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รายงานการวิจัย เร่ือง “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการดําเนิน
โครงการ CDM” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสนอยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ CDM ของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎหมายและกรอบกติกาตางๆ เพื่อที่จะเปนขอมูลสําคัญสําหรับ
การเจรจาตอรองในเรื่องตางๆ และเปนฐานการตัดสินใจเลือกโครงการที่จะกอประโยชนตอประชา
ชนและประเทศโดยรวม โดยการศึกษาไดใชวิธีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ CDM ทั้งใน
สวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทบทวนและวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ การรวบ
รวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศอุตสาหกรรมตางๆ

ผลการศึกษาพบวาแมการดําเนินโครงการ CDM จะกอใหเกิดผลดีในแงที่วาประเทศไทยมี
ศักยภาพในดานตางๆ ที่เปนโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประทศ เปนผลใหประเทศไทย
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการไดมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเงื่อนไขของพิธีสารเกียวโตที่
กําหนดไว แตประเด็นสําคัญที่จะตองคํานึงถึงกรณีที่เราอาจตองมีพันธกรณีในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต และการเสียโอกาสในดานอื่นๆ หากเรงรีบดําเนินโครงการ CDM
ณ ขณะนี้โดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแนวทางพื้น
ฐานที่จะนําไปสูการคัดเลือกโครงการ CDM ที่จะใหมีการดําเนินการที่เหมาะสมและมีกรอบกติกาที่
กําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในใบรับรองหรือ CERs ระหวางสิทธิของภาครัฐกับสิทธิของเจา
ของโครงการ CDM นอกจากนี้ กรอบกติกาดังกลาวจะตองสามารถทําใหกระบวนการในการดําเนิน
โครงการ CDM เปนกระบวนการที่เปนมาตรฐาน มีความโปรงใส มีกลไกในเชิงสถาบันที่สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของได

นอกจากนี้ ในแงของกระบวนการการออกใบรับรอง   สําหรับโครงการที่จะเขารวมในกล
ไก CDM ภายใตกรอบของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) พรอมทั้งพิจารณาถึงองคกรที่มีอํานาจ
และหนาที่ที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดปรากฏดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  สามารถแยกการพิจารณาเปน ๒ ขั้นตอนยอย กลาวคือ
        1.1 การออกแบบและพัฒนาโครงการ (Project Design/Development) โดยมี

องคกรที่เกี่ยวของ คือ Project Participants & DOE
        1.2 การใหความเห็นชอบโครงการในระดับประเทศสมาชิก (National

Approval) องคกรที่มีอํานาจใหความเห็นชอบ คือ องคกร DNA-CDM
ขั้นตอนที่ 2  การยืนยันและการขึ้นทะเบียนโครงการ (Validation / Registration) องคกรที่

มีหนาที่รับผิดชอบมี 2 องคกร ไดแก
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        2.1  องคกร DOE และ
         2.2 องคกร EB

ขั้นตอนที่ 3  การติดตามเฝาระวัง (Monitoring) องคกรที่เกี่ยวของ คือ ผูเขารวมโครงการ
(Project Participants)

ขั้นตอนที่ 4  การตรวจพิสูจนและการรับรอง (Verification/Certification) องคกรที่ทําหนา
ที่ในการตรวจพิสูจนและรับรอง คือ องคกร DOE

ขั้นตอนที่ 5  การออกใบรับรองโครงการ (Issuance) องคกรที่มีอํานาจในการรับรอง คือ
องคกร EB ซ่ึงเปนองคกรที่อยูนอกเหนือการครอบงําของประเทศสมาชิก

 ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทยเองนั้น องคกรที่ มีอํานาจและหนาที่ ในการดําเนินการให
ความเห็นชอบ (Approval) แกโครงการที่เสนอเพื่อเขารวมในกลไก CDM นี้ไดแก องคกร DNA-
CDM โดยหากพิจารณาถึงกระบวนการในการใหความเห็นชอบดังกลาวนั้น อาจมีขั้นตอนหลักๆ
ในประเทศไทย ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินผลการดําเนินโครงการ (Evaluate) รวมถึงการใหความ

        เห็นชอบโครงการ (Approve) และ
ขั้นตอนที่ 3  การออกหนังสือรับรองโครงการ หรือเรียกวา  Letter of Approval

การใหความเห็นชอบในโครงการที่เสนอเพื่อเขารวม CDM ดังกลาว มีความจําเปนเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการยืนยันตอองคกร CDM-Executive Board เพื่อแสดงใหเห็นวา โครงการเหลานั้น
มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับการพัฒนาแบบยั่งยืน และมีความสอดคลองกับนโยบายอื่นๆ ของ
ประเทศผูเสนออีกดวย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะกําหนดกฎเกณฑ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการใหความเห็นชอบตอโครงการตางๆที่ไดรับการเสนอและมีความสอดคลองกับนโยบาย เปา
หมาย รวมทั้งกฎหมายภายในของประเทศในทุกๆ ดาน

อนึ่ง  หนวยงานหรือองคกรที่สามารถพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาวได มีทางเลือก คือ
อาจเปนทั้งหนวยงานหรือองคกรที่เปนอิสระโดยอาจเปนหนวยงานหรือองคกรของทั้งภาคเอกชน
หรือภาครัฐก็ได กลาวคือ อาจเปนหนวยงานที่มีระดับเปนกระทรวงตางๆ แตในการนี้หนวยงาน
หรือองคกรระดับกระทรวงที่มีความเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แตทั้งนี้  หากจะกลาวถึงกระบวนการการพิจารณาใหความเห็นชอบในโครงการตางๆของ
ประเทศไทยนั้นหากเปนองคกรที่ใ ช อํ า น า จ รั ฐ  ยังจําตองดําเนินการพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหอยูภายใตกรอบของกฎหมายมหาชนที่มีความเกี่ยวของ นั่นคือ

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีรายละเอียดปรากฏเปนขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
ตองยื่นขอเสนอผานสํานักงาน CDM เทานั้น ซ่ึงสํานักงาน CDM จะเปนผูพิจารณา

และสงผลการพิจารณาตอใหกับคณะกรรมการเฉพาะทางดานตางๆ อาทิ ดานการใชพลัง
งานอยางมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) หรือ ดานการเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิง (fuel
switching) หรือ ดานทรัพยากรที่ยั่งยืนและทดแทนได (renewable energy) หรือ ดาน gas
capture หรือ ดาน waste of energy เปนตน

ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน
โดยเกณฑการพิจารณาโครงการ ควรประกอบดวย

2.1 การดําเนินการเพิ่มเติมจากผลการดําเนินการปกติ (Additionalities) ในเรื่องตางๆ
ดังนี้

2.1.1 Environmental additionality โครงการ CDM ตองสามารถลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดในระยะยาว และตองสามารถวัดปริมาณได โดยท้ัง
นี้ตองพิจารณาบนฐานของ baseline เปนหลัก

2.1.2 Financial additionality เงินทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM จะตองไม
ใชเงินที่ไดจากความชวยเหลือระหวางประเทศ (ODA) และ Bilateral funding

2.1.3 Technological additionality การดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ CDM จะ
ตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม

2.2 การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาจะตองมีการวิเคราะห
ผลไดผลเสีย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

2.3 การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูเสนอโครงการจะตอง
ทาํการวเิคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ อันเกดิจากการดาํเนนิโครงการทั้งกอนและ
หลังการดําเนินโครงการ นอกจากนี้กระบวนการในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
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จะตองดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีการมีสวนรวมของผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายและมีความโปรงใส

2.4 การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ โครงการที่เสนอตองมีการรับฟงความคิดเห็น
จากสาธารณะ ซ่ึงมีการดําเนินการทั้งโดยผูเสนอโครงการ และหนวยงาน/องคกรอสิระ เพือ่ใหเกดิ
ความโปรงใส และการมสีวนรวมจากทกุฝายทีม่สีวนเกีย่วของ

2.5 การถายทอดเทคโนโลยี โครงการที่เสนอตองแสดงใหเห็นถึงประเภท/ลักษณะของ
เทคโนโลยีที่จะใชในโครงการ และระดับของเทคโนโลยีที่จะนํามาใช ทั้งนี้ในการพิจารณาจะให
ความสําคัญนอยในกรณีที่เปนเทคโนโลยีที่อยูในระดับการใช (user) และจะใหความสําคัญมากใน
กรณีที่เปนเทคโนโลยีในระดับการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 3 : การดําเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวจะ
มีเจาหนาที่จากสํานักงาน CDM มารวมเปนที่ปรึกษาและติดตามการดําเนินการ โดยการดําเนินการ
จะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของกิจกรรมภายใตกฎหมายตางๆ อาทิ กฎหมายโรงงาน
กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายกอสราง เปนตน

ขั้นตอนที่ 4 : การติดตามการดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อเปนการตรวจสอบวามีความถูก
ตองตามกระบวนการและขั้นตอนภายใตกฎหมายไทยหรือไม และมีการดําเนินการตามโครงการที่
ไดเสนอไวอยางถูกตองหรือไม

ขั้นตอนที่ 5 : การใหความเห็นชอบแกโครงการ  จะมีการนําเสนอผลการพิจารณาที่ได
ดําเนินมาตามขั้นตอนตางๆ ขางตนตอคณะกรรมการ CDM เพื่อเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบอีก
คร้ัง ซ่ึงหากคณะกรรมการใหความเห็นชอบในโครงการที่เสนอมา องคกร DNA-CDM ก็จะเปนผู
ดําเนินการออกหนังสือรับรอง (Letter of Approval) ใหแกโครงการนั้นๆ ตอไป

ผูวิจัยเห็นวา ควรใหรัฐมนตรีทําหนาที่เปนผูมีอํานาจเต็มในการออกใบรับรอง เนื่องจากมี
ผลเปนการผูกพันและกระทําการแทนประเทศไทย และยังมีอํานาจในการบังคับตามดุลพินิจดวย
กลาวคือ สามารถใชอํานาจในเชิงบริหารกํากับใหหนวยงานใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดําเนินการตามนโยบายกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)ได โดยไมจําตองออก
กฎหมายใหม นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังสามารถ
สรางระบบการประสานงานระดับนโยบาย (Policy coordination) ไดงาย เพราะสามารถติดตอส่ือ
สารกับผูกําหนดนโยบายภาคอื่น (sector policy maker) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนราชการประจํา
นั้นก็พึงทําหนาที่เปนฝายงานเลขานุการที่ดําเนินงานดานเอกสารเปนหลัก



v

Executive Summary

The objective of the research report entitled “Institutional Preparation and Capacity Building for
Thailand’s Adoption of Clean Development Mechanism (CDM) Project” is to present Thailand’s
strategy for implementing the CDM project especially in the field of laws and regulations. This
will be used as the main database for negotiations and a basis for decision-making concerning the
selection of the projects for the benefit of the people and country. To carry out the study, the
researchers organized fora for the exchange of views and knowledge on CDMs both in the public
and private sectors. Other research methods used consist of the review and analysis of related
laws as well as the collection of data on CDMs in industrialized countries.

The outcome of the study shows that the implementation of CDM has enabled Thailand,
which enjoys great potential for attracting foreign investments, to increase her capability of
achieving sustainable development in line with the requirements of the Kyoto Protocol. Two main
issues to be considered are, firstly, the fact that Thailand may have legally-binding targets for
reducing greenhouse gas emissions in the future; secondly, the country may also lose other
opportunities, should it expedite the implementation of CDM without careful consideration. It is
therefore imperative to establish a basic guideline relating to the selection criteria for CDM
projects to ensure that there are sound modalities and procedures as well as clear rules on the
rights to issue Certified Emission Reductions (CERs) as far as national entities and CDM project
owners are concerned. Besides, these rules should enhance the reliability and transparency of the
CDM implementation process as well as provide the CDM process with institutional mechanisms
to check the performance of related agencies and organizations.

In addition, the process of issuing a letter of approval  for the project to participate in the
CDM mechanism under the framework of the Kyoto Protocol as well as the consideration by  the
organ with the relevant authority are as follows:

First Step: category of consideration;
1.1 Project Design and Development. The authorised agency is Project

Participants & DOE.
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1.2 Project approval at the national level (National Approval). The agency
authorised  to grant approval is DNA-CDM.

Second Step:  Validation and registration. The two authorised agencies are DOE and EB.

Third Step: Monitoring. The authorised agency is project participants.
Fourth Step: Verification and Certification. The authorised agency for verification and

certification is the DOE.
Fifth Step: Issuance. The authorised agency for issuance is EB which is an independent

agency.
In the case of Thailand, the DNA-CDM is the authorised agency responsible for

considering approval for proposed projects to  participate in the CDM mechanism. The process of
approval include the following steps

First Step: consideration of criteria and conditionalities for project proposal;
Second Step: Evaluation which includes approval;
Third Step: Issuing a letter of Approval.

Granting approval to projects participating in the CDM is necessary for reaffirmation to
the CDM-Executive Board that these projects are validated in accordance with sustainable
development and other policies of the country. It is therefore most appropriate  to consider the
criteria, conditionalities and process of granting approval to the various proposed projects to
ensure that they are in accordance with the policies, objectives and relevant regulations.

The agency or board authorised to consider approval can be selected from an independent
agency or board which can be private or government. A  government agency at a Ministry level
may be for instance be the Ministry of Energy, the Ministry of Natural Resources and
Environment.

As for the process of considering approval of various projects in Thailand,
should the agency exercise government authority, the consideration of approval must conform
with the relevant legal frameworks, namely

1. Royal Administration Procedure Act, B.E.2539;
2.  Royal Decree on Rule and Procedure of Good Governance, B.E. 2546.
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The above-mentioned process comprise the following steps:

First Step: Verification of Project for Approval.
Verification of proposal must be submitted only to the CDM office which

submits its  consideration to the various specific boards such as the board on energy efficiency, on
fuel switching, on renewable energy, on gas capture,  or on waste of energy.

Second Step: Initial Screening.
Consideration of criteria for CDM projects should include:

2.1  Additionalities in the area of
2.1.1 Environmental additionality

CDM projects must be able to reduce greenhouse gas
emission in the long term and to measure the quantity
of emitted greenhouse gas in conformity with the
baseline.

2.1.2 Financial additionality
Supporting funds for CDM projects must not derive
from Overseas Development Assistance (ODA) or
from bilateral funding.

2.1.3 Technological additionality
The implementation of CDM projects should include
technology transfer without any hazardous effects on
the environment.

2.2 Sustainable development
Any proposal of CDM activities should include an analysis of

the economic,
social and environmental impacts.

2.3 Impact analysis on the environment and health-care
Proposers of CDM projects should analyse both pre- and post-
impacts on the environment and health-care as the result of
implementing the project. Impact analysis on the environment
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and health-care should be compatible with the baseline and
conform with the relevant regulations. It should be transparent
and encourage the participation of all the stakeholders.

2.4 Regarding the participation of those concerned,
the proposed project must have passed a public hearing
comprising both the project proposer and the
agency/independent organ as well as all stakeholders to ensure
transparency.

2.5 The proposed project on the transfer of technology must
demonstrate the  type and level of technology applied to the
project. Importance will be given to considering  user
technology as well as to design technology.

Third Step: Conformity to the relevant regulations.
An official of the CDM office will participate as an adviser and monitor the process in

accordance with the type of activity under the relevant legal framework as labour law,
environmental law, construction law.

Fourth Step:  Procedure monitoring.
The purpose is to monitor the procedure is undertaken in accordance with Thai law and

in conformity to the proposed project.

Fifth Step: Project Approval.
The outcome of the project evaluation will be submitted to the CDM Committee for

approval. Should the Committee  approve the proposed project, the CDM-DNA Board will issue
with the Letter of Approval.
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The researchers are of the view that a Minister be entrusted to issue the Letter of
Approval and to authorize agencies under the Ministry of Natural Resources and Environment to
proceed in accordance with the policy of the CDM mechanism, without necessarily passing new
laws. In addition, the Minister of Natural Resources and Environment is authorized to create a
network of policy coordination with sector policy makers to ensure efficiency. Government
officials are to serve as the secretariat for documentation.



บทท่ี 1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)  ไดกอผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในทุกระบบนิเวศ

ของโลก โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษยในการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ
ปญหานี้ที่ไดรับความสนใจและหวั่นวิตกวาอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรง ทําใหเปนหนาที่เรงดวนของ
ประชาคมโลกในการรวมแกปญหา แนวทางหนึ่งคือการใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:UNFCCC) โดย
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ไดกลาวถึงขอผูกพันของกลุมประเทศในภาคผนวกที่ I (ANNEX I)  ซ่ึงเปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว รวมถึงประเทศในกลุมเศรษฐกิจเปลี่ยนผานหรือประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวัน
ออกที่เคยเปนสวนหนึ่งในประเทศรัสเซีย ซ่ึงมีพันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก
(greenhouse gases) ใหอยูในระดับเดียวกับป พ.ศ. 2533 โดยเริ่มตนในป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 2543 แต
ไมสามารถดําเนินการลดปริมาณกาซเรือนกระจกได จึงไดมีการทบทวนพันธกรณีเพื่อการบรรลุเปา
หมายของการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ซ่ึงไดจัดการประชุมสมัชชาประเทศภาคี ณ นครโตเกียว
ประเทศญี่ปุนและประเทศภาคีมีมติรับรองพิธีสารโดยกําหนดใหใชช่ือพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
และไดเพิ่มความเขมขนของพันธกรณี โดยกําหนดใหมีขอผูกพันทางกฎหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของอนุสัญญา สาระสําคัญในพิธีสารฯ คือ การกําหนดกลไกตางๆ ที่จะชวยใหประเทศที่พัฒนาแลว
สามารถดําเนินการใหบรรลุตามพันธกรณีที่กําหนดไวได โดยท่ีกลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean
Development Mechanism : CDM) เปนกลไกเดียวภายใตพิธีสารเกียวโตที่ใหประเทศพัฒนาแลว
สามารถดําเนินการรวมกับประเทศกําลังพัฒนา (NON ANNEX I) เพื่อใหเกิดการลงทุนของประเทศ
พัฒนาแลวในประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินกิจกรรมที่มีสวนรวมในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาดวย ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจให
กับประเทศที่พัฒนาแลว สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดโดยมีตนทุนในการลดที่ต่ําลง และสง
เสริมใหประเทศกําลังพัฒนา ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน

สําหรับประเทศไทยซึ่งไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เพื่อ
แสดงเจตนารมยตอประชาคมโลกในการที่จะมีสวนรวมในการแกปญหาภาวะเรือนกระจก นั้น ณ ขณะ
นี้ถือวาไดประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในขายที่ไดรับความสนใจจากประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ
ในการจะเขาดําเนินโครงการภายใตกลไก CDM เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพทั้ง
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมียุทธศาสตรและเตรียม
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ความพรอมเพื่อใหการดําเนินงานตางๆ เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและสวนรวม แมวา ณ ขณะ
นี้ประเทศไทยยังไมมีพันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก แตในอนาคตเราก็อาจจะตองมีพันธ
กรณีที่จะตองดําเนินการ  ฉะนั้นการดําเนินการตามกลไก CDM จึงถือเปนการนําเอาทางเลือกในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีอยูของประเทศไทยไปขายใหกับประเทศอื่น1 ซ่ึงแมวาจะเปนการ
นํารายไดเขาสูประเทศไดในระดับหนึ่ง แตเราก็ควรที่จะคํานึงถึงกรณีที่เราก็อาจตองมีพันธกรณีในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตและการเสียโอกาสในดานอื่นๆ หากเราเรงรีบดําเนิน
การโครงการ CDM ณ ขณะนี้ โดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ ประเด็นคําถามจึงอยูที่วาประเทศ
ไทยควรมีแนวยุทธศาสตรในการดําเนินการอยางไรที่จะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา เมื่อถึงเวลาที่เราจะ
ตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เราจะยังมีทางเลือกในการใชสิทธิในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของเราไดเองตามสิทธิที่เรามีอยู โดยไมตองซื้อสิทธิจากประเทศอื่นๆ และในการดําเนิน
โครงการ CDM โครงการนั้นจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศ ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะ
ตองมีแนวทางพื้นฐานที่จะนําไปสูการคัดเลือกโครงการ CDM ที่จะใหมีการดําเนินการในประเทศอยาง
เหมาะสมและมีกรอบกติกาที่กําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในใบรับรอง(CERs) ระหวางสิทธิของ
ภาครัฐกับสิทธิของเจาของโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทยเกิด
ประโยชนแกประเทศโดยรวมอยางแทจริง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กรอบกติกาดังกลาวจะตอง
สามารถทําใหกระบวนการในการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทยเปนกระบวนการที่เปนมาตร
ฐาน มีความโปรงใส มีกลไกในเชิงสถาบันที่สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานหรือองค
กรตางๆที่เกี่ยวของได

รายงานการศึกษาของโครงการ “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการ
ดําเนินโครงการ CDM” ซ่ึงสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการสนับสนุน
จากโครงการยุทธศาสตรฐานทรัพยากร แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและ
ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพิจารณาโครง
การ CDM ตลอดจนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยตอไป โดยใน
การนําเสนอไดแบงออกเปน 6 บท  คือ บทที่หนึ่ง เปนบทนําที่นําเสนอภาพรวมของของโครงการ CDM 
อันเปนเหตุและผลของแนวคิดในการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทย บทที่สอง ไดนําเสนอ 
ความเปนมาและสาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต ในแงของหลักการที่สําคัญในมุมมองทางดานกฎหมาย 
บทที่สาม นําเสนอในสวนของสถาบันที่เกี่ยวของภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ที่มีความสําคัญตอ
                                                          
1 ใบรับรอง (Certified Emission Reduction: CERs)  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร (CDM Executive Board) จะออกใหแกเจาของโครงการหรือองคการที่ดําเนิน
การและสามารถลดการปลดปลอยหรือการกักเก็บกาซเรือนกระจก เจาของโครงการสามารถที่จะนําสิทธิดังกลาวนี้ไปคิดเปนการลดการปลอยกาซของตนเอง
หรือนําไปขายใหกับประเทศอื่นๆ ที่จําเปนตองใชปริมาณที่ลดได เพื่อใหบรรลุตามพันธกรณีที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโต
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ความเขาใจในกระบวนการโครงการ CDM และ นําเสนอในมุมมองดานกฎหมาย ขอกําหนด และเงื่อน
ไขที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ CDM ในมิติระหวางประเทศ บทที่ส่ี เปนการนําเสนอในเรื่องของ
นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตางประเทศ ทั้งในกลุมของประเทศที่มีบทบาทใน
การผลักดันพิธีสารเกียวโตใหมีผลบังคับใชและนโยบายของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของพิธีสาร บท
ที่หา  เปนการนําเสนอยุทธศาสตรการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งดานองค
กรและหนวยงานรับผิดชอบ รวมทั้งหลักเกณฑ ขั้นตอนตางๆ ที่ควรคํานึงหากมีการทําโครงการ CDM 
และบทที่หก ไดนําเสนอบทสรุปและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ CDM ในมุมมองตางๆ ทั้ง
ทางดานกฎหมาย เศรษฐศาสตร สังคม ส่ิงแวดลอม และนโยบายที่เกี่ยวของ

1.2 วัตถุประสงค
   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ
1) เพื่อเสนอยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษายุทธศาสตรของประเทศอุตสาหกรรม และวิเคราะหบทบาทของ Desinated 

Operational Entities (DOE)เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของการวางยุทธศาสตรแกคณะทํางานกํากับการ
ดําเนินงานตามกลไก CDM

3) เพื่อทบทวนและวิเคราะหกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ CDM ที่มีอยูใน
ประเทศในปจจุบัน

4) เพื่อเสนอแนวทางเบื้องตนในการกําหนดหลักกฎหมายที่เหมาะสมในการพิจารณาโครง
การ CDM ของประเทศไทยแกคณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไก CDM

5) เพื่อสรางศักยภาพดานความรูเกี่ยวกับ CDM แกผูเกี่ยวของดานการเจรจาของประเทศไทย
และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย

6) เพื่อนําเอาผลการศึกษาจากขอ 1-4 มากําหนดโจทยวิจัยที่เกี่ยวกับกลไก CDM ในระยะตอ
ไป

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ CDM ทั้งสวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสราง

เครือขายความรูเกี่ยวกับ CDM ของประเทศ
2) สํารวจและรวบรวมขอมูลดานการศึกษาเกี่ยวกับการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ

ไทย เพื่อวิเคราะหความชัดเจนในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยที่ 
ไดเคยมีการทําการศึกษาไวแลว วามีการศึกษาในแงมุมใดบางและมีมากนอยเพียงใด เชน ดานเทคนิค 
ดานนโยบาย ดานกฎหมาย เปนตน
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3) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแกไข ในการ 
เตรียมการในการดําเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

4) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมการของประเทศอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกลไก
การพัฒนาที่สะอาด

1.4 รูปแบบการดําเนินการ
1) การรวบรวมขอมูลที่มีอยูโดยการสํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ การคนหาใน web site และ การ 

ใชแหลงขอมูลจากสถานทูตตางๆ โดยการสัมภาษณ
2) การจัด Forum เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูของนักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนภาคเอก

ชนตางๆที่เกี่ยวของ และการประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการระดมสมอง
เพื่อหาโจทยวิจัยในการศึกษาระยะตอไป

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการคัดเลือกโครงการ CDM และทาทีของประเทศไทยใน

ฐานะภาคีอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต
2) เครือขายความรูเกี่ยวกับ CDM ทั้งในสวนหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตและประเด็นการวิจัยของกลไกการพัฒนาที่สะอาดใน

ประเทศไทย
4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมการดานกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวของ (Institutional and 

regulatory design) เพื่อใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดโดยอยางเปนประโยชน
กับประเทศไทย

5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธและกรอบเวลาสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1.6 สรุปผลการดําเนินการ
 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความ
คิดเห็นในเรื่องของ CDM ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และหนวย
งานจากตางประเทศ สามารถสรุปผลกิจกรรม (รายละเอียดอยูในภาคผนวก )ไดดังนี้คือ
1. การสัมมนาเรื่อง “กลไกการพัฒนาที่สะอาด : ประสบการณและการเตรียมการของประเทศกําลัง

พัฒนา”  
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ณ หองนราธิป กระทรวงการตางประเทศ
จํานวนผูเขารวม 41 คน

2. การสัมมนาเรื่อง “จับกระแสการประชุมอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(COP 9)”

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 ณ หอง 605 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  จํานวนผูเขารวม 27 คน

3. การสัมมนาเรื่อง “Prospects for CDM in Thailand: The International Cooperation”
วันที่ 25 มีนาคม 2547 ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ  จํานวนผูเขารวม 47 คน

4. เสวนาโตะกลม “ขอเสนอแนวทางและเกณฑการพิจารณาโครงการ CDM ของประเทศไทย” ตอ
ภาครัฐ

วันที่ 22 เมษายน 2547 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  จํานวนผูเขารวม 14 คน

5. เสวนาโตะกลม “ขอเสนอแนวทางและเกณฑการพิจารณาโครงการ CDM ของประเทศไทย” ตอ
ภาคเอกชน

วันที่ 22 เมษายน 2547 ณ  หองประชุมสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จํานวนผูเขารวม 13 คน

6. การสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการดําเนินโครงการ CDM”
วันที่  7  กรกฎาคม  2547   ณ  หองแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด จํานวนผูเขารวม 92 คน
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บทท่ี 2
ความเปนมาและสาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต

บทนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับพิธีสารเกียวโต ทั้งในสวนของวัตถุประสงค  
กลไกและหลักการสําคัญตางๆ ที่อยูภายใตพิธีสารฯ  รวมทั้งมุมมองของการวิเคราะหในดานกฎหมายที่
สําคัญ เพื่อใหเกิดความเขาใจในดานกระบวนการ และการตีความที่ถูกตองในการดําเนินการตามพันธ
กรณีของพิธีสารเกียวโต

2.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations 
Framework on Climate Change – UNFCCC)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดรับการรับรองจากที่ประชุม
สุดยอดวาดวยการพัฒนาและสิ่งแวดลอม (The United Nations Conference on Environment and 
Development – UNCED) เมื่อป พ.ศ. 2535 ณ นคร ริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศไทยไดให
สัตยาบันเพื่อเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ ดังกลาวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ยังผลใหประเทศไทยมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอกภาคผนวก 1 (non Annex I Party)

จุดประสงคหลักของอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนัน้ระบุไว
ในมาตรา 2 คือ “การรักษาความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมแทรกแซง
อยางเปนอันตรายตอระบบสภาพภูมิอากาศของมนุษย” ทั้งนี้ “การรักษาระดับดังกลาวตองกระทําภาย
ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเพียงพอใหระบบนิเวศนปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และตอง
มิทําใหการผลิตอาหารไดรับการกระทบกระเทือน และตองอํานวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจยังดําเนินตอ
ไปไดอยางยั่งยืน” 2

                                                          
 2 มาตรา 2 ของอนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุวา “The ultimate
objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to
achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilisation of greenhouse gas
concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic inference with the climate
system. Such a level should be achieve within a time frame sufficient to allow ecosystems to adopt naturally to
climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a
sustainable manner”.
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ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จึงมีพันธกรณีรวมกับประเทศภาคีอ่ืนๆ ในการ
รวมดําเนินการเพื่อรักษาระดับความเขนขนของกาซเรือนกระจกโดยดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังที่ระบุไวใน
อนุสัญญาฯ นี้

อนุสัญญาฯ ไดระบุถึงหลักกฎหมายสําคัญ 3 ประการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการปกปอง
ส่ิงแวดลอมไวในมาตรา 2 กลาวคือ

(1) หลัก “ความรบัผิดชอบรวมแตแตกตางกนั” (common but differentiated responsibilities)
(2) หลักปลอดภัยไวกอน (precautionary principle) และ
(3) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  (sustainable development)

แตในที่นี้จะขอกลาวแตหลักกฎหมายแรกเทานั้น เนื่องดวยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) หลัก 
“ความรับผิดชอบรวมแตแตกตางกัน” มีการอางถึงในพิธีสารเกียวโตในหลายขอบทแมจะมิไดมีการอาง
ถึงไวอยางชัดแจงก็ตาม (2) หลักกฎหมายนี้สะทอนความตองการของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศ
ไทย ซ่ึงประสงคจะรวมรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแตยังมีขอจํากัดในการกระทําดัง
กลาว ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองทําความเขาใจหลักกฎหมายนี้โดยละเอียด

หลัก “ความรับผิดชอบรวมแตแตกตางกัน” หรือ common but differentiated responsibilities 
หมายถึง หลักท่ีกําหนดใหประเทศตางๆ มีความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาสภาพแวดลอมของโลก 
แตมีระดับในความรับผิดชอบแตกตางกัน เนื่องจาก ประเทศตางๆ มีความแตกตางกันทั้งในแงของ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม และแตละประเทศมีอัตราการทําลายช้ันบรรยากาศและปลอยกาซเรือน
กระจกในระดับมากนอยตางกัน ดังนั้น ระดับในความรับผิดชอบจึงควรสะทอนและสอดคลองกับขอ
เท็จจริงดังกลาวดวย อนุสัญญาฯ นี้ จึงระบุ “หลักความรับผิดชอบรวมแตแตกตางกัน” ไว เพื่อกําหนด
ใหประเทศที่กอมลภาวะทางสภาพแวดลอมหรือปลอยกาซเรือนกระจกนอยหรือมีศักยภาพในการผลิต
กาซเรือนกระจกต่ํากวาประเทศอื่น มีสัดสวนรับผิดชอบนอยกวาประเทศพัฒนาแลวที่ปลอยกาซเรือน
กระจกในอัตราสูงหรือมีศักยภาพในดานอื่นๆ สูงกวา เปนตน

หลัก common but differentiated responsibilities ไดมีการระบุไวชัดเจนเปนครั้งแรกใน
ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration)3 ซ่ึงไดรับการรับรองที่ที่ประชุม UNCED เมื่อป พ.ศ. 2535  ณ นคร ริโอ
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล และมาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ ก็ไดมีการระบุถึงหลักกฎหมายดังกลาวนี้ไว

                                                          
3 Principle 7 ระบุวา “States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the
health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the different contributions to global environmental
degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the
responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their
societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.
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อยางชัดเจนเพื่อใหประเทศตางๆ รวมมือกันแกปญหาโลกรอนในสัดสวนที่เปนธรรม โดยกําหนดให
ประเทศพัฒนาแลวมีพันธกรณีและมีสวนในการแกไขปญหาดังกลาวมากกวาประเทศกําลังพัฒนา      
ซ่ึงเห็นไดจากการที่มาตรา 4 ระบุใหประเทศพัฒนาแลวและประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 มีพันธกรณีที่
จะรักษาระดับความเขมขนของกาซเรือนกระจกใหอยูที่ระดับปฐาน นั่นคือระดับที่วัดไดในป พ.ศ. 2533  
ซ่ึงถือเปนระดับเกณฑเปาหมายของอนุสัญญาฯ นี้4

อยางไรก็ดี เมื่อป พ.ศ. 2538 ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties – 
COP) สมัยที่ 1 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ประเทศภาคีไดหารือและลงความเห็นวา มาตรการ
ตางๆ ที่ระบุไวในมาตรา 4 ของอนุสัญญาฯ ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้ง พันธกรณีที่ประเทศ
พัฒนาแลวใหไวยังไมไดรับการอนุวัติอยางเปนรูปธรรม การทําลายช้ันบรรยากาศยังคงมีอยูตอเนื่อง 
ปริมาณกาซเรือนกระจกยังคงถูกปลอยอยูในระดับสูงและไมมีทาทีที่ระดับกาซเรือนกระจกจะลดลงไป
อยูที่ระดับ ณ ปฐาน นั่นคือ ระดับที่วัดไดในป พ.ศ. 2533  ที่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ จึงลงความ
เห็นวา มีความจําเปนที่จะตองมีการวางมาตรการที่เขมแข็งกวาเพื่อบรรลุเปาหมายในการรักษาความเขม
ขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมแทรกแซงอยางเปนอันตรายตอระบบสภาพ
ภูมิอากาศของมนุษย ดังที่ระบุไวในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฯ ที่ประชุมดังกลาวจึงใหการรับรอง Berlin 
Mandate5 ซ่ึงระบุใหมีการรางพิธีสารขึ้นเพื่อกําหนดพันธกรณีและนโยบายสําหรับประเทศที่อยูในภาค
ผนวก 1 พรอมทั้งใหมีการกําหนดคาการปลอยและการกําจัดกาซเรือนกระจกที่   แนนอนและใหมีการ
กําหนดระยะเวลาเปาหมายไวดวย

เปนที่นาสังเกตวา พิธีสารดังกลาวไมประสงคจะสรางพันธกรณีใหมใหกับประเทศกําลังพัฒนา 
อยางไรก็ดี  ประเทศไทยจําเปนจะตองทําความเขาใจกับพิธีสารเกียวโตดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
(1) ประเทศไทยเปนภาคีพิธีสารตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545  ดังนั้น จึงมีพันธกรณีในการอนุวัติ
หลักการของพธีิสารนีใ้นอนาคต (2) ขณะนี ้พธีิสารดงักลาวมภีาคแีลวทัง้สิน้ 125 ประเทศ และอตัรารวมของ
ระดับการปลอยกาซเรือนกระจกอยูที่ 44.2% (ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547) และประเทศรัสเซียซ่ึงมี
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกอยูรอยละ 17.4 ประกาศจะเขารวมลงนามใหสัตยาบันเปนประเทศที่ 
126 จึงเปนที่ชัดเจนวาพิธีสารจะมีผลบังคับใช6 และ (3) เมื่อพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใช มาตรการ
ใหมๆ ที่ระบุไวในพิธีสารที่เกี่ยวของกับการรักษาระดับกาซเรือนกระจก โดยอาศัยความรวมมือจาก
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีผลบังคับใชเชนกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยควรทําความเขาใจ

                                                          
4 มาตรา 3 ของพิธีสารเกียวโต
5 Decision 1/CP.1 (1995) UN. Doc. FCCC/CP/1995/7/Add.1
6 โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากรัสเซียเขาเปนภาคี พิธีสารเกียวโต
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มาตรการตางๆ เหลานี้ เพื่อเตรียมตัวและวางมาตรการที่จําเปนรองรับ เพื่อใหมีความพรอมในการที่จะ
รักษาและแสวงผลประโยชนในสวนที่ควรไดรับไดอยางเหมาะสม

2.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol to the UNFCCC)7

การรางพธีิสารทีก่ลาวไวในใน Berlin Mandate ใชเวลาถงึ 2 ป ทีป่ระชมุประเทศภาคอีนสัุญญาฯ 
สมัยที่ 3 (COP 3) จึงไดรับรองพิธีสารเกียวโต เมื่อป พ.ศ. 2540 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน

พิธีสารประกอบดวย 28 มาตรา และ 2 ภาคผนวก ในบทนําของพิธีสารกลาวไวชัดเจนถึงความ
สัมพันธระหวางอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารฉบับนี้ โดยพิธีสารยึดถือ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ดังกลาวดังที่ระบุไวในมาตรา 2 เปนสําคัญ รวมทั้งยังไดอางถึงหลัก
กฎหมายที่ระบุไวในมาตรา 3 ของอนุสัญญาฯ ซ่ึงหมายถึงหลัก common but differentiated 
responsibilities วา พิธีสารนี้ไดรับการชี้นํา (being guided) โดยหลักนี้นั่นเอง

พิธีสารเกียวโตใชคําวา “shall” เพื่อกอใหเกิดพันธกรณีที่ประเทศภาคีโดยเฉพาะประเทศพัฒนา
แลวที่อยูในภาคผนวก 1 มีหนาที่ในการอนุวัติหลักเกณฑที่ไดตกลงกันไวในพิธีสารฯ เพื่อใหการบรรลุ
ซ่ึงเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ดี 
การที่ประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการเปนภาคีพิธีสารฯ นั้น    
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเขาใจขอบทของพิธีสารฯ วา มีมาตรการใดที่ไทยจะสามารถหาและ
ใชประโยชนไดอยางไรบาง หัวขอตอไปจึงจะไดกลาวถึงสาระสําคัญของพิธีสารเกียวโต และในสวน
ของมาตรการตางๆ ที่เปนประโยชนแกไทยจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป

นอกจากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา ในบทนําของพิธีสารเกียวโตไดเนนย้ําความสําคัญของการ
บรรลุซ่ึงวัตถุประสงคตามมาตรา 2 ของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือ “การ
รักษาความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมแทรกแซงอยางเปนอันตรายตอ
ระบบสภาพภูมิอากาศของมนุษย” โดยในพิธีสารฯ นี้ย้ําความสําคัญของการที่ประเทศในภาคผนวก 1 
วาตองเปนผูนําในการแกไขปญหาโลกรอน ซ่ึงสังเกตไดจากขอบทตางๆ ในพิธีสารมุงหวังจะสราง
ภาระแกประเทศเหลานี้มากกวาประเทศกําลังพัฒนา

มาตราที่สําคัญของ พิธีสารฯ ที่ระบุถึงพันธกรณีที่สําคัญของประเทศที่อยูในภาคผนวก 1        
ไดแก

- มาตรา 2 ซ่ึงวางกฎเกณฑใหประเทศดังกลาวอนุวัติและ/หรือขยายนโยบายในประเทศเพื่อการ
ปกปองและความกาวหนาในการกําจัดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใน
พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) โดยใหคํานึงถึงสถานการณภายในประเทศ พันธกรณีที่มีอยู
                                                          
7 UN Doc. FCCC/CP/1997/7. Part V.
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ภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ การสนับสนุนการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
รวมทั้งการถางปาและการปลูกปาดวย8

นอกจากนี้ มาตรา 2 (b) ของพิธีสารฯ ไดวางกฎเกณฑสําหรับประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 รวม
มือโดยผานการแลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูลตอกันเพื่อประโยชนในการสรางนโยบายและ
กระบวนการตางๆ 9  มาตรา 2 (2) กําหนดใหประเทศในภาคผนวก 1 ตองจํากัดและลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน การบิน และการขนสงน้ํามันทางเรือ10

เปนตน  มาตรา 2 (3) ยังกําหนดใหประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 อนุวัตินโยบายและกระบวนการใน
ความหมายของมาตรานี้เพื่อกอใหเกิดผลทางลบนอยที่สุดตอการคาระหวางประเทศ และทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่จะเกิดกับประเทศกําลังพัฒนา และประเทศอื่นๆ ที่ระบุใน
มาตรา 4 วรรค 8 และ 911

- มาตรา 3 ระบุไวชัดเจนใหประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 มีพันธกรณีในการทําใหแนใจวาการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของตนจะไมเกินกวาระดับที่กําหนดไวในภาคผนวก B (Annex B) แต         ทั้ง
หมดนี้ตองทําเพื่อใหบรรลุซ่ึงเปาหมายในการลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมอยางนอยรอย
ละ 5 ของระดับปฐาน นั่นคือ ระดับที่วัดเมื่อป พ.ศ. 2533 ระหวางป พ.ศ. 2551-2555 ไมวาประเทศนั้นๆ 
จะกระทําเพียงลําพังหรือโดยรวมกับประเทศอื่น

- มาตรา 25 ไดกําหนดเงื่อนไขในการมีผลบังคับใชของพิธีสารเกียวโตไว โดยระบุใหมีประเทศ
ที่เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนภาคีพิธีสารฯ ไมนอยกวา 55 ประเทศ 
และตองมีผลรวมของระดับการปลอยกาซของประเทศภาคีซ่ึงรวมถึงประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ใหไม
นอยกวารอยละ 55 ของระดับปฐาน นั่นคือระดับที่วัดไดในปพ.ศ. 2533 เงื่อนไข  ดังกลาวไดสรางความ
กดดันพรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมโลกใหกับประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ซ่ึงสวนใหญเปน
ประเทศพัฒนาแลว ในการเขาเปนภาคีพิธีสารฯ และปฎิบัติตามพันธกรณีนี้

อยางไรก็ดี ขณะนี้ พิธีสารฯ มีประเทศภาคีแลว 125 ประเทศ แตผลรวมของระดับการปลอย
กาซเรือนกระจกยังคงอยูที่รอยละ 44.212 จึงเปนที่สังเกตไดวา มีเพียงเงื่อนไขประการแรกของการใหพิธี
สารฯ มีผลบังคับใชเทานั้นที่เปนผลสําเร็จ หากแตยังคงตองอาศัยประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูง 

                                                          
8 มาตรา 2 (a) (ii)
9 มาตรา 2 (b)
10 มาตรา 2 (2)
11 มาตรานี้กลาวถึงประเทศที่มีความตองการเฉพาะ เชน ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก เปนตน
12 ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งไดรับการปรับปรุงจากสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการเปลีย่น
แปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ขณะนีร้บัผดิชอบขอมลูของพธิสีารเกยีวโตดวย ขอมลูลาสดุตรวจสอบไดที ่www.unfccc.int
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เชน สหรัฐอเมริกา หรือรัสเซีย ซ่ึงลงนามแลวไดเขาเปนภาคีโดยการใหสัตยาบัน (ratification)  จึงจะทํา
ใหผลรวมของระดับการปลอยกาซเรือนกระจกนั้นมากกวารอยละ 55 ตามที่กําหนดไวในมาตรานี้  ขณะ
นี้การปลอยกาซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกานั้นอยูที่รอยละ  36.113 และรัสเซียปลอยกาซเรือนกระจก
อยูที่รอยละ 17.414 เปนที่นาสังเกตคือ สหรัฐอเมริกานั้นมีทาทีที่ชัดเจนวา จะไมเขาเปนภาคีพิธีสารฯ 
อยางแนนอน ในขณะที่รัสเซียไดประกาศโดยสภาแลววาจะใหสัตยาบันแกพิธีสารฯ ดังนั้นพิธีสารเกียว
โตจึงนาจะมีผลบังคับใชในอีกไมนานนี้

2.2.1 มาตรการรวมในการลดกาซเรือนกระจกระหวางประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 และ
ประเทศนอกภาคผนวก 1 ของพิธีสารเกียวโต

ดังไดกลาวไปแลววา พิธีสารเกียวโตนั้นเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหมีความเปนรูปธรรมยิ่ง
ขึ้น ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งปลอยกาซ
เรือนกระจกในสัดสวนที่สูงนี้จึงถูกผูกมัดใหดําเนินการอยางเขมแข็งเพื่อลดระดับการปลอยกาซเรือน
กระจกของตนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ประเทศสวนใหญที่อยูในภาคผนวก 1 นั้น
เปนประเทศพัฒนาแลวหรือเปนประเทศอุตสาหกรรมไมสามารถลดกําลังการผลิตของตนลงได เนื่อง
จากอาจจะสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของโลกอยางรุนแรง ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอก
ภาคผนวก 1 นั้น แมจะยังคงกดดันใหประเทศอุตสาหกรรมเหลานั้นลดหรือรักษาระดับการปลอยกาซ
เรือนกระจกใหอยูในระดับที่กําหนด ประเทศนอกภาคผนวก 1 กลุมนี้ยังตองการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ตนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ การถายโอนความรูความสามารถ การกระจายเงินทุน และการเรียนนรูเทคโนโลยี
ใหมๆ ยังเปนที่ตองการของประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้  พิธีสารเกียวโตจึงเสนอมาตรการใหม ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการและเอื้อประโยชนแกประเทศทั้งสองฝาย (win-win situation) นั่นคือ ชวยให
ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 สามารถลดหรือควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามพันธกรณีที่มีอยู 
และในขณะเดียวกันก็สามารถสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอกภาค
ผนวก 1 ดวย

พิธีสารไดกําหนดมาตรการที่ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 และประเทศกําลังพัฒนาประเทศที่
อยูนอกภาคผนวก 1 สามารถรวมกนัปฏบิตัเิพือ่ใหบรรลุซ่ึงวตัถุประสงคของอนสัุญญาฯ และพธีิสารฯ ไว 3 
ประการ ดังนี้

1) การรวมผลการปลอยกาซเรือนกระจก (aggregation of the combined emissions)

                                                          
13 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
14 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
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ตามมาตรา 4 ของพิธีสารฯ ไดวางกฎเกณฑใหประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ตั้งแต 2 ประเทศขึ้น
ไปสามารถตกลงรวมกันในการที่จะรวมอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกกันแบงสัดสวนเพื่อใหบรรลุ
ซ่ึงพันธกรณีของตน ตัวอยางเชน ประเทศในกลุมอาเซียนอาจมีขอตกลงรวมกันวา จะรวมคาหรืออัตรา
การปลอยกาซของแตละประเทศไวในนามของกลุม ซ่ึงการปลอยกาซของประเทศหนึ่งอาจสูงกวาระดับ
ที่ไดรับอนุญาต แตหากอัตราการปลอยกาซรวมของทั้งกลุมไมสูงไปกวาอัตราของทุกประเทศรวมกัน ก็
ถือวาทุกประเทศบรรลุพันธกรณีของตนแลว  วิธีการนี้ไดคิดคนขึ้นเพื่อเอื้อประโยชนแกกลุมสหภาพยุ
โรป ซ่ึงมีสมาชิกที่เปนทั้งประเทศพัฒนาแลวที่ปลอยกาซเรือนกระจกในอัตราสูงและประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกคอนขางต่ํา ถึงแมวาวิธีการนี้จะมิไดกําหนดใหประเทศที่
ปลอยกาซในอัตราสูงอยูแลวลดการปลอยลง แตอยางนอยก็ชวยใหประเทศในกลุมทั้งหมดปฏิบัติตาม
พันธกรณีของตนได

2) คารบอนเครดิต (carbon credit)
มาตรา 6 ของพิธีสารเกียวโตเปดโอกาสใหประเทศที่สนใจสามารถโอน หรือไดมาซึ่ง carbon 

credit เพือ่วตัถุประสงคในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามพนัธกรณทีีม่ตีามมาตรา 3 ของพธีิสารฯ 
โดยการได carbon credit สามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การถายโอนเทคโนโลยี การสนับสนุนการ
โครงการอนุรักษปาไม เปนตน ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการเหลานี้เพื่อใหได carbon credit มีเงื่อนไข
บางประการ เชน โครงการเหลานัน้ตองไดรับความเหน็ชอบจากประเทศภาคทีีเ่กีย่วของ15 ทัง้นี ้ พธีิสารฯ
เรียกรองใหที่ประชุมประเทศภาคีของพิธีสารฯ (Conference of the Parties – COP) รางกรอบการดําเนิน
การในการอนุวัติการมาตรานี้ตอไปดวย16

3) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM)

                                                          
15 มาตรา 6 (1) (a)
16 มาตรา 6 (2)
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มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโตไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา วัตถุประสงคของกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) นี้ คือ เพื่อชวยใหประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอกภาค
ผนวก 1 สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และขณะเดียวกันเพื่อชวยใหประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 
สามารถบรรลุตามพันธกรณีของตนตามมาตรา 3 ของพิธีสารฯ ในการลดและควบคุมการปลอยกาซ
เรือนกระจก17

มาตรา 12 คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนาที่อยูนอกภาคผนวก 1 ในการ
รักษาระดับการปลอยกาซเรือนกระจกตามพิธีสารเกียวโต การดําเนินการ CDM นั้นมีลักษณะเชนเดยีว
กบัโครงการรวมระหวางประเทศอืน่ๆ แตการทาํ CDM นีอ้นญุาตใหประเทศทีอ่ยูในภาคผนวก 1 บรรลุ
พันธกรณีของตนโดยการใหการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
นอกภาคผนวก 1 และนํามาสูการลดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปน”รูปธรรม วัดได และให
ประโยชนระยะยาว”18

จึงเห็นไดวา วิธีการ CDM ตามมาตรา 12 นั้นสรางโอกาสเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ
พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนในพิธีสาร ประเทศพัฒนาแลว
สามารถเลือกดําเนินโครงการ CDM กับประเทศกําลังพัฒนาใดก็ได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจ
เลือกดําเนินโครงการ CDM กับประเทศในกลุมลาตินอเมริกา หรือประเทศหมูเกาะแอตแลนติก เนื่อง
จากประเทศเหลานี้มีปริมาณการปลอยกาซในอัตราต่ํา และมีภูมิศาสตรอยูใกลเคียงกัน อยางไรก็ดี ขณะ
นี้ มีประเทศในแถบยุโรปรวมทําโครงการ CDM กับประเทศในทวีปลาตินอเมริกา19 เอเชียตะวันออก
เฉียงใตและประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศแมจะมีที่ตั้ งอยูห างกันไกลมาก  อาจเปน  

                                                          
17 มาตรา 12 (2)
18 มาตรา 12 (5) (b)
19 เมื่อ 21 มีนาคม 2547 ประเทศเนเธอรแลนดไดทําบันทึกความเขาใจกับประเทศเม็กซิโก เพื่อความรวมมือระยะยาว
ในการลดกาซเรือนกระจกโดยวิธีการ CDM (Memorandum of Understanding for long-term cooperation on CDM
with Mexico)

นอกจากนี้ เยอรมนีไดทาบทามเม็กซิโกเพื่อรวมดําเนินโครงการ CDM ในชั้นนี้ มีการเนนความตองการของ
เมก็ซโิกในเลอืกการดาํเนนิโครงการทีจ่ะสงผลตอการขจดัความยากจนและสงเสรมิการใชพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้  จะ
ไดรับการสนับสนุนจาก The German Bank for Reconstruction (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) โปรดดู
Centro de Capacitación de la Secretaría de Energía, “Workshop on Clean Development Mechanism (CDM) and Its
Possible Contribution to Sustainable Energy Policy” ค.ศ. 2004 หนา 4 และ 5
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เพราะการดําเนินโครงการ CDM อยูบนพื้นฐานของความสมัครใจของประเทศที่เขารวม20 และที่สําคัญ
ไมมีขอจํากัดตาง ๆ  เชน

- ประเทศที่ตกลงกันไมจําเปนตองเปนประเทศที่อยูในกลุมเดียวกัน ดังเชนที่ปรากฏใน (1) การ
รวมผลการปลอยกาซเรือนกระจก ซ่ึงมุงเนนความรวมมือของประเทศในกลุมภูมิภาคเดียวกัน

-ขอไดเปรียบของการดําเนินโครงการ CDM ที่มีเหนือการซื้อขายอัตราการปลอยกาซเรือน
กระจก (emissions trading) คือ มุงเนนใหเกิดความรวมมือในลักษณะ win-win situation เพราะการซื้อ
ขาย emission trading นั้นคงไดประโยชนแตในทางเศรษฐกิจเทานั้น

นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ CDM นั้นประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงอาจรวมถึงเปาหมายเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมของโลกในระยะยาว การ
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนหรือการขจัดความยากจนดวย21 จึงทําใหการดําเนินโครงการ CDM 
ไดรับความสนใจอยางมากจากประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา อีกทั้ง เปาหมายเหลานั้นยัง
สอดรับกับกระแสความเห็นของประชาคมโลกในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งที่สะทอน
อยูในกฎหมายระหวางประเทศดวย ดังเห็นไดจากผลการประชุมสหประชาชาติเมื่อป พ.ศ. 2543 หรือ 
Millennium Summit ที่รับรองเปาหมายแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) 
เพื่อเปนเปาหมายใหมแหงการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และผลของการประชุม World Summit on 
Sustainable Development (WSSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 ที่เนนย้ําความจําเปนในการรักษาสภาพแวดลอม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกดวย

อยางไรก็ดี กลไก CDM เปนผลมาจากการซื้อขายใบอนุญาตในการปลอยมลพิษ (tradable 
permit) ซ่ึงถือไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม ที่มีแนวคิดในการใช
ระบบตลาดในการทําใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลไกทาง
การตลาดนี้ทําใหกาซเรือนกระจกเปรียบเสมือนสินคาชนิดหนึ่ง ซ่ึงในกรณีนี้สินคาที่ซ้ือขายก็คือ
ปริมาณกาซที่ลดได ดังนั้นในสวนการจัดการในระดับสากลในกลไก CDM ที่มีการดําเนินการผาน
ระบบตลาดซื้อขายสินคา แนวทางสวนหนึ่งในระบบการซื้อขายจะตองอาศัยระบบการเจรจาตอรองเพื่อ 

