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บทคัดย่อ

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ต้องการให้ประชาชนทัว่ไปตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิ
ขึน้ในปัจจบุนั	ซึง่ไม่ได้เป็นปัญหาส�าหรบัประเทศไทยเท่านัน้	แต่เป็นปัญหาส�าหรบัคนทัว่โลก	นอกจากนี	้ในบทความจะได้ชีใ้ห้เหน็แนวทาง
ของประเทศสหราชอาณาจักร	 ในการใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 ทั้งในเชิง
ป้องกันและในเชิงปราบปราม	 เพื่อลดต้นเหตุของการเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากภาค
ธรุกจิ	ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	บทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในประเทศไทยในการรเิริม่ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในการป้องกันและเข้าแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

Abstract

 This article aims to encourage people to realize the importance of the climate change problem. This problem, 
however, is appeared not only in Thailand, but also all over the world. The writer gave the guideline from the United Kingdom 
in using legal measure to cope up with the climate change problem. Such legal measure composes of both protective 
and suppressive measure in order to reduce causes of the climate change, especially from the business sector. The author 
hopes that this paper may have some benefits for responsible persons in starting to use legal measures to protect and solve 
the climate change problem in the future.     

	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)	ตามความหมายทีป่รากฏในอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(United	Nation	Framework	Convention	on	Climate	Change	หรือ	UNFCC)	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงใดๆ	ของ
อากาศซึง่เกดิขึน้จากกจิกรรมของมนษุย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	อนัท�าให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลีย่นแปลงไป	นอกเหนอืจาก
การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตใินช่วงเวลาเดยีวกนั1	ปัจจบุนัปัญหาวกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนบัเป็นเรือ่งทีถ่กูหยบิยก
มากล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต	ิ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนั้นค่อนข้างรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง	 ดังนั้น	 หลายประเทศทั่วโลกจึงมีความตื่นตัวในการหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งภายในประเทศของตนเองและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ยกตัวอย่างเช่น	 มีการตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	หรือ	IPCC)	ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิชาการที่ประกอบด้วยนักวิชาการจากประเทศต่างๆ	

กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศสหราชอาณาจักร

The Climate Change Act of The United Kingdom

รัชดาพร  สังวร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1	 The	definition	of	climate	change	of	UNFCC
  “A change of climate which is attributed directly, or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere  
 which is in addition to natural climate variability observed over comparative time periods”
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ที่มีบทบาทในการสังเคราะห์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	เพือ่ให้มข้ีอมลูทีท่นัสมยัสามารถน�า
ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ	 ตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 นอกจากนี้	 ยังมีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	Nation	Framework	
Convention	on	Climate	Change	หรือ	UNFCC)	 ซึ่งก�าหนด
นโยบายและพนัธกรณตีามอนสุญัญาเพือ่ให้ภาคสีมาชกิปฏบิตัติาม
โดยน�าข้อมูลทางด้านวิชาการมาจาก	IPCC	นอกจากนั้น	ในระดับ
สหภาพยุโรป	ก็มีการออกกฎสหภาพยุโรป	(European	Directive)	
เกีย่วกบัเรือ่งการป้องกนัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศด้วย
เช่นกัน	
	 อย่างไรก็ตาม	ในการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือหน้าที่ตาม
อนุสัญญา	สนธิสัญญา	หรือข้อตกลงระหว่างประเทศหรือตามกฎ
สหภาพยุโรปก็ดี	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องมีการออก
กฎหมายใหม่หรอืปรบัปรงุกฎหมายเดมิทีม่อียูเ่พือ่ให้สอดคล้องกบั
พนัธกรณตีามอนสุญัญา	สนธสิญัญา	หรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ
หรอืกฎสหภาพยโุรปด้วย	ซึง่ในส่วนของกฎหมายภายในทีเ่กีย่วข้อง
กบัการจดัการปัญหาวกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
นั้น	 มีบางประเทศ	 เช่น	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ได้เริ่มออกกฎหมายประเภทนี้บ้างแล้ว	 แต่ส�าหรับ
ประเทศไทยยงัมไิด้มกีารออกกฎหมายฉบบัใหม่หรอืแก้ไขกฎหมาย
ฉบบัเดมิในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาวกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศโดยตรงแต่อย่างใด	ดงันัน้	บทความชิน้นีจ้งึจะขอ
กล่าวถงึกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจกัรซึง่เป็นประเทศหนึง่
ในหลายประเทศทีไ่ด้มกีารออกกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ชื่อว่า	 The	
Climate	Change	Act	2008	เพื่อชี้ให้เห็นถึงวิธีการของประเทศ
สหราชอาณาจกัรในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่ควบคมุ
กิจกรรมของมนุษย์ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	 อีกทั้งปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางส�าหรบัประเทศไทยในการเริม่ทีจ่ะบญัญตักิฎหมายภายใน
ประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศต่อไป
	 The	Climate	Change	Act	2008	 ของประเทศสหราช
อาณาจักรเริ่มมีการยกร่างพร้อมน�าออกรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน	ปี	ค.ศ.	2007	ภายหลังจาก
การรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงมีการประกาศใช้
เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	ค.ศ.	2008	โดยประเทศสหราชอาณาจกัร
ถอืเป็นประเทศแรกในโลกทีอ่อกกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุและ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(greenhouse	gas)	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 คาร์บอนไดออกไซด์	 (Carbon	dioxide)	 มีเทน	
(Methane)	 ไนตรัสออกไซด์	 (Nitrous	oxide)	 ไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน	 (Hidrofluorocarbons)	 เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	
(Perfluorocarbons)	 และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออกไรด์	 (Sulphur	
hexafluoride)2	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน	 โดยที่
วัตถุประสงค์หลักของการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศใช้
กฎหมายฉบับนี้	 ก็เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
ก�าหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยมีข้อจ�ากัดส�าหรับ
กิจการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก	และสนับสนุนการ
ค้าและกิจกรรมต่างๆ	 ที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก				
เป็นต้น																																																																																																																											
	 ใน	The	Climate	Change	Act	2008	ประกอบเนื้อหาทั้ง
สิ้นจ�านวน	6	 ส่วน	 แต่ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญและจะกล่าวถึงใน
บทความชิ้นนี้จะมีเพียง	5	ส่วนเท่านั้น	 เนื่องจากในส่วนที่	6	จะ
เป็นส่วนของภาคผนวกที่มิได้กล่าวถึงเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้
โดยตรงเพียงแต่ก�าหนดรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	
เช่น	 การออกกฎหรือค�าสั่งตามกฎหมายฉบับนี	้ หลักการตีความ
ถ้อยค�าในกฎหมายและรายละเอียดการก�าหนดเขตพื้นที่ในการ

2	 	Section	92	of	The	Climate	Change	Act	2008	
	 	 (1)	 In	this	Act	“greenhouse	gas”	means	any	of	the	following-
	 	 	 (a)	Carbon	dioxide	
	 	 	 (b)	Methane
	 	 	 (c)	 Nitrous	oxide
	 	 	 (d)	 Hydrofluorocarbons
	 	 	 (e)	 Perfluorocarbons
	 	 	 (f)	 Sulphur	hexafluoride
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ดังนั้น	ผู้เขียนซึ่งประสงค์จะเน้นหนักไปที่
เนือ้หาของตวับทกฎหมายมากกว่าองค์ประกอบอืน่ๆ	ซึง่เป็นเพยีง
รายละเอียดปลีกย่อย	 จึงขอกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่
เป็นสาระส�าคัญทั้ง	5	ส่วนเท่านั้น	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป้าหมายและก�าหนดเวลาในการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซคาร์บอน

	 The	Climate	Change	Act	2008	 ก�าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนของประเทศสหราชอาณาจักรในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนในอากาศ	 โดยมีเป้าหมายคือ	ภายในปี	ค.ศ.	2050	
ประเทศสหราชอาณาจกัรจะต้องสามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	80	 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนที่ประเทศสหราชอาณาจักรปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกใน
ปี	ค.ศ.	19903	ดังนั้น	เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศสหราชอาณาจักรจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ข้างต้น	The	Climate	Change	Act	2008	จึงได้มีการก�าหนดเป้า
หมายระยะสั้นไว้เป็นบางส่วน	ดังนี้4

