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บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และแสดงความเห็ น แก่
ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... 2) เพื่อศึกษากฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของต่างประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังพบปัญหาเรื่องความล่าช้าในการตรากฎหมาย การไม่นาพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ
มาใส่ในเนื้อหากฎหมาย รวมถึงยังมีความสับสนในเรื่องของหลักการและเหตุผลในการร่างกฎหมายว่า
ท้ายที่สุดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการอนุวัติการกฎหมายฉบับใดกันแน่ และท้ายที่สุด ดูเหมือนว่า
เนื้อหาของร่างกฎหมายนี้จะกล่าวถึงแต่ในเชิงนโยบาย การรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่พบเนื้อหา
ในการปฏิบัติที่จะทาให้บรรลุพันธกรณีของความตกลงปารีส ที่ออกตามความใน Article 24 แห่งอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 แต่อย่างใด ดังนั้น จึงได้เสนอให้มีการ
ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวใหม่ก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก ร่างพระราชบัญญัติ
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ABSTRACT
The objectives of the current academic article were to: 1) study, analyze,
and propose opinions on the (proposed) Climate Change Bill B.E. .... , 2) examine the
foreign law related to Climate Change then compare with Thailand law, and 3) suggest
more appropriate guideline for amendment of the (proposed) Bill. According to the study,
it was found that to enact a law spend quite long time, and a non-implementation of
international law obligations was not included in the law content. In addition, it has also
been confused with the matters of the principle and rationale in (proposed) Bill. They
were not clarified whether they were included in any implementation. Eventually, it
seemed that this Bill was stated only in terms of a policy for collecting a greenhouse gas
data. However, the practical content for achieving the obligations of the Paris Agreement
issued pursuant to the provisions in Article 24 of the United Nations Convention on
Climate Change A.D. 1992 was not found. Therefore, the author has proposed the
amendment of the Bill mentioned prior to its effective in Thailand.
Keywords: Climate Change, Greenhouse Glass, Bill

บทนา
หลายทศวรรษที่ ผ่ า นมาโลกต้ อ งพบเจอกั บ ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ทุ กคนน่ า จะคุ้ น ชิ น กั น เป็ น อย่ า งดี
ปัญหานั้นคือ สภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
เป็ น ปริม าณมาก ก๊า ซฯ ในที่ นี้ มี คุณ สมบั ติ ในการกักเก็บ รัง สี ความร้อนจากดวงอาทิ ต ย์ ไ ด้ ดี (เอกวั ฒ น์
หวังสันติธรรม, 2557: 1) โดยมีลักษณะเป็นเกราะป้องกันโลกบาง ๆ เพื่อไม่ให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่อง
มายังโลกส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืน ก๊าซเรือนกระจกยังเป็นตัว
ช่วยกักเก็บความร้อนเอาไว้ไม่ให้โลกมีอุณหภูมิเย็นมากเกินไปเช่นกัน อย่างไรก็ดี หากเป็นไปตามหลักการ
ข้างต้นก็คงไม่มีปัญหาเท่าใดนัก แต่มนุษย์กลับปล่อยก๊าซฯ สู่ชั้นบรรยากาศเป็นปริมาณมาก ทาให้ เกราะ
ที่ผู้เขียนเปรียบเทียบไว้มีปริมาณหนาขึ้นจนกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้ และไม่สามารถสะท้อน
ออกไปได้ จนเกิดเป็นสภาวะโลกร้อนนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 และ
ต่อมาด้วยความร่วมมือของประชาคมโลกจนเกิดเป็น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2537 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2556: 4) (ค.ศ. 1994)
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ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น เข้ า ร่ ว มเป็ น รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาเมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2537 UNFCCC
มีวัตถุประสงค์ คือ รักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่ และอยู่ในระดับที่
ไม่รบกวนระบบภูมิอากาศ และปลอดภัยจากการแทรกแซงจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ยังกาหนดให้
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี UNFCCC มิได้กาหนดสภาพบังคับ
เอาไว้สาหรับกรณีที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จนทาให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ละเลย
พันธกรณีดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ทาให้เกิดแนวคิดที่จะต้องกระทาบางอย่างเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
โดยอาศัยอานาจจาก Article 24 แห่งอนุสัญญาฯ ที่จะดาเนินการใดก็ตามเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
อนุ สัญ ญาฯ จนท้า ยที่สุ ดเกิดเป็ นพิ ธีส ารเกียวโต (KyotoProtocol) และความตกลงปารีส (Paris
Agreement) ตามลาดับ โดยความตกลงดังกล่าวเป็นฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2573
ซึ่งมีพันธกรณีให้ประเทศภาคีจะต้องจัดทานโยบาย และแจ้งแผนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
ฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่มีกาหนด และให้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประเทศที่
กาลังพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลง นอกจากนี้ ใน Article 4 กาหนดให้ประเทศภาคีสามารถแสดง
เจตจานง หรือเป้าหมายของตนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดทาเอกสารที่
มีชื่อว่า Nationally Determined Contributions : NDCs (อนันต์ คงเครือพันธุ์ และคณะ, 2559: 39)
ซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีดาเนินการลดการปล่อยก๊าซ
การประเมินผล และปริมาณก๊าซฯ ที่ลดลงได้ เป็นต้น
ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ พ.ศ. .... ถูกร่างขึ้นโดยมี เนื้อหาสาระ
ทั้งหมด 56 มาตรา โดยมาตรา 4 เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์แห่งการตรากฎหมาย มาตรา 5 เป็นการให้
คานิ ยามศัพ ท์ ต่า ง ๆ มาตรา 7-11 เป็น เรื่องของบททั่ ว ไปที่ เกี่ย วกับ สิท ธิ หน้ า ที่ของประชาชน และรัฐ
มาตรา 12-20 เป็นเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ ฯ สิทธิและหน้าที่ของกรรมการฯ เป็นต้น มาตรา 21-24 เป็นประเด็นเรื่องการ
จัดทาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติโดยคณะกรรมการนโยบายฯ มาตรา
25-30 เป็ น เรื่ อ งของการจั ด ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศ นอกจากนั้ น ยั ง ก าหนดให้
คณะกรรมการฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน กาหนดอยู่ในมาตรา 31-34 ประการต่อมาให้อานาจคณะกรรมการฯ
ชุดเดิมจัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในมาตรา 40-45 อย่างไรก็ดี
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาหนดไว้เพียงสองมาตรา
คือ มาตรา 46 และ 47 เท่านั้น ซึ่งส่วนที่เหลือเป็นบทกาหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
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ผู้เขียนได้หยิบจับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาศึกษาพบปัญหาว่า
1) เพราะเหตุใดร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เพิ่งได้รับ การ
ตราขึ้นหลังจากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา UNFCCC มาแล้วกว่า 27 ปี
2) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศที่ออกตามความในอนุสัญญา UNFCCC
อี ก สองฉบั บ คื อ พิ ธี ส ารเกี ย วโต และความตกลงปารี ส เป็ น ล าดั บ ปรากฏว่ า ในเนื้ อ หาของร่ า ง
พระราชบัญญัติมิได้มีการกล่าวถึง พันธกรณีของกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งที่ปัจจุบัน ความตกลงปารีส
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573
3) ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้อานาจคณะกรรมการ.....รวบรวมข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ไม่พบว่าเมื่อได้ข้อมูลจะดาเนินการอย่างไรต่อ เพราะการกาหนดมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลั บให้ หน่ วยงานอื่ นเป็ นผู้ด าเนินการแทน อาทิ คณะกรรมการ ส่งเสริม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) ฯลฯ
4) ในมาตรา 46 พบว่ามาตรการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กฎหมายกาหนดเพียงการให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์จะลดก๊าซเรือนกระจกเท่านัน้ น่าคิดว่าถ้าไม่
มี บุ ค คลใดประสงค์ขอสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว พั น ธกรณี ที่ ป ระเทศไทยรับ มาปฏิบั ติ จ ะประสบ
ผลสัมฤทธิ์ มากน้อยเพียงใด

เนื้อหา
1. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการอนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศ
การอนุวัติการ หมายถึง การดาเนินการที่ส่งผลให้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ
(Implement the Provisions of a Convention) มีผลบังคับใช้โดยการตราเป็นกฎหมายภายในประเทศ
เสียก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศใดประเทศได้ลงนามให้สัตยาบันกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 15 พฤศจิกายน 2564)
อย่างไรก็ดี การทาความเข้าใจเรื่องการอนุวั ติการกฎหมายระหว่า งประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่ ง
ที่จะต้องทาความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ
เสียก่อน โดยอาจแบ่งแยกอธิบายได้เป็นสองทฤษฎีดังนี้ (อภิญญา เลื่อนฉวี, 2562: 34-36)
ก. ทฤษฎีเอกนิยม (Monism) ที่มองว่ากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
นั้น เป็นระบบเดียวกัน ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงไม่มีความจาเป็นต้องมีการอนุวัติการกฎหมายใด ๆ
เพี ย งแค่ล งนามให้ สั ต ยาบั น กฎหมายนั้ น ๆ แล้ ว ก็ส ามารถน ามาบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น กฎหมาย
ภายในประเทศได้ทันที
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ข. ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) ซึ่งมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศนั้น
เป็นคนละระบบกัน การจะนากฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดมาบังคับใช้ ภายในประเทศ
ต้ อ งมี ก ารอนุ วั ติ ก ารกฎหมายให้ มี รู ป ลั ก ษณ์ เ ป็ น กฎหมายภายในเสี ย ก่ อ น ตั ว อย่ า ง
เช่น ประเทศไทยกาลังอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ค.ศ. 1992 ให้เป็น “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ พ.ศ. ....”
