บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหา
หลั ง จากที่ ป ระเทศรั ส เชี ย ได ใ ห สั ต ยาบั น ต อ พิ ธี ส ารเกี ย วโตภายใต อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (United Nations Framework
Convention on Climate Change : UNFCCC) ในเดือนพฤศจิกายน 2547 สงผลใหพิธีสารเกียว
โตมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism : CDM) หนึ่งในกลไกความรวมมือภายใตพิธีสารที่อนุญาตใหประเทศอุตสาหกรรม
สามารถนําปริมาณกาซเรือนกระจก (Green house gas : GHG) ที่ลดไดจากโครงการลด GHG ใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา (Certified Emissions Reduction Credits : CERs) มาใชในการบรรลุ
ขอตกลงในการลด GHG ตามที่ระบุไวในพิธีสารเกียวโตของประเทศตนได อีกทั้งยังเปนการกระตุน
ความรวมมือในการลด GHG ของประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งไมมีขอตกลงในการลด GHG ตามพิธี
สารเกียวโตอีกดวย
CDM นั้นไดรับความสนใจจากประเทศภาคีสมาชิกเปนอยางมาก โดยปจจุบันมีโครงการ
ที่จดทะเบียนแลวและ/หรืออยูในขั้นตอนการจดทะเบียนมากกวา 4,200 โครงการ (UNFCCC,
2553)
อยางไรก็ตาม CDM ยังมีขอจํากัดอยูในหลายประการ เชน ลักษณะของการพัฒนาเปน
แบบรายโครงการซึ่งมีขนาดที่เล็ก มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ยุงยากและมีคาใชจายที่สูง ฯลฯ จึงไม
สามารถกระตุนการปรับเปลี่ยนโครงสรางที่สําคัญตางๆ เพื่อการพัฒนาการลด GHG ในประเทศที่
กําลังพัฒนาและในภาพรวมของโลก (Sterk W., 2551) ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนการพัฒนาอยาง
ยั่ง ยืน ของประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาและปรั บปรุง กระบวนการคิดคาร บอนเครดิต จากการพัฒ นา
โครงการลด GHG ใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอมที่ดียิ่งขึ้น แนวคิดเรื่องการ
ขยายขนาดการลด GHG จากที่มีลักษณะเปนโครงการไปสูการคิดคารบอนเครดิตจากการลด
GHG ในรายภาคสวนตางๆ (Baron R., Ellis J., 2549) จึงเกิดขึ้น
โดยกลไกที่ถูกเสนอใหนํามาใชหลังป 2555 ที่พิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงมีอยู 2 แนวคิดที่
สําคัญคือ sectoral CDM เปนการดําเนินโครงการลด GHG และคํานวณคารบอนเครดิตตาม
ระเบียบวิธีของ CDM แตการตั้งคาพารามิเตอรในการคํานวณตางๆ จะถูกกําหนดจากปริมาณ

2
GHG ที่เกิดการดําเนินธุรกิจปกติ (Business-as-usual : BAU) ของภาคสวนนั้นๆ และ Sectoral
crediting mechanism (SCM) เปนการสรางเปาหมายการลด GHG ซึ่งไมมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายรายภาคสวนหรือเรียกวา Sectoral no-lose target โดยจะถูกกําหนดใหต่ํากวา ปริมาณ
GHG ที่เกิดจาก BAU ของภาคสวนนั้นๆ แลวดําเนินการลด GHG ของภาคสวนใหต่ํากวา
เปาหมายรายภาคที่ตั้งไว โดยจะไมมีการปรับหรือทําโทษหากไมสามารถทําไดตามเปาหมาย
ดังกลาว (Amatayakul W., Berndes G. andFenhann J., 2551) โดยมีกลุมเปาหมายที่สําคัญคือ
ภาคการผลิตไฟฟา
สําหรับประเทศไทยภาคการผลิตไฟฟาเปนภาคที่มีการปลอย GHG สูชั้นบรรยากาศเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) โดยในป 2552 มีปริมาณ GHG ที่
เกิดจากภาคการผลิตไฟฟาถึง 84 ลาน tonCO2e หรือคิดเปนรอยละ 40.3 ของปริมาณ GHG
ทั้งหมดของประเทศในป 2552 (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2553) ซึ่งสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ อีกทั้งความตองการไฟฟาก็มีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหมีปริมาณ GHG ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา
เพิ่มสูงดวย
