
มาตรการปรบัค่าคารบ์อน
ก่อนเข้าพรมแดน

Border Carbon 
Adjustment



วตัถปุระสงคข์องมาตรการ การปรบัค่าคารบ์อนก่อนเข้า
พรมแดน 

Border Carbon Adjustment – BCA

แกไ้ขปัญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเดน็เรื�องการแข่งขนัทางการคา้

เชื�อมโยงกบัการยา้ยฐานการผลิตสินคา้จากประเทศพฒันาแลว้
ไปสู่ประเทศกาํลงัพฒันาที�มีความเขม้งวดนอ้ย ในเรื�องการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก(carbon leakage)



แนวโน้มการบงัคบัใช้มาตรการ BCA

แมว้า่ร่างกฎหมายความมั�นคงและพลงังานที�สะอาด (The 
American Clean Energy and Security 
Act 2009) ตกไปในขั1นการพิจารณาของสภา อยา่งไรกต็าม ร่าง
กฎหมายเสนอใหน้าํมาตรการ การปรับค่าคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนมา
บงัคบัใชโ้ดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือการปรับความสามารถการแข่งขนั
ในตลาดโลกของสหรัฐ ใหเ้ท่าเทียมกบัประเทศที�ไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั1งเป็นมาตรการที�จะ
ใหทุ้กประเทศตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายในการลดภาวะโลกร้อนนั1น



แนวโน้มการบงัคบัใช้มาตรการ BCA

สหรัฐอเมริกามีท่าทีที�มั�นคงที�จะเสนอกฎหมายในลกัษณะนี1ออกมาอีก 
ซึ�งโดยกลไกเสนอกฎหมาย เมื�อผา่นไปสองปี วฒุิสภา หรือ สภา
ผูแ้ทนราษฎรสามารถจะนาํเสนอร่างกฎหมายที�เคยไม่ผา่นเขา้สู่การ
พิจารณาของสภาไดอ้ีก (โดยกาํหนดหมายเลขกฎหมายใหม่) ซึ�งใน
อดีตมีการนาํเสนอกฎหมายในเรื�องสิ�งแวดลอ้มเขา้สภาหลายฉบบัที�
นาํเสนอโดยบุคคลเดียวกนัและมีการปรับปรุงจุดอ่อน หรือ ขอ้โตแ้ยง้ให้
สมบูรณ์เพื�อที�จะสามารถผา่นการพิจารณาร่างกฎหมายในที�สุด



หลกัการในการบงัคบัใช้มาตรการ BCA

ควบคุมการผลิตสินคา้ไม่ใหม้ีส่วนประกอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์น
สินคา้หรือการปล่อยก๊าซในชั1นบรรยากาศในปริมาณที�สูงกวา่ที�ประเทศ
ผูน้าํเขา้กาํหนด
โดยการเกบ็ภาษีนาํเขา้สินคา้จากประเทศผูส้่ออกที�มีระดบัคาร์บอนแฝง( 
Embodied carbon)สูงกวา่ประเทศผูน้าํเขา้
กาํหนดใหป้ระเทศผูส้่งออกซื1อEmission Allowances 
เพื�อชดเชยความต่างของระดบัคาร์บอนแฝง
หรือชดเชยค่าใชจ้่าย Reimburse หรือ Subsidies แก่
สินคา้ที�ผลิตในประเทศที�บงัคบัใชม้าตรการ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ก่อนส่งออกไปแข่งขนัตลาดโลก



ผลกระทบต่อประเทศไทย
�มาตรการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดภาระสูงขึ�นแก่ประเทศที เป็นฐาน
การผลิตในอุตสาหกรรมที มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

�ซึ งจาํเป็นที ประเทศไทยจะต้องเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที 
เกิดขึ�นในการกาํหนดนโยบายของประเทศ 

�อีกทั�งภาคเอกชนไทยที ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที อาจจะถูก
กระทบโดยมาตรการทางกฎหมายใหม่นี�ได้พึงเตรียมตัว รองรับการ
เปลี ยนแปลง และ ปรับตัวรับกับผลกระทบที อาจจะเกิดขึ�นใน
อนาคตได้ทันท่วงที



