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สิทธิและภาระความรับผิดชอบในการปลอยกาซเรอืนกระจกของไทย1 
 

1. บทนํา 

ภาวะโลกรอน (Global warming) เปนสถานการณของบรรยากาศของโลกที่มีระดับอุณหภูมิเฉลี่ย
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากภาวะเรือนกระจก (Greehouse effect) จากงานวิจัยของ Gordard Institute for 
Space Study2 พบวาอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 0.8°C ในรอบศตวรรษที่ผานมา และภายหลังป 1975 ไดมีอัตรา
เพิ่มขึ้นถึง 0.2°C ตอทุกๆ ทศวรรษ ภาวะโลกรอนไดสงผลกระทบกระเทือนตอประชาคมโลกทั้งในดาน
ความผันผวนของฤดูกาลที่พบวามีความถี่ที่สูงและรุนแรงขึ้น และปญหาแมลงรบกวนที่มากขึ้น ผลกระทบ
ดังกลาวสรางผลตอเนื่องตอปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอีกมากมาย เชนปญหาผลผลิตเสียหาย 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง เปนตน 

นักวิทยาศาสตรสวนใหญเห็นพองตองกันวา มนุษยเปนตนเหตุหลักของการปลอยกาซเรือนกระจก
สูช้ันบรรยากาศ โดยเฉพาะการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) เพื่อผลิตพลังงานปอนการผลิตของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งปอนความตองการการใชพลังงานเพื่อการบริโภคตางๆ ที่คอนขางฟุมเฟอยและมิไดมี
การคํานึงถึงผลกระทบภายนอก (Externalities) ตอสภาพบรรยากาศของโลก 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ในป 1992 กลุมประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนา   ไดรวมลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United 
Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCCC)  ซ่ึงกลาวถึงขอผูกพันของกลุมประเทศใน
ภาคผนวกที่ I (ANNEX I)3 ใหดําเนินการตามพันธกรณีเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก และตอมาในป 2540 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 3 (COP3) ที่ 
                                                        
1 บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยภายใต “โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือน
กระจกจากอุตสาหกรรม (ระหวางประเทศที่พฒันาแลวและประเทศกําลังพัฒนา)” ทีไ่ดรับการสนับสนนุงบประมาณจาก สํานักงาน
กองทุนสนบัสนนุการวิจัย และการดําเนินงานของมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีผูวิจัยรวมอีกสามทาน
คือ  ศ.ดร.สิรินทรเทพ  เตาประยูร   รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ  และ  อ.ดร.ชโลทร  แกนสันติสุขมงคล  

2  Goddard Institute for Space Studies (2007), GISS Surface Temperature Analysis, on line information at 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/ 

3  ANNEX I เปนประเทศที่พฒันาแลว รวมถึงประเทศในกลุมเศรษฐกจิเปลี่ยนผานหรือประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่
เคยเปนสวนหนึ่งในประเทศรัสเซีย ที่มีพันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHG) ใหอยูในระดบั
เดียวกับป พ.ศ. 2533 โดยเริ่มตนในป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 2543 
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เกียวโต ก็ไดมีมติรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวใหมี
ความเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ซ่ึงขณะนี้กลุมประเทศพัฒนาแลวทั้งหมด (ยกเวนสหรัฐอเมริกา) ไดรวมกันให
สัตยาบันและมีผลบังคับใชเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2548 โดยกําหนดใหกลุมประเทศในภาคผนวกที่ I4 ของ
อนุสัญญาฯ  ตองทําการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง เฉลี่ยใหได 5% จากระดับในปฐาน 1990 โดยมีขอ
ผูกพันทางกฎหมาย และไดกําหนดกลไกสําคัญสามประการในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก5 
ไดแก6  

1. การซื้อขายใบอนุญาตในการปลอยกาซเรือนกระจกระหวางประเทศ (Emission Trading: ET)  
ประเทศที่อยูในกลุม Annex B (Annex B Parties) ของพิธีสารเกียวโต ไดยอมรับเปาหมายในการจํากัดหรือ
ลดการปลอยกาซ โดยเปาหมายดังกลาวจะอยูในรูปของหนวยที่ไดรับการจัดสรร (Assigned Amount Units: 
AAUs) ET เปนเครื่องมือที่เปดโอกาศใหประเทศที่มีหนวยการปลดปลอยก็าซ (emission units) เหลือใช 
สามารถที่จะขายใหกับประเทศอื่นที่มีการปลอยกาซเกินกวาเปาหมายที่  เครื่องมือดังกลาวเปนการสราง
ตลาดซื้อขายของสิทธิในการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด จึงมักเรียกวาตลาดคารบอน (Carbon market) 

2. การดําเนินการรวม (Joint Implementation: JI) เปนเครื่องมือในการลดการปลอยกาซ รวมกัน
ระหวางประเทศที่อยูในกลุม Annex B ดวยกันเอง โดยเปดโอกาศใหสามารถสรางหนวยของการลดการ
ปลดปลอยก็าซ (Emission Reduction Units: ERUs) ขึ้นจากโครงการลดหรือกําจัดการปลดปลอยกาซใน
ประเทศภาคีอ่ืนที่อยูในกลุม Annex B ดวยกัน  จากนั้นจึงนํา ERUs ที่สรางขึ้นดังกลาวไปใชเพื่อการบรรลุ
เปาหมายของพิธีสารเกียวโตได  JI เปนเครื่องมือที่ชวยใหประเทศภาคีที่พัฒนาแลวสามารถบรรลุเปาหมาย
ไดคลองตัวขึ้นและมีตนทุนต่ําลง โดยการลงทุนในประเทศในกลุมเศรษฐกิจเปลี่ยนผาน (เชน ลงทุนเปล่ียน
โรงงานไฟฟาพลังงานถานหินเปนโรงไฟฟาที่ใชพลังงานที่สะอาดขึ้น) ในขณะเดียวกันประเทศที่เปนฝายรับ
การลงทุน (Host Party) ก็ไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น 

3. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เปนเครื่องมือในการลดการ
ปลดปลอยกาซรวมกันระหวางประเทศในกลุม Annex B กับประเทศนอกกลุม โดยเปดโอกาสใหประเทศใน
กลุม Annex B ในการสรางโครงการลดการปลดปลอยกาซในประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงทําใหประเทศผูลงทุน
ไดรับหนวยการลดการปลดปลอยกาซที่เรียกวา (Certified Emission Reduction: CER) ซ่ึงที่ซ้ือขายไดและ

