มาตรการปรับค่าคาร์บอน
ก่อนเข้าพรมแดน
Border Carbon
Adjustment

วัตถุประสงค์ของมาตรการ การปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้า
พรมแดน
Border Carbon Adjustment – BCA
แก้ไขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีเกียวข้องกับ
ประเด็นเรื องการแข่งขันทางการค้า
เชือมโยงกับการย้ายฐานการผลิตสิ นค้าจากประเทศพัฒนาแล้ว
ไปสู่ประเทศกําลังพัฒนาทีมีความเข้มงวดน้อย ในเรื องการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก(carbon leakage)

แนวโน้ มการบังคับใช้มาตรการ BCA
แม้วา่ ร่ างกฎหมายความมัน คงและพลังงานทีสะอาด (The
American Clean Energy and Security
Act 2009) ตกไปในขั1นการพิจารณาของสภา อย่างไรก็ตาม ร่ าง
กฎหมายเสนอให้นาํ มาตรการ การปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนมา
บังคับใช้โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือการปรับความสามารถการแข่งขัน
ในตลาดโลกของสหรัฐ ให้เท่าเทียมกับประเทศทีไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อีกทั1งเป็ นมาตรการทีจะ
ให้ทุกประเทศต้องบังคับใช้กฎหมายในการลดภาวะโลกร้อนนั1น

แนวโน้ มการบังคับใช้มาตรการ BCA
สหรัฐอเมริ กามีท่าทีทีมนั คงทีจะเสนอกฎหมายในลักษณะนี1ออกมาอีก
ซึงโดยกลไกเสนอกฎหมาย เมือผ่านไปสองปี วุฒิสภา หรื อ สภา
ผูแ้ ทนราษฎรสามารถจะนําเสนอร่ างกฎหมายทีเคยไม่ผา่ นเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาได้อีก (โดยกําหนดหมายเลขกฎหมายใหม่) ซึงใน
อดีตมีการนําเสนอกฎหมายในเรื องสิ งแวดล้อมเข้าสภาหลายฉบับที
นําเสนอโดยบุคคลเดียวกันและมีการปรับปรุ งจุดอ่อน หรื อ ข้อโต้แย้งให้
สมบูรณ์เพือทีจะสามารถผ่านการพิจารณาร่ างกฎหมายในทีสุด

หลักการในการบังคับใช้มาตรการ BCA
ควบคุมการผลิตสิ นค้าไม่ให้มีส่วนประกอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
สิ นค้าหรื อการปล่อยก๊าซในชั1นบรรยากาศในปริ มาณทีสูงกว่าทีประเทศ
ผูน้ าํ เข้ากําหนด
โดยการเก็บภาษีนาํ เข้าสิ นค้าจากประเทศผูส้ ่ ออกทีมีระดับคาร์บอนแฝง(
Embodied carbon)สูงกว่าประเทศผูน้ าํ เข้า
กําหนดให้ประเทศผูส้ ่ งออกซื1อEmission Allowances
เพือชดเชยความต่างของระดับคาร์บอนแฝง
หรื อชดเชยค่าใช้จ่าย Reimburse หรื อ Subsidies แก่
สิ นค้าทีผลิตในประเทศทีบงั คับใช้มาตรการ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก ก่อนส่ งออกไปแข่งขันตลาดโลก

ผลกระทบต่อประเทศไทย
 มาตรการดัง กล่ า วย่ อ มก่ อ ให้ เ กิด ภาระสู ง ขึน แก่ ป ระเทศที เป็ นฐาน

การผลิตในอุตสาหกรรมทีมีการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
 ซึ งจํา เป็ นทีประเทศไทยจะต้ อ งเตรี ย มการรองรั บ กับ สถานการณ์ ที

เกิดขึนในการกําหนดนโยบายของประเทศ
 อีก ทัง ภาคเอกชนไทยที ประกอบธุ ร กิจ ในอุ ต สาหกรรมทีอาจจะถู ก

กระทบโดยมาตรการทางกฎหมายใหม่ นีได้ พึงเตรี ยมตัว รองรั บการ
เปลียนแปลง และ ปรั บตัวรั บกับผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนใน
อนาคตได้ ทันท่ วงที

