยได้ตั้งชื่อเป็น กลไกชดเชยและการลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการบินระหว่างประเทศ หรือ 
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) โดย 
CORSIA จะเริ่มด าเนินการ แบบสมัครใจในช่วงแรกตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2564 และสายการบินจะ สามารถซื้อ
คาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อย CO2 ตามที่ก าหนดไว้ และจะถูกบังคับกับทุกสายการบินในช่วงหลัง 



 

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 

จากรายงานการประเมินฉบับ ท่ี 5 (the Fifth Assessment Report: AR5) ของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (Intergovernmental Panel on Climate Change 
หรือ IPCC) ระบุว่าการบินระหว่างประเทศและการบินภายในประเทศ ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% 
ของการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ของทั้งโลก  และการบินระหว่างประเทศโดย คิดเป็น 1.3% ของการปล่อย 
CO2 ทั้งโลก  คณะกรรมการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสหกรรมอากาศยาน  (The 
Committee on Aviation Environmental Protection: CAEP) ของ ICAO ประมาณการว่าการปล่อย 
CO2 จากภาคการบินจะเติบโตขึ้นระหว่าง 2.8 – 3.7 เท่าในปี พ.ศ. 2583 (2040) เทียบกับปี พ. ศ. 2553 
(2010) เนื่องจากการเติบโตของ การบินระหว่างประเทศ ในกรณี ท่ีไม่มีการด าเนินมาตรการลดการปล่อย  
CO2 ดังภาพที  2 

ภาพที  2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบินระหว่างประเทศทั่วโลก (ที่มา : IPCC AR5, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพที  3 การคาดการณ์การปล่อย CO2 และเป้าหมาย carbon neutral growth from 2020 โดยการน า
มาตรการลดการปล่อย CO2 มาใช้ โดยเรียกว่า ICAO’S BASKET OF MEASURES (ที่มา : ICAO, 2016) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั่วโลกกว่า 2,000 คนได้ประชุมร่วมกันใน การประชุมสมัชชา 
ICAO สมัยท่ี 39 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา  ในระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ. 2559 (2016) เพื่อ
พิจารณาการด าเนินงาน ส าคัญๆ ของ ICAO ในอนาคต  และได้มีการ รับทราบความคืบหน้าในทุก
องค์ประกอบ ICAO’S BASKET OF MEASURES รวมทั้งมีเหตุการที่ส าคัญคือ ได้มีการบรรลุข้อตกลงครั้ง
ประวัติศาสตร์ในการใชก้ลไกชดเชยและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการบินระหว่างประเทศ หรือ 
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) โดย 
CORSIA จะเป็นกลไกตลาดแรกของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ภาคอุตสาหกรรม การบิน  และจะเริ่มด าเนินการ แบบสมัครใจในช่วงแรกตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2564 (2021) สาย
การบินจะสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อย CO2 ตามที่ก าหนดไว้ และบังคับใช้กับทุกสาย
การบินในช่วงหลัง 

 

 



CORSIA คืออะไร 
 

CORSIA หรือ กลไกชดเชยและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการบินระหว่างประเทศ 
"Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)" เป็นกลไก
รูปแบบหนึ่งของมาตรการตลาดระดับโลก (global MBM)  

 CORSIA เป็น กลไกแรกของมาตรการตลาดระดับโลก (global MBM) ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมการบิน 

 CORSIA เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  ICAO’s global 
aspirational goal of carbon neutral growth from 2020 (CNG 2020)  

 CORSIA เป็นมาตรการเสริมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบิน  
 CORSIA เป็นหนึ่งในมาตรการที่ จะรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการของ ประเทศ (State’s Action 

Plan) 

ตามมติสมัชชา สมัยที่ 39 CORSIA จะด าเนินการ แบ่งเป็นระยะ  โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของ
ประเทศโดยความสมัครใจ ตามด้วยการมีส่วนร่วมของทุก ประเทศ  (ยกเว้นประเทศที่ได้รับการยกเว้นจาก
ข้อก าหนด เช่น ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศหมู่เกาะ) ดังต่อไปนี้  

 ระยะน าร่อง (จากค.ศ. 2021 ถึง 2023) และระยะแรก (จากค.ศ. 2024 ถึง 2026) จะใช้กับ
ประเทศที่สมัครใจที่จะเข้าร่วมกลไกนี้ 

 ระยะที่สอง (ตั้งแต่ค.ศ. 2027 ถึง 2035) จะใช้กับทุกประเทศที่มีสัดส่วนการบินระหว่าง
ประเทศ ในปีค.ศ. 2018 มากกว่าร้อยละ 0.5 ของ ปริมาณการขนส่ง รวม คิดเป็นตัน  – 
กิโลเมตร  (Revenue – Tonne – Kilometers: RTK) หรือรายการชื่อประเทศท่ีมีสัดส่วน 
RTK สะสมนับจาก ระดับสูงสุดถึง ต่ าสุด รวมกันได้ ร้อยละ 90 ของ RTK ทั้งหมด ยกเว้น
ประเทศที่พัฒนาน้อย ท่ีสุด (LDC) ประเทศที่หมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) และประเทศก าลัง
พัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (LLDC) เว้นเสียแต่ว่าสมัครใจที่จะเข้าร่วมในระยะที่สอง  

ภาพที  4 Timeline ส าหรับการด าเนินงาน CORSIA (ที่มา: CARBON MARKET EXPRESS) 

 



ICAO ระบุว่าประเทศที่ตั้งใจจะเข้าร่วมกลไก  CORSIA อาจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นปีที่ก าหนด
และควรแจ้งการตัดสินใจเข้าร่วมต่อ ICAO ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ในปีก่อนหน้าที่จะเข้าร่วม 