                                                          
20 มาตรา 12 (5) (a)
21 เยอรมนีไดทาบทามเม็กซิโกเพื่อรวมดําเนินโครงการ CDM ในชั้นนี้ มีการเนนความตองการของเม็กซิโกในเลือก
การดําเนินโครงการที่จะสงผลตอการขจัดความยากจนและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้จะไดรับ
การสนับสนุนจาก The German Bank for Reconstruction (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) โปรดดู Centro de
Capacitación de la Secretaría de Energía, “Workshop on Clean Development Mechanism (CDM) and Its Possible
Contribution to Sustainable Energy Policy” ค.ศ. 2004 หนา 4 และ 5
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รักษาผลประโยชนของแตละประเทศทั่วโลก ทั้งในสวนดานราคาคารบอนเครดิต และประโยชน
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาใหอยูในเงื่อนไขตางๆ ของการไดมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน  หากจะวิเคราะห
ในแนวทางของกลไก CDM ดังกลาว คณะนักวิจัยตั้งขอสังเกตวากลไกนี้ยังมีจุดออน กลาวคือ กลไก 
CDM กลับเปนกลไกที่ลดแรงจูงใจสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ในการรวมกันลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ทั้งที่สามารถทําไดในตนทุนที่ต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้เกิดจากสองสาเหตุคือ สาเหตุ
แรกคือการขาดแรงจูงใจในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกดวยตนเองของกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา โดยไมผานการทําโครงการ CDM กับประเทศที่พัฒนาแลว (unilateral)  เพราะหากกระทําเชน
นั้น จะเปนการเรงใหประเทศกําลังพัฒนาเหลานั้น ตองมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ซ่ึงเปนผลเสียตอการเจรจา และสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ในอนาคตขางหนาประเทศกําลังพัฒนา นี้ก็
อาจตองมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จึงเปนเหตุใหไมตองการทําโครงการ 
CDM ในปจจุบันมากนัก เพื่อสําหรับเก็บไวเปนทางเลือกในอนาคตเมื่อประเทศของตนตองมีพันธกรณี

ดังนั้น ทางออกหนึ่ง ที่ควรพิจารณา เพื่อเปนทางเลือกรวมกับกลไก CDM คือ นอกเหนือจาก
การคาขายเครดิต ซ่ึงจะเปนการจํากัดปริมาณการลดของกาซเรือนกระจกนั้น หากสามารถจะมีแนวทาง
อ่ืน อาทิเชน การใชมาตรการทางภาษี (CO2 tax) เขารวม โดยจัดเก็บภาษีจากประเทศที่พัฒนาแลวที่
ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณสูง แลวนําเงินที่ไดมาจัดตั้งกองทุนระหวางประเทศเพื่อชวยอุดหนุน
ใหประเทศกําลังพัฒนา ชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจแกกลุมประเทศกําลัง
พัฒนา โดยสามารถไดทางเลือกอื่น ในการรวมลดปริมาณกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการคา
ขายเครดิตในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ที่เนนการคาการลงทุนมากกวาการแกปญหากาซเรือน
กระจก

อนึ่ง พิธีสารเกียวโตกําหนดขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ CDM ไวในมาตรา 12 ดังนี้
(1) ประเทศกําลังพัฒนาตองไดรับประโยชนจากโครงการ CDM ซ่ึงเปนประเด็นที่มีความ

สําคัญที่สุดของประเทศไทย
(2) ใหมีการรับรองระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ผูกพัน   

ที่จะตองลด หรือ Certified Emission Reduction (CERs)
(3) ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 ที่ประสงคจะดําเนินโครงการ CDM รวมกับประเทศนอก

ภาคผนวก 1 ตองชวยเหลือดานการเงินกับประเทศนั้น ๆ22 โดยเฉพาะในสวนตนทุนของการปรับตัว 
(costs of adaptation) ตอผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ23

                                                          
22 มาตรา 12 (6)
23 มาตรา 12 (8)
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(4) เมื่อโครงการ CDM ดําเนินการแลว ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 อาจนําระดับกาซเรือน
กระจกที่ลดลง หรือ CERs มาหักลบออกจากระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่ตนผูกพันที่จะตองทําให
สําเร็จ ซ่ึงเปนไปตามพันธกรณีในมาตรา 3 ของพิธีสาร ฯ

(5) พิธีสารเกียวโตระบุให COP (ซ่ึงทําหนาที่เปนที่ประชุมประเทศภาคี - COP serving as 
the meeting of the Parties (MOP)) หรือ COP-MOP ทําหนาที่สําคัญหลายประการ อาทิ เชน

- การดําเนินโครงการ CDM ตองอยูภายใตอํานาจและคําแนะนําของ COP-MOP และ
ตองไดรับการกํากับดูแล (to be supervised) โดยคณะกรรมการบริหาร CDM (Executive Board of the 
Clean Development Mechanism) ดวย

- COP – MOP ตองประชุมเพื่อกําหนดออกรูปแบบและกระบวนการทางปฏิบัติ
สําหรับ CDM เพื่อใหแนใจวา จะเปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได โดยใหมีการ       
ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของโครงการอยางเปนอิสระดวย
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บทท่ี 3
กรอบของการดําเนินการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด

การเตรียมความพรอมหากจะมีการดําเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ส่ิงจําเปนอยาง
หนึ่งที่สําคัญคือการเขาใจกรอบขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตลอดจนบทบาทของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยว
ของภายใต CDM ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับโครงการ CDM โดยเนื้อหาใน
บทนี้ ไดมีการรวบรวมรายละเอียดทั้งในดานหนาที่และบทบาทของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของภายใตกล
ไกการพัฒนาที่สะอาด  กฎหมายขอกําหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ CDM ในมิติ
ระหวางประเทศ

3.1 สถาบันท่ีเก่ียวของภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด
 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations
Framework on Climate Change UNFCCC) 24เกิดขึ้นจาก ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไดเห็นชอบให
มีการเจรจาจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดตั้งคณะ
กรรมการเพื่อการเจรจาระหวางรัฐบาล (Intergovernment Negotiating Committee) เพื่อดําเนินการใหมี
การจัดทํารางอนุสัญญาฯ และไดเปดใหมีการลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ในการประชุมสหประชาชาติวา
ดวยการสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา และอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซ่ึงมี
เปาหมายสูงสุดเพื่อรักษาควบคุมระดับการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกใหอยูในระดับที่ไมไปรบ
กวนระบบภูมิอากาศ  โดยอนุสัญญาฯ ไดกําหนดองคกรตางๆ ขึ้นมา    เพื่อเปนสถาบันรองรับการอนุ
วัติใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของอนุสัญญาฯ  ดังนี้

                                                          
24 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, คว
สภาพภูมิอากาศ
UNFCCC
P

 ภาพที่ 3. 1 แสดงโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาฯ
IPCC
ามรูเบื้องตนเกี่ยว
CO
SBSTA
 SBI
กับอนุสัญญาสห
GEF
ประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
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3.1.1 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา (Conference of the Paties, COP)
ซ่ึงถือเปนองคกรสูงสุดของอนุสัญญาฯ ที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีจะประชุมปละครั้ง เพื่อ

ทบทวนความกาวหนาของอนุสัญญาฯ และทําหนาที่ดูแลใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหนาที่ชัดเจนตามรายละเอียดคือ

- ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ และมติที่ประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาฯ เปนระยะ

- ประเมิน ตรวจสอบ การอนุวัติตามพันธกรณีของประเทศภาคีอนุสัญญาเปนระยะ
-  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูขาวสารระหวางประเทศภาคีอนุสัญญาฯ เปนไปไดโดย

สะดวก
- จัดตั้งองคกรยอย คือ องคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA) และองคกรยอยเพื่อการอนุวัติ 
(Subsidiary Body for Implementation, SBI)

- กําหนดองคกรที่ทําหนาที่เปนกลไกทางการเงิน คือ กองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global 
Environment Facility, GEF)

-  จัดตั้งองคกรเพิ่มเติมตามความจําเปน
นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดกลไกทางการเงิน คือ กองทุนสิ่งแวดลอมโลก หรือ GEF 

(Global Environment Facility) เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินของอนุสัญญา โดยมีองคกร
ระหวางประเทศ 3 องคกร ไดแก ธนาคารโลก (World Bank) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เปนหนวยงานสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการตางๆ ตอมามีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติม คือ

1) Special Climate Change Fund (SCCF) มีวงเงินสนับสนุน 500 ลานเหรียญ แตยังติดขัดใน
เร่ืองเงื่อนไขและแนวทางการใหทุน กองทุนนี้ยังไมเร่ิมขึ้น

2) LDCs Fund (Least Developed Countries Fund) เพื่อ implement work program ของ
ประเทศทีพ่ฒันานอยทีสุ่ด การขอรบัทนุ ตองมกีารทาํแผนขอรบัทนุในระดบัชาต ิ ซ่ึงกองทนุนี้ ประเทศ
ไทยไมไดเปนสมาชิก โดย LDCs กําลังมีโครงการที่เรียกวา NAPAS (National Action Plan On 
Adaptations)

3) Adaptation Fund โดยเงินสวนหนึ่งมาจากการ implement CDM จํานวนเงินที่เขากองทุน
คิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนเงินที่ไดจากการ implement CDM ซ่ึงประเทศไทยสามารถขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนนี้ได
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 องคกรยอยเหลานี้ยังสามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะกรรมการระหวางรัฐ
บาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernment Panel on Climate Change,IPCC) เพื่อ
ประกอบการกําหนดแนวทางของอนุสัญญาฯ ไดดวย

3.1.2 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board, EB)25

คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด  เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นโดยที่ประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ   ในลักษณะของการเลือกตั้งผูแทนจากภูมิภาคตาง ของสหประชาชาติ
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดประกอบดวยสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ โดย
ประธานมาจากประเทศกําลังพัฒนา  (กลุมนอกภาคผนวกที่  1) รองประธานมาจากประเทศพัฒนาแลว  
(กลุมภาคผนวกที่ 1) และมีสมาชิกซึ่งเปนผูแทนจากภูมิภาคตา ง ๆ ของสหประชาชาติภูมิภาคละ 1 
ประเทศ  รวมเปน  5 ประเทศดวยกัน  สมาชิกจากประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 และนอกภาคผนวกที่ 1 
อีกกลุมละ 1  ประเทศ และสมาชิกจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะ (Small lsland Developing 
States) อีก 1 ประเทศ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดยังมีสมาชิกสํารอง 
(Alternates) ที่ไดรับการเลือกตั้งในลักษณะเดียวกัน อีก 10 ประเทศดวย

สําหรับประธานและรองประธานคณะกรรมการฯ  จะมีการสลับกันในระหวางกลุมประเทศ
กําลังพัฒนา และกลุมประเทศพัฒนาแลวโดยมีวาระครั้งละ 1 ป สวนสมาชิก และสมาชิกสํารองจํานวน
ประเภทละ 5 ประเทศจะมีวาระในการดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 3 ป ในขณะที่อีก 5 ประเทศจะมี
วาระในการดํารงตําแหนงเปนระยะเวลา 2 ป  หากสมาชิกมีการลาออก  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ให
ครบวาระตามที่กําหนดไวได  คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดอาจตัดสินใจใหผูแทน
จากภมูภิาคเดยีวกนัทีไ่ดรับการเลือกตัง้เดมิเขาดาํรงตาํแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระตามทีก่าํหนดไว

คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด มีอํานาจ หนาที่ในการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด ขั้นตอน ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะในสวนของการ

ดําเนินโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Projects) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่ทํา
หนาที่เปนที่ประชุมประเทศภาคีพิธีสารฯ พิจารณาเห็นชอบ

2. พิจารณาอนุมัติวิธีการกําหนดขอมูลฐาน (Baseline) แผนการกํากับดูแล (Monitoring plan) 
และขอบเขตโครงการ (Project  boundary)

                                                          
25 อัษฎาพร ไกรพานนท ,ม.ป.ป.
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3. พิจารณากําหนดวิธีการและมาตรฐานในการขึ้นทะเบียนหนวยงานปฏิบัติในการตรวจ
สอบ (Operational Entities, OEs) รวมทั้งดําเนินการขึ้นทะเบียน และยับยั้ง หรือเพิกถอนการดําเนินงาน
ของหนวยงานปฏิบัติดังกลาว

4. จดทะเบียนโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
5. พัฒนา และดูแลระบบการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบการจดทะเบียน และ

ขึ้นทะเบียนโครงการ ระบบการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ระบบฐานขอมูล เปนตน
6. รายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ โดยเฉพาะการกระจายตัวของโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกตอที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ / พิธีสารฯ
7. คณะกรรมการฯ  อาจแตงตั้งคณะทํางาน  หรือคณะผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยในการดําเนินงาน

ตาง ๆ ไดตามความจําเปน  อยางไรก็ตาม คณะทํางาน หรือคณะผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น ควร
ประกอบดวยผูแทนจากภูมิภาคตาง ๆ อยางเหมาะสม

 คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะมีการประชุมรวมกันเปนระยะ ๆ เพื่อ
พิจารณาดําเนินงานตามอํานาจ หนาที่ดังกลาวขางตน โดยท่ีจะตองมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 3 
คร้ัง  และในการประชุมแตละครั้งจะตองมีความโปรงใส  และเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเขา
รวมประชุมไดในฐานะผูสังเกตการณ  การประชุมแตละครั้งจะถือวาครบองคประชุมก็ตอเมื่อมีสมาชิก
เขารวมประชุมอยางนอยสองในสามของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด  โดยท่ีสมาชิกที่เขารวมประชุม
จะตองประกอบดวยสมาชิกจากกลุมภาคผนวกที่ 1 และกลุมนอกภาคผนวกที่ 1 จํานวนเทา ๆ กัน ซ่ึงใน
การลงมติเพื่อตัดสินใจดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
อยางนอยสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เขารวมในการประชุมในครั้งนั้น

3.1.3 หนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบ (Operational Entities, OEs)
หนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบ เปนหนวยงานหรือองคกรอิสระที่ไดรับการรับรองจาก

กรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด ใหสามารถดําเนินการตรวจสอบการดําเนินงานในขั้นตอน
ตาง ๆ ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด  หนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบจะเปนบริษัทที่ปรึกษา  สถาบัน
หรือองคกรในระดับประเทศ   หรือในระดับนานาชาติก็ได   ที่มีการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามมาตร
ฐานที่คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดกําหนดไว และไดรับการรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารฯ
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หนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบมีอํานาจ  หนาที่ในการดําเนินงานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ยืนยัน และรับรองความถูกตองของปริมาณการลดการปลอยกาชเรือนกระจกเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการ
2. ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติตามกฏ  ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ของประเทศ

เจาบาน
3. เปดเผยขอมูลโครงการที่ไดดําเนินการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความถูกตองในสวนที่

ไมถือวาเปนความลับของเจาของโครงการ ซ่ึงขอมูลที่เกี่ยวกับการแสดงใหเห็นถึงสวนเพิ่มเติมของ
โครงการที่นอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ (Additionalities) วิธีการในการกําหนดขอมูลฐาน 
(Baseline) การติดตามตรวตจสอบ (Monitoring) และการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
นั้น ไมถือวาเปนความลับในการดําเนินโครงการ

4. รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สําหรับขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน OEs กับ EB นั้น  มีดังนี้
- OEs เสนอคุณสมบัติขิองหนวยงานตามแบบฟอรมที่  COP/MOP กําหนดตอ EB เพื่อพิจารณา
- EB พิจารณาคุณสมบัติที่ OEs  นําเสนอ หากมีความสมบูรณจะสงตอไปให COP/MOP  

พรอมกับแสดงความคิดเห็น หากไมสมบูรณจะสงกลับไปที่ผูเสนอขอรับการแตงตั้ง
- COP/MOP   ทําการแตงตั้ง OEs  พรอมทั้งประกาศรายชื่ออยางเปนทางการ
- EB จะทําหนาที่สุมตรวจสอบ OEs และทําการทบทวนคุณสมบัติของ OEs ทุก ๆ 3 ป
- OEs  ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับ EB  นั้นสามารถดําเนินกิจกรรมการยืนยัน  (validation) 

การตรวจสอบและการรับรอง (Verification and Certification) ซ่ึง EB มีอํานาจที่จะพิจารณาวาจะ OEs  
เดียวกันจะสามารถดําเนินการไดทุกขั้นตอน หรือจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง  OEs  ในการ
ดําเนินการแตละขั้นตอน

- หาก EB มีมติที่จะยับยั้ง หรือเพิกถอนการรับรอง OEs อันเนื่องมาจากตรวจสอบพบวา OEs 
นั้นไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานที่ EB  กําหนดไวได โครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับ EB แลว จะไมไดผลกระทบจากการยับยั้ง หรือเพิกถอน นอกจาก
จะมีผลการตรวจสอบที่ชัดเจนวา การตรวจสอบหลักฐานในการดําเนินโครงการ  การยืนยัน และการรับ
รองความถูกตองของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินโครงการที่ดําเนินการ
โดย OEs ที่ถูกยับยั้ง หรือเพิกถอนนั้นไมถูกตอง ในกรณีเชนนี้ EB  อาจกําหนดให OEs อ่ืนที่ไดรับการ
รับรองจาก EB ดําเนินการแทน และหากพบวา มีการออกใบรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่
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ลดไดจากการดําเนินโครงการมากกวาความเปนจริงจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน 30 วัน 
โดย OEs ที่ถูกยับยั้ง หรือเพิกถอนจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดขึ้น

มาตรฐานในการเปนที่ยอมรับในฐานะ Operational Entities
1. การเปน Operational Entities จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

1)จะตองถูกตองตามกฎหมาย (ไมวาองคการตามกฎหมายภายในประเทศหรือตางประเทศ)  
และมีหนังสือรับรองเปนหลักฐาน

2) มีการจางพนักงานเปนจํานวนมากพอที่จะประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพ  และเปนที่ยอม
รับตามชนิดและขนาดของงานที่ปฏิบัติงานอยู  ภายใตความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง

3) มีเสถียรภาพทางการเงิน  มีหลักประกัน  และมีทรัพยากรในการจัดกิจกรรมตางๆ
4) มีระบบของการชวยเหลือทางการเงินและกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมตางๆ
5)มีหนังสือเกี่ยวกับกระบวนการทํางานภายในเพื่อที่จะทําหนาที่หรือกิจกรรมตางๆ ใหสัมฤทธิ์

ผลได  และเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดสรรแบงความรับผิดชอบภายในองคการ  รวมทัง้การจดัการ
ขอผิดพลาดซ่ึงกระบวนการทัง้หลายเหลานีจ้ะถกูเปดเผยตอสาธารณชนได

6) มีหรือสามารถเขาสูการคาที่สําคัญเพื่อที่จะทําใหเกิดการทํางานในหนาที่ที่เฉพาะเจาะจงใน
กระบวนการของ CDM และการตัดสินใจที่เกี่ยวของโดย COP / MOP ในความรูและความเขาใจเฉพาะ
ดานในเรื่องดังตอไปนี้

(ก) มีกระบวนการ  รูปแบบ  และแนวทางสําหรับการปฏิบัติการของ CDM  และการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของของ COP / MOP และคณะกรรมาธิการบริหาร

(ข) ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมและการยอมรับนับถือของโครงการ CDM  รวมทั้งกิจ
กรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

(ค) มุมมองหรือวิธีการทางเทคนิคของโครงการ CDM ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางดาน
ส่ิงแวดลอม เชน การทาํการคาหรือการพาณชิยในสิง่แวดลอมพืน้ฐานและการแสดงอกของการกระทาํจริง

(ง) กระบวนการและวิธีการตรวจสอบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
(จ) กรรมวิธีเกี่ยวกับการแพรของเผาพันธุมนุษยโดยใชแหลงตางๆ
(ฉ) แงมุมในระดับสวนยอยและทองถ่ิน

7) มีโครงสรางการจัดการซึ่งมีการควบคุมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทั้งองคการ  เชน  
กระบวนการในการประกนัคณุภาพ  และการตดัสนิใจตาง  ๆทีเ่กีย่วของกบัการนาํไปใชจริงได  และการเปนที่
ยอมรับในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสมัครเขาทํางานในองคการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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(ก)  มี ช่ือ  คุณสมบัติ  ประสบการณ  และในแงของการอางถึงบุคลากรทางการจัดการ
อาวุโส  เชน  ผูบริหารงานอาวุโส  สมาชิกของคณะกรรมการ  เจาหนาที่อาวุโส  และบุคลากรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

(ข)  มี แผนผังองคการที่แสดงโครงสรางของหนาที่  ความรับผิดชอบ  และการจัดแบง
หนาที่ของงานจากการจัดการในระดับสูง

(ค)  มีกระบวนการและนโยบายของการประกันคุณภาพ
(ง)  มีกระบวนการในการบริหาร  เชน  การควบคุมงานเอกสาร
(จ)  มีนโยบายและกระบวนการในการหาบุคลากร  และการฝกบุคลากรที่จะใชในการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการรับประกันความสามารถที่จําเปนตอหนาที่ตางๆ ที่สัมฤทธิ์ผลได  และหนาที่
ทางการใหการรับรอง  และเพื่อที่จะแสดงออกมาใหเห็นถึงความสามารถดังกลาวได

(ฉ)  มีกระบวนการในการจัดการกับ คําตอวา  และกรณีพิพาท
8) ไมมีการรีรอเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายสําหรับการปฏิบัติที่ผิดหลัก

กฎหมาย  การปลอมแปลง  และไมวากิจกรรมใดๆ ที่ไมไดอยูในกระบวนการที่ถูกตอง

2. ส่ิงที่ Applicant Operational Entities จะตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามความตองการขององคการ
ก)  ควรทํางานแบบเชื่อถือได  พึ่งพาตนเองได  และไมมีปากเสียงที่อาจจะกอใหเกิดความแตก

แยก  ควรปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ของประเทศ  และกฎระเบียบการประชุมตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(i)  เกณฑของการปฏิบัติการเกี่ยวกับบุคลากรนาจะเปนลักษณะงานทางดานเอกสาร  ซ่ึง
จะปองกันความอยุติธรรม  เชน  การแบงสวนงานกันเพื่อทําใหแนใจถึงการไมเอาเปรียบในการปฏิบัติ
งาน

(ii) ถามันเปนสวนหนึ่งขององคกรขนาดใหญและเปนสวนขององคกรที่อาจจะเกี่ยวกับ
การบงบอก  และการพัฒนาหรือการใหเงินของโครงการ CDM  (เกณฑของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บุคลากร  ควรจะเปนดังนี้)

- บอกความเกี่ยวของของแผนการและความเปนจริงขององคกรในโครงการ 
CDM  วามีสวนไหนขององคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ CDM ดังกลาว

- ขยายความของความสัมพันธใหชัดเจนกับสวนตางๆ ขององคกรและแสดง
ออกมาวาไมมีความขัดแยงกันในเรื่องความนาสนใจที่มีอยู
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- แสดงออกมาใหเห็นวาไมมีขอขัดแยงระหวางเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติ
การและการปฏิบัติจริงและปฏิบัติอ่ืนๆ ดวย  และแสดงวิธีการในการจัดการ
ธุรกิจออกมาเพื่อใหมีการลดปญหาความขัดแยงกัน  การเปดเผยนี้ควรครอบ
คลุมทุกแหลงที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงได  ไมวามันจะเกิดจากเกณฑใน
การปฏิบัติการกับบุคลากรหรืออ่ืนๆ ก็ตาม

- แสดงออกมารวมทั้งการจัดการของผูอาวุโสและทีมงาน  ที่ไมเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางการเงินและอื่นๆ ก็ตาม  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความยุติ
ธรรมหรือไมก็ทําใหเสื่อมเสียความนับถือ  และตองทําตามกฎระเบียบที่เกี่ยว
ของ

ข) มีการวัดขั้นตอนเพียงพอเพื่อที่จะปองกันการปดบังของขอมูลจากผูที่เขารวมโครงการ CDM 
ตามการจัดสวนที่มีอยูในใบแนบทาย

ในปจจุบัน มีหนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบที่ไดรับการรับรองจากกรรมการบริหารกลไก
การพัฒนาที่สะอาด26  ประกอบดวยหนวยงานดังตอไปนี้

-Japan Quality Assurance Organization (JQA)
-Det Norske Veritas Certification Ltd. (DNVcert)
-TUV Industrie Service GmbH TUV SUD GRUPPE (TUV Industrie Service GmbH TUV)
-Societe Generale de Surveillance UK Ltd. (SGS)

3.1.4 หนวยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไก CDM ในประเทศเจาบาน
 (Designated National Authority for the CDM, DNACDM)

หากกลุมประเทศนอกภาคผนวกที่ 1   หรือกลุมประเทศกําลังพัฒนาประสงคที่จะเขารวมใน
การดําเนินโครงการ CDM ขอตกลงมารราเกช  ไดกําหนดใหดําเนินการดังตอไปนี้ คือ

1) ใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต
2) มีการแตงตั้งหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานตามกลไก  CDM ในประเทศเจาบาน 

(Designated National Authority for the CDM, DNACDM) หนาที่หลักของ DNA ก็คือ ทําการประเมิน 
(Evaluate)โครงการ โดยจะพิจารณารายละเอียดของโครงการตามเอกสารการออกแบบโครงการ  
(Project  Design Document, PDD) หรือขอเสนอโครงการ (Project ldea Note, PIN) ซ่ึงจะตองพิจารณา
วาการดําเนินโครงการที่นําเสนอถูกตองตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดโดยเวทีโลก  และหลักเกณฑ

                                                          
26 http://unfccc.int/CDM/DOE.htm Print on 4 November 2004
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ของประเทศเจาบานเองดวย  ตลอดจนจะตองพิจารณาความถูกตองของขอมูลโครงการที่เกี่ยวของกับ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีอยู  รวมทั้งเกณฑอ่ืน ๆ ที่อาจจะมีได เชน การประเมินทางดาน
เทคนิคและการถายทอดเทคโนโลยี  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   และการมีสวนรวมของ
ประชาชนดวย   โครงการ CDM ที่ไดรับความเห็นชอบจาก DNA จะไดรับจดหมายรับรอง (Letter of 
Approval) และนําไปประกอบเปนหลักฐานในการขึ้นทะเบียน( Registration) กับ EB ได ขั้นตอนดัง
กลาวขางตนนี้อาจจะดําเนินการกอนที่โครงการจะไดรับการยืนยัน (Validation) จาก OEs   หรือ อาจจะ
ดําเนินการไปพรอม ๆ กัน หรือดําเนินการในภายหลังก็ได ขึ้นอยูกับการกําหนดหลักเกณฑ และขั้น
ตอนภายในของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนการเจรจาตอรองของผูรวมดําเนินโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียด
ของขั้นตอนในการดําเนินโครงการ CDM จะไดกลาวถึงตอไป

การประเมิน (Evaluate) และใหการรับรอง (Approve) โครงการ CDM มีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การยืนยันวาโครงการ CDM ที่จะดําเนินการสามารถจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศเจาบาน 
(Host country) กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และไมเกิดผลกระทบทางลบในดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ
 การสรางหลักเกณฑ เงื่อนไขและขั้นตอนในการประเมิน (Evaluate) และใหการรับรอง
(Approve)จะอยูบนพื้นฐานของหลักเกณฑ 2 ระดับ คือ

1) หลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดโดยเวทีโลก ซ่ึงจะเปนหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอตกลง
มารราเกช และหลักเกณฑรายละเอียดที่เกี่ยวของซึ่งกําหนดขึ้นโดย EB

2) หลักเกณฑที่กําหนดโดยประเทศเจาบานซึ่งแตละประเทศจะกําหนดแตกตางกัน แตจะอยูใน
กรอบที่คลายคลึงกัน โดยสอดคลองกับนโยบายทางดานการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคลองกับนโยบาย
ทางดานการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                -     สอดคลองกับขอกฏหมายของประเทศที่มีอยู
                -     มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
                -     การยอมรับของประชาชนในทองถ่ินและผูมีสวนไดสวนเสีย
                -     การบริหาร/จัดการโครงการ
                -     ความสามารถขององคกรและทรัพยากรบุคคล
                -     การถายทอดเทคโนโลยีและผลประโยชนที่ประเทศจะไดรับ

   -     ฯลฯ
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3.2 กฎหมาย ขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ CDM ในมิติระหวางประเทศ

ดังที่ไดอธิบายไวขางตนวา พิธีสารเกียวโตมิไดประสงคที่จะสรางพันธกรณีในการลดอัตราการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มเติมใหกับประเทศกําลังพัฒนาแตอยางใด แตเนื่องจากประเทศ เหลานี้มีอัตรา
การปลอยกาซเรือนกระจกต่ําจึงทําใหมีสวนตางของอัตราการปลอยกาซดังกลาวเมื่อเทียบกับระดับต่ํา
สุดที่พิธีสารเกียวโตอนุญาตใหประเทศภาคีปลอยกาซเรือนกระจกได  ดวยเหตุนี้พิธีสารเกียวโตจึงสราง
กลไกตาง ๆ เชน Clean Development Mechanism (CDM) ขึ้นเพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้นําสวน
ตางขางตนมาใชเพื่อประโยชนในการลดปริมาณรวมของอัตราการปลอยกาซหรืออยางนอยเพื่อรักษา
ระดับการปลอยกาซเรือนกระจกมิใหสูงไปกวานี้ระดับของปฐาน (พ.ศ.2542) ดังนั้น พิธีสารเกียวโตจึง
กําหนดเงื่อนไขในการดําเนินโครงการ CDM ไวชัดเจนวา (1) ตองเปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยให
รัฐภาคีในภาคผนวก 1 บรรลุเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามขอผูกพันภายใตพิธีสาร
เกียวโต และ (2) ตองเปนโครงการที่มุงหมายและสนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาบรรลุซ่ึงการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยการดําเนินโครงการ CDM นั้นตองเปนความสมัครใจของทั้งสองประเทศ (voluntary 
participation)27 ในบทนี้จะนําเสนอบทบัญญัติของกฎหมาย ขอกําหนด ตลอดจนเงื่อนไขสําคัญตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการ CDM โดยจะพิจารณาในมิติระหวางประเทศ

ขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการ CDM ตามพิธีสารเกียวโต
เมื่อ CDM Executive Board ไดถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต คณะกรรมการ

ดังกลาวไดประชุมหารือและไดวางกฎเกณฑเพื่อการดําเนินโครงการ CDM28 ดังมีรายละเอียดขั้นตอน
ในการขออนุมัติโครงการ CDM ตามพิธีสารเกียวโตสรุปได ดังนี้

1) การพิจารณาและใหความเห็นชอบรายละเอียดโครงการ CDM จากหนวยงานภายในที่มี
อํานาจ (Designated National Authorities – DNA)29 ของประเทศเจาบานที่จะมีการดําเนินโครงการ 
CDM

และดวยเงื่อนไขหากประเทศไทยมีความประสงคจะดําเนินโครงการ CDM รวมกับประเทศ
พัฒนาแลว ก็จําเปนตองจัดตั้งหนวยงานกลางที่มีอํานาจเพื่อตรวจสอบและใหการรับรองการลดของ
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินการของโครงการ CDM หนึ่ง ๆ อนึ่งเปนที่นา
                                                          
27 มาตรา  12 ของพิธีสารเกียวโต
28 The provisions to facilitate the prompt start of the CDM (Decision 17/CP.7) ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุม
สมัชชารัฐภาคีแลว
29 โปรดดูขอ 6.3 ประกอบ
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สังเกตวา DNA มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเสนอโครงการ ซ่ึง DNA ควรใช
อํานาจในสวนนี้เพื่อประโยชนของประเทศใหมากที่สุด เนื่องจากการเห็นชอบดังกลาวมีนัยสําคัญ คือ 
การรับรองวาโครงการ CDM ที่กลาวถึงนั้นสอดคลองกับนโยบายและสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ไทย ดังนั้น หลักเกณฑเงื่อนไขกระบวนการตางๆ ที่ DNA ไทยจะกําหนดควรมีความสอดคลองกับ
นโยบายดานการพัฒนาของประเทศรวมทั้งของกฏหมายไทยที่เกี่ยวของดวย

2) การรับรองจาก Designated Operational Entities (DOE) ซ่ึงเปนองคการระหวางประเทศที่
ไดรับการรับรองอยางเปนทางการจาก CDM Executive Board30

ในการพิจารณาโครงการ CDM นั้น DOE นี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศเจาบาน
ที่โครงการCDM ดําเนินอยู และตองใหความเห็นที่เกี่ยวของดวย เชน DOE หรือผูรับชวงดําเนินการ
พิจารณาโครงการนั้น (Subcontractor) ตองไมมีผลประโยชนขัดกับผูเขารวมในกิจกรรม CDM ที่ตน
กําลังพิจารณา เปนตน ซ่ึงขอมูลที่สําคัญของโครงการ CDM ที่ตองนําเสนอประกอบการพิจารณารวม
ถึง31

-  การใหความเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือ local stakeholders
- เอกสารแสดงผลการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- อัตราการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนเปาหมายในการลด (Certified Emission

Reductions – CERs)32

- Methodology ของโครงการ CDM ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ (approve) จาก CDM Executive 
Board และรวมถึง methodology ใหมที่อาจใชดวย

- การติดตามและเฝาระวัง (การ monitor โครงการ) และการรายงานผลการดําเนินการโครงการ
นั้นวา ประสบความสําเร็จเพียงใดและบรรลุเปาหมายที่ไดแจงไวกับ DOE เพียงใด

- ระดับ baseline และกระบวนการติดตามผลที่ตองสอดคลองกับรูปแบบที่ CDM Executive 
Board ไดวางไว

                                                          
30 โปรดดู Draft Decision -/CMP.1 (Article 12) ปรากฏดังภาคผนวกของ Decision 17/CP.7
31 โปรดดู G: Validation and registration ภายใต Draft Decision -/CMP.1 (Article 12)
32 ตามภาคผนวกของ Draft Decision -/CMP.1 (Article 12) นิยาม CER ไววา “A ‘certified emission reduction’ or
‘CER’ is a unit issued pursuant to Article 12 and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in these
modalities and procedures, and its equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using global
warming potentials defined by decision 2/CP.3 or as subsequen5tly revised in accordance with Article 5”.
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3) การสงหนังสือรับรองอยางเปนทางการจาก DNA ของประเทศเจาบาน
กอน DOE จะเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับโครงการ CDM หนึ่ง ๆ DOE ตองไดรับหนังสือรับ

รองอยางเปนทางการจาก DNA ของประเทศเจาบาน เพื่อยืนยันการเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ
และผลการพิจารณาวา โครงการ CDM ดังกลาวเอื้อประโยชนและสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน33 เอกสาร
ทั้งสองตองนําเสนอแก CDM Executive Board เพื่อใชประกอบการพิจารณาเพื่อลงทะเบียนโครงการ 
CDM

4) การจดทะเบียนโครงการ CDM
เมื่อรายละเอียดโครงการไดรับความเห็นชอบและ DOE ไดรับหนังสืออยางเปนทางการยืนยัน

ตามขอ 3 แลว CDM Executive Board จะพิจารณาภายใน 8 สัปดาหนับแตไดรับคํารองขอจดทะเบียน
โครงการ ซ่ึงหากโครงการดงักลาวถูกปฏเิสธการจดทะเบยีน อาจมกีารขอใหทบทวนผลการพจิารณาได34

5) การออกใบรับรอง Certified Emission Reductions (CERs)
CDM Executive Board กําหนดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการ CDM ซ่ึง

รายงานนี้จะทําหนาที่เสมือนคํารองให CDM Executive Board รับรองคาลดของการปลอยกาซที่เปนผล
จากโครงการดังกลาว ซ่ึง CDM Executive Board จะใชเวลาในการพิจารณา 15 วัน กอนออกใบรับรอง
ให คา CERs นี้และคา CERs ที่เหลือที่ประเทศที่เกี่ยวของยังคงผูกพันดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไวจะไดรับการบันทึกไวในทะเบียนของ CDM35

                                                          
33 อางแลว โปรดดูขอ 40
34 อางแลว โปรดดูขอ 41 และ 42
35 อางแลว โปรดดู J: Issurance of certified emission reductions ขอ 64-66
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บทท่ี 4
การดําเนินการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดในตางประเทศ

ในบทนี้เปนการนําเสนอการดําเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในตางประเทศ โดยใหความ
สําคัญกับประเทศที่พัฒนาแลวเปนหลัก และแบงออกไดเปน 3 สวน  ไดแก สวนที่ 1 นโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) กับสวนที่ 
2 นโยบายของประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ แตมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางของพิธีสารฯ และสวนที่ 3 ทาทีของ
ประเทศตางๆ โดยเนนไปบทบาทในการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่ประเทศอิตาลี รวมทั้งบทวิเคราะหและบทสรุป

4.1 นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต
ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตที่มีบทบาทนําในการผลักดันพิธีสารฯ ใหมีผลบังคับ

ใชคือ กลุมสหภาพยุโรป (European Union -- EU) และประเทศสมาชิก โดยสวนที่ 1 ของบทนี้จะกลาว
ถึงนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ EU โดยรวม และนโยบายของประเทศอังกฤษ
เนเธอรแลนด เยอรมนี เดนมารก และสวีเดน

4.1.1 สหภาพยุโรป (EU)
1) นโยบายสิ่งแวดลอมของ EU36

นโยบายหลักของ EU ที่ดําเนินอยูในปจจุบัน คือ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 6 (The 
Sixth Environment Action Programme) "Environment 2010: Our Future, Our Choice" ซ่ึงครอบคลุม
ระยะเวลา 10 ป ตั้งแต พ.ศ. 2544-2553 โดยใหความสําคัญกับเรื่องการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การปองกันถ่ินที่อยูอาศัยและสัตวปาตามธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย โดยในสวนของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไดตั้งเปาหมายระยะยาวในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไวที่รอยละ 70

                                                          
36European Union. (no date) "Activities of the European Union: Environment." Internet.
http://europa.eu.int/pol/env/print_overview_en.htm  Printed on 17 November 2003.
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หลักสําคัญของนโยบายสิ่งแวดลอมของ EU ไดแก หลัก polluter pays principle และหลัก 
precautionary principle โดยจะตองคํานึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจและการพิจารณาถึงผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมในการจัดทํานโยบายเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ EU ยังสงเสริมใหภาคธุรกิจใชทาง
เลือกอื่นที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด อาทิ การใชสารเคมีและ/หรือใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เปน
ภัยตอส่ิงแวดลอมนอยลง

การติดตามสถานการณส่ิงแวดลอมและสงสัญญาณเตือนลวงหนา (early warning) ถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นเปนความรับผิดชอบของ European Environment Agency (EEA)  ตั้งขึ้นที่กรุง
โคเปนเฮเกนโดย EU แตปจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมทั่วภูมิภาค โดย EEA มีหนาที่ในการใหขอมูลแกผู
กําหนดนโยบายเพื่อใชในการตัดสินใจ สงเสริมแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการปองกันสิ่งแวด
ลอมและการใชเทคโนโลยี และเผยแพรรายงานและขอมูลการวิจัยดานสิ่งแวดลอม

2) นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ EU
EU ลงนามในพิธีสารเกียวโตเมื่อป พ.ศ. 2541 และใหสัตยาบันเขาเปนภาคีสมาชิกของพิธีสารฯ 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2545 โดยประเทศสมาชิก EU 15 ประเทศ ก็ไดใหสัตยาบันพิธีสารฯ ใน
ชวงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ EU 15 ประเทศ มีประชากรรอยละ 5 ของประชากรโลก แตเปนผูรับผิด
ชอบในการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 15 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก 
หรือรอยละ 24.2 ของปริมาณการปลอยกาซของประเทศ Annex I ทั้งหมด

EU มีขอผูกพันตามที่กําหนดไวในพิธีสารฯ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 8 
ของระดับป 2533 ภายในชวงป พ.ศ. 2551-2555 (first commitment period) หรือเทียบเทากับ 289-348 
ลานตันของคารบอนไดออกไซด (Mt. Co2eq.) นอกจากนั้น EU ยังมีเปาหมายที่จะลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงใหไดรอยละ 1 ตอป ระหวางป พ.ศ. 2555-2563 ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2533-2544 EU สามารถ
ลดระดับการปลอยกาซลงไปไดแลวรอยละ 2.3 ของระดับป พ.ศ. 2533 ถึงแมวาสาเหตุของระดับการลด
ลงของกาซจะเกิดจากการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกของเยอรมนี การเปลี่ยนมาใช
กาซในการผลิตพลังงานแทนถานหินของอังกฤษ และการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของลักเซม
เบอรกก็ตาม37

2.1) Burden-Sharing Agreement ("EU Bubble")
ในป พ.ศ. 2541 ประเทศสมาชิก EU ไดทําความตกลงที่จะแบงปนภาระในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกของ EU โดย Burden-Sharing Agreement กําหนดเปาหมายใหแตละประเทศสมาชิก

                                                          
37"Kyoto Protocol, 23 July 2003, Brussels." MEMO/03/154.
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แตกตางกัน แตเมื่อรวมกันแลวจะตองลดลงรอยละ 8 ของระดับป พ.ศ. 2533 ตามขอผูกพันที่กําหนดไว
ในพิธีสารเกียวโต38

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวา ประเทศที่จะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในกลุม
ประเทศ EU ไดแก ลักเซมเบอรกที่จะตองลดลงรอยละ 28 รองลงมาไดแก เยอรมนีและเดนมารกที่จะ
ตองลดลงประเทศละรอยละ 21 ในขณะที่โปรตุเกส กรีซ และสเปน ยังสามารถที่จะปลอยกาซเพิ่มไดอีก
รอยละ 27, 25 และ 15 ตามลําดับ สวนฝรั่งเศสและฟนแลนดไมตองลดการปลอยกาซ (รอยละ 0) แตก็
ไมสามารถปลอยกาซเพิ่มขึ้นไดเชนเดียวกัน

ตารางที่ 4.1: เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกตามที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตของสหภาพยุโรป 
และแยกเปนรายประเทศ (จํานวนรอยละเปรยีบเทียบกบัระดบัป พ.ศ.  2533 ภายในชวงปพ.ศ.  2551-2555)
สหภาพยุโรป -8 อิตาลี -6.5
เบลเยี่ยม -7.5 ลักเซมเบอรก -28
เดนมารก -21 เนเธอรแลนด -6
เยอรมนี -21 ออสเตรีย -13
กรีซ +25 โปรตุเกส +27
สเปน +15 ฟนแลนด 0
ฝร่ังเศส 0 สวีเดน +4
ไอรแลนด +13 อังกฤษ -12.5
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก European Commission (2002) EU focus on climate change. Luxembourg : Office 

for Official Publications of the European Communities, p. 7.

2.2) EU Emissions Trading Scheme
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก EU ไดออก EU Directive on 

Emissions Trading เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 โดย first phase เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2548 - 2550 และ
ครอบคลุมกิจการเอกชนที่มีการใชพลังงานมาก (โรงงานผลิตเหล็กกลา สถานีผลิตพลังงาน โรงกล่ันน้ํา
มัน รวมทั้งโรงงานผลิตกระดาษ แกว และปูนซีเมนตจํานวนกวา 10,000 โรงงาน) ซ่ึงเปนที่คาดกันวา 

                                                          
38European Commission. (2002a) EU focus on climate change. Luxembourg : Office for Official Publications of the
European Communities, p. 7.
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จะเปนผูผลิตรอยละ 46 ของกาซคารบอนไดออกไซดของ EU ในป พ.ศ. 2553 และ second phase จะเริ่ม
ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2555 ในทั้งนี้ EU เห็นวา Scheme จะเปนตัวชวยลดตนทุนในการบรรลุเปาหมายตาม
พิธีสารเกียวโตไดถึงรอยละ 35 และการแปลงสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจก (emission rights) ให
เปนสินคาชนิดหนึ่ง (tradable commodity) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพคุมทุนที่สุด (cost-effective method) 
และในชั้นตน Emissions Trading Scheme ครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงาน เหล็กกลา แรธาตุ และ
กระดาษ โดยในป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมของ EU (EU Environment 
Commission) จะพิจารณาการขยายขอบเขตใหครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมเคมี 
อลูมิเนียม และการขนสง39

เนื้อหาหลักของ Directive ระบุให ประเทศสมาชิกไดรับ allowances ซ่ึงจะระบุจํานวนกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ตนเองสามารถปลอยไดในแตละปและจัดทําแผนระดับชาติในการแจกจาย 
allowances นั้น (National Allocation Plan) ใหกับบริษัทเอกชน โดยบริษัทที่สามารถจํากัดการปลอย
กาซใหอยูต่ํากวา allowances ที่กําหนดไดจะสามารถขาย allowances ในสวนที่เหลือใหกับบริษัทที่ไม
สามารถจํากัดการปลอยกาซอยูภายใต allowances ที่ไดรับมาได สวนบริษัทที่ตองการปลอยกาซเกินกวา 
allowances ที่ไดรับ จะตองดําเนินการซื้อ allowances จากบริษัทที่มีเหลือและตองการที่จะขาย นอกจาก
นี้ ประเทศสมาชิกยังสามารถที่จะทําความตกลงกับประเทศที่สามนอกกลุมซึ่งเปนภาคีสมาชิกพิธีสาร
เกียวโตและมี emissions trading scheme ที่แตกตางออกไป40

2.3) Linkage Directive
ขณะนี้ European Council อยูในขั้นตอนของการพิจารณารางขอเสนอ "Linkage Directive" ที่

ซ่ึงไดรับการรับรองโดย EU Environment Commission เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเชื่อมโยง 
EU Emissions Trading Scheme เขากับกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต (Joint Implementation – JI และ 
Clean Development Mechanism – CDM)41 โดยการเชื่อมโยงจะกระทําไดในชวงป พ.ศ. 2551-2555  

                                                          
39Wallstrom, Margot. "Emissions Trading."  Speech by EU Environment Commissioner, 8 November 2002, Berlin.
"Emissions Trading -- EU Environment Commissioner Margot Wallstrom welcomes Council agreement as
landmark decision for combating climate change." IP/02/1832 Press Release, 10 December 2002, Brussels. Press
Office. "Council-Parliament Agreement in Second Reading: Greenhouse Gas Emissions Trading, 2 July 2003,
Brussels." Press Release 11025/03 (Presse 194) Internet.  http://europa.eu.int  Printed on 17 November 2003.
40Directive 2003/87/EC of the European parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
41Press Office. "2536th European Council Meeting -- Environment, 27 October 2003, Luxembourg." Press Release
13685/03 (Presse 305) Internet.  http://europa.eu.int  Printed on 17 November 2003.
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เพื่อใหภาคเอกชนใน EU สามารถแปลง carbon credits จากโครงการ JI และCDM เปนสวนหนึ่งของ 
allowances ได ทั้งนี้ EU ไมไดกําหนดกรอบหรือแนวทางการดําเนินการโครงการ JI และ CDM ของ
ประเทศสมาชิก แตใหประเทศสมาชิกมีอํานาจพิจารณารวมดําเนินโครงการ JI และ CDM กับประเทศ 
non-Annex I เองอยางอิสระ

รางขอเสนอดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะชวยสงเสริมการแพรกระจายของเทคโนโลยีสะอาด
และปองกันขีดความสามารถในการแขงขันของ EU ไปพรอมกัน โดยโครงการ JI และ CDM จะเปน
เพียงสวนเสริมของมาตรการดําเนินการภายในเทานั้น (a supplement to domestic efforts) และเมื่อมีการ
แปลง carbon credits ของโครงการ JI และ CDM ถึงปริมาณรอยละ 6 ของจํานวน allowance ในชวงป 
พ.ศ. 2551-2555 แลว ก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับ limit ของปริมาณการแปลง carbon credits สําหรับชวง
เวลาการเชื่อมโยงที่เหลืออยู เพื่อไมใหเกิดการมุงที่จะแปลง carbon credits จากภายนอก EU มากเกินไป 
ถึงแมวาการเชื่อมโยงจะเปนประโยชนตอการตลาดคารบอน (carbon market) ของ EU ใหมี liquidity 
มากขึ้น และทําใหเกิดการ double counting โดยมี allowance เพิ่มขึ้นและได carbon credits ดวย ซ่ึงจะ
ชวยสรางความยืดหยุน (flexibility) ใหกับหนวยงาน องคการ และผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ในตลาดคารบอน42 ซ่ึงประเด็น double counting ยังคงเปนที่ถกเถียงถึงความถูกตองเหมาะสมระหวางผู
กําหนดนโยบายอยู

2.4) European Climate Change Programme (ECCP)
ECCP จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2543 เพื่อชวย EU ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามพิธีสารเกียวโต 

โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานในดานตางๆ เชน พลังงาน การขนสง การเกษตร และอุตสาหกรรม เปนตน 
เพื่อทําหนาที่ใหขอเสนอแนะมาตรการที่จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยปจจุบันไดเสนอแนะ
มาตรการตางๆ มากกวา 40 มาตรการ อาทิ การใช biofuels และการลดปริมาณ fluorinated gases รวมทั้ง
เสนอแนะ 22 มาตรการสําหรับการพัฒนาในระยะยาว อาทิ การสงเสริมการผลิตความรอนจากแหลง
พลังงานทดแทน และการปรับปรุงเทคโนโลยีสําหรับยานพาหนะและเชื้อเพลิง ECCP จึงเปนโครงการ
ที่จะกําหนดกรอบการทํางาน (framework) ของ EU ในการจัดทํายุทธศาสตรใหมเพื่อแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ43

                                                          
42"Commission adopts new measures to combat climate change globally, 23 July 2003, Brussels." IP/03/1077. For
details and the full text of the proposal of the EU Environment Commission, see the Commission's website at:
http://europa.eu.int/comm/environment/dpcum/index.htm
43European Commission. (2002b) Choices for a greener future: The European Union and the Environment.
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, p. 12.
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2.5) การขยายสมาชิกสภาพของ EU กับพันธกรณีเกียวโตในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2547 EU ไดรับสมาชิกเพิ่มขึ้น 10 ประเทศจากยุโรปตะวันออกและ
เกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดแก ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา 
โปแลนด สโลวาเกีย และสโลวีเนีย ทําใหขณะนี้ EU มีสมาชิกทั้งสิ้น 25 ประเทศ อยางไรก็ดี เปาหมาย
รอยละ 8 ของ EU ยังจํากัดเฉพาะสมาชิกดั้งเดิมของ EU 15 ประเทศเทานั้นและจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
แมวาจะมีสมาชิกเพิ่มแลว44 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกใหมทั้ง 10 เปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตอยูแลว โดย
มีทั้งประเทศที่อยูในชวงเศรษฐกิจเปลี่ยนผานในกลุม Annex I ซ่ึงมีเปาหมายผูกพันตามพิธีสารฯ 
ระหวางรอยละ 6 ถึงรอยละ 8 และมีประเทศที่ไมอยูในกลุม Annex I อยูดวย (ตารางที่ 4.2)

ตารางที่ 4.2: เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกตามที่กําหนดไวในพิธีสารเกียวโตของสมาชิกใหม
ของสหภาพยุโรป 10 ประเทศ และแยกเปนรายประเทศ (จํานวนรอยละเปรียบเทียบกับระดับป
พ.ศ. 2533 ภายในชวงป พ.ศ. 2551-2555)

ไซปรัส Non-Annex I ลิทัวเนีย -8
สาธารณรัฐเช็ก -8 มอลตา Non-Annex I
เอสโตเนีย -8 โปแลนด -6
ฮังการี -6 สโลวาเกีย -8
ลัตเวีย -8 สโลวีเนีย -8
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Kyoto Protocol. Internet. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf  Printed on 8 July 2004.