                                                        
4 ซ่ึงพิธีสารเกียวโตไดระบุประเทศดังกลาวไวใน Annex B ของพิธีสารเกียวโต 
5  กาซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตองเปนกาซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic 

greenhouse gas emission) ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N20) กาซไฮโดรฟลอูอ
โรคารบอน (HFC) กาซเพอรฟลอูอโรคารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลอูอไรด (SF6) ทั้งนี้ ยังมีกาซเรือนกระจกที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษยที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใชเปนสารทําความเย็นและใชใน
การผลิตโฟม แตไมถูกกําหนดในพธีิสารเกียวโต เนื่องจากเปนสารทีถ่กูจํากัดการใชในพิธีสารมอนทรอีอลแลว 

6 ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเวบไซดของ UNFCCC ที่ http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php  
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สามารถใชเพื่อบรรลุเปาหมายของพิธีสารเกียวโตได ตัวอยางของ CDM ไดแก โครงการติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตย หรือการติดตั้งหมอน้ํา (boiler) ที่ใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพกวาเดิม เปนตน 

2. ขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรภาระความรับผิดชอบของกาซเรอืนกระจก 

จากกลไกและวิธีการที่ปรากฏในพิธีสารเกียวโต เราจะเห็นไดวา พิธีสารดังกลาวถูกสรางขึ้นบน
พื้นฐานของสองหลักการใหญ คือ หลักความสามารถในการจาย (Ability-to-pay Principle) และหลักการ
ผูทําสกปรกตองรับภาระการจาย (Pollutor Pays Principle)  หลักการแรกเปนการจัดสรรภาระความ
รับผิดชอบตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและรายไดของประเทศ นั่นคือประเทศที่มีรายไดสูงกวาควรที่
จะเปนผูที่ตองรับภาระมากกวาประเทศที่มีรายไดนอย สวนหลักการที่สองเปนการจดัสรรภาระความรบัผิดชอบ
ตามขนาดของมลพิษที่ประเทศนั้นๆ ไดกอขึ้นในฐานะผูที่ผลิตสินคาที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมาตั้งแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน ดวยเหตุนี้จึงมีการแบงประเทศออกเปนประเทศในกลุมภาคผนวก Annex B ซ่ึงสวน
ใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงมีการปลดปลอยกาซมาแลวจํานวนมากจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ตนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และกลุมนอกภาคผนวกซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงยังไมมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีเพียงพอที่จะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอยางฉับพลัน เพราะยังคงตองพึ่งการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (ซ่ึงอาจปลดปลอยกาซเรือนกระจก) ในการพัฒนาเศรษฐกิจอยู  นอกจากนี้ก็อาจถือไดวา
ประเทศที่พัฒนาแลวไดสะสมหนี้ความสกปรกตอส่ิงแวดลอมมามากกวาประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น
ประเทศที่พัฒนาแลวจึงควรตองรับภาระรับผิดชอบในการทําความสะอาดกอนประเทศกําลังพัฒนาที่เพิ่งมา
สะสมหนี้ความสกปรกในภายหลัง 

อยางไรก็ดีหลักการดังกลาวไดนําไปสูการเนนการจัดสรรภาระความรับผิดชอบตามปริมาณการ
ผลิตกาซเรือนกระจกตามแหลงผลิต (Production-based) ของแตละประเทศเปนเกณฑ ดังจะเห็นไดจากการ
กําหนดใหที่ประเทศในกลุม Annex B จะตองลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงรอยละ 5 ของปริมาณการผลิต
ของประเทศนั้นๆ ในปฐาน 1990  สวนประเทศที่อยูนอกกลุมของภาคผนวกดังกลาวยังไมมีขอผูกผันในการ
ลดปริมาณกาซในขณะนี้ แตก็ตองมีหนาที่รายงานปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตของประเทศตน 
หรือที่เรียกวา  Greenhouse Gas Inventory ทุกสามปตอ UNFCCC  ซ่ึงก็หมายความวาประเทศกําลังพัฒนา
เหลานี้ (รวมทั้งประเทศไทยดวย) จะตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอหนี้ความสกปรกนี้ในอนาคตที่อาจไม
ไกลนักตามปริมาณความสกปรกที่ตนผลิตขึ้น 

จากสถิติที่เกิดขึ้น พบวาประเทศกําลังพัฒนามีปริมาณการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกจาก 6,899 เม
กะตันในป พ.ศ. 2533 เปน 12,303 เมกะตันในป พ.ศ.2547 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 807 ซ่ึงเปนผลมาจากการลงทุน
                                                        
7  United Nations Development Program. “Human Development Report Office.” 2007 http://hde/undp.org/en/ 

climatechange/planets/Printed on 30 November2007 
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โดยตรงสวนหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคที่เปนกลุมที่มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศจีนและอินเดียที่มีสัดสวนการใชถานหินตอการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ
ในสัดสวนรอยละ 63 และ 38.7 ตามลําดับ ซ่ึงประเทศทั้งสองนี้ถือวาเปนฐานการผลิตใหญที่สุดของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนโดยตรงของประเทศพัฒนาแลวดวย จึงอาจกลาวไดวา ความพยายามที่จะ
ชวยกันลดปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประชาคมโลกนั้นยังไมประสบผลสําเร็จตามที่
คาดการณไว  แตการดําเนินการสวนหนึ่งยังคงเปนลักษณะของการถายเทภาระความรับผิดชอบจากกลุม
ประเทศที่พัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยซึ่งจะตองเผชิญภาระความรับผิดชอบ
และผลกระทบที่ตามมา 

ผูเขียนจะไดแสดงใหเห็นในหัวขอถัดไปวา หลักการการคิดภาระความรับผิดชอบตามการแหลงการ
ผลิตดังกลาวอาจสรางปญหาที่ไมพึงประสงคหลายประการทั้งตอประเทศที่กําลังพัฒนาและตอเปาหมายการ
ลดกาซเรือนกระจกของโลกโดยรวม 

3. หลักการในการจัดสรรภาระความรับผดิชอบตอกาซเรือนกระจก 

การจัดสรรภาระความรับผิดชอบตอกาซเรือนกระจกเปนเรื่องใหญที่มีขอถกเถียงกันอยางมากวา
ควรจะมหีลักการอยางใดจึงจะเหมาะสม คือมีประสิทธิภาพและเปนธรรม Thompson and Rayner (1998) ได
สรุปรวบรวมแนวคดิเกีย่วกบัหลักการที่อาจนํามาใชจดัสรรภาระความรับผิดชอบดังกลาวไวถึง 13 หลักการ
ดวยกัน8  โดยสวนใหญเปนการแบงเพื่อใหเกิดความยตุธิรรม อยางไรก็ดีบทความนีจ้ะเสนอแนวคดิการแบง
ภาระความรับผิดชอบตามความเปนเจาของกาซเรือนกระจกนั้นออกเปนสามแบบดวยกันคือ 