เป็นต้น
ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน
จะมีการแบ่งแยกออกเป็นสองทฤษฎีข้างต้น แต่ในความเป็นจริงก็พบว่ารัฐหลาย ๆ รัฐ ที่ใช้ทฤษฎีเอกนิยม
ต่างก็ให้ความสาคัญกับอานาจอธิปไตยของตนเป็นหลัก (จุมพต สายสุนทร, 2563: 113) โดยยังไม่รับรองให้
กฎหมายระหว่างประเทศเข้ามีบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในโดยปริยายเสียทีเดียวโดยพบว่ายังมีการตราเป็น
พระราชบัญญัติอีกทอดหนึ่งตัวอย่าง เช่น มีการยกบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งฉบับมาใส่ไว้
เป็นกฎหมายภายในรูปแบบของพระราชบัญญัติ สังเกตได้จากตัวอย่าง พระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเลของประเทศสิงคโปร์ (The Carriage of Goods by Sea Act. Singapore) ซึ่งได้นาบทบัญญัติของ
อนุสัญญา Hague – Visby Rules ค.ศ. 1968 ที่เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลระหว่างประเทศมาใส่ไว้ใน
พระราชบัญญัติทั้งฉบับ โดยบัญญัติไว้ใน Definition ความว่า “Rules means the International
Convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading made at
Brussels on 25th August 1924, as amended by the Protocol made at Brussels on 23rd
February 1968 (Hague – Visby Rules)” เป็นต้น
2. ความล่าช้าของการตรากฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. ....”
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี แ ล้ ว ว่ า ประเทศไทยก าลั ง จะมี ก ารอนุ วั ติ ก ารกฎหมายระหว่ า งประเทศ
มาเป็ นกฎหมายภายใน แต่เป็น ที่ น่า สัง เกตว่ า อนุ สัญ ญาสหประชาชาติว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ค.ศ. 1992 (UNFCCC) โดยประเทศไทยลงนามให้ สั ต ยาบั น ในปี พ.ศ. 2537 กว่ า 27 ปี
เหตุใดกฎหมายนี้จึงบังเกิดเป็นรูปธรรมล่าช้านัก นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ประเทศไทยได้ลง
นามให้สัตยาบันถัดมาไม่ว่าจะเป็น พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส ซึ่งออกตามความใน Article24
ของอนุสัญญา UNFCCC “No reservations may be to made the Convention” แต่ก็ไม่พบกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรของประเทศไทยที่จะกล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเฉพาะ ผู้เขียนเห็น ว่า
เป็น เพราะในอนุ สัญญา UNFCCC และพิ ธีส ารเกีย วโต ได้มี การจัด กลุ่ มประเทศตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศนั้น ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ
ก. กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว หรือกลุ่มประเทศภาคผนวกที่ 1 (Annex I Countries) ซึ่งถือเป็น
ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นปริมาณมากและมีพันธกรณีต้องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแน่แท้

5

6
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ข. กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา หรือกลุ่มประเทศนอกภาคผนวก (Non-Annex) ซึ่งมิได้มีพันธกรณี
ต้ อ งลดก๊ า ซเรื อ นกระจก แต่ อ าจด าเนิ น โครงการใด ๆ ที่ เ ป็ น ผลให้ เ กิ ด การดู ด ซั บ ก๊ า ซ
เรือนกระจกได้
แน่นอนว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่ม Non-Annex เรื่อยมา
ตั้งแต่อนุสัญญา UNFCCC ที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2537 ต่อด้วยพิธีสารเกียวโต
ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งเมื่อความตกลงปารีส มีผลบังคับใช้ต่อจากพิธี
สารฯ ประเทศไทยได้ ล งนามให้ สั ตยาบั น ในปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มบั ง คับ ใช้พั น ธกรณีอย่ า งจริง จั ง ในปี
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะสังเกตได้ว่าประเทศไทยถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2563 จนกระทั่งความตกลงปารีสบังใช้ได้บังคับ
โดยความตกลงปารีส (ParisAgreement) ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุ ณหภู มิโลกให้ต่ ากว่ า 2 องศาเซีย ลเซี ยส เหนือระดั บก่อนยุคอุ ตสาหกรรม และรักษาการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมเิ ฉลี่ยของโลกให้อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส (Article 2) นอกจากนั้นยังกาหนดให้รัฐ