4.1.2 อังกฤษ
อังกฤษมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตและ EU Burden-sharing Agreement ที่จะตองลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวาระดับในป พ.ศ. 2533 จํานวนรอยละ 12.5 ภายในป พ.ศ. 2551-2555 
อยางไรก็ดี รัฐบาลอังกฤษมีความเชื่อมั่นวา จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากกวาพันธ

                                                                                                                                                                            
 European Union. (2001) "Implementation of the European Climate Change Programme (ECCP)." Internet.
http://europa.eu.int/scadplus/printversion/en/1vb/128118.htm  Printed on 17 November 2003.
44"Kyoto Protocol, 4 March 2004, Brussels." MEMO/04/43.
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กรณีที่มีอยูถึงระดับรอยละ 23 ของระดับป พ.ศ. 2533 ภายในปพ.ศ. 2553 โดยไมจําเปนตองดําเนิน
มาตรการนอกประเทศ และไดตั้งเปาหมายการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายในประเทศไว
ที่ระดับรอยละ 20 ภายในป พ.ศ. 2553

หนวยงานของอังกฤษที่ เกี่ยวของมีหลายหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานหลักไดแก Global 
Atmosphere Division ของกระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA) ซ่ึงมีบทบาทนําในการเจรจาระหวางประเทศและจัด
ตั้ง UK Emissions Trading Scheme และยังมีกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Department of Trade 
and Industry – DTI) ทําหนาที่ชวยเหลือภาคธุรกิจเอกชนทั้งภายในอังกฤษและในตลาดสงออก และ
สนับสนุนภาคสินคาและบริการสิ่งแวดลอมรวมทั้งภาคพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังมีกระทรวง
การพัฒนาระหวางประเทศ (Department for International Development – DfID) และกระทรวงการตาง
ประเทศ (Foreign and Commonwealth Office – FCO) ทําหนาที่ในเรื่องการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะของประเทศอื่นๆ ในการเปนภาคีพิธีสารเกียวโต กระทรวงการคลัง (The Treasury) ที่
ดูแลในเรื่องภาษีและกองทุนตางๆ และกระทรวงคมนาคม (Department for Transport – DfT) ที่ดูแล
เร่ืองการคมนาคมขนสง

1) Climate Change: The UK Programme
รัฐบาลอังกฤษไดจัดตั้งโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นเมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เพื่อเปนการตอบสนองตอพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
อังกฤษมีตอพิธีสารเกียวโต โดยมีการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่มีวัตถุประสงค ดังนี้

1.1) ปรับปรุงการใชพลังงานของภาคธุรกิจ กระตุนการลงทุน และลดตนทุน ดวยกล
ไกตลาด อาทิ การกําหนดภาษีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Levy – CCL) และจัด
ตั้งระบบการซื้อ-ขายการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ (UK Emissions Trading Scheme – UK 
ETS)

1.2) กระตุนใหมีการพัฒนาแหลงผลิตพลังงานใหมและมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
สนับสนุนใหมีการนําพลังงานจากแหลงหมุนเวียนมาใช วึ่งมีการตั้งเปาใหผูผลิตและจําหนายไฟฟาเพิ่ม
สัดสวนของไฟฟาที่ไดมาจากแหลงหมุนเวียนเปนรอยละ 10 ภายในปพ.ศ. 2553

1.3) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการขนสง
1.4) สงเสริมใหมีประสิทธิภาพทางพลังงานที่ดีขึ้นในภาคครัวเรือน เพื่อชวยลดคาใช

จายภาคครัวเรือนของประชาชน
1.5) ปรับปรุงขอกําหนดทางประสิทธิภาพพลังงานในกฎระเบียบการสรางอาคาร
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1.6) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรอยางตอเนื่อง
1.7) การสงเสริมใหภาครัฐมีบทบาทนําในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

มาตรการหลักของอังกฤษประกอบดวยมาตรการตางๆ ที่ดําเนินการไวกอนที่จะมีพิธีสารเกียว
โต รวมทั้งการกําหนดภาษี CCL การกําหนดภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้นจนถึงป พ.ศ. 2542 และการกําหนดเปา
หมายรอยละ 10 เปนสัดสวนในการนําพลังงานงานจากแหลงหมุนเวียนมาใช ทั้งนี้ มาตรการหลักเหลา
นี้จะชวยใหสามารถลดกาซเรือนกระจกจากระดับป พ.ศ. 2533 รอยละ 15 และคารบอนไดออกไซดรอย
ละ 8.5 สวนมาตรการเสริมในภาคธุรกิจ ครัวเรือน การขนสง ฯลฯ จะชวยลดกาซเรือนกระจกไดลงอีก
รวมเปนรอยละ 23 และกาซคารบอนไดออกไซดเปนรอยละ 1945

2) Climate Change Levy (CCL)
CCL หรือภาษีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 

เปนภาษีสําหรับการใชพลังงานของภาคธุรกิจตางๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม พาณิชย การเกษตร และภาค
รัฐ โดยรัฐบาลลดปริมาณคาใชจายของบริษัทและหนวยงานเหลานี้ที่ตองจายเขากองทุนประกันสังคม 
(National Insurance Contributions) เพื่อเปนการทดแทนภาษีและปกปองความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทและหนวยงานนั้น46

อัตราภาษี CCL คํานวณไดจากปริมาณหรือมวลของพลังงานที่เปนผลผลิตจากวัตถุดิบแตละ
ประเภท โดยอัตราสําหรับแกสอยูที่ 0.0015 ปอนดสเตอรลิง/กิโลวัตต-ช่ัวโมง อัตราสําหรับถานหินอยูที่ 
0.0117 ปอนดสเตอรลิง/กิโลกรัม และอัตราสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) อยูที่ 0.0096 ปอนดส
เตอรลิง/กิโลวัตต-ช่ัวโมง ซ่ึงภาษี CCL คาดวาจะชวยนําไปสูการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ไมนอยกวาปละ 2.5 ลานตันในปพ.ศ. 255347

                                                          
45Department of the Environment, Transport and the Regions. (2000) Climate Change: The UK Programme:
Summary.  Internet.  http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/cm4913/pdf/summary.pdf  Printed on 22
January 2004.
46Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). (2003a) "Climate Change Agreements." Internet.
http://www.defra.gov.uk/environment/ccl/intro/htm  Printed on 22 January 2004.
47Her Majesty Customs and Excise. (2002) "A general guide to climate change levy."  Internet.
http://www.hmce.gov.uk/notices/ccl1.htm  Printed on 22 January 2004.
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อยางไรก็ดี ภาษีนี้ไมไดครอบคลุมไปทุกรูปแบบของพลังงาน อาทิ น้ํามันไมถูกเรียกเก็บภาษีนี้
เพราะมีภาษีสรรพสามิตอยูแลว หรือพลังงานไฟฟาที่ไดจากแหลงพลังงานหมุนเวียน อาทิเชน ลม แสง
อาทิตย หรือเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับโครงการอนุรักษพลังงานอื่นๆ

3) Climate Change Agreements (CCA)
เมื่อปพ.ศ. 2543 รัฐบาลไดลงนามในความตกลง CCA กับบริษัท องคกรผูแทนและสมาคมการ

คาในสาขาภาคธุรกิจตางๆ 44 สาขา ซ่ึงประกอบดวยบริษัทกวา 5,000 บริษัท และกวา 15,000 โรงงาน 
รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานมาก เชน เหล็กกลา อลูมิเนียม ซีเมนต สารเคมี และกระดาษ 
รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

CCA ซ่ึงเปนความตกลงที่มีอายุ 10 ป ที่มุงสงเสริมใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดําเนินมาตร
การประสิทธิภาพพลังงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายการลดพลังงานในรอบ 12 เดือน จํานวน     5 คร้ัง 
ในระยะ 10 ป และคาดวา จะชวยลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดกวา 9.2 ลานตัน ในป
พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ บริษัทที่เขารวมใน CCA จะไดรับสวนลด Climate Change Levy จํานวนรอยละ 80 
เปนการตอบแทน

ในการประเมินระยะเปาหมายที่ 1 ของ CCA ซ่ึงครบกําหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2545 
ปรากฏวา บริษัทตางๆ ที่เขารวมสามารถดําเนินการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดสูงถึง 13.5 
ลานตัน โดยจํานวน 10,500 โรงงาน หรือรอยละ 88 สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวใน CCA และไดรับ
สวนลด Climate Change Levy ตอไป48

4) UK Emissions Trading Scheme (UK ETS)
อังกฤษเริ่มใช UK ETS ของตนเองเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยวัตถุประสงคสําคัญคือ

การสรางประสบการณและความคุนเคยใหกับการซื้อ-ขายกาซเรือนกระจกใหกับภาครัฐและภาคเอกชน
อังกฤษ และการแสดงบทบาทนําของกรุงลอนดอนในการเปนศูนยกลางการซื้อ-ขายกาซเรือนกระจก 
และคาดวา จะสามารถรักษาปริมาณคารบอนได 2 ลานตันตอป เปนอยางนอย

การเขารวมใน UK ETS เปนไปโดยสมัครใจสําหรับบริษัทในอังกฤษ และสามารถเขารวมได 3 
แนวทาง49 ดังนี้

                                                          
48DEFRA. (2003b) "Big CO2 Cuts Beat Industry Climate Change targets." News Release, 7 April 2003.  Internet.
http://www.defra.gov.uk/news/2003/030407a.htm  Printed on 22 January 2004.
49DEFRA. (2001) Framework for the UK Emissions Trading Scheme. Internet.
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/pdf/trading-full.pdf  Printed on 22 January 2004.
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4.1) ผูเขารวมโดยตรง (Direct Participants) ไดแก บริษัทที่เขารวมโดยถูกกําหนดใหมี
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อแลกกับคาตอบแทนจูงใจ (incentive payment) โดยรัฐบาล
อังกฤษไดเตรียมงบประมาณจํานวน 215 ลานปอนดสเตอรลิง สําหรับระยะเวลา 5 ปตั้งแตปพ.ศ. 2546-
2547 สําหรับคาตอบแทนจูงใจแกผูเขารวมโดยตรง หรือเทากับ 30 ลานปอนดสเตอรลิงตอปหลังจาก
หักภาษีแลว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2545 องคกรจํานวน 34 องคกร ไดเขารวมในการ
ประมูลแขงขันเพื่อใหได "เปาหมายการลดการปลอยกาซที่มีผลบังคับทางกฎหมาย" (legally binding 
emissions reduction targets)

4.2) ผูเขารวมผานทาง Climate Change Agreement – CCA (Agreement Participants) 
ไดแก บริษัทที่มีความตกลง CCA กับรัฐบาลอังกฤษในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยูแลว ซ่ึง
บริษัทเหลานี้จะสามารถซื้อ allowances เพื่อชวยไมใหเกินเปาหมายการลดการปลอยกาซ และสามารถ
ขาย allowances ไดหากสามารถลดการปลอยกาซไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวตามที่กําหนดใน CCA 
โดยในชวงปพ.ศ. 2545 บริษัทภายใต CCA มีการซื้อ-ขาย carbon emission allowances ถึงจํานวน 
580,000 ตัน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ถูกกําหนดไวจํานวนกวา 1,000 เปาหมาย ในขณะที่
ปริมาณคารบอนไดออกไซดจํานวน 4 ลานตัน ถูกเก็บไวสําหรับประโยชนในอนาคต

4.3) ผูเขารวมที่ไมไดถูกกําหนดใหมีเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจก (Non-target 
Holder) แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก

1) บริษัทสามารถดําเนินโครงการลดการปลอยกาซในอังกฤษได และขาย
เครดิตที่ไดใหกับ UK ETS

2) บริษัทที่เขารวมใน ETS โดยการเปดบัญชีในทะเบียน (registry) เพื่อที่จะ
ซ้ือและขายใบอนุญาต (permits) ใหปลอยกาซ โดยไมจําเปนตองดําเนินโครงการหรือมีเปาหมายในการ
ลดการปลอยกาซ

5) Climate Change Projects Office – CCPO
DEFRA และ DTI ไดรวมกันจัดตั้ง CCPO ขึ้น เพื่อเปนสํานักงานทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนภาคธุรกิจอังกฤษที่สนใจจะทําโครงการ JI หรือโครงการ CDM ตามพิธีสารเกียวโต อยางไรก็
ตาม CCPO ไมไดเนนไปที่โครงการตามพิธีสารเกียวโตเพียงอยางเดียว แตยังรวมไปถึงโครงการที่
สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเปนโครงการที่สามารถทําการซื้อ-ขายคารบอนเครดิตใน
ตลาดที่อยูนอกกรอบพิธีสารเกียวโตดวย ทั้งนี้ CCPO มีหนาที่หลัก 4 ประการ50 ไดแก

                                                          
50 Climate Change Projects Office. (2002) A Climate Change Business Guide: An Introduction to Climate Change
Projects. Internet. http://www.dti.gov.uk/ccpo/pdfs/ccpo_part_a.pdf  Printed on 22 January 2004.
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5.1) ยกระดับความตระหนักถึงความสําคัญของโครงการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและบทบาทสําคัญที่โครงการเหลานี้สามารถมีตอยุทธศาสตรของธุรกิจเอกชน

5.2) ใหความแนะนําที่เฉพาะเจาะจงกับขอเสนอโครงการหนึ่งๆ อาทิ ใหคําแนะนําพื้น
ฐาน และ ใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดคารบอนเครดิต รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการหาหุนสวนทําโครง
การ ผูลงทุน และแหลงทุน เปนตน

5.3) เปนเสนทางใหธุรกิจเอกชนในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของและการสนับสนุนที่ภาครัฐมีให

5.4) ชวยสงเสริมการจัดทํานโยบายของรัฐบาลอังกฤษและปอนขอมูลใหผูจัดทํา
นโยบายเกี่ยวกับประสบการณของภาคเอกชนอังกฤษ

4.1.3 เนเธอรแลนด
ตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตและ EU Burden-Sharing Agreement เนเธอรแลนดมีขอผูก

พันที่จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวาระดับป พ.ศ. 2533 จํานวนรอยละ 6 ภายใน
ชวงป พ.ศ. 2551-2555 หรือเทียบเทากับปริมาณคารบอนจํานวน 50 ลานตันตอป หรือรวมทั้งสิ้น 200 
ลานตัน ซ่ึงรัฐบาลเนเธอรแลนดตั้งเปาหมายวาจะดําเนินมาตรการภายในประเทศเพื่อลดการปลอยกาซ
จํานวน 25 ลานตัน (รอยละ 50) และสวนที่เหลือจะเปนผลที่ไดจากการดําเนินการตามโครงการในตาง
ประเทศภายใตกลไกยืดหยุน (flexibility mechanisms) ของพิธีสารฯ

1) นโยบายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในประเทศ
เนเธอรแลนดกําหนดขอบังคับในการเลือกและดําเนินมาตรการวาจะตองมีประสิทธิภาพ (cost 

effectiveness) และจะตองคํานึงสมดุลระหวางมาตรการในควบคุมการเติบโตของการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดและการดําเนินมาตรการที่จะลดกาซเรือนกระจกอื่นๆ ไดเปนจํานวนมากโดยใช
ตนทุนต่ํา (อัตราสวนประมาณ 70 : 30) โดยเนเธอรแลนดแบงมาตรการในแผน Climate Policy 
Implementation Plan (CICP) ซ่ึงรัฐบาลเนเธอรแลนดไดประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2542 สําหรับมาตรการ
ภายในประเทศและในป พ.ศ. 2543 สําหรับมาตรการภายนอกประเทศ51 ออกเปน 3 กลุม (packages)52

ไดแก

                                                          
51Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM). (no date[a]) “The progress of the
Netherlands’ climate change policy: an assessment at the 2002 evaluation moment.” Internet.
http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5150  Printed on 19 January 2004.
52 VROM. (no date[b]) "Dutch Climate Policy." Internet.  http://www2.minvrom.nl/pagina?id=4972  Printed on 5
November 2003.



40

1.1) Basic Package เปนมาตรการที่มีความแนนอนพอสมควร และจะชวยลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกไดปละ 25 ลานตันในชวงป พ.ศ. 2551-2555 มาตรการในกลุมนี้ประกอบดวยมาตรการ
ภาษีจราจร นโยบายอนุรักษพลังงาน การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต เปนตน

1.2) Reserve Package เปนมาตรการ Safety Net ที่เตรียมไวในกรณีที่ Basic Package มี
แนวโนมที่จะไมบรรลุเปาหมายตามที่วางไวในชวงกอนป พ.ศ. 2551-2555 โดยจะมีการประเมินผล 
Basic Package ในป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2548 มาตรการในกลุมนี้ประกอบดวยการขึ้นภาษีพลังงาน 
การขึ้นภาษีศุลกากรเชื้อเพลิงเครื่องยนต และการจัดเก็บกาซคารบอนไดออกไซดที่มาจากแหลางอุต
สาหกรรมขนาดใหญ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการลดการปลอยกาซไนตรัสออกไซดในอุตสาหกรรมเคมี 
ซ่ึงขณะนี้ยังไมมีความแนนอนเนื่องจากตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีกอน

1.3) Innovation Package เปนมาตรการที่เตรียมไวภายหลังปพ.ศ. 2555 โดยเนนที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางนโยบายใหม อาทิ การพัฒนา climate neutral energy carriers การ
ซ้ือขายสิทธิในการปลอยและการลดกาซเรือนกระจกระหวางหนวยงาน องคกร และบริษัท และการ
กําหนดเพดาน (ceiling) สําหรับภาคเศรษฐกิจและการคาตางๆ เปนตน

2) นโยบายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกระหวางประเทศ
2.1) เปาหมาย

เนเธอรแลนดตั้งเปาหมายไววา จะใชกลไก JI และ CDM ในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจํานวน 100 ลานตัน โดย 2 ใน 3 ดวยโครงการ CDM และ 1 ใน 3 ดวยโครงการ JI โดยกระทรวง
เศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) เปนผูรับผิดชอบโครงการ JI และไดลงนามในบันทึกความ
เขาใจ (Memoranda of Understanding – MOUs) เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําโครงการ JI กับ
ประเทศบัลแกเรีย โครเอเชีย โรมาเนีย และสโลวาเกียแลว นอกจากนี้ ยังไดทําความตกลงกับประเทศส
โลวาเกียและลัตเวีย ในการทํา early trading กับ carbon credits ที่ไดจากโครงการ JI ในทั้งสองประเทศ
ดวย53

สวนดาน CDM กระทรวงการเคหะ การวางผังเมือง และสิ่งแวดลอมเนเธอรแลนด (Ministry of 
Housing, Spatial Planning and the Environment หรือเรียกโดยยอวา VROM) เปน Designated National  

                                                          
53VROM. (2002) The evaluation note: The progress of the Netherlands climate change policy: an assessment at the
2002 evaluation moment. Internet. http://www2.minvrom.nl/Docs/internationaal/evaluation_note_climate.pdf
Printed on 19 January 2004.
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Authority (DNA CDM) ของประเทศและเปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ CDM โดยเมื่อป 
พ.ศ.2544 VROM ไดจัดตั้งหนวยงาน CDM (Clean Development Mechanism Division) ขึ้นภายใตกอง
ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ (International Environmental Affairs Directorate) กรมปองกันสิ่งแวด
ลอม (Directorate-General for Environmental Protection) ของกระทรวงฯ เพื่อดูแลในเรื่องการซื้อ 
credits ที่มาจากโครงการ CDM (หรือที่เรียกวา Certified Emission Reductions – CERs) โดยเฉพาะ ใน
ขณะที่ภารกิจการเจรจาในกรอบอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเปนของหนวยงานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Division) ของกองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อุตสาหกรรม (Directorate for Climate Change and Industry) ของ VROM54

2.2) งบประมาณ
เนเธอรแลนดเปนหนึ่งในประเทศแรกที่มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ CERs และ 

VROM ไดจัดสรรงบประมาณที่ไมใชการใหความชวยเหลือที่เปนทางการสําหรับดําเนินโครงการ 
CDM มาตั้งแตป พ.ศ. 2543 (non-Official Development Assistance [ODA] CDM budgets) อยางไรก็
ตาม งบประมาณในสวนนี้ไมใชงบประมาณสําหรับสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั่วๆ ไป เชน การเสริมสรางสมรรถนะของสถาบัน หรือการปรับตัว ซ่ึงอยูในความรับ
ผิดชอบของกรมความรวมมือระหวางประเทศ (Directorate-General for International Cooperation) 
กระทรวงการตางประเทศเนเธอรแลนด แตอาจสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
สมรรถนะของโครงการที่จะพัฒนาตอไปเปนโครงการ CDM และจะทําสัญญากับ VROM

2.3) ยุทธศาสตรการซื้อ CERs55

เนื่องจากการซื้อ CERs เปนการใชงบประมาณของรัฐ VROM จึงไมสามารถดําเนินการจัดหา
จัดซื้อCERs ไดดวยตนเอง จึงตองมีการจางองคกรเปนตัวกลาง (intermediaries) ในการดําเนินการเลือก
โครงการ CDM ที่มีคุณภาพ (sustainable projects) ในประเทศกําลังพัฒนาและซื้อ CERs ใหเนเธอร
แลนดโดยมี VROM เปนผูใหแนวทาง ปจจุบัน VROM มีเปาหมายที่จะดําเนินการซื้อ CERs ผานองคกร
ใน 4 รูปแบบ ไดแก

(1) สถาบันการเงินระดับระหวางประเทศพหุภาคี (Multilateral international financial 
institutions) ไดแก International Finance Corporation (IFC) หรือที่เรียกวา IFC-Netherlands Carbon 
Facility (INCaF), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD หรือ World Bank) 

                                                          
54VROM. (no date[c]) "Policy CDM." Internet.  http://www2.minvrom.nl/pagina?id=5235  Printed on 5 November 2003.
55VROM. (2003) Implementation of the Clean Development Mechanism by the Netherlands.  Internet.
http://www.vrom.nl/international  Printed on 5 November 2003.
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หรือที่เรียกวา Netherlands CDM Facility (NCDMF) และ Corporacion Andina de Fomento (CAF) 
หรือที่เรียกวา CAF-Netherlands CDM Facility

(2) SENTER เปนหนวยงานของรัฐบาลเนเธอรแลนดทําหนาที่ในการจัดและดําเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดหาระหวางประเทศ (international public procurement [tender] procedures) โดย 
SENTER ไดจัดการจัดซื้อจัดหาที่เรียกวา CERUPT (Certified Emission Reduction Unit Procurement 
Tender) ให VROM และไดจัดใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดหา CERUPT คร้ังแรกไปแลวระหวางเดือน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 - มกราคม พ.ศ.  2545 และยงัไมมกีาํหนดทีจ่ะเปดกระบวนการ CERUPT คร้ังทีส่อง

ใน CERUPT คร้ังที่หนึ่งมีผูยื่นใบแสดงความสนใจ (Expression of Interest) จํานวน 78 ใบ 
โดยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวง VROM ไดเลือกและรับรองโครงการ CDM 
จํานวน 18 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดเปนโครงการที่เกี่ยวของกับดานพลังงานที่ยั่งยืน ประสิทธิ
ภาพของพลังงาน การเทคโนโลยีที่สะอาด ในประเทศกําลังพัฒนา ไดแก อินเดีย ปานามา บราซิล จา
ไมกา โบลิเวีย เอลซัลวาดอร จีน อินโดนีเซีย และคอสตาริกา โดยในขณะนี้ โครงการทั้งหมดอยูในขั้น
ตอนการเสนอให CDM Executive Board พิจารณารับรองและจดทะเบียน เพื่อใหมาตร ทั้งนี้ โครงการ
ทั้งหมดจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมากกวา 16 เมกะตัน และเนเธอรแลนด
จะซื้อปริมาณการลดการปลอยกาซนี้ทั้งหมด56

อนึ่ง SENTER ยังเปนผูจัดกระบวนการจัดซื้อจัดหา ERUPT (Emission Reduction Unit 
Procurement Tender) ของโครงการ JI อีกดวย โดย SENTER ไดจัดกระบวนการ ERUPT คร้ังที่หนึ่งไป
แลวเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2544 และครั้งที่สองเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544

(3) สถาบันการเงินเอกชน (Private financial institution) ไดแก Rabobank ซ่ึงเปน
ธนาคารเอกชนระดับระหวางประเทศของเนเธอรแลนด

(4) การจัดทําความตกลงซื้อ CERs แบบทวิภาคี (Bilateral CER Purchase Agreements 
[BCPAs]) ระหวางเนเธอรแลนดกับประเทศ non-Annex I

นอกจากนี้แลว เนเธอรแลนดยังไดเขาไปมีสวนรวมในกองทุน 2 กองทุนของ World 
Bank คือ Prototype Carbon Fund (PCF) ที่จัดตั้งโดยภาครัฐและเอกชนรวมกัน โดยมีโครงการดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีใน 8 ประเทศ และดานอื่นๆ อีกใน 22 ประเทศ สวนกองทุนที่สองคือ Community 
Development Carbon Fund (CDCF) ยังอยูในระหวางการพัฒนา โดยเปนกองทุนสําหรับสนับสนุน
โครงการขนาดเล็กในพื้นที่ยากจนของประเทศกําลังพัฒนา

                                                          
56"State Secretary approves 18 climate projects." News. Internet.  http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5509
Printed on 5 November 2003.
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2.4) ลักษณะของสัญญาระหวาง VROM กับองคกรตัวกลางในแตละโครงการ57

วัตถุประสงคของ VROM คือตองการที่จะใหไดมาซึ่ง CERs ในปริมาณมากที่สุดและมีระดับ
คุณภาพและราคาที่ยอมรับได ลักษณะของสัญญาระหวาง VROM กับองคกรตัวกลางในแตละโครงการ
จึงมี 2 รูปแบบ ดังนี้

(1) Detailed approach เนนที่จะลดความเสี่ยงที่ CDM Executive Board จะไมยอมรับ 
CERs ใหต่ําที่สุด โดยกําหนดกระบวนการและตั้งเกณฑคุณภาพไว โดย VROM และองคกรตัวกลางจะ
ตกลงกันในเรื่องจํานวน CERs ทั้งหมดที่พึงประสงค (preferred total amount of CERs) ในขณะที่
จํานวน CERs จะเปนผลจากการเจรจาระหวางองคกรตัวกลางกับผูสนับสนุนโครงการ (project 
sponsor) สวน VROM จะทําหนาที่ตัดสินใจในแตละขั้นตอนที่โครงการพัฒนาไปเพื่อเปนหลักประกัน
วา VROM จะได CERs จากโครงการที่มีคุณภาพสูงเทานั้น

ปจจุบันองคกรตัวกลางทั้งหมดที่มีสัญญากับ VROM เลือกแนวทางนี้
(2) General approach เนนที่จะซื้อและโอน CERs โดยมีการตกลงจํานวน CERs ทั้ง

หมดโดยมีการรับประกันและระบุจํานวนที่แนนอน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสและใหความยืดหยุนกับองค
กรตัวกลางในดานวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย CERs ที่ไดตกลงไว โดย VROM จะตองมีการระบุหลัก
ประกันประสิทธิภาพ (cost effectiveness) ของงบประมาณ เชน การกําหนดราคาสูงสุดเฉลี่ยของ CERs 
และการกําหนดคุณภาพขั้นต่ําของ CERs เปนตน

2.5) บันทึกความเขาใจกับประเทศตางๆ58

เนเธอรแลนดไดลงนามใน MOUs กับประเทศตางๆ เพื่อเปนการชวยอํานวยความสะดวกใน
กระบวนการรับรองและเห็นชอบ (endorsement and approval process) ของโครงการ CDM ในประเทศ
เจาภาพ (host countries) และชวยเหลือผูเขารวมโครงการ (project participants) โดยเนนที่ความรวมมือ
ในระยะยาวดาน CDM ระหวางเนเธอรแลนดกับประเทศเจาภาพซึ่งมีศักยภาพสูงในการทําโครงการ 
CDM อยางไรก็ดี MOU ไมใชเงื่อนไขในการที่จะมีความรวมมือดาน CDM กับเนเธอรแลนด เพราะ
ประเทศเจาภาพยังคงตองออกหนังสือแสดงความเห็นชอบ (letter of approval) ในแตละโครงการ CDM 
อยูดี ไมวาจะมี MOU กับเนเธอรแลนดหรือไมก็ตาม

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เนเธอรแลนดไดทํา MOU กับประเทศตางๆ แลว ไดแก โบลิ
เวีย โคลอมเบีย คอสตาริกา เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา นาคารากัว ปานามา และอุรุกวัย

                                                          
57VROM. (2003) Op. cit.
58Ibid.
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2.6) Eligibility criteria สําหรับกิจกรรมของโครงการ59

- โครงการดานพลังงานทดแทน เชน พลังลม แสงอาทิตย พลังน้ํา และพลังงานความ
รอนจากใตพื้นผิวโลก (geothermal energy)

- ชีวมวล ([clean] biomass)
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงาน
- การปรับปรุงการขนสง
- การฟนฟูและการใชกาซมีเทน

(เชน จากการถมขยะ และการทําเหมืองถานหิน)
- การเปลี่ยนแหลงเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสูแหลงที่ใชคารบอนนอยกวา
- ไมใชโครงการนิวเคลียร
- ไมใชโครงการที่มีผลกระทบอยางมากและชัดเจนตอสังคมหรือความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และหากมีขอสงสัย VROM อาจเรียกรองใหทําหรือนําการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
(ในมาตรฐานของยุโรป) มาใชประกอบการพิจารณาดวย

- ไมใชโครงการ CDM ดานการปลูกปา (จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอื่น)
นอกจากนี้ โครงการ CDM ยังควรที่จะนํา OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

2000 มาใชในการปฏิบัติงาน และสําหรับโครงการ CDM ดานพลังงานน้ํา จะตองมีการพิจารณาถึงขอ
เสนอแนะของ World Commission on Dams (WCD) ดวย60

4.1.4 เยอรมนี
1) เปาหมายของนโยบายดานการปองกันสภาพภูมิอากาศ
เยอรมนีมีพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตและ EU Burden-Sharing Agreement ในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 21 ของระดับในป พ.ศ. 2533 โดยปญหากาซเรือนกระจกปริมาณมาก
ของเยอรมนีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ลาหลังในเยอรมนีตะวันออก ในขณะที่เยอรมนีตะวันตกมี
ความเจริญกาวหนาพัฒนามากกวา ซ่ึงเมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน 
ทําใหเยอรมนีตองลดการปลอยกาซลงจํานวนมาก อยางไรก็ดี ปจจุบัน เยอรมนีเปนประเทศที่มีบทบาท
นําในดานการพัฒนาพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (renewable energies) โดยรอยละ 8 ของ
ปริมาณการใชไฟฟาในปจจุบันมาจากพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดและรอยละ 3 มาจากพลัง

                                                          
59VROM. (no date[d]) "Projects." Internet.  http://www2.minvrom.nl/pagina?id=5237  Printed on 5 November 2003.
60For further details of Dutch CDM Programme, see VROM. (2003) Op. cit.
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งานลม ซ่ึงการใชพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ทําใหเยอรมนีสามารถลดปริมาณกาซได
ประมาณ 50 ลานตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด61

นอกจากจะไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดเปน
สองเทาของระดับปจจุบันภายในป พ.ศ. 2553 แลว เยอรมนีไดตั้งเปาหมายที่จะลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกลงรอยละ 21 ตามที่ไดยอมรับความรับผิดชอบไวกับพิธีสารเกียวโตและ “EU Bubble” 
โดยกําหนดวาจะลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 25 ของระดับป พ.ศ. 2533 ภายในป 
พ.ศ. 2548 และลดปริมาณกาซเรือนกระจกทั้ง 6 ชนิดลงรอยละ 21 ภายในชวงป พ.ศ. 2551-2555 รวมทัง้
ไดตัง้เปาหมายระยะยาวทีจ่ะลดปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกลงรอยละ 40 ภายในป พ.ศ. 2563 บนเงื่อน
ไขหาก EU จะลดระดับกาซเรือนกระจกลงรอยละ 30 ของระดับป พ.ศ. 2533 นอกจากนี้ ยังไดตั้งเปา
หมายที่จะขยายการผลิตพลังงานและความรอนรวม (combined heat and power generation) โดย
กําหนด quota ใหมีการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจํานวน 10 ลานตันภายในป    
พ.ศ. 2548 และจํานวน 23 ลานตันภายในป พ.ศ. 2553

2) มาตรการปองกันสภาพภูมิอากาศ62

เยอรมนีไดกําหนดมาตรการไว 64 มาตรการ ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจตางๆ อาทิ ครัวเรือน 
จราจร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพลังงาน การจัดการขยะและของเสีย และการเกษตร โดยมาตรการที่
สําคัญๆ ไดแก 1) การปฏิรูปภาษีส่ิงแวดลอม (Ecological Tax Reform) ซ่ึงจะทําใหราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 
และสรางมาตรการจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการใชพลังงานอยางประหยัดและเหมาะสม 2) 
การแกไขกฎหมายแหลงพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Renewable Energy Sources Act – EEG) 
และการออกกฤษฎีกาพลังงานชีวมวล (Biomass Ordinance) 3) การสงเสริม cogeneration โดยการออก
กฎหมาย Cogeneration และการทําความตกลงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของเยอรมนี โดยภาคธุรกิจ
เยอรมนียินยอมที่จะลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนรอยละ 28 ในป พ.ศ. 2548 
และปริมาณกาซเรือนกระจกจํานวนรอยละ 35 ในป พ.ศ. 2555     4) โครงการ 100,000 roofs เพื่อสง
เสริมการลงทุนในระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 5) การสงเสริมเชื้อเพลิงที่มีสารกํามะถันต่ําหรือ
ปลอดสารกํามะถัน 6) การปรับปรุงกฎระเบียบอาคารใหทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน

                                                          
61Trittin, Jurgen. “The Way Forward for the Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC).” Opening Remarks.
4 June 2003, the 1st JREC Conference, Brussels. Internet.
http://www.bmu.de/en/800/js/topics/renewableenergy/konferenz_jrec/main.htm  Printed on 5 July 2004.
62Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). (2000) Germany’s
National Climate Protection Programme: Summary. Berlin : Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety.
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และการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 7) การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําในการปรับปรุงอาคาร และ   
8) การกําหนดนโยบายและมาตรการดานการคมนาคมขนสงในสวนที่เกี่ยวของกับการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด

ผลจากการดาํเนนิมาตรการตางๆ ทาํใหเยอรมนสีามารถลดปรมิาณกาซเรอืนกระจกไดแลวรอยละ 
19.5 ของระดับปริมาณป พ.ศ. 2533 โดยระหวางป พ.ศ. 2533-2544 สัดสวนการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเยอรมนีลดลงรอยละ 28 ในขณะที่ปริมาณ
กาซชนิดอื่นๆ อีก 5 ชนิด ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ลดลงเกือบ
รอยละ 50 ทําใหเยอรมนีมีความมั่นใจที่จะสามารถบรรลุเปาหมายการลดปริมาณการปลอยกาซลงรอย
ละ 21 ตามพิธีสารเกียวโตดวยมาตรการภายในประเทศเพียงอยางเดียว63

3) KfW Carbon Fund
รัฐบาลเยอรมนีไมมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง JI และ CDM แต KfW Bankengruppe (KfW 

Banking Group) ซ่ึงเปนธนาคารที่มีรัฐบาลเยอรมนีถือหุนรอยละ 80 ไดจัดตั้ง KfW Carbon Fund ขึ้น 
เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อ carbon credits จากโครงการ JI และ CDM สําหรับบริษัทเยอรมนีที่
ตองการใชประโยชนจากพิธีสารเกียวโตในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของตนเอง โดยใชระบบ 
buyers’ pool ซ่ึงทําใหบริษัทไมตองเขามาทําโครงการ JI หรือ CDM เอง แต KfW Carbon Fund ทําหนา
ที่เปนผูคัดเลือกโครงการไปตลอดจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการใหการรับรองและจดทะเบียนรับรอง 
credits และบริษัทที่ลงทุนจะไดรับ credits โดยตรงตามสัดสวนเงินลงทุนของบริษัทใน KfW Carbon 
Fund ทั้งนี้ KfW Carbon Fund เล็งเห็นประโยชนที่จะไดจากการมี EU Emissions Trading Scheme 
(ETS) และ Linking Directive ที่บริษัทเยอรมนีสามารถที่จะนํา credits ที่ไดจากโครงการ JI และ CDM 
มาขายตอใน carbon market ภายใน EU64

ถึงแมเยอรมนีจะสามารถดําเนินมาตรการภายในประเทศใหบรรลุเปาหมายรอยละ 21 ไดเอง 
แตก็มุงที่จะใชประโยชนอยางเต็มที่จากพิธีสารเกียวโตเพื่อชวยใหภาคเอกชนของตนเองสามารถลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกได รวมทั้งจาก EU ETS ซ่ึงจะชวยเยอรมนีในการลดปริมาณกาซ
เรือนกระจกไดสะดวกขึ้นอยางมาก ซ่ึงเมื่อปลายป พ.ศ. 2546 รัฐบาลเยอรมนีไดใหการรับรองราง 

                                                          
63BMU. (2003) Climate Change Policy in Germany. Berlin : BMU.
64KfW Bankengruppe. (2004) The KfW Carbon Fund. Frankfurt : KfW Bankengruppe.  Internet.
http://www.kfw.de/EN/Die Bank/KfWUpdates60/TheKfWCarb68/Klimaschutzfonds_englisch.pdf  Printed on 5
July 2004.
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กฎหมาย Greenhouse Gas Emissions Trading Act (TEHG) เพื่อเปนกฎหมายภายในประเทศรองรับ EU 
ETS นอกจากนี้ เยอรมนียังสนับสนุนให EU ETS มีการเชื่อมโยงกับโครงการ JI และ CDM ผานทาง 
Linking Directive ซ่ึงกําลังอยูในขั้นตอนของการพิจารณาของ EU เพราะจะทําใหตลาด carbon credits 
ของ EU และของเกียวโตรวมกันเปนตลาดที่กวางขึ้นตลาดเดียว

4.1.5 เดนมารก
เดนมารกมีขอผูกพันตามพิธีสารเกียวโตและ EU Burden-Sharing Agreement ในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 21 ของระดับในป พ.ศ. 2533 ในระหวางป พ.ศ. 2551-2555 โดย
เดนมารกมีระดับการปลอยกาซตอหัวสูงเนื่องมาจากมาจากการผลิตพลังงานสวนใหญจากถานหิน65

โดยหากเดนมารกไมดําเนินการลดการปลอยกาซตามขอผูกพันที่มี ปริมาณกาซเรือนกระจกในสวนที่
เกินมา (excess emissions) จะสูงถึง 20-25 ลานตันตอป หรือเทากับรอยละ 25-30 ของปริมาณการปลอย
กาซของเดนมารกทั้งหมด (ประมาณ 80 ลานตัน)

1) ยุทธศาสตรดานสภาพภูมิอากาศ
เดนมารกใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานมากที่สุด เพราะตลาดพลังงานไฟฟาในกลุม

ประเทศนอรดิก  (ระหวางนอร เวย  สวี เดน  และเดนมารก) โดยไดประมาณการวา  กาซ
คารบอนไดออกไซดจํานวน 10 ลานตันของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอปในชวงป            
พ.ศ. 2551-2555 จะมาจากการสงออกพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงและปริมาณความตองการพลังงานไฟฟาของนอรเวยและสวีเดนจะเพิ่มมาก
ขึ้น การจํากัดการสงออกพลังงานไฟฟาของเดนมารกจะทําใหนอรเวยและสวีเดนหันไปขยายการผลิต
พลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และในขณะเดียวกัน จะทําใหรายไดจากการสงออกของเดนมารก
ลดลง

เดนมารกไดพยายามที่จะแกไขขอผูกพันในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เพราะ
ปญหา basis-year problem ที่ใชเปนฐานในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่เดนมารกตองลดลง
รอยละ 21 ของป พ.ศ. 2533 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของเดนมารกมีความแตกตางกัน
อยางมากในแตละป เนื่องจากตลาดพลังงานไฟฟาระหวางกลุมประเทศนอรดิกที่ความตองการไฟฟามี
ความผันผวน โดยในปที่มีฝนตกมาก สวีเดนและนอรเวยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากน้ําจํานวน 

                                                          
65Danish Environmental Protection Agency. (2003) "Danish Ratification of the Kyoto Protocol." Internet.
http://www.mst.dk/transportuk/01020200.htm  Printed on 6 November 2003.
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มากและสงมาขายใหเดนมารก สวนในปที่ฝนตกนอย เดนมารกจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาและสงไป
ขายในใหนอรเวยและสวีเดน

ในป พ.ศ. 2533 นั้น เดนมารกมีการนําเขาพลังงานไฟฟาจํานวนมากกวาปกติ ซ่ึงทําให
เดนมารกปลอยกาซภายในประเทศต่ํากวาปกติไปดวย จึงทําใหปริมาณการปลอยกาซที่แทจริง (actual 
emissions) ต่ํากวาปริมาณเฉลี่ยรายป โดยในป พ.ศ. 2533 ปริมาณที่แทจริงที่เดนมารกปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมปริมาณจากการนําเขาพลังงานไฟฟาแลวคือประมาณ 76 ลานตัน ในขณะที่ตัวเลข 70 
ลานตันถูกนํามาใชในการคํานวณ ตัวเลขฐานที่ตางกันนี้สงผลทําใหการคํานวณปริมาณกาซที่ตองลดใน
ชวงป พ.ศ. 2551-2555 ของเดนมารกมีความแตกตางกันถึงประมาณ 5 ลานตันตอป (ปริมาณการปลอย
กาซในสวนที่เกินมาจะลดลงจาก 25 เหลือ 20 ลานตันตอปจากประมาณการปริมาณทั้งหมดที่ 80 ลาน
ตันตอป หรือกลาวไดในอีกทางหนึ่งวา เดนมารกจะสามารถปลอยกาซไดจาก 55 เปน 60 ลานตันตอป) 
ทั้งนี้ เดนมารกดําเนินการขอแกไขกับทาง EU แลวและไดคํามั่นทางการเมือง (secured political 
declaration) จากประเทศสมาชิกแลวดวย โดยการพิจารณาเรื่องดังกลาวจะมีขึ้นเมื่อมีการกําหนด
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ตองลดลงของแตละประเทศสมาชิก EU ในป พ.ศ. 2549 ดังนั้น เดนมารกจึง
ตั้งเปาหมายที่จะลดปริมาณการปลอยกาซที่เกินมาเพียง 20 ลานตันเทานั้น66

นอกจากนี้ เดนมารกยังไดทดลองทําโครงการนํารอง emissions trading กับภาคอุตสาห
กรรมการผลิตพลังงานไฟฟา โดยในระบบนี้ รัฐบาลเดนมารกกําหนด limit กับบริษัทผลิตพลังงานไฟ
ฟาขนาดใหญ ทําใหระบบนี้ครอบคลุมรอยละ 30 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของ
เดนมารก

2) การดําเนินการและความรวมมือกับตางประเทศ
โดยที่ประเทศในกลุม EU มีการดําเนินการดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพอยูแลว รวมทั้ง

อยูในแนวหนาในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เดนมารกจึงเห็นวา การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจึงมีตนทุนสูงและมีผลจํากัด และวิธีการที่จะชวยในการลดการปลอยกาซของเดนมารกอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา (cost-effective manner) ที่สุดคือการใชกลไกตามพิธีสารเกียวโต เพราะ
ประเทศในยุโรปตะวันออก รัสเซีย และประเทศกําลังพัฒนามีประสิทธิภาพดานพลังงานต่ํา ทําให
โอกาสที่จะเขาไปดําเนินการลดการปลอยกาซในประเทศเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพและคุมคาจึงมีอยู

                                                          
66Danish Government. (2003a) Proposal for a Climate Change Strategy for Denmark. Copenhagen : Danish
Environmental Protection Agency, p. 9-12.
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สูง นอกจากนี้ ยังเปนการชวยเปดตลาดคารบอน และการถายโอน know-how และทุนไปยังประเทศ
เหลานี้ดวย67

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2546 เดนมารกไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 130 ลานโครเนอรเดนมารก 
(ประมาณ 17.5 ลานยูโร) สําหรับการดําเนินโครงการ JI ในยุโรปกลางและตะวันออก โดยในขณะนี้ 
เดนมารกมีโครงการ JI ที่โรมาเนีย สโลวาเกีย และโปแลนด สวนการใช CDM ในอนาคต จะเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนาสําหรับป พ.ศ. 2546 โดยในชวง 5 ป   
(ปพ.ศ. 2547-2551) เดนมารกจะจัดสรรงบประมาณจํานวน 500 ลานโครเนอรเดนมารก สําหรับการให
ความชวยเหลือพิเศษทางสิ่งแวดลอมแกประเทศกําลังพัฒนา (special environmental assistance) 
สําหรับการลงทุนเพื่อใหได carbon credits จากโครงการ CDM ในประเทศกําลังพัฒนา68

อยางไรก็ตาม โครงการดาน CDM ของเดนมารกยังขาดความชัดเจนในดานนโยบาย โดยโครง
การดังกลาวรวมอยูกับโครงการความรวมมือดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอมกับประเทศกําลังพัฒนาใน
ระดับทวิภาคี ทําใหเกิดความสับสนระหวางโครงการใหความชวยเหลือในลักษณะเดิมที่เดนมารกได
กระทํากับประเทศนั้นในลักษณะใหเปลากับโครงการ CDM ที่ฝายเดนมารกตองการที่จะไดรับ carbon 
credits กลับไป นอกจากนี้ โครงการ CDM ยังมีชองทาง ขั้นตอนและกระบวนการที่แตกตางจากโครง
การใหความชวยเหลือ เพราะ CDM เปนโครงการความรวมมือและรวมลงทุนที่มีสินคา (carbon credits) 
เกิดขึ้น

สําหรับประเทศที่เดนมารกยังใหความชวยเหลือในดานสิ่งแวดลอมอยูในปจจุบันและอยูในขาย
ที่เดนมารกจะเสนอใหมีโครงการ CDM รวมกัน ไดแก บอตสวานา กัมพูชา มาเลเซีย โมซัมบิก นามิเบีย 
แอฟริกาใต แทนซาเนีย และประเทศไทย เปนตน69 โดยในขณะนี้ เดนมารกไดลงนามในบันทึกความ
เขาใจ (MOU) เกี่ยวกับความรวมมือในการพัฒนาโครงการ CDM กับมาเลเซียแลว และไดเสนอที่จะลง
นามใน MOU กับประเทศไทยดวยเชนกัน

                                                          
67Danish Government. (2003b) A Changing World: The Government's Vision for New Priorities in Denmark's
Foreign Policy. Copenhagen : Ministry of Foreign Affairs, p. 28.
68Danish Government. (2003a) Op. cit., p. 9.
  Danish Government. (2003c) A World of Difference: The Government's Vision for New Priorities in Danish
Development Assistance, 2004-2008. Copenhagen : Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, p. 10.
69Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. "The Environment." Internet.
http://www.um.dk/english/fp/environment.asp  Printed on 6 November 2003.
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4.1.6 สวีเดน
โดยที่สวีเดนมีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวต่ําและไดดําเนินการลดการปลอยกาซมา

กอนป พ.ศ. 2533 แลวเปนจํานวนมาก ทําใหสวีเดนมีสิทธิที่จะปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นไดอีกรอย
ละ 4 ของปริมาณกาซที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 ในระหวางป พ.ศ. 2551-2555 ตามพันธกรณีที่มีตอพิธี
สารเกียวโตและ Burden-Sharing Agreement

ในความเปนจริงแลว สวีเดนไดดําเนินการรักษาระดับการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับ
ของป พ.ศ. 2531 และเมื่อระดับของป พ.ศ. 2533 (70.4 ลานตัน) กลายเปนเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สวีเดนจึงไดมีการปรับเปาหมายใหตรงกัน รวมทั้งปริมาณ
การปลอยกาซในป พ.ศ. 2533 ของสวีเดนก็ต่ํากวาของป พ.ศ. 2531 อยูแลว นอกจากนั้น การปรับเปา
หมายดังกลาวไดนําไปสูการออกกฎหมายภาษีกาซคารบอนไดออกไซดฉบับแรกของโลกในป   พ.ศ. 
2534 อีกดวย ปจจุบันสวีเดนมีอัตราการปลอยกาซ 6 ตันตอหัวตอป และมีเปาหมายวาจะลดลงใหเหลือ 
4.5 ตันตอหัวตอปในป พ.ศ. 2593 และจะตองลดลงไปอีกเรื่อยๆ หลังจากปนั้น ทั้งนี้ คาดวา ในป พ.ศ. 
2553 สวีเดนจะปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนระหวาง 70.9-81.6 ลานตัน โดยยังไมไดนําผลที่ไดจาก
มาตรการตางๆ ที่สวีเดนกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ อาทิ มาตรการทางภาษีส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
การพัฒนาระบบพลังงานที่ยั่งยืน มาตรการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนต โครงการ
สงเสริมการลงทุนในทองถ่ิน เปนตน70

รัฐบาลสวีเดนกําหนดนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงรัฐสภาสวีเดนใหการรับรองเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2545 ไววา สวีเดนจะดําเนินการลดการปลอยกาซลงรอยละ 4 ของระดับในป พ.ศ. 2533 
โดยไมใช carbon sinks (ปาไม) และกลไกตามพิธีสารเกียวโต แทนที่จะปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
รอยละ 4 ได ทั้งนี้ สวีเดนจะมีการทบทวนนโยบายและปรับมาตรการใหเหมาะสมในป พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2551 เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว หรืออาจปรับเปาหมาย โดยการปรับปรุงนโยบายรัฐบาลจะ
คํานึงถึงความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมของสวีเดนดวย และในการทบทวนนโยบาย
ดานสภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลสวีเดนจะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการนํากลไกของพิธีสาร
ฯ มาใชในการลดการปลอยกาซดวย71

สวีเดนเล็งเห็นความสําคัญกับการนํากลไกของพิธีสารฯ มาใชวา นอกจากกลไกดังกลาวจะเปน
เครื่องมือที่จะชวยใหมีการบรรลุประสิทธิภาพและความคุมทุน (cost-efficiency) ในการลดการปลอย
                                                          
70Ministry of the Environment. (2003) The Swedish Climate Strategy: Summary of the Government Bill 2001/02:55.
Stockholm : Ministry of the Environment., p. 2-17.
71Ibid., p. 9, 14, 27.
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กาซเรือนกระจกแลว กลไกของพิธีสารฯ ยังเปนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในงาน
ดานนโยบายเรื่องสภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 รัฐบาลสวีเดนไดตั้งคณะทํางาน
พิจารณาการจัดทําระบบและกฎเกณฑของสวีเดนในการดําเนินการตามกลไกของพิธีสารฯ และศึกษา
ความสัมพันธระหวางกลไกกับเครื่องมือทางนโยบายอื่นๆ โดยมีการรายงานผลใหรัฐบาลทราบในป 
พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2547

การเปนประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต
ของสวีเดน ทําใหสวีเดนสามารถดําเนินโครงการ JI และ CDM ภายใตพิธีสารฯ ได โดยในป พ.ศ. 2545 
Swedish International Climate Investment Program (SICLIP) ของ Swedish Energy Agency ดําเนิน
การภายใตนโยบายพลังงานของประเทศ “Co-operation for a reliable, efficient and environment-
friendly energy supply” ที่รัฐสภาใหการรับรองในปเดียวกัน ไดประกาศใหมีการสงขอเสนอโครงการ 
JI และ CDM ใหรัฐบาลพิจารณา โดยมุงเปาใหมีโครงการ JI 3-4 โครงการ และโครงการ CDM 4-6 
โครงการภายในสิ้นป พ.ศ. 254772 ซ่ึงในขณะนี้ สวีเดนกําลังเจรจากับรัสเซียและประเทศในแถบทะเล
บอลติกในการทําโครงการ JI และดําเนินการกับขอเสนอโครงการ CDM ที่ไดรับจํานวน 6 โครงการ
จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ที่คาดวาจะสามารถลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดไดจํานวนประมาณ 4.3 ลานตัน โดยไมมีการทําความตกลงในการแลกเปลี่ยนสิทธิ
ในการปลอยกาซเรือนกระจก (emission rights)73 อันสอดคลองกับนโยบายดานสภาพภูมิอากาศของสวี
เดนในการไมใชกลไกภายใตพิธีสารฯ ในการลดการปลอยกาซของประเทศจนกวาจะมีการทบทวน
นโยบายนี้ในป พ.ศ. 2547 การดําเนินโครงการ JI และ CDM ของสวีเดนในขณะนี้จึงเปนไปเพื่อวัตถุ
ประสงคของการเรียนรูและการไดประสบการณเปนหลัก

นอกจากนี้ สวีเดนยังไดดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานและโครงการเชื้อ
เพลิงชีวภาพ รวมกวา 70 โครงการในประเทศแถบทะเลบอลติก เพื่อเปนโครงการนํารองสําหรับ JI และ
ไดเขารวมใน Prototype Carbon Fund ของธนาคารโลกเพือ่เรียนรูเกีย่วกบั JI และ CDM เพิม่ขึน้ดวย74

                                                          
72PointCarbon. (2003) “Sweden CDM and JI programs added to database.”  Internet.
http://pointcarbon.com/article.php?articleID=2361  Printed on 19 January 2004.
73Swedish Energy Agency. (2003) The Swedish Energy Agency 2002. Eskilstuna, Sweden : Swedish Energy Agency.
Internet. http://www.stem.se/web/biblshop_eng.nsf/FilAtkomst/ET12_03.pdf/$FILE/ET12_03.pdf?OpenElement
Printed on 19 January 2004.
74Ministry of the Environment. "Climate bill." Press Release, dated 30 November 2001. Internet.
http://www.miljo.regeringen.se  Printed on 6 November 2003.
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4.2 นโยบายของประเทศพัฒนาแลวท่ีไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ
4.2.1 สหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก โดยเปนประเทศเดียวที่ปลอยกาซมากถึง

รอยละ 37 ของปริมาณกาซทั้งหมดของประเทศ Annex I ซ่ึงประกอบดวยประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศทีอ่ยูในชวงเปลีย่นผานทางเศรษฐกจิ (ประเทศยโุรปตะวนัออกและกลุมประเทศอดตีสหภาพโซเวียต)

แมวาสหรัฐฯ จะเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตนาย George W. 
Bush ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 วา สหรัฐฯ จะไมใหสัตยาบันพิธี
สารเกียวโต เนื่องจากการเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ จะมีผลเสียตอเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โดยประมาณคาเปนเงินได 400 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และการสูญเสียงานของประชาชน
จํานวน 4.9 ลานคน นอกจากนี้ การที่อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ไมมีผลบังคับใหประเทศกําลังพัฒนาใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวเสียเปรียบ เพราะเปนฝายเดียวที่จะตองลด
การปลอยกาซ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เห็นวา กระบวนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกควรจะตองทําใน
ลักษณะคอยเปนคอยไปมากกวาที่จะกําหนดเปาหมายและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการในระยะอัน
ส้ัน (ตามที่ระบุไวในพิธีสารเกียวโต) ซ่ึงประเทศจะตองพรอมที่จะเผชิญหนากับผลกระทบทางลบตอ
เศรษฐกิจและตนทุนสูงที่อาจเกิดขึ้นตามมา75

1) นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศนโยบายดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศโลก โดยมีเปาหมายที่จะลดความเขมขน (intensity) การปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
ประเทศลงรอยละ 18 ภายในระยะเวลา 10 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2555) ซ่ึงจะทําใหอัตราการปลอยกาซ
ของสหรัฐฯ ใหชาลงจนกระทั่งหยุดและยอนกลับอัตราการเจริญเติบโตของการปลอยกาซในที่สุด76