11..  ภาระรับผิดชอบตามการปลดปลอยที่จุดผลิต (Production-based Accounting)   
2. ภาระรับผิดชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของหนวยผลิต (Firm Ownership-based Accounting)  
3. ภาระรับผิดชอบตามการบริโภค (Consumption-based Accounting) 

การปลดปลอย GHG เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต วัตถุดิบ การผลิต การแจกจาย จนถึง
การบริโภค และเจาของบริษัทผูผลิตมีทั้งในประเทศและตางประเทศ 

                                                        
8 Thomson, M.; and Rayner, S. (1998) 'Cultural discourses', in: Rayner, S. & Malone, E. L. (Ed.), Human Choice and Climate 

Change: An International Assessment, Vol. 1, Battelle Press, 195-264.   
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3.1 ภาระรับผดิชอบตามการปลดปลอยท่ีจุดผลิต (Production-based Accounting)   
แนวคิดการจัดสรรภาระความรับผิดตอกาซเรือนกระจกแบบนี้ เปนแบบที่ใชในการคํานวณปริมาณ

กาซเรือนกระจกที่กําหนดไวใน IEA (2007)9 และ IPPC (2007)10 ที่ใชอยูตามพิธีสารเกียวโต โดยคํานวณจาก
กาซเรือนกระจกที่ถูกสรางขึ้นในประเทศนั้นๆ ตามเขตแดนทางภูมิศาสตร ไมวาจะเกิดจากกิจกรรมใดทั้ง
การผลิตสินคาและบริการ และการบริโภคพลังงาน 

วิธีดังกลาวเปนไปตามหลักการผูทําสกปรกตองรับภาระการจาย (Pollutor Pays Principle)  ซ่ึงงายใน
การคํานวณ เพราะคํานวณ ตามแหลงกําเนิดของ GHG นั้นๆ โดยปริมาณ GHG จะสัมพันธกับการผลิตผาน
การใชพลังงานที่มีการเผาพลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล  

อยางไรก็ดีวิธีคํานวณดังกลาวมีขอบกพรองหลายประการคือ 
1) ละเลยการปลดปลอย GHG ที่เกิดจากการขนสงระหวางประเทศ11 เชน การขนสงทางทะเล การ

ขนสงทางอากาศ เนื่องจากไมไดเกิดขึ้นในเขตแดนของประเทศใด Ziesing (2005) ไดประมาณการณวา
สัดสวนของ CO2 ที่เกิดจากกิจกรรมเหลานี้มีขนาดประมาณรอยละ 3 ของการปลดปลอยของโลกทั้งหมด   

2) มิไดคํานึงถึงการนําเขาและสงออกของสินคาที่ผลิตไดในแตละประเทศ ซ่ึงนําไปสูปญหาการ
ร่ัวไหลของคารบอน (Carbon leakage) ซ่ึง Peter, G.P.; and E.G. Hertwich (2008, p. 56) ใหนิยามวา คือ
กระบวนการที่ประเทศที่มีขอผูกพันในการลด GHG สามารถลดปริมาณ GHG ที่ตองแจง โดยการลดการ
ผลิตภายในประเทศของตนลง แลวหันมานําเขาสินคาเดียวกันจากประเทศที่ไมไดอยูในกลุมที่มขอผูกพันใน
การลด GHG 

IPCC เองใหนิยามดัชนีการวัดการรั่วไหลของคารบอน วาเทากับ สัดสวนของการเพิ่มขึ้นของการ
ปลดปลอยคารบอนโดยประเทศนอกกลุม Annex I ตอการลดลงของการปลดปลอยคารบอนโดยประเทศใน
กลุม Annex I12  ซ่ึงไดพบวามีอัตราการรั่วไหลตั้งแตรอยละ 0 – 70 (IPCC 2001, p. 543) และในกรณีที่ปรับ
ใชขอสมมุติดานโครงสรางตลาดที่สมจริงขึ้นในการประมาณการอาจมีคาสูงเกินกวารอยละ 100 ดวยซํ้า13  
อยางไรก็ดีนิยามการรั่วไหลดังกลาวยังมีความไมคอยเหมาะสมนัก เพราะอาจเปนเพียงการที่ผลผลิตใน
ประเทศถูกแทนที่ดวยการผลิตในตางประเทศเทานั้น  การรั่วไหลที่มีความสําคัญก็คือ การรั่วไหลที่เกิดจาก

                                                        
9 IEA (2007) Tracking Industrial Efficiency and CO2 Emissions. 
10  IPPC (2007) “2006 IPCC Guidelines for National Greenhous Gas Inventories,” http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public 

/2006gl/index.html (accessed November 2008) 
11 Peter, G.P.; and E.G. Hertwich (2008) “Post-Kyoto greenhouse gas inventories: production versus consumption,” Climate 

Change, 86, p. 53. 
12 IPCC (2001) Climate Change 2001: mitigation, Cambridge University Press, Cambridge, UK.  
13 Babiker, MH (2005) “Climate change policy, market structure, the carbon leakage,” Journal of International Economics, 65 (2), 

pp.421-445. 
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การเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศโดยสินคานั้นถูกผลิตในตางประเทศ (ดู Peter, G.P.; and E.G. 
Hertwich (2008)) หรือที่รายแรงกวานั้นก็คือเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมักมีประสิทธิภาพในการจัดการคารบอนที่ต่ํากวา แลวคอยมีการ
นําเขามา ซ่ึงเรียกวา Carbon Offshoring อันเปนการสงออกภาระความรับผิดชอบของตนไปใหประเทศอื่น 
และยังเปนการเพิ่มปริมาณ GHG โดยรวมอีกดวย14  

3) ทําใหประเทศที่อยูในกลุม Annex I ซ่ึงมีภาระตองลดการปลดปลอย GHG มีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น 
และมีผลใหความสามารถการแขงขันของตนลดเลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไมตองถูกบังคับใหลด 
GHG  (Kejun and others (2008, p4.)15 และ Cosby and Tarasofsky (2007)16)  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
เกิด Carbon Offshoring 

4) ปญหาดานความไมเทาเทียมดานความสามารถการแขงขันจากความเขมขนในการจัดการ GHG 
ที่ไมเทากัน ไดเปดประเด็นการคาเรื่องใหมที่เรียกวา Border Carbon Adjustment: BCA  ซ่ึงเปนการใช
เครื่องมือกีดกันทางการคา (เชนภาษี) ที่มีจุดประสงคเพื่อชดเชยความแตกตางของระดับการแขงขันอัน
เนื่องมาจากความเขมงวดที่ไมเทากันในการควบคุมการปลดปลอย GHG ดังกลาว เครื่องมือ BCA ยังเปน
เครื่องมือที่อาจใชในการลดปญหาการรั่วไหลของคารบอนที่กลาวถึงแลวขางตน และสุดทายอาจถูกใชเปน
เครื่องมือสําหรับขมขูใหประเทศที่กําลังพัฒนาตองเพิ่มขอผูกพัน (commitments) ของตนในเวทีการเจรจา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มากขึ้น (ดู Cosby (2008)17)  

