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บทสรุปผู้บริหาร 

 กลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกภายใต้พิธี
สารเกียวโตที่ก าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถด าเนินการร่วมกับประเทศก าลังพัฒนา (NON 
ANNEX I) เพื่อให้เกิดการลงทุนของประเทศพัฒนาแล้วในประเทศก าลังพัฒนาในการด าเนิน
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศก าลังพัฒนาด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้โดยมีต้นทุนในการลดที่ต่ าลง และส่งเสริมให้ประเทศก าลังพัฒนา ได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

 จากการทีป่ระเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เพื่อแสดงเจตนารมย์ต่อประชาคม
โลกในการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545      
ณ ขณะนี้ถือว่าได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความสนใจจากประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศในการจะเข้าด าเนินโครงการภายใต้กลไก CDM เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมี
ยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และส่วนรวม   โดยจะต้องมีแนวทางพื้นฐานที่จะน าไปสู่การคัดเลือกโครงการ CDM ที่จะให้มีการ
ด าเนินการในประเทศอย่างเหมาะสมและมีกรอบกติกาที่ก าหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิใน
ใบรับรอง(CERs) ระหว่างสิทธิของภาครัฐกับสิทธิของเจ้าของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนิน
โครงการ CDM ในประเทศไทยเกิดประโยชน์แก่ประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง และที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ กรอบกติกาดังกล่าวจะต้องสามารถท าให้กระบวนการในการด าเนินโครงการ 
CDM ในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส มีกลไกในเชิงสถาบันที่
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 การด าเนินโครงการวิจัยเร่ือง “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการ
ด าเนินโครงการ CDM” นี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

1.1. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย 
1.2 เพือ่ศึกษายุทธศาสตร์ของประเทศอุตสาหกรรม และวิเคราะห์บทบาทของ Designated 

Operational Entities(DOE) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการวางยุทธศาสตร์แก่คณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานตามกลไก CDM 

1.3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ CDM ที่มีอยู่
ในประเทศในปัจจุบัน 
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1.4. เพื่อเสนอแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดหลักกฎหมายที่เหมาะสมในการพิจารณา
โครงการ CDM ของประเทศไทยแก่คณะท างานก ากับการด าเนินงานตามกลไก CDM 

1.5. เพื่อสร้างศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับ CDM แก่ผู้เกี่ยวข้องด้านการเจรจาของประเทศ
ไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย 
 
2.ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการด าเนินงาน คือ 

2.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ CDM ทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับ CDM ของประเทศ 

2.2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความชัดเจนในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่
สะอาดของประเทศไทยที่ได้เคยมีการท าการศึกษาไว้แล้ว ว่ามีการศึกษาในแง่มุม
ใดบ้างและมีมากน้อยเพียงใด เช่น ด้านเทคนิค ด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

2.3 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ใน
การเตรียมการในการด าเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

2.4 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 
3. วธีิการด าเนินการศึกษา 
 3.1 การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่โดยการส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง การค้นหาในเวปไซต์ และ
การใช้แหล่งข้อมูลจากสถานทูตต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ 
 3.2 การจัด Forum เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเพื่อน าผลการศึกษารับฟังความคิดเห็นจากผ    ้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการ
ระดมสมองเพื่อหาโจทย์วิจัยในการศึกษาระยะต่อไป 
 
4. ผลการศึกษา 

4.1 บทวเิคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ CDM 
ผลการวิเคราะห์ที่ปรากฎข้างล่างนี้ พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในฐานะ

ประเทศภาคีสมาชิกว่า ประเทศไทยมีสิทธิ หน้าที่ และพันธกรณีอย่างไรบ้าง รวมทั้งจะได้เสนอ
ข้อสังเกตที่ไทยควรพิจารณาหากประสงค์จะด าเนินโครงการ CDM ภายใต้กรอบของพิธีสารเกียว
โต 
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 ก.ไทยต้องมีความพร้อมในระดับนโยบายและฐานข้อมูล 
 ความพร้อมในระดับนโยบายในส่วนของประเทศไทย ควรต้องพิจารณาในแนวทางของ