ภาคีต้องจัดทานโยบายและแจ้งแผนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์การลดก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ความตกลงปารีสยังมีการจัดกลุ่มประเทศของรัฐภาคีใหม่ โดยแบ่งเป็น กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
(Developed Countries) และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (Developing Countries) ซึ่งทั้งสองกลุ่มประเทศ
จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามนโยบายและแผนการที่แจ้งแก่องค์การสหประชาชาติข้างต้น ที่เรียกว่า
แผน Nationally Determined Contributions : NDCs (Article 4 Para 4) ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทนา
พอสมควร
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เหตุไฉนประเทศไทยถึงกระตือรือร้นในการร่างกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญา
UNFCCC ในเวลานี้ ก็เพราะความตกลงปารีสที่ออกตามความใน Article 24 ของอนุสัญญาฯ ได้กาหนดให้
ประเทศไทยต้องลดก๊าซเรือนกระจกลงไปด้วยนั่น เอง ซึ่งการจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศแต่ถ้าไม่ มีการตราเป็น กฎหมายภายในเสี ย ก่อนก็ดู เหมือนจะไม่ถูกไม่ ควร อย่า งไรก็ดี
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยละเลย เพิกเฉยไม่ตรากฎหมายอนุวัติการดังกล่าวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
เช่นกัน และเมื่อถึงคราวที่ต้องร่างกฎหมายขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าผู้ร่างยังขาดวามเข้าใจในพันธกรณีของความ
ตกลงปารีสไปมากพอควร เนื่องด้วยความตกลงปารีสมีเจตนารมณ์ให้ทุกประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดแต่เพียงจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อทาแผนการ และรวบรวมข้อมูล
นอกจากนั้น มาตรการที่ดูเหมือนว่าจะส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกได้บา้ ง กลับพบว่ามีการร่างบทบัญญัติ
ไว้เพียงสองมาตราเท่านั้น ในหมวด 7 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” และเท่าที่มีอยู่สองมาตรานั้นพบปัญหาอยู่ไม่น้อยเช่นกัน อันจะกล่าวในหัวข้อถัด ๆ ไป
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3. หลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
มีการให้เหตุผลในการยกร่างคือ การที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตก
ลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 21 กันยายน
พ.ศ. 2559 โดยต้องจัดทาบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทาแผนการลดการปล่อยก๊าซฯ
เพื่อดาเนินการลดการปล่อยก๊าซฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสาหรับประเทศไทยได้กาหนดแผนการ
ลดการปล่ อยก๊า ซฯ ให้ ไ ด้ ร้อยละ 20-25 จากการปล่ อยกรณี ป กติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยผู้ เขีย น
ตั้งข้อสังเกตไว้สองประการ ดังนี้

ประการแรก ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับ หนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กรอบอนุสัญญาของสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Article24
ที่ให้อานาจไว้ จากการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 (COP21) โดยได้จัดขึ้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2559
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2562: 24) แต่พันธกรณีที่ประเทศภาคีต้องปฏิบตั ิตามนัน้ จะเกิดขึน้
ในปี พ.ศ. 2564 - 2573 หลังจากที่พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งออกตามความ Article24
เช่นเดียวกัน แต่มีผลบังคับใช้หลังจากพิธีสารเกียวโตหมดวาระการบังคับใช้ลงในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นในช่วง
นี้รัฐภาคีอนุสัญญาฯ กาลังอยู่ในช่วงของการมีผลบังคับใช้ความตกลงปารีสเป็นปีแรก ผู้เขียนขอให้สังเกต
เหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ดีว่า มีการกล่าวถึงการลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตก
ลงปารีสตามกรอบอนุสัญ ญาสหประชาชาติว่ าด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น่า คิดว่ าการร่า ง