3.2 ภาระรับผดิชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของหนวยผลิต  
(Firm Ownership-based Accounting) 

แนวคิดการรับภาระ GHG แบบที่สองนี้ เปนแนวคิดที่คิดขึ้นเพื่อพยายามแกปญหาการยายฐานการ
ผลิตของบริษัทจากประเทศพัฒนาแลว ไปสูประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไดกลาวถึงแลวในหัวขอที่แลว การยาย
ฐานการผลิตดังกลาวเทากับเปนการใชประเทศอื่นผลิตสินคา18 บริษัทตางชาติดังกลาวยังอาจสงผลกําไร 

                                                        
14 โรงงานถลุงเหลก็ Port Pirie ของออสเตรเลียมีความประสงคที่จะยายฐานการผลติของตนไปยังประเทศจีน ดู ABC News (Thu Oct 

9, 2008) “Fears carbon scheme may force industries offshore,” (http://www.abc.net.au/news/stories/2008/10/09/2386692.htm 
คนขอมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2008)  

15 Kejun, J.; A. cosby; and D. Murphy (2008) “Embeded Carbon in Trade Goods,” a paper for Trade and Climate Change Seminar, 
June 18-20, 2008, Copenhagen, Denmark.   

16 Cosby, A.; and  R. Tarasofsky (2007) Climate Change, Competitiveness and Trade, London: Chathom House. 
17 Cosby A. (2008) “Border Tax Adjustment”, a paper for Trade and Climate Change Seminar, June 18-20, 2008, Copenhagen, 

Denmark.  
18 การประชุมของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก คร้ังที่ 13 (COP13) และภาคีพิธีสารเกียวโตครัง้

ที่ 3 (COP/MOP3) ในชวงระหวางวันที ่ 3-15 ธันวาคม พ.ศ.2550 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียที่ผานมา ทานผูหญิง ดร.สุธา
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สวนใหญกลับประเทศแมของตน  แตกลับทิ้งภาระความรับผิดชอบตอ GHG ที่เกิดขึ้นใหประเทศที่กําลัง
พัฒนาตองจัดการทั้งหมด 

ขอสนับสนุน 
1) ชวยใหสามารถแยกแยะสัดสวนกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการลงทุนของประเทศผูผลิตโดยตรง  

ออกจากสวนที่เกิดจากการลงทุนของตางชาติที่ยายฐานการผลิตมา  เนื่องจากการผลิต GHG เกิดจาก
กระบวนการผลิต และปริมาณการผลิตก็มักจะสัมพันธกับขนาดของการลงทุน  ซ่ึงสวนหนึ่งจะเปนเงิน
ลงทุนที่มาจากตางชาติ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว  ดังนั้นจึงควรที่จะตองมีภาระความรับผิดชอบตาม
สัดสวนความเปนเจาของของประเทศนั้นๆ 

2) กระตุนใหมีการใชเทคโนโลยีการจัดการกับ GHG ที่ดีที่สุด เนื่องจากระดับเทคโนโลยีในการ
จัดการของประเทศที่พัฒนาแลวมักจะสูงกวาของประเทศที่กําลังพัฒนาที่เปนผูรับเปนผูผลิตสินคาและ GHG 
แทน ดังนั้นถาประเทศที่เปนตนแหลงของการลงทุนไมตองรับผิดชอบใดๆ เลย ก็คงไมมีความจําเปนที่
จะตองใชเทคโนโลยีของตนเพราะจะมีตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้น  แตถายังคงตองรับผิดชอบแมเมื่อยายฐาน
การผลิตไปอยูที่อ่ืนแลว บริษัทดังกลาวก็จะมีแรงจูงใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของตนมาใชในฐานการ
ผลิตใหมดวย 

                                                               
วัลย เสถียรไทย ประธานมลูนิธิธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดเสนอใหมีการศึกษาหาขอมูลเบือ้งตนของการเกิด
การสงผานกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการลงทุนระหวางประเทศ (Off shoring of Greenhouse Gas Emission) ในระหวางกลุม
ประเทศG77 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและรวมกันรับผิดชอบตอปญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของประชาคมโลก
มากขึ้น ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากทีป่ระชมุ อาทิ ประเทศจนี 
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สูตรการคํานวณ 
การคํานวณความรับผิดชอบตามแนวคิดนี้ ทําไดดวยการนําเอาสัดสวนการลงทุนของตางชาติมา

ปรับกับขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมในแตละปที่คํานวณได ก็จะสามารถ
ประเมินไดคราวๆ วาปริมาณก็าซเทาใดควรรับผิดชอบโดยประเทศผูผลิต และสวนใดตางชาติควร
รับผิดชอบ 

ถากําหนดให  CIj   คือ ปริมาณของกาซเรือนกระจก (Carbon Inventory) ของประเทศ j ที่ตอง
รับผิดชอบ ปริมาณดังกลาวสามารถคํานวณไดจาก 

 
(1) 

 
CI j

1 = Cji
i=1

N
∑ ,  i = ดัชนีแทนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิด GHG ตั้งแต 1 - N 

 
โดยที่ Cjt  คือปริมาณกาซเรือนกระจกที่อุตสาหกรรมที่ i ของประเทศ j ผลิตขึ้น  
 ปริมาณดังกลาวเปนการรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ผลิตภายในประเทศ j จากทุก

อุตสาหกรรมตามแนวคิดภาระรับผิดชอบตามการปลดปลอยที่จุดผลิต (Production-based Accounting)   
 ถาหาก  SIji  คือสัดสวนการถือหุนของประเทศ j ในอุตสาหกรรมที่ i  ดังนั้นปริมาณของ 

GHG 
ที่ประเทศ j ควรจะตองรับผิดชอบก็ควรจะเทากับ 
  
(2) 

 
CI j

2 = SI ji ⋅Cji
i=1

N
∑ , i = 1, 2, …, N 

 
ในขณะที่ประเทศอื่นควรจะตองรับภาระในสวนที่เหลือ 

ขอดอย 
แมวาแนวคิดนี้จะมีขอดีหลายประการ แตก็มีปญหาบางประการดวยเชนกัน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
1) ในทางปฏิบัติมักขาดขอมูลการถือหุนของตางชาติที่สมบูรณ เปนที่ทราบกันดีวาบริษัทตางชาติ