หลักการต่างๆในการใช้มาตรการ BCA
1.เก็บภาษีคาร์บอนทีพรมแดน(Border Carbon Tariff) หรื อ กําหนดให้ซ1ือ
Emission Allowances (Requirement to purchase emission Allowances)
ซึงคิดค่าปรับเป็ นไปตามการตรวจระดับ ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ระหว่างผลิตสิ นค้าทีนาํ เข้านั1นๆ

หลักการในการใช้มาตรการ BCA
2.กําหนดภาษีมาตรฐาน หรื อกําหนดจํานวน Emission Allowances สําหรับ
แต่ละกลุ่มสิ นค้าภายใต้มาตรการ BCA ทีจะต้องชําระภาษีเมือมีการ
นําเข้า โดยไม่จาํ เป็ นต้องพิเคราะห์วา่ กระบวนการผลิตสิ นค้านั1นๆจะมี
ระดับการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพียงใด ระดับภาษีมาตรฐานทีเรี ยก
เก็บอาจจะกําหนดบนพื1นฐานของคาร์บอนแฝงของสิ นค้าภายในประเทศ
หรื อคาร์บอนแฝงของสิ นค้าทีนาํ เข้า
3.กําหนดภาษีมาตรฐาน หรื อ Emission Allowances ให้ผสู ้ ่ งออกซื1อ แต่ก็
อนุญาตให้ผผู ้ ลิตในประเทศผูส้ ่ งออกพิสูจน์วา่ มีการะบวนการผลิตทีมี
ประสิ ทธิภาพกว่า กล่าวคือมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
กระบวนการผลิตสิ นค้านั1นๆน้อยกว่าระดับทีกาํ หนดเพือจะได้ใช้ภาษีที
ตํากว่า

ความแตกต่างของหลักการในการใช้มาตรการ
BCA แต่ละหลักการ
ทางเลือกทีสองและสามนั1นอาจมีอตั ราภาษีทีแตกต่างกันได้สาํ หรับแต่
ละประเทศทีเป็ นแหล่งกําเนิดของสิ นค้านั1นๆ
ข้อแตกต่างระหว่าง Carbon Tariffs และ Emission Allowances คือ
Emission Allowances นั1นราคาคาร์บอนจะปรับเปลียนตลอดเวลาขึ1นอยู่
กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดคาร์บอน
ในขณะที Carbon Tariffs จะคงที

หลักการพืน' ฐานของมาตรการปรับค่าคาร์บอน
ก่อนเข้าพรมแดนนัน' คือ

หลักการว่าด้วยการจัดเก็บภาษีทีปลายทาง(Destination Principle)
 มีวต
ั ถุประสงค์ในการปรับสนามการแข่งขันให้เสมอภาคกันระหว่างอุตสาหกรรม
ทีถกู เรี ยกเก็บภาษีทอ้ งถินกับคูแ่ ข่งจากต่างประเทศทีไม่มีการจัดเก็บภาษี
 ถ้าสิ นค้าถูกจัดเก็บภาษีในประเทศทีมีการบริ โภคสิ นค้านั1น ประเทศนั1นย่อมมี
อํานาจ หรื อ สิ ทธิในการจัดเก็บภาษีในอัตราทีตนพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยสิ นค้า
ทุกชนิดในตลาดสามารถแข่งขันกันในเทอมทีเป็ นธรรมและเท่าเทียม
 การเก็บภาษีก่อนข้ามพรมแดนสามารถทําได้ท1 งั ในการนําเข้า ส่ งออก หรื อทั1งสอง
ทาง หากเป็ นการนําเข้าก็จะจัดเก็บเป็ นค่าของความหนาแน่นของคาร์ บอนหรื อก๊าซ
เรื อนกระจกในสิ นค้าทีนาํ เข้า ส่ วนการส่ งออก ก็จะชดเชยภาษี หรื อคืนภาษีตาม
ค่าใช้จ่ายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสําหรับสิ นค้าทีส่งออกนั1น


The American Clean Energy
and Security Act 2009
 สหรัฐอเมริ กาเสนอร่ างกฎหมายว่าด้วยความมัน
 คงและพลังงานทีสะอาด

