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•
•
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•
•

การปลดปล่ อยไนตรัสออกไซด์ ท่ เี กิดจากการจัดการดิน
แก๊ สมีเทนที่เกิดจากการหมัก ย่ อย ในสัตว์
แก๊ สมีเทนที่เกิดจากการจัดการของเสียภาคเกษตร
แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ เี กิดจากเครื่ องจักรการเกษตร
แก๊ สมีเทนที่เกิดจากการปลูกข้ าวนาดา

Forestry, 17.4

การปฏิวัตเิ ขียว

มูลเหตุเริ่มต้ น

•เริ่มในปี 1950 จนถึงช่ วงปี 1960
•การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร เพื่อผลผลิตเพียงพอต่ อ
ความต้ องการของมนุษย์
•การเพาะปลูกแผนใหม่ ท่มี ีการใช้ พันธุ์ เครื่ องมือ ปุ๋ย และ
สารเคมี
•มีการแนะนาให้ เกษตรกรในประเทศลาตินอเมริกาและเอเชีย
ใช้ ประโยชน์ จากพันธุ์ข้าวสาลีและข้ าวที่ผ่านการปรั บปรุ งพันธุ์
ความสาเร็จจากการได้ พันธุ์ต่างๆได้ ถูกจัดให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การปฏิวัตเิ ขียว
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Norman Borlaug
(รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1970)

• ทำงำนร่วมกับมูลนิธิร็อคกี ้เฟลเลอร์ ที่
ประเทศเม็กซิโกในปี 1944
• CIMMYT เป็ นองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับ
พันธุ์ข้ำวโพดข้ ำวสำลี
• คัดเลือกพันธุ์ข้าวสาลีท่ใี ห้ ผลผลิต
สูง และต้ านทานต่ อโรคราสนิม

ผลกระทบเชิงบวกของการปฏิวตั ิเขียว
• 1970’s: กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโลกที่สำม
• 1990’s: 40% ของเกษตรกรในโลกที่สำม ได้ เข้ ำมำมีส่วน
ร่วม
– 75% ผู้ผลิตข้ ำวในเอเซีย
– 80% ผู้ผลิตข้ ำวสำลีในโลกที่สำม
– 70% ผู้ผลิตข้ ำวโพดทัว่ โลก
• ข้ ำวสำลีจำกสหรำชอำณำจักรให้ ผลผลิตมำกกว่ำเดิมถึง 3
เท่ำในช่วง 50 ปี หรือเทียบได้ กบั 15 เท่ำของกำรผลิตเมื่อ
500 ปี ที่ผ่ำนมำ

ปั จจัยการผลิต การใช้ แรงงานสัตว์
ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ สำมำรถเพิ่ม
ผลผลิต
ได้ 20-100%ประสิทธิภำพดีใน
สภำพ มีน ้ำหรื อระบบชลประทำน
และกำรใช้ ที่ถูกช่วงเวลำของกำร
เจริ ญของพืช

ลดกำรใช้ แรงงำนสัตว์

เครื่องจักรกล
การเกษตร
- สนับสนุนกำรผลิตอย่ำงรวดเร็ ว
- ขยำยกำรผลิตได้ กว้ ำงขวำง

ตัวอย่ าง: ในประเทศอินเดีย

อินเดียสามารถผลิตพืชได้ อย่ างพอเพียง ภายหลังการปฏิวัตเิ ขียว ……………แต่
• คนที่มีฐำนะเป็ นผู้ถือครองที่ดิน
•คนยำกจน ไม่มีเงินซื ้ออำหำรกิน(Poor
cannot afford to BUY the food)
• สำรเคมีทำงกำรเกษตรเป็ นอันตรำยต่อ
สุขภำพและสิ่งแวดล้ อม
•1/3 ของประชำกรมีควำมยำกจนและเด็ก
• ปั จจัยกำรผลิตมีรำคำแพง: ผลประโยชน์จะ
เล็กๆจำนวนมำกเสียชีวิตทุกวัน
เป็ นของบริษัทผู้จดั จำหน่ำยหรือเจ้ ำของ
•คนยำกจน ไม่สำมำรถเข้ ำถึงกำรกู้ยืมได้
ผลิตภัณฑ์
ทำให้ กำรลงทุนด้ ำนปั จจัยกำรผลิต เมล็ด • คนทิ ้งถิ่นฐำนจำกชนบทมำสู่เมือง
พันธุ์ ปุ๋ย ชลประทำน ไม่เกิดขึ ้น
• ระบบเครื่องยนต์ลดควำมต้ องกำรด้ ำน
•คนที่มีฐำนะจึงเป็ นผู้ลงทุน ทำให้ มีฐำนะที่ดี แรงงำน
ขึ ้น โดยกำรกดขี่ผ้ ยู ำกจน
• สภำพแวดล้ อมที่ไม่ยงั่ ยืน เนื่องจำกดินเสื่อม
โทรม กำรตกค้ ำงของสำรเคมีและโลหะหนัก