อาจไมแสดงความเปนเจาของอยางชัดเจนตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศผูรับการลงทุน มีขอจํากัด
เกี่ยวกับสัดสวนหุนตางชาติสูงสุด ดังนั้นเพื่อไมใหขัดแยงกับขอจํากัดดังกลาว ตางชาติจึงนิยมที่จะใชวิธีการ
ถือหุนแทน (nominee) ซ่ึงอาจมีความสลับซับซอนมาก เพื่อไมใหเจาหนาที่ทางการสามารถตรวจสอบได
โดยงาย  ดังนั้นในทางปฏิบัติก็าอจจะไมทราบสัดสวนหุนตางชาติที่แทจริงที่ครบถวนได 

2) ภาระความรับผิดชอบของตางชาติอาจสูงกวาที่ควรหากทําการผลิตเพื่อตลาดภายในเปนหลัก 
หากบริษัทที่มีหุนตางชาติดังกลาว ผลิตเพื่อตลาดภายในเทานั้นโดยไมสงออกเลย หรือมียอดขายสําหรับ
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ตลาดภายในประเทศสูงกวาสัดสวนผูถือหุนของตางชาติ ภาระความรับผิดชอบของประเทศผูรับการลงทุน
นั้น ก็กลับจะต่ํากวาที่ควรจะเปนแทน   

ดังนั้นภาระความรับผิดชอบที่ถูกตองจึงควรจะตองขึ้นอยูกับสัดสวนการบริโภคที่เกิดขึ้นจริงของ
ประเทศนั้นๆ มากกวา ซ่ึงนําไปสูแนวคดิการคํานวณภาระรับผิดชอบแบบสุดทาย 

3.3 ภาระรับผดิชอบตามการบริโภค (Consumption-based Accounting) 
แนวคิดการรับภาระ GHG แบบที่สุดทายนี้ เปนแนวคิดที่พยายามแกปญหาของที่เปนขอดอยของ

แนวคิดทั้งสองแบบแรก โดยเนนที่แหลงการบริโภคเปนหลักแทนที่จะเปนแหลงการผลิต หรือสัดสวนการ
ถือหุนที่อาจไมสะทอนสัดสวนการบริโภคที่แทจริงของประเทศนั้นๆ 

ขอสนับสนุน 
1) เปนแนวคิดที่จัดสรรภาระความรับผิดชอบตอ GHG กลับไปที่ผูที่กอใหเกิดปญหาอยางแทจริง 

นั่นก็คือผูบริโภคที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการผลิตสินคาและทําใหเกิด GHG เปนผลกระทบภายนอก 
(Externalities) แกสังคม หากผูบริโภคตองรับผิดชอบตามระดับความเสียหายที่ตนกอขึ้นเมื่อใด ผูบริโภค
ยอมจะตองลดปริมาณความตองการของตนลง หรือจะตองรองขอใหผูผลิตตองปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของตนใหใชเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงตรงกับหลักการผูไดรับ
ประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary-Pay Principle) 

2) เปนการแกปญหาการรั่วไหลของคารบอน ที่เกิดจากการยายฐานการผลิตของประเทศพัฒนา
แลว มายังประเทศกําลังพัฒนาแลวทําการนําเขาแทน โดยทิ้งภาระความรับผิดชอบไวกับประเทศกําลัง
พัฒนาที่ทําหนาที่ผลิตแทน  เพราะทําการคิดภาระความรับผิดชอบตามการบริโภคจริง เนื่องจากจะไมคิด
ปริมาณคารบอนที่เกิดจากการผลิต ณ แหลงผลิตในประเทศมาคํานวณเทานั้น แตจะนําเอาปริมาณคารบอนที่
แฝงอยูกับการนําเขาสุทธิมาคิดรวมดวย ทําใหประเทศผูผลิตสินคาแทนใหปลอดจากภาระที่ไมสมควรที่ตอง
รับผิดชอบ 

3) เปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่คํานวณดวยวิธีภาระความรับผิดชอบตามสัดสวนการถือ
หุน ที่ประเทศผูรับการลงทุนจากตางชาติอาจรับภาระความรับผิดชอบต่ําเกินไป เนื่องจากทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศเทานั้นแตบริษัทผูผลิตเปนถือหุนตางชาติทั้งหมด ซ่ึงถาใชวิธีรับภาระตามสัดสวนหุน
ตางชาติ ประเทศผูรับการลงทุนและบริโภคสินคานั้นทั้งหมดจะไมตองรับภาระใดๆ เลย  อยางไรก็ดีถา
เปลี่ยนมาเปนการคํานวณภาระความรับผิดชอบดวยสัดสวนการบริโภค ภาระก็จะกลับมาตกอยูกับผูบริโภค
ที่เปนตนเกตุของการผลิตและการลงทุนของตางชาติอยางถูกตอง 

4) กระตุนใหประเทศกําลังพัฒนาที่เปนแหลงผลิตใหกับประเทศพัฒนาแลว มีการใชเทคโนโลยี
การจัดการกับ GHG ที่ดีที่สุดเชนกัน เพราะภาระความรับผิดชอบของ GHG ที่แฝงอยูกับกับสินคาสงออก 
ยังคงเปนของประเทศที่พัฒนาแลว ดังนั้นประเทศผูนําเขาเหลานี้ยอมตองพยายามนําเขาจากแหลงที่มี GHG 
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ต่ําที่สุด หรือถาหากประเทศผูนําเขานั้นเปนผูลงทุนยายฐานการผลิตไปไวที่ประเทศอื่น ก็คงตองนําเอา
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของตนไปใชในแหลงผลิตใหมดวย เพราะในที่สุดตนเองจะตองรับผิดชอบเมื่อมีการ
นําเขา และผลกําไรของบริษัทตนเองก็จะถูกกระทบกระเทือนเมื่อขายใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่รับการ
ลงทุนของตนไปแตใชเทคโนโลยีที่ไมสะอาดจนตองทํารับภาระคาใชจายในการบําบัดสูงขึ้นภายหลังโดย
ประเทศผูรับการลงทุนที่บริโภคสินคานั้นๆ   

สูตรการคํานวณ 
สําหรับการคํานวณความรับผิดชอบตามแนวคิดนี้สามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

 
(3) 

 
CI j

3 = SCji ⋅Cji
i=1

N
∑ , i = 1, 2, …, N 

โดยที่  SCji คือ ปริมาณการบริโภคภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนเทียบกับการผลิตของประเทศ j 
ในอุตสาหกรรมที่ i   และ  ปริมาณการบริโภคในประเทศของแตละสินคาสามารถคํานวณไดจาก ปริมาณ
การผลิตในประเทศ บวกปริมาณการนําเขา ลบปริมาณการสงออก 