โดยปริมาณการปลอยกาซในป พ.ศ. 2555 จะลดลงจาก 2,279 ลานตัน เหลือ 2,173 ลานตัน ทั้งนี้ 
ปริมาณทั้งหมดในชวง 10 ป อาจเปรียบเทียบไดเทากับขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งประเทศ หรือกวา 
500 ลานตันของปริมาณกาซเรือนกระจก77 อยางไรก็ดี นโยบายของสหรัฐฯ ไดรับการวิจารณวา ยังไม 

                                                          
75Dobriansky, Paula. "Climate Change Policy." Remarks. 19 November 2003, the American Enterprise Institute,
Washington DC.
76US Department of State. "Global Climate Change." Internet.  http://www.state.gov/g/oes/climate  Printed on 5
November 2003.
77The White House. "Global Climate Change Policy Book." Internet.
http://www.whitehouse.gov./news/releases/2002/02/climatechange.html  Printed on 5 November 2003.
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เพียงพอที่จะชวยแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อพิจารณาวา ประมาณการการปลอย
กาซของสหรัฐฯ จะสูงขึ้นถึงรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับที่สหรัฐฯ จะตองลดการ
ปลอยกาซลงรอยละ 7 ของปพ.ศ. 2533 ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 ตามขอผูกพัน หากสหรัฐฯ ให
สัตยาบันพิธีสารฯ

การคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อเขาใจปญหาและหาความแนนอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เปนแนวทางการดําเนินการหลักของสหรัฐฯ โดยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2545 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งคณะกรรมการระดับคณะรัฐมนตรี Committee on Climate Change Science 
and Technology Integration ซ่ึงมีโครงการดานการวิจัย 2 โครงการ คือ Climate Change Science 
Program ของกระทรวงพาณิชย และ Climate Change Technology Program ของกระทรวงพลังงาน ซ่ึง
ทั้งสองโครงการมีหนวยงานตางๆ ในระดับ federal level กวา 13 หนวยงาน รวมประสานงานกัน78

2) ความรวมมือระหวางประเทศ79

รัฐบาลสหรัฐฯ จัดสรรเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อใหการสนับสนุนการวิจัย การ
พัฒนา และการถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปยังประเทศกําลังพัฒนาดวยวิธีการตางๆ ดังนี้

2.1) United States Agency for International Development (USAID) จํานวน 155 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางเทคโนโลยีดานสภาพภูมิอากาศแกประเทศ
กําลังพัฒนา

2.2) Global Environmental Facility (GEF) จํานวน 70 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อชวย
ปรับปรุงการวัดและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาด นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังจะจัดสรรเงินจํานวน 185 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับสนับสนุน GEF 
รวมทั้งเงิน 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 4 ป แก GEF เพื่อชวยสนุบสนุนประเทศกําลังพัฒนา
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอโลก

2.3) โครงการ climate observation systems ในประเทศกําลังพัฒนา จํานวน 25 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหรัฐฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม Earth 
Observation Summit และมีผูแทนจากกวา 30 ประเทศ และ 20 องคกรระหวางประเทศเขารวมประชุม 
ซ่ึงที่ประชุมไดรับรองปฏิญญาสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ Earth observation system และจัดตั้ง ad  

                                                          
78Abraham, Spencer. Untitled Remarks. 17 September 2003, American Academy, Berlin.
79US Department of State. "United States Global Climate Change Policy." Fact Sheet, dated 27 February 2003.
Internet.  http://www.state.gov./g/oes/rls/fs/2003/18055pf.htm  Printed on 5 November 2003.
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hoc intergovernmental Group on Earth Observations (GEO) เพื่อทําหนาที่พัฒนากรอบการทํางานของ
แผนระยะ 10 ป สําหรับระบบ Earth observation system รวมกันระหวางประเทศตางๆ และเสนอตอที่
ประชุม Earth Observation Summit คร้ังที่ 2 ในป พ.ศ. 2547 ที่กรุงโตเกียว80

2.4) โครงการ tropical forest conservation จํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจัดสรร
เปนเงินสําหรับชวยเหลือประเทศตางๆ ในการดําเนินการปองกันปาเขตรอน ซ่ึงเปนที่เก็บกักคารบอน
จํานวนมาก แทนการจายเงินใชหนี้สินที่ประเทศนั้นๆ กูมาจากสหรัฐฯ โครงการดังกลาวอยูภายใต
กฎหมาย Tropical Forest Conservation Act (TFCA) ของสหรัฐฯ โดยปจจุบันมี 3 ประเทศ ที่ไดทํา
ความตกลง TFCA กับสหรัฐฯ ไดแก บังกลาเทศ เบลิซ และเอลซัลวาดอร

3) การเปนหุนสวนพหุภาคี81

งบประมาณป พ.ศ. 2547 ใหการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน (Department of Energy)

3.1) โครงการ Generation IV Nuclear Energy Systems Initiative จํานวน 9.7 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบนิวเคลียรแบบ fission เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาและผลิตกาซ
ไฮโดรเจนราคาถูกสําหรับใชในการขนสงที่ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก

3.2) การวิจัยและการพัฒนาการกระบวนการยับยั้งคารบอน (carbon sequestration)
จํานวน 62 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากโรงงานเชื้อเพลิงฟอสซิลดวยการ
แยก การกัก การขนสง และการเก็บคารบอน (carbon separation, capture, transport and storage)

3.3) การเจรจากับประเทศตางๆ จํานวน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการเจรจากับอังกฤษ 
ประเทศอื่นๆ ใน EU รัสเซีย จีน ญ่ีปุน และแคนาดา เพื่อรวมกันสราง International Thermonuclear 
Experimental Reactor (ITER) สําหรับผลิตพลังงาน fusion ที่จะเปนแหลงพลังงานในอนาคต

4) การเปนหุนสวนทวิภาคี82

สหรัฐฯ มีแนวคิดที่จะเปนหุนสวนทวิภาคีสําหรับความรวมมือในดานตางๆ อาทิ การคนควา
ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีการยับยั้งคารบอนและการผลิต 

                                                          
80Lautenbacher, Conrad C. "The Development of the US Climate Change Science Program." Remarks. 30
September 2003, World Climate Change Conference, Moscow.
81The White House. "President Announces Clear Skies and Global Climate Change Initiatives." Press Release, dated
14 February 2002. Internet.  http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/02/print/20020214-5.html  Printed on 5
November 2003.
82US Department of State. "Global Climate Change." Op. cit.
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พลังงาน และนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน โดยต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 
เปนตนมา สหรัฐฯ ไดลงนามในการเปนหุนสวนทวิภาคีกับออสเตรเลีย แคนาดา จีน ประเทศอเมริกา
กลาง 7 ประเทศ (เบลิซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคารากัว และปานามา) EU 
อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุน เม็กซิโก นิวซีแลนด แอฟริกาใต เกาหลีใต และรัสเซีย83

5) การจูงใจภาคเอกชนใหเขารวมลดการปลอยกาซเรือนกระจก84

รัฐบาลสหรัฐฯ ไดลงนามกับภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม อุตสาหกรรม semi-conductor และอุต
สาหกรรมอื่นๆ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากอนแลว ซ่ึงปรากฏวาประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี นโยบายปจจุบันของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุงที่จะสง
เสริมใหมีการทําความตกลงกับภาคเศรษฐกิจตางๆ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกและลดการปลอยกาซลงไป
อีก ดวยวิธีการตางๆ ดังนี้

5.1) การปรับปรุงระบบทะเบียนการลดและการยับยั้งกาซเรือนกระจก (greenhouse 
gas reduction and sequestration registry) ภายใตกฎหมายนโยบายพลังงานป พ.ศ. 2535 ของสหรัฐ ให
มีการวัดคาที่ถูกตอง เที่ยงตรง และนาเชื่อถือ รวมทั้งนําแนวทางที่ประเทศอื่นๆ ใชมาพิจารณาประกอบ
ดวย เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ลงทุนในเทคโนโลยีใหมที่สะอาดกวาเดิม และสมัครใจที่
จะลดการปลอยกาซ

5.2) การปรับปรุงระบบเครดิตที่ถายโอนได (transferable credit) สําหรับการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะดําเนินการปฏิรูปเพื่อสรางหลักประกันวา 
ธุรกิจที่ลงทะเบียนสมัครใจที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกไมถูกลงโทษจากนโยบายดานสภาพภูมิ
อากาศที่อาจมีการจัดทําขึ้นใหมในอนาคต และใหเครดิตสําหรับบริษัทที่สามารถลดการปลอยกาซได
อยางแทจริง

6) มาตรการสํารอง85

นโยบายปจจุบันของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ยังไดมี
การระบุถึงมาตรการที่จําเปนในกรณีที่สหรัฐฯ ไมสามารถบรรลุเปาหมายรอยละ 18 ไดในป พ.ศ. 2555  

                                                          
83Dobriansky, Paula. Op. cit.
84The White House. "Global Climate Change Policy Book." Op. cit.
85The White House. "Fact Sheet: President Announces Clear Skies and Global Climate Change Initiatives." Fact
Sheet, dated 14 February 2002. Internet.  http://www.whitehosue.gov/news/release/2002/02/print/20020214.html
Printed on 5 November 2003.
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และมีหลักวิทยาศาสตรรองรับในการที่จะมีมาตรการเพิ่มเติมวา จะเปนมาตรการบนพื้นฐานของตลาด 
(broad market-based) และสิ่งจูงใจและมาตรการความสมัครใจที่จะชวยเรงการพัฒนาเทคโนโลยี

4.2.2 ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียสามารถปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นไดอีกรอยละ 8 ของระดับในปพ.ศ. 2533 

ระหวางปพ.ศ. 2551-2555 หากเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต อยางไรก็ดี ออสเตรเลียไมไดให
สัตยาบันพิธีสารฯ โดยมีจุดยืนในแนวทางเดียวกับสหรัฐฯ86

1) เหตุผลในการไมเขารวมพิธีสารเกียวโต87

1.1) การเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ จะสงผลเสียตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
การจางงานของออสเตรเลีย

1.2) ประเทศกําลังพัฒนาไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเชนเดียวกับประเทศที่
พัฒนาแลว จึงจะทําใหพิธีสารฯ ไมเปนความรวมมือในระดับโลกอยางแทจริง

1.3) การที่สหรัฐฯ ซ่ึงเปนประเทศที่มีการปลอยกาซมากที่สุดในโลก ตัดสินใจไมให
สัตยาบัน ยังทําใหพิธีสารฯ ขาดความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น

1.4) พิธีสารฯ ไมสามารถทําใหเกิดผลในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของโลกอยาง
แทจริง โดยจะทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกลดลงแครอยละ 1 เทานั้น88

1.5) เมื่อพิธีสารฯ ไมไดครอบคลุมทั่วทั้งโลกทุกประเทศแลว ทําใหเกิดปญหา free 
riders และทําใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ อยูในภาวะที่เสียเปรียบ
ในการแขงขัน ซ่ึงเปนการขาดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic inefficiency) และการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกภายใตพิ ธีสารฯ  ไมมีประสิทธิผลในทางสิ่งแวดลอม  
(environmental ineffectiveness)

1.6) โดยที่ออสเตรเลียถูกลอมรอบดวยประเทศกําลังพัฒนาเปนสวนใหญ ซ่ึงไมมีขอ
ผูกพันตามพิธีสารฯ การใหสัตยาบันพิธีสารฯ ของออสเตรเลียจะทําใหผูที่จะลงทุนในประเทศตอง
เผชิญกับความเสี่ยงและตนทุนที่สูงขึ้นจากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

                                                          
86Moran, Stephen. "International Developments in Climate Change Policy." AETF Seminar "Dealing with Kyoto
and non-Kyoto Markets."  8 August 2002, Melbourne.
87Kemp, David. "Australia's Approach to Climate Change." Speech. 15 July 2002, Royal Institute of International
Affairs, Chatham House, London.
88"Global Greenhouse Challenge: The Way Ahead for Australia." Joint Media Release of Dr. David Kemp, Minister
for the Environment and Heritage, and Mr. Alexander Downer, Minister for Foreign Affairs. 15 August 2002.
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กาซธรรมชาติ อลูมิเนียมและการผลิตอลูมิเนียม และการผลิตถานหินและโลหะ ในขณะที่การลงทุนใน
ประเทศใกลเคียง (ซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา) จะมีความไมแนนอนนอยกวา

2) นโยบายและการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ89 โดยมาตรการทั้งหมดจะ
ชวยใหออสเตรเลียลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 60 ลานตันในป พ.ศ. 255390

ในป พ.ศ. 2541 ออสเตรเลียไดประกาศยุทธศาสตรกาซเรือนกระจกแหงชาติ (National 
Greenhouse Strategy – NGS) โดยนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียไดจัดตั้งคณะกรรมการ Sustainable 
Environment Committee ในระดับคณะรัฐมนตรีขึ้น เพื่อดูแลนโยบายกาซเรือนกระจกของประเทศเปน
การเฉพาะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ และจัดตั้ง Australian Greenhouse Office 
(AGO) ขึ้นภายใตความรับผิดชอบดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และ
ทรัพยากร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมและมรดก เพื่อทําหนาที่ประสานการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในระดับบริหาร รวมทั้งรัฐบาลออสเตรเลียไดรวมกับภาคธุรกิจอุตสาห
กรรมจัดตั้งโครงการ International Greenhouse Partnership Program ซ่ึงสงเสริมใหภาคธุรกิจอุตสาห
กรรมมีสวนรวมใน JI และ CDM โดยเนนไปที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกและภูมิภาคยุโรป
ตะวันออก เพื่อชวยสนับสนุน international arrangements สําหรับ JI และ CDM นําไปสูการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกอยางแทจริง และเสริมสรางสมรรถนะและความเขมแข็งเชิงสถาบันของประเทศ
ที่เปนเจาของโครงการ JI และ CDM ในการตรวจสอบและติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก91

ทั้งนี้ จนถึงป พ.ศ. 2543 ออสเตรเลียไดลงนามในความตกลงกับประเทศตางๆ รวม 7 ประเทศในการ
ดําเนินโครงการ 13 โครงการ ภายใตโครงการ Activities Implemented Jointly ของอนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเรียนรูประสบการณที่จะนําไปสูการจัดทําโครงการ JI และ CDM ตอ
ไป และไดรวมกับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูในชวงเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจจํานวน 17 
ประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ92

อยางไรก็ตาม โดยท่ีตอมารัฐบาลออสเตรเลียไดตัดสินใจที่จะไมใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโตใน
ป พ.ศ. 2545 เพราะพิธีสารฯ ไมสอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติของประเทศ ทําใหนโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงไป นโยบายฉบับใหมซ่ึงเรียกวา Forward 

                                                          
89Kemp, David. Op. cit.
90Ibid.
91Australian Greenhouse Office. (1998) The National Greenhouse Strategy. Canberra : Australian Greenhouse
Office, p. 36-37.
92Australian Greenhouse Office. (2000) National Greenhouse Strategy: 2000 Progress Report. Canberra : Australian
Greenhouse Office, p. 42.
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Strategy on Climate Change เปนยุทธศาสตรระยะยาวประมาณ 20-30 ป (ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับพิธีสาร
เกียวโตที่มีกรอบระยะเวลาสั้นเพียงไมกี่ป)93

2.1) ออสเตรเลียสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ความเขาใจในปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น และจะไดเปนพื้นฐานในการกําหนด
มาตรการเพื่อเผชิญหนากับปญหาไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

2.2) มาตรการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียครอบคลุม
และเกี่ยวของกับทั้งหนวยงานของรัฐในทุกระดับ ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทุกภาค และประชา
คม โดยจะตองรักษาสมดุลระหวางประสิทธิผลทางสิ่งแวดลอม ตนทุนและประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และผลกระทบทางสังคมและที่มีตอภูมิภาคของประเทศ

2.3) เทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญในการชวยแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ออสเตรเลียพึ่งพาถานหินในการ
ผลิตพลังงานไฟฟาเปนหลัก94 รัฐบาลออสเตรเลียไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 800 ลานเหรียญออสเตร
เลีย  เพื่อลงทุนเปนมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนา  การใช  และการสงเสริมในเชิงพาณิชย  
(commercialization) ของเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองตอปญหากาซเรือนกระจกได นอกจากนี้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีจะชวยใหระบบเศรษฐกิจของประเทศผานชวงเปลี่ยนผานไดอยางนุมนวลและมีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยที่สุด (a smooth transition to an economy with a smaller greenhouse 
signature)95

2.4) รัฐบาลออสเตรเลียไดลงทุนจํานวน 150 ลานเหรียญออสเตรเลีย ในโครงการ 
Greenhouse Gas Abatement Programme เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอุตสาหกรรมและชุมชนในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกหรือสราง sinks เพื่อดูดซับกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะในชวงระหวางป   
พ.ศ. 2551-2555 โดยมุงเปาไปที่โครงการขนาดใหญดานพลังงาน เชื้อเพลิงขนสง การทําเหมือง 
กระบวนการอุตสาหกรรม และการเกษตร

                                                          
93Department of Industry, Tourism and Resources, the Commonwealth of Australia. (2003) Greenhouse Policy.
Internet.  http://www.industry.gov.au  Printed on 18 January 2004.
94Langman, Christopher. "Australia's Mitigation Efforts and Views Regarding Desirable Commitments." Speech. 17
July 2002, Climate Change Informal Meeting, Tokyo.
95Kemp, David. Op. cit.
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2.5) โครงการ Greenhouse Challenge Programme จัดตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2538 โดย
ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 700 บริษัทและองคกรที่สมัครใจที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกของตนเอง 
โดยทําความตกลงกับรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อดําเนินการและรายงานผลของความกาวหนาในการลดการ
ปลอยกาซใหรัฐบาลทราบ ในปจจุบันโครงการนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียบและซีเมนต
ทั้งหมด รวมทั้งสวนใหญของอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ และอุตสาหกรรมเหมืองถานหิน96

โครงการ Greenhouse Challenge Programme ประสบความสําเร็จเปนอยางดี และได
ขยายวงกวางใหผูบริโภคเขามาเกี่ยวของดวยการออก voluntary certificate และการติดฉลาก 
("Greenhouse Friendly" labeling scheme) ใหกับผลิตภัณฑและบริการที่เขารวมในโครงการนี้

2.6) ออสเตรเลียมีโครงการอื่นๆ ที่สําคัญไดแก โครงการ Cities for Climate 
Protection Programme, Household Greenhouse Action และ International Greenhouse Partnership โดย
มากกวา 150 เมือง และประชากรกวารอยละ 60 ของประเทศไดเขารวมในโครงการ Cities for Climate 
Protection Programme97

2.7) ในดานพลังงาน รัฐบาลยังไดสงเสริมใหมีการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชใหมาก
ขึ้น โดยการสรางความตองการและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการสงเสริมในเชิงพาณิชยของ
เทคโนโลยี โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 390 ลานเหรียญออสเตรเลีย เพื่อมาตร
การนี้

นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังไดออกกฎหมาย Mandatory Renewable Target ซ่ึง
กําหนดใหรอยละ 12 ของความตองการพลังงานของออสเตรเลียจะตองไดรับการตอบสนองดวยพลัง
งานหมุนเวียนภายในป พ.ศ. 2553 โดยการออก tradable renewable energy certificate เพื่อสงเสริมใหมี
การคนควาหาแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

2.8) ออสเตรเลียไดพัฒนาระบบ National Carbon Accounting System ใหสามารถติด
ตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (carbon stocks) ที่เปนผลมาจากการถางที่ 
(land clearing) และการปลูกปาในพื้นที่ปาเดิม (reafforestation)98

2.9) โครงการ United States-Australia Climate Action Partnership99

                                                          
96Langman, Christopher. Op. cit.
97Ibid.
98"Global Greenhouse Challenge: The Way Ahead for Australia." Op. cit.
99Kemp, David. Op. cit.
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ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ออสเตรเลียมีโครงการความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศกับสหรัฐฯ โดยมีโครงการ 19 โครงการ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดานสําคัญ ดังนี้

(1) การวจิยัทางวทิยาศาสตรและการตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในซกีโลกใต
(2) การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากลไกที่จะชวยสงเสริมให

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมลดการปลอยกาซเรือนกระจก
(3) การพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีถาน

หินที่สะอาด และ geological sequestration ของกาซคารบอนไดออกไซด
(4) ความรวมมือในการเสริมสรางสมรรถนะของประเทศกําลังพัฒนาในเขต

มหาสมุทรแปซิฟก
(5) การทําบัญชีกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะดานปาไมและการเกษตร นอกจากนี้ ออส

เตรเลียยังใหความสําคัญกับการทําทะเบียนและบัญชีสําหรับการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อชวยลดตน
ทุนของภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชกพิธีสาเกียวโตและประเทศที่ไมได
เปนภาคี

การมีโครงการรวมดานการพัฒนาเทคโนโลยีและการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กับสหรัฐฯ ยังเปนการย้ําใหเห็นของออสเตรเลียวา สหรัฐฯ เปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในความรวม
มือระหวางประเทศที่จะแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนอก
จากสหรัฐฯ จะเปนประเทศที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกแลว สหรัฐฯ ยังเปนแหลง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอีกดวย

2.10) การเปนหุนสวนทวิภาคีกับประเทศอื่นๆ100

นอกจากสหรัฐฯ แลว ออสเตรเลียยังมีความรวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศกับประเทศอื่นๆ ดังนี้

(1) โครงการ Japan-Australia Practical Collaboration on Climate Change โดยเมื่อ
ปพ.ศ. 2545 ออสเตรเลียและญี่ปุนไดตกลงที่จะศึกษาความรวมมือในดานการมีสวนรวมของประเทศ
ตางๆ ในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวัดและจัดทําบัญชีปริมาณกาซเรือน
กระจกใน sinks และพลังงานกับเทคโนโลยี

(2) โครงการ New Zealand-Australia Climate Change Partnership โดยต้ังแตป 
พ.ศ. 2546 ออสเตรเลียและนิวซีแลนดกําลังศึกษาขอเสนอโครงการตางๆ ในดานการมีสวนรวมของภาค
ธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการออกแบบและปฏิบัติตามนโยบาย   

                                                          
100"Australia's Bilateral Partnerships on Climate Change." Fact sheet. Australia Climate Change Innovation. No date.
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ประสิทธิภาพของพลังงาน การวัดและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร การวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรวมมือกับประเทศตางๆ ใน
แถบมหาสมุทรแปซิฟก

(3) โครงการ European Union-Australia Cooperation on Climate Change โดยในป 
พ.ศ. 2546 ออสเตรเลียและ EU ตกลงที่จะศึกษาความรวมมือในดานการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร ผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ 
harmonization กระบวนการติดตามและรายงานการปลอยกาซเรือนกระจก และพัฒนาการของขอผูก
พันในการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (mitigation)

(4) โครงการ China-Australia Climate Bilateral Cooperation on Climate Change 
โดยเมื่อปพ.ศ. 2546 ออสเตรเลียและจีนตกลงที่จะศึกษาความรวมมือในดานนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบและการปรับตัว การจัดทํารายงานแหงชาติ (national communications) 
ความรวมมือดานเทคโนโลยี และการเสริมสรางสมรรถนะและการสรางความตระหนักในปญหาของ
ประชาชน (public awareness)

3) การเขารวมโครงการภายใตกลไกของพิธีสารเกียวโตของภาคเอกชนตามความเขาใจของรัฐ
บาลออสเตรเลีย101

เดิมรัฐบาลออสเตรเลียสงเสริมใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในโครงการความ
รวมมือและใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงเปลี่ยนผาน อยาง
ไรก็ดี เมื่อออสเตรเลียตัดสินใจไมเขารวมในพิธีสารเกียวโต แตภาคเอกชนยังคงสนใจที่จะเขารวมใน
โครงการ JI และ CDM ภายใตพิธีสารฯ รัฐบาลออสเตรเลียจึงไดทําการชี้แจงเกี่ยวกับการที่ภาคเอกชน
จะยังมีสวนรวมในโครงการ JI และ CDM ตามความเขาใจและการตีความพิธีสารฯ และเอกสารที่เกี่ยว
ของ (Marrakesh Accords102) ของรัฐบาล ดังนี้

                                                          
101Australian Greenhouse Office. (2003) "Australian firms and the market-based mechanisms of the Kyoto
Protocol." Internet.  http://www.greenhouse.gov.au/international/kyoto/pubs/mechanisms.pdf  Printed on 18 January
2004.
102Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2002) "Report of the
Conference of the Parties on Its Seventh Session, Held at Marrakesh, From 29 October to 10 November 2001:
Addendum, Part Two: Action Taken By the Conference of the Parties, Volume II." FCCC/CP/2001/13/Add.2, 21
January 2002.  Also, see http://www.unfccc.int/cop7
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3.1) ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตอาจรับรอง (authorise) ใหบุคคลหรือองคกร
นิติบุคคลตามกฎหมาย (legal entities) มีสวนรวมในกิจกรรมภายใตกลไกของพิธีสารฯ ทั้งนี้ ความรับ
ผิดชอบในการที่จะบรรลุเปาหมายอยูที่ภาคีสมาชิก โดย legal entities สามารถเขารวมในกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้

(1) การถือบัญชีในทะเบียนแหงชาติของภาคีสมาชิก
(2) Transferring and acquiring units (คารบอนเครดิต)
(3) Cancelling units
(4) การเขารวมในโครงการ JI และ CDM

3.2) Marrakesh Accords ซ่ึงตกลงกันที่การประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 7 (COP-7) ที่ประเทศโมรอกโค เมื่อปพ.ศ. 2544 และเกี่ยวของกับ
หลักในการนําพิธีสารเกียวโตไปปฏิบัติ ไมไดครอบคลุมถึงธรรมชาติ (nature) ของ legal entities และ
ไมไดกลาวถึงการทําสัญญา (contractual arrangement) ที่จะทําให legal entities มีสวนรวมในกลไกของ
พิธีสารฯ รวมทั้ง Marrakesh Accords ไมไดหามใหประเทศภาคีสมาชิกรับรองบริษัท (firms) ที่มาจาก
นอกประเทศในการเขารวมในโครงการตามกลไกของพิธีสารฯ ในฐานะ legal entities หรือระบุวามี
ความแตกตางระหวางบริษัทที่มาจากประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ และประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก 
และระหวางบริษัทจากประเทศ Annex I หรือประเทศ non-Annex I ทั้งนี้ บริษัทสามารถเขารวมไดใน 2 
ลักษณะ ไดแก

(1) การเขารวมในฐานะ legal entities ที่ตองไดรับการรับรองจากประเทศภาคี
สมาชิกพิธีสารฯ

(2) การเขารวมโดยการทําสัญญากับประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ หรือ legal 
entities ที่ไดรับการรับรองแลว ซ่ึงในกรณีนี้ไมตองไดรับการรับรองอยางเปนทางการ

3.3) มีความเปนไปไดที่บริษัทซึ่งไมไดถือบัญชีในทะเบียนจะสามารถเปนเจาของและ
ซ้ือ-ขาย units ผานทางการทําสัญญากับ legal entity ที่ถือบัญชี หรือประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ

3.4) ใน project design document (PDD) ของโครงการ CDM จะระบุรายช่ือผูเขารวม
โครงการ (project participants) ซ่ึงอาจรวมประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ และ entities จากภาครัฐและ/
หรือภาคเอกชน ที่ไดรับการรับรองโดยประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ใหเขามาเกี่ยวของในโครงการ ทั้ง
นี้ ผูเขารวมโครงการมีสิทธิและความรับผิดชอบตามที่ระบุไวใน Marrakesh Accords รวมทั้งสิทธิใน
การเจรจาแบงปน units (ในที่นี้คือ CERs) ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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3.5) อาจเปนไปไดที่บริษัทจะให inputs กับโครงการ CDM เชน เทคโนโลยี เครื่องมือ 
บริการ และความชํานาญ ฯลฯ โดยไมตองมีช่ือเปนผูเขารวมโครงการ โดยให inputs กับผูเขารวมโครง
การผานทางการทําสัญญา

3.6) บริษัทอาจเขามาเกี่ยวของกับ CDM ในการเปน operational entities (OEs) ซ่ึงได
รับการรับรองจาก CDM Executive Board โดย designated OEs มีหนาที่ตรวจสอบ (verify) และใหการ
รับรอง (certify) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทอาจเขามามีบทบาทในดานการ
เสริมสรางสมรรถนะภายในประเทศที่ตั้งโครงการ CDM ไดดวย

4.3  ทาทีของประเทศตางๆ ในการประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศครั้งท่ี 9

4.3.1 ทาทีของประเทศตางๆ ที่มีตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาที่มีการกลาวถึงกันมานานในหมูนักวิทยา

ศาสตร แตการยอมรับวาปญหาดังกลาวเปนปญหาระดับโลกไมไดเกิดขึ้นจนกระทั่งในชวงทศวรรษที่ 
1990 หลังยุคสงครามเย็น (Post-Cold War period) ซ่ึงเปนชวงที่กระแสหลักเรื่องอุดมการณทางการ
เมืองเริ่มลดลง และประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเริ่มเปนกระแสในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชน การคา ประชาธิปไตย และสิ่งแวดลอม

ที่มาของระบอบระหวางประเทศ (international regime) หลายระบอบโดยเฉพาะในดานการ
เมืองและเศรษฐกิจอาจอธิบายไดวา ถูกสถาปนาขึ้นหรือสนับสนุนโดยประเทศที่พัฒนาแลวที่พยายาม
จะเพิ่มพูนและรักษาสถานภาพของตนเอง (status quo) และครอบงําประเทศอื่นๆ (hegemonic stability) 
อาทิ กระแสในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แตกระแสเรื่องสิ่งแวดลอมเปนกระแสที่มีฐาน
รองรับกวางขวางกวาโดยมีประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน (non-governmental organisations -- NGOs) 
และนักวิชาการ ซ่ึงเรียกโดยรวมอยางกวางๆ ไดวา ประชาสังคม (civil society) โดยในประเทศที่พัฒนา
แลวหรือประเทศตะวันตกซึ่งมีระดับการพัฒนา ความเปนอุตสาหกรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยูในระดับสูง รัฐบาลและประชาชนไดหันมาใสใจใน
ปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน กระแสสิ่ง
แวดลอมในประเทศกําลังพัฒนากลับมีความเกี่ยวพันอยางแยกไมออกกับเรื่องการจัดสรรและกระจาย
ทรัพยากร (resource allocation and distribution) ความเปนธรรมในสังคม (social justice) และสิทธิใน
การดํารงชีวิต (right to livelihood) รวมทั้งสิทธิและอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง  
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อันเปนเรื่องของความขัดแยงระหวางอํานาจรัฐกับประชาชนและมีเนื้อหาเปนเรื่องของการเมืองมากกวา
ในประเทศที่พัฒนาแลว

ระบอบสภาพภูมิอากาศหรือระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate/climate change 
regime) มีที่มาจากการสนับสนุนของประชาคมนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร (epistemic community) 
ซ่ึงเปนทฤษฎีที่นิยมใชอธิบายกรอบความรวมมือระหวางประเทศในดานสิ่งแวดลอม เพราะเรื่องสิ่งแวด
ลอมเปนเรื่องที่มีความซับซอนและมีความไมแนนอน การตัดสินใจในเชิงนโยบายจึงตองพึ่งพาหลักเหตุ
ผลทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานรองรับ103 อยางไรก็ตาม นักวิชาการและนักวิทยาศาสตรอาจมีอิทธิพล
ในการกําหนดประเด็น (agenda setting) ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตเมื่อมาถึงขั้นตอนการ
เจรจาตอรองและกําหนดกฎระเบียบแลว นักการเมือง นักการทูต นักกฎหมาย และนักเจรจามืออาชีพ 
กลับมีอิทธิพลมากกวาอยางมาก104

ในระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศตางๆ ถูกแบงออกเปน 2 กลุมอยางชัดเจน 
ไดแก ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา หรือที่เรียกโดยรวมวา North และ South ตามลําดับ 
โดยประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่เศรษฐกิจอยูในชวงเปลี่ยนผาน (economies in transition ซ่ึง
ประกอบดวยประเทศในยุโรปตะวันออกและประเทศที่เคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต) อยูใน
กลุมบัญชีรายช่ือประเทศที่เรียก Annex I ซ่ึงมีพันธกรณีใหตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศตนเอง ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาไมมีการระบุหรือจัดทําบัญชีรายช่ือขึ้นแตอยางใด จึง
เรียกโดยรวมกันวา Non-Annex I รวมทั้งไมมีพันธกรณีผูกพันใหลดการปลอยปริมาณกาซของประเทศ
แตอยางใด เหตุผลหลักที่เกิดการแบงกลุมกันอยางชัดเจนนั้นก็สืบเนื่องมาจาก (1) การอางเหตุผลทาง
ประวัติศาสตรของประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากอนประเทศกําลัง
พัฒนา จึงควรเปนผูที่จะตองรับผิดชอบมากกวาและเปนผูนําในการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น และ (2) ความจําเปนของประเทศกําลังพัฒนาที่ตองมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้นกอน เพราะการดําเนินมาตรการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

                                                          
103Haas, Peter. (1990) Saving the Mediterranean: The Politics of International Environmental Cooperation. New
York : Columbia University Press.
  Haas, Peter. (ed.) "Knowledge, Power, and International Policy Coordination." International Organization. Special
issue. Vol. 46, No. 1, 1992.
104Rowlands, Ian. H. (2001) "Classical Theories of International Relations." in Luterbacher, Urs. and Sprinz, Detlef.
F. (eds.) International Relations and Global Climate Change. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, p. 43-65.
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ภูมิอากาศอาจสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงประเทศที่พัฒนาแลวก็ยอม
รับเหตุผลทั้งสอง จึงทําใหอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC) เกิดขึ้นไดสําเร็จในป พ.ศ. 2535 อยางไรก็ดี เหตุผลทั้ง
สองนี้กลับเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมมีความคืบหนา
เทาที่ควรดวยประเทศกําลังพัฒนามักจะยกเหตุผลทั้งสองนี้ขึ้นมาเปนขออางที่จะไมยอมใหประเทศ
กําลังพัฒนามีพันธกรณีในระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งๆ ที่การคาดการณของ 
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC ซ่ึงเปนประชาคมนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร
ของระบอบฯ ไดระบุไววา ในการจะบรรลุวัตถุประสงคของ UFCCC ไดนั้น ประเทศกําลังพัฒนาจําเปน
จะตองเขามามีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก105 นอกจากนี้แลว การที่ประเทศกําลัง
พัฒนาไมเขามามีสวนรวมปฏิบัติในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเปนการขัดกับ
หลักการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในฐานะที่เปนปญหาระดับโลกดวย เพราะทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง

สําหรับทาทีและจุดยืนของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนายังมีความแตกตางกัน
ไปภายในกลุมของตนเอง ซ่ึงในปจจุบันสามารถเห็นไดชัดเจนจากการที่บางประเทศตัดสินใจที่จะไมให
สัตยาบันพิธีสารเกียวโต โดยอาจแบงออกเปน 5 กลุม106 ดังนี้

1) สหภาพยุโรป (European Union – EU)
EU เปนกลุมสําคัญที่ผลักดันใหมีความตกลงระหวางประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศสมาชิก EU หลายประเทศใหความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวด
ลอมและมีนโยบายที่เขมแข็ง โดยหลายประเทศมีการจัดตั้งพรรคการเมืองสีเขียว (Green Party) หรือ
พรรคที่รณรงคในเรื่องสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตเปนนโยบายหลักของพรรค ซ่ึงบางประเทศยังไดมี
การวางนโยบายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาประเทศบนหลักการของการปองกันไวกอน (precautionary 
principle)

ตั้งแตปพ.ศ. 2533 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศไดเร่ิมกําหนดนโยบายและมาตร
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเรียกรองใหประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ ดําเนินการเชนเดียวกัน
ดวย อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในระยะเริ่มแรกของกระแสการแกไขปญหาการ 

                                                          
105Shukla, P. R. (1999) "Justice, Equity and Efficiency in Climate Change: A Developing Country Perspective." in
Toth, Ferenc. L. (ed.) Fair Weather?: Equity Concerns in Climate Change. London : Earthscan, p. 145-159.
106Grubb, Michael. et al. (1999) The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment. London : Royal Institute of
International Affairs and Earthscan, p 29-36.
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีทาทีที่แตกตางกัน เนื่องดวยมีตัวแปรเชิงสถาบันและเศรษฐกิจที่แตก
ตางกัน (institutional and economic factors) ซ่ึงก็คือมีสภาวะ North และ South ภายในสหภาพยุโรป 
เพราะบางประเทศสมาชิกที่มีความยากจนกวาประเทศอื่นก็ไมตองการที่จะรวมแบกรับภาระความรับ
ผิดชอบการปลอยกาซเรือนกระจกในอดีตของประเทศสมาชิกอื่นและมาตรการดําเนินการใดๆ ก็อาจที่
จะขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ในขณะที่บางประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเหนือมี
ความเปนนานาชาติ (internationalism) และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความเห็น
ใจกับจุดยืนของประเทศกําลังพัฒนา

อยางไรก็ดี โดยที่สหภาพยุโรปไดมีการบูรณาการในเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น จึงทําใหในปจจุบัน
บทบาทของสหภาพยุโรปบนเวทีการเจรจาระหวางประเทศมีความเปนเอกภาพมากขึ้น โดยประเทศ
สมาชิกมีการหารือกําหนดทาทีรวมกันและผูเจรจาจากประเทศสมาชิกจะดําเนินการรวมกันในนาม
ของสหภาพยุโรปเปนหลักและประเทศของตนเองเปนรอง ดังนั้น ในภาพรวมแลว สหภาพยุโรปจึงเปน
ตัวแสดงหลักในเวทีการเจรจาที่เรียกรองใหมีมาตรการที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้นในการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) สหรัฐฯ
สหรัฐฯ เปนตัวแสดงสําคัญในเวทีการเจรจาแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

นอกจากจะเปนประเทศมหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจแลว สหรัฐฯ ยังเปนประเทศที่ปลอย
ปริมาณกาซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก คือรอยละ 37 ของปริมาณทั้งหมด ดังนั้น การเขารวมของ
สหรัฐฯ จึงมีความหมายเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมีบทบาทนําในการดําเนินการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสหรัฐฯ เปนประเทศหนึ่งที่สนับสนุนการจัด
ตั้ง IPCC

สหรัฐฯ มีความลังเลใจที่จะเขารวมในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกมาโดยตลอด เนื่องดวยสหรัฐฯ เปนผูผลิตถานหินอันดับหนึ่งของโลกและผูผลิตน้ํามัน
และกาซธรรมชาติอันดับสองของโลก จึงเกิดเปนกระแสตอตานในสหรัฐฯ โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงจะตองคํานึงถึงการเมืองภายในของสหรัฐฯ ดวยเชนกัน โดยในปจจุบันสหรัฐฯ 
เปนภาคีสมาชิก UNFCCC แตไมไดใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต และในชวงปพ.ศ. 2535 ที่มี UNFCCC 
ถือกําเนิดขึ้น รัฐบาลของสหรัฐฯ อยูภายใตการนําของประธานาธิบดี Bill Clinton จากพรรค Democrat 
รวมทั้งมีรองประธานาธิบดี Al Gore ซ่ึงเคยตีพิมพหนังสือในดานสิ่งแวดลอม ทาทีของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ในขณะนั้นจึงมีตอบสนองในทางบวกกับความพยายามแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 แมวาจะถูกกดดันจากอุตสาหกรรมภายในประเทศสหรัฐฯ จนเกือบไมไดลงนามเขาเปนภาคีสมาชิก 
UNFCCC

รัฐบาลสหรัฐฯ ในปจจุบันอยูภายใตการนําของประธานาธิบดี George W. Bush จากพรรค 
Republican ไดประกาศอยางชัดเจนที่จะไมนําสหรัฐฯ เขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต โดยสาเหตุ
หนึ่งมาจากการที่ประธานาธิบดี Bush และสมาชิกคณะรัฐบาลหลายคนมีสายสัมพันธกับบริษัทขนาด
ใหญดานอุตสาหกรรมพลังงาน ซ่ึงไดใหการสนับสนุนแกพรรค Republican จนกระทั่งประธานาธิบดี 
Bush ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปพ.ศ. 2543

3) ญ่ีปุนและประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ
ญ่ีปุนมีทาทีที่สับสนในเรื่องการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงแมวาญี่ปุนจะ

เลือกที่จะสนับสนุนทาทีของ EU เนื่องจากญี่ปุนเปนหนึ่งในประเทศที่มีการดําเนินมาตรการดานพลัง
งานในภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แตเพราะการที่มีประสิทธิภาพดานพลังงานอยูแลว 
ทําใหญ่ีปุนตองเผชิญกับปญหาของการทําอยางไรที่จะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมีประสิทธิ
ภาพดานพลังงานมากยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกัน โดยท่ีญ่ีปุนเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา
การนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิล ความพยายามมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโดยการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจึงเปนการกระตุนใหญ่ีปุนดําเนินมาตรการอนุรักษพลัง
งานและมาตรการอื่นๆ ที่ตองการมากยิ่งขึ้น

ประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ มีทาทีที่แตกตางกันไป อาทิ ออสเตรเลียและแคนาดาเปนประเทศที่มี
การใชพลังงานมากและมีความตองการพลังงานอยางตอเนื่อง เพราะจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงทําให
ทั้งสองประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ถึงแมวาแคนาดาจะมี
เศรษฐกิจที่ผูกพันอยูกับสหรัฐฯ แตแคนาดาก็มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมานานและได
ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางจริงจัง สวนออสเตรเลียมีจุด
ยืนพิเศษที่ทําใหตัดสินใจไมเขาเปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต เพราะการพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาหกรรมถานหินที่เนนไปที่การสงออกไปยังประเทศในเอเชียที่สวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา 
จึงทําใหรัฐบาลออสเตรเลียมีความกังวลตอผลกระทบของการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่มีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด สวิตเซอรแลนด และนอรเวย เปนประเทศที่พัฒนาแลวที่มีอัตรา
การปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ เพราะระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งพาไฟฟาพลังน้ําเปนหลัก โดยเฉพาะสวิตเซอรแลนดและนอรเวยที่มีนโยบายสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศเขมแข็งมานานเชนเดียวกับแคนาดาและประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย จึงทําให 
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นิวซีแลนด สวิตเซอรแลนด และนอรเวยประสบปญหาในการที่จะตองลดอัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกใหต่ําลงไปอีกมากกวาประเทศพัฒนาแลวที่ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาพลังงานจากถานหินและเชื้อ
เพลิงฟอสซิล

4) ประเทศในชวงเศรษฐกิจเปลี่ยนผาน
ประเทศในยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอยูในระดับการเปลี่ยนผาน

ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ซ่ึงทําใหประเทศเหลานี้ไมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ในการ
เจรจาเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจจากการ
เปนประเทศที่มีการใชพลังงานอยางมากทําใหการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศเหลานี้ลดลง ซ่ึง
ทําใหประเทศเหลานี้สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคของ UNFCCC ไดงายขึ้น แตในขณะเดียวกัน บาง
ประเทศพบวาตนเองกลับตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเทศเหลานี้สวนหนึ่ง
ไดเขาเปนสมาชิก EU แลว และอีกสวนหนึ่งก็ตั้งความหวังไววา จะไดเขารวม EU ตอไปในอนาคต ทา
ทีของประเทศเหลานี้สวนใหญจึงวางไวใหสอดคลองกับทาทีของ EU มากยิ่งขึ้นตามลําดับ

รัสเซียเปนประเทศขนาดใหญที่มีการใชทรัพยากรมาก ในทางหนึ่งจึงอาจมองไดวา รัสเซียมีทา
ทีที่ใกลเคียงกับสหรัฐฯ เพราะมีความกังวลวาการเขารวมในพิธีสารเกียวโตและการดําเนินมาตรการเพื่อ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ แตจุดที่รัส
เซียตางจากสหรัฐฯ อยางมากก็คือการมีปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง จึงตองพึ่งพาความชวยเหลือ
จากตางประเทศ อยางไรก็ดี รัสเซียมีความสําคัญเปนพิเศษตอระบอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยรัสเซียปลอยกาซเรือนกระจกมากถึงรอยละ 17 ซ่ึงเมื่อสหรัฐฯ ตัดสินใจไมเขารวมในพิธีสารเกียว
โตแลว การเขารวมของรัสเซียจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะทําใหพิธีสารฯ มีผลบังคับใช เพราะพิธี
สารฯ จะมีผลบังคับใชเมื่อประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกไมต่ํากวารอยละ 55  ของ
ปริมาณทั้งหมดใหสัตยาบัน

5) ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศกําลังพัฒนารวมกันเปนกลุมเรียกวา กลุม G-77+China ซ่ึงมีจํานวนรวมกันกวา 120 

ประเทศ ซ่ึงถึงแมจะมีผลประโยชนและทาทีความสนใจตอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
แตกตางกัน แตการมีจํานวนสมาชิกมากและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะทําใหกลุมประเทศกําลัง
พัฒนามีอํานาจที่สามารถจะตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลวได อยางไรก็ดี เพราะจํานวนและความหลาก
หลายของประเทศกําลังพัฒนามในเจรจาทุกครั้งจึงตองมีการเจรจาซอนการเจรจาเพราะหาจุดยืนรวมกัน
ภายในกลุมและเสียประโยชนของประเทศตนเองนอยที่สุด

กลุมประเทศกําลังพัฒนาอาจแบงออกได 3 กลุมยอยเปนอยางนอย ดังนี้
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(ก) กลุมประเทศเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing Countries – SIDS) ซ่ึง
ประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะอยูในมหาสมุทรแปซิฟก อินเดีย และแอตแลนติก จํานวน 
42 ประเทศ ที่รวมกันเปนกลุมเรียกวา AOSIS (Alliance of Small Island States) โดยบางประเทศมีจุดสูง
สุดอยูสูงจากระดับน้ําทะเลไมถึง 2 เมตร จึงมีความออนไหวตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนอยางมากจากการสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลที่อาจทําใหบางประเทศจมหายไปไดทั้ง
ประเทศ กลุม AOSIS จึงเปนกลุมที่มีการรวมตัวอยางเหนียวแนนและเปนระบบ ทําใหมีเสียงอยูในเวที
การเจรจาตอรองสม่ําเสมอ เพื่อเรียกรองใหมีการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง
และโดยเร็ว รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะเหลานี้ในการปรับตัว 
(adaptation) ใหเขาการสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเขากับการดําเนินมาตรการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก

(ข) กลุมประเทศผูสงออกน้ํามันปโตรเลียม (Organisation of Petroleum Exporting 
Countries – OPEC) มีความวิตกกังวลวา การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษบกิจและอุตสาห
กรรมของประเทศ เพราะจะทําใหการใชน้ํามันปโตรเลียมของโลกลดลงและการเพิ่มภาษีน้ํามันของ
ประเทศตางๆ จะทําใหรายไดของประเทศในกลุมประเทศ OPEC ลดลง

กลุมประเทศ OPEC นําโดยซาอุดีอาระเบีย จึงมักพยายามหันเหประเด็นในเวทีการ
เจรจาใหไปเนนที่การศึกษาวิจัย เร่ืองของปาไม (sinks) และมาตรการอื่นๆ ที่จะไมกดดันในเรื่องการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จนถึงขั้นที่ในบางครั้งถูกกลาวหาวา พยายามขัดขวางกระบวนการเจรจา 
(obstructionism) ในขณะเดียวกัน ก็พยายามเรียกรองใหประเทศที่พัฒนาแลวใหความชวยเหลือในการ
ปรับตัวและการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม OPEC มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
(diversification)

(ค) ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ มีการรวมตัวกันหลวมๆ โดยมีการแบงกลุมกันเองอยู
ภายในตามภูมิภาค เชน กลุมลาตินอเมริกา กลุมแอฟริกา และกลุม ASEAN เปนตน สวนจีน และอินเดีย 
รวมทั้งบราซิลและอินโดนีเซียในบางครั้ง มีการแสดงจุดยืนและทาทีของตนเองที่แตกตางออกจากกลุม 
G-77 โดยเฉพาะจีนที่มีอํานาจตอรองของตนเองและมีน้ําหนักแยกตางหากออกจากกลุม กลุมประเทศ
กําลังพัฒนานี้จึงถูกเรียกวา G-77+China ซ่ึงใหความสําคัญกับความเทาเทียมเปนธรรมและการพัฒนา 
(equity and development concerns) และเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ จุดยืนของกลุม
ประเทศ G-77+China อยูที่ความรับผิดชอบของประเทศที่พัฒนาแลวตอการสรางปญหาสิ่งแวดลอมของ
โลก การจะใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการหรือมีพันธกรณีใดๆ จะตองขึ้นอยูกับการใหการ 
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สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนสําคัญ รวมทั้ง
จะตองรักษาไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยของประเทศกําลังพัฒนาในการใชทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ
ของตนเอง

4.3.2 ผลการประชุม COP-9107

การประชุม COP-9 (The Ninth Session of the Conference of the Parties to the UNFCCC) 
พรอมกับการประชุม Subsidiary Body on Implementation (SBI) และ Subsidiary Body on Scientific 
and Technological Advice (SBSTA) มีขึ้นเมื่อวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ที่นครมิลาน ประเทศอิตา
ลี โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศตางๆ 171 ประเทศ   องคกรระหวางประเทศและภาคประชาสังคม 
รวมทั้งสิ้นกวา 5,000 คน และที่ประชุมสามารถตกลงไดในเรื่องที่สําคัญๆ เปนสวนใหญ ดังนี้

1) Sinks in the CDM
ที่ประชุมตัดสินใจเรื่องคําจํากัดความ และกฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการโครงการปลูกปา

ในพื้นที่ใหมและการปลูกปาในพื้นที่ปาเดิมภายใตกลไก CDM ซ่ึงอยูในมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต 
(Definitions and Modalities for including afforestation and reforestation activities under Article 12 of 
the Kyoto Protocol) ในชวง commitment แรกระหวางป พ.ศ. 2551-2555 (first commitment period 
2008-2112) ทั้งนี้ เนื่องจากปาเปนพื้นที่ที่สามารถดูดซับคารบอนซึ่งเปนกาซเรือนกระจกได (sinks) และ
ที่ประชุม COP-7 เมื่อป พ.ศ. 2544 ที่เมืองมาราเกซ ประเทศโมรอกโค ไดตัดสินใจใหโครงการ CDM 
ครอบคลุมถึงโครงการปลูกปาดวยและไดมีการประกาศไวใน Marrakech Accords

ก) ที่ประชุมตัดสินใจในเรื่องความไมถาวรของโครงการปลูกปา (non-permanence of 
sinks projects) เนื่องจากยังมีคําถามในเรื่องความรับผิดชอบ (liability) ในกรณีที่โครงการปลูกปาถูก
ทําลายและอาจนําไปสูการปลอยคารบอนกลับสูช้ันบรรยากาศอีกครั้งระหวางผูดําเนินโครงการ (project 
developer) ประเทศที่ตั้งโครงการ (host country) หรือผูถือใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(certified emissions reductions – CERs) (holder of the CERs) โดยท่ีประชุมไดตัดสินใจให CERs ที่ได
จาก sinks projects มีระยะเวลาที่จํากัดและแบง CERs ออกเปน 2 แบบ ไดแก

                                                          
107For details, see http://www.unfccc.int/cop9
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- temporary CERs (tCERs) มรีะยะเวลาจาํกดัอยูแคเพยีง commitment period เดียว
- long-term CERs (lCERs) มีระยะเวลาจํากัดอยูเพียง full crediting period เดียวซ่ึง 

crediting period ของ sinks projects มี 2 ลักษณะ คือ (1) 20 ป ที่สามารถตออายุ (renewal) ได 2 คร้ัง รวม
ไมเกิน 60 ป และ (2) 30 ป โดยไมมีการตออายุ

ผูเขารวมโครงการ sinks projects จะตองเลือก CERs เพียงแบบเดียวกอนที่จะเริ่มโครง
การ ทั้งนี้ CERs ทั้งสองแบบจะมีคาเพียงในชวง commitment period ที่ไดรับการออกใบรับรอง 
(issuance of CER) ไวเทานั้น และ CERs ทั้งสองแบบจะตองถูกแทนที่โดยระบบ credit แบบอื่นๆ กอน
ที่จะหมดอายุ อาทิ CER, AAU (assigned amount unit) หรือ ERU (emission reduction unit)

ข) ที่ประชุมตัดสินใจในเรื่องผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ 
sinks projects โดยประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) ไมตองการใหมี genetically-modified organisms 
(GMOs) ใน sinks projects อยางไรก็ตาม ที่ประชุมไดตัดสินใจให sinks projects ที่อาจมีประเด็น GMOs 
เขามาเกี่ยวของจะตองไดรับการประเมินตามกฎหมายของประเทศและเอกสารออกแบบของโครงการ 
(project design document – PDD) จะตองมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับพันธุพืชที่ใชในโครงการดวย

ค) ที่ประชุมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง sinks projects ขนาดยอม (small-scale projects) วา
จะตองเปนโครงการที่ดูดซับ (sequestration) คารบอนนอยกวา 8 กิโลตันตอป และเปนโครงการที่พัฒนา
หรือดําเนินการโดยบุคคลหรือชุมชนที่มีรายไดต่ํา (low-income communities or individuals) ทั้งนี้ ที่
ประชุม COP-10 ในปลายป พ.ศ. 2547 จะเปนผูตัดสินใจเรื่องกฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการของ
โครงการขนาดยอมดังกลาว