หลกัการต่างๆในการใช้มาตรการ BCA

1.เกบ็ภาษีคาร์บอนที�พรมแดน(Border Carbon Tariff) หรือ กาํหนดใหซ้ื1อ 
Emission Allowances (Requirement to purchase emission Allowances) 
ซึ�งคิดค่าปรับเป็นไปตามการตรวจระดบั ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ระหวา่งผลิตสินคา้ที�นาํเขา้นั1นๆ



หลกัการในการใช้มาตรการ BCA

2.กาํหนดภาษีมาตรฐาน หรือกาํหนดจาํนวน Emission Allowances สาํหรับ
แต่ละกลุ่มสินคา้ภายใตม้าตรการ BCA ที�จะตอ้งชาํระภาษีเมื�อมีการ
นาํเขา้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิเคราะห์วา่กระบวนการผลิตสินคา้นั1นๆจะมี
ระดบัการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงใด ระดบัภาษีมาตรฐานที�เรียก
เกบ็อาจจะกาํหนดบนพื1นฐานของคาร์บอนแฝงของสินคา้ภายในประเทศ
หรือคาร์บอนแฝงของสินคา้ที�นาํเขา้

3.กาํหนดภาษีมาตรฐาน หรือ Emission Allowances ใหผู้ส้่งออกซื1อ แต่ก็
อนุญาตใหผู้ผ้ลิตในประเทศผูส้่งออกพิสูจน์วา่มีการะบวนการผลิตที�มี
ประสิทธิภาพกวา่ กล่าวคือมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิตสินคา้นั1นๆนอ้ยกวา่ระดบัที�กาํหนดเพื�อจะไดใ้ชภ้าษีที�
ต ํ�ากวา่



ความแตกต่างของหลกัการในการใช้มาตรการ 
BCA แต่ละหลกัการ

ทางเลือกที�สองและสามนั1นอาจมีอตัราภาษีที�แตกต่างกนัไดส้าํหรับแต่
ละประเทศที�เป็นแหล่งกาํเนิดของสินคา้นั1นๆ

ขอ้แตกต่างระหวา่ง Carbon Tariffs และ Emission Allowances คือ 
Emission Allowances นั1นราคาคาร์บอนจะปรับเปลี�ยนตลอดเวลาขึ1นอยู่
กบัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดคาร์บอน

ในขณะที� Carbon Tariffs จะคงที�



หลกัการพื'นฐานของมาตรการปรบัค่าคารบ์อน
ก่อนเข้าพรมแดนนั'น คือ 

� หลกัการวา่ดว้ยการจดัเกบ็ภาษีที�ปลายทาง(Destination Principle)

� มีวตัถุประสงคใ์นการปรับสนามการแขง่ขนัใหเ้สมอภาคกนัระหวา่งอุตสาหกรรม
ที�ถกูเรียกเกบ็ภาษีทอ้งถิ�นกบัคูแ่ขง่จากต่างประเทศที�ไม่มีการจดัเกบ็ภาษี

� ถา้สินคา้ถกูจดัเกบ็ภาษีในประเทศที�มีการบริโภคสินคา้นั1น ประเทศนั1นยอ่มมี
อาํนาจ หรือ สิทธิในการจดัเกบ็ภาษีในอตัราที�ตนพิจารณาวา่เหมาะสม ดว้ยสินคา้
ทุกชนิดในตลาดสามารถแขง่ขนักนัในเทอมที�เป็นธรรมและเท่าเทียม

� การเกบ็ภาษีก่อนขา้มพรมแดนสามารถทาํไดท้ั1งในการนาํเขา้ ส่งออก หรือทั1งสอง
ทาง หากเป็นการนาํเขา้กจ็ะจดัเกบ็เป็นคา่ของความหนาแน่นของคาร์บอนหรือก๊าซ
เรือนกระจกในสินคา้ที�นาํเขา้ ส่วนการส่งออก กจ็ะชดเชยภาษี หรือคืนภาษีตาม
คา่ใชจ้่ายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาํหรับสินคา้ที�ส่งออกนั1น