• ธัญพืชเพิ่มปริมำณมำกขึ ้นเท่ำตัวนับตั ้งแต่ปี 1960s

ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากปฏิวัติเขียว

International Rice Research Institute: IRRI

1968: ข้ าวพันธุ์ IR8 ให้ ผลผลิตเพิ่มขึน้ ภายใต้ การปลูกที่มีการควบคุมวัชพืช
ข้ อเสีย : เพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาลเข้ าทาลายได้ ง่าย ทาให้ เกิดการใช้ สารกาจัด
แมลงมาก (และทาให้ เพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาลมีความต้ านทานสารเคมี)
1973: พัฒนาข้ าวพันธุ์ IR26 ซึ่งต้ านทานต่ อเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล แต่ เกิดเพลีย้
กระโดดสีนา้ ตาล Biotype 2 เข้ าทาลายแทน
1975: พัฒนาข้ าวพันธุ์ IR32 ซึ่งต้ านทานต่ อ Biotype 2 แต่ พบว่ าเกิด Biotype 3
ปรากฏ
การใช้ สารกาจัดศัตรู พืชไม่ ได้ ผลในการควบคุมแมลง แต่ สารกาจัดศัตรู พืชทาลายตัว
หา้ (predator) ทาให้ ปริมาณเพลีย้ กระโดดเพิ่มในพืน้ ที่มากกว่ าเดิม

•
•
•
•
•

การปฏิวัตเิ ขียวไม่ ได้ ช่วยให้ เกษตรกรลดความหิวโหย
ความหิวโหยและเสถียรภาพด้ านอาหารของผู้ยากจนยังไม่ ได้ รับการพิจารณา
เทคโนโลยีท่ ีเกิดขึน้ มีส่วนสนับสนุนความมั่งคั่ง
ผู้มีผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นส่ วนน้ อยจะเป็ นเจ้ าของพืน้ ดินและระบบเศรษฐกิจ
อาหารจะผลิตจากประเทศที่ยากจนและหิวโหยเพื่อให้ กับประเทศที่ร่ ารวยและ
อุดมสมบูรณ์
• การปฏิวัตเิ ขียว เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ เกิดความไม่ ย่ งั ยืนในระบบเกษตร
เนื่องจากการเข้ าทาลายในวัตถุดบิ เช่ น พืน้ ที่ดนิ ธาตุอาหาร
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ผลกระทบจากภาคเกษตรที่มีต่อสภาวะแวดล้ อมโลก
• การปฏิวัติเขียว ช่ วยให้ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดและ
การปฏิบัติ
• สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต
•
•
•
•

ต้ องการพลังงานเข้ ามาเกี่ยวข้ องในกระบวนการผลิต
ความอดอยากของชุมชนยังมีอยู่
เกิดการกระจายด้ านรายได้ ตัวอย่ างไม่ สมดุล
ผลกระทบต่ อมนุษยชาติ ทาให้ เกิดแนวปฏิบัติด้านการเกษตร
แผนใหม่ ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่พบ

เกษตรยั่งยืนเพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมโลก

การเกิดการพังทลายของดิน

The carbon cycle

CARBON EMISSION
หมายถึง การปลดปล่อย คาร์บอนในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ การปลดปล่อยในรูปของก๊าซมีเทน
กิ จกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเผาป่ า การใช้ถ่านหิ น / เผาฟอสซิ ล การใช้น้ามัน
ปิ โตรเลียม การออกซิ ไดซ์ของอิ นทรียวัตถุ เป็ นต้น
หรือ จากการย่อยสลายของเศษซากพืชและอิ นทรียวัตถุ
ในสภาพน้าขังและมีออกซิ เจนน้ อย เช่นพืน้ ที่พรุ และพืน้ ที่นาลุ่ม
เป็ นต้น
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CARBON SEQUESTRATION
หมายถึงกระบวนการกักเก็บ Carbon ที่อยู่ในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปอื่นที่ไม่แผ่คลื่นความร้อน
จากสภาวะเรือนกระจกได้
กล่าวคือเปลี่ยน carbon emission ให้เป็ น carbon sink
หรือ carbon stock