	 ส่วนที่	1	 มาตรา	5	The	Climate	Change	Act	2008	
ก�าหนดว่าประเทศสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายว่าภายในปี	 ค.ศ.	
2020	จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ	26	เมื่อ
เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี	ค.ศ.	1990	หรือเมื่อ
เทียบกับ	The	1990	baseline5

	 ส่วนที	่2	ให้รฐัมนตรมีกีารก�าหนดช่วงระยะเวลาทกุๆ		5	ปี	
(Budgetary	Period)	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นในการลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศสหราชอาณาจกัร	โดย
เริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2008	เป็นต้นไป	โดยรัฐมนตรีต้องออกประกาศ
ก�าหนดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้าสูบ่รรยากาศโลกในช่วง	
15	ปีแรกคือ	ช่วงปี	ค.ศ.	2008-2012,	ช่วงปี	ค.ศ.	2013-2017	และ	
ช่วงปี	ค.ศ.	2018-2022
	 การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนนัน้มไิด้หมายความ
ถงึเพยีงก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เท่านัน้	แต่หมายความรวมถงึก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมดด้วย	 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก
ประเภทเป็นสาเหตุส�าคัญในการท�าให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่ให้การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้แก่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(The	Secretary	of	
State	for	Energy	and	Climate	Change)	หรือต่อไปในที่นี้จะใช้
ชื่อว่า	“SoS”	โดยที่ในเบื้องต้น	SoS	จะต้องก�าหนดช่วงเวลา	5	ปี
และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระยะสั้นดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น6	และก�าหนดแผนในการด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อที่จะให้เป้า
หมายการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนระยะยาวในปี	ค.ศ.	2050	ประสบ
ความส�าเร็จ	 ทั้งนี้การจัดท�าเป้าหมาย	 แผนการด�าเนินงานและ
มาตรการต่างๆ	นี้	ต้องท�าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	
2009	
	 อนึ่ง	 เป้าหมายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนของประเทศ
สหราชอาณาจักรนั้น	 ให้รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากธุรกิจ
การบินและการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศด้วย	แต่ไม่รวม
ถงึการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากธรุกจิการบนิและการขนส่งสนิค้าทาง
เรือระหว่างประเทศ	อย่างไรก็ดี	 ภายในปี	 ค.ศ.	2012	กฎหมาย
ก�าหนดให้	SoS	 จะต้องก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ	 ที่ก�าหนดให้
สถานการณ์บางสถานการณ์ที่ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก
ธรุกจิการบนิและการขนส่งสนิค้าทางเรอืระหว่างประเทศจะถกูนบั
รวมให้เป็นส่วนหนึง่ของเป้าหมายการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนตาม	
The	Climate	Change	Act	2008	ด้วย	หาก	SoS	ไม่สามารถที่จะ
ออกกฎหรือระเบียบดังกล่าวได้ภายในก�าหนดเวลา	 จะต้องมีการ
รายงานต่อรัฐสภาถึงสาเหตุของการที่ไม่สามารถด�าเนินการดัง
กล่าวได้ด้วย	

ส่วนที่ 2 องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม The Climate Change Act 

2008 อันได้แก่ The Committee on Climate Change

	 The	Committee	on	Climate	Change	เป็นองค์กรอิสระ
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะตาม	The	Climate	Change	Act	2008	
ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	ค.ศ.	2008	The	Committee	on	Climate	
Change	 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 ที่ให้ค�าปรึกษาแก่
รัฐบาลสหราชอาณาจักรผ่านทาง	SoS	ในหลายเรื่อง	เช่น	การให้

3 ในปี	ค.ศ.1990	มีการค�านวณว่าประเทศสหราชอาณาจักรปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นปริมาณถึง	779.904	ล้านตัน
4	 Section	5	of	The	Climate	Change	Act	2008
5	 Section	1	of	The	Climate	Change	2008	
	 	 The	1990	baseline	หมายถึงจ�านวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สุทธิของประเทศสหราชอาณาจักรในปี	1990	และให้รวมถึงจ�านวนการ	
	 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ	ของประเทศสหราชอาณาจักรในปี	1990	ด้วย
6	 Section	4	of	The	Climate	Change	Act	2008
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ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการก�าหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนในปี	ค.ศ.	20507	การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�า
แผนและมาตรการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน8	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน
จากธุรกิจการบินและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ9 

