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การบริหารคุณภาพยุคใหม่กับคาร์บอนเครดิต

Advance Quality Management with Carbon Credit 
 

อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล1

  

1.บทนำ
ยุคศตวรรษที่ 21 นี้นับเป็นยุคที่การแข่งขันทาง

ธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะ
แข่งขันการด้านราคาและบริการแล้ว การแข่งขันทาง
ด้านคุณภาพก็เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบ
การจะละเลยไม่ได้ ครั้นเมื่อกล่าวถึง คุณภาพ (Quality) 
พวกเรามักนึกถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจให้
ลูกค้า หรือผู้รับบริการได้ [1],[2] ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึง
พยายามสร้างกิจกรรมการบริหารคุณภาพ เพื่อพัฒนา
องค์กรให้อยู่รอดได้ในสังคมธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง 
ทั้งยังพยายามพัฒนาเทคนิคและคิดหลักการบริหาร
คณุภาพในรปูแบบตา่งๆ แนวคดิทางการบรหิารคณุภาพ   
นั้นมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย นักวิชาการ
ชื่อ W.Edwards Deming เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า
และบริการ ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาแนวคิดและ
เทคนิคในการบริหารคุณภาพต่อมาอย่างต่อเนื่องโดย
นักวิชาการหลายท่าน เช่น Juran, Schewart,

Feigenbuam [3] จึงก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า 
บริการ บุคลากร ตลอดจนถึงกระบวนการผลิต ก่อเกิด
การจัดตั้งระบบมาตรฐานสากล (ISO) ตั้งแต่ ISO9000 
จนถึงระบบมาตรฐาน ISO 14000 ที่เน้นความสำคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

เมือ่กลา่วถงึสิง่แวดลอ้ม และการเกดิภาวะโลกรอ้น 

เนื่องจากภาวะเรือนกระจก ที่เกิดมาจากการใช้พลังงาน
ที่มาจากเชื้อเพลิงของซากฟอสซิลนั้น นับเป็นประเด็น
ร้อนที่ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานรวมทั้งผู้บริโภคเองยัง
ต้องตระหนักถึง และเห็นความสำคัญ จึงก่อเกิดการรวม
กลุ่มในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อพยายามลด
การสร้างก๊าซเรือนกระจกอันมีผลจากกระบวนการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล โดยบังคับให้ประเทศอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกพิธีสารเกียวโต ทำการลดการผลิตก๊าซเรือน
กระจกลง ให้ได้ข้อกำหนดของสนธิสัญญา ก่อให้เกิด
ธุรกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากประเทศที่สามารถ
ลดการใช้พลังงานจากซากฟอสซิล หรือสร้างวิธีกำจัด
ก๊าซเรือนกระจกลงได้  

อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ประเด็น
คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นมิติหนึ่งของ
การบริหารคุณภาพยุคใหม่ และเป็นประเด็นน่าสนใจใน
การวิเคราะห์ติดตาม บทความนี้จึงได้กล่าวถึงที่มา นับ
ตั้งแต่หลักการบริหารคุณภาพ ตลอดจนถึง การบริหาร
คุณภาพยุคใหม่ เช่น ระบบมาตรฐานสากล ISO9000,

ISO 14000 การเกิดพิธีสารเกียวโต ที่นำไปสู่ประเด็น
คาร์บอนเครดิต ซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย และโครงการต่างๆ ที่ประเทศไทยปฏิบัติ 
จนเกิดธุรกิจคาร์บอนเครดิต ท่านพร้อมจะติดตามไปกับ
เราแล้วหรือยัง 
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2.การบริหารงานคุณภาพ(Quality Management)
หมายถึง สิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ 

เพราะคุณภาพคือความอยู่รอด มีหลักสำคัญ 8 ประการ 
[4]-[6] ดังนี้ 

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (CustomerFocus)

2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of

People)

4. การบรหิารเชงิกระบวนการ (ProcessApproach)

5. การบริหารที่เป็นระบบ (SystemApproach)

6. การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (ContinualImprovement)

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual

ApproachtoDecisionMaking)

8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
(MutuallyBeneficialSupplierRelationship)

