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ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป

วัฏจักรคาร์บอนที่ยั่งยืน (Sustainable Carbon Cycles) 

 เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 64 คณะกรรมาธิการยุโรปออกเอกสาร “วัฎจักรคาร์บอน ที่ยั ่งยืนหรือ 
Communication on Sustainable Carbon Cycles” โดยมีเป้าหมายเพื ่อลดการพึ ่งพา
คาร์บอนจากฟอสซิล เพิ ่มการรีไซเคิลคาร์บอนจาก ของเสีย ชีวมวล และอากาศ รวมทั้งจะ
สนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอน และแนวทางแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมด้วยการดักจับ  
ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน แนวทางสู่วัฎจักรคาร์บอนที่ยั่งยืนจะมุ่งความสำคัญไปที่ 4 เรื่อง 
คือ  
 

การควบคุมตลาด 

สถานการณ์ | กฎระเบียบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสินค้าเกษตรยุโรป 

(1) Carbon 
farming 

(2) Blue carbon 
farming 

(3) Carbon 
recycle and 

Carbon Capture, 
Use and Storage 

(4) Regulatory framework for the certification of  
carbon removals 
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‣ ภาคเกษตรและป่าไม้ เป็นภาคที่มีการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตสูง โดยที่ดินมีบทบาทในการดูดซับ
คาร์บอนจากอากาศและสะสมไว้ในดิน มีส่วน
สำคัญในการกำจัดคาร์บอน (Carbon Removal) 
คณะกรรมาธิการยุโรปมีนโยบายสนับสนุน
การทำฟาร์มคาร์บอนในยุโรป เพื ่อเพิ ่มการ 
รีไซเคิลคาร์บอน การใช้ประโยชน์ การดักจับ 
และกักเก ็บคาร์บอนอย่างม ีประสิทธิภาพ 
รวมทั ้งปรับปรุงมาตรฐานของระบบติดตาม 
รายงานและตรวจสอบฟาร์มคาร์บอนให้ดียิ่งขึ้น 

‣ ฟาร ์มคาร ์บอน  คือ  โมเดลธ ุรก ิจส ี เข ียว 
โดยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู ้จ ัดการที ่ด ินที่  
ยอมรับแนวทางบริหารจัดการที่ดินที่ช่วยเพิ่ม 
การดักจับ และกักเก็บคาร์บอน หรือการจ่าย
ผลตอบแทนให้ผู้จัดการที่ดินตามปริมาณการ
สะสมของคาร์บอนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง โดยผลตอบแทน
นั้นอาจมาจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

‣ ประโยชน์ของฟาร์มคาร์บอน คือ ช่วยกำจัด
และลดการปล่อยคาร์บอนสู ่อากาศ รักษา 
การกักเก็บของคาร์บอนตามธรรมชาติ ฟาร์ม 
คาร์บอนยังเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมให้  
ผู้จัดการท่ีดิน เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลาย 
หลากหลาย ทางชีวภาพ ระบบ นิเวศ และ
สร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ อีกท้ังส่งผลดีต่อความปลอดภัย 
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร 

  

 อุปสรรคต่อการเติบโตของฟาร์มคาร์บอน
ในสหภาพยุโรป 

• ต้นทุนบริหารจัดการสูง แต่รายได้ไม่แน่นอน 
• มาตรฐานในตลาดคาร์บอยังขาดความน่าเชื่อถือ  
• ระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบการกักเก็บ 

หรือการสูญเสียของคาร์บอนมีต้นทุนสูง 
• การอบรม และให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการ 

ทำฟาร์มคาร์บอนยังมีไม่เพียงพอ 

        ปัจจุบันมีฟาร์มคาร์บอนของภาคเอกชน 
หลายโครงการในยุโรป โดยจำหน่าย “คาร์บอน 
เครดิต” ผ่านตลาด voluntary carbon markets 
คาร์บอนเครดิตกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้เสริม 
ให้ผู้จัดการที่ดินนอกเหนือจากการจำหน่ายอาหาร
และชีวมวลทั่วไป ส่วนผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตอาจเป็น 
บริษัทหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารที่อยาก 
มีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือ 
ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อย
ก๊าซเร ือนกระจกที ่หล ีกเล ี ่ยงไม ่ได ้  ตัวอย่าง
ฟาร์มคาร์บอน เช่น โครงการปลูกป่าระบบวนเกษตร 
การปลูกพืชคลุมดิน พืชโตเร็วที่ ปลูกแซมระหว่าง
แถวของพืชอื่น (catch crops) ลดการไถพรวนดิน 
การกันพื้นที่เกษตรส่วนหนึ่ง เป็นพื้นที่ปล่อยร้าง 
พ ื ้นท ี ่ก ันชนหร ือเปล ี ่ยนเป ็นท ุ ่ ง  หญ ้าถาวร 
การฟื้นฟูป่าพรุและพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น 
 