เป็นต้น	 ทั้งนี้	 การให้ค�าปรึกษาแก่	SoS	 ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้เป้า
หมายในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศสหราช
อาณาจักรในปี	ค.ศ.	2050	ประสบความส�าเร็จนั่นเอง
	 นอกจากหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาแล้ว	The	Committee	
on	Climate	Change	 ยังมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้า
ประจ�าปีแก่รฐัสภาถงึสถานการณ์และความก้าวหน้าของมาตรการ
ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในแต่ละปีว่าประสบความส�าเร็จ
หรือไม่	เพียงใด	มีปัญหาในการด�าเนินการต่างๆ	หรือไม่	อย่างไร	
และมาตรการดังกล่าวจะสามารถท�าให้รัฐบาลสหราชอาณาจักร
บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ตั้งไว้ในปี	
ค.ศ.	2050	หรือไม่	ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนี้	The	Committee	on	
Climate	Change	จะมคี�าแนะน�าวธิกีารไขแก้อย่างไรเพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมาย10	 โดยต้องน�าเสนอรายงานประจ�าปีดังกล่าวต่อรัฐสภา
ภายในวันที่	30	มิถุนายน	ของทุกปี	เว้นแต่ในปีแรกที่กฎหมายมี
ผลใช้บงัคบั	ให้เสนอรายงานได้ภายในวนัที	่30	กนัยายน	ค.ศ.	2009
	 ดังนั้น	 แม้ว่าอ�านาจหน้าที่ในการรับผิดชอบก�าหนดแผน
งานและมาตรการต่างๆ	ในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน
จะเป็นหน้าที่โดยตรงของ	SoS	แต่		The	Committee	on	Climate	
Change	กม็คีวามรบัผดิชอบในการต้องก�ากบัดแูลและตดิตามผล
การด�าเนินงานของ	SoS	อย่างใกล้ชิดด้วย	และหากมีปัญหาใดๆ	
อันอาจท�าให้เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ตั้ง
ไว้ในปี	ค.ศ.	2050	ไม่บรรลเุป้าหมาย	The	Committee	on	Climate	
Change	จะต้องให้ความเหน็	ค�าปรกึษาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วย	 เนื่องจากต้องรายงานความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว
ต่อรัฐสภาทุกปี	กล่าวโดยสรุป	องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนตาม	 The	Climate	
Change	Act	2008		มี	2	องค์กรได้แก่	SoS	ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการก�าหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ	ในการด�าเนนิ

งาน	และ	The	Committee	on	Climate	Change	ที่มีหน้าที่โดย
อ้อม	กล่าวคือ	มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	ก�ากับดูแลและรายงานความ
ก้าวหน้าต่อรัฐสภา	 โดยที่องค์กรทั้งสองแห่งต่างมีวัตถุประสงค์
เดียวกันในการบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนตามที่กฎหมายก�าหนด

ส่วนที่ 3 การก�าหนดมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอน (Trading Schemes)

	 เนื่องจากประเทศสหราชอาณาจักรเล็งเห็นว่าภาคธุรกิจ	
อุตสาหกรรมและการค้าถือเป็นแหล่งส�าคัญที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนในปริมาณมากอันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา
วกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ดงันัน้	หากประเทศ
สหราชอาณาจกัรต้องการทีจ่ะควบคมุและลดปรมิาณก๊าซคาร์บอน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน	The	Climate	Change	Act	
2008	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกี�าหนดมาตรการในการลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนในส่วนของประกอบธุรกิจของภาคธุรกิจ	
อุตสาหกรรมและการค้า	 ให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับบริบท	
มาตรการและแผนงานในการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ดังนั้น	ในส่วนที่	3	ของ	The	Climate	Change	Act	2008	
จงึได้ก�าหนดบทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการก�าหนดมาตรการในการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือที่เรียกว่า	 “Trading	
Schemes”	ซึง่หมายถงึ	มาตรการในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนที่ด�าเนินการโดยจ�ากัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือเป็นสาเหตุหรือตัวแพร่กระจายการปล่อยก๊าซดัง
กล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม		และส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ	ทีล่ด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศโลก11	 ซึ่ง
กจิกรรมหรอืธรุกจิการค้าทีต้่องอยูภ่ายใต้การควบคมุของระบบการ
จัดการนี้	 ได้แก่	 กิจกรรมหรือธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลงังาน		หรอืซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการผลติพลงังาน	การขายสนิค้า
ต่างๆ	ที่มิได้ใช้วัตถุดิบเป็นวัสดุรีไซเคิล	การก�าจัดวัสดุที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานที่ไม่ใช่การน�ากลับมาใช้ใหม่	การผลิตสินค้าใดๆ	ที่
จะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก12	 โดย	The	Climate	