2) IPCC Third Assessment Report (TAR)
ตามที่ที่ประชุม SBSTA คร้ังที่ 18 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบใหจัดทํา TAR ของ 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ใหเสร็จสมบูรณและกําหนดวาระ (agenda) ใหม 2 
หัวขอ คือ (1) แงมุมดานวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจและสังคมของผลกระทบ ความออนไหวและการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (scientific, technical and socio-economic aspects of 
impacts of, vulnerability and adaptation to, climate change) และ (2) แงมุมดานวิทยาศาสตร เทคนิค 
เศรษฐกิจและสังคมของการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (scientific, technical and socio-
economic aspects of mitigation) อยางไรก็ดี ในการประชุม SBSTA คร้ังที่ 19 (คร้ังนี้) หลายประเทศรวม
ทั้งสหรัฐฯ จีน และซาอุดิอาระเบียไดแสดงความกังวลวา วาระทั้งสองหัวขอจะนําไปสูการเจรจาในเรื่อง 
commitments ดานการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบใหม (new mitigation 
commitments) จึงทําใหที่ประชุม SBSTA ในครั้งนี้ตัดสินใจใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ในแตละหัวขอของวาระในการประชุม SBSTA คร้ังที่ 20 ซ่ึงจะมีขึ้นที่เมืองบอนน ประเทศเยอรมนี 
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ระหวางวันที่ 14-25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เพื่อ explore themes เร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาส และแนว
ทางแกไขและความเสี่ยง (“sustainable development, opportunities, and solutions and risk”) แทนที่จะ
สามารถหาขอสรุปในรายละเอียดของวาระทั้งสองหัวขอในการประชุมครั้งนี้ได

3) Special Climate Change Fund (SCCF) และ Least Developed Countries Fund (LDCs Fund)
ที่ประชุมตัดสินใจเกี่ยวกับ SCCF และ LDCs Fund ซ่ึงเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้น

ภายใต UNFCCC โดย Marrakech Accords จากการประชุม COP-7 ดังนี้
ก) ที่ประชุมตัดสินใจเรื่องแนวทางสําหรับ Global Environmental Facility (GEF) ใน

การบริหาร SCCF โดยที่ประชุมกลุมยอย (informal consultation และ contact group) ไดมีการหารือถก
เถียงเกี่ยวกับการทําให SCCF เร่ิมดําเนินการไดอยางกวางขวาง โดยกลุมประเทศ OPEC ตองการใหมี 
SCCF สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ economic diversification กับประเทศที่ไดรับผลกระทบเสียหาย
จากมาตรการการลดปญหา (mitigation measures) ในขณะที่ EU ไมตองการ (โดยผูเขารวมประชุมจาก
หลายคนใหความเห็นวา เนื่องจาก EU เห็นวา ประเทศในกลุม OPEC มีเงินเพียงพอที่จะแกไขปญหาผล
กระทบเสียหายที่ไดรับอยูแลว) ที่ประชุม COP-9 จึงตัดสินใจใหแนวทางกับ GEF ในการบริหาร SCCF 
เพื่อกิจกรรมในการถายโอนเทคโนโลยีและการปรับตัวเทานั้น อยางไรก็ตาม ที่ประชุมไดตัดสินใจให 
SCCF สนับสนุนกิจกรรมการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
economic diversification ดวย แตใหประเทศตางๆ สงความคิดเห็นในเรื่องกิจกรรมทั้งสองดานเพื่อตัด
สินใจเรื่องการใหแนวทางกับ GEF ในเรื่องดังกลาวในที่ประชุม COP-10 ซ่ึงในทางปฏิบัติก็คือการเลื่อน
การสนับสนุนดานเงินทุนในกิจกรรมดานการลดปญหาและดาน economic diversification ออกไปอีก 1 
ป

ข) ที่ประชุมตัดสินใจให LDCs Fund สนับสนุนแผนระดับชาติในการดําเนินการปรับ
ตัว (national implementation of adaptation plans) โดยให LDCs Fund รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด (on 
full-cost basis) และคํานึงถึงระดับเงินทุนที่มีอยูดวย (the level of funds available)

4) งบประมาณป พ.ศ.2547-2548 (programme budget for 2004-2005)
ก) ที่ประชุมรับรองงบประมาณสําหรับกิจกรรมโครงการ (programme activities) ใน

รอบงบประมาณ 2 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2548 (the biennium 2004-2005) จํานวน 34,807,326 เหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงมีงบประมาณสําหรับกิจกรรมการเตรียมการสําหรับพิธีสารเกียวโตจํานวน 2,923,174 เหรียญ
สหรัฐฯ รวมอยูดวย และรับรองงบประมาณจัดสรรชั่วคราว (interim allocation) จํานวน 5,455,793 
เหรียญสหรัฐฯ สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพิธีสารเกียวโต ซ่ึงจะบวกเพิ่มขึ้นสําหรับในป 2548 ใน
กรณีที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใชในปดังกลาว ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไดแสดงความประสงควา จะสนับสนุน 



73

งบประมาณสําหรับกิจกรรมโครงการ ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเตรียมการสําหรับพิธี
สารเกียวโตซึ่งรวมอยูในงบประมาณสําหรับกิจกรรมโครงการดวย เนื่องจากสหรัฐฯ ไมเห็นดวยและไม
ไดเปนภาคีของพิธีสารฯ

ข) งบประมาณสําหรับกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากงบประมาณในครั้งที่แลว 
(รอบป พ.ศ. 2545-2546) (6% nominal growth) โดยในตอนแรกฝาย Secretariat ไดเสนอทางเลือก
สําหรับงบประมาณในรอบป พ.ศ. 2547-2548 ไว 2 ทางเลือก คือ (1) เพิ่มขึ้นรอยละ 9 หรือ (2) เพิ่มขึ้น
รอยละ 0 หรือรักษาระดับการจัดสรรงบประมาณเทากับงบประมาณในรอบสองปที่แลว และหาก
ประเทศภาคีไมเลือกทางเลือกทั้งสองทางก็จะเปน “no loss no gain scenarios” ซ่ึงเปนการจัดสรรงบ
ประมาณไปตามปรกติและงบประมาณจะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ทั้งนี้ EU สนับสนุนทางเลือกที่ 1 และกลุม
ประเทศ G-77+China ประสงคจะเลือกทางเลือกที่ 2 แตทางกลุมฯ ไดแสดงทาทีประนีประนอมและรวม
กับอูกานดาและนิวซีแลนดสนับสนุนทางเลือกที่ 1 อยางไรก็ดี ญ่ีปุนประสงคที่จะเลือกทางเลือกที่ 2 
และจากการหารืออยางไมเปนทางการนอกรอบ ทําใหไดขอสรุปวา งบประมาณสําหรับกิจกรรมโครง
การจะเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 6 ซ่ึงประเทศภาคีทุกฝายยอมรับ และมีการแบงแยก scales of assessment และ
งบประมาณใน core budget ออกอยางชัดเจนระหวางงบประมาณสําหรับกิจกรรมของ UNFCCC และ
สําหรับกิจกรรมของพิธีสารเกียวโต เพื่อเปนการ accommodate สหรัฐฯ

5) รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมที่เกี่ยวของของประเทศที่ไมอยูใน 
Annex I ของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (non-Annex I national communications)

ประเทศที่พัฒนาแลวพรอมที่จะใหเงินทุนสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา (non-Annex I Parties) 
ในการจัดทํารายงาน national communications (NC) ฉบับที่ 2 หรือ 3 แตตองการใหมีการกําหนดระยะ
เวลาอยางเฉพาะเจาะจงในการสง NC ใหสํานักงานเลขาธิการ UNFCCC ดวย ในขณะที่ประเทศกําลัง
พัฒนาตอตานความพยายามของประเทศที่พัฒนาแลวในการผลักดันเรื่องดังกลาว เพราะเห็นวาเกี่ยวของ
กับความเปนไปไดที่จะนําไปสู future commitments ของประเทศกําลังพัฒนาในอนาคต และเห็นวาการ
สงรายงาน NC ควรจะขึ้นอยูกับ availability ของเงินทุนสนับสนุนที่มีเทานั้น

ดวยจุดยืนที่แตกตางกันประกอบกับสหรัฐฯ ไดเสนอใหประเทศกําลังพัฒนาสงบัญชีการปลอย
กาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด (emissions by sources) และการขจัดกาซเรือนกระจกโดย sinks 
(removals by sinks) ของประเทศ (national inventories) ดวย ทําใหไมสามารถประนีประนอมกันได ดัง
นั้น ที่ประชุม COP-9 จึงตัดสินใจใหมีการพิจารณาในเรื่องการสง NC ของประเทศในกลุม non-Annex I 
Parties ในการประชุม SBI คร้ังที่ 20 ในกลางป พ.ศ. 2547 แทน

6) วันและเวลาการประชุม COP-10
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อารเจนตินาไดเสนอตัวที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งตอไป (COP-10) ทั้งนี้
มีหลายประเทศไดเสนอใหเล่ือนการประชุมออกไปจากป พ.ศ. 2547 เปนป พ.ศ. 2548 เพื่อใหเวลารัส
เซียในการใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต ซ่ึงจะทําใหพิธีสารฯ มีผลบังคับใชในที่สุด อยางไรก็ดี ประเทศ
ภาคีไดหาขอสรุปไดวา จะไมเล่ือนการประชุม COP-10 ออก และกําหนดใหมีการประชุมในวันที่ 29 
พฤศจิกายน-10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่กรุงบูเอโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา

7) การหารือโตะกลมระหวางรัฐมนตรีและหัวหนาคณะผูแทนประเทศภาคีสมาชิก  
(Roundtable Discussions among Ministers and Other Heads of Delegation)

การหารือโตะกลมระหวางรัฐมนตรีและหัวหนาคณะผูแทนประเทศภาคีสมาชิกมีขึ้นในวันที่ 
10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผูเขารวมจากประเทศสมาชิกมากกวา 90 ประเทศ รวมทั้งตัวแทนจาก
ประเทศผูสังเกตการณและองคกรพัฒนาเอกชน โดยมีการหารือใน 3 หัวขอ ไดแก

ก) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดปญหา และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Climate change, adaptation, mitigation and sustainable development)

ข) เทคโนโลยี การใชและการพัฒนาเทคโนโลยี และการถายโอนเทคโนโลยี 
(Technology, including technology use and development and transfer of technologies)

ค) การประเมินความกาวหนาในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อทํา
ตามสัญญาและวัตถุประสงคที่ระบุไวในความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแง
มุมดานวิทยาศาสตร สารสนเทศ นโยบาย และการเงิน (Assessment of progress at the national, 
regional and international levels to fulfill the promise and objective enshrined in the climate change 
agreements, including the scientific, information, policy and financial aspects)

4.3.3 ทาทีของ EU ในการประชุม COP-9
ในระหวางการประชุม COP-9 รัสเซียไดสงสัญญาณสับสน (mixed signal) ใหกับทุกฝาย โดย

หัวหนาคณะผูแทนประเทศรัสเซียไดกลาววา รัสเซียจะไมใหสัตยาบันพิธีสารเกียวโต ในขณะที่เจาหนา
ที่ระดับสูงที่กรุงมอสโกวไดใหสัมภาษณส่ือมวลชนวา กระบวนการใหสัตยาบันพิธีสารฯ ของรัสเซียยัง
คงดําเนินตอไป อยางไรก็ดี ประเทศภาคีสวนใหญในที่ประชุม COP-9 ยังคงแสดงทาทีสนับสนุนพิธี
สารฯ อยางเต็มที่ โดยเฉพาะ EU ยังคงพยายามผลักดันใหมีการดําเนินการดานการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางแข็งขัน และยืนยันวาจะดําเนินการเพื่อบรรลุ commitments ของตน
เองในพิธีสารฯ ตอไปไมวาพิธีสารฯ จะมีผลบังคับใชหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ ส่ิงที่ EU ใหความสําคัญเปน
อยางมากคือ การสงเสริมความพยายามในการใชพลังงานคืนรูป (renewable energy) แทนเชื้อเพลิงฟอส
ซิล (น้ํามัน ถานหิน กาซ) ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ EU ไดประกาศที่จะไมพยายามผลักดันในที่ประชุม COP-9 ใหประเทศกําลังพัฒนา
ใหมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกับประเทศที่พัฒนาแลว แต EU ก็พยายามผลัก
ดันที่ประชุมในทางออม โดยจะเห็นไดจากการที่ที่ประชุมไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการจัดทํา 
National Communications ของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก EU ตองการใหมีการกําหนดกรอบระยะ
เวลาในการจัดทําและสง non-Annex I National Communications ซ่ึงมี implications ถึงการแสดง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนาและการพยายามใหประเทศกําลังพัฒนาเขามา
มีสวนรวมในการลดการปลอยกาซ ซ่ึงทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมยอมที่จะหารือในเรื่องความถี่ 
(frequency) ในการสง National Communications และสงผลใหไมสามารถตกลงกันไดในประเด็นนี้

4.3.4 ทาทีของสหรัฐฯ ในการประชุม COP-9
สหรัฐฯ ยังคงมีทาทีที่ชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงในการประชุม COP-9 คือการไมใหสัตยาบัน

พิธีสารเกียวโต และจะไมมีการทบทวนทาทีในเรื่องนี้ภายใตรัฐบาลชุดปจจุบัน รวมทั้งเรียกรองใหมีการ
แยกงบประมาณสําหรับกิจกรรมของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสําหรับกิจกรรม
ของพิธีสารฯ ออกจากกัน โดยสหรัฐฯ ไมตองการใหเงินสนับสนุนของตนที่มีตอสํานักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกนําไปใชในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับพิธีสารฯ

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ไดพยายามแสดงใหประชาคมระหวางประเทศเห็นวา สหรัฐฯ มีความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาโลกรอนและสามารถใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อแกไขปญหานี้ใหเกิดผลดีกวาการดําเนินงานภายในกรอบของพิธีสารฯ เชน ขอ
เสนอของสหรัฐฯ ในเรื่องการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในรถยนต การสรางเครือ
ขายในระดับโลกเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกอยางเปนระบบ (Earth Observation 
System) เปนตน ทาทีตางๆ ของสหรัฐฯ ยังคงเปนไปในทางลบตอพิธีสารเกียวโต อยางไรก็ตาม หลาย
ฝายในที่ประชุม COP-9 มีทาทีไมเชื่อมั่นกับการดําเนินการของฝายสหรัฐฯ มากนัก และเห็นวา พิธีสาร
ฯ เปนหนทางเดียวที่ดีที่สุดในขณะนี้ อยางไรก็ดี ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ สวนใหญเห็นพองวา 
การดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองกระทําทั้งภายในและภายนอกกรอบ
ของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.3.5 บทวิเคราะหผลการประชุม COP-9108

International Institute for Sustainable Development (IISD) วิเคราะหวา การเจรจาระหวาง
ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาใน COP-9 อาจเปรียบเทียบไดกับการเจรจาระหวางผูซ้ือ
และผูขายสินคา โดยสินคาคือ carbon credits และผูซ้ือคือ EU สวิตเซอรแลนด นอรเวย มีความกังวล
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และพยายามปองกันการลงทุนของตนเองและรักษาความนาเชื่อถือ 
(credibility) ของตนเองกับองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม (environmental NGOs) ในขณะที่ผูขาย
ซ่ึงรวมถึงประเทศลาตินอเมริกาพยายามสรางเงื่อนไขของตลาดที่เปนประโยชนแกตนเอง (favourable 
market conditions) และหลีกเลี่ยงคาใชจายในการดําเนินการที่ไมคุมคาและไมสมบูรณ (“crippling” 
transaction costs) โดยพยายามหาทางให crediting periods มีความยืดหยุนและสรางหลักประกันที่จะ
เพิ่มคุณคา (value added) ใหกับ credits มิเชนนั้น carbon market จะไมตางไปจากการเปนตลาดเชายืม 
(“rent”) การลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาการเปนตลาดซื้อขายสินคา รวมทั้งพยายามใหการ
วิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม (social and environmental impact assessments) ไมเครงค
รัดจนเกินไป (not excessively strict) และมีตนทุนสูงจนเกินไป

4.4 ความแตกตางและความเชื่อมโยงของกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต
4.4.1  การเปรียบเทียบระหวางกลไกภายใตพิธีสารเกียวโตกับระบบอื่น
โดยที่สหรัฐฯ ดําเนินการลดการปลอยกาซดวยตนเองนอกกรอบพิธีสารเกียวโต จึงทําใหเกิด

การแขงขันและเปรียบเทียบระหวางวิธีการของพิธีสารฯ และวิธีการของระบบ non-Kyoto โดยเฉพาะ
ของสหรัฐฯ เพราะในขณะที่พิธีสารฯ มีเงื่อนไขเรื่องเวลาและการมีผลบังคับใช ซ่ึงตรงกันขามกับวิธี
การของสหรัฐฯ ที่สหรัฐฯ สามารถดําเนินการดวยวิธีของตนเองไดโดยอยางมีอิสระ

ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญเชื่อมั่นวา กลไกภายใต
พิธีสารเกียวโต ซ่ึงทําใหการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนสินคา (commodity) และมีตลาดคารบอน 
(carbon market) เกิดขึ้น เปนวิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพคุมคา (cost effectiveness) เพราะทําใหเกิด
การอุปสงคและอุปทานในการซื้อ-ขาย carbon credit และทําใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเปนผู
ปลอยกาซเรือนกระจกเขามามีสวนรวมดวย

                                                          
108International Institute for Sustainable Development. “Summary of the Ninth Conference of the Parties to the UN
Framework Convention on Climate Change: 1-12 December 2003.” Earth Negotiations Bulletin. Vol. 12, No. 231,
15 December 2003.  Internet.  http://www.iisd.ca/linkages/climate/cop9  Printed on 16 December 2003.
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วิธีการของสหรัฐฯ ไดรับการวิจารณวา อาจไมสามารถตอบสนองตออัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศตางๆ โดยเฉพาะของสหรัฐฯ เองไดทัน และไมสามารถที่จะแกไขปญหาการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศไดทัน เพราะเปนดําเนินการโดยมุงที่จะรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนหลัก จึงมีระยะเวลาการดําเนินการชากวากรอบพิธีสารเกียวโตที่มีการระบุเปาหมายและ
กรอบระยะเวลาไวคอนขางชัดเจน

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบทั้งสอง ก็จะพบวาวิธีการของสหรัฐฯ มีขอดีอยูหลายขอ และ
หลายประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ก็มีนโยบายที่คลายกันดําเนินการอยู รวมทั้งอีกหลายประเทศก็
เปนทั้งภาคีสมาชิกพิธีสารฯ และรวมมือดําเนินการกับสหรัฐฯ ไปดวย ขอเสียหรือความผิดของสหรัฐฯ 
จึงอาจมีประการเดียวที่ชัดเจนที่สุด ซ่ึงก็คือการที่สหรัฐฯ ไมไดใหสัตยาบันพิธีสารฯ อยางไรก็ดี ขอเสีย
ของสหรัฐฯ นี้กลับมีนัยสําคัญในเชิงสิ่งแวดลอมตอความรวมมือระหวางในการแกไขปญหาการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศเปนอยางมาก เพราะทําใหเกิดระบบคูขนานขึ้นมาสองระบบ ทําใหการแกไข
ปญหาขาดลักษณะของการเปนความรวมมือในระดับโลก (worldwide/global cooperation)

ในความเปนจริงแลว หากทั้งสองฝายยอมรับซึ่งกันและกัน ระบบทั้งสองก็สามารถที่จะรวม
หรือเชื่อมโยงกันได เพราะทุกฝายยอมรับวาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาสําคัญ
และมีความเรงดวนที่ตองการการแกไข การดําเนินการในกรอบระหวางประเทศเพื่อแกไขปญหาจึง
ตองการทั้งการดําเนินการในระดับพหุภาคีหรือวิธีการตามพิธีสารฯ และระดับทวิภาคีหรือวิธีการของ
สหรัฐฯ และออสเตรเลีย แตแตละฝายกลับมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาที่แตกตางกันและใหน้ําหนักกับ
ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของตางกัน อาทิ การใหความสําคัญกับความชัดเจนแนนอนทางวิทยาศาสตร 
(scientific certainty) การเชื่อมั่นในเทคโนโลยีวาเปนกุญแจสําคัญในการแกไขปญหา ความสัมพันธ
ระหวางการแกไขปญหากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงในที่นี้ อาจพิจารณาจากแนวความ
คิดเกี่ยวกับการใชพลังงานนิวเคลียรและไฮโดรเจนที่สหรัฐฯ ใหการสนับสนุน ในขณะที่พิธีสารเกียวโต
ไมยอมรับโครงการประเภทนิวเคลียร เพราะประเทศที่เขารวมมีความกังวลตอความเสี่ยงของการนําไป
ใชในทางที่ผิด หลักประกันในเรื่องความปลอดภัย และผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเมื่อมีความผิดพลาด
เกิดขึ้น

4.4.2. การเชื่อมโยงระหวางกลไกภายใตพิธีสารเกียวโตกับระบบอื่น
1) ระบบของสหรัฐฯ
ขณะนี้การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแบงออกเปน 2 ฝายอยางชัด

เจน ไดแก กลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบของสหรัฐฯ และสาเหตุที่เกิดสภาพคูขนานขึ้นก็เนื่อง 



78

มาจากสถานะความเปนมหาอํานาจและการเปนประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกของ
สหรัฐฯ ทําใหประเทศตางๆ ไดเพงเล็งและใหน้ําหนักความสําคัญกับระบบของสหรัฐฯ มาก

อยางไรก็ดี การเชื่อมโยงทั้งสองระบบเขาดวยกัน (linkage, convergence หรือ harmonisation) 
อาจเปนสิ่งจําเปนในอนาคต หากจะพิจารณาวา ภาคเอกชนและบรรษัทขามชาติของสหรัฐฯ ที่มีผล
ประโยชนในประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ อาจตองการใชประโยชนจากโอกาสและตนทุนที่ต่ําใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตระบบสหรัฐฯ และหากตอไปสหรัฐฯ กําหนดมาตรการบังคับ 
limits ของการปลอยกาซ ภาคเอกชนของสหรัฐฯ ก็อาจตองการที่จะใชประโยชนจากโอกาสและตนทุน
ที่ต่ํากวาในกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต  นอกจากนี้ เมื่อมองในเชิงสิ่งแวดลอมแลว การเชื่อมโยงกลไก
ภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบของสหรัฐฯ เขาดวยกันจะชวยแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศได หากประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกเปนปริมาณมากทั้งหมดรวม
มือกัน และในเชิงเศรษฐกิจ การลดการปลอยกาซรวมกันนี้ก็จะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุมทนุ (cost-
effective) มากทีสุ่ดหากมกีารประสานและบรูณาการระบบทัง้หมดเขาเปนระบบเดยีวในโลก

ประเด็นสําคัญของการเชื่อมโยงระหวางระบบทั้งสองคือ สหรัฐฯ อาจจะยอมรับ carbon credits 
จากการดําเนินการในกรอบของกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายและแนวนโยบายของตนเอง แมวาระบบของสหรัฐฯ จะเขากับกล
ไกภายใตพิธีสารเกียวโตไมไดเลยก็ตาม (incompatibility) อยางไรก็ตาม ในทางตรงกันขาม กลไกภาย
ใตพิธีสารเกียวโตกลับจะไมสามารถยอมรับระบบของสหรัฐฯ ไดเลยหากไมมีการแกไขพิธีสารฯ ให
ยอมรับระบบอื่นนอกกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต ซ่ึงแนวโนมที่ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ จะยอมแก
ไขพิธีสารฯ มีนอยมากหากเห็นวากลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบสหรัฐฯ เขากันไมไดในภาพ
รวม ดังนั้น หากกลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบสหรัฐฯ สามารถเขากันได ก็จะเปนการงายยิ่งขึ้น
ในการเชื่อมโยงหรือประสานทั้งสองระบบเขาดวยกัน หรืออาจกลาวในอีกทางหนึ่งไดวา หากยิ่งปลอย
ใหทั้งสองระบบพัฒนาไปในทิศทางของตัวเอง (divergence) มากเทาไหร โอกาสที่จะเชื่อมโยงหรือ
ประสานระบบทั้งสองเขาดวยกันจะยิ่งยากมากขึ้นเทานั้นทั้งในเชิงการเมืองและในเชิงกฎหมาย

สําหรับสภาพการณที่เปนไปได (scenario) ที่กลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบของสหรัฐฯ 
จะมีโอกาสเชื่อมโยงหรือประสานกันไดอาจแบงออกเปน 4 รูปแบบ109 ดังนี้

                                                          
109Pew Center on Global Climate Change. (c. 2001) "Linking U.S. and International Climate Change Strategies."
Internet.  http://pewclimate.org  Printed on 16 December 2003
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ก) ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ตัดสินใจยอมรับ carbon credits ของโครงการการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ซ่ึง scenario นี้จะเกิดขึ้น
ไดเมื่อประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ยอมรับและยอมแกไขพิธีสารฯ

ข) สหรัฐฯ ตัดสินใจยอมรับ carbon credits ในกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต และใน
ขณะเดียวกันก็กําหนด limits และอนุญาตใหมีการซื้อ-ขาย carbon credits ในระบบของตนเองดวย 
(cap-and-trade/emissions trading system) ซ่ึง scenario นี้ เปนโอกาสที่ภาคเอกชนและบรรษัทขามชาติ
ของสหรัฐฯ ที่มีผลประโยชนในประเทศที่เปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ จะใชประโยชนจากการลงทุนใน
ประเทศนั้นๆ เพื่อบรรลุเปาหมายตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ ไดกําหนด limits เพราะพิธีสารฯ ไมมีการระบุไว
ใหชัดเจนวา การซื้อขาย carbon credits จํากัดไวเฉพาะระหวางประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ เทานั้น

ค) ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ตัดสินใจยอมรับ carbon credits ของโครงการการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ และในขณะเดียวกัน
สหรัฐฯ ก็กําหนดระบบ cap-and-trade/emissions trading system ดวย ซ่ึง scenario นี้มีโอกาสจะเปนไป
ไดก็ตอเมื่อระบบของสหรัฐฯ ถูกออกแบบใหมีความใกลเคียงสามารถเขากันไดกับกลไกภายใตพิธีสาร
เกียวโต ซ่ึงจะทําใหการแกไขพิธีสารเกียวโตใหยอมรับระบบอื่นนอกจากกลไกภายใตพิธีสารเกียวโต
กระทําไดงายขึ้น เพราะไมตองมีการแกไขในรายละเอียดของพิธีสารฯ

ง) สหรัฐฯ กําหนด emissions trading scheme ของตนเอง แตมีตัวกลาง (brokers) 
ดําเนินการซื้อ-ขาย carbon credits ระหวางกลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบของสหรัฐฯ ซ่ึง 
scenario นี้ไมจําเปนที่กลไกภายใตพิธีสารเกียวโตและระบบสหรัฐฯ จะตองยอมรับซึ่งกันและกันหรือ
สามารถเขากันได เพราะการเชื่อมโยงระหวางระบบทั้งสองเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ โดยมีตัวกลาง
เปนผูทําหนาที่แปลง carbon credits ที่แตกตางกันระหวางการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น

2) Emissions Trading ภายใตพิธีสารเกียวโต
พิธีสารเกียวโตทําใหเกิดระบบตลาด emissions trading market มีการซื้อ-ขายสินคา carbon 

credits ระหวางประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ทําใหมีการเขาใจกันวา ระบบตลาดนี้เปนระบบปด (closed 
system) แตในความเปนจริงแลว ผูที่จะดําเนินการซื้อ-ขายสินคาไมไดมีแคเพียงประเทศภาคีสมาชิกพิธี
สารฯ แตมี legal entities ที่ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ รับรอง (authorise) ใหเขามามีสวนรวมใน
ตลาดดวยเชนกัน และ legal entities นี้ก็อาจจะไมจําเปนวาจะตองมาจากประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ 
เทานั้น แตสามารถที่จะเปน legal entities จากประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ หรือองคกร
ระหวางประเทศก็ได110 โดยการซื้อ-ขายสินคาอาจเกิดขึ้นไดระหวางประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ  

                                                          
110Australian Greenhouse Office. (2003) Op. cit.
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กันเองทางหนึ่ง ระหวางประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ กับ legal entities อีกทางหนึ่ง และระหวาง legal 
entities กันเองในอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ดี ตลาดemissions trading market ของกลไกภายใตพิธีสารเกียว
โตยังคงถือเปนระบบที่ปดเมื่อพิจารณาในมุมมองเชิงกฎหมายที่พิธีสารฯ ไมไดยอมรับ carbon credits 
ของประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ

โดยแทจริงแลว พิธีสารเกียวโตยอมรับใหมีการซื้อขาย carbon credits ระหวางประเทศ (-ภาคี
สมาชิกพิธีสารฯ และ legal entities ที่ไดรับการรับรอง) (international emissions trading system) และมี 
Marrakesh Accords ที่กําหนดกฎพื้นฐานในการซื้อ-ขาย แตพิธีสารฯ ก็กําหนดเปาหมายในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและไมไดบังคับวาจะตองมีการซื้อ-ขาย carbon credits หรือจะตองมีระบบ 
emissions trading system เพียงระบบเดียว นอกจากนี้ ยังมีimplications ในการสงเสริมใหภาคธุรกิจเอก
ชนเขามามีสวนรวมในตลาด carbon credits ดวย ทําใหระบบ emissions trading system เปนที่ไดรับ
ความสนใจมาก โดยจะเห็นไดวา EU ไดกําหนดใหมี emissions trading scheme ภายในกลุมประเทศ
สมาชิกของตนเองแลวและกําลังพิจารณาที่จะยอมรับ carbon credits จากกลไก JI และ CDM (ราง
กฎหมาย EU "Linkage Directive") ซ่ึงจะทําใหประเทศสมาชิกทําการซื้อ-ขาย carbon credits ระหวาง
กันภายในกลุมไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของ emissions trading scheme ของ EU เปนไปไดและมี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ก็เนื่องมาจากการที่ EU เปนการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่
มีระบบการวางและดําเนินนโยบาย และเปนระบบเศรษฐกิจที่คอนขางผนึกแนน (cohesion) เปน
รูปธรรม และมีขนาดใหญ

อยางไรก็ตาม ภายในกลุมประเทศ EU เองในขณะนี้ อังกฤษไดกําหนดใหมี emissions trading 
scheme ของภาคธุรกิจเอกชนในอังกฤษแลว และเดนมารกก็กําลังทดลองใหมี emissions trading 
scheme ในภาคการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศตนเอง โดยระบบของอังกฤษและเดนมารกมีความ
แตกตางจาก EU emissions trading scheme ซ่ึงทําใหจะตองมีการปรับระบบของอังกฤษและ EU ให
สามารถเขากันไดโดยเร็วโดยเฉพาะฝายอังกฤษ มิเชนนั้น อังกฤษจะตองเผชิญหนากับการมีระบบ 
emissions trading system 2 ระบบ เมื่อ scheme ของ EU เร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจที่จะทําระบบ emissions trading system 
ของประเทศตนเอง อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา ฟนแลนด เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย และสวีเดน 
เปนตน111 และหากจะเปรียบเทียบ emissions trading scheme ของ EU กับประเทศเดี่ยวแตละประเทศที่
กําหนดใหมีระบบ emissions trading system ดวยตนเองแลว โอกาสที่จะประสบความสําเร็จจึงมีนอย
กวา EU เพราะระบบของประเทศนั้นๆ อาจจะตองมีการปรับใหเขาหากันระหวางระบบ emissions  

                                                          
111Pew Center on Global Climate Change. Op. cit.
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trading system ของประเทศตนเองกับประเทศอื่นๆ ซ่ึงจะตองมีการปรับแกไขระบบทั้งระบบของแตละ
ประเทศและเกิดประเด็นดานการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตามมา ในขณะที่ EU เร่ิมตน
ดวยการมีระบบเดียวครอบคลุมไปแลว 15 ประเทศสมาชิก และจะครอบคลุมไปอีก 10 ประเทศซึ่งเขา
เปนสมาชิกใหมของ EU จากยุโรปตะวันออกและกลุมอดีตสหภาพโซเวียตอีกดวย

4.4.3 Joint Implementation (JI) และ Clean Development Mechanism (CDM)
ความสนใจของประเทศที่พัฒนาแลวในกลุม Annex I ของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศอยูที่ emissions trading system มากกวา JI และ CDM อยางไรก็ตาม ในสวนของ JI ประเทศใน
กลุม Annex I มีนโยบายที่คอนขางชัดเจน โดยเฉพาะประเทศในกลุม EU ที่มีโครงการสวนใหญอยูในยุ
โรปกลางและตะวันออก โดยประเทศในกลุม EU เปนผูเขาไปดําเนินการ ซ่ึงการขยายจํานวนประเทศ
สมาชิกของ EU เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยรวมประเทศในยุโรปกลางและตะวันออกเขามา จะทําใหระบบ 
emissions trading scheme ของ EU มีความแข็งแกรงและสมบูรณมากยิ่งขึ้นเมื่อ carbon credits ที่ไดจาก
โครงการ JI เร่ิมมีผลนับเปน credits ในป พ.ศ. 2551

ในทางตรงกันขาม ประเทศในกลุม Annex I โดยเฉพาะในกลุมประเทศ EU กลับไมมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในเรื่อง CDM หรืออาจมีแตยังไมมีการประกาศแนวทางดําเนินการใหชัดเจน โดยมักจะกลาว
ในนโยบายและ/หรือยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางรวมๆ ถึงการสนับสนุนใหมี
โครงการ JI และ CDM และมักกลาวถึงโครงการ JI ที่ไดเร่ิมดําเนินการไปแลวมากกวา เหตุผลความเปน
ไปไดของการมีนโยบาย CDM ที่ไมชัดเจนอาจมาจากการที่ JI มีความสอดคลองกับเรื่องการพัฒนา
ระบบ emissions trading system และนโยบายในเรื่องการรับสมาชิกใหมของ EU รวมทั้งการที่ JI ซ่ึง
เปนโครงการระหวางประเทศในกลุม Annex I สามารถกระทําไดงายกวา CDM ที่เปนโครงการรวม
ระหวางประเทศที่พัฒนาแลว (Annex I) กับประเทศกําลังพัฒนา (non-Annex I) และมีเงื่อนไขและการ
เจรจามีความซับซอนกวามาก โดยเฉพาะ CDM ในดานปาไม (sinks) ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวรอให
เร่ือง CDM มีความชัดเจนมากขึ้นกอนที่จะเปดเผยเรื่องนโยบายดาน CDM ของตน เนื่องจาก CDM ดาน
ปาไมมีราคาถูกและใชเทคโนโลยีต่ํา จึงเปนสนใจของประเทศพัฒนาแลว ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา
สวนใหญตองการใหมีการทําโครงการ CDM ที่มีการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูงและมีเงินทุนจํานวนมาก
เขาประเทศมากกวา ทั้งนี้ การประชุม COP-9 เมื่อปลายป พ.ศ. 2546 สามารถตกลงกันไดในรายละเอียด
เร่ืองโครงการ CDM ดานปาไม ซ่ึงคาดวาจะทําใหประเทศที่พัฒนาแลวสามารถกําหนดและประกาศ
นโยบาย CDM ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไดตอไป

มีเพียงกับประเทศเดียวที่เปนขอยกเวนคือ เนเธอรแลนดซ่ึงเปนประเทศเดียวที่มีนโยบายที่ชัด
เจนในเรื่อง CDM และใหความสําคัญกับ CDM มากกวา JI โดยต้ังเปาหมายวา รอยละ 50 ของ 
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ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ตองลดการปลอย (100 ของ 200 ลานตัน) จะเปนการดําเนินงานภายนอก
ประเทศ และ 2 ใน 3 จะเปนผลมาจากโครงการ CDM และที่เหลือ 1 ใน 3 จะมาจากโครงการ JI ในขณะ
เดียวกัน เดนมารกไดประกาศยุทธศาสตรดานสภาพภูมิอากาศเมื่อปตนป พ.ศ. 2546 กลับไมมีนโยบายที่
ชัดเจนเรื่อง CDM มากเทากับนโยบายเรื่อง JI ที่เนนการใหความชวยเหลือและพัฒนาโครงการ JI กับ
ประเทศในกลุมทะเลบอลติก เพราะยุทธศาสตรของเดนมารกระบุเพียงแควา การเตรียมการเพื่อดําเนิน
การดาน CDM จะเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการของเดนมารกในป พ.ศ. 2546 ในการลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและพันธกรณีที่มีตออนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียว
โต ซ่ึงตอมาก็เปนที่ชัดเจนเมื่อเดนมารกไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อดําเนินโครงการ 
CDM ดานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนกับมาเลเซียแลว และในขณะนี้ไดเสนอที่จะมี MOU 
ในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ในสวนของสวีเดนก็ไดเร่ิมดําเนินการในกรอบ JI และ CDM ไป
แลวตามแนวนโยบายดานพลังงาน อยางไรก็ดี โดยท่ีสวีเดนมีนโยบายดานสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนใน
การไมใชกลไกภายใตพิธีสารฯ ในการดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตนเองจน
กวาจะมีการทบทวนนโยบายในป พ.ศ. 2547 ทําใหการดําเนินโครงการ JI และ CDM ของสวีเดนใน
ขณะนี้ยังไมมีการนําตกลงในเรื่องการแลกเปลี่ยน carbon credits ที่ไดจากการทําโครงการ

นอกจากนี้ โดยที่ CDM เกี่ยวของกับภาคธุรกิจเอกชนดวย การที่รัฐบาลประเทศหนึ่งไมมี
นโยบายหรือไมมีทาทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง JI และ/หรือ CDM ก็ไมไดหมายความวา จะไมมีภาคเอก
ชนจากประเทศนั้นๆ เขามาเกี่ยวของ เพราะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมคือภาคเศรษฐกิจที่มีการปลอยกาซ
เรือนกระจกมากที่สุดและการดําเนินการโดยเฉพาะโครงการ CDM ก็ไมไดจํากัดระหวางรัฐตอรัฐ หาก
แตสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการลดการปลอยกาซดวย อยางไรก็ตาม รัฐยัง
คงที่จะตองเขามาเกี่ยวของในฐานะที่เปน designated national authority และ/หรือประเทศที่ตั้งโครงการ 
เปนผูออกใบรับรองโครงการดวย นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังอาจเขามาเปนตัวกลาง (intermediary) ใน
การซื้อขาย carbon credits ของโครงการ CDM (CERs) หรือเปนหนวยงานปฏิบัติในการตรวจสอบ 
(operational entity – OE) ทําหนาที่ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ของโครงการได ซ่ึงการ
เจรจาของประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ในเรื่องการเปนตัวกลางและ OE ในกรอบ CDM ก็ไมไดกําหนด
เร่ืองที่มาของ ตัวกลางและ OE วาจะตองมาจากที่ใด ดังนั้น ตัวกลางและ OE อาจมาจากประเทศที่สาม
ในโครงการ CDM หรืออาจมาจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ และไดรับการรับรองจาก
ประเทศภาคีในกรณีของตัวกลาง และจาก CDM Executive Board ในกรณีของ OE
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บทท่ี 5
ยุทธศาสตรการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย

  เนื้อหาในบทนี้ เปนการวิเคราะหบทบาทของประเทศไทยในการที่หากจะตองมีการดําเนิน
โครงการ CDM ซ่ึงไดจัดใหมีการรวบรวมขอมูลทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการ CDM โดยนําผลที่ไดมาประกอบการวิเคราะหในดานของนโยบายและการ
ดําเนินงานของรัฐบาลไทย รวมทั้งความตองการและความสนใจของภาคเอกชน ซ่ึงจากผลของขอมูลได
นํามาสูกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย

5.1 บทวิเคราะหของประเทศไทยเกี่ยวกับผลกระทบของ CDM
จากการประกาศเห็นชอบการเขารวมลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโตของสภาแหงสห

พันธรัฐ รัสเซีย(The state Duma of the Russian Federation) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547112   ที่ผานมา 
อันจะมีผลทําใหพิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใชตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวแลว   จึงเปนที่แนนอนวาการ
ดําเนินโครงการ CDM ของประเทศพัฒนา ซ่ึงอยูในกลุมประเทศ Annex I ของพิธีสารฯ ยอมจะตองเกิด
ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ซ่ึงสําหรับประเทศไทยแลว การดําเนินโครงการ CDM อาจกอให
เกิดผลดีตอประเทศในแงที่วา ประเทศไทยมีความเอื้ออํานวยในการทําโครงการ CDM ไดในระยะยาว 
เนื่องจากประเทศไทยมีกิจกรรมหลายดานที่มีความสามารถในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดสูง
และลงทุนต่ํา ทําใหเปนโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศในการเขามาลง
ทุนโครงการ CDM ในประเทศไทย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยไดเพิ่มขีดความสามารถทางดานเทคนิค
และขอมูล จากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว ตามเงื่อนไขของการไดมาซึ่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการ CDM อยางไรก็ตาม ผลดีเหลานี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม และ
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถในการเจรจาตอรองของฝายไทยในฐานะประเทศเจาบานเปน
สําคัญ

ในอีกแงมุมหนึ่งประเด็นที่นาหวงใยสําหรับการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทยก็คือ        
ณ. ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดความพรอมในการรองรับการดําเนินโครงการ CDM อยูมาก ไมวาจะเปน
การขาดกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ ชัดเจน การขาดมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional 
Arrangement) ที่จะมีองคกร/หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ การขาดกลไกและ
กระบวนการการพิจารณาโครงการที่เสนอพิจารณาอยางโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามี

                                                          
112 http://unfccc.int/2860.php.retrieved on 26/10/2547
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สวนรวม ตลอดจนการขาดขอมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ และขอมูลในดานที่เกี่ยวกับโครงสรางตนทุนการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ซ่ึงมี
ความสําคัญตอการนําไปใชในการเจรจาเรื่องการกําหนดราคาคารบอนเครดิต

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทยในระยะยาวที่สําคัญยิ่ง นั่นก็คือ 
ประเด็นเรื่องโครงการ CDM ที่เกี่ยวกับ sink ซ่ึงยังขาดความชัดเจนอยู แมวาจะไดมีการประชุมหารือกัน
อยูบาง ในเวทีระดับโลกตลอดชวงเวลาที่ผานมาก็ตาม ประเด็นเรื่อง sink อาจมีความขัดแยงระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เพราะเปนประเด็นใหญที่ประเทศพัฒนาแลวใหความสน
ใจและคาดวาประเด็นนี้นาจะถูกหยิบยกเปนประเด็นหนึ่งของการประชุมภายใต UNFCCC ดวย และที่
สําคัญการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อดําเนินการเปนโครงการ CDM นั้นสิ่ง
ที่ควรคํานึง คือลักษณะโครงการที่สามารถจําแนกเปนลักษณะโครงการที่ประเทศไทยสามารถดําเนิน
การไดเอง งาย ใชเทคโนโลยีไมซับซอน และเงินลงทุนไมมาก เชน โครงการ sink กับอีกลักษณะหนึ่ง
คือโครงการประเภทที่ใชเทคโนโลยีและการลงทุนสูง ซ่ึงหากมิไดกําหนดเกณฑการเลือกโครงการใด
บางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยและนักลงทุนตางประเทศ อาจเกิดปญหาคือโครงการงาย ไมซับ
ซอน และลงทุนต่ําจะถูกเลือกดําเนินการทําโครงการ CDM จากนักลงทุนตางประเทศไปกอน และเหลือ
โครงการที่ตองใชเทคโนโลยีและการลงทุนสูงสําหรับประเทศไทย ในกรณีที่ตอไปประเทศไทยตองมี
พันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (cherry picking problems)

ดังนั้นการกําหนดจุดยืนของประเทศไทยในทางยุทธศาสตรของการดําเนินโครงการ CDM จึง
เปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่จะตองมีการเตรียมการอยางละเอียดรอบคอบและใชความระมัดระวังเปน
อยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎหมายและกรอบกติกาตางๆ เพื่อที่จะเปนฐานขอมูลสําหรับการเจรจา
ตอรองในเรื่องตางๆ ตลอดจนการที่จะเปนฐานการตัดสินใจเลือกทําโครงการ CDM ที่จะกอประโยชน
ตอประเทศในทุกดานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป

5.2 สถานการณปจจุบัน
6.2.1 การดําเนินงานดาน CDM ของประเทศไทย
นับตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ซ่ึงประเทศไทยไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต อันเปน

การแสดงเจตจํานงคในการใหความรวมมือกับประชาคมโลกในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปนตนมา เร่ืองสําคัญเรื่องหนึ่งที่เปนที่สนใจจากสังคมอยางคอนขางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ก็คือ การดําเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวกับกล
ไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism – CDM) ซ่ึงแมวาประเทศไทยอยูในกลุม
ประเทศที่กําลังพัฒนา (Non Annex I) ที่ไมมีผลบังคับตามพิธีสารนี้ แตก็เปนประเทศที่อยูในขายที่ไดรับ
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ความสนใจของประเทศพัฒนาแลว ในการเขามาดําเนินโครงการ CDM อยูมากทีเดียว การนําเสนอการ
ดําเนินการดาน CDM ของประเทศไทยในสวนนี้ จึงนําเสนอทั้งในสวนของการดําเนินนโยบายของภาค
รัฐในชวงเวลาที่ผานมา และ ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคเอกชนซึ่งถือเปนภาคที่จะมีความเกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ CDM ดังนี้

ก) นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลไทย
ณ. ปจจุบันนี้ (ตุลาคม พ.ศ. 2547) แมพิธีสารเกียวโตจะยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากประเทศ

กลุมภาคีที่พัฒนาแลว (Annex I) ยังไมไดใหสัตยาบันครบตามปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลดปลอยรวม 
55% แตกฏระเบียบที่เกี่ยวของตางๆในระดับโลกก็ไดมีการประชุมกันอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดทันที ประเด็นสําคัญในสวนที่ประเทศไทยตองพิจารณาและเตรียมการก็คือ กลไกการ
พัฒนาที่สะอาดซึ่งอยูภายใตพิธีสารเกียวโตนี้ถือไดวาเปนเรื่องที่มีความซับซอนทางเทคนิคและเกี่ยว
ของกับมิติตางๆมากมาย ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศจําเปนตองมีการดําเนินการภายในประเทศที่เปนระบบที่ดีทั้งใน
เชิงโครงสรางและกระบวนการในการทํางาน

หากพิจารณาการดําเนินการของประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดในชวง
เวลาที่ผานมา พบวาในระดับนโยบายก็ไดมีการใหความสําคัญตอเร่ืองนี้โดยเห็นวา “การตัดสินใจใน
การดําเนินการเรื่องกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับประเทศไทย เปนเรื่องที่ตองใชความละเอียด รอบ
คอบและที่สําคัญที่สุด คือ ตองยึดเอาผลประโยชนทางสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศไทยในระยะยาวเปนที่ตั้ง” 113  โดยไดมีมาตรการในเชิงนโยบาย สรุปไดดังนี้

• การกําหนดใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานกลางประสาน
การดําเนินงาน (National Focal Point) ของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธี
สารเกียวโต และทําหนาที่เปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินการที่เกี่ยวของกับกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Designated National Authority –DNA ดวย (มตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)  

                                                          
113 ความเหน็เกีย่วกับการดาํเนนิงานอนสุญัญาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เสนอตอ สกว. วัน
ที่ 18 พ.ค. พ.ศ. 2547 รวบรวมจากความเห็นและขอเสนอของคณะทํางานวิชาการของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ)
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• การกําหนดการทํางานของภาครัฐ โดยใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหความรวมมือใน
การลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในสวนการดําเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ carbon 
credit ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 
พ.ศ. 2545)

• การปรับปรุงองคประกอบของอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหครอบคลุมองคกรตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก หนวย
งานของรัฐ เอกชน สภาหอการคา นักวิชาการ โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนประธาน และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม ทําหนาที่เปนเลขานุการอนุกรรมการ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546)

• การแตงตั้งคณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใตคณะ
อนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่กํากับการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด โดยคณะทํางานนี้ แบงชุดทํางานออกเปน 2 สาขา ไดแก สาขาพลังงาน-อุตสาหกรรม และ
สาขาปาไม-เกษตรกรรม

อยางไรก็ตาม การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดในขางตนนี้ ยอมตอง
อาศัยกลไกในระดับการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอีกหลายดาน เพื่อใหสามารถเกิดการดําเนินการที่กอให
เกิดประโยชนแกประเทศโดยรวมอยางแทจริง ทั้งนี้เงื่อนไขที่สําคัญควรจะประกอบไปดวยการมีหลัก
เกณฑที่เหมาะสมและชัดเจนสําหรับการพิจารณาโครงการ การมีกระบวนการที่โปรงใสในการใหความ
เห็นชอบตอโครงการ การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาโครง
การ และการมีองคกรหรือหนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับกลไกการพัฒนาที่
สะอาด เปนตน ซ่ึงในเรื่องตางๆเหลานี้หลายฝายที่เกี่ยวของก็ไดตระหนักถึงความสําคัญ และมีความ
พยายามในการแสวงหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบ
การณจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนการศึกษาคนควาในเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอเปนทางเลือกเชิงนโยบายแก
ภาครัฐ114 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติอยางไร

                                                          
114 ดังเชน การเชิญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศมาเลเซีย Mr. Chow Kok Kee ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ
Executive Board UNFCCC โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงการตางประเทศ และ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI) มาใหความรูแกนักวิชาการของหนวยงานภาครัฐ เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผานมา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยโดยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัย มหิดล (2546) ในเรื่อง “การศึกษาและจัดทํารายงานแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
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สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย ดังที่ไดกลาวไวใน
ขางตน คือเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบตอโครงการ CDM ที่เสนอเขามา ซ่ึงในเรื่องนี้ก็ยังไมมี
ความชัดเจนของแนวการปฏิบัติ สถานการณที่เปนอยู ณ ขณะนี้ คือ การดําเนินการศึกษาในเชิงวิชาการ
โดยสถาบันการศึกษาและองคกรที่สนใจเทานั้น โดยมีขอสังเกต คือ นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐ
มนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 เปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ แนวทางการดําเนินการในเรื่อง
กลไกการพัฒนาที่สะอาด เทาที่ปรากฎตอสาธารณะก็ยังคงมีเพียงการใชมาตรการดานนโยบายโดยอาศัย
มติคณะรัฐมนตรีที่มีอยูเดิมเปนตัวกําหนดกรอบแนวทางของการดําเนินการ กลาวไดวาความเคลื่อน
ไหวในสวนของหนวยงานปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปน National Focal point ในเรื่องกลไก
การพัฒนาที่สะอาดนี้เปนไปอยางเชื่องชาจนเกือบจะเรียกไดวาหยุดนิ่งอยูกับที่ และไมมีคําอธิบายตอ
สาธารณะแตประการใด อนึ่ง คําตอบหนึ่งที่พอจะคาดเดาอยางผิวเผินใหเปนคําอธิบาย ณ. ขณะนี้ไดนา
จะเปนเรื่องที่วาพิธีสารเกียวโตยังไมมีผลบังคับใช สวนเหตุผลอ่ืนนั้นคงตองหาคําตอบในเชิงลึกเพื่อให
เกิดความเขาใจที่ถูกตองตอไป

ข) ความสนใจของภาคเอกชนตอการดําเนินโครงการ CDM
 ในการที่ประเทศไทยมีความประสงคจะรวมดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด การ

พิจารณาถึงความตองการและ/ความสนใจของภาคเอกชนภายในประเทศ จึงมีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
กลไกการพัฒนาสะอาดมีที่มาจากทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม และเนนความสมัครใจของผูทํา
โครงการ อีกทั้ง CDM มิไดจํากัดระหวางรัฐตอรัฐ หากแตสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย ฉะนั้นภาคเอกชนจึงเปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งใน
การดําเนินโครงการ CDM เพราะเปนองคกรหลักที่ตองมีการติดตอโดยตรงกับผูลงทุนจากตางประเทศ
ที่จะมาทําโครงการ CDM

การนําเสนอในสวนนี้ รวบรวมจากผลการสัมภาษณ และการจัดสัมมนาเพื่อระดมขอคิดเห็น
ของภาคเอกชนตอการดําเนินโครงการ CDM ในสวนของประเทศไทย115 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

                                                                                                                                                                            
เตรียมการรองรับการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธี
สารเกียวโต” และ โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการดําเนินโครงการ
CDM” โดยสถาบันธรรมรัฐฯ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
115 รวบรวมผลสัมภาษณจากผูแทนบริษัท บานปู จํากัด(มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด  บริษัท 
เอ.ที.ไบโอพาวเวอร จํากัด บริษัท ยูโนแคล จํากัด  และเอกสารถอดเทป เสวนาโตะกลม เรื่อง “ขอเสนอแนวทางและ
เกณฑการพิจารณาโครงการ CDM” ในสวนภาคเอกชน วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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(1) ความสนใจและ / ความตองการโครงการ  CDM ที่ตางประเทศเขามารวมลงทุนกับเอกชน
แนวคิดความสนใจดานการทํา CDM ในสวนของภาคเอกชน นั้น ภาคเอกชนมีมุม

มองวา CDM เปนเรื่องใหมที่มีความซับซอน และควรตองมีการศึกษาถึงรายละเอียดและเงื่อนไขการเขา
รวมโครงการ CDM อยางรอบดาน รวมทั้งควรมีการศึกษาถึงแนวนโยบายทั้งในสวนภาครัฐภายใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการทําโครงการ CDM หรือโครงการใดๆก็ตาม จะมีเงื่อนไขของ
การประกอบการที่เนนการไดมาซึ่งผลประโยชนทางธุรกิจ