 สูตรดังกลาวสามารถคํานวณไดไมยาก เพราะสามารถใชขอมูลสถิติการนําเขาสงออกที่มี
คอนขางสมบูรณอยูแลว โดยเฉพาะในรูปของมูลคา  อยางไรก็ดีสูตรขางตนอาจมีขอจํากัดอยูบาง คือ มิได
คํานึงถึงผลของการปลดปลอย GHG ที่เกิดจากการผลิตสินคาขั้นกลาง  ดังนั้นถาหากตองการคํานวณผลของ
สวนนี้ดวย ก็จะตองใชขอมูลจากตาราง Input-Output Table มาเปนฐานในการคํานวณแทน  แตปญหาที่
ตามมาก็คือ Input-Output Table นั้นมักจะไมทันสมัย ตัวอยางเชน ในกรณีของไทยนั้น ขอมูลที่ใหมที่สุดก็
ยังคงเปนเพียงป 2000 เทานั้น ดังนั้นแมคาที่คํานวณไดจะมีความแมนยํามากขึ้น แตก็อาจไมทันสมัยและ
สะทอนโครงสรางทางเศรษฐกิจในปจจุบันเพียงพอ 

ขอดอย 
มีความซับซอนในการคํานวณมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความตองการขอมูลการนําเขาและสงออก

เพิ่มเติมมากขึน้ และอาจตองใชขอมูลจาก Input-Output Table ซ่ึงมักไมคอยมีความทันสมัยเทาทีค่วร เพื่อ
คํานึงถึงผลกระทบของสินคาขั้นกลางใหถูกตอง 
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ขอสังเกตอื่นๆ 
แนวคดิดังกลาวนั้นสอดคลองกับ ขอเสนอเรื่องหลักความเปนธรรมในการกระจายภาระความ

รับผิดชอบตอปญหา Climate change ของ Ringius and others (2002)19 ที่ระบุวาควรมีสามหลักการคือ 
1. ความผิด (Guilt) คือจัดสรรความรับผิดชอบของแตละประเทศตามสัดสวนของการปลดปลอย 

GHG ที่สรางขึ้น  
2. ความสามารถ (Capacity) คือจัดสรรตามสัดสวนของความสามารถในการจาย (Ability to pay) 

ของแตละประเทศ ตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3. ความจําเปน (Need) คือแตละประเทศควรมีสิทธิขั้นต่ําที่เทาเทียมกันในการปลดปลอยกาซที่

เพียงพอตอมาตรฐานการดํารงชีวิต (Decent Standard of Living) 
จะเห็นไดวาหลักการภาระรบัผิดชอบตามการบริโภคนัน้สอดคลองกับหลักการทั้งสามขางตน 

เนื่องจากจัดสรรความรับผิดชอบ ตามตนเหตุของการผลิตสินคาและการปลดปลอย GHG ที่แทจริงซึ่งก็คือ
ผูบริโภคนั่นเอง  นอกจากนี้ยังคงสอดคลองกับความสามารถในการจายดวย เพราะผูที่สามารถซื้อสินคา
ไดมาก ก็ควรจะตองสามารถที่จะจายคาความเสียหายจาก GHG ที่ตนเองเปนตนเหตุไดมากดวย สวนผูที่มี
ความสามารถซื้อสินคาไดนอย กจ็ะจายนอยไปตามสัดสวนเอง  หลักการภาระรับผิดชอบตามการบริโภคยัง
ไมขัดแยงกับหลักการดานความจําเปนและสิทธิขั้นต่ําในการปลอย GHG ที่เพียงพอตอมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตอีกดวย เพราะคํานวณจากฐานการบริโภคอยูแลว 

ดวยเหตุผลทั้งขอสนับสนุนและขอดอยของแตละวิธีที่ไดเสนอไปแลวขางตน จะเห็นไดวา วธีิ
คํานวณความรบัผิดชอบตามการบริโภคนัน้มีความเหมาะสมที่สุด ซ่ึงบทความนี้จะไดมกีารเสนอผลการ
คํานวณเบื้องตน โดยเปรยีบเทียบกับวิธีการอื่นๆ ในสวนที่ 5 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวการคํานวณภาระตามการบริโภค 

งานวิจยัที่ปรากฏอยูในปจจบุัน ไดเร่ิมมคีวามตระหนกัแลววา การนําเขาสงออกของสินคานั้น มี
สวนในการเปนชองทางในการสราง GHG ใหกับสังคมโลกดวยเชนกัน เนื่องจากประเทศหนึ่งๆ สามารถที่
จะหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดชอบตอ GHG ของตนจากวิธีการคํานวณตามพิธีสารเกียวโต โดยการลดการ
ผลิตของตนเองลง แลวทําการนําเขาสินคาแทน อยางไรก็ดีสินคานําเขาเหลานั้นกต็องมีการผลิตจากประเทศ
อ่ืนและกระบวนการผลิตสินคานั้นๆ ยอมจะตองมีการผลิน GHG ดวย ดังนัน้จึงมคีวามจําเปนจะตองทําการ
วัดขนาดของ GHG ที่แทรกมาในสินคานําเขาดวย  ในขณะเดียวกนับางประเทศก็มีการผลิตเพื่อการสงออก

                                                        
19  Ringius. L; A. Torvanger; and A. Underdal (2002) Burden sharing and fairness principles in interntional climate policy, 

International Environmental Agreement: Politics, Law and Economics, 2, pp.1-22. 
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เพื่อสนองความตองการการบริโภคของตางประเทศ ดังนั้น GHG ที่เกดิขึ้นจึงเปนไปเพื่อสนองความตองการ
ของตางประเทศและสมควรที่จะตองเปนภาระของตางประเทศ มากกวาที่จะเปนของประเทศผูผลิต  

ดังนั้นจึงเริ่มมีการวัดขนาดการสงออกคารบอนสุทธิดวย โดยใชแนวคดิ ดัชนดีุลคารบอนที่แทรกอยู
กับการคาระหวางประเทศ (Balance Emission Embodied in Trade: BEET) ซ่ึงมีนิยามวา คือ สัดสวน
ระหวางปริมาณ BEET ทั้งหมดในสินคานําเขาของประเทศนอกกลุม Annex I ตอปริมาณของประเทศใน
กลุม Annex I  ตัวอยางเชน Ahmad and Wyckoff (2003) พบวาการปลดปลอย CO2 ของประเทศกลุม 
OECD เฉลี่ยถึงรอยละ 14 มาจากคารบอนที่แทรกอยูในการนําเขา 