1) ฟาร์มคาร์บอน (Carbon farming) 
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 แนวทางสนับสนุนฟาร์มคาร์บอน 
‣  การจ่ายเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ได้แก่ นโยบาย 
เกษตรร่วม (CAP) สนับสนุนการทำเกษตรอย่างย่ังยืน 
โดยจ่ายเงินอุดหนุนผ่าน Eco-schemes โครงการ
พัฒนาชนบทภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อม-สภาพ 
ภูมิอากาศ และสนับสนุนการให้คำปรึกษาในการ
จัดต ั ้งฟาร ์มคาร ์บอน,  LIFE programme เป็น
กองทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ 
โดยอุดหนุนโครงการนำร่องที่มุ่งยกระดับการทำ
ฟาร์มคาร์บอน, นโยบายสร้างเอกภาพของยุโรป 
(Cohesion Policy) อ ุดหน ุนการลงทุนฟื ้นฟู  /
อนุรักษ์พื้นที่มีความสำคัญต่อการกักเก็บคาร์บอน, 
การจ่ายเงินช่วยเหลือของประเทศ (state aids) 
เพ่ือลดภาระต้นทุนในการจัดตั้งฟาร์มคาร์บอน  
‣ ปรับปรุงมาตรฐานระบบติดตาม รายงาน 
และตรวจสอบฟาร์มคาร์บอน 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับปรุงวิธีการติดตาม 
รายงานและตรวจสอบฟาร์มคาร์บอน (monitoring, 
reporting and verifying  : MRV methodologies) 
ให้โปร่งใส เช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐาน
และมีมาตรฐานที่ดีขึ ้น ซึ ่งจะสร้างความเชื ่อมั่น 
ในตลาดคาร์บอน รวมทั้งจะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี 
พัฒนาคุณภาพและ วิธีการ MRV ของคาร์บอน
เครดิตร่วมกัน 
‣ เสริมสร้างความรู้ การจัดการข้อมูลและให้คำ 
ปรีกษาแก่ผู ้จ ัดการที ่ด ิน  CAP Strategic Plan 
มุ ่งสนับสนุนการให้ข้อมูล คำปรึกษา ฝีกอบรม 
เสริมสร้างทักษะความรู้ให้เกษตรกรและนักป่าไม้  
รวมถึงสนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอนในยุโรป 

 นอกจากนี้ CAP มุ ่งเน ้นการนำเคร ื ่องมือ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ (เช่น ข้อมูล 

จากดาวเทียมยุโรป การตรวจจับระยะทางไกล 

โปรแกรมวัดระดับสารอาหารในดินสำหรับฟาร์ม) 

เพื่อพัฒนาสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ยืดหยุ่นต่อ 

สภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในดิน   

 
 

      ในอนาคตฟาร์มคาร์บอนจะเข้ามามี   
ส่วนร่วมในเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของ 
สหภาพยุโรป โดยให้ฟาร์มคาร์บอนเป็น
แหล่งดูดซับคาร์บอน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 42 
ล้านต ันคาร ์บอนไดออกไซด ์เท ียบเท่า 
(เทียบกับข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ 
LULUCF เมื่อเดือน ก.ค. 64 ซึ่งตั้งเป้าหมาย 
ซ ึ ่ งต ั ้ งเป ้าหมายลดก ๊าซคาร ์บอนสุทธิ  
จากภาคการใช้ที่ดิน-ป่าไม้ไว้ท่ี 310 ล้านตัน
คาร์บอนออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2573)      

         นอกจากน ี ้  ภายในเด ือน ธ .ค.  66 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะศึกษาความเป็น 
ไปได้ในการนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู ้จ ่ายเง ิน (polluter-pays)” มาใช้กับ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร  
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‣ คาร์บอนสีน้ำเงิน คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

กักเก็บและปล่อยออกมาโดยระบบนิเวศชายฝั่ง

และทะเล ส่วนใหญ่ถูกกักเก็บไว้ในพืช (สาหร่าย 

หญ้าทะเล) ตะกอนใต้น้ำ บึงเกลือ และ ป่าชายเลน

ในระยะยาว ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี ระบบนิเวศชายฝั่ง 