The American Clean Energy 
and Security Act 2009 

� สหรัฐอเมริกาเสนอร่างกฎหมายวา่ดว้ยความมั�นคงและพลงังานที�สะอาด
(The American Clean Energy and Security Act 2009) ซึ�งไดก้าํหนด
มาตรการ Border Carbon Adjustment

� โดยจดัเกบ็ภาษีก่อนเขา้พรมแดนสาํหรับสินคา้ที�มีระดบัคาร์บอนแฝงสูง
กวา่สินคา้ที�ผลิตภายในสหรัฐอเมริกา หรือ ใหซ้ื1อ Emission Allowances 
ชดเชย



Escape Clause

�  ทั1งนี1กฎหมายดงักล่าวกาํหนด Escape Clause ที�จะไม่บงัคบัใชม้าตรการ
ปรับค่าคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนใน 4 กรณี
1. ประเทศที�มีการบงัคบัใชก้ฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในระดบัที�เท่าเทียมกบัสหรัฐอเมริกา หรือ
2. สนธิสญัญาทวิภาคีกบัสหรัฐอเมริกาในการปฏิบตัิตามพนัธกิจ

เกี�ยวกบัการลดโลกรอน หรือ
3. เป็นภาคีสมาชิกพหุภาคีของสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที�มีพนัธกิจ

ในการลดภาวะโลกร้อน หรือ
4. เป็นประเทศดอ้ยพฒันา ซึ�งหมายถึงยงัไม่มีอุตสาหกรรมที�ผลิต

สินคา้ที�มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดบัสูง



สาระสาํคญัของ The American Clean Energy 
and Security Act 2009

1. การพฒันาพลงังานสะอาด
2. การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
3. การลดภาวะโลกร้อน และ
4. วาระเปลี�ยนผา่นเพื�อประกนัการแขง่ขนัที�เป็นธรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ตลอดจนผูป้ระกอบการที�ปฏิบตัิตามกฎหมายสหรัฐที�มีการสนบัสนุนทาง
การเงินอยา่งกวา้งขวางเพื�อบงัคบัการตามกฎหมายฉบบันี1ทั1งสี�ภาค

5. กองทุนการคา้คาร์บอนและภาษีคาร์บอน และกาํหนดมาตรการการคา้คาร์บอน
จากแหล่งในต่างประเทศดว้ย ไม่วา่จะเป็นการเกบ็คาร์บอนจากการปลกูป่า และ
การเกษตร โดยสามารถคา้คาร์บอนทั1งในตลาดทางการตลาดคาร์บอน(Certified 
Emission Reductions-CERs) และตลาดอนุพนัธ์คาร์บอนโดยมีขอ้กาํหนด
ควบคุมตลาดอยา่งเขม้งวด หรือ โครงการภายใต ้Kyoto Protocol หรือ KP และ
ตลาดสมคัรใจ (Voluntary Emission Reductions-VERs)



European Union Emission Trading 
Scheme

� ประชาคมยโุรป ไดต้รากฎหมายที�รู้จกักนัวา่ EU Energy Tax หรือ Extended EU 
Emission Trading Scheme (EU ETS) ซึ� งใชค้วบคูไ่ปกบั Border Cost Adjustment 

หรือบางครั1 งเรียกวา่ Ecological Cost Adjustment หมายความวา่

� ตน้ทุนรวมของการลดการปล่อยก๊าซจะไดร้ับการชดใชค้ืน (Refunded) บางส่วน 
เมื�อสินคา้ที�ผลิตดว้ยกรรมวธิีที�ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถู้กส่งออกไป
จาํหน่ายนอกประเทศ

� ในขณะที�สินคา้นาํเขา้จะถกูเกบ็ภาษีพลงังาน มาตรการเช่นนี1จะทาํใหบ้ริษทัยโุรปที�
มีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้นอ้ย(เพราะมีตน้ทุนสูง)สามารถแข่งกบั
สินคา้ที�ผลิตในประเทศอื�น ที�ลดการปลดปล่อยก๊าซนอ้ยกวา่ที�ยโุรปกาํลงัทาํอยู่



ท่าทีของสหภาพยโุรป
� ล่าสุดสหภาพยโุรปไดร้่างกฎหมายในระดบัCommission Regulation ซึ�ง