อีกตัวอยางหนึง่ที่นาสนใจกค็ือจากงานของ Peters and Hertwich (2008) ซ่ึงคํานวณโดยใชขอมูล 
Input-output ระหวางประเทศของป 2001 และไดพบวาประเทศในกลุม Annex B สวนใหญ (ยกเวนแคนาดา 
และรัสเซีย) มดีุลคารบอนสุทธิ ติดลบ เชน สหรัฐอเมรกิามีดุลคารบอนสุทธิ ติดลบถึง -438.9 MtCO2 หรือ
คิดเปน 7.3% ของปริมาณที่คํานวณไดจากการผลิต และประเทศเชน สวิสเซอรแลนดมีสัดสวนสูงถึง 113% 
ของการผลิตของตนเอง (ดูตารางที่ 1) นัน่คือประเทศเหลานี้มีการนําเขาคารบอนสุทธิหรือมีการผลักภาระไป
ใหประเทศอืน่ในการรับผิดชอบตอคารบอนที่ตนบริโภค ในขณะที่ประเทศนอกกลุม Annex B สวนใหญ 
เปนประเทศทีม่ีดุลคารบอนสุทธิจากการคาเปนบวก เชน จีนมีคาสูงถึง 585.5 MtCO2 หรือคิดเปน 17.8% 
ของการผลิตของตนเอง หรือแอฟริกาใตก็มคีาถึง 123.5 MtCO2  คิดเปน 38.2% ของการผลิตของตนเอง  

 ตารางที่ 1: Balance Emission Embodied in Trade: BEET ของบางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Peters and Hertwich, “CO2 Embodied in International Trade with Implications for Global Climate Policy,” 
Environmental Science and Technology, 42(5), 2008, pp1401-1407 
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ในขณะที่ Homma and others (2008)20 ไดพบวา จากจํานวนประเทศในกลุม Annex B จํานวน 35 
ประเทศ มีเพียง 9 ประเทศเทานั้นที่มีคา CO2 จากการบริโภค (Consumption-based) ต่ํากวาจากดานการผลิต 
(Production-based) ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศที่สงออกทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก เชน ออสเตรเลีย 
แคนาดา โปแลนด และรัสเซีย  ในขณะทีป่ระเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU 27 มีคา BEET ถึง -564 Mt 
CO2 หรือคิดเปน 12.8% ของการผลิต  

ผลการคํานวณดังกลาวชี้ใหเห็นชดัเจนวามีปรากฏการณการรั่วไหลของคารบอนอยางชัดเจน แมวา
จะไมชัดเจนวาเกิดจากการทาํ Carbon offshoring ในสดัสวนเทาใด  แตเชื่อไดวาจะตองมีการยายฐานการ
ผลิตสินคาออกจากประเทศกลุม  Annex B ไปยัง Non-Annex B ดังนั้นประสิทธิภาพของพิธีสารเกียวโตใน
การจัดการกับปญหา GHG ยอมลดลงจากปญหา Carbon offshoring ดังกลาว     

5. ผลการคํานวณเบื้องตน: กรณีศึกษาของประเทศไทย 

โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม 
(ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และการดําเนินงานของมลูนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ไดทําการประเมินปริมาณการปลดปลอย GHG ของไทย โดยทําการประเมินจาก 2 สวน คือ 
Industrial processes sector และ energy sector และใช  Emission factors จาก the Revised 1996 IPCC 
Guidelines for National GHG Inventories ซ่ึงไดพบวาในกรณีของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต 

แบบภาระรับผดิชอบตามการปลดปลอยท่ีจุดผลิต 
ผลของการประเมินจากวิธีแบบภาระรับผิดชอบตามการปลดปลอยที่จุดผลิตของอุตสาหกรรม 

ปูนซิเมตระหวางป 2545 - 2549 แสดงไวในตารางที่ 2  จะเห็นวาปริมาณการผลิตคารบอนไดออกไซดนั้น
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 19.41 Tg ในป 2545 แลวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ยกเวนป 2546) จนกลายเปน  
22.47 Tg ในป 2548 และตกลงเล็กนอยเปนปริมาณ 21.98 Tg ในป 2549  อยางไรก็ดี ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดที่ผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรมปูนซิเมนตนั้น  

                                                        
20  Homma, Takashi; Keigo Akimoto; and Toshimasa Tomoda (2008) Evaluation of sectoral and regional CO2 emissions: 

production-based and consumption-based accounting measurements, (https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/ 
3896.pdf  ดาวนโหลด พฤศจกิายน 2551). 
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ตารางที่ 2:  การปลดปลอย GHG แบบภาระรับผิดชอบตามการปลดปลอยท่ีจุดผลิตจากอุตสาหกรรม 
ผลิตปูนซีเมนต ป 2545 - 2549 

CO2 emission (Tg) พ.ศ. 
Process Sector Energy Sector Total 

ผลผลิตซีเมนต 
(เมตริกตัน) 

tonne CO2/tonne 
cement 

2545 15.7919 3.619470624 19.4114 31678811 0.61275525 
2546 16.2163 1.744042344 17.9603 32530155 0.552113097 
2547 17.7596 3.144785952 20.9044 35626120 0.586771918 
2548 18.8791 3.590862396 22.4699 37871724 0.593316449 
2549 19.6450 2.335279056 21.9802 39408163 0.557758765 

ที่มา: โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรบัผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม 
(ระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) 

แบบภาระรับผิดชอบตามสดัสวนของความเปนเจาของ 
นอกจากเกณฑการแบงภาระความรับผิดชอบที่พิจารณาตามแบบภาระรับผิดชอบตามการ

ปลดปลอยที่จดุผลิตดังกลาวขางตนแลว หากพิจารณาความรับผิดชอบตามแบบภาระรับผิดชอบตามสัดสวน
ของความเปนเจาของหนวยผลิตแทนแลว  ก็สามารถคํานวณไดจากสัดสวนของความเปนเจาของของกิจการ
หรือการถือครองหุนสามัญ จากขอมูลลาสุดในกรณขีองอุตสาหกรรมปุนซิเมนตนั้น พบวาสดัสวนเฉลีย่ 
84.34% เปนของผูถือหุนไทย และทีเ่หลือ 15.66% เปนของตางชาติ (คาํนวณจากคาเฉลี่ยและถวงน้ําหนัก
ดวยยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ผลการคํานวณปริมาณปริมาณ
คารบอนไดออกไซดตามแนวคิด ภาระรับผิดชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของหนวยผลิตที่ปลอยจาก
อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต แสดงไวในตารางที่ 3  และรูปที่ 1  

ตารางที่ 3 ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีปลอยจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตตามตามแนวคิด  
ภาระรับผดิชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของ  ป 2545 - 2549 
สัดสวนผูถือหุน CO2 emission ปริมาณ CO2 (Tg) ตามสัดสวนผูถือหุน 