(The American Clean Energy and Security Act 2009) ซึงได้กาํ หนด
มาตรการ Border Carbon Adjustment
 โดยจัดเก็บภาษีก่อนเข้าพรมแดนสําหรับสิ นค้าทีมีระดับคาร์ บอนแฝงสู ง
กว่าสิ นค้าทีผลิตภายในสหรัฐอเมริ กา หรื อ ให้ซ1ือ Emission Allowances
ชดเชย

Escape Clause


ทั1งนี1กฎหมายดังกล่าวกําหนด Escape Clause ทีจะไม่บงั คับใช้มาตรการ
ปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนใน 4 กรณี
1. ประเทศทีมีการบังคับใช้กฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกในระดับทีเท่าเทียมกับสหรัฐอเมริ กา หรื อ
2. สนธิสญ
ั ญาทวิภาคีกบั สหรัฐอเมริ กาในการปฏิบตั ิตามพันธกิจ
เกียวกับการลดโลกรอน หรื อ
3. เป็ นภาคีสมาชิกพหุภาคีของสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีมีพนั ธกิจ
ในการลดภาวะโลกร้อน หรื อ
4. เป็ นประเทศด้อยพัฒนา ซึงหมายถึงยังไม่มีอุตสาหกรรมทีผลิต
สิ นค้าทีมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในระดับสูง

สาระสําคัญของ The American Clean Energy
and Security Act 2009
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาพลังงานสะอาด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การลดภาวะโลกร้อน และ
วาระเปลียนผ่านเพือประกันการแข่งขันทีเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ตลอดจนผูป้ ระกอบการทีปฏิบตั ิตามกฎหมายสหรัฐทีมีการสนับสนุนทาง
การเงินอย่างกว้างขวางเพือบังคับการตามกฎหมายฉบับนี1ท1 งั สี ภาค
กองทุนการค้าคาร์บอนและภาษีคาร์ บอน และกําหนดมาตรการการค้าคาร์บอน
จากแหล่งในต่างประเทศด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บคาร์บอนจากการปลูกป่ า และ
การเกษตร โดยสามารถค้าคาร์บอนทั1งในตลาดทางการตลาดคาร์บอน(Certified
Emission Reductions-CERs) และตลาดอนุพนั ธ์คาร์บอนโดยมีขอ้ กําหนด
ควบคุมตลาดอย่างเข้มงวด หรื อ โครงการภายใต้ Kyoto Protocol หรื อ KP และ
ตลาดสมัครใจ (Voluntary Emission Reductions-VERs)

European Union Emission Trading
Scheme
ประชาคมยุโรป ได้ตรากฎหมายทีรู้จกั กันว่า EU Energy Tax หรื อ Extended EU
Emission Trading Scheme (EU ETS) ซึ งใช้ควบคูไ่ ปกับ Border Cost Adjustment
หรื อบางครั1งเรี ยกว่า Ecological Cost Adjustment หมายความว่า
 ต้นทุนรวมของการลดการปล่อยก๊าซจะได้รับการชดใช้คืน (Refunded) บางส่ วน
เมือสิ นค้าทีผลิตด้วยกรรมวิธีทีลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ถูกส่ งออกไป
จําหน่ายนอกประเทศ
 ในขณะทีสินค้านําเข้าจะถูกเก็บภาษีพลังงาน มาตรการเช่นนี1 จะทําให้บริ ษท
ั ยุโรปที
มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าน้อย(เพราะมีตน้ ทุนสู ง)สามารถแข่งกับ
สิ นค้าทีผลิตในประเทศอืน ทีลดการปลดปล่อยก๊าซน้อยกว่าทียโุ รปกําลังทําอยู่


ท่าทีของสหภาพยุโรป
 ล่าสุ ดสหภาพยุโรปได้ร่างกฎหมายในระดับCommission Regulation ซึ ง

เป็ นกฎหมายบังคับจากระดับสหภาพยุโรปต่อรัฐสมาชิกทั1งปวง
(COM2010)ว่าด้วยการห้ามใช้เครดิตระหว่างประเทศจากโครงการที
เกียวข้องกับการผลิต Trifluoromrthane (HFC-23) Nitrous Oxide(N2O)
จากการผลิต adipic acid ซึง
 สหภาพยุโรปเห็นว่าควรมีการพัฒนาตลาดคาร์ บอนระหว่างประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประเทศกําลังพัฒนาจําเป็ นทีจะต้องมีกฎหมาย
จํากัดจํานวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย

Border Carbon Adjustment ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ขององค์การ
การค้าโลก GATT/WTO หรือไม่
1. มาตราIของWTOกําหนดให้รัฐภาคีปฏิบตั ิตอ่ สิ นค้าของรัฐภาคีอืนๆขององค์การ
การค้าโลกWTO/GATTเหมือนกันหรื อเท่าเทียมกัน เรี ยกว่า หลักการปฏิบตั ิเยีย ง
ชาติทีได้รับความอนุเคราะห์ยงิ (Most-Favored-Nation Treatment-MFN)
 ดังนั1นการเก็บภาษีคาร์ บอนก่อนเข้าพรมแดนย่อมจะมีการเลือกปฏิบต
ั ิในการ
จัดเก็บภาษีเฉพาะสิ นค้าทีนาํ เข้าจากประเทศทีไม่มีการบังคับใช้กฎหมายลดการ
ปลดปล่อยกาซเรื อนกระจก แต่จะไม่บงั คับใช้กบั การนําเข้าสิ นค้าจากประเทศทีมี
การบังคับใช้กฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก จึงอาจจะถือว่าขัดต่อกฎ
ขององค์การการค้าโลกGATT/WTOในมาตรา1นี1ได้ เนืองจากสิ นค้านั1นเป็ นสิ นค้า
ประเภท หรื อชนิดเดียวกัน


ประเด็นทางกฎหมายที1มาตรการ Border Carbon
Adjustment อาจจะขัด หรือ แย้งกับ กฎเกณฑ์ขององค์การ การค้าโลก
GATT/WTO
2. มาตรา II ของ WTO กําหนดให้รัฐภาคีปฏิบตั ิตอ่ สิ นค้าของรัฐภาคีอืนๆตามทีตก
ลงกันไว้ในบัญชีรายการทีได้ตกลงกันให้สิทธิในการลดภาษีนาํ เข้าโดยเท่าเทียมกัน
ดังนั1นหากรายการสิ นค้าใดทีได้ตกลงกันไว้แล้วทีจะให้ลดภาษีนาํ เข้า หรื อ ไม่เก็บ
ภาษี รัฐภาคีสมาชิกก็ยอ่ มจะผูกพันกันตามรายการทีได้ตกลงกันไว้แล้วกับสิ นค้าที
นําเข้าจากทุกๆประเทศสมาชิก
 ดังนั1นการนํามาตรการปรับคาร์ บอนก่อนเข้าพรมแดนมาบังคับใช้ ต่อสิ นค้าทีได้
ตกลงอยูใ่ นรายการสิ นค้าทีได้ผกู พันทีจะลดภาษี หรื อ ไม่เก็บภาษี จึงอาจจะขัดกับ
มาตรา II ดังกล่าว โดยเฉพาะหากการบังคับใช้กฎหมายนี1 ใช้บงั คับแบบเลือก
ปฏิบตั ิตอ่ สิ นค้าทีนาํ เข้าจากประเทศทีไม่มีการบังคับใช้มาตรการการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกเท่านั1น แต่ไม่บงั คับกับประเทศทีมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมกัน หรื อ ทีมีการทําสนธิสัญญาทวิภาคีกบั สหรัฐอเมริ กา หรื อ ทีมีการทํา
สนธิสัญญาพหุภาคีในทํานองเดียวกัน หรื อ ไม่บงั คับใช้กบั สิ นค้าทีนาํ เข้าจาก
ประเทศทีดอ้ ยพัฒนาเป็ นต้น