เป็นกฎหมายบงัคบัจากระดบัสหภาพยโุรปต่อรัฐสมาชิกทั1งปวง
(COM2010)วา่ดว้ยการหา้มใชเ้ครดิตระหวา่งประเทศจากโครงการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการผลิต Trifluoromrthane (HFC-23) Nitrous Oxide(N2O)
จากการผลิต adipic acid ซึ�ง

� สหภาพยโุรปเห็นวา่ควรมีการพฒันาตลาดคาร์บอนระหวา่งประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประเทศกาํลงัพฒันาจาํเป็นที�จะตอ้งมีกฎหมาย
จาํกดัจาํนวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย



Border Carbon Adjustment ขดัแย้งกบักฎเกณฑข์ององคก์าร 
การค้าโลก GATT/WTO หรือไม่

� 1. มาตราIของWTOกาํหนดใหร้ัฐภาคีปฏิบตัิต่อสินคา้ของรัฐภาคีอื�นๆขององคก์าร
การคา้โลกWTO/GATTเหมือนกนัหรือเท่าเทียมกนั เรียกวา่ หลกัการปฏิบตัิเยี�ยง
ชาติที�ไดร้ับความอนุเคราะห์ยิ�ง(Most-Favored-Nation Treatment-MFN)

� ดงันั1นการเกบ็ภาษีคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนยอ่มจะมีการเลือกปฏิบตัิในการ
จดัเกบ็ภาษีเฉพาะสินคา้ที�นาํเขา้จากประเทศที�ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายลดการ
ปลดปล่อยกาซเรือนกระจก แต่จะไม่บงัคบัใชก้บัการนาํเขา้สินคา้จากประเทศที�มี
การบงัคบัใชก้ฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงอาจจะถือวา่ขดัต่อกฎ
ขององคก์ารการคา้โลกGATT/WTOในมาตรา1นี1ได ้เนื�องจากสินคา้นั1นเป็นสินคา้
ประเภท หรือชนิดเดียวกนั



ประเดน็ทางกฎหมายที1มาตรการ Border Carbon 

Adjustment อาจจะขดั หรือ แย้งกบั กฎเกณฑข์ององคก์าร การค้าโลก 
GATT/WTO

� 2. มาตรา II ของ WTO กาํหนดใหร้ัฐภาคีปฏิบตัิต่อสินคา้ของรัฐภาคีอื�นๆตามที�ตก
ลงกนัไวใ้นบญัชีรายการที�ไดต้กลงกนัใหส้ิทธิในการลดภาษีนาํเขา้โดยเท่าเทียมกนั 
ดงันั1นหากรายการสินคา้ใดที�ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ที�จะใหล้ดภาษีนาํเขา้ หรือ ไม่เกบ็
ภาษี รัฐภาคีสมาชิกกย็อ่มจะผกูพนักนัตามรายการที�ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้กบัสินคา้ที�
นาํเขา้จากทุกๆประเทศสมาชิก

�  ดงันั1นการนาํมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนมาบงัคบัใช ้ต่อสินคา้ที�ได้
ตกลงอยูใ่นรายการสินคา้ที�ไดผ้กูพนัที�จะลดภาษี หรือ ไม่เกบ็ภาษี จึงอาจจะขดักบั
มาตรา II ดงักล่าว โดยเฉพาะหากการบงัคบัใชก้ฎหมายนี1  ใชบ้งัคบัแบบเลือก
ปฏิบตัิต่อสินคา้ที�นาํเขา้จากประเทศที�ไม่มีการบงัคบัใชม้าตรการการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่านั1น แต่ไม่บงัคบักบัประเทศที�มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเท่า
เทียมกนั หรือ ที�มีการทาํสนธิสัญญาทวภิาคีกบัสหรัฐอเมริกา หรือ ที�มีการทาํ
สนธิสัญญาพหุภาคีในทาํนองเดียวกนั หรือ ไม่บงัคบัใชก้บัสินคา้ที�นาํเขา้จาก
ประเทศที�ดอ้ยพฒันาเป็นตน้