จากหลักการตลาดที่กล่าวว่า “Customer is the

King” แสดงว่าองค์กรต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการในข้อ 1 ที่ให้ความสำคัญกับ
ลูกค้า ประเด็นข้อนี้เองที่นำไปสู่การบริหารคุณภาพใน
รูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นการบริหารคุณภาพยุคใหม่ 
หรอืมติใิหม ่ทัง้นี ้ เพือ่เนน้ประโยชนใ์หก้บัลกูคา้เปน็หลกั 
ซึ่งจะได้กล่าวถึงความเป็นมาในหัวข้อต่อไป 

 
3. การบริหารคุณภาพยุคใหม่ (Advance Quality 

Management) 

จากสภาวะที่การตลาดมีการแข่งขันกันมากตามที่
ได้กล่าวข้างต้นนั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้
บริโภคจึงเป็นแรงผลักดันให้บรรดาผู้ประกอบการ
พยายามพัฒนาการบริหารคุณภาพในรูปแบบใหม่ๆ จน
เขา้สูย่คุการบรหิารคณุภาพยคุใหม ่ เชน่ ระบบมาตรฐาน  
สากล (InternationalOrganizationforStandardization;

ISO) ISO 9000 สำหรับวัดระบบคุณภาพอันเกี่ยวกับ
การจัดการด้านคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ 
โดยเน้น “ความพึงพอใจของลูกค้า” (Customer

Satisfaction) เป็นสำคัญ เกี่ยวโยงถึงหลักการบริหาร
คุณภาพข้อ 1 (ตามที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2)

เริ่มตั้งแต่ระบบ ISO9000 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กร
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน (International

OrganizationforStandardization)ISO9000 เปน็ระบบ 
คุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม 
การผลิตหรือการบริการ มีหลักการพื้นฐานว่า เมื่อ
กระบวนการ (Process) ดีแล้ว ผลที่ได้รับ (Outputs) ก็
ย่อมจะดีตามไปด้วย โดยคำนึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกค้า ก็คือความหมายของคุณภาพ  

การควบคุมกระบวนการให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจในสินค้าหรือการบริการนั้น โดยหลักการ คือการ
จัดทำระบบ ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้
รับการควบคุมโดยมีเอกสารระบบขั้นตอนวิธีการทำงาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานรู้หน้าที่ความรับผิด
ชอบของตนอีกทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
เอกสารที่จัดทำขึ้นในระบบคุณภาพ ISO 9000 ก็เพื่อ
สร้างระบบให้หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานภายใน
องค์กรขึ้นอยู่กับ “ระบบ” [7]

องค์กรธุรกิจได้มีการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ 
ISO 9000 ไปเป็นกรอบปฏิบัติว่ามีการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ และประกันคุณภาพ  

ในขณะที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่อง
การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่างๆ 
ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ การกำจัดของเสีย ฯลฯ ได้ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลกอย่างมาก 
ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก และเป็นเหตุ
ให้เกิดแรงผลักดันต่อองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐานสากล จัดทำอนุกรมมาตรฐานการจัดการ         
สิ่งแวดล้อม “ISO14000Series” ขึ้น ซึ่งใช้ ISO9000 
เป็นพื้นฐานของระบบ ISO14000

ISO 14000 คือมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมองค์กรให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
นอ้ยสดุ ประกอบไปดว้ยเปน็ชดุมาตรฐานหลายเลม่ เริม่ตน้  
ตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปัจจุบัน ISO 
กำหนดเลขสำหรบัมาตรฐานในอนกุรมนีไ้ว ้100 หมายเลข) 
โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
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จัดการสิ่งแวดล้อม [8] จากระบบมาตรฐาน 14000 นี้ 
นำไปสู่การบริหารคุณภาพยุคใหม่ ในรูปแบบอื่นเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม มากมาย เช่น 

- ระบบการขนส่งย้อนกลับ (Reverse Logistics) 
คือ การนำสินค้าหมดอายุการใช้งาน (End-of-life