 3. มาตราIIIของWTOกําหนดให้รัฐภาคีปฏิบต
ั ิต่อสิ นค้าจากรัฐภาคีอืนๆ

เท่าเทียมกันกับการปฏิบตั ิต่อสิ นค้าของตนเอง หรื อ ทีผลิต
ภายในประเทศของตนเรี ยกว่า(National Treatment-NT) หลักการปฏิบตั ิ
เยีย งชาติ
 ดังนั1นการเลือกเก็บภาษีคาร์ บอนก่อนเข้าพรมแดนจากสิ นค้าทีนาํ เข้าจาก
ประเทศทีไม่มีการบังคับใช้กฎหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จึงทําให้มีการเลือกปฏิบตั ิต่อสิ นค้าทีนาํ เข้ากับสิ นค้าทีผลิต
ภายในประเทศ จึงอาจจะขัดต่อมาตราIIIของGATT/WTOได้เนืองจาก
สิ นค้าทีนาํ เข้าเหมือนหรื อเป็ นประเภท ชนิดเดียวกันกับสิ นค้าทีผลิต
ภายในประเทศ

4.การบังคับใช้มาตรการปรับคาร์ บอนก่อนเข้าพรมแดนอาจจะบังคับใช้ในอีก
วิธีการหนึง คือ การให้ Rebate ลดค่าใช้จ่ายก่อนส่ งสิ นค้าออกไปยังประเทศอืนเพือ
จะให้มีความสามารถในการแข่งขันอาจจะถือว่าขัดต่อกฎเกณฑ์ขององค์การการค้า
โลกในเรื องของการอุดหนุนสิ นค้าได้
 5.แม้มาตราXXอนุ ญาตให้สามารถยกเว้นหลักการไม่เลือกปฏิบต
ั ิหลายกรณี ดว้ ยกัน
รวมทั1ง “การคุม้ ครองชีวติ อนามัยของมนุษย์ พืช และสัตว์”(The protection of
human, animal or plant life or health)และ “การสงวน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติที
สูญสิ1 นไป ไม่อาจทดแทนได้”(The conservation of exhaustible natural resources)
แต่GATT Panel มักจะตีความข้อยกเว้นเหล่านี1อย่างแคบ และยังไม่มีGATT Panel
ใด ทีตีความว่าอย่างไรจึงจะเป็ นกฎหมายคุม้ ครองสิ งแวดล้อมบนพื1นฐานของ
มาตราXX การนําเข้าทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ อนามัย ชีวติ ของมนุษย์ พืช และ
สัตว์ หรื อการนําเข้านั1นเป็ นการทําให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญเสี ยไป ไม่อาจจะ
ทดแทนได้ เนืองจากปัญหาการตีความมาตราXXมีความละเอียดลึกซึ1 งมาก


สรุป ประเทศที1จะกล่าวอ้างข้อยกเว้นตามมาตรา XX นี'
จะต้องพิสจู น์ ให้ได้ว่า


1. นโยบายทีจะใช้ ม าตรการทางด้ า นสิ งแวดล้ อ มที กล่ า วอ้ า งเป็ นข้ อ ยกเว้ น จะต้ อ งเป็ น
นโยบายทีกํา หนดขึน เพื อคุ้ ม ครองชี วิ ต อนามัย ของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ และ พืช ตามมาตรา
XX (b) หรื อ ทีเกียวข้ อ งกับ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติที ทดแทนไม่ ไ ด้
ตามมาตรา XX (g)



2. มาตรการทีจะนํา มาปรั บ ใช้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ กฎของ GATT ทีจะเป็ น
ข้ อ ยกเว้ น นั น จะต้ อ งมี “ความจํา เป็ น” ในอัน ทีจะทํา ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที กล่ า ว
อ้ า งมาแล้ ว ภายใต้ ม าตรา XX (b) หรื อ มาตรา XX (g) ดัง กล่ า ว



3. มาตรการทีจะนํา มาใช้ นั น ต้ อ งสั ม พัน ธ์ หรื อ เกียวข้ อ งกับ การอนุ รั ก ษ์
สิ งแวดล้ อ ม หรื อ เพือคุ้ ม ครองชี วิ ต อนามัย ของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ และ พืช

สรุป ประเทศที1จะกล่าวอ้างข้อยกเว้นตามมาตรา XX นี'
จะต้องพิสจู น์ ให้ได้ว่า


4. การบั ง คั บ ใช้ มาตรการดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ กํา หนดในบทนํา ของมาตรา XX
กล่ า วคื อ ไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก ารอื นใดนอกจากมาตรการนี และ รั ฐ ไม่ ส ามารถใช้ มาตรการดั ง กล่ า ว
ในลั ก ษณะที เป็ นการกระทํา โดยอํา เภอใจ หรื อ ไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร และเป็ นการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ
รั ฐ สมาชิ ก อื นที อยู่ ใ นสถานการณ์ เ ดี ย วกั น