 

ความเหมาะสมของหน่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Eligibility of emissions units) 

หน่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions units) 

ผู้ประกอบการอากาศยานแต่ละรายต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการ  Offset ภายใต้ CORSIA โดย
สามารถซื้อและยกเลิกหน่วยการปล่อยก๊าซที่เหมาะสม (Eligible emissions units) โดย มติสมัชชา สมัยที่ 
39 ระบุว่า สภา ICAO (the Council) จะพิจารณาและรับรอง SARPs (Standards and Recommended 
Practices) และหลักเกณฑ์พิจารณาหน่วยการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกที่เหมาะสม  หรือ Emissions Unit 
Criteria (EUC) ภายในปี พ.ศ. 2562 (2019) โดยค านึงถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องภายใต้ UNFCCC และข้อ 6 
ของความตกลงปารีส (Paris Agreement)  

ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: 
MRV System) 
 

ระบบ MRV จะถูกน าไปใช้กับสมาชิก ICAO ทุกประเทศที่มีผู้ประกอบการบินด าเนินการบินระหว่าง
ประเทศนับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2019 โดยไม่ค านึงว่าประเทศนั้นๆ จะเข้าร่วม CORSIA หรือไม่ ระบบ 
MRV ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการต่อไปนี้เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย CO2 ของการบิน
ระหว่างประเทศเป็นประจ าทุกปี  และจะน ามา เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกพ้ืนฐาน (the baseline emissions) 

1. การตรวจสอบ: การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละเที่ยวบินและการค านวณการ
ปล่อย CO2 

2. การรายงาน: การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกระหว่างผู้ประกอบการ
อากาศยาน ประเทศและ ICAO 

3. การทวนสอบ : การตรวจสอบข้อมูลการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ที่รายงานเพ่ือให้มั่นใจว่ามี
ความครบถ้วนและเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาด 



กฎเกณฑ์ต่างๆ  มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานข องระบบ MRV SARPs (Standards and 
Recommended Practices) จะได้รับการพัฒนาและรับรอง โดยสภาในปี พ.ศ. 2562 และระบบจะเริ่มใน
วันที่ 1 มกราคม 2562 (2019) (ข้อก าหนดการชดเชยจะใช้กับผู้ประกอบการเริ่มจากปี พ.ศ. 2564)  

ผลกระทบและการรับมือของไทย (ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน) 

ส่านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ The Civil Aviation Authority of Thailand 
(CAAT) 

1. ส านักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทยต้องด าเนินการจัดท า State’s action plan ซึ่งระบุถึง
มาตรการในการลดการปล่อย CO2 ร่วมทั้งการใช้มาตรการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อส่งให้ ICAO 
ตามก าหนด โดยต้องมีการประสานความร่วมมือกับสายการบินต่างๆ เพื่อหารือร่วมกันในการจัดท า
รายละเอียดของแผนดังกล่าวให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรประสานความร่วมมือตาม Action plan กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า Roadmap 
ร่วมกัน 

3. ควรจัดท าโครงสร้างการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ (MRV Framework) 
และด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานต่อ ICAO ต่อไป  

สายการบินระหว่างประเทศของไทย 

1. ควรด าเนินการตามแผนที่ภาครัฐก าหนด 
2. ควรประเมินความต้องการในการซื้อคาร์บอนเครดิต 
3. ควรศึกษาแหล่งซื้อ Carbon Credits ส าหรับการ Offset  
4. ควรเริ่มพัฒนาระบบตรวจวัดและรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานการบินพลเรือน 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

1. ควรพัฒนาแนวทางการด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินและตลาดส าหรับ
รองรับการ Offset ของสายการบินในไทยภายใต้กลไก CORSIA 

2. ควรร่วมพัฒนาโครงสร้างการติดตามประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการใน
การค านวนและติดตามประเมินผล (MRV Framework) ร่วมกับส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

3. ควรร่วมพัฒนา Roadmap ส าหรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการบิน และให้ค าปรึกษา 



4. ควรร่วมติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกตาม Roadmap 
5. ควรพัฒนาศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน

กระจก 

โดยสรุป 

 การตั้งเป้าหมาย “carbon neutral growth from 2020” ของ ICAO เป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส าหรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศต่างๆ ที่จะต้องร่วมผลักดันและด าเนินการตาม State’s action 
plan ที่ได้ส่งต่อ ICAO ซึ่ง ประเทศไทย โดยส านั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ส่ง Thailand: 
Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities ไปยัง ICAO แล้วเมื่อเดือนกันยายน 2556 
และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มีการระบุมาตรการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาและด าเนินการติดตามประเมินผล (MRV) ผลการด าเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง  

 ในส่วนของกลไก CORSIA ยังมีประเด็นที่ต้องรอความชัด เจนจาก ICAO ในการรับรอง SARPs 
(Standards and Recommended Practices) และหลักเกณฑ์พิจารณาหน่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสม หรือ  Emissions Unit Criteria (EUC) โดยคาดว่าจะได้ผลการพิจารณา ภายในปี พ .ศ. 2562 
(2018) โดยค านึงถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ UNFCCC  และข้อ 6 ของความตกลงปารีส  (Paris 
Agreement) ซึ่งคาดว่าจะได้แนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนภายในปลายปี 2562 เช่นกัน  

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Lists/ActionPlan/Attachments/14/Thailand-StateActionPlan.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Lists/ActionPlan/Attachments/14/Thailand-StateActionPlan.pdf

