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 รายงานการวิจัย เร่ือง “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการด าเนิน
โครงการ CDM” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายและกรอบกติกาต่างๆ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการเจรจาต่อรอง
ในเร่ืองต่างๆ และเป็นฐานการตัดสินใจเลือกโครงการที่จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ
โดยรวม โดยการศึกษาได้ใช้วิธีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ CDM ทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
เตรียมการของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบว่าแม้การด าเนินโครงการ CDM จะก่อให้เกิดผลดีในแง่ที่ว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประทศ เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการได้มาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเงื่อนไขของพิธีสารเกียวโตที่ก าหนดไว้ แต่
ประเด็นส าคัญที่จะต้องค านึงถึงกรณีที่เราอาจต้องมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในอนาคต และการเสียโอกาสในด้านอ่ืนๆ หากเร่งรีบด าเนินโครงการ CDM ณ ขณะนี้โดยขาดการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางพื้นฐานที่จะน าไปสู่การคัดเลือก
โครงการ CDM ที่จะให้มีการด าเนินการที่เหมาะสมและมีกรอบกติกาที่ก าหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ
ในใบรับรองหรือ CERs ระหว่างสิทธิของภาครัฐกับสิทธิของเจ้าของโครงการ CDM นอกจากนี้ กรอบ
กติกาดังกล่าวจะต้องสามารถท าให้กระบวนการในการด าเนินโครงการ CDM เป็นกระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน มีความโปร่งใส มีกลไกในเชิงสถาบันที่สามารถตรวจสอบการด า เนินงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

ข้อเสนอของการวิจัย ประกอบด้วยดังนี้ 
(1) รูปแบบทางเลือกขององค์กร CDM แห่งชาติ ควรมีดังนี้ คือ ต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถ

ใช้อ านาจรัฐได้ ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ องค์กรดังกล่าว
จะต้องสามารถกระท าการแทนประเทศไทยได้ภายใต้พิธีสารเกียวโต มีความรับผิดชอบ มีกระบวนการ
และวิธีการในการปฏิบัติการที่ชัดเจนและโปร่งใส มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะออก CERs ได้ และมีความ
เป็นเอกเทศ หรือมีความเป็นอิสระ โดยทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้รัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นผู้มีอ านาจเต็มใน
การออกใบรับรอง เนื่องจากมีผลผูกพันและกระท าการแทนประเทศไทยและยังมีอ านาจในการบังคับตาม
ดุลพินิจด้วย กล่าวคือสามารถใช้อ านาจในเชิงบริหารก ากับให้หน่วยงานใต้สังกัดและต้องมีความ
รับผิดชอบทั้งในเชิงกฎหมายและการเมือง ทั้งนี้เสนอว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระท าการในฐานะที่เป็นองค์กร CDM แห่งชาต ิ

(2) กระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM ควรมีการด าเนินการโดยการ
อนุมัติโครงการ CDM ก่อน แล้วก ากับดูแลไปจนตลอดโครงการมีการพิจารณาโดยใช้หลักการ ที่
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินการเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามปกติผลลัพธ์ที่เกิดต้องได้
ประโยชน์ในระยะยาว การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ



 iii 

ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ ทั้งนี้รูปแบบทางเลือกกระบวนการในประเมินและรับรองโครงการที่
เหมาะสมคือ การพิจารณาโครงการก่อนและควบคุมการด าเนินการตามโครงการเพื่อให้องค์กร CDM 
แห่งชาติซึ่งท าหน้าที่เสมือนที่ปรึกษา ได้ท าการกระจายอ านาจและจัดท ากระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) แนวทางการพิจารณาโครงการ CDM ควรค านึงถึงผลประโยชน์และศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกโครงการ CDM ได้เป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรกเป็น
โครงการที่ประเทศไทยสามารถด าเนินการได้เองและใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ประเภทสอง คือโครงการ
ที่ใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง โดยในการวิจัยนี้เสนอว่า โครงการที่ควรได้รับการจัดล าดับสูงในการท า 
CDM คือ โครงการเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาค
การผลิตไฟฟ้า โครงการด้านการสับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟ้า โครงการด้านการกักเก็บก๊าซชีวมวลในภาคการจัดการของ
เสีย และโครงการด้านการผลิตพลังงานจากการเผาขยะในการจัดการของเสีย ส่วนโครงการที่ควรได้รับ
การจัดล าดับความส าคัญต่ า คือโครงการประเภทแหล่งรองรับคาร์บอน  

(4) เกณฑ์การพิจารณาโครงการ ควรประกอบด้วย 
4.1 การด าเนินการเพิ่มเติมจากผลการด าเนินการปกติ (Additionalities) ในเร่ืองต่างๆ ดังนี ้
4.1.1 Environmental additionality โครงการ CDM ต้องสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ในระยะยาว และต้องสามารถวัดปริมาณได้ โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาบน
ฐานของ baseline เป็นหลัก 

4.1.2 Financial additionality เงินทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการ CDM จะต้องไม่ใช่เงิน
ที่ได้จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (ODA) และ Bilateral funding 

4.1.3 Technological additionality การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ CDM จะต้องมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

4.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาจะต้องมีการวิเคราะห์ผลได้
ผลเสีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ผู้เสนอโครงการจะต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อันเกิดจากการด าเนินโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ นอกจากนี้กระบวนการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะต้องด าเนินการ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมี
ความโปร่งใส 

 
ค าส าคัญ :CDM, กลไกการพัฒนาที่สะอาด, ยุทธศาสตร์ CDM 
 