และทางทะเลที ่เสื ่อมโทรมลง ทำให้มีคาร์บอน 

ถูกปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นและความสามารถในการ 

ดูดซับคาร์บอนลดลง 

‣ แนวทางพ ัฒนาระบบน ิ เ วศทางทะ เล 

เพ่ือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนสีน้ำเงินในอนาคต  

• เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจำแนกภูมิภาคเสี่ยง 

(regions at risk)  

• การลงทุนอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย 

เพื ่อเพิ ่มความยืดหยุ ่น และปกป้องระบบนิเวศ 

ชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

• เสริมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการหาปริมาณ 

คาร์บอนสีน้ำเงิน  

• สนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอนที่ยึดธรรมชาติ 

เป็นพื้นฐาน เช่น การเพาะเลี้ยงหอยหรือสาหร่าย 

ตามพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งแบบยั่งยืน 

‣ ประโยชน ์ของฟาร ์มคาร ์บอนส ีน ้ำ เงิน 

เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ของระบบนิเวศชายฝั ่งและทางทะเล ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ร่วมต่อการฟื้นฟูแหล่งที ่อยู ่อาศัยตาม 

ธรรมชาติและการผลิตออกซิเจนจากท้องทะเล 

เสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารจากการผลิต 

โปรตีนจากสาหร่าย เพิ่มการจ้างงานที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น 

2) คาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue carbon) 
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 สหภาพยุโรปใช้คาร์บอนประมาณ 1,000 

ล้านตันในปี 2561 สำหรับผลิตอาหาร พลังงาน 

และวัสดุต่างๆ แบ่งเป็น คาร์บอนที่มีแหล่งที ่มา 

จากชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ (45%) คาร์บอนจาก 

ฟอสซิล (54%) ส่วนคาร์บอนที่ได้จากการรีไซเคิล 

นั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% 

‣ เพิ ่มการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บ 

คาร ์บอนของภาคอ ุตสาหกรรม  ในอนาคต 

คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้การใช้คาร์บอน 

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น เชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

พลาสติก ยาง เคมีภัณฑ์ วัสดุอื่นๆ) มาจากแหล่ง 

ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลคาร์บอนจากขยะ/ 

ของเสีย ชีวมวลหรือจากอากาศ นั ่นหมายถึง 

สหภาพยุโรปต้องเพิ่มการดักจับ CO2 จากแหล่ง 

ท่ีย่ังยืนให้ได้ 300 -500 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ซึ่งเป็น

แนวทางช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

3) การดักจบั ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอนของภาคอุุตสาหกรรม 

(Industrial Capture, Use and Storage of Carbon) 
สภาพภูมิอากาศ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 

ชีวภาพที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนของยุโรป  

โดยคาร์บอนที่ดักจับได้ควรสะสมไว้ใต้ดิน (geo 

logical storage) และในผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีอายุ 

การใช้งานยาวนาน (long-lasting bio-products) 

รวมทั้งกักเก็บในวัสดุก่อสร้างต่างๆ (เช่น ไม้ ฉนวน 

ผลิตจากเส้นใยพืช/ไม้ก๊อก/ป่าน วัสดุปูพื้นทำจาก 

ไม้ไผ่/พลาสติกชีวภาพ ซีเมนต์รุ่นใหม่ที่ช่วยดูดซับ 

CO2) ซึ่งนอกจากช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร 

ยังเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนระยะยาว เป็นโอกาส 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ๆ ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

และสภาพภูมิอากาศออกสู่ตลาด 
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‣ เป้าหมายสู่วัฎจักรคาร์บอนที่ยั ่งยืนสำหรับ 

ภาคอุตสาหกรรม  

•  ภายในปี 2571 (ค.ศ. 2028) ต้องมีการจัดทำ 

บัญชีรายงานปริมาณคาร์บอนทุกตันที่ถูก ดักจับ 

ขนส่ง ใช้ประโยชน์และกักเก็บโดยภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งแบ่งแยกว่าเป็นคาร์บอนที่มาจากฟอสซิล 