ในดานความสนใจ สวนหนึ่งเกิดจากการไดรับผลประโยชนจากตางประเทศ ในดาน
ของการใหความสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน สถานฑูตเดนมารก ที่ไดยื่นเงื่อนไขเพื่อใหทุน
สนับสนุนการทําโครงการ CDM กับเอกชน ในสวนของการดําเนินโครงการ CDM ในระยะเริ่มตนของ
กระบวนการทํา Project Design Document (PDD) ซ่ึงมีการตกลงที่ระบุวาเปนความตองการของรัฐบาล
เดนมารกในการซื้อ CERs ที่ปราศจากภาระผูกพัน ทั้งนี้ไดระบุเงื่อนไขวา การใหสัตยาบันตอพิธีสาร
เกียวโต มีผลบังคับใช และโครงการที่ทําตองอยูภายใตเงื่อนไขของ CDM

นอกจากนี้ สาเหตุหลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความตองการลดคาใชจายจากการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงขั้นตอนในการทําธุรกิจ จะมีการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนวาคุมทุน ซ่ึง
หากมีโครงการใดนาสนใจ แตไมคุมทุนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวก็จะไมเลือกทํา เพราะฉะนั้น
การมีโครงการใดที่มาชวยเสริมการลงทุน  จึงเปนประเด็นที่อาศัย additionality  ของโครงการ ดังเชน
โครงการ CDM มาสนับสนุนใหความคุมทุนกับโครงการนั้นๆ

(2) ลักษณะ และประเภทของโครงการ ที่สนใจทําโครงการ CDM
การทําโครงการใดๆของภาคเอกชน มักเนนโครงการที่ไดรับผลประโยชนสูงและ

ลงทุนต่ํา และเนนการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางคุมคา ซ่ึงสามารถจําแนกลักษณะและประเภท
ของโครงการที่เอกชนสนใจได คือ

ประเภทแรก คือ โครงการดานพลังงาน การใชพลังงานหมุนเวียน (renewable
energy) และประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency)  ทั้งนี้เปนโครงการที่ชวยใหบริษัทลดตนทุน 
และไดมาซึ่งเทคโนโลยีระดับสูง อีกทั้งจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรประเภทชีวมวล (Biomass) ที่
เหลือใชจากผลิตผลทางการเกษตร และการประกอบธุรกิจในปริมาณที่มาก หากสามารถนํามาใช
ประโยชนในการเพิ่มมูลคา เชน ทําเปนโครงการผลิตไฟฟา จะเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยประเทศ
ประหยัดทรัพยากรพลังงานได

ประเภทที่สอง คือ โครงการปลูกปา ที่เอกชนมีมุมมองวา การทําโครงการประเภทนี้ 
นโยบายภาครัฐตอโครงการ CDM คือไมตองการทําโครงการ Sink อยางชัดเจน แตอยางไรก็ดี ไดมีแนว
คิดวาการทําโครงการ CDM ไมจําเปนจะตองใชประโยชนจากพื้นที่ปาซึ่งเปนแหลงอนุรักษที่มีความ
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หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ แตอาจมีทางเลือกอื่น ดังเชน การนําพื้นที่เสื่อม
โทรม หรือพื้นที่ที่ตองการฟนฟู มาทําโครงการ CDM ดวยการปลูกไมโตเร็ว ใหผลผลิตงาย มาทําโครง
การ CDM เพราะนอกจากจะชวยใหเกิดการลงทุนในประเทศ และภาคเอกชนไดผลประโยชนในดาน
การซื้อขายคารบอนเครดิตกับตางประเทศแลว ยังเปนสวนสนับสนุนชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกใน
ช้ันบรรยากาศไดอีกทางหนึ่ง  ซ่ึงดีกวาการใหผูลงทุนจากตางประเทศหันไปลงทุนในประเทศอื่น จะนํา
มาสูผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของประเทศได

(3) การแบงปนผลประโยชนระหวางภาคเอกชนและผูลงทุนจากตางประเทศ
การแบงปนผลประโยชน นั้นมีแนวคิดที่จะตองพิจารณาในหลายแนวทาง เชน

การพิจารณาวาผูลงทุนนั้นมาจากประเทศใด และมีความตองการคารบอนเครดิตมากนอยอยางไร ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการเจรจาเงื่อนไขและผลประโยชนตางๆ ที่จะไดมาซึ่งผลประโยชนเทาเทียมในทั้งสองฝาย

การทําโครงการ CDM ในเงื่อนไขของการไดมาซึ่งการพัฒนาอยางยั่งยืน ในประเด็น
ของการถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) นั้น ทางภาคเอกชนมีมุมมองวาในสวนเทคโนโลยี
นั้นมีความจําเปนที่จะตองไดมา แตสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีในดานองคความรู ที่จะสามารถนํา
มาใช ดัดแปลง หรือประยุกตใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของประเทศไทยนั้น ภาคเอกชนมีแนวคิดวา
บุคลากรภายในประเทศนั้นมีความรู และความสามารถที่ทัดเทียมกับตางประเทศได แตปญหาคือการ
ขาดการรวมศูนยขององคความรูนั้นอยางเปนระบบ

(4) การจัดเก็บผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมการบริหารโครงการ สูภาครัฐ
ในสวนนี้เอกชนเห็นถึงความจําเปนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเพื่อเปนคาใชจาย

ในสวนของภาครัฐ แตส่ิงที่เอกชนตองการคือหากจะมีการจัดเก็บนั้นควรมีการระบุถึงแหลงที่มาและที่
ไปของคาธรรมเนียมนั้นวานําไปใชประโยชนในดานใด อีกทั้งอัตราการจัดเก็บจะตองไมมากจนสงผล
กระทบตอการดําเนินโครงการ CDM

(5) ขอเสนอแนะ และความตองการของภาคเอกชนตอแนวนโยบายของภาครัฐ ในการทํา
โครงการ CDM

ส่ิงหนึ่งที่ภาคเอกชนมีความกังวลคือการขาดความชัดเจนในแนวนโยบายที่แนชัด
ตอโครงการ CDM เชน การจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่เปน Designated National Authority for Clean
Development Mechanism (DNA CDM) ซ่ึงไดสงผลกระทบตอเอกชนที่มีความสนใจดําเนินโครงการ
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CDM แตยังไมสามารถผานกระบวนการรับรองภายในประเทศได ดังนั้นจากการระดมขอคิดเห็น ไดขอ
สรุปดังนี้ คือ

(5.1) การมีแนวโยบายของภาครัฐที่ชัดเจน ตอโครงการ CDM ทั้งในดานการจัดตั้งองค
กร และการจัดการภายในประเทศ เพื่อรองรับหลักการพันธกรณีภายใตพิธีสารเกียวโต ควรมีการ
กําหนดอยางชัดเจน ทั้งในดานรูปแบบ คุณสมบัติ รวมทั้งขอบเขต อํานาจหนาที่ในการดําเนินการ

(5.2) การสงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวยงานปฏิบัติ (Operational Entity –OE) ที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ CDMได ในประเทศหรือระหวางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการของโครงการ
CDM ซ่ึงจัดไดวามีคาใชจายที่สูงมาก

(5.3) การเปนสื่อกลางในการเจรจาตอรองผลประโยชนกับตางประเทศ เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม กับเอกชนภายในประเทศ และการชวยควบคุมดานราคาการซื้อขายคารบอนเครดิต ที่
อาจมีแนวโนมการแขงขันกันเองระหวางเอกชนในดานราคา อันจะเกิดผลกระทบตอประเทศชาติได

5.3 หลักเกณฑและ เงื่อนไขของการพิจารณาโครงการ CDM
กรอบแนวทางในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกลไก CDM ของประเทศไทย นอกจากจะมี

ประเด็นสําคัญดานกฎหมายและองคกรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามที่ไดกลาวแลวนั้น ส่ิงสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือการกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการที่จะถือวาเขาขายเปนโครง
การ CDM เนื่องจากตามมติที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ/ พิธีสาร ไดระบุไววาหากประเทศ
ภาคีตองการดําเนินโครงการภายใตกลไก CDM อยางนอยที่สุดจะตองพิจารณาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

1) ตองเปนไปตามหลักเกณฑกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นโดยที่ประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาฯ /
พิธีสาร

2) ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยประเทศที่เปนเจาบาน
ทั้งนี้ในสวนของขอที่ 1 ไดมีการกําหนดหลักเกณฑไว 2 ประเด็นใหญ อันไดแก
(ก) ความถูกตองตามกฎหมายของโครงการ (Eligibility of project type)
(ข) ประโยชนสวนเพิ่มที่จะไดรับ (Additionalities) ของโครงการใน 3 ดานดวยกัน คือ 

ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และดานการเงิน
สําหรับในประเด็นขอที่ 2 อันไดแก การกําหนดใหการดําเนินโครงการจะตองเปนไปตามหลัก

เกณฑที่กําหนดขึ้น โดยประเทศที่เปนเจาบานนั้น เปนหนาที่ที่แตะลประเทศจะตองกําหนดกฎเกณฑขึ้น
มาเอง โดยขึ้นอยูกับการใหความสําคัญในการรักษษผลประโยชนของประเทศชาติ โดยสําหรับในสวน
ของประเทศไทยมีขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน โดยจําแนกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนหลักการซึ่งผู
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มีอํานาจในการพิจารณาโครงการ ควรจะยึดถือเปนหลักในการดําเนินงาน และสวนที่เปนเกณฑการ
พิจารณาโครงการ CDM ดังมีรายละเอียดดังนี้

5.3.1 หลักการในการดําเนินนโยบายวาดวย CDM
จากการที่ประเทศไทยไดเขาสูกระบวนการในการรวมพิทักษประชาคมโลกจากสภาวะโลก

รอน โดยไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาเกียวโตนั้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถดําเนินการในการมีสวน
รวมดังกลาวอยางเหมาะสม ทั้งในดานการรวมดูแลสภาพแวดลอมของโลกและรักษาผลประโยชนของ
ประเทศในระยะยาว หลักการสําคัญที่จะเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินนโยบายดาน CDM ประเทศ
ไทย ควรมีดังตอไปนี้

1) ประชาชนชาวไทยไดรับประโยชนระยะยาวจากการลดกาซเรือนกระจก ในการพิจารณา
โครงการตางๆ ที่รัฐจะตองตัดสินใจดําเนินการ จะใหความสําคัญกับโครงการที่สามารถลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก

2) ในการลดกาซเรือนกระจก พึงใหความสําคัญแกการกระจายรายได การมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) อยางยั่งยืน

3) การแกปญหาภาวะกาซเรือนกระจกเปนภาระของรัฐ (ใชแนวคิดของสินคาสาธารณะ) ซ่ึง
เอกชนที่สามารถลดกาซเรือนกระจกไดถือเปนการแบงเบาภาระของรัฐได ฉะนั้นรัฐจึงสามารถกําหนด
สิทธิใหเอกชนสามารถดําเนินโครงการภายใต CDM ได โดยเอกชนมีหนาที่ตองรักษาผลประโยชนของ
ประเทศในระยะยาว ในกรณีที่เปนโครงการรวมลงทุนกับตางประเทศจะตองใหประเทศไทยไดรับ
ประโยชนเปนหลัก เชน การถายทอดเทคโนโลยี

4) รัฐจัดใหมีกลไกเฉพาะกิจ (เชนกองทุน) ในการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่รัฐ
ไดมีพันธกรณีตาม Kyoto Protocol โดยไมใชกลไกนี้เพื่อวัตถุประสงคอ่ืน

5) มีแนวทางเพื่อใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในอนาคต โดยเฉพาะการลด
ปริมาณกาซในปพ.ศ. 2555

5.3.2 แนวทางการพิจารณาโครงการ CDM
ในการพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อดําเนินการเปนโครงการ CDM นั้นสิ่งที่ควรคํานึงคือผล

ประโยชนและศักยภาพของประเทศในการดําเนินโครงการ CDM ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ CDM 
สามารถจําแนกลักษณะของโครงการได คือ ลักษณะแรกเปนโครงการที่ประเทศไทยสามารถดําเนินการ
ไดเอง งาย ใชเทคโนโลยีไมซับซอน และเงินลงทุนไมมาก กับอีกลักษณะหนึ่งคือโครงการประเภทที่ใช 
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เทคโนโลยีและการลงทุนสูง ซ่ึงหากมิไดกําหนดเกณฑการเลือกโครงการลักษณะใดบางที่เหมาะ
สําหรับประเทศไทยและนักลงทุนจากตางประเทศ อาจเกิดปญหาคือโครงการงาย ไมซับซอน และลง
ทุนต่ําจะถูกเลือกดําเนินการทําโครงการ CDMจนหมดจากนักลงทุนตางประเทศและเหลือโครงการที่
ตองใชเทคโนโลยีและการลงทุนสูงไวสําหรับประเทศไทยในการทําโครงการCDM (cherry picking 
problems) ซ่ึงหากในอนาคตประเทศไทยตองมีพันธกรณี จะเกิดผลกระทบตอประเทศไดในที่สุด 
ฉะนั้นจึงควรเลือกทําโครงการประเภทที่ใชเทคโนโลยีสูง หรือตองการเงินลงทุนสูงกับตางประเทศ 
และเก็บโครงการที่ทําไดงาย ไวสําหรับประเทศ

นอกจากนี้ การพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อดําเนินการเปนโครงการ CDM ยังมีประเด็นสําคัญ
ที่ประเทศไทยจะตองเตรียมการ สองประเด็นที่สําคัญ คือ หนึ่ง การเลือกโครงการวาโครงการลักษณะ
ใดบางที่จะเลือกดําเนินการ และ สอง การกําหนดเกณฑการพิจารณาโครงการที่จะกอใหเกิดผล
ประโยชนสูงสุดตอประเทศ ซ่ึงควรพิจารณาในหลายประเด็น ทั้งในดานความสอดคลองกับนโยบาย
ของประเทศในการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลประโยชนเพิ่มเติมที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ การมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลกระทบของโครงการในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ความนาเชื่อ
ถือและความสามารถของผูดําเนินโครงการ การถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบในการดําเนิน
โครงการ

การพิจารณาทั้งสองประเด็นในขางตน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 1) ศักยภาพของโครงการ
การพิจารณาโครงการ CDM ที่เสนอควรพิจารณาลักษณะโครงการที่เห็นวาหากประเทศไทย

จะดําเนินโครงการเหลานั้นเองจะมีคาใชจายในการดําเนินการที่คอนขางสูง และเปนโครงการที่ตอง
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม (advanced technology) ดังนั้นจึงควรพิจารณาจากลําดับความสําคัญของโครง
การที่อยูในขายดังตอไปนี้

 โครงการที่ควรจะไดรับการจัดลําดับสูงในการทํา CDM ในปจจุบันจะเปนโครงการดังนี้
1.1) โครงการเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency) ในภาคอุต

สาหกรรม ภาคการขนสง และภาคการผลิตไฟฟา
1.2) โครงการดานการสับเปลี่ยนเชื้อเพลิง (fuel switching) ในภาคอุตสาหกรรม ภาค

ขนสง และ ภาคการผลิตไฟฟา
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1.3) โครงการดานพลังงานหมุนเวียน (renewables) ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
ผลิตไฟฟา

1.4) โครงการดานการกักเก็บกาซชีวมวล (gas capture or removal) ในภาคการจัดการ
ของเสีย

1.5) โครงการดานการผลิตพลังงานจากการเผาขยะ (waste incineration or waste to 
energy) ในภาคการจัดการของเสีย

 โครงการที่ควรจะไดรับการจัดลําดับความสําคัญต่ํา ไดแก โครงการประเภท carbon 
sink เชน โครงการที่เกี่ยวกับภาคการปาไม (LULUCF/SINK)      เนื่องจากโครงการประเภทเหลานี้ ไม
จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีช้ันสูง อีกทั้งในการดําเนินการยังอาจกอใหเกิดปญหาดาน sovereignty ซ่ึงยัง
ไมมีความชัดเจนในขอตกลงที่ไดมีการเจรจาใน COP 9 ที่ผานมา

2) เกณฑการพิจารณาโครงการ ควรประกอบดวยเกณฑตางๆ ดังนี้
2.1) การดําเนินการเพิ่มเติมจากการดําเนินการตามปกติ (Additionalities) ของโครงการ

การพิจารณาโครงการที่เสนอ ควรพิจารณาใน 3 ประเด็นดังนี้
• Environmental additionality โครงการ CDM ตองสามารถลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกไดในระยะยาว และตองสามารถวัดปริมาณได โดยท้ังนี้ตองพิจารณาบนฐานของ baseline 
เปนหลัก

• Financial additionality เงินทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการ CDM จะตองไมใชเงินที่
ไดจากความชวยเหลือระหวางประเทศ (ODA) และ Bilateral funding

• Technological additionality การดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ CDM จะตองมี
การถายทอดเทคโนโลยีที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม

2.2) การพัฒนาอยางยั่งยืน
         การดําเนินโครงการ CDM มีวัตถุประสงคหนึ่ง คือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาคีสวน

ใหญเห็นวาประเทศกําลังพัฒนาที่รวมดําเนินโครงการ CDM ควรเปนผูกําหนดนิยามนโยบาย เงื่อนไข 
และลําดับความสําคัญของโครงการที่อยูในขาย CDM ในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศของตน 
โดยคํานึงถึงผลไดผลเสียทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นสําหรับในกรณีประเทศไทย
การกําหนดเงื่อนไขสําหรับโครงการที่สําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยจะ
ตองมีการกําหนดใหโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาวาเปนโครงการที่เขาขายเปนโครงการ CDM จะตองมี
การวิเคราะหผลไดผลเสีย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึง ณ ขณะนี้ (พ.ศ. 2547) สถาบนัสิง่
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แวดลอมไทยไดดาํเนนิการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาดชันช้ีีวดัการพฒันาอยางยัง่ยนืของประเทศไทย116 และเสนอ
รางรายละเอียดไวดังนี้
ตารางที่ 5.1 : แสดงองคประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีรวมการพัฒนาท่ียั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม
การพัฒนาอยางมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพและการ

ปรับตัวบนสังคม ฐานความรู
การสงวนรักษา

1.ประสิทธิภาพการผลิตโดย
รวม

1.จํานวนปที่ไดรับการศึกษา 1 . สัดส วนพื้นที่ ป าต อพื้นที่
ประเทศ

2.การใชพลังงานตอ GDP 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.สัดสวนพื้นที่ปาชายเลน
3.การใชพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความมั่นคงในการดํารงชีวิต
3.ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับ
ไดในระยะ 3 กิโลเมตรจากฝง

4.อัตรา Recycle ขยะชุมชนทั่ว
ประเทศ

3.อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 4.การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่
มีอยู

การพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ 4.สุขภาพของประชากร การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
5.อัตราการวางงานรวม 5.ความปลอดภัยในชีวิต 5.สัดสวนแหลงน้ําที่มีคุณภาพ

อยูในเกณฑดี
6 . สัดสวนหนี้สาธารณะตอ  
GDP

การสรางความเสมอภาคและ
การมีสวนรวม

6.คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่
เกินคามาตรฐาน

7.ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP 6.ดัชนีการมีสวนรวม 7.ของเสียอันตรายที่ไดรับการ
บําบัดอยางถูกตอง

การกระจายความมั่งคั่ง 7.ดัชนีวัดการคอรรัปชั่น
8.สัมประสิทธิ์การกระจายราย
ได
9.ผลสัมฤทธ์ิการแกไขปญหา
ความยากจน

                                                          
116 โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
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2.3) การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ผูเสนอโครงการจะตองทําการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อันเกิด

จากการดําเนินโครงการ ทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ นอกจากนี้กระบวนการในการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
และมีการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและมีความโปรงใส

2.4) การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
โครงการที่เสนอตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ (public comments) ซ่ึงมีการ

ดําเนินการทั้งโดยผูเสนอโครงการ และหนวยงาน/องคกรอิสระ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และการมี
สวนรวมจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ

2.5) การถายทอดเทคโนโลยี (technology transfer)
โครงการที่เสนอ ตองแสดงใหเห็นถึง

• ประเภท/ลักษณะของเทคโนโลยีที่จะใชในโครงการ
• ระดับของเทคโนโลยีที่จะนํามาใช ทั้งนี้ในการพิจารณาจะใหความสําคัญนอยในกรณี

ที่เปน technology ที่อยูในระดับการใช (user) และจะใหความสําคัญมากในกรณีที่เปน technology ใน
ระดับการออกแบบ

2.6) ความสามารถของผูเสนอโครงการ
การพิจารณาจะดูจากความสามารถของผูเสนอโครงการทั้งในดานการเงิน บุคลากร 

และประสบการณทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับโครงการที่เสนอ

5.4 ขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาโครงการ CDM
เมื่อ Clean Development Mechanism Designated National Authorities หรือ CDM-DNA ไดจัด

ตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทย และหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการพิจารณาขออนุมัติโครงการ CDM ไดถูกกําหนดขึ้นตามขอ 5.2 เพื่อสรางความชัดเจนและ
ความมั่นใจใหกับผูเสนอและผูดําเนินโครงการแลว ในหัวขอนี้คณะผูวิจัย   ขอสรุปขั้นตอนและ
กระบวนการเบื้องตนในการพิจารณาโครงการ CDM ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นขอเสนอโครงการเพื่อการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนจากสํานักงาน CDM
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญที่สุดเนื่องจากเปนขั้นตอนที่สํานักงาน CDM หรือ CDM–DNA ของ

ไทยมีอํานาจเต็มในการพิจารณา ใหความเห็น และอนุมัติใหโครงการ CDM ใหดําเนินการไดหรือไม 
โดยผูเสนอโครงการสามารถยื่นรายละเอียดและแผนของโครงการ CDM ยังสํานักงาน CDM ซ่ึงเปน
หนวยงานกลางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนศูนยรวมการตัดสินใจ เพื่อลดข้ันตอนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การพิจารณาอนุมัติโครงการ CDM หลักเกณฑนี้จะชวยใหกระบวนการพิจารณามีความโปรงใสและ
รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาโครงการ CDM โดยคณะกรรมการเฉพาะทางของสํานักงาน CDM
สํานักงาน CDM นี้อาจประกอบไปดวยคณะกรรมการเฉพาะทางเชน คณะกรรมการเฉพาะทาง

ดานพลังงาน คณะกรรมการเฉพาะทางดานปาไม คณะกรรมการเฉพาะทางดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการเฉพาะทางดานกฎหมาย เปนตน

ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการเฉพาะทางของสํานักงาน CDM ตองใหความเห็นดวยวา โครงการ
ที่เสนอมาสอดคลองกับนโยบายของประเทศไทยหรือไม โดยวัดจากดัชนีที่สําคัญ เชน การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ผลประโยชนเพิ่มเติมที่จะไดรับหรือ additionality ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้งนี้ 
สํานักงาน CDM ตองพิจารณาขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่อาจสงผลกระทบกับโครงการ CDM ดวย เชน 
ความนาเชื่อถือ ความสามารถของผูดําเนินโครงการ เทคโนโลยีและระยะเวลาในการถายทอด
เทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบในการดําเนินโครงการ และการมีสวนรวมของ stakeholder ซ่ึงเปน
บุคคลหรือชุมชนเพื่อใหเปนไปตามขอบทของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
กําหนดใหกลุมบุคคลหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรม CDM ไดใหความเห็นดวย ทั้งนี้ คณะผู
วิจัยขอเพิ่มเติมวา การรับฟงความเห็นหรือการรับฟงความเห็นของstakeholders นั้นควรไดรับการตรวจ
สอบโดยกลุมหนวยงานอิสระหรือบุคคลที่สาม (third party) ที่ไมมีสวนไดเสียกับโครงการนั้น ๆ เพื่อ
ใหความเห็นและบทวิเคราะหผลกระทบเกิดความเปนกลางมากสุด สําหรับการทําประชาพิจารณ 
(public hearing) ภายใตกฎหมายไทยนั้นจะกระทําเมื่อโครงการนั้น ๆ เขาขายโครงการที่กฎหมายไทย
กําหนดใหทําประชาพิจารณ

นอกจากนั้นขอมูลดานการเงินของโครงการ CDM สมควรมีการเปดเผยใหสํานักงาน CDM 
พิจารณาควบคูไปกับขอมูลที่จําเปนที่ไดกลาวไปแลวขางตน เชน ควรตองมีการชี้แจงวา มีคาใชจาย
ประมาณการของโครงการทั้งหมดเทาใด แหลงทุนของโครงการไดรับการสนับสนุนมาจากที่ใด และ
เปนที่นาสังเกตวาเงินทุนที่ใชในโครงการตองเปนเงินทุนที่ใชตองเปน additional financing  นั่นคือ มิ
ใชเงินที่ประเทศไทยหรือประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ที่รวมโครงการไดรับสนับสนุนอยูแลว เพื่อปองกัน
มิใหเงินชวยเหลือจากประเทศนั้น  ๆ ซ่ึงมีอยูแลวในรูปแบบอื่นถูกใชประโยชนซํ้าซอนแตประเทศไทย
ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาไดรับผลประโยชนนอยลงกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้ คาบริหารโครงการ หรือ 
Administrative fee เปนรายละเอียดทางการเงินอีกประการหนึ่งซึ่งควรไดรับการชี้แจงและจัดสรรไว
อยางเหมาะสม เพื่อใหแตละโครงการมีลักษณะการบริหารที่โปรงใสและรวดเร็ว
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ขั้นตอนที่ 3 มีการดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย
ขั้นตอนนี้เปนหนาที่ของผูเสนอโครงการในการศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับโครงการ 

CDM ที่เสนอ โดยผูเสนอโครงการตองพิจารณาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของดวยที่มีอยูในขณะที่เสนอ
โครงการ ซ่ึงแตละโครงการอาจเกี่ยวของกับกฏหมายไทยหลายฉบับและแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภท
ของธุรกรรมและรายละเอียดของโครงการ ในสวนของสํานักงาน CDM เองสมควรมีหนวยงานภายในที่
มีความรูและความชํานาญในขอกฎหมายที่เกี่ยวของดวยเพื่อสามารถตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมาย เชน หากการดําเนินโครงการ CDM ตองจัดตั้งโรงงานขึ้นใหม ผูเสนอ
โครงการจําตองปฏิบัติตามขอบังคับของพระราชบัญญัติโรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เปนตน และหากมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม สํานักงาน CDM 
ควรเปนผูใหคําแนะนํากับผูประกอบการไดวา  โครงการ CDM ควรปรับรูปแบบหรือดําเนินการอยาง
ใดเพื่อใหถูกตองและสอดคลองกับขอบัญญัติที่ไดออกมาเพิ่มเติมดวย

ขั้นตอนที่ 4  การออกใบรับรองโดย CDM-DNA ของไทย
เมื่อโครงการ CDM ไดรับอนุมัติ โดย CDM-DNA แลว CDM-DNA จะออกใบรับรองโครงการ

เพื่อนําเสนอตอ CDM Executive Board ที่จัดตั้งโดยพิธีสารเกียวโตเพื่อการรับรองตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามการดําเนินการ (monitor) โครงการ CDM
คณะผูวิจัยประสงคใหมีการติดตามการดําเนินโครงการ CDM เพื่อประเมินผลวา โครงการดัง

กลาวประสบผลตามเปาหมายที่ไดเสนอไวกับสํานักงาน CDM หรือไม ซ่ึงผลการดําเนินการรวมทั้ง
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการดําเนินการตองมีการบันทึกไวและรายงานกับ Designated 
Operational Entities (DOE) ดวย เพื่อประโยชนในการประเมินผลรวมของการดําเนินโครงการ CDM 
ตอไป และเพื่อเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาโครงการ CDM ของไทยในอนาคตดวย

5.5 องคกรและการจัดการภายในประเทศเพื่อรองรับหลักการภายใต Kyoto Protocol
5.5.1 บทนํา :
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังที่ไดกลาวแลววาประเทศไทยไดใหสัตยาบันเพื่อเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และอนุสัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแต
วันที่         28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทําใหประเทศไทยมีสิทธิและหนาที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพันธกรณีในฐานะกลุมประเทศกําลังพัฒนาหรือกลุมประเทศที่มิ



98

ไดอยูในภาคผนวกที่ 1 ของอนุสัญญาฯ (Non-Annex I Parties) ในการจัดทํารายงานแหงชาติ (National 
Communication) อันประกอบไปดวยขอสนเทศเกี่ยวกับบัญชีรายการแหงชาติ (National inventories) วา
ดวยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่มิไดถูกควบคุมโดยพิธีสารมอนทรีออล ตลอดจนนโยบายและ
มาตรการตางๆ ในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) 
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ117

พิธีสารเกียวโต
ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ สมัยที่ 3  ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุน ที่ประชุม
สามารถบรรลุขอตกลงรวมกันในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับพิธีสารภายใตอนุสัญญาฯ โดยกําหนดใหใช
ช่ือวาพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และประเทศไทยไดลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 
พรอมทั้งไดใหสัตยาบันตอพิธีสารดังกลาวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยพิธีสารเกียวโตมีสาระ
สําคัญ เปนการกําหนดกลไกตางๆ ที่จะชวยใหประเทศที่พัฒนาแลวสามารถดําเนินการใหบรรลุตาม
พันธกรณีที่กําหนดไวได โดยที่กลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism : CDM)เปน
กลไกเดียวภายใตพิธีสารเกียวโตที่อนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวสามารถดําเนินการรวมกับประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อใหเกิดการลงทุนของประเทศพัฒนาแลวในประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินกิจกรรม
ที่มีสวนรวมในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ประเทศกําลังพัฒนาดวย118

ประเทศไทยในฐานที่เปนประเทศภาคีนอกภาคผนวก 1 (Non Annex I) หากมีความประสงคที่
จะรวมดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดก็จะตองใหสัตยาบันพิธีสารและจัดตั้งองคกรพิจารณา
โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (Designated National Authority of CDM-DNA)119 เพื่อทําการ
ประเมิน(Evaluate) และใหการรับรอง(Approve) โครงการดาน CDM ในขั้นตอนการอนุมัติภายใน
ประเทศ(National Approval) โดยการประเมินและการใหการรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด 
ก็เพื่อเปนการยืนยันวาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ที่จะดําเนินการสามารถจะกอใหเกิดการ

                                                          
117 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและจัดทํารายงานแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การเตรียมการรอง
รับการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต), 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กุมภาพันธ  2546, หนา 1.
118 เรื่องเดียวกัน ,หนา 2.
119 โปรดดู DECISSION 17/CP.7 ขอ 29 และ 30
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พัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศผูดําเนินโครงการ กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และไมเกิดผลกระทบทาง
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม120

ฉะนั้น ในการที่ประเทศไทยมีความประสงคจะรวมดําเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด การ
พิจารณาถึงองคกร และกลไกการประเมินและใหการรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ภายใน
ประเทศ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงองคกรและกระบวนการประเมินและใหการ
รับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ที่เหมาะสมนั้นจะตองทําการพิจารณากรอบและแนวความ
คิดเกี่ยวกับองคกรและกระบวนการประเมินและการรับรองโครงการ และพันธกรณีของประเทศไทย
ภายใตพิธีสารเกียวโต เพื่อใหเห็นถึงทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศไทยในกรณีที่ประเทศไทยมีความ
ประสงคจะเขารวมดําเนินโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

5.5.2  กรอบและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรและกระบวนการประเมินและการรับรอง
โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย

กอนที่จะกลาวถึงกระบวนการพิจารณาและองคกรนั้น ผูวิจัยขอย้ําวาองคกรและกระบวนการ
พิจารณาความเหมาะสมภายใตโครงสรางของ UNFCCC และ KYOTO PROTOCOL นั้นจะมีลักษณะ
ทับซอนกันเสมอโดยที่ในปจจุบันสนธิสัญญาไดจัดตั้งองคกรซึ่งมีฐานะระหวางประเทศขึ้นมาทําหนาที่
ในกระบวนการอนุมัติ (โปรดดูรายละเอียดในขอ 2 ขางบน) และกระบวนการรวมทั้งหลักการที่ใชใน
การอนุมัติใหดําเนินการกลไกพัฒนาที่สะอาด ยังขาดอยูก็แตกระบวนการภายในประเทศที่จะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ตามอนุสัญญาฯ ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยเห็นวาก็เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะ เปนเรื่องที่เกี่ยว
ดวยกิจการภายในประเทศและแตละประเทศก็ยอมมีแนวนโยบายหรือจัดลําดับความสําคัญไวไดแตก
ตางกัน121 ดังนั้นการจัดทําองคกรและกระบวนการที่เหมาะสมยอมเปนเครื่องมือประกันวาโครงการตาม
กลไกพัฒนาที่สะอาดกอใหเกิดประโยชนทั้งแกประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอยางเปน
ธรรม ผูวิจัยไมเห็นดวยกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิบางทานที่เห็นวาไมจําตองพัฒนาองคกรหรือ
กระบวนการในประเทศไทยใหเขมงวดมากนักเพราะโครงการเหลานี้ถูกกลั่นกรองมาอยางดีจากตาง
ประเทศแลว ตรงกันขาม ประเทศไทยกลับยิ่งมีภาระในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เพราะหากปลอยให
โครงการตางๆผานไปโดยไมตรวจสอบหรือจัดการแบงผลประโยชนใหถูกตอง ก็อาจเปนการเสีย
ประโยชนที่ควรจะไดไปโดยใชเหตุ (Opportunity Cost)

                                                          
120 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและจัดทํารายงานแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การเตรียมการรอง
รับการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต), 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, หนา 6
121 โปรดดู UNEP, Legal Issues Guidebook to the Clean Development Mechanism. June 2004 , Baker&Mckenzie.
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การพิจารณากรอบและแนวความคิดเกี่ยวกับองคกรและกระบวนการประเมินและการรับรอง
โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด เปนการพิจารณาในแงสภาพปจจุบันขององคกรและกระบวนการ
ประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด รวมทั้งปญหาขอขัดของในแงรูปแบบและ
กระบวนการขององคกรและการจัดการองคกรดังกลาว ทั้งนี้เพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับโครงสราง รูป
แบบองคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดซึ่งสอดคลองกับ
พันธกรณีในพิธีสารเกียวโตภายใตอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการพิจารณากรอบและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบขององคกรพิจารณาโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาดนั้น จะตองทําการพิจารณาถึงองคกรภายในประเทศซึ่งมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับโครง
การตามกลไกพัฒนาที่สะอาดและกระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด ในปจจุบันวามีความเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด จากการ
พิจารณาพบวา ในปจจุบัน มีองคกรซึ่งทําหนาที่เกี่ยวของกับการพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด อยูดวยกัน 3 องคกร กลาวคือ 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2) คณะ
อนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) คณะทํางานกํากับการ
ดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ไดมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (เดิม) ทําหนาที่เปน National Focal Point ของพิธีสารเกียวโต และทําหนา
ที่เปน Designated National Authority for Clean Development Mechanism (DNACDM) สําหรับดําเนิน
งานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโตดวย โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใน
การประชุมครั้งที่ 3/ 2536 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ไดมีมติสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ(เดิม) เปนหนวยงานกลางประสานการดําเนินงานภายใต
อนุสัญญาฯหรือ National Focal Point และทําหนาที่เปน Designated National Authority for Clean 
Development Mechanism (DNACDM) สําหรับดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสาร
เกียวโตดวย จนเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมีการโอน
บรรดากิจการและอํานาจหนาที่ภาระกิจในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) มาอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม122 ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                                                          
122 หนังสือราชการที่ ทส 0100/1536 เรื่อง การดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโต ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 30 มิถุนายน 2546.
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จึงทําหนาที่เปน National Focal Point ของพิธีสารเกียวโตและทําหนาที่เปน Designated National 
Authority for Clean Development Mechanism (DNACDM) สําหรับดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโต

จากการพิจารณาอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมติคณะ
รัฐมนตรีดังกลาว พบวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น เปนเพียงหนวยงานที่ทําหนา
ที่เปนหนวยงานกลางซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานเทานั้น ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เนื่องจาก
ไมมีกฎหมายแมบทรองรับอํานาจดังกลาว คงมีแตกฎหมายลําดับรอง (มติคณะรัฐมนตรี) ซ่ึงผูวิจัยเห็น
วาไมเพียงพอเนื่องจากการอนุมัติหรือไมอนุมัติซ่ึงเปนไปตามหลักกฎหมายวาในการใชในการใช
อํานาจรัฐจําตองมีกฎหมายรองรับอยางแจงชัด(หลัก legality) อีกทั้งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานใหญ ซ่ึงมีระบบการทํางานที่ซับซอน ไมมีความคลองตัว การจะกําหนดใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งโดยโครงสรางการทํางานมีลักษณะเปน bureaucratic work มาก
กวางานเชิงนโยบายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ดังนั้น การกําหนดใหหนวยงานราชการประจําทําหนา
ที่เปนองคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดจึงอาจไมมีความเหมาะสมนัก เนื่องจากงาน
ดาน CDM เปนงานที่เกี่ยวพันทั้งทางดานเทคนิค และดานนโยบาย123 ในขณะ องคประกอบของคณะ
ทํางานมีลักษณะเปนงานเชิงราชการประจํามากกวางานดานนโยบายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ซ่ึง
ตองอาศัยความผูกพันที่มีตามพิธีสารเกียวโตเปนหลัก

2) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2536 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ตั้งคณะ
อนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดมิ) 
เปนประธาน เพือ่พจิารณาการใหสัตยาบนัตออนสัุญญาฯ และกาํกบัดแูลการอนวุตัตามอนสัุญญาฯใหเปนไป
ตามพันธกรณีที่กําหนดไว โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงพลัง
งาน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงตางประเทศ ผู
แทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง 

                                                          
123 โปรดดู Anne Olhoff, Anil Markandya, Kirsten Halsnaes, Tim Taylor, CDM Sustainable Development Impacts,
UNEP, 2004, บทที่ 2, Article 12 of the Kyoto Protocol and the link to SD; บทที่ 6 Selective SD Indicators for CDM
Projects.
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มหาดไทย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยกําหนดอํานาจหนาที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไวดังนี้

(1) กํากับการอนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พิธีสารเกียวโตของประเทศไทย

(2) กําหนดนโยบาย และทาทีในการเจรจาภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารตางๆภายใตอนุสัญญาฯ ตลอดจนการเจรจาในระดับองคกรระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ

(3) กําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการอนุวัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต

(4) กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(5) แตงตั้งคณะทํางานตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามแตที่จะไดรับมอบหมาย
จากการพิจารณาพบวา คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี

องคประกอบจากผูแทนของหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่หลากหลาย ซ่ึงบางหนวยงาน
แทบไมมีความเกี่ยวของหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด เลย อีกทั้งการพิจารณาในดานอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯดังกลาวแลวพบวา ไมมี
อํานาจหนาที่โดยตรงในการพิจารณาหลักเกณฑหรือพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด 
แตอยางใด นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็นวางานดานนโยบายภายใตสนธิสัญญาที่คณะกรรมการชุดนี้จะตอง
ปฏิบัติตาม มีลักษณะเปนคณะกรรมการชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการใหสัตยาบันและอนุวัตรการ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเปนกิจกรรรมที่กวางขวาง ไมมี
ลักษณะเฉพาะการที่ตองการความสามารถพิเศษเฉพาะทางเหมือนกับงานภายใตพิธีสารเกียวโต

3) คณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ไดรับการจัดตั้งโดยมติคณะรัฐ
มนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการศึกษา กําหนด
นโยบาย มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่เกี่ยวของภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ
ประเทศไทย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงใหแตงตั้งคณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไก
พัฒนาที่สะอาด ภายใตคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศขึ้น ประกอบไปดวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงอุตสาห
กรรม ผูแทนกระทรวงตางประเทศ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
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การลงทุน ผูแทนอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฯลฯ 
ทั้งนี้ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ ไวดังนี้

(1) ศึกษาทบทวนความพรอมและความตองการของประเทศไทยในสวนของกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับตางๆในการรองรับการดําเนินงานภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด

(2) กําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการดําเนินงานที่เกี่ยวของภายใตกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยในรายละเอียด ทั้งในสวนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และองคกร
ในการรองรับการดําเนินงานตอไป

(3) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดใหเปนไปตามเงื่อนไข
การพัฒนาที่ยั่งยืน และเงื่อนไขอื่นๆของประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑตางๆที่กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board) และหลักเกณฑที่กําหนดโดย
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(4) แตงตั้งกลุมคณะทํางานเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

(5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนไตามที่คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมอบหมาย

จากการพิจารณาพบวา คณะทํางานดังกลาวมีองคประกอบซ้ําซอนกับคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผูแทนจากหนวยงานราชการบางแหง ไมมีความ
เกี่ยวของหรือไมไดมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ใน
สวนของการพิจารณาอํานาจหนาที่รับผิดชอบของคณะทํางาน คณะทํางานฯมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดใหเปนไปตามเงื่อนไขการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเงื่อนไขอื่นๆของและเงื่อนไขอื่นๆของประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑตางๆที่กําหนดโดย
คณะกรรการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board) และหลักเกณฑที่กําหนดโดย
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงอํานาจหนาที่ดังกลาวเปนอํานาจ
หนาที่ในลักษณะเดียวกับหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดสามารถสรุป
เปนแผนผังการดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาดตามลักษณะองคกรที่มีอยูในปจจุบัน ไดตามภาพที่ 
5.1 ดังนี้
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         ภาพที่ 5.1 แผนผังการดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาดตามลักษณะองคกรที่มีอยูในปจจุบัน
ทั้งนี้ ในสวนของกระบวนการประเมินและการรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดใน

ปจจุบันนั้น กําหนดไวเพียงกวางๆตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดให
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต และ
ขอใหริเร่ิมดําเนินโครงการตางๆเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวยตนเองเปนหลัก และหากตาง
ประเทศประสงคจะใหความชวยเหลือซ่ึงเปนการดําเนินงานในลักษณะ “คารบอนเครดิต” ใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณีๆไป

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ฝายเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฝายเลขานุการ)

คณะทํางานกลไกการพัฒนาที่สะอาด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พลังงานและอุตสาหกรรม ปาไมและเกษตรกรรม
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จากการพิจารณารูปแบบองคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาดทั้งในแงองคประกอบขององคกรและอํานาจหนาที่(function)ขององคกรและกระบวน
การประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด พบวาองคกรที่ดําเนินงานที่เกี่ยวของภายใต
กลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย มีขอขัดของในการดําเนินการอยูดวยกันหลายประการ กลาว
คือ

1) การพิจารณาในแงสถานะขององคกร
การพิจารณาในแงสถานะขององคกร จะตองพิจารณาถึงอํานาจในการจัดตั้งองคกรหรืออํานาจ

ในการกําหนดหนาที่องคกร จากการพิจารณาในแงกฎหมายพบวา สถานะของมติคณะรัฐมนตรีอาจ
จําแนกไดเปน 3 ลักษณะ124

(1) เปนนโยบาย โดยแสดงทิศทางของการบริหารอยางหนึ่งอยางใด
(2) เปนคําสั่ง โดยจะมีผลทางกฎหมายโดยตรงเปนกรณีเฉพาะราย ไดแก มติคณะรัฐมนตรีแตง

ตั้งคณะกรรมการตางๆ
(3) เปนกฎหมาย โดยจะมีผลเปนหลักเกณฑทั่วไปที่อยูในบังคับตองปฏิบัติตาม มิใชมีผลทาง

กฎหมายโดยตรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมติคณะรัฐมนตรีที่มีสภาพเปน “กฎหมาย” นั้น อาจจําแนก
ออกไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ

(3.1) กฎหมายที่เปนลูกบท มีกฎหมายบางฉบับกําหนดไวโดยตรงใหคณะรัฐมนตรี
ออกกฎหมายลําดับรองได ในกรณีนี้ มติคณะรัฐมนตรีจะมีสภาพเปนกฎหมายลูกบทอยางหนึ่ง

(3.2) แมจะไมมีบทบัญญัติใดโดยตรงในรัฐธรรมนูญเชนนั้นก็ตาม อํานาจองคกร
บริหารโดยปกติ ก็คือ การจัดการโดยทั่วไปและการออกกฎหมายเทาที่จําเปนโดยไมขัดตอกฎหมายอื่น 
แตอํานาจในการออกกฎหมายของรัฐบาลอาจจําแนกออกได 3 ลักษณะคือ

(ก) ออกกฎหมายอันเปนอํานาจเฉพาะขององคกรบริหาร ซ่ึงอาจใชบังคับได
กับบุคคลภายในองคกรทางปกครองและบุคคลภายนอกดวย อํานาจประเภทนี้ไดมีการรองรับไวแลวใน
มาตรา 221 “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ
กฎหมาย” ของรัฐธรรมนูญวาใหกระทําในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา การกระทําในรูปแบบอื่นจึง
ปฏิบัติไมได

(ข) ออกกฎหมายในฐานะเปนลูกบท โดยมีกฎหมายแมบทใหอํานาจ
(ค) ออกกฎหมายโดยหลักการทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหาร

ประเทศตามรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองมีอํานาจดูแลการใชบังคับกฎหมายและการจัดการองคกร ใหเปน 

                                                          
124 ชาญชัย แสวงศักดิ์ ,คําอธิบายกฎหมายปกครอง , (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน พ.ศ. 2542).
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ไปโดยเรียบรอย ทํานองเดียวกับอํานาจของผูบังคับบัญชาขององคกรตางๆ ทั้งนี้เพื่อใชในการจัดการ
องคกรอันอยูในความรับผิดชอบของตนใหเปนไปตามเปาหมาย โดยอํานาจนี้สามารถใชเฉพาะกับ
บุคคลภายในองคกรบริหารไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอก กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ บุคคลภายนอกไมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎดังกลาว125

จากการพิจารณาพบวา องคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาดในปจจุบันสวนใหญจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีฐานทางกฎหมายแมบทซึ่ง
ใหอํานาจในการจัดตั้งแตอยางใด จึงมีลักษณะเปน “กฎหมาย” ตาม (ค) ซ่ึงเปนการใชอํานาจขององคกร
บริหารซึ่งมุงตอผลในทางกฎหมายแกบุคคลในองคกรทางปกครองเทานั้น และความมีผลในเชิง
กฎหมายปกครองในฐานะที่เปนคําบังคับบัญชาที่ผูกพันหนวยงานราชการตามเขตอํานาจ มิไดมีผลผูก
พันบุคคลภายนอก จึงอาจกลาวไดวา มติคณะรัฐมนตรีนั้นไมมีฐานทางกฎหมายที่เพียงพอจะบังคับกับ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมที่ตองผูกพันภายใตพิธีสารเกียวโตซึ่งเปนภาคเอกชนและมัก
เปนบุคคลสัญชาติอ่ืน

2) กระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
การพิจารณากระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดในปจจุบัน 

พบวา การกําหนดใหหนวยงานที่ทําหนาที่เปน Designated National Authority for Clean Development 
Mechanism (DNACDM) คือ คณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาดภายใตคณะ
อนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น มีความขัดของอยู
หลายประการ กลาวคือ

(ก) กระบวนการดังกลาวมีความลักล่ัน หรือมีการซอนทับกันของอํานาจหนาที่ กลาวคือ แมวา
คณะทํางานกํากับการดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาดซึ่งทําหนาที่เปน Designated National 
Authority for Clean Development Mechanism (DNACDM) จะไดประเมินและใหการรับรองโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาดแลวก็ดี แตเนื่องจากเปนองคกรภายใตคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชา
ชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงตองทําการขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตองผานการอนุมัติของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยูดี ทําใหกระบวนการมีความลาชา และมีนัยยะทางการเมืองเขามาสอดแทรกไดงาย และโดย
เฉพาะอยางยิ่งลักษณะขององคประกอบคณะกรรมการและคณะทํางานมีลักษณะเปนงานแบบราชการ
ประจํามากกวางานเชิงเทคนิคหรืองานนโยบายแหงชาติทําใหการตัดสินใจไมอาจเปนกลางหรือไมมี
ความถนัดเฉพาะทางได (lack of expertise)

                                                          
125 เรื่องเดียวกัน.
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(ข) อํานาจในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดของคณะทํางานกํากับ
การดําเนินงานตามกลไกพัฒนาที่สะอาด มีลักษณะไมสมมาตรกับกิจกรรมที่ตองกระทําการแทน
ประเทศไทยตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต กลาวคือ คณะทํางานฯดังกลาวเปนเพียงหนวยงานภายใต
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมมีสถานะที่จะ
กระทําการแทนประเทศไทยตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตไดโดยตรง นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐ
มนตรีกํากับใหตองผานการพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรีกอนดวย

(ค) กระบวนการประเมินและรับรองโครงการ โดยการตัดสินใจตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นมีขอ
บกพรอง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปนการตัดสินใจทางการเมืองซึ่งไมมีความแนนอน และ
ไมมีระบบที่ชัดเจนอันเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร ทําใหผูเสนอโครงการขาดแรงจูง
ใจในการลงทุนในโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ในขณะที่การทําโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาดเปนโครงการที่ตองใชความสามารถเฉพาะทางและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทั้งนโยบายดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การใชทรัพยากร การตอรองผลประโยชน และนโยบาย สังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน

จากการพิจารณาในแงรูปแบบและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนา
ที่สะอาดในปจจุบัน พบวา องคกรซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน ไมมีความเหมาะสมที่จะ
ทําหนาที่เปน Designated National Authority for Clean Development Mechanism (DNACDM) เนื่อง
จากสถานะขององคกรไมมีความเหมาะสมที่จะกระทําการแทนประเทศไทยตามพันธกรณีในพิธีสาร
เกียวโต

ในสวนของกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จากการ
พิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดในปจจุบันมีความลักล่ันหรือมีการซอน
ทับกันของอํานาจหนาที่ ซ่ึงอาจสงผลใหกระบวนการลาชา มีลักษณะไมสมมาตรกับกิจกรรมที่จะตอง
กระทําการแทนประเทศไทยตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต และการตัดสินใจมีลักษณะทางการเมือง
เขามาสอดแทรกไดงาย การพิจารณารูปแบบขององคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดจึงควรมีการกําหนดกฎเกณฑและกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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5.5.3 ขอกําหนดโครงสรางที่จําเปนสําหรับองคกรและกระบวนการในการประเมินและ
รับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

จากการพิจารณาถึงปญหาขอขัดของขององคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาด รวมถึงพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต พบวา การพิจารณาถึงรูปแบบและ
กระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดมีขอกําหนดโครงสรางที่จําเปนเพื่อ
ใหองคกรดังกลาวสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับพันธกรณีในพิธีสารเกียว
โต โดยพิจารณาแบงแยกเปนขอกําหนดที่จําเปนในเรื่องโครงสรางองคกร และกระบวนการประเมิน
และรับรองโครงการ ดังนี้

1) ขอกําหนดที่จําเปนสําหรับกําหนดโครงสรางองคกร
การกําหนดโครงสรางองคกรที่ทําหนาที่ประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนา

ที่สะอาด ภายในประเทศนั้น พิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดรายละเอียดไว กําหนดเพียงใหองคกรนั้น
สามารถกระทําการแทนประเทศไดในฐานะที่เปน Designated National Authority for Clean 
Development Mechanism (DNACDM) อยางไรก็ดี จากการพิจารณาถึงปญหาขอขัดของขององคกรที่มี
อยูในปจจุบัน รวมถึงระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย สามารถกําหนดขอกําหนดที่จํา
เปนสําหรับกําหนดโครงสรางองคกร ไดดังนี้

(ก) ตองเปนหนวยงานที่ใชอํานาจรัฐ กลาวคือ ตองมีกฎหมายใหอํานาจในการดําเนิน
การ พิจารณาในแงกฎหมายปกครองและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากองคกรดังกลาวตอง
กระทําการแทนประเทศไทยตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต และการอนุมัติหรือไมอนุมัติเปนกิจกรรม
ทางปกครองที่กระทบบุคคลที่สาม ดังนั้นอํานาจดังกลาวที่ไดมาตามกฎหมายระหวางประเทศตองสอด
รับกับฐานทางกฎหมายภายในประเทศไทยดวย

(ข) ตองเปนหนวยงานภาครัฐ เพราะตองใชอํานาจรัฐในการประเมินและรับรองโครง
การตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จึงมิอาจเปนหนวยงานเอกชนได โดยทั้งนี้ภายใตพันธกรณีตามพิธีสาร
เกียวโตมิไดกําหนดไววา หนวยงานดังกลาวจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลหรือไม ฉะนั้น หนวยงานดัง
กลาวซึ่งทําหนาที่ DNA จะเปนคณะกรรมการ หรือหนวยงานนิติบุคคล หรือเปนบุคคลก็ยอมได โดย
เนนที่ DNA นั้นตองมีความสามารถเปนตัวแทน(represent)ประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศได แต
สําหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาเชื่อวาการเปนองคกรภาครัฐ ยังคงเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากมีกระบวนวิธี
และหลักกฎหมายหลายประการที่อาจนํามาใชในการประกันกระบวนการที่ชอบธรรม (Due Process) 
และการตัดสินใจขององคกรรนี้ มีนัยทางดานการจัดระบบทรัพยใหมดวย รวมทั้งดานการภาษีอากร126

                                                          
126 โปรดดู Myleng-Kyoonlee, CDM Information หนา 23.
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มิฉะนั้นแลวก็อาจเปนชองทางใหเกิดการบิดเบือนในการใชอํานาจหรือประพฤติมิชอบได ดังปรากฏ
เปนขาวอยูเนืองๆ เมื่อมีการอนุมัติโครงการขนาดใหญ

(ค) วัตถุประสงคขององคกร องคกรดังกลาวจะตองสามารถกระทําการแทนประเทศ
ไทยไดภายใตพิธีสารเกียวโต โดยไมจําเปนตองมีลักษณะสมมาตร(มีอํานาจเทากัน)กับกฎหมายภายใน
เสมอไป แตอยางไรก็ดีจากการวิจัยพบวา องคกร DNA นาจะมีความสามารถหรือมีอํานาจใหสมมาตร
กับกิจกรรมที่ตองทําการแทนประเทศไทย

(ง) มีความรับผิดชอบ(Accountibility) ทั้งในเชิงการเมืองและกฎหมาย เพราะกิจกรรม
ที่ DNA ทํานั้น เปนการทําแทนประเทศไทย

(จ) มีกระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติการที่ชัดเจนและโปรงใส
(ฉ) มีความรู ความเชี่ยวชาญที่จะออกใบรับรองได

2) ขอกําหนดที่จําเปนสําหรับกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาด
การกําหนดกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดภายในประเทศ

นั้น จําเปนตองพิจารณาถึงขอกําหนดที่จําเปนใน 2 สวน กลาวคือ
ก) ขอกําหนดที่จําเปนตามพิธีสารเกียวโต
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในพิธีสารเกียวโตพบวา พิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดราย

ละเอียดในสวนนี้ไว กําหนดเพียงโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดจะตองดําเนินการสามารถจะกอให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศผูดําเนินโครงการ กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี และไมเกิดผล
กระทบทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม สามารถพิจารณาแยกเปนประเด็น127 ไดดังนี้

1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) นับเปนองคประกอบหลักของโครงการที่จะ
ไดรับการประเมินและรับรองเปนโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด128 ทั้งนี้ เนื่องจากพิธีสารเกียวโต
นั้นไดระบุชัดเจนใหโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด เปนโครงการในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาดวย  การพิจารณาโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จึงตองพิจารณาถึงการกําหนดลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณา
ประกอบกับการพิจารณา social benefit analysis

                                                          
127 โปรดดูรายละเอียดในขอ 2
128 โปรดดู Anne Olhoff, Anil Markcendya, Kirsten Halsnaes, Tim Taylor, CDM Sustainable Development Impacts,
UNEP, 2004.