การท าโครงการ CDM ที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ซึ่งควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการคัดเลือกและลักษณะของโครงการที่ควรลงทุนร่วมกับต่างประเทศ และที่ควรเก็บไว้เพื่อ
ลงทุนท าโครงการเองภายในประเทศ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาในการเลือกท าโครงการ CDM ใน
เชิงนโยบายควรพิจารณาโครงการที่ต้องการการลงทุนต่ าและใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน เช่น กรณี
ของโครงการปลูกป่าไว้ส าหรับที่ประเทศไทยต้องมีพันธกรณี ส่วนโครงการที่ใช้เทคโนโลยีและ
การลงทุนสูง ควรจัดสรรไว้ส าหรับการเป็นโครงการ CDM ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประเทศ
เสียผลประโยชน์ หากมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จะท าให้นักลงทุนต่างประเทศเลือกท า
โครงการที่ง่าย ลงทุนน้อย และให้ผลประโยชน์สูง และเหลือโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการ
ลงทุนสูง (cherry picking problems) ไว้กับประเทศเจ้าบ้าน 

นอกจากนี้การจัดท าฐานข้อมูลในเร่ืองต้นทุนหน่วยสุดท้าย (marginal cost) ของการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศคู่ค้า จัดเป็นสิ่งจ าเป็นในการท าโครงการ CDM ซึ่งใช้หลักของทฤษฏีทาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบเป้าหมายราคาที่ต้นทุนต่ าสุดและความคุ้มทุนของประเทศคู่ค้า 
ส าหรับเป็นแนวทางการก าหนดราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ประเทศทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จาก
การค้าเครดิต 

ข. ไทยต้องพจิารณาว่า โครงการ CDM ทีไ่ด้รับการทาบทามจากประเทศที่อยู่ในภาคผนวก 
1 น้ัน ส่งเสริมการพฒันาทีย่ัง่ยนืของไทย  

 ค. ไทยต้องค านึงถึงอ านาจและแนวทางทีก่ าหนดโดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี (COP-
MOP) และก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบริหารว่าด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Eoard 
of the Clean Development Mechanism)  

ง. ไทยควรได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน (funding)  
จ .ไทยควรค านึงถึงและค านวณต้นทุนส าหรับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่

เปลีย่นแปลงไป (cost of adaptation) 
 
4.2 ข้อเสนอเกีย่วกบัการจัดตั้งองค์กร CDM แห่งชาติ (Designated National Authority of 

CDM-DNA) 
 1) กรอบและแนวคิด 

ปัจจุบันองค์กรภายในประเทศซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับโครงการ CDM นั้น มีด้วยกัน 
3 องค์กรตามกฎหมายภายในประเทศ กล่าวคือ 

(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง 
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ประสานงานการด าเนินงานหรือศูนย์ประสานงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต 
และหน่วยงานกลางประสานการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ CDM 

(2) คณะอนกุรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท าหน้าที่พิจารณาการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ และก ากับดูแลการอนุวัตตามอนุสัญญาฯ ให้
เป็นไปตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้   

(3) คณะท างานก ากับการด าเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ภายใต้คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อท าการศึกษาและก าหนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ CDM ของประเทศ    

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีองคก์รโดยเฉพาะแล้ว อย่างไรก็ตามองค์กรดังกล่าวมีข้อขัดข้องในการ
ด าเนินการอยู่ด้วยกัน 2 ประการ กล่าวคือ  

(1)  มติคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งหน่วยงานดังกล่าว มีผลในเชิงกฎหมายปกครองในฐานะ
ที่เป็นค าบังคับบัญชาที่ผูกพันหน่วยงานราชการตามเขตอ านาจ มิได้มีผลผูกพันบุคคลที่สาม และไม่มี
ฐานทางกฎหมายรองรับ จึงอาจกล่าวได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีฐานทางกฎหมายที่เพียงพอจะ
บังคับกับบุคคลภายนอก  

 (2) การก าหนดให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นองค์กร CDM แห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่ง
อยู่ภายใต้คณะท างานก ากับการด าเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ภายใต้คณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาฯ นั้น เป็นการก าหนดกระบวนการซึ่งมีความลักลั่น หรือมีการซ้อนทับกันของอ านาจ
หน้าที่ กล่าวคือ แม้ว่าหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นองค์กร CDM แห่งชาติ จะได้ประเมินและให้การ
รับรองโครงการ CDM แล้วก็ดี แต่ก็ต้องขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องผ่านการอนุมัติของรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการที่อ านาจในการประเมินและรับรองโครงการ CDM 
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นองค์กร CDM แห่งชาติ มีลกัษณะไม่สมมาตรกับกิจกรรมที่ต้องกระท า
การแทนประเทศไทย  

ดังนั้น องค์กรซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องภายใต้ CDM ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะท าหน้าที่เป็นองค์กร CDM 
แห่งชาติ 

 
2) รูปแบบทางเลือกขององค์กร CDM แห่งชาติ 

ในการก าหนดรูปแบบขององค์กร CDM แห่งชาติ จะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างที่
จ าเป็นเพื่อให้องค์กรดังกล่าวสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกรณีใน
พิธีสารเกียวโต กล่าวคือ 