� 3. มาตราIIIของWTOกาํหนดใหร้ัฐภาคีปฏิบตัิต่อสินคา้จากรัฐภาคีอื�นๆ
เท่าเทียมกนักบัการปฏิบตัิต่อสินคา้ของตนเอง หรือ ที�ผลิต
ภายในประเทศของตนเรียกวา่(National Treatment-NT) หลกัการปฏิบตัิ
เยี�ยงชาติ

� ดงันั1นการเลือกเกบ็ภาษีคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนจากสินคา้ที�นาํเขา้จาก
ประเทศที�ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จึงทาํใหม้ีการเลือกปฏิบตัิต่อสินคา้ที�นาํเขา้กบัสินคา้ที�ผลิต
ภายในประเทศ จึงอาจจะขดัต่อมาตราIIIของGATT/WTOไดเ้นื�องจาก
สินคา้ที�นาํเขา้เหมือนหรือเป็นประเภท ชนิดเดียวกนักบัสินคา้ที�ผลิต
ภายในประเทศ



� 4.การบงัคบัใชม้าตรการปรับคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนอาจจะบงัคบัใชใ้นอีก
วธิีการหนึ�ง คือ การให ้Rebate ลดคา่ใชจ้่ายก่อนส่งสินคา้ออกไปยงัประเทศอื�นเพื�อ
จะใหม้ีความสามารถในการแข่งขนัอาจจะถือวา่ขดัต่อกฎเกณฑข์ององคก์ารการคา้
โลกในเรื�องของการอุดหนุนสินคา้ได้

� 5.แมม้าตราXXอนุญาตใหส้ามารถยกเวน้หลกัการไม่เลือกปฏิบตัิหลายกรณีดว้ยกนั 
รวมทั1ง “การคุม้ครองชีวติ อนามยัของมนุษย ์พืช และสัตว”์(The protection of 
human, animal or plant life or health)และ “การสงวน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติที�
สูญสิ1นไป ไม่อาจทดแทนได”้(The conservation of exhaustible natural resources) 
แต่GATT Panel มกัจะตีความขอ้ยกเวน้เหล่านี1อยา่งแคบ และยงัไม่มีGATT Panel 
ใด ที�ตีความวา่อยา่งไรจึงจะเป็นกฎหมายคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มบนพื1นฐานของ
มาตราXX การนาํเขา้ที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั ชีวติของมนุษย ์พืช และ
สัตว ์หรือการนาํเขา้นั1นเป็นการทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติสูญเสียไป ไม่อาจจะ
ทดแทนได ้เนื�องจากปัญหาการตีความมาตราXXมีความละเอียดลึกซึ1 งมาก



สรปุ ประเทศที1จะกล่าวอ้างข้อยกเว้นตามมาตรา XX นี'
จะต้องพิสจูน์ให้ได้ว่า

� 1. นโยบายที จะใช้มาตรการทางด้านสิ งแวดล้อมที กล่าวอ้างเป็นข้อยกเว้นจะต้องเป็น
นโยบายที กาํหนดขึ�นเพื อคุ้มครองชีวิต อนามัยของมนุษย์ สัตว์ และ พืช ตามมาตรา 
XX (b) หรือ ที เกี ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที ทดแทนไม่ได้ 
ตามมาตรา XX (g)

� 2. มาตรการที จะนํามาปรับใช้ ต้องสอดคล้องกับกฎของ GATT ที จะเป็น
ข้อยกเว้นนั�นจะต้องมี “ความจําเป็น” ในอันที จะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที กล่าว
อ้างมาแล้ว ภายใต้มาตรา XX (b) หรือ มาตรา XX (g) ดังกล่าว  

� 3. มาตรการที จะนํามาใช้นั�นต้องสัมพันธ์ หรือ เกี ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อม หรือ เพื อคุ้มครองชีวิต อนามัยของมนุษย์ สัตว์ และ พืช



สรปุ ประเทศที1จะกล่าวอ้างข้อยกเว้นตามมาตรา XX นี'
จะต้องพิสจูน์ให้ได้ว่า

� 4. การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในบทนําของมาตรา XX 
กล่าวคือ ไม่สามารถใช้วิธีการอื นใดนอกจากมาตรการนี� และ รัฐไม่สามารถใช้มาตรการดังกล่าว
ในลักษณะที เป็นการกระทาํโดยอาํเภอใจ หรือ ไม่มีเหตุผลอันสมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
รัฐสมาชิกอื นที อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