พ.ศ. 
ไทย (%) ตางชาติ(%) (Tg) ไทย ตางชาติ 

2545 84.34 15.66 19.4114 16.3716 3.0398 
2546 84.34 15.66 17.9603 15.1477 2.8126 
2547 84.34 15.66 20.9044 17.6308 3.2736 
2548 84.34 15.66 22.4699 18.9511 3.5188 
2549 84.34 15.66 21.9802 18.5381 3.4421 
หมายเหตุ :  สัดสวนผูถือหุนใชคาเฉลี่ยและถวงน้ําหนักดวยยยอดขาย 
ที่มา: โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม (ระหวาง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) 
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รูปท่ี 1: สัดสวนความรับผิดชอบคารบอนไดออกไซด ตามแนวคิด  
ภาระรับผดิชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต  ป 2545 - 2549 
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ที่มา: โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม (ระหวาง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) 

แบบภาระรับผิดชอบตามการบริโภค 
จากขอมูลการสงออกปูนซีเมตในชวงป 2545 – 2549 ซ่ึงแสดงในตารางที่ 2 เราสามารถที่จะคํานวณ

ปริมาณการบริโภคภายในประเทศโดยการหักปริมาณการสงออก (เนื่องจากแทบไมมีการนําเขา) ออกจาก
ปริมาณการผลิตในประเทศ  ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตสวนนี้รวมท้ังปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ผลิต
ออกมาเพื่อการบริโภคนี้ ถือไดวาเปนสวนที่ประเทศไทยควรที่จะรับผิดชอบ  แตสวนที่เกิดจากการผลิตเพื่อ
การสงออกนัน้ ถือไดวาเปนผลมาจากการบริโภคของประเทศอื่นๆ ซ่ึงประเทศเหลานั้นสมควรที่จะเปน
ผูรับผิดชอบแทน 

จากตารางที่ 4 และรูปที่ 2 พบวา ในกรณีของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต ประเทศไทยควรเปน
ผูรับผิดชอบปริมาณคารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญคือประมาณรอยละ 62 – 67 (ยกเวนในป 2545 ที่
สัดสวนมีเพยีงรอยละ 49 เนื่องจากมีการสงออกมาก) 
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ตารางที่  4  ปริมาณการปลอยคารบอนจากปูนซีเมนตท่ีผลิตและสงออกรายป 2545-2549 

พ.ศ. CO2 emission from cement 
production(Tg)B 

Cement export 
(tonne) C 

CO2 emission of 
cement export(Tg)D 

Cement  used in 
country 

(tonne)E=A-C 

CO2 emission  from 
cement used in 

country (Tg)F=B-D 
2545 19.41135791 16,235,307 9.948269531 15,443,504 9.463088376 
2546 17.96032461 12,231,970 6.753431028 20,298,185 11.20689358 
2547 20.90440677 11,869,762 6.964843129 23,756,358 13.93956364 
2548 22.46991681 14,564,626 8.641431934 23,307,098 13.82848488 
2549 21.98024831 15,028,903 8.382502377 24,379,260 13.59774593 
ที่มา: โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม (ระหวาง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) 
 

รูปท่ี 2: สัดสวนความรับผิดชอบคารบอนไดออกไซด ตามแนวคิด ภาระรับผิดชอบ 
ตามสัดสวนการบริโภค  อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต  ป 2545-2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: โครงการการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบรวมในการปลอยกาซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม (ระหวาง
ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา) 

6. บทสรุป 

บทความนี้ไดพยายามทีจ่ะชีใ้หเห็นวา แนวทางการแบงภาระความรบัผิดชอบตอกาซเรือนกระจกที่
ใชอยูภายใตระบบของพิธีสารเกียวโต ที่เนนการคํานวณภาระความรบัผิดชอบตามแนวคดิ ภาระรับผิดชอบ
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สัดสวน CO2 จากการบริโภคในประเทศ สัดสวน CO2 ท่ีสงออก
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ตามการปลดปลอยที่จุดผลิต (Production-based Accounting) นั้น จะทําใหเกดิปญหาการรัว่ไหลของ
คารบอนจากประเทศที่มีขอผูกพันตองลดปริมาณกาซเรือนกระจก หรือกลุมประเทศใน Annex B ไปสู
ประเทศอื่นๆ ที่เรียกวา Carbon leakage โดยวิธีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่เรียกวา Carbon 
Offshoring  นอกจากวิธีการคํานวณดังกลาวยังมีขอเสยีหลายประการ เชน ละเลยปญหาการปลอยกาซเรือน
กระจกทีเ่กิดจากภาคการขนสงระหวางประเทศ ไมมีการคํานึงถึงคารบอนที่แทรกอยูในสินคาที่มกีารคาขาย
กันระหวางประเทศ  สงผลใหความสามารถในการแขงขนัของประเทศในกลุม Annex B ลดลง แตประเทศ
นอกกลุมมีความสามารถมากขึ้นโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงนาํไปสูความพยายามของประเทศในกลุมแรกที่จะเริ่ม
นําเอาขอกีดกนัทางการคาที่เรียกวา Border Carbon Adjustment มาเปนเครื่องมือชดเชยความเสียเปรียบ 

ดังนั้นบทความนี้จะไดเสนอแนวคิดการคํานวณภาระอีกสองแนวทางที่เห็นวานาที่จะมีความ
เหมาะสมและยุติธรรมมากกวา คือ การคํานวณภาระรับผิดชอบตามสัดสวนของความเปนเจาของหนวยผลิต 
(Firm Ownership-based Accounting) และภาระรับผิดชอบตามสัดสวนของการบริโภค (Consumption-
based Accounting) เพื่อแกปญหาดังกลาว  โดยแนวคิดแรกมีจุดประสงคเพื่อผลักภาระความรับผิดชอบกลับ
ไปสูประเทศผูลงทุนที่ยายฐานการผลิตไปตางประเทศ อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติอาจมีความยุงยากดานขอมูล
ที่แมนยําเนื่องจากปญหาการถือหุนแทน สวนแนวคิดสุดทายเปนแนวคิดที่บทความนี้เห็นวามีความเหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากสามารถแกปญหาการรั่วไหลของคารบอนและการยายฐานการผลิตที่กลาวแลวขางตนได 
เนื่องจากบังคับใหผูบริโภคสินคาเปนผูรับผิดชอบไมวาสินคานั้นจะผลิตภายในประเทศหรือนําเขาจาก
ตางประเทศก็ตาม 

อยางไรก็ดแีนวคิดภาระรับผิดชอบตามสัดสวนของการบริโภคนั้น ยงัเปนแนวคิดทีย่ังใหมในแวด
วงการเจรจาเกีย่วกับกาซเรือนกระจกซึ่งจะตองมีการผลักดันใหเกดิขึ้นตอไปในอนาคต 
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