พระราชบัญญัตินี้เป็นการร่างเพื่ออนุวัตการกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดกันแน่ เพราะหลักการกล่าวถึง
การให้สัตยาบันความตกลงปารีสทาให้มีความจาเป็นต้องร่างพระราชบัญญัติขึ้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
กฎหมายที่ร่างขึ้นใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ...” ซึ่งชื่อกฎหมาย
เป็นการอนุวัติการอนุสัญญา UNFCCC อัน มีสถานะเป็นกฎหมายแม่ของความตกลงปารีส ดัง นั้นจึงน่ า
วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ว่า อาจมีการสับสนในการให้เหตุผลในการยกร่างกฎหมาย อนึ่งลาพังเพียงกล่าวถึง
อนุ สั ญ ญาฯ ในหลั ก การและเหตุ ผ ล และกล่ า วต่ อไปถึ ง กฎหมายล าดั บ รองลงมา คื อ พิ ธี ส ารเกีย วโต
และความตกลงปารีส ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจมากกว่า
ประการที่สอง ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่ มาตรา 1 ถึงมาตรา 56 เป็นเพียงการบัญญัติ
ถึง การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศแห่ ง ชาติ การจั ด ท าแผนแม่ บ ท
และนโยบายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกเท่ า นั้ น ไม่ ป รากฏประเด็ น เรื่ อ งการ ตั้ ง เป้ า หมาย
การลดก๊าซฯ ดังที่พบได้จากกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น The Climate Change Act 2008
ของสหราชอาณาจักร ใน Section 1 ได้มีการกล่าวถึงระยะเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกความว่า “It is the duty of the Secretary of State to ensure that the net
UK carbon account for the year 2050 is at least lower than the 1990 baseline.”
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กล่ า วคื อ นายกรัฐ มนตรีของสหราชอาณาจั กรจะต้ องกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อให้ เกิด การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีปริมาณการปล่อยในปี ค.ศ. 2050 ต้องเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนในช่วง
1990 เป็นอย่างน้อย หรือ The Climate Change Bill, 2015 ของประเทศอินเดีย ก็ได้มีการยกร่าง
กฎหมายในลักษณะเดียวกับ สหราชอาณาจักร คือ Section 3 (1) (a) “prescribe a target of Net
Carbon Account for the year 2050 in accordance 30 with international obligations, if any,
agreed to by India;” สังเกตว่ามีการกล่าวถึงเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกจนถึงปี ค.ศ. 2050
เช่นเดียวกัน
นอกจากนั้นร่างกฎหมายของประเทศอินเดียยังกล่าวเพิ่มเติมไปจนถึงหลักการซื้อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งร่างกฎหมายของประเทศไทยไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ทั้งที่เป็นกลไกการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ผลอย่างมาก แต่การจะกล่าวถึงในบทความวิชาการนี้ก็ดูเหมือนจะนอกประเด็น
ไปพอสมควร อย่างไรก็ดีการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถหาเอกสารวิชาการศึกษาได้ไม่
ยาก ผู้ เขียนเองก็ไ ด้ นาเนื้ อหาส่ วนนี้ ม าจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ไ ว้ หลายปี ก่อนเช่น กัน เรื่อง “มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ” อย่างไรก็ดี ยังมีกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศอี ก หลายประเทศที่ ต ราขึ้ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ สหราชอาณาจั ก ร และประเทศอิ น เดี ย คื อ
“The Climate Action and Low Carbon Development Act 2015 : Article 3” ของประเทศ
ไอร์แลนด์ หรือ “The Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act : Section 6” ของประเทศ
แคนาดา เป็นต้น
4. ปัญ หาเรื่องแผนแม่บทรองรับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรวบรวมข้ อมูล
การปล่อย หรือการลดก๊าซเรือนกระจก
ประเด็ น เรื่ อ งการจั ด ท าแผนแม่ บ ท และการรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ได้มีการบทบัญญัติอยู่ในมาตรา 21 ถึงมาตรา 45 ตัวอย่างเช่น มาตรา 21 ถึงมาตรา 24 กาหนดให้จัดทา
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ , มาตรา 25 ถึงมาตรา 30 กาหนดให้มีการ
จัดทาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรา 31 ถึงมาตรา 39 กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, มาตรา 40
ถึงมาตรา 45 กาหนดให้มีการจัดทาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
สังเกตได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เกือบทั้งฉบับกล่าวถึง
แต่เรื่องของการจัดทาแผนต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรต่าง ๆ โดยไม่มีการ
กล่าวถึงเลยว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงไม่สอดรับ
กับพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ คือพิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส ที่ได้กาหนดกลไกการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น กลไกเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น
ซึ่งดูเหมือนว่าจะขัดกับหลักการและเหตุผลในการร่างกฎหมายที่กล่าวว่า “ต้องให้ความร่วมมือในการลด
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ปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกและแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย” ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปประเด็นนี้ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมิได้กล่าวถึงกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต และความ
ตกลงปารีสแต่อย่างใด และท้ายที่สุดหากมีผู้โต้แย้งผู้เขียนในประเด็นนี้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น
การอนุวัติการอนุสัญญา UNFCCCมิใช่พิธีสารเกียวโต หรือความตกลงปารีส แต่กรณีนี้ก็ปฏิเสธมิได้ว่าพิธี
สาร ฯ และความตกลง ฯ ที่กล่าวมาได้ถูกตราขึ้นขึ้นความในอนุสัญญา UNFCCC เช่นกัน
อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ก็อาจมีคาถามว่าหลักการนี้คืออะไร ผู้เขียนจึงขออธิบายพอสังเขปดังนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
ชั้นบรรยากาศในปัจจุบัน แต่ละประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญา UNFCCC จะต้องถูกจากัดการปล่อยก๊าซฯ
โดยได้มีการกาหนดเพดานการปล่อยก๊าซฯ ของแต่ละประเทศเอาไว้ หากประเทศใดปล่อยเกิน ปริมาณ
ที่ถูกจากัด ประเทศนั้นจะต้องไปซื้อสิทธิในการปล่อยจากประเทศอื่น ๆ ที่ยังปล่อยก๊าซไม่เกินเพดานที่
กาหนด โดยสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซื้อขายกันนี้เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ดังนั้นเมื่อประเทศ
ไทยเป็นภาคีอนุสัญญา UNFCCC ก็ย่อมจะต้องเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต
นอกจากนั้ น ความตกลงปารี ส ที่ บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2563-2573 ยั ง ได้ ก าหนดไว้ ใ น
Article 6 โดยให้ประเทศภาคีสามารถถ่ายโอนสิทธิการปล่อยก๊าซระหว่างประเทศได้โดยสมัครใจได้เช่นกัน
(Internationally Transferred Mitigation Outcomes) กล่าวคือ ความตกลงปารีสกาหนดรับรองให้มี
การซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศได้ แต่ดูเหมือนว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวถึง
หลักการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ในหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายกล่าวอ้างถึง
พันธกรณีของความตกลงปารีสเอาไว้
ตัวอย่า งของกฎหมายต่า งประเทศที่ ได้ อนุ วัติ การกฎหมายเช่ นเดีย วกับประเทศไทยที่ไ ด้น า
หลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ เช่น The Climate Change Act 2008 ของประเทศสหราชอาณาจักร
Article44 ที่ ไ ด้ ก าหนดต้ อ งมี ก ารตรากฎหมายเฉพาะการซื้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
“(1) The relevant national authority may make provision by regulations for trading
schemes relating to greenhouse gas emissions.” หรือ ร่างกฎหมาย The Climate Change Bill
2015 ของประเทศอินเดีย Article 17 ที่กาหนดให้จัดตั้งหน่วยงานสาหรับควบคุมแลการซื้อขายคาร์บอน
เครดิตหลังร่างนี้มีผลบังคับใช้ เป็นต้น “1) The Central Government shall, as soon as may be
after the coming into force of this Act, establish a Carbon Trading Authority for the
purpose of formulating the Carbon Trading Scheme.”