(1)   ต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ 
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(2)   ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้  
(3)   องค์กรดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าการแทนประเทศไทยได้ภายใต้พิธีสาร 
เกียวโต  
(4)   มีความรับผิดชอบ (Accountability)  
(5)   มีกระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติการที่ชัดเจนและโปร่งใส 
(6)   มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะออกใบรับรอง (CERs) ได ้
(7)   มีความเป็นเอกเทศ หรือมีความเป็นอิสระ 

 
รูปแบบขององค์กร DNA จึงมีข้อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 3 แนวทาง กล่าวคือ  

  รูปแบบที่ 1  จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน    
ข้อดีของรูปแบบนี้ คือ ท าให้การปฏิบัติงาน CDM ทั้งในกิจกรรมและความรับผิดชอบ

ขององค์กรมีความชัดเจนทั้งทางด้านเทคนิคและบุคลากร อย่างไรก็ดีการจัดต้ังองค์การมหาชนนั้น
ใช้งบประมาณสูง ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ รองรับมาก และต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งใช้ระยะ
เวลานานและมีระเบียบวิธีที่ยุ่งยากพอสมควร อีกทั้งองค์การมหาชนนั้นในลักษณะการด าเนินงานที่
ล่าช้า มีการด าเนินการหลายขั้นตอน ทั้งนี้โดยการกระท าการใดๆ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขององค์การมหาชนก่อน อีกทั้งองค์การมหาชนไม่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศ
ไทยได้ในเชิงระหว่างประเทศ และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณงานด้าน CDM ก็ยังไม่สามารถคาดคะเน
ได้ การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจึงไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการประเมินและรับรอง
โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดนัก 
  รูปแบบที่ 2  จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ  

ข้อดีคือใช้งบประมาณน้อยกวา่การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน อย่างไรก็ดีการจัดตั้งเป็น
คณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองโครงการ CDM จะต้องอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญา
สหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะท างานก ากับการด าเนินงานตาม
กลไกพัฒนาที่สะอาด ท าให้เกิดการท างานซึ่งมีการทับซ้อนกัน และไม่มีฐานทางกฎหมายในการที่
คณะอนกุรรมการฯ จะใช้อ านาจออกค าสั่งทางปกครองกับบุคคลที่สาม เน่ืองจากคณะอนุกรรมการ
ฯ ไม่มีการจัดตั้งโดยมีฐานทางกฎหมายรองรับ และที่ส าคัญคือจะไม่มีองคาพยพ (organ) ที่จะ
ด าเนินงานเชิงปฏิบัติการ (operation) หรือการบังคับใช้กฎหมายได้ 
 รูปแบบที่ 3 การก าหนดตัวบุคคลซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกระท าการเป็นองค์การที่ท าการประเมินและรับรองโครงการ CDM  

องค์กรประเมินและรับรองโครงการ CDM อาจแบ่งแยกงานเป็น 2 ส่วน คือ 
คณะท างานที่ท าหน้าที่กลั่นกรองโครงการตามเงื่อนไขในพิธีสารเกียวโต รวมทั้งผลประโยชน์ที่
ประเทศชาติอาจได้รับจากโครงการดังกล่าว โดยอ านาจตัดสินใจอนุมัติโครงการ CDM นั้นอยู่ที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีฐานกฎหมายส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อ านาจในการกระท าการ อีกทั้งรัฐมนตรีฯ มีสถานะที่จะกระท าการในนาม
ประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขพิธีสารเกียวโตได้  

ข้อเสนอแนะองค์กร CDM แห่งชาติ คือ รูปแบบที่ 3 การก าหนดตัวบุคคลซึ่งมีอ านาจ
ตามกฏหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระท าการเป็นองค์กรที่ท าการประเมินและ
รับรองโครงการ CDM เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในพิธีสารเกียวโตและประโยชน์ของ
ประเทศที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว อีกทั้งสอดรับกับระบบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน 
จึงไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือออกกฎหมายใหม่ ซึ่งมีความยุ่งยาก ต้องอาศัยเวลานาน และ
งบประมาณมาก 