Product) กลับคืนสู่ผู้ผลิต เพื่อดึงทรัพยากรที่ยังมี
คุณค่ากลับมาใช้งานใหม่ (Recovery) การกลับมาใช้ซ้ำ 
(Reuse) หรือการรีไซเคิล (Recycle)

- ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ เชิ งนิ เ วศน์
เศรษฐกิจ (Eco-design) คือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย
การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพยายามให้ผลิตภัณฑ์
มีอายุการใช้งานนานขึ้น หรือออกแบบให้ส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์มีเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วสามารถนำ
กลับมาใช้งานใหม่ได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

- ระบบควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green

House Gas) คือการควบคุมการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีการตื่นตัวกันมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นที่มาของประเด็นคาร์บอน
เครดิตนั่นเอง 

ในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมามีการกล่าวขานถึงเรื่อง
คาร์บอนเครดิตกันมาก ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
การพยายามลดก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
และหากองค์กรใดที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่กระทำแนวหลักการของคาร์บอนเครดิต 
อย่างไรก็ตามยังมีบางท่านคลางแคลงใจว่า คาร์บอน
เครดิต คืออะไร และสำคัญอย่างไร เพื่อให้เกิดความ
กระจ่างจึงขอนำเสนอ ความหมาย ที่มา และราย
ละเอียดของคาร์บอนเครดิต ในหัวข้อถัดไป 

 
4.คาร์บอนเครดิตคืออะไร?

หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการ
ดำเนนิการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CleanDevelopment

Mechanism, CDM) เมื่อเทียบกับการดำเนินงานใน
ภาวะปกติที่ไม่มีโครงการ CDM ซึ่งเป็นโครงการที่ลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในหน่วยตันคารน์บอนไดออกไซด์ หรือ

เทียบเท่า [9],[10] อย่างไรก็ตามก๊าซแต่ละชนิดมีผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อนไม่เท่ากัน ในตารางที่ 1 [11] 
ก๊าซมีเทน 21 หมายความว่า ก๊าซมีเทน 1 เท่าให้ผลต่อ
สิ่งแวดล้อมเท่ากับ คาร์บอนไดออกไซด์ 21 เท่า  

 
ตารางที่ 1 แสดงผลของก๊าซ 6 ชนิดที่มีผลต่อภาวะ

เรือนกระจก  

ก๊าซเรือนกระจก 

ศักยภาพในการทำให้เกิด 

ภาวะโลกร้อน (เท่าของ

คาร์บอนไดออกไซด์) 
1.Carbondioxide(CO2) 1

2.Methane(CH4) 21

3.Nitrousoxide(N2O) 310

4.Hydrofluorocarbons(HFCs) 140-11,700

5.Perfluorocarbons(PFCs) 6,500-9,200

6.Sulfurhexafluoride(SF6) 23,900

 
ผลมาจากการปล่อยก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดภาวะ

เรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งก๊าซเหล่านี้         
เป็นผลผลิตที่ เกิดจากกระบวนการผลิตของภาค
อตุสาหกรรม ทีใ่ชพ้ลงังานจากฟอสซลิในกระบวนการผลติ 
อันก่อให้ เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
ซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ทุกภาคส่วน แม้แต่ระดับผู้บริโภค
เองก็ต้องคำนึงถึงความสำคัญของเรื่องนี้ และมีการ   
รวมกลุ่มในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดวิธี
การควบคุม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น จัดตั้งพิธี
สารเกียวโต เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกที่ลงสัตยาบัน
ยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดและบทลงโทษ ดังที่จะได้
กล่าวในหัวข้อถัดไป 

 
5.พิธีสารเกียวโต(Kyoto Protocol) 