7	 Section	33	of	The	Climate	Change	Act	2008	
8	 Section	34	of	The	Climate	Change	Act	2008
9	 Section	35	of	The	Climate	Change	Act	2008
10	Section	36	of	The	Climate	Change	Act	2008
11	Section	44	of	The	Climate	Change	Act	2008
12	Section	45	of	The	Climate	Change	Act	2008
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Change	Act	2008	 อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐระดับชาติที่
เกี่ยวข้องสามารถออกกฎต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการปรับใช้	Trading	
Schemes	 ได้	 เช่น	การออกกฎเพื่อก�าหนดระยะเวลาการด�าเนิน
การตาม	Trading	Schemes	 ซึ่งเรียกว่า	Trading	Period	 การ
ก�าหนดรายละเอียดของกิจการและกิจกรรมต่างๆ	 ที่อยู่ภายใต้
บังคับของ		Trading	Schemes	และปริมาณก๊าซคาร์บอนที่กิจการ
หรือกิจกรรมนั้นจะปล่อยได้ในแต่ละปี	 โดยผู้ประกอบการแต่ละ
รายจะไดร้ับโควต้าในการปล่อยก๊าซคาร์บอนทีแ่ตกต่างกันออกไป
ตามขนาดของกจิการ	ซึง่หากผูป้ระกอบการรายใดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกมากกว่าโควต้าที่ตนเองได้รับก็จะต้องมีการซื้อโควต้าเพิ่ม
เติมจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังมีโควต้าการปล่อยก๊าซเหลืออยู่	
นอกจากนี้	 กฎหมายยังให้อ�านาจหน่วยงานของรัฐในการก�าหนด
เป้าหมายของจ�านวนกิจการหรือกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมและ
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม	ก�าหนดเงื่อนไขในการได้รับใบรับรอง
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมใน	Trading	Schemes	
ก�าหนดการจ่ายเงินแก่รัฐหากเมื่อครบก�าหนดเวลาตาม	Trading	
Period	 แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและได้
รับใบรับรองครบจ�านวนตามที่กฎหมายก�าหนดตลอดจนมีการ
ก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม	Trading	Schemes	
เป็นต้น	

ส่วนที่ 4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 เนือ่งจากวกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศก่อ
ให้เกดิผลกระทบอย่างกว้างขวางและรนุแรงต่อมนษุยชาต	ิประเทศ
สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศหนึง่ทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัดงักล่าว
และเหน็ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่จีะเป็นอกีวธิกีารหนึง่ที่
จะเข้าไปช่วยแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศให้เบาบางลงได้	ดงันัน้	The	Climate	
Change	Act	2008	ส่วนที่	4	จึงได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ	SoS	
ในการจัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศสหราช
อาณาจักรที่มีต่อวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อน�าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา13 

ทกุๆ	5	ปี	โดยที่	The	Climate	Change	Act	2008	ได้มกีารก�าหนด
เพิม่เตมิว่า	รายงานการประเมนิความเสีย่งฉบบัแรกทีต้่องน�าเสนอ
ต่อรัฐสภานั้นต้องแล้วเสร็จภายใน	3	ปีนับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้