เสนอว่าควรให้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระท าการใน
ฐานะที่เป็นองค์กร DNA ซึ่งท าหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เนื่องจากรัฐมนตรีฯมีฐานะผู้
รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติฯ จึงได้รับอ านาจโดยตรงจากพระราชบัญญัติฯ ในการกระท าการ
ประเมินและรับรองโครงการ CDM และภายใต้พิธีสารเกียวโตนั้นมิได้บัญญัติจ ากัดรูปแบบของ
องค์กร DNA ไว้ว่าจะต้องมีรูปแบบเป็นเช่นไร การให้ DNA เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เป็นการขัดต่อพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตแต่
อย่างใด อีกทั้ง อ านาจของรัฐมนตรีฯนั้นมีลักษณะสมมาตรกับกิจกรรมในการประเมินและรับรอง
โครงการ CDM และรัฐมนตรีฯก็ยังมีความรับผิดชอบทั้งในเชิงการเมืองและกฎหมาย นอกจากนี้ 
การก าหนดให้ รัฐมนตรีฯท าหน้าที่เป็น DNA นั้นจะท าให้เกิดความคล่องตัวและไม่มีการลักลั่นใน
เชิงอ านาจหน้าที่ที่ซ้อนทับกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกด้วย ในส่วนงานทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการนั้น อีกทั้งเสนอให้จัดตั้งเป็นทีมที่ปรึกษาที่มี
ความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบได้ท าหน้าที่กลั่นกรองในทางเทคนิค ก่อนส่งเร่ืองให้รัฐมนตรีฯ
ตัดสินใจรับรองโครงการ CDM 

 
4.3 ข้อเสนอเกี่ยวกบักระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM 
1) กรอบและแนวคิด 

กระบวนการประเมินและการรับรองโครงการ CDM ในปัจจุบันนั้น ก าหนดไว้เพียง
กว้างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545 ซึ่งให้หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต และให้ริเร่ิมด าเนิน
โครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเองเป็นหลัก และหากต่างประเทศประสงค์
จะให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นการด าเนินงานในลักษณะ “คาร์บอนเครดิต” ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป อย่างไรก็ดีการตัดสินใจโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นการตัดสินใจทาง
การเมือง ซึ่งไม่มีความแน่นอนและไม่มีระบบที่ชัดเจนอันเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
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บริหาร ท าให้ผู้เสนอโครงการขาดแรงจูงใจในการลงทุนในโครงการ CDM การพิจารณาประเมิน
และรับรองโครงการ CDM จึงควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น 

กระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CDM พิจารณาโดยใช้หลักการดังนี้ 
(1) กระบวนการประเมินและรับรองโครงการ ถือเป็นการออกค าสั่งทางปกครองรูปแบบ

หนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง (Principle of the Legality of 
Administrative Action) อันเป็นหลักการพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศเสรี
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆที่อาจมีผลกระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพหรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและจะต้องกระท าการดังกล่าว
ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น1  

(2) กระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CDM นั้นถือเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะอยู่ภายใต้หลักการทั่วไปดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ซึ่งควบคุมการ
กระท าทางปกครองตามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งก าหนดกรอบของการ
ออก”ค าสั่งทางปกครอง”2  

(3) การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 
กล่าวคือ  ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
กล่าวคือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และประการส าคัญคือต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ โดยก าหนดกรอบกว้างๆ ในการบริหารราชการและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารราชการ 

 
 
 
 

                                                           
1 หลกัการดงักล่าว มนียัยะปรากฎในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย ในมาตรา 29 , 
มาตรา 36 ,มาตรา 37, มาตรา 39 
2 มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า  “(1) การใชอ้ านาจของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิตสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบุคคลในอนัที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิการ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ การรบัรอง และการรบัจดทะเบยีน แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ  (2) การอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” 
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 ข้อพิจารณาในการประเมินและรับโครงการ CDM ว่ามีความสอดคล้องกับพิธีสาร 
เกียวโต ดังนี้ 

(1)  การพัฒนาที่ยั่งยืน   
(2)  การด าเนินการเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามปกติ ผลลัพธ์ที่เกิดต้องได้ประโยชน์ใน  
        ระยะยาว 
(3)  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชน   
(4)  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ  EIA  
(5)  ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ  

 
2) รูปแบบทางเลือกกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM  

แนวทางการก าหนดกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM ภายในประเทศ
นั้น พิธีสารเกียวโตมิได้ระบุรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ จึงเปิดโอกาสให้ประเทศภาคีก าหนด
กระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CDM ให้มีความสอดรับระบบกฎหมายภายในและสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     การพิจารณาทางเลือกของกระบวนการประเมินและรับรอง
โครงการ CDM ให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายภายในของประเทศไทย จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงแนว
ทางการประเมินและรับรองโครงการ CDM  ซึ่งมีอยู่ 3 แนวทางด้วย กล่าวคือ 