ประเด็นพิธีสารเกียวโต เกิดขึ้นในปี คศ.1997 
(พ.ศ.2540) เป็นข้อเสนอของชาวบราซิล โดยก่อนหน้า
นั้นมีความพยายามจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายใตอ้นสุญัญาสหประชาชาต ิ วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง   
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) แต่ก็ยังไม่มีมาตรการ
ใดๆ ที่ช่วยได้อย่างจริงจังจนกระทั่งการประชุมในปี 
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คศ.1997 (พ.ศ.2540) ที่จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
จึงเรียกว่า พิธีสารเกียวโต มีการกำหนดให้ประเทศที่มี
รายชื่ออยู่ใน กลุ่มภาคี 1(AnnexI) คือประเทศพัฒนา
อุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ ญี่ปุ่น 
ฯลฯ ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่
น้อยกว่า 5% จากระดับการปล่อยในปี พ.ศ.2533 
ภายในปี พ.ศ.2551-2555 การประชุมครั้งนั้นได้มี
การนำเสนอเครื่องมือ เรียกว่า กลไกที่ยืดหยุ่น 
(FlexibilityMechanism) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลไกย่อย 
[12]-[14] ได้แก่  

- การดำเนนิการรว่ม (JointImplementeation=JI)

- กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CleanDevelopment

Mechanism=CDM)

- การซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (EmissionTrading

=ET)

กลไกที่เป็นที่พูดถึงกันมากๆ ก็คือ CDM คือ การ
ดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มภาคี 1 และ
ประเทศกลุ่มนอกภาคี 1 เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เพิ่มเติมจากมาตรการที่จะเกิดขึ้นใน 
สภาวะปกต ิ โดยปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีส่ามารถลดได ้
และผ่านการตรวจวัด เรียกว่า Certified Emission

Reductions(CERs) ขอ้ดคีอื หากประเทศในกลุม่ภาค ี1

(Annex I) ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และต้องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและ
การลงทุนสูง แต่ถ้าหากสนับสนุนให้ประเทศกำลัง
พฒันาลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจะมตีน้ทนุทีถ่กูกวา่ 
กลไกนี้ก๊าซเรือนกระจก จึงทำให้เกิดการซื้อขายเครดิต
จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่า
คาร์บอนเครดิต 

พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2549 ประเทศที่ลงนาม เช่น สหภาพยุโรป 
แคนาดา ญี่ปุ่น หากไม่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลง 
5% ในปี 2551-2555 จะมีค่าปรับถึงตันละ 2,000-5,000 
บาท  

นับถึงปัจจุบันมีประเทศที่อยู่ ในกลุ่มภาคี 1

(AnnexI) จำนวน 44 ประเทศ [15],[16] ปี 2551 เป็น

ปีแรกที่ประเทศในกลุ่มภาคี 1 (Annex I) ถูกบังคับให้
ลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว จึงเริ่มมีการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต กันอย่างมาก 

 
6.สถานการณ์คาร์บอนเครดิตในโลก

ก่อนที่จะมีพิธีสารเกียวโตนั้น โลกตื่นตัวมานาน
เกี่ยวกับภาวะเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
รวมถงึประเทศไทยเอง องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ก็ได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงการเกิดภาวะเรือนกระจก       
ตั้งแต่ปี 2532 และปัญหานี้ก็ยังคงลุกลามและเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ผลการสำรวจในปี 
พ.ศ.2547 จาก CDIAC(CarbonDioxideInformation

Analysis Center) สหประชาชาติ [17]สรุปว่าทั่วโลก
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดก์วา่ 27,245 ลา้นเมตรกิตนั 
ประเทศที่ครองแชมป์ อันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา        
ปลดปล่อยก๊าซประมาณ 6 พันล้านเมตริกตัน ส่วนจีน
เป็นอันดับ 2 ประมาณ 5 พันล้านเมตริกตัน ไทยเราอยู่
อันดับ 22 ปลดปล่อยปริมาณ 2 ร้อยล้านเมตริกตัน      
รายละเอียดในตารางที่ 2

 
ตารางที่ 2 แสดงอันดับประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกปี พ.ศ.2547[17]

อันดับ 

  

ประเทศ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซ/ปี 

(พันเมตริกตัน) 

%oftotal
emission

ทั่วโลก 27,245,758 100.0%

1 USA 6,049,435 22.2%

2 Chinaand
Taiwan

5,010,170 18.40%

 EU 4,001,170 14.70%

3 Russia 1,524,993 5.60%

4 India 1,342,962 4.90%

5 Japan 1,257,963 4.60%

6 Germany 860,522 3.1%

7 Canada 639,403 2.3%

8 United
Kingdom

587,261 2.20%

   