การดําเนินการลด GHG ในภาคการผลิตไฟฟาจึงมีสวนสําคัญในการลดปริมาณ GHG
โดยรวมของประเทศอี ก ทั้ ง ไฟฟ า ยั ง มีส ว นเกี่ย วข อ งกับ การดํ า เนิ น ธุรกิจทุก รูปแบบ ดั ง นั้น หาก
ปริมาณ GHG จากภาคการผลิตไฟฟาลดต่ําลงก็จะสงผลให GHG จากการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ใน
ประเทศลดต่ําลงดวย
การศึกษานี้จะเปนการศึกษาระเบียบและการวิธีการคํานวณเพื่อกําหนดเปาหมายการลด
GHG แบบรายภาคสวนเพื่อนํามาประยุกตใชกับการดําเนินการลด GHG ในภาคการผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการเตรียมพรอมรับมือกับอนุสัญญาหรือพิธีสารใหมที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังป 2555 ที่พิธีสารเกียวโตจะสิ้นสุดลง
จุดมุงหมายของการศึกษา
เพื่อศึกษาการสรางเปาหมายการลด GHG รายภาคสวนแบบไมมีขอผูกมัดทางกฎหมาย
ในภาคการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
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ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึ ก ษาภาคการผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศไทยโดยใช ข อ มู ล จากรายงานไฟฟ า ของ
ประเทศไทยประจําป 2552 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. ใชคาพยากรณความตองการไฟฟาเพิ่มในราย 5 ปและสัดสวนการผลิตไฟฟาตาม
ประเภทเชื้อเพลิง ตั้งแตป 2553 – 2563 จากแผนการพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป
2553 – 2573 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
กาซเรือนกระจก (GHG) คือ กาซที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มี 6 ชนิด ไดแก กาซ
คาร บ อนไดออกไซด (CO2 ) ก า ซมี เ ทน (CH4 ) ก า ซไนตรั ส ออกไซด (N2 0) ก า ซไฮโดรฟลู อ อโร
คารบอน (HFC) กาซเพอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6)
การดําเนินธุรกิจปกติ (Business-as-usual: BAU) คือ กิจกรรมที่ดําเนินการตามปกติ
และไมสามารถลดการปลดปลอย GHG ใหนอยลง หรือ ดูดซับ GHG ไดมากขึ้นได ซึ่งหาก
ดําเนินการตอไปอาจทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
คารบอนเครดิต คือ ปริมาณ GHG ที่สามารถลดไดจากการดําเนินงานตามระเบียบวิธี
ของกลไกตาง ๆ โดยจะถูกตีราคาเปนเงิน กอนจะถูกขายเปนเครดิตไปยังประเทศอุตสาหกรรม
Sectoral CDM คือ การดําเนินการลด GHG รายภาคสวนภายใตระเบียบวิธี CDM โดย
จะตองลดลงไดต่ํากวาคาฐานของภาคสวนนั้นๆ (Sectoral Baseline) จึงจะนํามาคิดเปน คารบอน
เครดิตได ซึ่งจะตองมีการศึกษาและกําหนดตัวเลขคาฐานขึ้นมาในภาคสวนนั้นๆ
Sectoral Crediting Mechanism คือ การดําเนินการลด GHG โดยสมัครใจของประเทศ
ที่กําลังพัฒนา ดวยการกําหนดเปาหมายการลด GHG โดยไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายในภาค
สวนตางๆ หรือเรียกวา Sectoral no-lose target ซึ่งจะถูกตั้งใหต่ํากวา BAU ของภาคสวนนัน้ ๆ โดย
จะไดรับการสนับสนุนจากประเทศอุตสาหกรรมหากสามารถลด GHG ไดต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว
และจะไมมีการปรับหรือทําโทษใด ๆ หากไมสามารถทําไดตามเปาหมายดังกลาว
Additionality คือ การดําเนินโครงการเพิ่มเติมที่สงผลใหลดการปลอย GHG ลงจากการ
ดําเนินธุรกิจปกติหรือไมดําเนินโครงการเพิ่มเติม
Baseline คือ Baseline ของโครงการ CDM โดยจะแสดงปริมาณการปลอย GHG ที่
เกิดขึ้นหากไมดําเนินโครงการเพิ่มเติม
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Commitment period คือ ชวงระยะเวลาที่ประเทศอุตสาหกรรมตองดําเนินการลด GHG
ใหไดตามเปาหมายโดยชวงระยะเวลาแรก (First commitment period) คือป 2551 ถึง 2555
Crediting period คือ ชวงเวลาที่ดําเนินการลด GHG ของโครงการ CDM