(1) การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบสัญญา (contract)   มีความยืดหยุ่น 
ในการเจรจา ต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้มากและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ภายในของทุกประเทศ แต่วิธีการดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับประเทศไทยเนื่องจากภาครัฐของไทย
ไม่มีอ านาจต่อรองและไม่เชี่ยวชาญในเชิงเจรจาท าสัญญา อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศชาติได้   

(2)  การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบการเจรจาทวิภาคีหรือพหุภาคี (bilateral 
or multilateral) นับเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติได้ดี อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่มีฐานทางกฎหมายที่หนักแน่นเพียงพอ (strong legal 
basis) อาจก่อให้เกิดการด าเนินการประเมินและรับรองโครงในรูปแบบที่อาจไม่มีความเหมาะสมได้ 

(3) การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบการให้ใบอนุญาต (license) เป็นการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนเป็นมาตรฐานในการออกใบอนุญาต ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะภายในประเทศ
ไทย ซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรอง    

ดังนั้นทางเลือกกระบวนการประเมินและรับรองโครงการในการออกใบอนุญาตมี 3 
รูปแบบ ได้แก่ 

 รูปแบบที่ 1 ด าเนินการตามกระบวนการที่มีอยู่ จะก าหนดให้ผู้บริหารโครงการยื่น
ข้อเสนอโครงการผ่านตามกระบวนการในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อรัฐมนตรีให้การอนุมัติจึงเสนอเร่ือง
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เข้าสู่กระบวนการพิจารณาขององค์กร CDM แห่งชาติเพื่อท าการอนุมัติโครงการ แล้วจึงส่งต่อเพื่อออก
ใบรับรองยังต่างประเทศ 

 รูปแบบท่ี 1 มีข้อดีและข้อด้อย ดังนี ้
ข้อดี  ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบ การด าเนินการประเมินและรับรองโครงการสามารถ

กระท าได้เลยโดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในจัดตั้ง
องค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ในการประเมินและรับรองโครงการ อีกทั้งไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย
ใหม่   เน่ืองจากมีหน่วยงานและระบบกระบวนการในการพิจารณาอยู่แล้ว 

ข้อด้อย อาจท าให้เกิดการซ้อนทับของการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เน่ืองจาก
โครงการ CDM เปน็โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน   ท าให้ใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการนาน และเสียค่าใช้จ่ายในการพิจารณาแต่ละโครงการสูง ส่งผล
ให้เอกชนมีต้นทุนในการขออนุมัติโครงการสูง  ไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเสนอโครงการ 
CDM  

 รูปแบบที่ 2  การด าเนินกระบวนการแบบคู่ขนาน 
 ก าหนดให้ผู้บริหารโครงการยื่นด าเนินกระบวนการขออนุมัติในส่วนของโครงการ 

CDM  คู่ขนานไปกับกระบวนการขออนุมัติโครงการตามล าดับขั้นตอนของกฎหมายที่มีอยู่ในสาขา
ต่างๆ โดยควรก าหนดกระบวนการอนุมัติโครงการต่างกันในโครงการแต่ละรายสาขา  ในแง่
กฎหมายมีประเด็นคือก่อนส่งเร่ืองให้ องค์กร CDM แห่งชาติต้องมีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(Due Process) ในการอนุมัติโครงการ CDM ที่จะต้องท าคู่ขนานไปกับกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม     

รูปแบบท่ี 2  มีข้อดีและข้อด้อยดังนี ้
ข้อดี การจัดท ากระบวนการประเมินและรับรองโครงการคู่ขนานไปกับกระบวนการ

อนุมัติโครงการตามปกติ ท าให้เป็นการลดต้นทุนให้กับเอกชนผู้บริหารโครงการ มีประสิทธิภาพ
มากกว่ารูปแบบแรก เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนการด าเนินการบางขั้นตอนซึ่งมีความซ้ าซ้อน  

ข้อด้อย ท าให้ต้นทุนในการด าเนินโครงการสูง เนื่องจากกระบวนการต้องผ่านการ
พิจารณาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งท าให้ใช้เวลาในการพิจารณามากและส่งผลโดยตรงให้ต้นทุนใน
การด าเนินโครงการสูง  และเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว 

รูปแบบที่ 3  พิจารณาโครงการก่อนและควบคุมการด าเนินการตามโครงการ 
ก าหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการ CDM ก่อนในวันแรกของโครงการแล้ว