22 Thailand 268,082 1.0%

  



120

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2552
The Journal of KMUTNB., Vol. 19, No. 1, Jan - Apr. 2009 

ในบางประเทศ เช่น เยอรมันซึ่งมีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในอยู่ในอันดับที่ 7 ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่
ใช้พลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 
ในรูปที่ 1 ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทำให้เสีย
เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจอันเนื่องมาจากคาร์บอน
เครดิต โรงงานต้องพยายามหาวิธีในการลดการผลิต
ก๊าซเรือนกระจกหรือหาทางเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงที่
เป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาการสร้างก๊าซเรือน
กระจก  

ผลจากการสำรวจ พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations

Framework Convention on Climate Change:

UNFCCC) [15] เดือนเมษายน พ.ศ.2551 มีประเทศ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 178 ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย 

จากตารางที่ 2 เป็นที่สังเกตว่า ถึงแม้อเมริกาจะ
ครองแชมป์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 1 
ก็ตาม แต่อเมริกาก็ยังเป็นเพียงสมาชิกของ UNFCCC 
เท่านั้น โดยยังไม่ยอมลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่ง
บรรดานักวิชาการ คาดเดาว่าอเมริกาหวั่นเกรงว่าหาก
เซ็นสัญญาสัตยาบันยอมรับข้อบังคับการปลดปล่อย    
ก๊าซเรือนกระจกแล้วอาจสูญเสียผลประโยชน์ด้านการ
แข่งขันในตลาดโลกได้  

จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก และ
การจัดตั้งพิธีสารเกียวโต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลก อัน
เกิดจากก๊าซเรือนกระจกนี้เอง ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวใน
กลไกคาร์บอนเครดิต และกลายเป็นธุรกิจที่สามารถซื้อ
ขาย สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรที่สามารถลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ ในที่นี้รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่ง
ประเทศไทยเราก็มีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับ เรื่อง
คาร์บอนเครดิตนี้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 
7.สถานการณ์คาร์บอนเครดิตในเมืองไทย[19]

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาพอที่จะอยู่
ในกลุ่มภาคี 1(AnnexI) จึงไม่ถูกบังคับให้ลดการปล่อย
ก๊าซ แต่อยู่ในฐานะที่มีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากการขาย 
คาร์บอนเครดิต ขณะนี้หลายๆ บริษัทที่กระบวนการ
ผลิตก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกก็คิดที่จะลงทุนปรับ
กระบวนการผลิต เช่น  

- การลงทุนติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซเรือนกระจก 
- การรีไซเคิลขยะเพื่อสร้างพลังงานในการผลิต

ของโรงงาน แล้วนับเอาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด  
ได้มา คิดเป็นคาร์บอนเครดิตเอาไว้ขายให้กับประเทศ
อื่นได้อีก  

ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการอนุวัติตาม    
พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ         
ภมูอิากาศ (United Nations Framework Convention

on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต 
(The Kyoto Protocol) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็น
ประเทศนอกภาคี 1 (Non-Annex I) แต่ก็มีความ
พยายามในการลดการปลอ่ยกา๊ซดงักลา่วในหลายรปูแบบ 
เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อดักจับคาร์บอน    
ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน การส่งเสริมการใช้
พลังงานเซลล์สุริยะ (Solar Cell) ตามโรงพยาบาล
สำหรับระบบทำความร้อน หรือห้างสรรพสินค้าเอกชน
บางแห่ง การดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกปาล์มน้ำมัน
เพื่อผลิตพลังงานทดแทน การรณรงค์ใช้พลังงานที่
ปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนต่ำ เช่น ก๊าซโซฮอล เป็นต้น  

รูปที่ 1 ภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินในเยอรมัน [18]

5

 1  [18]

 7 

 1

 (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) [15] . .2551

 178 

 2 
 1 

 UNFCCC 

7. [19]

 1 (Annex I) 

-
-

 (United Nations Framework Convention 
on Climate Change : UNFCCC) 
(The Kyoto Protocol) 

 1 (Non-Annex I) 