มีผลใช้บังคับ	อย่างไรก็ดี	เนื่องจากใน	The	Climate	Change	Act	
2008	ได้ก�าหนดให้	The	Committee	on	Climate	Change	เป็น
ที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ	แก่	SoS	ดังนั้น	 ในการจัดท�ารายงานการ
ประเมนิความเสีย่งข้างต้น	กฎหมายจงึก�าหนดให้	The	Committee	
on	Climate	Change	ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�า
ในการจดัท�ารายงานด้วย	โดยต้องให้ค�าแนะน�าต่อรฐัมนตรก่ีอนวนั
ที่ต้องน�าเสนอรายงานต่อรัฐสภาไม่น้อยกว่า	6	เดือน
	 นอกจากการจัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยงของผล	
กระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว	 กฎหมายยัง
ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องมกีารจดัท�าโปรแกรมหรอืแผนงาน
ต่างๆ	 ขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวหรือการเตรียมพร้อมเพื่อรับกับ
วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย14	โดยแผนงาน
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อเสนอแนะและนโยบายต่างๆ	 ที่เป็น
รปูธรรมในการด�าเนนิการ	ตลอดจนต้องก�าหนดกรอบเวลาทีช่ดัเจน	
โดยน�ารายงานการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดท�าไว้ข้างต้นมา
พิจารณาประกอบการจัดท�าโปรแกรมหรือแผนการด�าเนินงาน
ต่างๆ	ด้วย	และเมื่อได้น�าเสนอแผนงานต่อรัฐสภาแล้ว		SoS	ต้อง
แจ้งต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ทราบถงึแผนงานดงักล่าว	และหลงั
จากทีม่กีารด�าเนนิงานตามแผนแล้ว	The	Committee	on	Climate	
Change	 จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติการตามแผนนั้น

ส่วนที่ 5 บทบัญญัติอื่นๆ 

	 บทบัญญัติอื่นใน	The	Climate	Change	Act	2008	นั้น	
เกีย่วข้องกบัระบบการจดัการในการลดปรมิาณของเสยี	ซึง่โดยหลกั
การแล้วจะใช้สิทธิประโยชน์ทางการเงินมาเป็นแรงจูงใจให้ลด
ปริมาณขยะหรือของเสียให้น้อยลงและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลให้
มากขึ้น	นอกจากนี้	ในส่วนที่	5	ของ	The	Climate	Change	Act	
2008	ยังได้ก�าหนดให้	SoS	ออกกฎให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจต่างๆ	
ทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต้องมกีารจดัท�ารายงานปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทด้วย15

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย

	 จากการศึกษาถึงหลักการที่ส�าคัญของ	 The	Climate	
Change	Act	2008	นัน้	จะเหน็ว่าประเทศสหราชอาณาจกัรมคีวาม

13	Section	45	of	The	Climate	Change	Act	2008
14	Section	60	of	The	Climate	Change	Act	2008
15	Section	60	of	The	Climate	Change	Act	2008
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ตื่นตัวและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อปัญหาวิกฤตการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงมีความ
พยายามทีจ่ะออกกฎหมายภายในเพือ่ท�าให้บรรลเุป้าหมายในการ
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในปี	2050	ซึง่หากพจิารณา
จากเนื้อหาสาระส�าคัญใน	The	Climate	Change	Act	2008	แล้ว
จะเหน็ว่ามหีลกัการทีด่ใีนการก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน	และมีการก�าหนดองค์กรเฉพาะที่
มหีน้าทีใ่นการด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายข้างต้น	โดย
ถอืเป็นข้อผกูมดัตามกฎหมาย	(Legal	Binding)	ขององค์กรเฉพาะ
ที่ต้องมีหน้าที่ท�าตามข้อก�าหนดของกฎหมายให้ครบถ้วน	 แต่
อย่างไรก็ดี	เนื่องจาก	The	Climate	Change	Act	2008	ถือเป็น
กฎหมายภายในฉบับแรกที่ก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ดังนั้น	
ปัญหาหรือจุดอ่อนในการบังคับใช้กฎหมายย่อมมีให้เห็นอยู่บ้าง
ดังนี้
 1. ปัญหาการขาดบทลงโทษหรือสภาพบังคับต่อองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
	 ในส่วนนี้	นักวิชาการต่างประเทศบางท่านให้ความเห็นว่า	
เนื่องจาก	The	Climate	Change	Act	2008	ไม่มีบทบัญญัติใดที่
ก�าหนดโทษหรือบทลงโทษแก่	SoS	องค์กรผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด�าเนนิการต่างๆ	ให้เป้าหมายการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนบรรลุเป้าหมาย16	ดังนั้น	หากเป้าหมายดังกล่าวไม่บรรลุ
ผลส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนดจะเกิดอะไรขึ้นกับ	SoS	 ซึ่งหากใน	
The	Climate	Change	Act	2008	ไม่มีบทบัญญัติลงโทษ	SoS	ใน
กรณีที่	SoS	ไม่สามารถด�าเนินการต่างๆ	ให้บรรลุเป้าหมายในการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้นั้น	นักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า
ไม่มีทางที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ได้จริงจัง	เนื่องจากเมื่อไม่มี
บทลงโทษ	SoS	 ก็ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย	
 2. ปัญหาของการก�าหนดเป้าหมายซึง่ไม่สามารถบรรลผุล
ส�าเร็จได้อย่างแน่นอน 
	 ปัญหานี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกนักวิชาการต่างประเทศบาง
กลุม่วพิากษ์วจิารณ์อย่างกว้างขวางกล่าวคอื	ในกฎหมายฉบบันีไ้ด้
ก�าหนดเป้าหมายบางอย่างซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุผล
ส�าเร็จได้อย่างแน่นอน	 เช่น	 การก�าหนดให้มีเป้าหมายว่าการ
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซนั้น	จะต้องรวมไปถึงการปล่อยก๊าซ
ในธรุกจิการบนิและการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศด้วย	