110

2. Additionalities นับเปนปจจัยที่กําหนดไวในการประชุมเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต โดยการ
พิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จะตองพิจารณา Additionalities ในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งแวด
ลอม(Environment) ในลักษณะที่แสดงใหเห็นการลดปริมาณกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ใน
สวนที่เกี่ยวกับปจจัยในการกําหนดราคาของคารบอน และประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology) 
ที่จะถายทอดจากประเทศพัฒนาแลวมาสูประเทศกําลังพัฒนา

3. การเขามีสวนรวมของมหาชน (Public Participation) ในพิธีสารเกียวโตไดกําหนดใหโครง
การที่จะไดรับการประเมินและรับรองโครงการจะตองใหมหาชนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม โดย
กําหนดใหมี public comment จาก interest parties โดยการทํา public comment นั้นจะตองกระทําโดย 
Third Parties ซ่ึงไมมีสวนไดเสียกับโครงการ เนื่องจากการทํา public comments โดยหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชนผูเสนอโครงการ อาจไมสะทอนถึง public comments อยางแทจริง (ไม verify) ในสวนคาใช
จายในการทํา public comments สมควรรวมอยูในคาธรรมเนียม (fee) ซ่ึงผูเสนอโครงการตองจาย

4. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment:EIA) พิธีสารเกียวโตกําหนด
ใหโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด นั้นจะตองมีการทํา EIA ฉะนั้นการกําหนดขอพิจารณาในการ
ประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จึงตองพิจารณาถึงการทํา EIA ดวย อยางไรก็ดี 
บางโครงการนั้นจะตองมีการจัดทํา EIA ตามผลบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลว การดําเนินการจัด
ทํา EIA ตามกฎหมายที่มีอยูเดิมนั้นสามารถพิจารณาวาไดมีการกระทํา EIA แลวได

5. ผลประโยชนที่ประเทศจะไดรับ ถือเปนขอพิจารณาที่สําคัญในการกําหนดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ (priority) การประเมินและรับโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จะตองพิจารณาถึง
ประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการลงทุนตางประเทศพัฒนาแลว โดยพิจารณาถึงประเด็นดังนี้

• Technology Transfer ในสวนที่เกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูล (discloser) และระบบสิทธิบัตรขาง
เคียง เนื่องจากเปนที่ทราบดีวาในปจจุบันนั้น เทคโนโลยีอยูภายใตการคุมครองของระบบทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งเนนระบบปองกันการลวงละเมิดสิทธิของเจาของทรัพยสินทางปญญานั้นๆ การถายทอด
เทคโนโลยีจึงเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ อยางไรก็ดี การถายทอดเทคโนโลยีอาจเกิดขึ้นไดโดยผานการ
เปดเผยขอมูลและระบบสิทธิบัตรขางเคียง

• สอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ
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ข) ขอกําหนดที่จําเปนเมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การกําหนดกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดนั้น 

นอกจากจะพิจารณาถึงพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตแลว จําเปนที่จะตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ
ของไทยกับการใชอํานาจทางปกครองประกอบดวย เนื่องจากการใชอํานาจทางปกครองนี้เปนเรื่องที่
กฎหมายไดสรางมาตรฐานและองคกรระงับขอพิพาทไวแลวดังจะกลาวตอไปนี้

กฎหมายปกครอง
การพิจารณากระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ถือ

เปนการออกคําสั่งทางปกครองรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง (Principle of the Legality of Administrative Action) อันเปนหลักการพื้นฐานใน
การบริหารราชการแผนดินของประเทศเสรีประชาธิปไตย กลาวคือ ฝายปกครองจะกระทําการใดๆที่
อาจมีผลกระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนไดตอเมื่อมีกฎหมายให
อํานาจและจะตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น129 กฎหมายที่เปนขอ
จํากัดอํานาจกระทําการซึ่งฝายปกครองมีอยูตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนั้น นอกจากพระราชบัญญัติ
ฉบับที่เปนแหลงที่มาของอํานาจกระทําการแลว ยังไดแก พระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไป โดยหลักแลวขอจํากัดอาจกระทําการของฝายปกครองมีหลัก
รัฐธรรมนูญที่สําคัญ 2 ประการ กลาวคือ

(1) หลักความไดสัดสวน เปนหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ซ่ึงบังคับใหฝายปกครองออกมาตรการที่
สามารถดําเนินการใหวุตถุประสงคของกฎหมายฉบับที่ใหอํานาจลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 
แตในขณะเดียวกันก็กอความเสียหายแกเอกชนนอยที่สุด และหามมิใหฝายปกครองออกมาตการใดๆซึ่ง
หากไดลงมือดําเนินการใหเปนไปตามนั้นแลวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนนอยมากที่สุด และหาม
มิใหฝายปกครองออกมาตรการใดๆซึ่งหากไดลงมือดําเนินการใหเปนไปตามนั้นแลวจะกอใหเกิด
ประโยชนแกมหาชนนอยมาก ไมคุมกับความเสียหายที่จะตกแกเอกชนและ/หรือแกสังคมโดยสวนรวม

(2) หลักความเสมอภาค 130 เปนหลักที่กําหนดใหปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญ
แตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล บุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญเทานั้นที่องค
กรตางๆของรัฐจะตองปฏิบัติตอเขาเหลานั้นอยางเดียวกัน

                                                          
129 หลักการดังกลาว มีนัยยะปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ในมาตรา 29 , มาตรา 36 ,มาตรา 37, มาตรา 39
130 มาตรา 30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด นั้นถือเปนการใช

อํานาจทางปกครองรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงนอกจากจะอยูภายใตหลักการทั่วไปของกฎหมายปกครองยังอยูภาย
ใตหลักเกณฑซ่ึงควบคุมการกระทําทางปกครองตามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการทํางานของเจาหนาที่ฝายปกครองเพื่อความเปนธรรมแกเอกชนและประ
สิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ โดยมีความมุงหมายเพื่อจัดทํากระบวนการของกิจกรรมทางปกครอง
ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและไดขอยุติที่ถูกตองเปนธรรมตอประโยชนเอกชนและ
ประโยชนสาธารณะที่เกี่ยวของ ซ่ึงในการดําเนินไปสูเปาหมายนั้นจําตองมีวิธีการบังคับฝายปกครองไว
หลายประการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่อาจปองกันความผิดพลาดได อันเปนวิธีการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามที่ตองการ นอกจากนั้นเพื่อใหเกิดความไววางใจในการ
ปกครองและสามารถทราบความเปนจริงเพื่อคุมครองสิทธิของตนไดตามควรแกกรณี131 กลาวอีกนัย
หนึ่ง กฎหมายฉบับนี้เปนการวางหลักเกณฑทั่วไปในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ฝายปกครองโดย
เฉพาะอยางยิ่งในการออก”คําสั่งทางปกครอง”132 วา จะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไร เพื่อใหเจา
หนาที่ฝายปกครองใชเปนหลักในการปฏิบัติราชการ ขณะเดียวกับก็วางหลักเกณฑตางๆเพื่อคุมครอง
สิทธิของประชาชนดวย อันเปนการยอมรับสถานะของประชาชนวาเปนผูทรงสิทธิ (subject) ใน
ขอบเขตของกฎหมายมหาชน  ซ่ึงเปนการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต  
หลักนิติรัฐที่เรียกรองใหการกระทําทุกอยางของเจาหนาที่ฝายปกครองนั้นจะตองกระทําโดยชอบดวย
กฎหมาย  มีความถูกตองเหมาะสมกับเรื่องในกรณีเฉพาะราย  ไมใช อํานาจอยางไร เหตุผล  

                                                          
131 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “การพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองของไทย” วารสารกฎหมายปกครอง เลม 11
พ.ศ. 2535 ,หนา 1-2.
132 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  “คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
  “(1) การใชอํานาจของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การ
สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการ
ออกกฎ
    (2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง”
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หรือเกินสมควรแกเหตุ133 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับ
กระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ไดดังนี้

(1) หลักการไมยึดแบบพิธี  การพิจารณาทางปกครองใหยึดหลักความเรียบงายและความ
สะดวกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมากกวา การมีแบบพิธีนั้นถือเปนขอยกเวนตอเมื่อมีกฎหมายบังคับให
ตองทําเทานั้น การไมไดปฏิบัติตามแบบพิธีบางอยาง หากไมเปนกรณีสําคัญเพื่อประกันสิทธิของเอก
ชนก็ไมถือวาการทําคําสั่งทางปกครองนั้นบกพรอง134

(2) หลักความรวดเร็วและการอํานวยความสะดวกแกเอกชน โดยกําหนดวา135 เพื่อประโยชนใน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความประหยัด และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ 
ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหเจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการ
พิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี

(3) หลักการใชภาษาไทย การพิจารณาทางปกครองตองใชภาษาไทยเปนหลักเพราะเปนภาษา
ราชการ เอกสารใดที่เปนภาษาตางประเทศตองทําคําแปลเปนภาษาไทยที่มีคํารับรองความถูกตอง

(4) หลักการพิสูจนความจริงและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจาหนาที่ กอนจะออกคําสั่ง
ทางปกครอง ฝายปกครองจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติเสียกอน วาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
ดํารงอยูนั้นเปนอยางไร เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองมีกระบวนการหรือระบบการแสวงหาขอเท็จจริงไม
วาในชั้นเจาหนาที่ ซ่ึงการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ใชระบบไตสวน ซ่ึงเจาหนาที่ไม
จําตองผูกพันอยูกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูกรณีกลาวอางและนํามาแสดงโดยเจาหนาที่
สามารถสั่งใหมีการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เจาหนาที่เห็นสมควร136

กลาวคือ การรูขอเท็จจริงที่ถูกตองเทานั้นที่เปนพื้นฐานใหการทําคําสั่งทางปกครองเปนไปโดยถูกตอง
ตามเจตนารมณของกฎหมาย และในชั้นที่สุดเจาหนาที่จะตองเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของขอ
เท็จจริงที่ใชทําคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่จึงตองดําเนินการทุกอยางตามที่เห็นวาเหมาะสมที่ตนจะได
ความจริงที่ถูกตองครบถวน โดยจะจํากัดตนเองอยูกับขอเท็จจริงที่คูกรณีใหไมได แตตองวิเคราะหดวย 

                                                          
133 กมลชัย รัตนสกาววงศ, สาระสําคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535,
พ.ศ. 2539, หนา 7-8.
134 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลว (5).
135 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535.
136 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
วิญูชน) พ.ศ. 2540
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วาควรหาขอเท็จจรงจากที่ใดบางหรือจะรับฟงความเห็นจากผูใด หรือจากผูเชี่ยวชาญหรือควรตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใดอยางไร

(5) หลักสิทธิของคูกรณี ในความสัมพันธกับฝายปกครอง เอกชนควรมีสิทธิบางประการเปน
พื้นฐานเพื่อบังคับใหตองเจาที่ตองปฏิบัติตามหนาที่ พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิของคูกรณีไว
หลายประการ กลาวคือ

 สิทธิไดรับแจงผลกระทบสิทธิ137 กลาวคือ ขอเท็จจริงที่เจาหนาที่จะตองแจงใหคู
กรณีทราบนั้น จะตองเดียงพอที่คูกรณีจะสามารถโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนไดโดยเหมาะ
สม

 สิทธิขอตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่138 กฎหมายฉบับนี้ยอมใหคูกรณีมีสิทธิตรวจ
ดูเอกสารของเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการโตแยงหรือปองกันสิทธิของตน

 สิทธิไดทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง139 การณุเหตุผลของคําสั่งทางปก
ครองทําให๕กรณีสามารถใชสิทธิอุทธรณไดอยางมีประสิทธิภาพ

 สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง140 การโตแยงคําสั่ง
ทางปกครองเพื่อหาความยุติธรรมยอมเปนสิทธิตามหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย

พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในการพิจารณาถึงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน

เมืองที่ดีจะตองทําการพิจารณาถึงหลักการทั่วไปของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักเกณฑวิธี
การที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กลาวคือ

1. หลักการทั่วไปของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น เปนการสรางสมดุลระหวางผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบของผูประกอบการและประชาชนตอสังคม โดยมีลักษณะการแบงแยก
ผลประโยชน และความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้

                                                          
137 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535.
138 มาตรา 31-32 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535.
139 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535.
140 มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535.
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(ก) ในแงของประชาชน เมื่อมีระบบการกํากับดูแลบานเมืองที่ดีแลว ยอมจะไดรับผล
ประโยชนจากระบบกํากับดูแลที่สําคัญๆ ดังนี้

 สวัสดิการเพิ่มโดยรวม
 มีโอกาสในการเปนเจาของทรัพยสินและกิจการมากขึ้น
 มีทางเลือกที่ยินยอมและเต็มใจมากขึ้น

(ข) ในแงของผูประกอบการ เมื่อมีระบบการกํากับดูแลบานเมืองที่ดี จะไดรับผลประโยชน คือ
การใชทรัพยากรทองถ่ินเปนไปโดยชอบธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมในแงความรับผิดชอบตอ
ชุมชน และอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งสามารถวางใจในการใชความ
สามารถของตนเขาแขงขันโดยไมตองพึ่งพิงเครื่องมืออ่ืนนอกระบบเพื่อสรางศักยภาพใหเหนือคูแขง

(ค) ในแงผลประโยชนของชุมชน เมื่อมีระบบการกํากับดูแลบานเมืองที่ดี ชุมชนยอมจะไดรับ
ผลประโยชนดังนี้เปนอยางต่ํา

 ชุมชนจะมีโครงสรางที่มีความสัมพันธกับชุมชนอ่ืนมากขึ้น
 มกีารลงทนุทางสงัคมเพือ่ใหสังคมดขีึน้ และสงเสรมิการมสีวนรวมจากประชาชนในทองถ่ิน
 สวสัดกิารเพิม่ และมเีครือ่งมอืสาธารณะทีจ่ะใชในการสรางเสรมิมลูคาของสวัสดกิารสังคม
 ชุมชนสามารถเขาปกปองและดาํเนนิกจิการตางๆ เพือ่รักษาประโยชนระยะยาวของชุมชนได 

(เชน กิจกรรมรักษาสภาพแวดลอม ที่ทํากิน ศิลปวัฒนธรรม เปนตน)
 เปนการเพิ่มทุนทางสังคมใหกับชุมชน (Social Capital) และเพิ่มโอกาสทางสังคม (Social 

Opportunity) มากขึ้นดวย
(ง) ในแงผลประโยชนสวนรวม เมื่อมีระบบการกํากับดูแลบานเมืองที่ดี สวนรวมจะไดรับผล

ประโยชนดังนี้
 มีการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง
 มีการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการไดรับประโยชนของประชาชนในชุมชน
 กระบวนการบริหารชุมชนมีความโปรงใส และการแขงขันที่เปนธรรม
 ยอมรับสิทธิสวนนอยใหมีความสําคัญเทาเทียมกับประโยชนสวนรวม

2. หลักเกณฑวิธีการที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ
การบานเมืองที่ดี

นอกจากกระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดจะตอง
พิจารณากฎหมายปกครองทั่วไป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และหลักการทั่วไปของ
การกํากับดูแลบานเมืองที่ดีแลว การบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการยังอยูภายใต
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หลักเกณฑในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3/1 แหงพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนกิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงบัญญัติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาดังกลาว กําหนดหลักเกณฑกวางๆไววา การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ใน
เร่ืองใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐ
มนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. โดยกําหนดใหบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมายซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตาม
กลไกพัฒนาที่สะอาด ไดดังนี้

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน141

การบริหารราชารเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เปนแนวทางการบริหารราชการเพื่อใหเกิด
ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจน
ประโยชนสูงสุดของประเทศ ในสวนที่อาจนํามาปรับใชกับกระบวนการพิจารณาประเมินและรับรอง
โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด คือ การกําหนดให

 สวนราชการจะตองดาํเนนิการโดยถือวาประชาชนเปนศนูยกลางทีจ่ะไดรับการบรกิารจากรัฐ
 การปฏิบัติราชการตองเปนไปเพื่อโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และมุงใหเกิด

ประโยชนสุกแกประชาชน
 กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให

ครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ และตองรับฟงความคิด
เห็นและความพึงพอใจจากสังคม

                                                          
141 มาตรา 7-8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
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2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ142

(1) คณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี โดยใหแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาวมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินนั้น

(2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทํา
แผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมายที่ตองมีการแก
ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนดังกลาว ใหมีผลผูกพันสวราชการที่เกี่ยว
ของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

(3) สวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น ซ่ึงจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อส้ินปงบ
ประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะ
รัฐมนตรี

3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ143

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ใหสวนราช
การกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะ
ตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย โดยมี
สาระสาํคญัเกีย่วกบักระบวนการประเมนิและรบัรองโครงการตามกลไกพฒันาทีส่ะอาด 2 ประการ คือ

(1) กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง สวนราชการจะตองดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค ที่จะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน โดยในกรณีที่วัตถุประสงคการใชเปนเหตุ
ใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ ใหสามารถกระทําโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการ
เสนอซื้อหรือจางเสมอไป

(2) ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาใดๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบใน
ปญหานั้นๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน144

                                                          
142 มาตรา 9-19 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
143 มาตรา 20-26 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดชั้น
ตอนการปฏิบัติงาน โดย ก.พ.ร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
หรือแนวทางในการกระจายการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติได

5) ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ145

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภาร
กิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถาน
การณอ่ืนประกอบกัน โดยใหสวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ และประกาศที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหมใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ

6) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน146

การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ใหสวนราชการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป โดย
การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหเปนความลับไดเทาที่จําเปน

7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ147

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหสวนราชการมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด 
โดยให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษและเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวน
ราชการที่ดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแก

                                                                                                                                                                            
144 มาตรา 27-32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
145 มาตรา 33-36 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
146 มาตรา 37-44 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
147 มาตรา 45-49 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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ประชาชน โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการตามแผนการ
ลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด

ในประเด็นเกี่ยวกับการนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีมาปรับใชกับองคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
นั้น ที่ปรึกษามีความเห็นวา การนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีมาปรับใชกับรูปแบบองคกรประเมินและรับรองโครงการตามที่ที่ปรึกษาเสนอในสวนตอไป
นั้น สามารถแบงแยกพิจารณาไดดังนี้

(1) การตัดสินใจของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการ
ประเมินและรับรองโครงการ เปนการตัดสินใจในเชิงการเมือง อยูภายใตกรอบกฎหมายปกครองทั่วไป
ของการใชอํานาจในการบริหารบานเมืองอยูแลว จึงไมนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชบังคับ

(2) คณะทํางานผูเชี่ยวชาญในการกลั่นกรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ทําหนาที่คลาย
องคกรกํากับดูแลการตัดสินใจของรัฐมนตรี จึงสมควรนํามาตรฐานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนกรอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาว

(3) องคกรที่ทําหนาที่ทางดานเลขานุการ (Secreterial) ตามความเห็นที่ที่ปรึกษาเสนอ คือ 
สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหที่เปนเลขานุการใหกับการทํางาน
ของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญและรัฐมนตรี ดูแลเกี่ยวกับเอกสารในลักษณะการทํางานแบบขาราชการ
ประจํา สมควรนํามาตรฐานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีมาเปนกรอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาว

5.5.4 แนวทางขององคกรและการจัดการภายในประเทศเพื่อรองรับหลักการภายใตพันธกรณี
ภายใตพิธีสารเกียวโต
5.5.4.1) ทางเลือกขององคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
แนวทางในการกําหนดรูปแบบองคกรซึ่งทําหนาที่ทําหนาที่เปน Designated National 

Authority for Clean Development Mechanism (DNACDM) เนื่องจากพิธีสารเกียวโตมิไดกําหนดวา
องคกรดังกลาวจะตองมีรูปแบบใด และไมมีการกําหนดคุณสมบัติขององคกรดังกลาว อยางไรก็ดีจาก
ถอยคําของอนุสัญญาและพิธีสารทําใหเห็นวา DNA ตองเปนหนวยงาน National authority หนวยงาน  
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DNA จึงไมนาจะรวมถึงหนวยงานของตางประเทศไมวาจะเปนรัฐบาลตางประเทศหรือบริษัทของตาง
ประเทศ และควรเปนหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหมีหนวยงาน DNA เพียงหนวยงานเดียว

รูปแบบขององคกร DNA จึงมีขอพิจารณาถึงความเปนไปได 3 แนวทางที่เหมาะสม กลาวคือ
(1) จัดตั้งเปนองคการมหาชน
แนวความคิดขององคการมหาชนนั้นเกิดจากการที่สังคมพัฒนาไป ภารกิจที่รัฐจะตองรับผิด

ชอบจัดทําเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนก็ไมไดจํากัดอยูแตเดียงภารกิจพื้นฐานอันเปนภาร
กิจดั้งเดิมของรัฐหรือภารกิจลําดับรองที่คอยๆพัฒนาซับซอนขี้นเปนลําดับในระยะเวลาตอมาเทานั้น 
หากแตภารกิจใหมไดพัฒนาแตกแขนงออกไปสูงานดานการศึกษาวิจัยและคนควาทางวิชาการในระดับ
สูง กิจกรรมบริหารสาธารณะใหมๆตองการความคลองตัวในการบริหารจัดการ ความเปนอิสระ ซ่ึงรูป
แบบของสวนราชการมีการตัดสินใจเปนลําดับขั้นไมอาจตอบสนองความตองการเหลานี้ได

องคกรมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญดังนี้
(1) สถานะทางกฎหมายและการจัดตั้งองคการมหาชน
(ก) สถานะทางกฎหมาย148 พระราชบัญญัติองคการมหาชนไดกําหนดสถานทาง

กฎหมายขององคการมหาชนในโครงสรางองคกรภาครัฐ ในฐานที่เปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ซ่ึงรัฐบาลจัดตั้งเพื่อจัดทําบริการสาธารณะโดยมีฐานะเปนหนวยงานบริหารที่แตกตางไปจากสวนราช
การและรัฐวิสาหกิจ

(ข) บริการสาธารณะที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตองมีลักษณะดังนี้
 ภารกิจไมควรซ้ําซอนกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้โดยพระราชบัญญัติองคการ

มหาชน ไดกําหนดภารกิจขององคการมหาชนไว กลาวคือ ใหดําเนินกิจการอันเปนบริการสาธารณะที่
จะจัดตั้งองคการมหาชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การ
ศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการ
กีฬา การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
การสังคมสงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการดําเนินการอันเปนสาธารประโยชนอ่ืนใด 
ทั้งนี้ โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก149

                                                          
148 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
149 มาตรา 5 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
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 ภารกิจอาจมีลักษณะถาวรหรือช่ัวคราว ภารกิจที่จะจัดตั้งองคการมหาชนอาจเปน
ภารกิจที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมมีที่ส้ินสุด เปนการถาวร หรืออาจเปนภารกิจที่มีลักาณะชั่ว
คราวโดยมีระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการดําเนินการที่แนนอน

(ค) ขั้นตอนและการดําเนินการจัดตั้งองคการมหาชน
 ผูริเร่ิมใหมกีารจดัตัง้องคการมหาชน ในทางนตินิยั ผูริเร่ิมใหมกีารจดัตัง้องคการมหาชน

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้จึงอาจเปนรัฐมนตรีหรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของก็ได หรือคณะรัฐมนตรี
จะมอบหมายใหองคกรหนึ่งองคกรใดเปนผูรับผิดชอบในการริเร่ิมหรือในการพิจารณากลั่นกรอง
ขอเสนอของรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอนก็ได

 หลักเกณฑในการพจิารณา หลักเกณฑการพจิารณาจดัตัง้องคการมหาชนมดีังนี้
(1) เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะที่มีความ

เหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมที่แตกตางไปจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการจัด
ตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมนั้นมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประ
สิทธิภาพสูงสุด

(2) ประเภทบริการสาธารณะกําหนดไว 11 ประเภท ตามมาตรา 5
(3) เปนการจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นดําเนินกิจการอันเปนบริการสาธารณะลักษณะ

ใหมที่ยังไมมีหนวยงานของรัฐใด เปนผูรับผิดชอบดําเนินการอยูกอนแลว
 ตองตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน

(2) การบริหารและดําเนินงานขององคการมหาชน
 โครงสรางการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารซึ่งเปนผูกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานทั่วไปขององคการมหาชน และผูอํานวยการซึ่งเปนผูบริหารสูง
สุดขององคการมหาชนและเปนผูบังคับบัญชาขององคการมหาชน

 ระบบงบประมาณและการบริหารการเงิน ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององค
การมหาชนมาจากเงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรเปนรายป และ
คาธรรมเนียมหรือรายไดที่ไดจากการดําเนินการ ซ่ึงรายไดองคองคการมหาชนไมตองสงคืนคลังเปน
รายปเขนงบประมาณของสวนราชการ

 ระบบการบริหารงานบุคคล บุคลากรขององคการมหาชนแบงเปน 2 ประเภท คือ เจาหนาที่ 
และลูกจาง ซ่ึงอาจเทียบเคียงไดกับพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ โดยไดกําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามไว ในสวนที่เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
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มหาชนแตละองคกรจะตองกําหนดเรื่องการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนของ
บุคลากรขององคกรมหาชนไวดวย150

(3) การกํากับดูแล การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงาน องคการมหาชนอยูภายใต
อํานาจการกํากับดูแลของรัฐมนตรีในลักษระเดียวกันกับการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยใหมีการทําบัญชี งบดุล งบการเงิน การตรวจสอบภายใน โดยใหอยูภายใตระบบ
ประเมินผลตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

จากการพิจารณารูปแบบการจัดตั้งและการดําเนินการขององคการมหาชนเพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางดานกลไกพัฒนาที่สะอาด สามารถสรุปขอดีขอดอยได ดังนี้

ขอดี
 องคกรดังกลาวมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยการมีสถานะเปนนิติบุคคลทําใหองคกรเปน 

“ศูนยแหงผลประโยชนที่ไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย” ดังนั้น องคกรมหาชนอิสระยอมสามารถมี
องคกรบริหารงานของตน มีนิติกรรมทั้งทั่วไปและเฉพาะเรื่องเฉพาะราว มีทรัพยสินและงบประมาน
เปนของตนเอง รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่ในการฟองหรือถูกฟองตอศาลได โดยการมีสถานเปนนิติ
บุคคลดังกลาวมิไดทําใหองคการมหาชนแยกตัวอยางไมมีความสัมพันธกับรัฐหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในทางปฏิบัติ ความสัมพันธอยางใกลชิดยังมีความจําเปนตองมีอยู แตเปลี่ยนจากความสัมพันธ
ในลักษณะ “อํานาจบังคับบัญชา” มาเปน “อํานาจควบคุมกํากับ เทานั้น151

 องคกรดังกลาวมีโครงสรางการบริหารงานที่มีความเปนอิสระ องคการมหาชนมีรูปแบบ
การบริหารที่เปนอิสระและมีความคลองตัว โดยกําหนดคณะกรรมการขึ้นเพื่อใหเปนผูบริหาร มีอํานาจ
ออกกฎ ระเบียบ ขอกําหนดตางๆมาใชบังคับในหนวยงาน โดยเปลี่ยนสถานะจากการอยูภายใตอํานาจ
บังคับบัญชาของรัฐ มาเปนการอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เพราะหนวยงานที่จะจัดตั้งขึ้นไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ รัฐจึงตองกํากับดูแล เพื่อใหการใชจายเปนไปตามเปาหมาย โดยการอยูภายใตกํากับของ
รัฐไมทําใหหนวยงานดังกลาวขาดอิสระ เพราะหนวยงานที่ควบคุมจะทําหนาที่เดียงกํากับดูแลในเชิง
นโยบายเทานั้น

 องคกรดังกลาวจะมีการกํากับดูแลจากภาครัฐ โดยเปนการกํากับดูและในแงตัวบุคคล และ
การกํากับในแงของการกระทํา โดยกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในการ
อนุมัติใหตั้งองคกร คัดเลือกตัวบุคคล เห็นชอบในการตั้งกรรมการ และกําหนดระบบตรวจสอบภายใน

                                                          
150 มาตรา 7(8) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
151 โปรดดูรายละเอียดใน สมคิด เลิศไพฑูรย , “ขอความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกํากับทางปกครอง”, รวบบทความใน
โอกาสครบรอบ 60 ป ดร.ปรีดี เกษมทรัพย, พี.เค. พริ้นติ้งเฮาส, 2531, หนา 209-219.
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ขอดอย
 องคกรลักษณะดังกลาวมีรูปแบบการจัดตั้งที่ยุงยากและใชงบประมาณสูง กลาวคือ ขั้น

ตอนในการจัดตั้งองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชนนั้นจะตองดําเนินการศึกษา
พิจารณากรอบของกฎหมายในการจัดตั้งเปนองคการมหาชนเมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายโดย
เฉพาะในการจัดทําบริการสาธารณะที่มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหม โดยมีความ
มุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทะภาพสูงสุด โดยกําหนดประเภท
ของบริหารสาธารณะที่จะจัดตั้งเปนองคการมหาชนไว 11 ประเภท โดยกระบวนการจัดตั้งองคการดัง
กลาวจะตองกระทําโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา จากการพิจารณากระบวนการจัดตั้งองคการ
มหาชนดังกลาว พบวา การจัดตั้งนั้นมีกระบวนการที่ยุงยาก ตองใชระยะเวลา และงบประมาณในการจัด
ตั้งองคการสูง

 การบริหารงานขององคการมหาชนบริหารงานโดยผูอํานวยการภายใตคณะกรรมการ เปน
รูปแบบการบริหารงานซึ่งมีความยุงยาก ซับซอนและอาจไมเหมาะสมกับกิจกรรมในการประเมินและ
รับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน

 ระบบการบริหารงานบุคคล องคการมหาชนแบงบุคคลากรเปน เจาหนาที่และลูกจาง โดย
การบริหารงานบุคคลมีลักษณะคลายรัฐวิสาหกิจ จึงทําใหมีลักษณะเปนการใชอํานาจในลักษณะบังคับ
บัญชาและเกิดปญหาขาดความคลองตัว

 องคการมหาชนไมสามารถกระทําการเปนตัวแทนของประเทศไทยในเชิงระหวางประเทศ
ตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตได เนื่องจากพิธีสารเกียวโตนั้นกําหนดคุณสมบัติขององคกรซึ่งทําหนา
ที่เปนหนวยงานประเมินและรับรองโครงการตองสามารถกระทําการเปนตัวแทนประเทศในเชิง
ระหวางประเทศได แตองคการมหาชนไมมีสถานะที่จะกระทําการเปนตัวแทนประเทศในเชิงระหวาง
ประเทศได การกําหนดใหหนวยงานประเมินและรับรองโครงการเปนองคการมหาชนจึงมีปญหาขอขัด
ของดังกลาว

สรุป
การกําหนดรูปแบบใหองคกรประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดเปนองค

การมหาชนนั้นมีขอดี กลาวคือ ทําใหการปฏิบัติงานดานกลไกพัฒนาที่สะอาด ทั้งในกิจกรรมและความ
รับผิดชอบขององคกรมีความชัดเจนทั้งทางดานเทคนิคและบุคลากร อยางไรก็ดี การจัดตั้งองคการ
มหาชนนั้นใชงบประมาณสูง ใชทรัพยากรอื่นๆรองรับมาก และตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่ง
ใชระยะเวลานานและมีระเบียบวิธีที่ยุงยากพอสมควร อีกทั้งองคการมหาชนนั้นในลักษณะการดําเนิน
งานที่ลาชา มีการดําเนินการหลายขั้นตอน ทั้งนี้โดยการกระทําการใดๆตองผานความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการขององคการมหาชนกอน อีกทั้งองคการมหาชนไมสามารถเปนตัวแทนของประเทศไทยไดใน
เชิงระหวางประเทศ และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณงานดาน CDM ก็ยังไมสามารถคาดคะเนได การจัดตั้ง
เปนองคการมหาชนจึงไมนาจะมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการประเมินและรับรองโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาดนัก

(2) จัดตั้งเปนคณะกรรมการอิสระ
ในปจจุบัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ดําเนินการหรือพิจารณาในเรื่องตางๆ อยาง

มากมาย คณะกรรมการเหลานี้อาจจัดตั้งโดยอํานาจของกฎหมายหรือจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี การ
จัดตั้งองคกรประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดเปนรูปแบบของคณะกรรมการจึง
เปนทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงเมื่อพิจารณาขอดีขอดอยของการจัดตั้งองคกรดังกลาวในลักษณะของคณะ
กรรมการ พบวา

ขอดี
 การจัดตั้งหนวยงานประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการนั้น จัดตั้ง

ไดงาย ไมมีกระบวนการจัดตั้งที่ซับซอนเหมือนองคการมหาชน อีกทั้งใชงบประมาณในการจัดตั้งและ
ดําเนินงานนอยกวาองคการมหาชน เนื่องจากคณะกรรมการนั้นอาจจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือคํา
ส่ังรัฐมนตรีที่มีอํานาจตามกฎหมาย และคณะกรรมการนั้นไมมีบุคคลากรอื่นประจําในการดําเนินงาน
เชนเดียวกับองคการมหาชน

 รูปแบบการบริหารงาน รูปแบบการบริหารงานในลักษณะของคณะกรรมการนั้นมีความ
คลองตัวมากกวาการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการขององคการมหาชน เนื่องจากการกระทําการ
ขององคการมหาชนตองผานการตัดสินใจจากคณะกรรมการองคการมหาชนกอน และมีการสั่งงานใน
ลักษณะการใชอํานาจบังคับบัญชา ทําใหการทํางานมีความลาชาและอาจขาดความคลองตัว

ขอดอย
 การจัดตั้งเปนคณะกรรมการโดยกําหนดใหเปนคณะกรรมการภายใตคณะอนุกรรมการวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดการทํางานที่มีการลักล่ัน และมีการซอนทับกับซึ่งอํานาจ 
เนื่องจากเปนการบริหารงานที่มีลําดับชั้น การพิจารณาในเรื่องเดียวกัน หรือประเดน็เดยีวกนัอาจมกีาร
พจิารณาหลายครัง้ ทาํใหการพจิารณาลาชา และเกดิการซอนทบักนัซึง่อาํนาจหนา

 การจัดตั้งคณะกรรมการโดยมติคณะรัฐมนตรีอาจไมมีฐานทางกฎหมายสิ่งแวดลอมรอง
รับสถานะของคณะกรรมการดังกลาว แมวามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอาจพิจารณาไดวามีลักษณะ 
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เปนกฎหมาย แตมติคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งคณะกรรมการดังกลาวนั้น เปนเพียงการใชอํานาจบริหารเพื่อ
จัดการองคกรโดยมิไดมีกฎหมายโดยเฉพาะใหอํานาจ จึงไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม

 คณะกรรมการดังกลาวไมสามารถกระทําการเปนตัวแทนประเทศไทยในเชิงระหวาง
ประเทศตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากพิธีสารเกียวโตนั้นกําหนดคุณสมบัติขององคกรซึ่ง
ทําหนาที่เปนหนวยงานประเมินและรับรองโครงการตองสามารถกระทําการเปนตัวแทนประเทศในเชิง
ระหวางประเทศได แตคณะกรรมการไมมีสถานะที่จะกระทําการเปนตัวแทนประเทศในเชิงระหวาง
ประเทศได การกําหนดใหหนวยงานประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการจึงมี
ปญหาขอขัดของดังกลาว

 การเปนคณะกรรมการยอมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เปนการปฏิบัติการ (operation) ได
และไมสามารถทํางานดานการบังคับใชกฎหมายหรือตรวจตราไดอยางเต็มที่ ซ่ึงในทายที่สุดก็จะตองพึ่ง
พิงหนวยงานอื่นของรัฐอยูดี ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการสวนใหญเปนผูแทนจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยในหนวยงานราชการอยูแลว

สรุป
การจัดตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการนั้น มีขอดี กลาวคือ ใชงบประมาณนอยกวาการจัดตั้งเปน

องคการมหาชน อยางไรก็ดี การจัดตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาด จะตองอยูภายใตคณะอนุกรรมการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะ
ทํางานเกี่ยวกับกลไกพัฒนาที่สะอาด ทําใหเกิดการทํางานซึ่งมีการทับซอนกัน และไมมีฐานทาง
กฎหมายในการที่คณะกรรมการจะใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครองกับบุคคลที่สาม เนื่องจากคณะ
กรรมการดังกลาวไมมีการจัดตั้งโดยมีฐานทางกฎหมายรองรับ และที่สําคัญคือจะไมมีองคาพยพ 
(organ)ที่จะดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ (operation) หรือการบังคับใชกฎหมาย (Compliance) ได

(3) กําหนดตัวบุคคลซึ่งมีอํานาจตามพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอมกระทําการเปนองคการที่ทํา
การประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดทําหนาที่ในการตัดสินใจ โดยผานการกลั่น
กรองของคณะทํางานที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักเกณฑของโครงการเปนพิเศษ กลาวคือ 
องคกรประเมินและรับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นอาจแบงแยกงานเปน 3 สวน คือ

(ก) สวนงานที่ทําหนาที่กล่ันกรองโครงการตามขอกําหนดโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด งานในสวนนี้อาจมีการตั้งคณะทํางานเปนพิเศษซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ทําการพิจารณา
ประเมินและรับรองโครงการโดยเฉพาะ โดยคณะทํางานดังกลาว จะทําหนาที่กล่ันกรองขอกําหนด 



126

โครงการใหความสอดคลองกับพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต และสอดรับกับนโยบายและผลประโยชนที่
ประเทศไทยจะไดรับจากโครงการดังกลาว โดยสวนงานดังกลาวจะตองมีลักษณะดังนี้

1) มีความเปนอิสระ (Independent)
2) สามารถตรวจสอบได ตามหลักธรรมาธิบาล
3) ทําหนาที่กล่ันกรองในทางเทคนิคถึงความสอดคลองกับพันธกรณีในพิธีสารเกียวโต 

และสอดรับกับนโยบายและผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากโครงการดังกลาว เทานั้น
(ข) สวนงานที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจอนุมัติโครงการที่ผานการกลั่นกรองจากคณะ

ทํางานเชิงเทคนิคแลว คือ กําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกระทําการเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจในการอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีฐานะเปนผูรักษาการณตามพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอมอยูแลว จึงไมจําเปน
ตองออกกฎหมายใหม และรัฐมนตรีนั้นถือวามีอํานาจในฐานะที่เปน executive branch ในการที่จะสั่ง
การและดําเนินการในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในเชิงระหวางประเทศตามพันธกรณีในพิธีสาร
เกียวโต

(ค) สวนงานที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ จัดการเกี่ยวกับงานทางดานเอกสารใหกับคณะ
ทํางานผูเชี่ยวชาญในการกลั่นกรองโครงการและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมในลักษณะของขาราชการประจํา ที่ปรึกษาเสนอใหหนวยงานที่ทําหนาที่นี้ เปนสํานักปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนสวนงานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกิจ
กรรมการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ซ่ึงมีขาราชการประจําที่สามารถชวย
งานเกี่ยวกับเอกสารและการประสานงานในกิจกรรมสวนนี้ได

จากการพิจารณาทางเลือกดังกลาว สามารถสรุปขอดีขอดอยไดดังนี้
ขอดี
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูมีอํานาจกระทําการโดย

มีฐานของกฎหมายรองรับการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งรัฐมนตรีวาการฯยังมีสถานะที่จะสามารถดําเนินการเปนตัวแทนประเทศไทยในเชิงระหวางประเทศ
ตามพันธกรณีในพิธีสารเกียวโตได

 กระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด จะดําเนินการ
โดยผานการกรั่นกรองจากคณะทํางานฝายเทคนิคซึ่งมีความชํานาญ หรือมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินในโครงการแตละประเภท ทั้งนี้ โดยการจัดตั้งและการดําเนินการของ 
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คณะทํางานอยูภายใตหลักความเปนอิสระ(Independent) สามารถกํากับและสอบทานการทํางานไดโดย
ผานระบบธรรมมาธิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ไมมีความลักล่ัน หรือการซอนทับกันซึ่งอํานาจในการดําเนินการประเมินและรับรองโครง
การตามกลไกพัฒนาที่สะอาด อีกทั้งอํานาจของรัฐมนตรีมีความสมมาตรกับกิจกรรมที่กระทํา กลาวคือ 
การตัดสินใจอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

 สามารถดําเนินการไดเร็ว และใชงบประมาณไมสูง เนื่องจากมีฐานกฎหมายในการให
อํานาจกระทําการอยูแลว และคณะทํางานสามารถจัดตั้งไดงายและอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อกระทําการเปนการ
ช่ัวคราวในการพิจารณาโครงการแตละโครงการ ซ่ึงวิธีการนี้เปนการประหยัดงบประมาณของประเทศ
ชาติอยางมาก เนื่องจากไมสามารถคาดคะเนโครงการที่จะขอเขารวมตามกลไกพัฒนาที่สะอาดไดวาจะ
มีมากนอยเพียงใด

ขอดอย
 รูปแบบองคกรดังกลาวแทบจะไมมีขอดอย เพราะเปนการปดชองวางของวิธีการอื่นๆ 

เกือบหมด จะมีก็เปนเพียงขอดอยในกรณีที่อาจมีการแทรกแซงอํานาจการตัดสินใจจากทางการเมือง 
เนื่องจาก ผูมีอํานาจตัดสินใจคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตอยาง
ไรก็ดี เนื่องจากโครงการที่จะไปถึงการตัดสินใจของรัฐมนตรีฯนั้นผานการกรั่นกรองจากคณะทํางานที่
มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะแลว อีกทั้งวิธีการอื่น ก็อาจเกิดกรณีการแทรกแซงจากทางการเมืองได
เหมือนกัน

สรุป
องคกรประเมินและรับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นอาจแบงแยกงานเปน 2 

สวน คือ คณะทํางานที่ทําหนาที่กร่ันกรองโครงการตามเงื่อนไขในพิธีสารเกียวโต รวมทั้งผลประโยชน
ที่ประเทศชาติอาจไดรับจากโครงการดังกลาว โดยอํานาจตัดสินใจอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาดนั้น อยูที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีฐานกฎหมายสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอํานาจในการกระทําการ อีกทั้งรัฐมนตรีฯมีสถานะที่จะกระทําการในนาม
ประเทศไทยภายใตเงื่อนไขพิธีสารเกียวโตได ทางเลือกนี้จึงเปนทางเลือกที่สอดคลองกับเงื่อนไขในพิธี
สารเกียวโตและประโยชนของประเทศที่จะไดรับจากโครงการดังกลาว อีกทั้งสอดรับกับระบบบริหาร
ราชการแผนดินในปจจุบัน จึงไมตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือออกกฎหมายใหม ซ่ึงมีความยุงยาก 
ตองอาศัยเวลานาน และงบประมาณมาก
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5.5.4.2) ทางเลือกกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด

แนวทางการกําหนดกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด 
ภายในประเทศนั้น พิธีสารเกียวโตมิไดระบุรายละเอียดในสวนนี้ไว จึงเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกใน
การกําหนดกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ใหมีความสอดรับ
ระบบกฎหมายภายในและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของประเทศไทยนั้น ได
กําหนดกระบวนการกวางใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดให
สัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต และขอใหริเร่ิมดําเนินโครงการตางๆเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกดวย
ตนเองเปนหลัก และหากตางประเทศประสงคจะใหความชวยเหลือซ่ึงเปนการดําเนินงานในลักษณะ 
“คารบอนเครดิต” ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณีๆไป อยางไรก็ดี เมื่อมีการจัดตั้งองคกร
พิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (Designated National Authority of CDM-DNA)แลว 
กระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด อาจไมตองพิจารณาผาน
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปนการตัดสินใจทางการเมืองซึ่งไมมีความแนนอน 
และไมมีระบบที่ชัดเจนอันเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร ทําใหขาดแรงจูงใจในการลง
ทุนในโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

การพิจารณาทางเลือกของกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด 
เพื่อใหสอดคลองกับระบบกฎหมายภายในของประเทศไทย จําเปนที่จะตองคํานึงถึงทางเลือกของรูป
แบบการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด กอน โดยทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินและรับรองโครงการ ในปจจุบันมีอยู 3 รูปแบบดวยกัน กลาวคือ

1) การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบสัญญา (contract)
หลายประเทศใชรูปแบบดังกลาว เนื่องจากมีความยืดหยุนในการเจรจาตอรองเพื่อรักษาผล

ประโยชนของประเทศชาติไดมากและมีผลผูกพันตามกฎหมายภายในของทุกประเทศ อยางไรก็ดี วิธี
การดังกลาวอาจไมเหมาะสมกับประเทศไทยเนื่องจากภาครัฐของไทยไมมีอํานาจตอรองและไมเชี่ยว
ชาญในเชิงเจรจาทําสัญญา อาจทําใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติได อันจะเห็นไปจากตัวอยาง
สัญญาภาครัฐหลายฉบับที่กอใหเกิดปญหาทั้งทางการเมืองและการปฏิบัติ
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2) การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบการเจรจาทวิภาคีหรือพหุภาคี (bilateral or
multilateral)

กลาวคือ จัดทํากรอบทางกฎหมาย (legal framework) ไวสําหรับประเทศคูเจรจาและใหเอกชน
สามารถตักตวงผลประโยชนจากการกําหนดกรอบนี้ได นับเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนสามารถปรับ
ใหสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศชาติไดดี อยางไรก็ดี ประเทศไทยไมมีฐานทางกฎหมายที่
หนักแนนเพียงพอ (strong legal basis) อาจกอใหเกิดการลอปปไดงาย และการใหการประเมินและรับ
รองโครงการในรูปแบบดังกลาว เปนการใหการประเมินและรับรองกับทุกโครงการ หรือเปนการเพิ่ม
เงื่อนไขในสัญญาซึ่งไมมีความเหมาะสม

3) การประเมินและรับรองโครงการในรูปแบบการใหใบอนุญาต (license)
เปนการกําหนดกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด โดย

กําหนดกฎเกณฑชัดเจนเปนมาตรฐานในการออกใบอนุญาต ซ่ึงเหมาะสมกับสภาวะภายในประเทศไทย 
ซ่ึงไมมีความเชี่ยวชาญในการเจรจาตอรอง อยางไรก็ดี การออกใบอนุญาตนั้นจะตองมีฐานทางกฎหมาย
มารองรับ รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑกระบวนการออกใบอนุญาตใหกระชับรัดกุมและเกิดความเปน
ธรรมกับทุกฝาย ซ่ึงที่ปรึกษาไดกําหนดทางเลือกเกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการในออกใบอนุญาตไว 
3 รูปแบบ กลาวคือ

รูปแบบที่ 1 ดําเนินการตามกระบวนการที่มีอยู
รูปแบบนี้ จะกําหนดใหผูบริหารโครงการยื่นขอเสนอโครงการผานกระทรวง ทบวง กรมตาม

กระบวนการในกฎหมายที่เกี่ยวของ เมื่อรัฐมนตรีใหการอนุมัติ จึงเสนอเรื่องเขาสูกระบวนการพิจารณา
ขององคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดแหงชาติเพื่อทําการอนุมัติโครงการ แลวจึงสง
เร่ืองให DNA ในฐานะที่เปน gateway ในการสงเรื่องไปนอกประเทศ เพื่อออก Certificate แลวสงเรื่อง
ไปยัง OE ทั้งนี้ โดยกําหนดใหกระบวนการประเมินและรับรองโครงการขึ้นเปนพิเศษ รายละเอียด   
ปรากฎตามแผนภาพที่ 5.2 ดานลาง
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ภาพที่ 5.2 แสดงกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CDM ตามกระบวนการที่มีอยู
วิธีการดังกลาวมีขอดีและขอดอย ดังนี้
ขอดี
 เปนการดําเนินการตามกระบวนการที่มีอยู ไมตองเปลี่ยนแปลงระบบ การดําเนินการ

ประเมินและรับรองโครงการก็สามารถกระทําไดเลยโดยผานหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ
 ไมตองเสียเวลาและงบประมาณในจัดตั้งองคกรใหม เนื่องจากเปนการดําเนินการตาม

ระบบที่มีอยูแลว จึงไมตองเสียเวลาและงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่
ในการประเมินและรับรองโครงการ

 ไมตองแกไขกฎหมายใหม การดําเนินการตามระบบเดิมไมจําเปนตองแกไขกฎหมาย
ใหม เนื่องจากมีหนวยงานและระบบกระบวนการในการพิจารณาอยูแลว

ขอดอย
 กระบวนการดังกลาวอาจทําใหเกิดการซอนทับของการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ 

เนื่องจากโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดนั้นเปนโครงการที่มีความเกี่ยวกับกับหนวยงานราชการ
หลายหนวยงาน ดังนั้นการดําเนินการประเมินและรับรองโครงการ โดยดําเนินการตามกระบวนการ
ที่มีอยูอาจทําใหเกิดการซอนทับของการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ซ่ึงสงผลใหใชระยะเวลาใน
การพจิารณาโครงการนาน และเสยีคาใชจายในการพจิารณาแตละโครงการสูง

 เอกชนมีตนทุนในการขออนุมัติโครงการ(Transaction cost)สูง ทําใหไมเปนการสราง
แรงจูงใจในการเสนอโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด เนื่องจากกระบวนการประเมินและรับรอง
โครงการนั้นใชระยะเวลานานและมีกระบวนการพิจารณาซึ่งมีความซ้ําซอน

Project  Development

กระทรวงที่เกี่ยวของ

รัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

DNA

OE
ออก Certificate
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รูปแบบที่ 2 การดําเนินกระบวนการแบบคูขนาน
รูปแบบนี้ กําหนดใหผูบริหารโครงการยื่นดําเนินกระบวนการขออนุมัติในสวนของโครง

การตามกลไกพัฒนาที่สะอาด คูขนานไปกับกระบวนการขออนุมัติโครงการตามลําดับขั้นตอนของ
กฎหมายที่มีอยูในสาขาตางๆ โดยควรกําหนดกระบวนการอนุมัติโครงการตางกันในโครงการแตละ
รายสาขา โดยมี linkage ถึงกระบวนการอนุมัติโครงการในขั้นตอนที่ไมเหมือนกันแลวแตรูปแบบ 
ลักษณะ หรือกฎหมายซึ่งกํากับดูแลเกี่ยวกับโครงการดังกลาว เนื่องจากในแงกฎหมาย มีประเด็นที่
จะตองพิจารณาในการกําหนดกระบวนการแตกตางกัน เพราะแตละโครงการนั้นอยูภายใตกฎหมาย
หลายฉบับซึ่งมีกระบวนการแตกตางกัน ทั้งนี้ โดยกอนสงเรื่องให DNA ตองตองมีกระบวนการที่
ชอบดวยกฎหมาย(Due Process) ในการอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด โดยกระบวนการ
ที่ชอบดวยกฎหมายจะตองทําคูขนานไปกับกระบวนการ EIA (Environmental Impact Assessment) 
หรือเปนการขยายกระบวนการ EIA ตรงสวนใดสวนหนึ่ง โดยกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมายใน
การอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด โดยพื้นฐาน ก็คือ

(1) การทําขอเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ (project proposal)
(2) การดําเนินกระบวนการ EIA โดยพิจารณา requirement ตาม Kyoto protocol มา

พิจารณาประกอบกับ SIA : social impact assessment

รายละเอียดปรากฎตามภาพที่ 5.3 ขางลางนี้
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          ภาพที่ 5.3 แสดงกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CDM แบบกระบวนการคูขนาน
วิธีการดังกลาว มีขอดีและขอดอยดังนี้
ขอดี
 การจัดทํากระบวนการประเมินและรับรองโครงการคูขนานไปกับกระบวนการอนุมัติ