 (Solar Cell) 
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ด้านพลังงานนี้ แม้ว่าหลายประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จะมีทรัพยากรพลังงาน อาทิ น้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ แต่ปัญหาที่เกือบทุกประเทศเผชิญอยู่คือ 
ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มเกิดการ
ขาดแคลนในอนาคต จึงจำเป็นต้องให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการกระจายอย่างทั่วถึง 
สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากร
น้ำมัน มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาทางออก โดยหา
แหล่งพลังงานอื่นทดแทน การพัฒนารูปแบบการใช้
พลังงานใหม่เป็นอีกแนวหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ดำเนินพร้อมไปกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ตาม
ตัวอย่างโครงการที่กล่าวแล้วข้างต้น 

ในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยได้จัดตั้งองค์กร        
เรียกว่า องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร
มหาชน) (GreenhouseEffectManagementOrganization-

GEMO) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการ
ด้านการรับรองต่างๆ ให้กับโครงการที่จะเสนอเข้าร่วม
ในการขาย CarbonCredit

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรายงานว่า 
ประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบโครงการ 
CDM ที่สามารถซื้อ-ขาย “คาร์บอนเดรดิต” ได้แล้วทั้ง
สิ้น 38 โครงการ สามารถผ่านการขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่
สะอาดแล้ว 10 โครงการ และผ่านการขึ้นทะเบียนและ
ได้ “ใบรับรอง (CERs) ของสหประชาชาติ” เพื่อซื้อ-ขาย
คาร์บอนเครดิตได้แล้วจำนวน 2 โครงการ  

ขั้นตอนของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใต้
โครงการ CDM คือหลังจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
พิจารณาโครงการ CDM ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะส่ง
ข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดของอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ หรอื (UNFCCCDM-EB) พจิารณาให ้ 
ขึ้นทะเบียนโครงการ หลังจากนั้นก็จะให้หน่วยงานที่ 3

(Third Party) เข้ามาตรวจสอบโครงการว่าสามารถ       
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้หรือไม่ และลดได้

เท่าใด เพื่อออกใบรับรองการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้ 
โดย 10 โครงการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนภายใต้ UNFCC

CDM-EB แล้วประกอบด้วย  
1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย/ใบอ้อยของ

บริษัท ด่านช้างไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตไฟฟ้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ปีละ 92,000 ตันคาร์บอน ทำสัญญาซื้อขาย
กับประเทศอังกฤษและเดนมาร์ก  

2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อย/ใบอ้อยของ
บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จังหวัดชัยภูมิ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 99,000 ตัน
คาร์บอน ทำสัญญาซื้อขายกับประเทศอังกฤษและ
เดนมาร์ก  

3) โครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบของบริษัท เอ.ที. 
ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จังหวัดพิจิตร สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 74,500 ตันคาร์บอน ทำ
สัญญาซื้อขายกับประเทศญี่ปุ่น  

4) โครงการผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยของบริษัท
น้ำตาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ปีละ 60,000 ตันคาร์บอน ทำสัญญาซื้อ
ขายกับสหภาพยุโรป  

5) โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ำ
เสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทโคราชเวสท์
ทูเอ็นเนอร์ยี่ จังหวัดนครราชสีมา ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ปีละ 60,000 ตันคาร์บอน ยังไม่ทำ
สัญญาซื้อขาย 

6) โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนจาก
หลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas) ของบริษัท เจริญ
สมพงษ์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ปีละ 99,100 ตันคาร์บอน ยังไม่ได้ติดต่อ
ทำสัญญาซื้อขาย  

7) โครงการผลิตไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่าของ
บริษัทสุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 
171,774 ตันคาร์บอน  

8-10) โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้
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จากน้ำเสียฟาร์มสุกรของโครงการฟาร์มหมูราชบุรีภาย
ใต้การดำเนินโครงการ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทเอสพีเอ็ม 
อาหารสัตว์ จำกัด-บริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ป จำกัด และ
บริษัท หนองบัวฟาร์ม แอนด์คันทรีโฮมวิลเลจ จำกัด 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 100,000 ตัน
คาร์บอน ทำสัญญาซื้อขายกับประเทศเดนมาร์ก  