ค่อยไปผ่านกระบวนการอ่ืน โดยองค์กร CDM แห่งชาติจะท าการกระจายอ านาจเกี่ยวกับการจัดท า
กระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันองค์กร CDM แห่งชาติ
ยังคงท าหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา   กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ รูปแบบนี้เป็นการรวมกระบวนการอนุมัติ
โครงการ CDM กับกระบวนการอนุมัติของกระทรวง ทบวง กรมตามกฎหมายที่มีอยู่เข้าด้วยกัน   
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รูปแบบท่ี 3  มีข้อดีและข้อด้อยดังนี ้
ข้อดี เป็นการด าเนินกระบวนการซึ่งไม่มีความทับซ้อนกันซึ่งอ านาจหน้าที่ ท าให้

กระบวนการพิจารณาและประเมินโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็วส่งผลให้ต้นทุนค่าด าเนินการ
ต่ า เน่ืองจากกระบวนการพิจารณาและประเมินโครงการชัดเจน มีขั้นตอนที่กระชับ อันเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนผู้เสนอและบริหารโครงการ CDM 

ข้อด้อย เป็นการอุดช่องว่างของรูปแบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สองจึงแทบจะไม่มีข้อด้อย
ถ้าการด าเนินตามกระบวนการสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงตามกระบวนการ 

ข้อเสนอแนะกระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการ CDM คือ รูปแบบที่ 3 
การพิจารณาโครงการก่อนและควบคุมการด าเนินการตามโครงการ เป็นกระบวนการที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด อีกทั้งเป็นกระบวนการ
พิจารณาที่กระชับ มีความคล่องตัว ท าให้การพิจารณาโครงการใช้เวลารวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการขออนุมัติน้อยกว่ากระบวนการในรูปแบบอ่ืน อันจะเป็นการสอดคล้องกับกิจกรรม
ในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต 
 

 4.4 ข้อเสนอเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของการพจิารณาโครงการ CDM  
 กรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลไก CDM ของประเทศไทย นอกจากจะมี
ประเด็นส าคัญด้านกฎหมายและองค์กรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานแล้วนั้น สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือการก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะถือว่าเข้าข่ายเป็นโครงการ CDM 
เน่ืองจากตามมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ หรือพิธีสารเกียวโต ได้ระบุไว้ว่าหากประเทศภาคี
ต้องการด าเนินโครงการภายใต้กลไก CDM อย่างน้อยที่สุดจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นโดยที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 
/พิธีสารเกียวโต  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                (1) ความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการ (Eligibility of project type) 
      (2) ประโยชน์ส่วนเพิ่มที่จะได้รับของโครงการใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน 
 2) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยประเทศที่เป็นเจ้าบ้าน  ขึ้นอยู่กับการให้
ความส าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ ในส่วนของประเทศไทยมีข้อเสนอแนว
ทางการด าเนินงาน จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหลักการซึ่งผู้มีอ านาจในการพิจารณาโครงการ 
ควรจะยึดถือเป็นหลักในการด าเนินงาน และส่วนที่เป็นเกณฑ์การพิจารณาโครงการ CDM ดังนี้ 
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 หลกัการในการด าเนินนโยบายว่าด้วย CDM 
 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่กระบวนการในการร่วมพิทักษ์ประชาคมโลกจากสภาวะโลก
ร้อน โดยการให้สัตยาบันพิธีสารเกียวโตเพื่อสามารถด าเนินการในการมีส่วนร่วมดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม ทั้งในด้านการร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของโลกและรักษาผลประโยชน์ของประเทศใน
ระยะยาว หลักการส าคัญที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินนโยบายด้าน CDM ของประเทศไทย 
ควรมีดังต่อไปนี้ 

1) ประชาชนไทยได้รับประโยชน์ระยะยาวจากการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการพิจารณา
โครงการต่างๆ ที่รัฐจะต้องตัดสินใจด าเนินการจะต้องให้ความส าคัญกับโครงการที่สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2) ในการลดก๊าซเรือนกระจก พึงให้ความส าคัญแก่การกระจายรายได้ การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน 

3)  การแก้ปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกเป็นภาระของรัฐ (ใช้แนวคิดของสินค้าสาธารณะ)    
ซึ่งเอกชนที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐได้ ฉะนั้นรัฐจึงสามารถ
ก าหนดสิทธิให้เอกชนสามารถด าเนินโครงการภายใต้ CDM ได้ โดยเอกชนมีหน้าที่ต้องรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว ในกรณีที่เป็นโครงการร่วมลงทุนกับต่างประเทศจะต้องให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์เป็นหลัก เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4) รัฐจัดให้มีกลไกเฉพาะกิจ (เช่นกองทุน) ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รัฐได้มี
พันธกรณตีามพิธีสารเกียวโต  โดยไม่ใช้กลไกนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 

5) มีแนวทางเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในอนาคต โดยเฉพาะการลด 
ปริมาณก๊าซในปี พ.ศ. 2555 
 
 แนวทางการพจิารณาโครงการ CDM 

ในการพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อด าเนินการเป็นโครงการ CDM นั้นสิ่งที่ควรค านึงคือ
ผลประโยชน์และศักยภาพของประเทศในการด าเนินโครงการ CDM ทั้งนี้เน่ืองจากโครงการ CDM 
สามารถจ าแนกลักษณะของโครงการได้ คือ ลักษณะแรกเป็นโครงการที่ประเทศไทยสามารถ
ด าเนินการได้เอง ง่าย ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน และเงินลงทุนไม่มาก กับอีกลักษณะหนึ่งคือ
โครงการประเภทที่ใช้เทคโนโลยีและการลงทุนสูง ซึ่งหากมิได้ก าหนดเกณฑ์การเลือกโครงการ
ลักษณะใดบ้างที่เหมาะส าหรับประเทศไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาคือ
โครงการง่าย ไม่ซับซ้อน และลงทุนต่ าจะถูกเลือกด าเนินการท าโครงการ CDM จนหมดจากนัก
ลงทุนต่างประเทศและเหลือโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการลงทุนสูงไว้ส าหรับประเทศในการ
ท าโครงการ CDM  ซึ่งหากในอนาคตประเทศไทยต้องมีพันธกรณีจะเกิดผลกระทบได้ในที่สุด 
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ฉะนั้นจึงควรเลือกท าโครงการประเภทที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือต้องการเงินลงทุนสูงกับต่างประเทศ 
และเก็บโครงการที่ท าได้ง่ายไว้ส าหรับประเทศ 

นอกจากนี้ การพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อด าเนินการเป็นโครงการ CDM ยังมีประเด็น
ส าคัญที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมการ คือ หน่ึง การเลือกโครงการว่าโครงการลักษณะใดบ้างที่จะ
เลือกด าเนินการ และ สอง การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งควรพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งในด้านความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบของโครงการในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความน่าเชื่อถือและ
ความสามารถของผู้ด าเนินโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบในการด าเนิน
โครงการ  

 
         1.  ศักยภาพของโครงการ  

การพิจารณาโครงการ CDM ที่เสนอควรพิจารณาลักษณะโครงการที่เห็นว่าหากประเทศไทย
จะด าเนินโครงการเหล่านั้นเองจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ค่อนข้างสูง และเป็นโครงการที่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นจึงควรพิจารณาจากล าดับความส าคัญของโครงการที่อยู่ในข่าย
ดังต่อไปนี้ 

 โครงการที่ควรจะได้รับการจัดล าดับสูงในการท า CDM ในปัจจุบันจะเป็นโครงการ 
ดังนี้ 
             ก.โครงการเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง 
และภาคการผลิตไฟฟ้า 

ข.โครงการด้านการสับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และ ภาคการผลิต
ไฟฟ้า 

ค.โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟ้า 
ง. โครงการด้านการกักเก็บก๊าซชีวมวลในภาคการจัดการของเสีย 
จ.โครงการด้านการผลิตพลังงานจากการเผาขยะในภาคการจัดการของเสีย 
 โครงการที่ควรจะได้รับการจัดล าดับความส าคัญต่ า ได้แก่ โครงการประเภทแหล่ง 

รองรับคาร์บอน เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการป่าไม้เนื่องจากโครงการประเภทเหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง อีกทั้ง
ในการด าเนินการยังอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอ านาจอธิปไตย ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในข้อตกลงที่
ได้มีการเจรจาในการประชุมสมัชชาภาคีสมัยที่ 9 ที่ผ่านมา  
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2. เกณฑ์การพจิารณาโครงการ ควรประกอบด้วย 
1) การด าเนินการเพิ่มเติมจากการด าเนินการตามปกติโดยผลลัพธ์ที่เกิดของโครงการต้องได้

ประโยชนใ์นระยะยาว ควรพิจารณาใน 3 ประเด็นดังน้ี 
(1) Environmental additionality โครงการ CDM ต้องสามารถลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ในระยะยาว และต้องสามารถวัดปริมาณได้ โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาบนฐานของ 
baseline เป็นหลัก 

(2) Financial additionality เงินทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการ CDM จะต้องไม่ใช่
เงินที่ได้จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (ODA) และ Bilateral funding 

(3) Technological additionality การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ CDM จะต้อง
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 2)   การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     การด าเนินโครงการ CDM มีวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาคีส่วน 