เรามีส่วนช่ วยในการเก็บกักแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ .......
อย่ างไร CARBON SEQUESTRATION
แนวโน้ มของโลกเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงคำร์ บอนไดออกไซด์
ยุค ก่อนอุตสำหกรรม โลกมี ค าร์ บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศเท่า กับ
280 ppm แต่ในปั จจุบันมี อัต ราการเพิ่ มขึ้ น 1 – 1.4 ppm ต่อปี ซึ่ง
หมำยถึงในปั จจุบันคำร์ บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยำกำศมีเท่ำกั บ 455
ppm และจะไปถึง 550 ppm ในไม่ช้ำ

หากต้ องการให้ ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ในชั ้น
บรรยากาศลดลงให้ เท่ ากับ 280 ppm จะต้ องมีการลดลง 270 ppm

เรามีส่วนช่ วยในการเก็บกักแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
.......อย่ างไร CARBON SEQUESTRATION
1) Carbon-Nitrogen
1)การตรึ
งคาร์ บอนในรู ปFixing
organicthrough
matter organic
(อินทรี ยmatter
วัตถุ)

เรามีส่วนช่ วยในการตึงแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ .......อย่ างไร
CO2

ลดการใช้ และ เพิ่มการตรึง

2) Growing Plant in high density of CO2

2)การปลูกพืชเพื่อการดูดกาซคาร์ บอนไดออกไซด์
3) C-fix

3)การตรึ งคาร์ บอนในวัตถุ C-FIX
4) Carbon Capture and Storage (CCS)

4)การเก็บกักคาร์ บอน Carbon capture and storage (CCS)

1) การตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ (หรื อ
ไนโตรเจน) ในอินทรี ยวัตถุ

สารประกอบอินทรี ย์ในดิน
(Organic compound)
จุลินทรี ย์ในดิน
(Soil microorganisms)

อินทรี ย์วตั ถุในดิน
(Soil organic Matter)

อินทรี ย์วตั ถุที่ไม่แปรสภำพ
(Unaltered materials)

• การเพิม่ คาร์บอนในดิน โดยการใช้ป๋ ยอิ
ุ นทรีย์
• การลดการไถพรวนในแปลงผลิต
• ระบบเกษตรอินทรีย์

ฮิวมัส
(Humus)

สำรที่ไม่ใช่ฮิวมิค
(Nonhumic substances)

สำรฮิวมิค
(Humic substances)

คำร์ โบไฮเดรท
ไขมัน
อะมิโน

กรดฮิวมิค
กรดฟุลวิค
ฮิวมิน
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การตรึ งคาร์ บอนจากอินทรี ย์วัตถุ
เศษหญ้ า-ใบไม้ จะเป็ นส่วนที่สำคัญสำหรับนิเวศน์ของสัตว์ขนำดเล็กๆและ
จุลินทรีย์ นอกจำกนี ้ยังป้องกันกำรเสียหำยที่เกิดจำกฝนและลมให้ กบั ดิน
ฮิวมัส เป็ นส่วนที่สลำยตัวของชิ ้นส่วนพืชอย่ำงสมบูรณ์ ฮิวมัสจะมีควำมเป็ น
ประจุที่บวกหรือลบที่ผิว ทำให้ มีธำตุอำหำรติดอยู่กบั อนุภำคของฮิวมัส และเป็ น
กำรเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปกติดินชันบนที
้
่มีสีดำจะมีส่วนของฮิวมัส
สะสม ในดินป่ ำ หรือดินสมบูรณ์มำกๆจะมีอินทรียวัตถุสะสมได้ มำกถึง 10%
สำหรับดินในชันล่
้ ำงจะมีฮิวมัสสะสมเพียง 0.5%

ค่ าเฉลี่ยปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินประเทศไทย
ภาค
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของอินทรี ยวัตถุในดินตัง้ แต่ ปี 1930 – ปี 2000 และการ
คาดคะเนเหตุการณ์ ท่ จี ะเกิดขึน้ หลังช่ วงปี 2000 ภายหลังการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเกี่ยวกับธาตุคาร์ บอน

ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)
ดินไร่
0.6 – 4.8
1.5 – 2.7
0.4 – 2.2
0.4 – 1.40

ดินนา
0.98 – 5.0
0.79 – 3.72
1.0 – 3.0
0 – 1.90

ที่มำ (ปรับปรุ งมำจำกเกษมศรี ซับซ้ อน, 2541, หน้ ำ 151)

100 m
100 m
100 cm
100 cm

33.5 cm

33.5 cm

น ้ำหนักเนื ้อดิน 1.4 ตันต่อตำรำงเมตร

คุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
ดินละเอีเพื
ยด่ อ=การใช้
1.0-1.5
มต่องลูเก็
กบำศก์
เป็ กรั
นแหล่
บธาตุเซนติ
คาร์ บเมตร
อน
ดินหยำบ = 1.2-1.8 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร
โดยเฉลี่ยดินมีน้าหนัก 1.3-1.4 กรั มต่ อลูกบาศก์ เซนติเมตร
(W/V)

พืน้ ที่ 1 ลูกบาศก์ เมตรมีนา้ หนักดินในระดับชัน้ ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 ตัน (1400 Kg)
พืน้ ที่ 0.335 ลูกบาศก์ เมตรมีนา้ หนักดินในระดับชัน้ ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 x 0.335 ตัน
พืน้ ที่ 3350 ลูกบาศก์ เมตรมีนา้ หนักดินในระดับชัน้ ไถพรวนเท่ ากับ 1.4 x 3350 ตัน
หรือเท่ ากับ 4690 ตันต่ อเฮกแทร์ (4690000 กิโลกรัมต่ อเฮกแทร์ )
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- ในดิน 1 เฮกแทร์ มีปริมาตรของดินชัน้ ไถพรวนเท่ ากับ 4700 ตัน
- การเพิ่มอินทรี ย์วัตถุในดินให้ มากขึน้ เพียง 1 % จะเท่ ากับ 47 ตันของ
อินทรี ยวัตถุต่อเฮกแทร์ จะถูกเก็บกักเอาไว้ ในดิน
- อินทรี ยวัตถุท่ ีเพิ่มขึน้ 47 ตัน จะประมาณได้ เท่ ากับ 27 ตันของคาร์ บอนในดิน
(อินทรี ยวัตถุมีธาตุคาร์ บอนเท่ ากับ 58%)
- ธาตุคาร์ บอนที่อยู่ในดินนี ้ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ แสงของพืช ดังนัน้
ปริมาณคาร์ บอนที่อยู่ในดิน 27 ตันต่ อเฮกแทร์ จะเกิดจากการดูดกลืนแก็ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ ประมาณ 100 ตัน
จะเห็นได้ ว่า การเพิ่มขึน้ เพียง 1 % ของคาร์ บอนในดินของพืน้ ที่ 5 พันล้ านเฮก
แทร์ จะเป็ นการลดแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ ากับ 500 พันล้ านตันจากสภาพ
บรรยากาศ

• ภาพจาก National Geographic ฉบับ กันยายน 51

2) การตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ ในพืช

Sugar maple tree

30 kg of CO2/year/tree

พืชยืนต้ น เช่นต้ นเมเปิ ลอำยุ 20 ปี สำมำรถใช้ แก็สคำร์ บอนไดออกไซด์เท่ำกับ
30 กิโลกรัมคำร์ บอนต่อปี
ต้ นสนสำมำรถใช้ แก็สคำร์ บอนไดออกไซด์เท่ำกับ 20 กิโลกรัมคำร์ บอนต่อปี .
• ภาพจาก National Geographic ฉบับ กันยายน 51
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การทดสอบ
ประสิทธิภาพในการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยพืช
จากการตัดแต่ งทรงพุ่ม
• ปริมาณจานวนพืชต่ อพืน้ ที่
• มวลของนา้ หนักพืชที่อยู่ในพืน้ ที่
• การตึงคาร์ บอนต่ อพืน้ ที่

การตัดแต่ งต้ นพีช และผลที่มีต่อการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์

การตัดแต่ งกิง่ แบบ Y

Delayed Vase
6x4m
416 trees ha-1

Transverse Y
4.5 x 2 m
1,111 trees ha-1

การกระจายตัวของธาตุคาร์ บอนในต้ นพีชขนาดเล็ก (2 ปี )
Delayed Vase

Transverse Y

การกระจายตัวของธาตุคาร์ บอนในต้ นพีชขนาด 5 ปี
Delayed Vase

Transverse Y

Permanent structures
(2.8 t ha-1 CO2)