ที่กล่าวมานี้มี โครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบของ
บริษัท เอที ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เป็นโครงการแรกที่
ได้”ใบรับรอง (CERs) ของสหประชาชาติ” ให้สามารถ
ดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งเป็นโครงการที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต 20 เมกะ
วัตต์ ใช้แกลบ-ชานอ้อยและกะลาปาล์ม เป็นวัตถุดิบ 
โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัทชูบุ อีเลคทริค 
พาวเวอร์ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกับ
บริษัทด้วย โดยทำสัญญาซื้อขายระยะยาว 7 ปี ตั้งแต่ปี 
2549-2555 ในราคาไม่ต่ำกว่า 10 ยูโร/ตันคาร์บอน หรือ
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท นับจากวันที่ทำ
สัญญาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สามารถคิดคำนวณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ประมาณ 100,000 ตันคาร์บอน 
หลังจากนั้นจะทำการส่งมอบทุกปีจนถึงปี 2555

การดำเนินการทั้งโดยภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกยงัตอ้งพฒันาตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง 
และ เผยแพร่ข้อมูลให้องค์กร และประชาชนให้ได้รับรู้ 
เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อช่วยกันร่วมมือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังได้ประโยชน์ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย  

 
8.สรุปประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต ตามทัศนะของผู้เขียน นับเป็น
วิวัฒนาการในการบริหารคุณภาพ หรือเรียกได้ว่า
เปน็การบรหิารคณุภาพยคุใหม ่ทีมุ่ง่เนน้ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
คาร์บอนเครดิตเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่าง
มาก โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่ง
กลายเป็นการค้าที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ 
อย่างไรก็ตาม คาร์บอนเครดิตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ 

ข้อดี กลุ่มประเทศภาคี 1 (Annex I) ที่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ นอกจากจะเป็นการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรอีกด้วย 
สว่นประเทศนอกกลุม่ภาค ี1(AnnexI) เชน่ ประเทศไทย 
หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งยังไม่ถูกบังคับลดก๊าซเรือนกระจก 
แต่สามารถลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกก็สามารถนำไป
แลกเปลี่ยนซื้อขายกับประเทศในกลุ่มภาคี 1(AnnexI) 
นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
แล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรธุรกิจได้ 

ข้อเสีย มีนักวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ประเทศ
นอกกลุ่มภาคี 1 ควรระวังการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้
ประเทศในกลุม่ภาค ี1 เพราะหากประเทศนอกกลุม่ภาค ี1 
เช่น ประเทศไทยหากขายคาร์บอนเครดิตไปจนหมด
และไม่มีเก็บไว้เองบ้าง ในอนาคตหากประเทศนอกกลุ่ม
ภาคี 1 หรือประเทศไทยต้องถูกบังคับเข้ากลุ่มภาคี 1 
(Annex I) แล้วถึงเวลานั้นประเทศเหล่านี้อาจไม่มี
คาร์บอนเครดิตของตนเองและจำเป็นต้องซื้อจากต่าง
ประเทศในราคาที่แพงกว่าก็ได้ 

อย่างไรก็ตามการบริหารคุณภาพยุคใหม่ ไม่ใช่มี
เพียงเรื่องคาร์บอนเครดิตเท่านั้น แต่มีกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากที่ท้าทายให้องค์กรเลือกปฏิบัติ เช่น การขนส่งย้อน
กลับเพื่อนำสินค้าที่สิ้นอายุการใช้งานกลับมาฟื้นฟูเพื่อ
ดงึทรพัยากรทีย่งัมคีณุคา่นำกลบัมาใชง้านใหม ่การออกแบบ   
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เป็นการลดการใช้วัสดุ ลดการใช้พลังงาน 
และลดปริมาณขยะ เป็นต้น หรือการเกิดกระบวนทัศน์
ในการบริหารคุณภาพยุคใหม่ โดยเน้นบริหารบุคลากร
ในองค์กร เช่น การบริหารความรู้ (Knowledge

Management) ซึ่งเป็นการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพ
อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจในยุคนี้เช่นกัน 
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