16	 Michael	Woods,	Anita	Lloyd.	United	Kingdom:	The	Climate	Change	Act:	Real	Legal	Bite?

ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้
เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของประเทศสหราช
อาณาจกัร	และการค�านวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกรณดีงักล่าว
นัน้กท็�าได้ยากมาก	ดงันัน้	การก�าหนดเป้าหมายทีไ่ม่สามารถบรรลุ
ผลส�าเร็จได้อย่างแน่แท้ลงไปในกฎหมายจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
ต่อการใช้บังคับกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
	 ดงันัน้	จากทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	แม้รฐับาล
ของประเทศสหราชอาณาจกัรจะให้ความสนใจในการออกกฎหมาย
ภายใน	(The	Climate	Change	Act	2008)	เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว	 แต่
กฎหมายดงักล่าวกย็งัคงมข้ีอบกพร่องบางประการในการบงัคบัใช้
กฎหมายที่ประเทศสหราชอาณาจักรยังคงต้องตรวจตราและ
พยายามแก้ไขต่อไป	
	 ในส่วนของประเทศไทย	 กฎหมายไทยปัจจุบันที่กล่าวถึง
การแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยตรงนัน้ยงัไม่ม	ีอย่างไรกด็	ีประเทศไทยน่าจะได้มกีารตืน่ตวัถงึ
วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เช่นกัน	 เนื่องจาก
วิกฤตการณ์นี้มิได้มีผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น	
แต่มีผลกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ก�าลังพัฒนาเช่นประเทศไทยซึ่งพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก	 และ
วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิตด้านการเกษตร	 ดังนั้น	 การร่วมกันของทุก
ประเทศทัว่โลกโดยการออกกฎหมายภายในของตนเองเพือ่ป้องกนั
และแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ย่อมเป็นเรื่องที่สมควรกระท�าเพื่อการร่วม
กนัแก้ไขปัญหาทีย่ัง่ยนื	ในส่วนของประเทศไทย	ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการ
หยบิยกกฎหมายภายในของประเทศอืน่ๆ	ทีม่อียูแ่ล้ว	เช่น	ประเทศ
สหราชอาณาจักร	 ที่บัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวมา
ศกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายเฉพาะขึน้ใหม่หรอืแก้ไข
กฎหมายเดิมเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์นี	้ น่าจะเป็นแนวทางที่ดี
แนวทางหนึง่	เนือ่งจากเราจะพบข้อดแีละข้อเสยีของกฎหมายทีใ่ช้
บงัคบัมาก่อน	เพือ่ทีจ่ะท�าให้เราทราบแนวทางทีถ่กูต้องและเหมาะ
สมในการร่างกฎหมายเฉพาะตามบริบทของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต
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