Permanent structures
(6.7 t ha-1 CO2)

Permanent structures
(19.6 t ha-1 CO2)
Roots
(9.1 t ha-1 CO2)

Roots
(1.5 t ha-1 CO2)

Roots
(3.4 t ha-1 CO2)

Fruits
(1.9 t ha-1 CO2)

Fruits
(4.2 t ha-1 CO2)

Pruning material
(0.6 t ha-1 CO2)
Leaves
(1.5 t ha-1 CO2)

Pruning material
(1.8 t ha-1 CO2)
Leaves
(2.9 t ha-1 CO2)

Pruning material
(5.8 t ha-1 CO2)

Pruning material
(7.9 t ha-1 CO2)

Leaves
(2.9 t ha-1 CO2)

Leaves
(5.3 t ha-1 CO2)

TOTAL
(2.1 t ha-1 CO2)

TOTAL
(3.7 t ha-1 CO2)

TOTAL
(8.7 t ha-1 CO2)

TOTAL
(13.2 t ha-1 CO2)

* (values calculated in the second year from the planting)

Permanent str.
(35.5 t ha-1 CO2)
Roots
(15.9 t ha-1 CO2)

* (values calculated in the fifth year from the planting)
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3) การเก็บกักคาร์บอน
Carbon capture and storage (CCS)
2

1

3

4) การตรึงคาร์บอน C-FIX

เรามีส่วนช่ วยในการเก็บกักแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์
.......อย่ างไร CARBON SEQUESTRATION
1) Carbon-Nitrogen
1)การตรึ
งคาร์ บอนในรู ปFixing
organicthrough
matter organic
(อินทรี ยmatter
วัตถุ)
1 Plant in2 high density
4 of CO2
2) Growing

2)การปลูกพืชเพื่อการดูดกาซคาร์ บอนไดออกไซด์
3) C-fix

3)การตรึ งคาร์ บอนในวัตถุ C-FIX
3 and Storage (CCS)
4) Carbon Capture

4)การเก็บกักคาร์ บอน Carbon capture and storage (CCS)

สภาวะการตรึงคาร์บอนในดิ น
ช่ วงระยะของการตรึง สภาวะการตรึง
คาร์ บอน
เดือน
ชิน้ ส่ วนของพืช หรือเศษพืช
ปี
สิบปี
ศตวรรษ

สลายตัวเป็ นอินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic
Matter; SOM)ที่มีโมเลกุลใหญ่
สลายตัวเป็ นอินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic
Matter; SOM)ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก
อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter; SOM)
ที่ยึดติดกับ clay mineral

มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
การลดคาร์ บอนโดยการปฏิบัตติ ามระบบมาตรฐาน
การจัดการดินอย่างยังยื
่ น
•ปุ๋ ยพืชสด
•พืชคลุมดิน, การคลุมดิน
•การทาปุ๋ ยหมัก (เศษพืช, มูลสัตว์)
•การใช้ ปยแร่
ุ๋ ธาตุอย่างระมัดระวัง
•ห้ ามใช้ ปยเคมี
ุ๋
(เช่น ห้ ามใช้ ยูเรีย)

การป้องกันโรคแมลงและเมล็ดพันธุอ์ ินทรีย ์
•ป้ องกันโรค แมลง และวัชพืชด้ วยวิธีการเพาะปลูก
ทีเ่ หมาะสม, วิธีกล, การรักษาแมลงทีเ่ ป็ น
ประโยชน์
•การใช้ สารกาจัดแมลงชีวภาพอย่างจากัด
•ห้ ามใช้ สารเคมีกาจัดแมลง
•ใช้ เมล็ดพันธุ์/กิ่งพันธุ์อนิ ทรีย์ เมล็ดพันธุ์ท่วั ไป
สามารถใช้ ได้ ภายใต้ เงื่อนไขทีก่ าหนดเท่านั้น
•ห้ ามใช้ GMO
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ระบบเกษตรอินทรี ย์กับการตรึ งคาร์ บอนในรู ปของ
อินทรี ยวัตถุ

สภาพของแปลงการผลิตที่มีการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ 20 ปี
เปรียบเทียบการจัดการปกติ