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้มีการกาหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไว้
บางส่ วนโดยสอดแทรกอยู่ในพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งองค์การบริหารจัด การก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2550 แต่ก็เป็นเพียงรองรับให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ไม่พบ
รายละเอียดอื่น ๆ เช่น คาร์บอนเครดิตคืออะไร ส่งมอบคาร์บอนเครดิตกันอย่างไร กรรมสิทธิ์โอนเมื่อไร
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สัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตคือสัญญาอะไรตามกฎหมาย ประเด็นนี้ไม่มีการพูดถึง สิ่งสาคัญ ที่สุด คือ
น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึง “คาร์บอนเครดิต” ก่อนที่กฎหมายอนุวัติ
การ คือร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... จะถูกร่างขึ้นกว่า 14 ปี
5. ปัญหาเรื่องการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ร่า งพระราชบัญ ญั ติการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... มาตรา 46 ได้ มีการบั ญ ญั ติ
ถึ ง มาตรการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยมี เ นื้ อ หาใจความว่ า
“หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เอกชน เจ้าของกิจการหรือกิจการอื่นใดสามารถยื่น
คาขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ คือ (1) ถึง (4) เป็นการดาเนินกิจกรรมด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นหลัก (5) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ และ (6) กิจกรรม
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด” ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ข้อ ดังนี้
ก. พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ “หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
เอกชน เจ้าของกิจการ หรือกิจการอื่นใด...” เป็นผู้ที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนทางการเงินได้ แต่สิ่งน่าจับ
มาเป็นข้อสังเกตคือ คาว่า องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เอกชน เจ้าของกิจการ หรือกิจการอื่น ๆ ผู้เขียน
เห็นเป็นการใช้คาฟุ่มเฟือย เพราะลาพังเพียงแต่ใช้คาว่า “เอกชน” เพียงคาเดียวต่อท้ายหน่วยงานของรัฐ
ก็ จ ะครอบคลุ ม องค์ก รต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ กล่ า วมาใน มาตรา 46 แล้ ว โดยที่ คาว่ า “เอกชน” หมายความว่ า
ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชนใด ๆ ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งตรงกับหลักการส่งเสริมการการดาเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ควรจากัดทุนสนับสนุนทางการเงินเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งถือ
ว่ า เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม อนึ่ ง การด าเนิ น การด้ า นการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกฯ
ไม่จาเป็นต้องทาเป็นลักษณะของกิจการ หรือองค์กรเสมอไป บุคคลทั่ว ๆ ไป หรือคณะบุคคลที่รวมกลุ่มกัน
ดาเนินการลดการปล่อยก๊าซฯ ก็ควรได้รับการสนับสนุนเช่นกัน และท้ายที่สุด องค์กรเอกชนที่สร้างมลพิษ
สู่ชั้นบรรยากาศมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทุนทรัพย์มาก น่าคิดว่าเหตุใดองค์กรผู้ก่อมลพิษเหล่านี้จึงควร
รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก ตัวอย่าง คณะบุคคลที่รวมกลุ่มกันเพื่อซื้อขายคาร์บอนเครดิต เช่น เครือข่าย
ชุมชนป่าอินแปง เป็นต้น (ณิชาพัฒน์ เพิ่มทอง, 2556)

ข. เมื่อพิจารณาจาก (1) ถึง (4) ซึ่งเป็นเรื่องของการขอรับทุนสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หากหน่วยงาน
หรือองค์กร ตามมาตรา 46 ข้างต้นประสงค์จะดาเนินกิจการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กล่าวคือการขอรับทุนฯ ต้องเป็นกิจกรรมดังนี้
1. “(1) การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
หรือข้อมูลที่จาเป็นต่อการคานวณข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศ”
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และ “(2) การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกหรือข้อมูลที่
จาเป็นต่อการคานวณข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ” ตามที่ผู้เขียนเข้าใจในประเด็นนี้เห็นว่า
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ทาการวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ และการกักเก็บ
ก๊าซฯ ของประเทศไทยอย่างจริงจัง แต่ถ้าพิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบขึ้นจะพบว่าในมาตรา 25 ถึงมาตรา
27 ได้มีการกาหนดบังคับให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น
มาตรา 26 “เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย... ให้หน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่ในการรายงานข้อมูล กิจกรรมการปล่อย การกักเก็บและการลดก๊าซเรือนกระจก” จึงไม่แน่ใจว่า
ตามที่กาหนดในไว้ใน มาตรา 46 (1) นั้นถูกต้องหรือไม่ และจาเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องให้ทุนสนับสนุน
เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
2. “(3) การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก” และ “(4) การดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นการกาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่ประสงค์ดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก สามารถ
ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ แต่เนื่องจากในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 23 ซึ่งเป็นการกาหนดพันธกิจในการให้ทุนสนับสนุนของกองทุน
ซึง่ กาหนดว่า “เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (4) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ” ประเด็นนี้มีเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็น “กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่ ง เสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม” หรื อไม่ เพราะถ้า เป็ น กิ จ การส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม ก็อาจตั้ง ข้อสั งเกตได้ ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติ ฯ นี้ ถูกร่างขึ้นมาซ้าซ้อนกับ มาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพราะอานาจในการกาหนดให้
กิจการใดที่ขอรับทุนได้เป็นอานาจของคณะกรรมการกองทุนฯ หากกองทุนดังกล่าวประสงค์จะให้ทุน ดังนั้น
เหตุใดจึงต้องร่างมาตรา 46 (3) และ (4) ขึ้นเพราะ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก็บัญญัติรองรับเอาไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ให้คณะกรรมการกองทุน
กาหนดเพิ่มเติมให้กิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงการหรือกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น
อนึ่ง มีประเด็นว่าต่อว่า หากผู้ร่างยังยืนกรานคงไว้ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 46 (3) และ (4) ก็จะ
พบปั ญ หาอี กว่ า ร่ า งกฎหมายมาตราดั ง กล่ า วไปขัด แย้ ง กับ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อีกทอดหนึ่ง เนื่องจากการกาหนดเพิ่มเติมให้กิจการใดสมควรได้รับทุน
สนับสนุนเป็นอานาจของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียว และมิได้ให้อานาจกฎหมายอื่นใน
การเพิ่มเติมกิจการเอาไว้ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าแทนที่จะใช้วิธีการร่างกฎหมายให้กิจการหรือโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ ควรไปปรับแก้ประกาศคณะกรรมการ
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กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ งก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขอรับ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น จากกองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อม ตามมาตรา 23 (4) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั กษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 ดูจะเหมาะสมและเห็นสมควรกว่า โดยเพิ่มเติมกิจการ หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าไป

สรุป
ในขณะที่ผู้เขียนได้จัดทาบทความวิชาการฉบับนี้ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ยั งอยู่ ในขั้นตอนของการรับ ฟังความคิด เห็น จากทุกภาคส่วน ซึ่ งยัง ไม่มี การนาร่า ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเห็นชอบ อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่
ควรได้รับปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ 1) ประเด็นเรื่องการไม่ใส่
พันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศที่อนุวัติการ และประเด็นเรื่องความสับสนว่าอนุวัติการกฎหมาย
ระหว่างประเทศฉบับใด 2) ปัญหาเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่พบว่าเมื่อได้ข้อมูลแล้ว
จะทาอย่างไรให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นผลสัมฤทธิ์ โดยสังเกตได้จากกฎหมายหลายประเทศมีการ
กาหนดกลไกการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) อันเป็นกลไกการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกแต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกาหนดไว้ ทั้งที่เป็นกลไกที่บัญญัติอยู่ในพิธีสาร
เกีย วโต และความตกลงปารีส 3) ปั ญหาเรื่องการส่ง เสริม การด าเนิ น งานด้า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กาหนดแต่เพียงการขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๆ มาตรการส่งเสริมนั้นมี
มากมายเช่น การใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาส่งเสริม เป็นต้น นอกจากการนี้การขอรับเงินทุนสนับสนุน นี้
ก็พบความซ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อยู่ไม่น้อย
นอกจากนั้น การจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ มากมายได้มีกาหนดอานาจหน้าที่ไว้เพียงรวบรวม
ข้อมูล และกาหนดนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น ผู้เขียนเสนอแนะให้อานาจองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 โดยมีอานาจหน้าที่ในการเป็นตลาดกลางสาหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิตมา
ก่อน อีกทั้งยังเป็นผู้รู้ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นอย่างดีเข้ามาเป็นองค์กรขับเคลื่อนนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสอดรับกับพันธกรณีความตกลงปารีส หลังจากรับนโยบายมาจาก
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้ และด้วยความเคารพต่อผู้ร่างกฎหมายฯ
ผู้เขียนมิได้มีเจตนาก้าวล่วงแต่ประการใด งานวิชาการนี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นทางกฎหมายอีกแง่มุม
หนึ่ ง เพื่ อ ก่อให้ เกิ ด กฎหมายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศที่ ครบถ้ว นสมบู รณ์ โดยหวั ง ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการร่างตัวบทกฎหมายได้ไม่มากก็น้อย
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