แหล่งกำเนิดทางชีวภาพหรือดึงจากอากาศ  

•  ภายในป ี2573 (ค.ศ. 2030) การใช้คาร์บอน 

ผลิตพลาสติกและเคมีภ ัณฑ์อย ่างน ้อย  20% 

ต้องมาจากแหล่งที่ยั่งยืนที่ไม่ใช่ฟอสซิล 

•  ภายในปี 2573 ต้องกำจัดคาร์บอนจาก 

อากาศให้ได้ปีละ 5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่าและกักเก็บไว้ตามโครงการนำร่องต่างๆ  

‣ แนวทางเพิ ่มความสามารถในการดักจับ 

ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ของ 

ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  
• พัฒนาตลาด CCUS ในสหภาพยุโรปท่ีแข่งขันได้ 

ซึ่งต้องอาศัยการสร้างฐานความรู้  และดึงดูดให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
และประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
• พัฒนามาตรฐาน ระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใสในการวัดประโยชน์ต่อสภาพอากาศ 
จากการใช้วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน 
• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่ช่วยกระตุ้นการดักจับและกำจัดคาร์บอนของ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เงินจาก Innovation 
Fund, Horizon Europe และรายได้จากการค้า 
คาร์บอนผ่านระบบ EU ETS 
• ศึกษาแนวทางพัฒนาเครือข่ายขนส่งคาร์บอน 

(CO2 transport network) ที่มีประสิทธิภาพ และ 
มีต้นทุนลดลง 
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4) กฎระเบียบการรับรองการกำจัดคาร์บอน 
 (Regulatory framework for the certification of carbon removals) 
 สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศภายในปี 2593 
นั่นหมายถึง ทุกๆ ตันของก๊าซเรือนกระจกที่สร้างขึ้นต้องถูกหักล้างด้วยการกำจัด 
คาร์บอนในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่่งต้องอาศัยกลไกการคำนวณคาร์บอนที่ถูกกำจัด 
ออกไปจากการทำฟาร์มคาร์บอน หรือเทคโนโลยี CCUS ของภาคอุตสาหกรรม 
โดยคาร์บอนที่กำจัดออกไปควรผ่านการรับรองว่าจะถูกกักเก็บไว้อย่างยาวนาน 
มีความถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรั ่วไหลของคาร์บอน (carbon 
leakage) ไปยังพื้นที่อื่น 
 คณะกรรมาธิการยุโรปเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากรอบกฎ 
ระเบียบการรับรองการกำจัดคาร์บอนที่โปร่งใส สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นแนวทาง 
กำจัดคาร์บอนที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบเส้นทาง 
กำจัดคาร์บอน (monitoring, reporting and verification : MRV) ที่แข็งแกร่ง 
‣ แนวทางพัฒนากฎระเบียบรับรองการกำจัดคาร์บอน ได้แก่ 

• ออกข้อเสนอกฎระเบียบการจัดทำบัญชีและการรับรองการกำจัดคาร์บอน 
ภายในสิ้นป ี2566 (ค.ศ. 2022) 

• กำหนดมาตรฐานระดับสหภาพยุโรปในการติดตาม รายงานและตรวจสอบ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกำจัดคาร์บอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งใน 
ระดับฟาร์ม การถือครองพ้ืนที่ป่า หรือใช้ติดตาม รายงานและตรวจสอบการดักจับ 
คาร์บอนจากฟอสซิล แหล่งกำเนิดชีวภาพหรือจากอากาศ 

ในช่วงไม่กี่ปีข้้างหน้า คาดว่าการกำจัดคาร์บอนในสหภาพยุโรปจะรวดเร็วขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
European Green Deal และ EU Climate Law นั่นคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะทุ่มเททรัพยากรต่างๆ เพื่อเพิ่มการดักจับและสะสมของคาร์บอนของภาคเกษตร ป่าไม้ 
การใช้ที่ดินและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาระบบติดตาม รายงานและตรวจสอบ ตลอดจนกฎระเบียบรับรองการกำจดั 
คาร์บอนที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้แก่เกษตรกร นักป่าไม้หรือโรงงานที่นำเทคโนโลยี CCUS มาใช้  

เอกสาร Communication of Sustainable Carbon Cycles ฉบับนี้มุ่งการดำเนินงานภายในยุโรปเป็นหลกั 
เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าสหภาพยุโรปเป็นผู้บุกเบิกการวางกฎระเบียบรับรองการกำจัดคาร์บอน  และสร้างแรง 
บันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ ออกแบบวิธีการที่แข็งแกร่งและมีความทะเยอทะยานในการลดก๊าซเรือนกระจกเช่น 
เดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 