เกษตรกรรมและวัฎจักรคาร์บอน
• เราสามารถเพิม่ อินทรียวัตถุจากเศษซาก
พืชทีเ่ หลืออยู่ในดินได้ โดยอินทรียวัตถุจะ
สนับสนุนการเจริญของพืช
• การใช้ป๋ ยคอกในแปลงผลิ
ุ
ตจะเป็นการคืน
คาร์บอนกลับสู่ดนิ
• การไถแปลง การเผา การใช้เครื่องมือหนัก
จะเป็นการเพิม่ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ไปในชัน้ บรรยากาศดังนัน้ การเกษตรแบบ
ลดการไถพรวนจะลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

CARBON EMISSION
หมายถึง การปลดปล่อย คาร์บอนในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ การปลดปล่อยในรูปของก๊าซมีเทน

CARBON SEQUESTRATION
หมายถึงกระบวนการกักเก็บ Carbon ที่อยู่ในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปอื่นที่ไม่แผ่คลื่นความร้อน
จากสภาวะเรือนกระจกได้

CARBON CREDIT
หมายถึง Carbon ที่เกิ ดจากกระบวนการลด Carbon
emission มาอยู่ในรูปของ Carbon sink และได้รบั การรับรอง
CARBON TRADE
หมายถึง การซื้อขาย Carbon ที่เป็ น credit carbon
ซึ่งได้รบั การรับรอง (registered) ทัง้ ด้านตาแหน่ งของพืน้ ที่
(coordinates) ขนาดของพืน้ ที่/images และปริ มาณของ credit
carbon (ได้จากการประเมิ น จาก biomass Organic Carbon)
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การค้ าเกษตรภายใต้ ระบบ carbon credit
คาร์ บอนเครดิต คือการซือ้ ขายสิทธิในการปล่ อยก๊ าซเรื อน
กระจก โดยประเทศพัฒนาแล้ วจะเป็ นผู้ซอื ้ สิทธิ ส่ วน
ประเทศกาลังพัฒนาจะเป็ นผู้ขายสิทธิ โดยคำร์ บอนเครดิต
เกิดขึ ้นจำกข้ อตกลงพิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึง่ อยูภ่ ำยใต้
อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติวำ่ ด้ วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
มีผลบังคับใช้ เมื่อ 16 กุมภำพันธ์ 2548

คาร์ บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint) : ฉลากที่แสดงปริมาณการ
ปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกตลอดวงจรชีวติ ของสินค้ า ตัง้ แต่ การได้ มา
ของวัตถุดบิ การขนส่ ง การผลิต การจาหน่ าย การใช้ และการเป็ น
ของเสียหลังการใช้

สำระสำคัญของพิธีสำรเกียวโตคือประเทศพัฒนำแล้ ว หรื อประเทศ
ผู้ซื ้อคำร์ บอนเครดิตที่เป็ นภำคีพิธีสำรเกียวโต จำนวน 41 ประเทศ
มีพนั ธกรณีในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก (อำทิ ก๊ ำซ
คำร์ บอนไดออกไซด์ ก๊ ำซมีเทน ก๊ ำซไนตรัสออกไซด์ เป็ นต้ น )
ระหว่ำงปี 2551-2555 ให้ ได้ ร้อยละ 5.2 จำกปริมำณกำรปล่อยในปี
2533 ซึ่งหำกไม่สำมำรถลดปริมำณก๊ ำซเรื อนกระจกตำมปริมำณที่
กำหนดจะต้ องถูกปรับ โดยค่ำปรับในกรณีของประเทศในกลุ่ม
สหภำพ ยุโรประหว่ำงปี 2551-2555 สูงถึง 100 ยูโร (ประมำณ
5,000 บำท) ต่อ 1 ตันคำร์ บอนไดออกไซด์

ลดโลกร้ อนด้ วยฉลากคาร์ บอน Carbon Reduction (CO2): ทางเลือก
ใหม่ ของการบริโภคเพื่อโลกของเรา เลือกซือ้ เลือกใช้ สนิ ค้ าที่ ตดิ ฉลาก
ลดคาร์ บอนเพิ่มทางเลือกใหม่ ให้ ผ้ ูประกอบการในการผลิตสินค้ าที่ลด
ก๊ าซเรื อนกระจกได้ มากกว่ าร้ อยละ 10
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C-Emission

•ลด

C-Sequestration

•เพิ่ ม

C-credit

•สร้าง

C-trade

•พันธมิ ตร
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