� 5. มาตรการดังกล่าวนั�นต้องไม่เป็นการบิดเบือนอันเป็นการจํากัดทางการค้า     หรือการมี
ความ

� จําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที ไม่อาจทดแทนได้ หากมาตรการดังกล่าวได้กระทํา
อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทําร่วมกับการจํากัดในการผลิตและบริโภคภายในประเทศที ใช้
มาตรการนั�นๆด้วย

� 6. มาตรการที นํามาบังคับใช้นั�นเป็นมาตรการที จํากัดทางการค้าน้อยที สุด (The 
Least Trade-

� Restrictive Measure)



สรุป แมม้าตรการBCA อาจจะไม่สอดคลอ้งกบั WTOแต่สหรัฐและ
ยโุรปกจ็ะยงับงัคบัใชม้าตรการBCAอยูด่ี และคงใชเ้วลาอีกนานกวา่

จะไดม้ติจากWTO Panel ที�จะวนิิจฉยัใหไ้ดข้อ้สรุป



ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน และผูป้ระกอบการ

� 1.ติดตาม ศึกษาขอ้มูล และหลกัเกณฑ ์การบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศคูค่า้ที�
สาํคญัเช่น สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยโุรป ศึกษาวธิีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ขั1นตอนการบงัคบัใชม้าตรการปรับคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดน มาตรการทางดา้น
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

� 2.พยายามปรับเปลี�ยนเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการผลิต กระบวนการผลิตวตัถุดิบที�ใชใ้น
การผลิต มาตรฐานของสินคา้ที�ผลิตเพื�อที�จะไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานของสินคา้ใน
ประเทศที�นาํเขา้

� 3.พยายามศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัการดาํเนินงาน และกลไกของตลาดคาร์บอน 
และตลาดอนุพนัธ์คาร์บอน วธิีการใชค้าร์บอนเครดิต วธิีการใชO้ffsetคาร์บอนที�ใช้
ในการผลิต

� 4.ศึกษากลไก และการดาํเนินงานของกองทุนสาํรองคาร์บอนเครดิต และเตรียม
บริหารจดัการกบัการใชค้าร์บอนเครดิตอยา่งมีประสิทธิภาพ



� 5. หากเป็นอุตสาหกรรมผลิตก๊าซเรือนกระจกที�กาํหนด คือ 
Trifluoromethane(HFC-23) and nitron oxide(N2O) จากการผลิต adipic acid ควร
จะทราบวา่ไม่ไดส้ิทธิประโยชน์จากการOffsetคาร์บอน หรือการซื1อคาร์บอน
เครดิต

� 6. ควรแสวงหาตลาดใหม่ทดแทนการส่งออกไปสู่ตลาดดั1งเดิม อยา่งสหรัฐอเมริกา 
หรือสหภาพยโุรป

� 7. ใหค้วามสาํคญักบัการปลกูป่า หรือใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานชีวภาพ พลงังาน
ชีวมวล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งโครงการปลูกป่า และการเกษตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือวา่เป็นแหล่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไดด้ว้ย 
ดงันั1นผูป้ระกอบการในประเทศไทยจึงควรตื�นตวัในการใชป้ระโยชน์จากการดูด
ซบัคาร์บอนจากโครงการปลกูป่า และการเกษตร ตลอดจนการใชพ้ลงังานทดแทน
ดว้ย เพราะเป็นแหล่งพลงังานที�มีเป็นจาํนวนมาก



ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั

� 1. รัฐบาลจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู้แก่ประชาชน และผูป้ระกอบการถึงววิฒันาการทางกฎหมาย
ใหม่ๆเกี�ยวกบัการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะต่อผูป้ระกอบการใหไ้ดร้ับทราบถึงแนวโนม้
ในการที�อาจจะถูกบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม เช่น BCA เพื�อให้
ภาคเอกชนไดเ้ตรียมการ รับมือกบักฎหมายใหม่เหล่านี1