5. มาตรการดั ง กล่ า วนั น ต้ อ งไม่ เ ป็ นการบิ ด เบื อ นอั น เป็ นการจํา กั ด ทางการค้ า
ความ



จํา เป็ นในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที ไม่ อ าจทดแทนได้ หากมาตรการดั ง กล่ า วได้ ก ระทํา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยกระทํา ร่ ว มกั บ การจํา กั ด ในการผลิ ต และบริ โ ภคภายในประเทศที ใช้
มาตรการนั น ๆด้ ว ย



6. มาตรการที นํา มาบั ง คั บ ใช้ นั น เป็ นมาตรการที จํา กั ด ทางการค้ า น้ อ ยที สุ ด (The
Least Trade-



Restrictive Measure)

หรื อ การมี

สรุ ป แม้มาตรการBCA อาจจะไม่สอดคล้องกับ WTOแต่สหรัฐและ
ยุโรปก็จะยังบังคับใช้มาตรการBCAอยูด่ ี และคงใช้เวลาอีกนานกว่า
จะได้มติจากWTO Panel ทีจะวินิจฉัยให้ได้ขอ้ สรุ ป

ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการ
1.ติดตาม ศึกษาข้อมูล และหลักเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมายของประเทศคูค่ า้ ที
สําคัญเช่น สหรัฐอเมริ กา และ สหภาพยุโรป ศึกษาวิธีการบังคับใช้กฎหมาย
ขั1นตอนการบังคับใช้มาตรการปรับคาร์ บอนก่อนเข้าพรมแดน มาตรการทางด้าน
สิ งแวดล้อมอืนๆทีเกียวข้อง
 2.พยายามปรับเปลียนเทคโนโลยีทีใช้ในการผลิต กระบวนการผลิตวัตถุดิบทีใช้ใน
การผลิต มาตรฐานของสิ นค้าทีผลิตเพือทีจะได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของสิ นค้าใน
ประเทศทีนาํ เข้า
 3.พยายามศึกษาและทําความเข้าใจกับการดําเนิ นงาน และกลไกของตลาดคาร์ บอน
และตลาดอนุพนั ธ์คาร์บอน วิธีการใช้คาร์บอนเครดิต วิธีการใช้Offsetคาร์บอนทีใช้
ในการผลิต
 4.ศึกษากลไก และการดําเนิ นงานของกองทุนสํารองคาร์ บอนเครดิต และเตรี ยม
บริ หารจัดการกับการใช้คาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ


5. หากเป็ นอุตสาหกรรมผลิตก๊าซเรื อนกระจกทีกาํ หนด คือ
Trifluoromethane(HFC-23) and nitron oxide(N2O) จากการผลิต adipic acid ควร
จะทราบว่าไม่ได้สิทธิประโยชน์จากการOffsetคาร์ บอน หรื อการซื1 อคาร์บอน
เครดิต
 6. ควรแสวงหาตลาดใหม่ทดแทนการส่ งออกไปสู่ ตลาดดั1งเดิม อย่างสหรัฐอเมริ กา
หรื อสหภาพยุโรป
 7. ให้ความสําคัญกับการปลูกป่ า หรื อใช้พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พลังงาน
ชีวมวล โดยเฉพาะอย่างยิง โครงการปลูกป่ า และการเกษตรในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาถือว่าเป็ นแหล่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในประเทศได้ดว้ ย
ดังนั1นผูป้ ระกอบการในประเทศไทยจึงควรตืนตัวในการใช้ประโยชน์จากการดูด
ซับคาร์บอนจากโครงการปลูกป่ า และการเกษตร ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน
ด้วย เพราะเป็ นแหล่งพลังงานทีมีเป็ นจํานวนมาก


ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ






1. รัฐบาลจําเป็ นต้องให้ความรู ้แก่ประชาชน และผูป้ ระกอบการถึงวิวฒั นาการทางกฎหมาย
ใหม่ๆเกียวกับการคุม้ ครองสิ งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อผูป้ ระกอบการให้ได้รับทราบถึงแนวโน้ม
ในการทีอาจจะถูกบังคับใช้กฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองสิ งแวดล้อม เช่น BCA เพือให้
ภาคเอกชนได้เตรี ยมการ รับมือกับกฎหมายใหม่เหล่านี1
2. รัฐบาลจําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ ความได้เปรี ยบ เสี ยเปรี ยบในการเลือกนโยบายหากถูก
บังคับใช้กฎหมาย และมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนว่าจะเลือกวิธีการออกกฎหมาย
เพือบังคับการให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีเทียบเท่ากับมาตรการในสหรัฐอเมริ กา หรื อ ยุโรป หรื อ
เลือกทีจะทําสนธิสญ
ั ญาทวิภาคี หรื อพหุภาคีกบั หลายประเทศ เพืออนุวตั ิการตามพันธกรณี
ภายใต้สนธิสญ
ั ญาในภายหลัง รวมทั1งศึกษาเนื1อหาของกฎหมายทีจะตราออกมาบังคับใช้ ว่า
จะต้องมีสาระอย่างไร กระบวนการบังคับใช้อย่างไร องค์กร กลไก ในการบังคับเป็ นอย่างไร
3. รัฐบาลต้องเตรี ยมการเพือการปรับเปลียนแก้ใขสนธิสญ
ั ญาทีทาํ ไว้ก่อนแล้ว และทีจะทํา
ต่อไปในอนาคตเกียวกับสนธิสญ
ั ญาทีอาจจะขัด หรื อแย้งกับกฎหมายใหม่ทีอาจต้องตราออกมา
บังคับใช้ เช่น เรื องของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ งแวดล้อม หรื อข้อกําหนดทีบงั คับการให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายภายในก่อรับการลงทุนและรับการส่ งเสริ มลงทุน

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
4. รัฐบาลต้องส่ งเสริ มทางด้านเทคโนโลยีสีเขียว Green
Technology ซึ งรวมไปถึงการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิคทั1งหลายในการสอนเกียวกับเทคโนโลยีสีเขียว
ส่ งเสริ มให้มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรเกียวกับเทคโนโลยีสีเขียว รวมไปถึงการบริ หาร
จัดการ การผลิตทีใช้เทคโนโลยีสีเขียว
 5. รัฐบาลต้องเตรี ยมจัดการ และวางแผนระบบ เพือสํารองคาร์ บอนให้มีการใช้
อย่างยัง ยืน และเตรี ยมการบริ หารจัดการเกียวกับ Allowances
Reserve Fund
 6. รัฐบาลต้องเตรี ยมการเกียวกับตลาดคาร์ บอน รวมถึงตลาดอนุ พน
ั ธ์คาร์บอน
เนืองจากทั1งสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กาได้เน้นยํ1าการดําเนินการค้าคาร์ บอน
ผ่านตลาดคาร์บอนในระดับระหว่างประเทศเพือส่ งเสริ มให้มีการบังคับเกียวกับ
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก


ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ








7. รัฐบาลควรเน้นการพัฒนาอย่างยัง ยืนบนพื1นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวติ มนุษย์มากกว่าการ
พัฒนาวัตถุ นโยบายการลดโลกร้อนควรเป็ นนโยบายระดับชาติ ซึงเกียวข้องกับรู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ ของคนใขชาติ
8. รัฐบาลควรเร่ งส่ งเสริ มมาตรการการช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน และ ประชาชนเพือให้สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้ เช่น โครงการมาตรการช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคในสิ นค้าประหยัดพลังงาน
และการช่วยเหลือทางด้าน Non-Commercial subsidy ช่วยเหลือทางด้านการเงิน การธนาคาร
โครงการบ้านสําเร็จรู ปประหยัดพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน โครงการอาคาร
เพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ(Building Energy Efficiency)
9. รัฐบาลควรมีมาตรการส่ งเสริ มการผลิตเครื องใช้ท1งั หลายทีเป็ นเครื องอปโภคบริ โภค เช่น
รถยนต์ทีประหยัดพลังงาน ส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
10. รัฐบาลควรมีนโยบายส่ งเสริ มตลาดงานสี เขียว ซึงรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพือ
รองรับตลาดงานสี เขียว เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริ กา

Thank You