ใหญ่เห็นว่าประเทศก าลังพัฒนาที่ร่วมด าเนินโครงการ CDM ควรเป็นผู้ก าหนดนิยามนโยบาย 
เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของโครงการที่อยู่ในข่าย CDM ในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศของตน โดยค านึงถึงผลได้ผลเสียทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส าหรับใน
กรณีประเทศไทยการก าหนดเงื่อนไขส าหรับโครงการที่ส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นโดยจะต้องมีการก าหนดให้โครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายเป็น
โครงการ CDM จะต้องมีการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย3 ไว้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 โครงการพฒันาดชันีชีว้ดัการพฒันาทีย่ ัง่ยืนของประเทศไทย เสนอส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิปี พ.ศ.2547 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีรวมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มิติเศรษฐกจิ มิติสังคม มิติส่ิงแวดล้อม 

การพฒันาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพและการ
ปรับตัวบนสังคม ฐานความรู้ 

การสงวนรักษา 

1.ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต
โดยรวม 

1.จ านวนปีที่ได้รับการศึกษา 1.สัดส่ วนพื้ นที่ ป่ าต่ อพื้ นที่
ประเทศ 

2.การใช้พลังงานต่อ GDP 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.สัดส่วนพื้นที่ป่าชายเลน 
3.การใช้พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
3.ปริมาณสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่จับ
ได้ในระยะ 3 กิโลเมตรจากฝั่ง 

4.อัตรา Recycle ขยะชุมชนทั่ว
ประเทศ 

3.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 4.การใช้น้ าใต้ดินต่อปริมาณที่
มีอยู่ 

การพฒันาอย่างมีเสถียรภาพ 4.สุขภาพของประชากร การมีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีด่ี 
5.อัตราการว่างงานรวม 5.ความปลอดภัยในชีวิต 5.สัดส่วนแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ดี 
6.สัดส่ วนหนี้ส าธารณะต่อ 
GDP 

การสร้างความเสมอภาคและ
การมีส่วนร่วม 

6.คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่
เกินค่ามาตรฐาน 

7.ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ่ GDP 6.ดัชนีการมีส่วนร่วม 7.ของเสียอันตรายที่ได้รับการ
บ าบัดอย่างถูกต้อง 

การกระจายความมั่งคั่ง 7.ดัชนีวัดการคอร์รัปชั่น  
8.สัมประสิทธิ์ ก ารกระจาย
รายได้ 

  

9.ผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

  

3)  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้เสนอโครงการจะต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อันเกิดจาก

การด าเนินโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ นอกจากนี้กระบวนการในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีความโปร่งใส 
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4)  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โครงการที่เสนอต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ ซึ่งมีการด าเนินการทั้งโดย

ผู้เสนอโครงการ และหน่วยงาน/องค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5)  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โครงการที่เสนอต้องแสดงให้เห็นถึงประเภท/ลักษณะของเทคโนโลยีที่จะใช้ใน

โครงการ และระดับของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ ทั้งนี้ในการพิจารณาจะให้ความส าคัญน้อยในกรณี
ที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับการใช้ (user) และจะให้ความส าคัญมากในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใน
ระดับการออกแบบ 

6) ความสามารถของผู้เสนอโครงการ 
การพิจารณาควรดูจากความสามารถของผู้เสนอโครงการทั้งในด้านการเงิน บุคลากร และ

ประสบการณท์างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 การค านวณหา marginal cost ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย และประเทศคู่ค้า 

เพื่อช่วยเป็นบรรทัดฐานในการเจรจาเร่ืองราคาในการซื้อขายเครดิต 
 การศึกษากระบวนการ EIA ของการท าโครงการต่างๆ ควรรวมผลกระทบของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก จากโครงการที่สืบเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมาผลิตในประเทศก าลังพัฒนา ที่ส่งผลให้เกิดซากขยะกากอันตราย และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ประเทศก าลังพัฒนา อาจท าให้เป็นการเร่งให้ประเทศก าลังพัฒนา
เข้าสู่พันธกรณีเร็วขึ้น 

 การศึกษาความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติในการ
ตรวจสอบ (Operational Entities : OE)  เพื่อให้สามารถด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ได้ โดยมิ
ต้องพึ่งพิงบริษัทที่ปรึกษาหรือองค์กรจากประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งน่าจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการค่อนข้างสูง อีกทั้งการพัฒนา OE ในความร่วมมือลักษณะนี้ย่อมจะช่วยสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรในประเทศก าลังพัฒนาได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 