� 2. รัฐบาลจาํเป็นตอ้งศึกษา วเิคราะห์ ความไดเ้ปรียบ เสียเปรียบในการเลือกนโยบายหากถูก
บงัคบัใชก้ฎหมาย และมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเขา้พรมแดนวา่จะเลือกวธิีการออกกฎหมาย
เพื�อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�เทียบเท่ากบัมาตรการในสหรัฐอเมริกา หรือ ยโุรป หรือ
เลือกที�จะทาํสนธิสญัญาทวภิาคี หรือพหุภาคีกบัหลายประเทศ เพื�ออนุวตัิการตามพนัธกรณี
ภายใตส้นธิสญัญาในภายหลงั รวมทั1งศึกษาเนื1อหาของกฎหมายที�จะตราออกมาบงัคบัใช ้วา่
จะตอ้งมีสาระอยา่งไร กระบวนการบงัคบัใชอ้ยา่งไร องคก์ร กลไก ในการบงัคบัเป็นอยา่งไร

� 3. รัฐบาลตอ้งเตรียมการเพื�อการปรับเปลี�ยนแกใ้ขสนธิสญัญาที�ทาํไวก้่อนแลว้ และที�จะทาํ
ต่อไปในอนาคตเกี�ยวกบัสนธิสญัญาที�อาจจะขดั หรือแยง้กบักฎหมายใหม่ที�อาจตอ้งตราออกมา
บงัคบัใช ้เช่น เรื�องของการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมสิ�งแวดลอ้ม หรือขอ้กาํหนดที�บงัคบัการให้
ปฏิบตัิตามกฎหมายภายในก่อรับการลงทุนและรับการส่งเสริมลงทุน



ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั

� 4. รัฐบาลตอ้งส่งเสริมทางดา้นเทคโนโลยสีีเขียว Green 
Technology ซึ� งรวมไปถึงการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรของ
สถาบนัการศึกษาทางดา้นเทคนิคทั1งหลายในการสอนเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีีเขียว 
ส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัมีหลกัสูตรเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีีเขียว รวมไปถึงการบริหาร 
จดัการ การผลิตที�ใชเ้ทคโนโลยสีีเขียว

� 5. รัฐบาลตอ้งเตรียมจดัการ และวางแผนระบบ เพื�อสาํรองคาร์บอนใหม้ีการใช้
อยา่งย ั�งยนื และเตรียมการบริหารจดัการเกี�ยวกบั Allowances 
Reserve Fund

� 6. รัฐบาลตอ้งเตรียมการเกี�ยวกบัตลาดคาร์บอน รวมถึงตลาดอนุพนัธ์คาร์บอน 
เนื�องจากทั1งสหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกาไดเ้นน้ย ํ1าการดาํเนินการคา้คาร์บอน
ผา่นตลาดคาร์บอนในระดบัระหวา่งประเทศเพื�อส่งเสริมใหม้ีการบงัคบัเกี�ยวกบั
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ

� 7. รัฐบาลควรเนน้การพฒันาอยา่งย ั�งยนืบนพื1นฐานของการพฒันาคุณภาพชีวติมนุษยม์ากกวา่การ
พฒันาวตัถุ นโยบายการลดโลกร้อนควรเป็นนโยบายระดบัชาติ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติของคนใขชาติ

� 8. รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมมาตรการการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน และ ประชาชนเพื�อใหส้ามารถ
ปฏิบตัิตามกฎหมายได ้เช่น โครงการมาตรการช่วยเหลือผูบ้ริโภคในสินคา้ประหยดัพลงังาน 
และการช่วยเหลือทางดา้น Non-Commercial subsidy ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน การธนาคาร 
โครงการบา้นสาํเร็จรูปประหยดัพลงังาน โครงการผลิตไฟฟ้าประหยดัพลงังาน โครงการอาคาร
เพื�อการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ(Building Energy Efficiency)

� 9. รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมการผลิตเครื�องใชท้ั1งหลายที�เป็นเครื�องอปโภคบริโภค เช่น 
รถยนตท์ี�ประหยดัพลงังาน ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน

� 10. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมตลาดงานสีเขียว ซึ� งรวมไปถึงการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเพื�อ
รองรับตลาดงานสีเขียว เช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกา



Thank You