โครงการตามปกติ ทําใหเปนการลดตนทุน (Transaction Cost) ใหกับเอกชนผูบริหารโครงการ 
เนื่องจากกระบวนการประเมินและรับรองโครงการไมตองผานหนวยงานทุกหนวยเชนเดียวกับ
กระบวนการรูปแบบแรก

 ทําใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาและรับรองโครงการมีประสิทธิภาพมากกวารูป
แบบแรก เนื่องจากเปนการลดขั้นตอนการดําเนินการบางขั้นตอนซึ่งมีความซ้ําซอนกับซึ่งอํานาจ
หนาที่ออกไป อีกทั้งเปนการลดระยะเวลาการการพิจารณาอนุมัติโครงการมมากกวากระบวนการ
ในรูปแบบแรก

ขอดอย
 กระบวนการในรูปแบบที่ 2 นี้ มีขอดอยในแงที่วาทําใหตนทุนในการดําเนินโครงการ

สูง เนื่องจากกระบวนการดังกลาว ยังตองผานการพิจารณาจากหนวยงานหลายหนวยงาน ซ่ึงทําให
ใชเวลาในการพิจารณามากและสงผลโดยตรงใหตนทุนในการดําเนินโครงการสูง

 ใชเวลาในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด เนื่องจาก
กระบวนการดังกลาวตองผานการพิจารณาโดยหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ทําใหการ
พิจารณาเกิดความลาชา ไมคลองตัว

Project  Development

กระทรวงที่เกี่ยวของ

รัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

DNA

OE
ออก Certificate

มีกระบวนการกรั่นกรองกอนเสนอ DNA

ดําเนินการขออนุมัติโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาด คูขนาน
กับการขออนุมัติโครงการตามปกติ
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รูปแบบที่ 3
รูปแบบนี้ เกิดจากการพิจารณาในประเด็นที่วา โครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด นั้นจะ

ตองมีลักษณะเปนโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดนับตั้งแตวันแรกที่เสนอโครงการ จึงอาจ
กําหนดใหมีกระบวนการอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดกอน แลวจึงพิจารณาอนุมัติโครง
การตามกฎหมายอื่นๆที่มีอยู กลาวคือ พิจารณาอนุมัติเปนโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด กอน
ในวันแรกของโครงการ แลวคอยไปผานกระบวนการอื่น โดยองคกรพิจารณาโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาดจะทําการกระจายอํานาจเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนการที่ชอบดวยกฎหมายใหกับ
กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกันองคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาดยังคงทําหนาที่ในฐานะที่ปรึกษา โดยการทําเปนรายงานตามขอเรียกรองในพิธีสารเกียวโต 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ รูปแบบนี้เปนการรวมกระบวนการอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
กับกระบวนการอนุมัติของกระทรวง ทบวง กรมตามกฎหมายที่มีอยูเขาดวยกัน โดยมีขอพึง
พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอโครงการ ดังนี้

(1) ตองมีกระบวนการในการยืนยันวา มุมมองและเงื่อนไขของโครงการสอดคลองกับ
พันธกรณีของพิธีสารเกียวโต ในขอเสนอโครงการ

(2) มีขอสันนิษฐานเบื้องตนวา โครงการดังกลาวสอดคลองและมีผลอันจะไดรับการ
อนุมัติโครงการ เมื่อปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนด

(3) ในขอเสนอโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM proposal) จะตองบอกกระบวน
การจนจบโครงการ เพื่อใหรูกระบวนการทั้งหมด (all step) อันเปนการลดความไมแนนอน

รายละเอียดปรากฎตามภาพที่ 5.4 ปรากฎขางลาง
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(thai)
CDM Criteria :finding

กระบวนการทางกฎหมาย

Kyoto Protocol

DNA

CDM
(DNA-secretariat)

No

Yes

ให CDM ทําหนาท่ีเปน advisor
ใหกับโครงการไปจนกวาจะถึง
ข้ันตอนในการเสนอ DNA

โครงการ CDMโครงการ CDM

ภาพที่ 5.4 แสดงกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ CMD แบบรวมกระบวนการ
วิธีการดังกลาว มีขอดีและขอดอยดังนี้
ขอดี
 กระบวนการตามรูปแบบนี้ เปนการดําเนินกระบวนการซึ่งไมมีความทับซอนกันซึ่ง

อํานาจหนาที่ กระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการมีความกระชับ คลองตัว ทําให
กระบวนการพิจารณาและประเมินโครงการเปนไปดวยความรวดเร็ว

 มีตนทุนคาดําเนินการ(transaction cost)ต่ํา เนื่องจากกระบวนการพิจารณาและ
ประเมินโครงการมีกระบวนการที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่กระชับ ซ่ึงนอกจากจะทําใหกระบวนพิจารณา
และประเมินโครงการเปนไปดวยความรวดเร็วแลว ยังทําใหมีตนทุนในการดําเนินโครงการต่ํา อัน
เปนการสรางแรงจูงใจใหกับเอกชนผูเสนอและบริหารโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

ขอดอย
 รูปแบบกระบวนการประเมินและรับรองโครงการดังกลาว เปนการอุดชองวางของรูป

แบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สองจึงแทบจะไมมีขอดอย ถาการดําเนินตามกระบวนการสามารถปฏิบัติ
ใหเกิดผลไดจริงตามกระบวนการ

จากการพิจารณากระบวนการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาดทั้งสามกระบวนการมีทั้งขอดีและขอดอย แตกระบวนการพิจารณาในรูปแบบที่สามนั้นเปน
กระบวนการที่สอดคลองกับกิจกรรมในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด 
อีกทั้งเปนกระบวนการพิจารณาที่กระชับ มีความคลองตัว ทําใหการพิจารณาโครงการใชเวลารวด
เร็ว และเสียคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัตินอยกวากระบวนการในรูปแบบอื่น อันจะเปนการ
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สอดคลองกับกิจกรรมในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดตามพันธกรณี
ในพิธีสารเกียวโต

จากการพิจารณาพันธกรณีของประเทศไทยตามพิธีสารเกียวโต รวมถึงองคกรและกระบวน
การพิจารณาประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดที่มีอยูในปจจุบันซึ่งมีขอขัดของ
อยูหลายประการในการปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริง ทําใหสามารถกําหนดกรอบแนวความคิด และ
ขอกําหนดที่จําเปนสําหรับรูปแบบองคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไก
พัฒนาที่สะอาด อันนําไปสูทางเลือกรูปแบบองคกรและกระบวนการประเมินและรับรองโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ซ่ึงเมื่อพิจารณาขอดีขอดอยของทางเลือกตางๆ แลว ที่ปรึกษาไดผลสรุป
เปนทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบการบริหารราชการแผนดิน ระบบกฎหมายที่มีอยู รวมทั้งพันธ
กรณีตามพิธีสารเกียวโต ไดขอสรุปดังนี้

1) องคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด (Designated National Authority of CDM-
DNA)

จากการศึกษาขอกําหนดโครงสรางขององคกรซึ่งจะทําหนาที่เปนองคกรพิจารณาโครงการ
ตามกลไกพัฒนาที่สะอาดแหงชาติ (Designated National Authority of CDM-DNA) แลว ที่ปรึกษา
ขอเสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทําการในฐานะที่เปนองค
กรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดแหงชาติซ่ึงทําหนาที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
เนื่องจากรัฐมนตรีฯมีฐานะผูรักษาการณตามพระราชบัญญัติฯ จึงไดรับอํานาจโดยตรงจากพระราช
บัญญัติฯ ในการกระทําการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดอยูแลว และภาย
ใตพิธีสารเกียวโตนั้นมิไดบัญญัติจํากัดรูปแบบขององคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาดไววาจะตองมีรูปแบบเปนเชนไร การใหองคกรพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด
เปนผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไมเปนการขัด
ตอพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตแตอยางใด อีกทั้ง อํานาจของรัฐมนตรีฯนั้นมีลักษณะสมมาตรกับ
กิจกรรมในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด และรัฐมนตรีฯก็ยังมีความ
รับผิดชอบทั้งในเชิงการเมืองและกฎหมาย นอกจากนี้ การกําหนดให รัฐมนตรีฯทําหนาเปนองคกร
พิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาดนั้นจะทําใหเกิดความคลองตัวและไมมีการลักล่ันในเชิง
อํานาจหนาที่ที่ซอนทับกันของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆอีกดวย ในสวนงานทางดานเทคนิคเกี่ยว
กับการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการนั้น ที่ปรึกษาเสนอใหจัดตั้งเปนทีมที่ปรึกษาที่มีความ
เปนอิสระ สามารถตรวจสอบไดทําหนาที่กล่ันกรองในทางเทคนิค กอนสงเรื่องใหรัฐมนตรีฯตัดสิน
ใจรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ทั้งนี้ โดยที่ปรึกษาเสนอใหมีสวนงานที่ทําหนาที่เปน
ฝายเลขานุการ จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารและการประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานใหแกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับคณะทํางานผูเชี่ยวชาญ โดย
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เสนอใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี
ขาราชการประจําในการทํางานและเปนหนวยงานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการ
ประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด

2) กระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาท่ีสะอาด
จากการพิจารณาทางเลือกของกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการตามกลไก

พัฒนาที่สะอาด ที่มีความสอดรับกับระบบกฎหมายภายใน พิธีสารเกียวโต เปนกระบวนการ
ประเมินและรับรองโครงการที่มีประสิทธิภาพและสรางแรงจูงใจแกผูเสนอโครงการ ที่ปรึกษาเห็น
วากระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ในรูปแบบที่ 3 กลาวคือ 
ดําเนินการอนุมัติโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด กอน แลวกํากับดูแลไปจนตลอดโครงการ ทั้ง
นี้ โดยกระบวนการดังกลาวนั้นตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายภายในในสวนของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และสอดคลองกับเงื่อนไข และขอเรียกรองที่กําหนดตามพิธีสารเกียวโตและกรอบที่
กําหนด กลาวคือ การพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) , 
Additionalities , การมีสวนรวมของมหาชน (Public Participation) , การประเมินผลกระทบทางสิ่ง
แวดลอม (EIA) , ผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากโครงการ ตามที่ไดกลาวรายละเอียดไวใน
สวนขอกําหนดโครงสรางที่จําเปนของกระบวนการประเมินและรับรองโครงการตามกลไกพัฒนาที่
สะอาด
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บทท่ี 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จุดประสงคหลักของการมีกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใตพิธีสารเกียวโต คือการชวยให
ประเทศที่มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสามารถดําเนินการไดงายขึ้น และสง
เสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาดวย ในกรณีของ CDM ซ่ึงในอีกแงมุมหนึ่งก็คือการ
นําประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ดังนั้น การที่การดําเนินการในกรอบของกลไกภายใตพิธีสารฯ เปนสวนเสริมของการดําเนิน
การภายในประเทศที่พัฒนาแลว จึงเปนสิ่งที่ถูกตองและสอดคลองกับหลักการการมีความรับผิด
ชอบรวมกันแตในระดับที่แตกตางกัน

นโยบายของประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญใหความสําคัญกับการดําเนินมาตรการแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ ซ่ึงในทางหนึ่งเปนวิธีที่ถูกตองและควร
กระทํา

อยางไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาจะตองพิจารณาอยางรอบคอบทุกครั้งที่ไดรับขอเสนอ
ในการทําโครงการ CDM รวมกับประเทศพัฒนาแลว และ/หรือขอเสนอในการทําความตกลงทวิ
ภาคีกับประเทศพัฒนาแลวที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโต เพราะนอกจากโครงการจะตอง
ชวยในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางแทจริงแลว โครงการยังจะตองเปนประโยชนตอ
ประเทศกําลังพัฒนาดวย ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาจะตองคํานึงถึงสมรรถนะของตนเองที่มีอยูใน
ปจจุบันในการเขารวมโครงการ CDM และความสามารถในการเรียนรูองคความรูที่จะไดรับ เพื่อให
ไดประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่

การมีผลบังคับใชของพิธีสารเกียวโตขึ้นอยูกับการใหสัตยาบันของประเทศพัฒนาแลวให
ครบตามเงื่อนไขที่กําหนด ซ่ึงสภาแหงชาติสหพันธรัฐรัสเซียไดประกาศเห็นชอบการเขารวมลง
นามใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโตแลวและจะมีผลบังคับใชในที่สุด และสวนหนึ่งของกลไกภายใต
พิธีสารเกียวโตคือ emissions trading ก็ไดเกิดขึ้นแลวและจะเดินหนาตอไปไมวาพิธีสารเกียวโตจะมี
หรือไมมีผลบังคับใชก็ตาม นอกจากนี้ ประเทศที่เปนและไมไดเปนภาคีสมาชิกพิธีสารฯ ก็มี
นโยบายและมาตรการภายในประเทศที่นาสนใจ นโยบายและยุทธศาสตรดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศเหลานี้เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของประเทศนั้นๆ ที่มีตอ
ปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงควรที่จะพิจารณานํามา
ปรับใชใหเปนประโยชนอยางเหมาะสมในการกําหนดแนวทางและจัดทํานโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติดําเนินการของประเทศ โดย
เฉพาะในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวอยางมีหลักการ และเรื่องการออกกฎหมายที่เกี่ยว
ของซึ่งจะตองมีการบังคับใชอยางเขมแข็งดวย



138

 ผลการวิเคราะหที่ปรากฎขางลางนี้ตั้งอยูภายใตเงื่อนไขของพิธีสารเกียวโตซึ่งมีผลบังคับ
ใช โดยพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของกับประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกวา ประเทศไทย
มีสิทธิ หนาที่ และพันธกรณีอยางไรบาง รวมทั้งจะไดเสนอขอสังเกตที่ไทยควรพิจารณาหาก
ประสงคจะดําเนินโครงการ CDM ภายใตกรอบของพิธีสารเกียวโต

6.1 ขอเสนอเกี่ยวกับขอควรคํานึง
6.1.1ไทยตองมีความพรอมในระดับนโยบายและฐานขอมูล
 ความพรอมในระดับนโยบายในสวนของประเทศไทย ควรตองพิจารณาในแนวทางของ

การทําโครงการ CDM ที่เกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ ซ่ึงควรมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการคัดเลือกและลักษณะของโครงการที่ควรลงทุนรวมกับตางประเทศ และที่ควรเก็บไวเพื่อ
ลงทุนทําโครงการเองภายในประเทศ โดยหลักเกณฑการพิจารณาในการเลือกทําโครงการ CDM ใน
เชิงนโยบายควรพิจารณาโครงการที่ตองการการลงทุนต่ําและใชเทคโนโลยีไมซับซอน เชน กรณี
ของโครงการปลูกปาไวสําหรับที่ประเทศไทยตองมีพันธกรณี สวนโครงการที่ใชเทคโนโลยีและ
การลงทุนสูง ควรจัดสรรไวสําหรับการเปนโครงการ CDM ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหประเทศ
เสียผลประโยชน หากมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน จะทําใหนักลงทุนตางประเทศเลือกทําโครง
การที่งาย ลงทุนนอย และใหผลประโยชนสูง และเหลือโครงการที่ตองใชเทคโนโลยีและการลงทุน
สูง (cherry picking problems) ไวกับประเทศเจาบาน

นอกจากนี้การจัดทําฐานขอมูลในเรื่องตนทุนหนวยสุดทาย (marginal cost) ของการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย และตนทุนหนวยสุดทายของการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศคูคา จัดเปนสิ่งจําเปนในการทําโครงการ CDM ซ่ึงใชหลักของทฤษฏีทางเศรษฐ
ศาสตรส่ิงแวดลอม เพื่อทราบเปาหมายราคาที่ตนทุนต่ําสุดและความคุมทุนของประเทศคูคา สําหรับ
เปนแนวทางการกําหนดราคาซื้อขายคารบอนเครดิตที่ประเทศทั้งสองฝายไดประโยชนจากการคา
เครดิต

6.1.2 ไทยตองพิจารณาวา โครงการ CDM ท่ีไดรับการทาบทามจากประเทศที่อยูในภาค
ผนวก 1 นั้น สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของไทยหรือไม

เนื่องจากเงื่อนไขดังกลาวถูกกําหนดไวในมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต และเพื่อประโยชน
ในการรับรองวา ประเทศที่อยูในภาคผนวก 1 จะนําสวนลดกาซเรือนกระจกไปหักลบไดจากพันธ
กรณีของตนตามที่ปรากฎในอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในพิธีสารเกียว
โต

6.1.3 ไทยตองคํานึงถึงอํานาจและแนวทางที่กําหนดโดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี 
(COP-MOP) และกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารวาดวยกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Executive 
Eoard of the Clean Development Mechanism)
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ทั้งนี้ ไทยอาจสรางและมีบทบาทที่สําคัญในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคี (COP-MOP) ดัง
ที่กลาวไปแลว และอาจเขารวมเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหารวาดวยกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Executive Board of the Clean Development Mechanism) เพื่อผลักดันนโยบายของไทยและ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อให CDM เอื้อประโยชนตอไทยและประเทศกลุมนี้มากที่สุด เนื่องจาก 
CDM เปนเพียงวิธีการเดียวภายใตพิธีสาร ฯ ที่เปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนามีอํานาจตอรองสูง
กวาประเทศพัฒนาแลว และยังเปนวิธีการที่เนนความสมัครใจของประเทศกําลังพัฒนา เชน 
ประเทศไทยในการเลือกดําเนินโครงการกับประเทศใดก็ได จึงเปนวิธีการที่ไทยควรปรับใชเพื่อให
เกิดประโยชนกับประเทศใหมากที่สุด

6.1.4  ไทยควรไดรับความชวยเหลือทางการเงิน (funding)
ดังที่ไดกลาวไปแลว มาตรา 12 (6) เปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาไดรับความชวยเหลือ

ทางดานการเงินจากประเทศพัฒนาแลวที่ประสงคจะดําเนินโครงการ CDM รวมกัน ไทยจึงควรนํา
เงื่อนไขดังกลาวนี้มาใชเพื่อประโยชนของประเทศใหมากที่สุด

6.1.5 ไทยควรคํานึงถึงและคํานวณตนทุนสําหรับการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียน
แปลงไป (cost of adaptation)

มาตรา 12 (8) เปนความชวยเหลือดานการเงินที่เพิ่มจากมาตรา 12 (6) ซ่ึงไทยควรพิจารณา
คํานวณตนทุนสําหรับการปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป (cost of adaptation) ให
ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันการสูญเสียทางดานสิ่งแวดลอมโดยมิไดรับการชดเชย

6.2 ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร CDM แหงชาติ (Designated National Authority of CDM-
DNA)

จากการศึกษาขอกําหนดโครงสรางขององคกรซึ่งจะทําหนาที่เปนองคกร CDM แหงชาติ 
(Designated National Authority of CDM-DNA) เสนอวาควรใหรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม กระทําการในฐานะที่เปนองคกร DNA ซ่ึงทําหนาที่ในการตัด
สินใจเชิงนโยบาย เนื่องจากรัฐมนตรีฯมีฐานะผูรักษาการณตามพระราชบัญญัติฯ จึงไดรับอํานาจ
โดยตรงจากพระราชบัญญัติฯ ในการกระทําการประเมินและรับรองโครงการ CDM อยูแลว และ
ภายใตพิธีสารเกียวโตนั้นมิไดบัญญัติจํากัดรูปแบบขององคกร DNA ไววาจะตองมีรูปแบบเปนเชน
ไร การให DNA เปนผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จึงไมเปนการขัดตอพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโตแตอยางใด อีกทั้ง อํานาจของรัฐมนตรีฯนั้นมี
ลักษณะสมมาตรกับกิจกรรมในการประเมินและรับรองโครงการ CDM และ         รัฐมนตรีฯก็ยังมี
ความรับผิดชอบทั้งในเชิงการเมืองและกฎหมาย นอกจากนี้ การกําหนดให รัฐมนตรีฯทําหนาที่เปน 
DNA นั้นจะทําใหเกิดความคลองตัวและไมมีการลักล่ันในเชิงอํานาจหนาที่ที่ซอนทับกันของหนวย
งานที่เกี่ยวของตางๆ อีกดวย ในสวนงานทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินและรับรอง
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โครงการนั้น อีกทั้งเสนอใหจัดตั้งเปนทีมที่ปรึกษาที่มีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบไดทําหนา
ที่กล่ันกรองในทางเทคนิค กอนสงเรื่องใหรัฐมนตรีฯตัดสินใจรับรองโครงการ CDM

6.3 ขอเสนอเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM
จากการพิจารณาทางเลือกของกระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM ที่มี

ความสอดรับกับระบบกฎหมายภายใน พิธีสารเกียวโต เปนกระบวนการประเมินและรับรองโครง
การที่มีประสิทธิภาพและสรางแรงจูงใจแกผูเสนอโครงการ คณะผูวิจัยเห็นวากระบวนการประเมิน
และรับรองโครงการ CDM ในรูปแบบที่ 3 กลาวคือ ดําเนินการอนุมัติโครงการ CDM กอน แลว
กํากับดูแลไปจนตลอดโครงการ ทั้งนี้ โดยกระบวนการดังกลาวนั้นตองอยูภายใตกรอบของ
กฎหมายภายในในสวนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสอดคลองกับ criteria และ requirement 
ที่กําหนดตาม Kyoto Protocol และกรอบที่กําหนด กลาวคือ การพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable development) , Additionalities , การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) , 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) , ผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากโครงการ ตาม
ที่ไดกลาวรายละเอียดไวในสวนขอกําหนดโครงสรางที่จําเปนของกระบวนการประเมินและรับรอง
โครงการ CDM

6.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
 การคํานวณหา marginal cost ในการปลอยกาซเรือนกระจก ของประเทศไทย และ
ประเทศคูคา เพื่อชวยเปนบรรทัดฐานในการเจรจาเรื่องราคาในการซื้อขายเครดิต

 การศึกษากระบวนการ EIA ของการทําโครงการตางๆ ควรรวมผลกระทบของการ
ปลอยกาซเรือนกระจก จากโครงการที่สืบเนื่องจากการยายฐานการผลิตของโรงงานอุต
สาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแลวมาผลิตในประเทศกําลังพัฒนา ที่สงผลใหเกิดซาก
ขยะกากอันตราย และการปลอยกาซเรือนกระจก สูประเทศกําลังพัฒนา อาจทําใหเปน
การเรงใหประเทศกําลังพัฒนาเขาสูพันธกรณีเร็วข้ึน

 การศึกษาความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดตั้งหนวยงานปฏิบัติ
ในการตรวจสอบ (Operational Entities : OE)  เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบ
การดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาในภูมิภาคนี้ได โดยมิตองพึ่งพิงบริษัทที่ปรึกษาหรือองคกรจากประเทศพัฒนา
แลว ซ่ึงนาจะมีคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง อีกทั้งการพัฒนา OE ในความ
รวมมือลักษณะนี้ยอมจะชวยสรางและพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถของ
บุคลากรในประเทศกําลังพัฒนาไดอีกทางหนึ่งดวย
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สรุปผลการสัมมนา “กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด : ประสบการณและการเตรียมการของประเทศกําลัง
พัฒนา”   วันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ณ หองประชุมวิเทศสโมสร   กระทรวงการตางประเทศ
วิทยากรบรรยาย : Mr.Chow Kok Kee  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศมาเลเซีย
รศ.ดร.วุฒิ  หวังวัชรกุล   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท
สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดําเนินรายการ โดย   คุณกิตติ  สิงหาปด

 โครงการ CDM เปนกลไกหนึ่งในพิธีสารเกียวโต ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคัญ คือกําหนด
พันธกรณีเพิ่มเติมจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการให
ประเทศใน ANNEX I ใหสามารถปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาที่
กําหนด เปนกลไกหนึ่งที่อนุญาตใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการรวมกับประเทศกําลังพัฒนาได
เพื่อใหเกิดการลงทุนของประเทศพัฒนาแลวในประเทศกําลังพัฒนา และเกิดกิจกรรมที่มีสวนรวม
ในการปลอยกาซเรือนกระจกและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา โครงการที่เขา
ขายเปน CDM คือตองสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและไมเกิดภาระตอส่ิงแวดลอม สามารถลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก รวมทั้งบรรลุเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนา ขั้น
ตอนในการพิจารณาโครงการ CDM เร่ิมตนจากการที่ผูลงทุนที่สนใจทําโครงการ ยื่นความจํานง
และขอเสนอโครงการสงไปยัง Operational Entity (OE) เพื่อใหพิจารณาโครงการวาเปนไปตาม
เกณฑที่ตั้งไว  หากเปนตามเกณฑจะมีการสงตอไปยัง Executive Board(EB) เพื่อออกใบรับรอง
ปริมาณการลดการปลอย/กักเก็บ (Certificated Emission Reduction:CER) ใหกับโครงการนั้นๆ ซ่ึง
ภายใตการดําเนินการดังกลาวนี้ จะพบวา OE มีบทบาทสําคัญยิ่งในกระบวนการตรวจประเมินโครง
การ เพราะ EB ไมสามารถที่จะดูแลไดในทุกประเทศ โดย OE อยูในวาระประมาณ 3 ปและมีการ
ประเมิน OE อีกครั้ง คณะทํางานของ EB จะมาจากประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาในหลาย
ภูมิภาค ทําหนาที่รับรอง OE และจดทะเบียนการเปน OE

ขอคํานึงสําหรับผูลงทุนในการทําโครงการ CDM คือ จะมีคาใชจายในการเตรียมการคอน
ขางสูง และระยะเวลาที่ผานการอนุมัติพิจารณา คอนขางนาน รวมทั้งควรทําการศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง  จากประสบการณของประเทศมาเลเซียในการทํา
โครงการ CDM ซ่ึงไดมีการใหสัตยาบัณพิธีสารเกียวโตในป 2002 นั้นประเทศมาเลเซียมีการเตรียม
การคือ การจัดตั้งหนวยงานที่เปนองคกรภาครัฐสําหรับควบคุมดูแลโครงการ CDM โดยเฉพาะ อาทิ
เชน การจัดตั้งองคการระดับชาติ ที่ดูแลโครงการ  CDM โดยมีคณะกรรมการ ซ่ึงเปนตัวแทนหนวย
งานภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมเปนคณะกรรมการ มีการจัดตั้งกรรมการผูเชี่ยว
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ชาญในดานปาไมและพลังงานคอยดูแลใหคําปรึกษา และพิจารณาโครงการ สาเหตุที่ตองมีการจัด
ตั้งคณะกรรมการทั้งหลายเหลานี้ เพื่อดูแลและใหคําปรึกษาแกนักลงทุนในในประเทศ เพราะโครง
การ CDM มักมีปญหาเรื่องของการตีความทําความเขาใจ ในหลักการขอบังคับตางๆ อีกทั้งคาใชจาย
ในการลงทุนทําโครงการ CDM คอนขางสูง สําหรับโครงการที่ประเทศมาเลเซียใหความสําคัญเปน
อันดับตน จะเปนไปตามนโยบายของประเทศ ที่เนนเรื่องพลังงาน และตองการ technology transfer 
คือโครงการดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (energy efficiency) และการใชพลังงานหมุน
เวียน (renewable energy) สําหรับโครงการดานปาไม(sink) จะจัดใหเปนโครงการที่นาจะเก็บไวทํา
เอง และจัดเปน low priority area เนื่องจากเล็งเห็นวาจะไมได technology transfer ใหมๆ ในดานนี้

ดานทาทีและการเตรียมการของประเทศไทยตอการดําเนินการ  ประเทศไทย ไดให
สัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2002 ซ่ึงในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการเตรียมการ
คือการจัดตั้งคณะทํางานตางๆ เพื่อทําหนาที่ดูแลโครงการ CDM ในดานตางๆ คลายคลึงกับประเทศ
มาเลเซีย เชน การจัดตั้งองคกรระดับชาติสําหรับกําหนดนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวของ และพิจารณา
กล่ันกรองขอเสนอโครงการ การมีที่ปรึกษาทางดานเทคนิคที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคัดเลือก
โครงการ อีกทั้งรัฐบาลไดมีนโยบายในการใหทุกหนวยงานราชการชวยกันลดสภาวะที่จะทําใหเกิด
การสะสมของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ สําหรับโครงการที่จัดเปนโครงการที่ใหความ
สําคัญเปนลําดับตนๆ คือโครงการในสวนของภาคพลังงาน ซ่ึงเนนการใชพลังงานหมุนเวียน 
(renewable energy) โดยเกณฑคัดเลือกไดพิจารณาจากยุทธศาสตรพลังงานและตองเขากับหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับโครงการดาน sink ยังไมสามารถระบุไดชัดเจน เนื่องจากยังขาดความชัด
เจนในการเจรจาซึ่งตองรอผลจากการประชุม COP 9 ที่ประเทศอิตาลี

แตอยางไรก็ตามมีมุมมองที่นาสนใจ คือ แนวคิดที่วา CDM ไมใชกลไกหลักที่จะไดการลง
ทุนเพิ่มเติมจากตางประเทศมากมายนัก อีกทั้งในการทําโครงการ CDM นั้นมีปจจัยหลักคือแนวทาง
การเจรจาตอรองในเวทีระดับโลกเพื่อใหไดผลประโยชนมากที่สุด และความไมแนนอนในการที่จะ
เกิดโครงการ CDM ขึ้น เนื่องจากพิธีสารเกียวโตยังไมสามารถดําเนินการใหมีผลบังคับใชได จาก
ความไมแนนอนดังกลาวทําใหยังขาดความชัดเจนตางๆ ทั้งในเรื่องของเปาหมาย ฐานการคิดตางๆ
อาทิเชน baseline, technology transfer และการทําความเขาใจในปรัชญาและการประสานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชน

สรุปการสัมมนา เร่ือง “จับกระแสการประชุมอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ(COP 9)” วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
ณ หองประชมุชัน้ 4  อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูบรรยาย : คุณวรรณา  ธนัญชัยวัฒนา ผูจัดการโครงการการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และ
คุณมานพ  เมฆประยูรทอง  รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

ประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณในการเขารวมแกปญหาภาวะเรือนกระจกรวมกับประชา
คมโลก โดยมีการใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต โดยวัตถุประสงคที่ประเทศไทยรวมลงนามในพิธี
สารนี้ เพื่อตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาโลกรอน รวมกับประเทศทั่วโลก เพราะภาวะโลก
รอนมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั่วโลก  การสัมมนาในครั้งนี้ไดมุงเนนผลการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 9 หรือ COP 9 ไดจัดขึ้นใน
ระหวางวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี   ซ่ึงผลของการประชุมพบ
วาหลักเกณฑทางดานเทคนิคไดมีการตกลงเปนที่เรียบรอย

พิธีสารเกียวโตเปนนุสัญญาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจในทุกภาคสวน โดยวัตถุประสงค
หลักของอนุสัญญาในพิธีสารเกียวโตคือ รักษาเสถียรภาพของระดับความเขมขนของกาซเรือน
กระจกไมใหเกินกวาป ค.ศ.1990 ปจจุบัน(ค.ศ.2004)มี 113 ประเทศที่ใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต 
โดยมีเงื่อนไขเพื่อใหพิธีสารนี้มีผลบังคับใชคือ จะตองมีประเทศภาคีอนุสัญญาใหสัตยาบันไมนอย
กวา 55 ประเทศ และตองมีปริมาณปลอยกาซเรือนกระจกไมนอยกวา 55 เปอรเซ็นตของปริมาณ
ปลอยกาซทั้งหมดในป ค.ศ. 1990 สําหรับทาทีของประเทศตางๆ ตอพิธีสารเกียวโต พบวา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีแนวโนมที่จะไมเขารวมพิธีสารเกียวโต ทําใหมีการมุงเปาหมายไปที่ประเทศรัสเซีย 
แตประเทศรัสเซียยังดูทาทีและคํานึงถึงผลประโยชนที่ประเทศตนจะไดรับ ทําใหระยะเวลาในการที่
พิธีสารเกียวโตจะมีผลบังคับใชเกิดความลาชา และความไมแนนอนในความเปนไปไดตอพิธีสาร
เกียวโต  ซ่ึงตองรอผลสรุปการเลือกตั้งที่จะมีมาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซีย สวน
ประเทศในกลุม EU เปนกลุมประเทศที่มีความพยายามผลักดันใหพิธีสารนี้มีผลบังคับใช

   ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 9 หรือ COP 9 จะพบวากรอบการตัดสินใจตางๆ จะเกิดภายใตการประชุมของภาคีอนุสัญญา 
ซ่ึงมีโครงสรางขององคกรยอยตางๆ คือ Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 
(SBSTA) ที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี Subsidiary Body for 
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Implementation (SBI) ทําหนาที่ พิจารณาเรื่องการเงิน และตรวจสอบรายงานของกลุม ANNEX I 
และ ANNEX II นอกจากนั้นยังมีหนวยงานกองทุนสิ่งแวดลอมโลก หรือ GEF (Global 
Environment Facility) เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินของอนุสัญญา รวมทั้งมีการจัด
ตั้งกองทุนตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือในดานตางๆ แกประเทศกําลังพัฒนา

นอกจากนั้นยังมีประเด็นตางๆ ไดแก เกิดความกังขาในสวนของประเทศที่พัฒนาแลว ไม
แนใจวาถึงผลการศึกษาเรื่องผลกระทบเรื่องโลกรอนจะมีความเปนไปไดจริง  ดังนั้นจึงมีการทํา
Precautionary Principle มีจุดประสงคเพื่อปองกันประเด็นการไมมีขอพิสูจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเชิงวิทยาศาสตรที่ชัดเจน อาจสงผลใหเกิดการละเลยไมทําการปองกันปญหาได จึงจัด
ตั้งแนวทาง Precautionary Principle เพื่อเปนการเตรียมการแกมนุษยรุนตอไปในอนาคต

ประเด็นการใหการรับผิดชอบรวมกันแตไมเทากัน(The principle of the common but 
differentiated responsibility) เนื่องจากภาวะโลกรอนเปนภาพที่มองวาผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันไมใชการกระทํา ณ ปจจุบัน ดังนั้นคนที่เปนผูนําควรเปนผูใชทรัพยากรมาก ซ่ึงคือประเทศ
พัฒนาแลวที่ตองแสดงบทบาทในการเปนผูนําในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน

สวนของประเทศไทยสําหรับประเด็นเรื่อง sink มีแนวคิดวาควรมีการยับยั้ง เนื่องจากใน
การประชุม COP 9 ยังขาดกฎเกณฑและกระบวนการที่ชัดเจน ควรมีการศึกษาถึงหาความเหมาะสม
สําหรับประเทศ และควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับโครงการ CDM ในอนาคต ถึงแมวาโครงการ
อาจไมเกิดแตอยางไรก็ตามมีแนวคิดวาตองมีโครงการในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอยางแนนอน

สรุปการจัดสัมมนา “Prospect for CDM in Thailand : The International Cooperation”
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วันที่ 25 มีนาคม 2547 ณ กระทรวงการตางประเทศ
วิทยากรบรรยาย:  Mr.Karsten Gasseholm, Counsellor for Development and Environmental Affairs
Section, Royal Danish Embassy in Bangkok,
Mr.Rainer Hinrixhs Rahlwes, Director-General, Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety,
Mr.Bernhard Sander ,Vice President of KFW Carbon Fund, Germany
นักวิจัย: ดร.คุณหญิงสุธาวัลย  เสถียรไทย, ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ, ดร.ปารีณา ศรีวนิชย
ผูดําเนินรายการ : ดร.จักก  แสงชัย

 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดเปนสองสวน ในสวนแรกประกอบดวยประเด็น
เกี่ยวกับขอสรุปจากการนําเสนอของผูเชี่ยวชาญจากประเทศเดนมารก และเยอรมนี และสวนที่สอง
คือการนําเสนอผลการวิจัยในสวนของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
คือ

สวนท่ีหนึ่ง   ประเด็นของประเทศเดนมารก และเยอรมนี สามารถสรุปไดดังนี้ คือ

ประเทศเดนมารก มีความสัมพันธกับประเทศไทยมานานกวา 400 ป ทั้งในความสัมพันธ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และในดานการใหแลกเปลี่ยนและชวยเหลือดานความรู การวิจัย
และการศึกษาตางๆ ตอหนวยงานภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน

นโยบายดาน CDM ของประเทศไทยและเดนมารกมีความสอดคลองกัน เนื่องจากทั้งสอง
ประเทศมีนโยบายที่มุงใหความสําคัญของนโยบายดานการใชพลังงานอยางยั่งยืน สําหรับประเทศ
เดนมารก ไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโตรวมกับประเทศในกลุม EU ทําใหมีพันธกรณีในการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก

สําหรับแนวทางการทําโครงการ CDM ในประเทศไทยนั้น ประเทศเดนมารก ไดมีความสน
ใจที่จะรวมกับนักลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย โดยการใหการสนับสนุนและความชวยเหลือใน
โครงการที่จะเขาขาย CDM แตปญหาที่พบ คือ ประเทศไทยยังไมมีการจัดตั้งองคกร และมีหลัก
เกณฑ กระบวนการที่ชัดเจนในเรื่องของ CDM ทําใหหลายโครงการในประเทศไทยไมสามารถผาน
การอนุมัติใหเปนโครงการ CDM ได

สําหรับผลประโยชนที่ประเทศเดนมารกตองการจากการทําโครงการ CDM คือการตองการ
ไดเครดิตเพื่อนําไปลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เปนพันธกรณีในสวนประเทศของตน
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ประเทศเยอรมนี มีแนวคิดวากลไกตลาดเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งในโครงการ CDM ที่
จะสงผลใหการลดปริมาณกาซเรือนกระจกประสบตามเปาหมายได  ซ่ึงประเทศเยอรมนีมีพันธกรณี
ในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกเชนเดียวกับประเทศเดนมารก โดยประเทศเยอรมนี มียุทธศาสตร
สําคัญเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือมีการใชมาตรการจูงใจและบังคับใหประชาชนในประเทศ
ประหยัดพลังงาน การสงเสริมกิจกรรมทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงาน การ
ใชพลังงานทดแทนในโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา การเก็บภาษีส่ิงแวดลอม  แตจากความ
พยายามดังกลาวพบวาไมสามารถประสบผลในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย จึง
เล็งเห็นวากลไก CDM เปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย ดังนั้นจึงมีความ
พยายามที่จะผลักดันใหโครงการ CDM เกิดขึ้น และมีการทําความรวมมือและชักจูงใหประเทศ
ตางๆ เขารวมโครงการ สําหรับความสัมพันธที่มีกับประเทศไทย นั้นมีแนวคิดวาควรมีการทํา MOU 
รวมกันระหวางรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

โดยประเทศเยอรมนี มีโครงสรางองคกรที่ดูแลเรื่อง CDM โดยเฉพาะ และมีการจัดตั้ง 
DNA  และหนวยงานตางๆ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษากับผูตองการลงทุน และมีกระทรวงการตาง
ประเทศเปนเครือขายในการประสานงานกับตางประเทศ นอกจากนั้นยังมีหนวยงานคือ KFW 
Carbon Fund ทําหนาที่เปนตัวกลางติดตอซ้ือขายคารบอนเครดิต  และเปนที่ปรึกษาดานการเงิน 
จากการที่มีองคกรเหลานี้จะสงผลใหการทําโครงการ CDM มีความโปรงใส และมีเกณฑ ขอเสนอ 
แนวทางที่ชัดเจน

สวนที่สอง สรุปผลในสวนของการนําเสนอผลการวิจัยในสวนของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม มีดังนี้

เสนอวา DNA ควรเปนคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากเปนผูรักษาการณภายใตพระราชบัญญัติวาดวยส่ิงแวดลอม เปนผูมีอํานาจในการบังคับใช
กฎหมาย และรูปแบบของกระบวนการในการประเมินและรับรองคุณภาพในกระบวนการในการ
ขออนุมัติโครงการ CDM ในประเทศไทย ควรเปนกระบวนการที่ทําไปควบคูกัน อยูในกระบวน
การและวิธีปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการตรวจสอบ ความโปรงใสของระบบราชการ

แนวทางการพิจารณาโครงการภายในประเทศ มีโครงสรางดังนี้ คือ มีคณะกรรมการ 
climate change เปนกรรมการสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการ CDM ที่ทําหนาที่ดูแลและรับผิด
ชอบในแงนโยบาย และมีสํานักงาน คือ CDM office ทําหนาที่ดูแลกล่ันกรอง ขอเสนอโครงการ 
CDM ทุกโครงการ โดยจะมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําหนาที่พิจารณา หากผานการ
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พิจารณาจะมีการออกใบรับรองหรือ letter of approval จากรัฐบาลไทยสงไปยัง CDM Executive 
Board

 สําหรับเกณฑในการพิจารณาโครงการ CDM ประกอบดวย 7 ประการ คือ 1)ศักยภาพของ
โครงการ มีการพิจารณาโครงการโดยมีpriority ไดแกกลุมที่เปนประสิทธิภาพพลังงาน ภาคอุตสาห
กรรม ภาคขนสง กลุมพลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟา และกลุมการ
ผลิตพลังงานจากขยะ ภาคการจัดการของเสีย สวนกลุมที่ไดรับ priority ต่ํา เปนโครงการประเภทปา
ไมหรือ  2)Additionallity  พิจารณาในดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 3)การพัฒนาอยางยั่งยืน 
4)การวิเคราะหโครงการ ซ่ึงตองมีการศึกษาเบื้องตนในเรื่องของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุข
ภาพอนามัย 5) การใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส 6)มีการถายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงควรเปนเทคโนโลยีในระดับที่ใหความรูนอกเหนือจากการ
ใชเพียงอยางเดียวและ 7)ศักยภาพหรือความสามารถของผูเสนอโครงการ จึงควรมีผูเชี่ยวชาญเขามา
ใหความรูและบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงการสนับสนุนดูแลโครงการใหไดประสิทธิภาพควรมีการ
สนับสนุนในดานคาใชจายตางๆ โดยมีการนําเสนอวาโครงการที่เสนอเขาทําโครงการ CDM ตองมี
การจายคา administrative fee 5 เปอรเซ็นต จาก total cost เพื่อใชในการสนับสนุนเกณฑนี้

ซ่ึงจากการนําเสนอหลักเกณฑ พบวามีแนวคิดที่สามารถนําไปใชในการกําหนดหลักเกณฑ
ใหเกิดประโยชนคือ

1.เกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรมีการขยายใหเปนรูปธรรมมากขึ้น และควรเพิ่มรายละเอียด
ซ่ึงนาจะนําผลการศึกษาตางๆ เขามาเปนสวนชวยในการกําหนดเกณฑ

2.การให low priority สําหรับโครงการ sink ควรมีการระบุเหตุผลใหชัดเจน ทั้งนี้เพราะปา
ไมจัดไดวาเขาหลักเกณฑในการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางครบถวนทั้งในดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามมีขอเสนอถึงสาเหตุที่จัดใหเปน low priority เนื่องจากประเทศไทย
สามารถทําไดเอง เพราะมีตนทุนต่ํา และมีความละเอียดออนในประเด็นของสิทธิความเปนเจาของ

3.โครงการ CDM ควรใชประโยชนสําหรับโครงการที่มีปญหาตอผลกระทบในดานสุข
ภาพและสิ่งแวดลอมของประเทศ เชน โครงการโรงไฟฟาแมเมาะ ที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพและมล
ภาวะทางอากาศ
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สรุปการเสวนาโตะกลม “ขอเสนอแนวทางและเกณฑการพิจารณาโครงการ CDM”
วันที่ 22 เมษายน 2547 ณ หองประชุมสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยาย : ดร.คุณหญิงสุธาวัลย  เสถียรไทย, รศ.สุธรรม อยูในธรรม,
ผศ.ดร.โสภารัตน  จารุสมบัติ,   ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย
ผูดําเนินรายการ : ดร.จักก  แสงชัย

การจัดเสวนาโตะกลมในครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลการวิจัย ของทีมนักวิจัยในสวนของ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการจัดเสวนาไดแบงกลุมของผูเขารวม
เสวนาดังนี้  คือสวนแรก(ภาคเชา) เปนการนําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานภาครัฐ และสวนที่สอง
(ภาคบาย) เปนการนําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานภาคเอกชน

โครงการ CDM เปนกลไกที่เกิดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร สําหรับแนวคิดในการทําโครง
การ CDM มีขอสังเกตคือการทําโครงการ CDM ควรทราบขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการ CDM ทั้งใน
สวนของประเทศและตางประเทศที่จะเขามาลงทุน และควรจัดลําดับความสําคัญ (priority) ของ
โครงการ และการคัดเลือกโครงการที่จะเปนโครงการ CDM ส่ิงที่ตองคํานึงถึงการทําโครงการ 
CDM ของประเทศไทย คือการไดเทคโนโลยีและการลงทุนที่คุมคา สําหรับโครงการที่นําเสนอเปน 
priority คือ กลุมที่เปนประสิทธิภาพพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง กลุมพลังงานหมุนเวียน
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตไฟฟา และกลุมการผลิตพลังงานจากขยะ ภาคการจัดการของ
เสีย สวนกลุมที่ไดรับ priority ต่ํา เปนโครงการประเภทปาไมหรือ sink เพราะมีความเสี่ยงคอนขาง
สูง ประเทศไทยสามารถทําเองไดไมจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีจากขางนอก

ขอเสนอโครงสราง CDM ของประเทศไทยประกอบดวย หนวยปฎิบัติที่ไดรับการแตงตั้ง
หรือ DNA (Designated Operational Entity) ซ่ึงเสนอวาควรเปนคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ     ส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนผูรักษาการณภายใตพระราชบัญญัติวาดวยส่ิง
แวดลอม เปนผูมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย และรูปแบบของกระบวนการในการประเมินและ
รับรองคุณภาพในกระบวนการในการขออนุมัติโครงการ CDM ในประเทศไทย ควรเปนกระบวน
การที่ทําไปควบคูกัน อยูในกระบวนการและวิธีปฏิบัติเดียวกัน เพื่อการตรวจสอบ ความโปรงใส
ของระบบราชการ

แนวทางการพิจารณาโครงการภายในประเทศ มีโครงสรางดังนี้ คือ มีคณะกรรมการ 
climate change เปนกรรมการสูงสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการ CDM ที่ทําหนาที่ดูแลและรับผิด
ชอบในแงนโยบาย และมีสํานักงาน คือ CDM office ทําหนาที่ดูแลกล่ันกรอง ขอเสนอโครงการ 



149

CDM ทุกโครงการ โดยจะมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําหนาที่พิจารณา หากผานการ
พิจารณาจะมีการออกใบรับรองหรือ letter of approval จากรัฐบาลไทยสงไปยัง CDM Executive 
Board

การนําเสนอขอเสนอโครงการ นอกจากจะมีรายละเอียดพื้นฐานตางๆ แลว ควรจะมีการ
เสนอถึงแหลงเงินทุนวามาจากแหลงใด ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงคหลักคือตองการใหเงินที่
สนับสนุนเปน financial additionality  เพื่อใหประเทศไดรับประโยชนสูงสุด

สําหรับขอเสนอ เกณฑในการพิจารณาโครงการ CDM ประกอบดวย 7 ประการ คือ 1)ศักย
ภาพของโครงการ มีการพิจารณาโครงการโดยใช priority ตามที่กําหนดไว 2) Additionallity  
พิจารณาในดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาอยางยั่งยืน 4) การวิเคราะหโครงการ 
ซ่ึงตองมีการศึกษาเบื้องตนในเรื่องของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย 5) การใหผูมี
สวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส 6) มีการถาย
ทอดเทคโนโลยี ซ่ึงควรเปนเทคโนโลยีในระดับที่ใหความรูนอกเหนือจากการใชเพียงอยางเดียว
และ 7) ศักยภาพหรือความสามารถของผูเสนอโครงการ จึงควรมีผูเชี่ยวชาญเขามาใหความรูและ
บริหารจัดการโครงการ ซ่ึงการสนับสนุนดูแลโครงการใหไดประสิทธิภาพควรมีการสนับสนุนใน
ดานคาใชจายตางๆ โดยมีการนําเสนอวาโครงการที่เสนอเขาทําโครงการ CDM ตองมีการจายคา 
administrative fee 5 เปอรเซ็นต จาก total cost เพื่อใชในการสนับสนุนคาใชจายตางๆ สําหรับการ
ดําเนินงานของรัฐหรือองคกรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับ CDM

มุมมองในสวนของภาครัฐตอ ขอเสนอ แนวทาง และเกณฑการพิจารณาโครงการ CDM  มี
การนําเสนอวา

1.ควรมีการจัดตั้งโครงการนํารองในเรื่องของ CDM ขึ้นมา เพื่อเปนการทดลอง และใหเกิด
กระบวนการเรียนรู

2.การกําหนดเกณฑเกี่ยวกับ technology transfer ควรชัดเจน เชน ควรเปน  technology 
design และไดรับประโยชนจากการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

มุมมองในสวนของภาคเอกชน ตอ ขอเสนอ แนวทาง และเกณฑการพิจารณาโครงการ 
CDM มีประเด็นหลักที่สรุปไดดังนี้ คือ

1.การให priority ตอโครงการ พบวามีหลายโครงการควรทําเปนโครงการ CDM ไดแตถูก
จัดใหเปน low priority  ทั้งที่วัตถุประสงคของการทําโครงการ CDM เพื่อที่จะลดปริมาณกาซเรือน
กระจก ซ่ึงประเด็นนี้มีการนําเสนอวาการทําโครงการ CDM ควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียใน
ระดับประเทศ ควรมีการชั่งน้ําหนักถึงผลประโยชนที่ตนไดรับกับสิ่งที่ประเทศจะตองเขาไปมีขอผูก
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พัน เพราะหากทุกโครงการเขาขายการทําโครงการ CDM จะสงผลใหประเทศเขาสูพันธกรณีไดเร็ว
ขึ้นภายในอนาคต ที่ตองมีภาระผูกพันในการลดภาวะเรือนกระจก

2. การคิดคา administrative fee ที่ควรมีแนวทางและหลักเกณฑออกมาใหชัดเจน ทั้งนี้เนื่อง
จากภาคเอกชนมีมุมมองวาเปนการเก็บที่มีคาใชจายคอนขางสูง และตองการทราบถึงการใช
ประโยชนจากการเก็บ fee ดังกลาว

3. ขอบเขตในการคิดเรื่องของ technology transfer ควรเปนอยางไร เพราะมีหลายโครงการ
ที่อาจไมตองมี technology transfer เนื่องจากสามารถคิดคนเองไดในคนไทย
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สรุปการสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการดําเนินโครงการ
CDM”
วันพุธที่  7  กรกฎาคม  2547    ณ  หองแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด
วิทยากรบรรยาย: คุณประพัฒน ปญญาชาติรักษ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
นักวิจัย: ดร.คุณหญิงสุธาวัลย  เสถียรไทย, ผศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ, ดร.ปารีณา ศรีวนิชย, ดร.จักก
แสงชัย
ผูดําเนินรายการ :รศ.ดร.สิตานนท  เจษฎาพิพัฒน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ แบงไดเปนสองสวน สวนแรกคือการบรรยายในหัวขอเร่ืองดาน
แนวนโยบายของคุณประพัฒน ปญญาชาติรักษ และการบรรยายในภาคสวนดานพลังงานที่คาดวา
จะเปนโครงการอันดับแรกที่ควรทําโครงการ CDM  สวนที่สอง เปนการนําเสนอผลการวิจัยโครง
การ “การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตรประเทศไทยในการดําเนินโครงการ CDM ตอ
สาธารณชน เพื่อตองการขอเสนอแนะ สําหรับใชในการประกอบการจัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณตอไป

สรุป การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวนโยบายเกี่ยวกับ CDM ของประเทศไทย ประสบการณของรฐ
มนตรีในชวงป พ.ศ. 2545-2547” โดย คุณประพัฒน ปญญาชาติรักษ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเจรจาในเวทีระดับโลก เปนการเจรจาที่ซับซอนและมีเงื่อนไขมาก เนื่องจากแตละ
ประเทศตองการนําผลประโยชนกลับสูประเทศของตนใหมากที่สุด โดยประเทศที่พัฒนาแลวซ่ึงเคย
ไดรับประโยชน ยังคงพยายามแสวงหาและคงไวซ่ึงการมีอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ตอไป

จากประสบการณในการเจรจาในเวทีระดับโลก  ส่ิงแวดลอมเปนเวทีที่มีการเจรจาคอนขาง
ซับซอน  เหตุผลที่พิธีสารเกียวโตยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน
ระหวางประเทศที่พัฒนาแลว ในประเด็นที่ขอไดเปรียบและเสียเปรียบ เชน กรณีของประเทศรัสเซีย
ไม ratify พิธีสารเกียวโต เนื่องจากการรอผลประโยชนสูงสุดกลับสูประเทศ

นโยบายจากประสบการณที่เปนรัฐมนตรีฯ  เนนนโยบายการเปนกระทรวงแหงความรู การ
ตัดสินใจตางๆ ตองมีขอมูลทางวิชาการมาประกอบ มีการตั้งระบบในการตรวจสอบ สําหรับ CDM
DNA ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ แตยังไมมีการปฏิบัติหนาที่นั้น
เนื่องจาก CDM เปนการเจรจาระหวางประเทศ เกิดปญหาวาผูที่รูรายละเอียดเปนการรูเพียงดาน
เทคนิค แตในการเจรจาขึ้นอยูกับการตัดสินใจระหวางประเทศที่ตองรูเทาทันในทุกเรื่อง
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จากสมัยที่เปนรัฐมนตรีนั้นไดมีหลายประเทศสนใจเขารวมทําโครงการ CDM แตยังไมได
ตกลงทั้งนี้เนื่องจากคารบอนเครดิตมีราคาต่ํา ซ่ึงหากจะทํา CDM เห็นควรวาจะเก็บไวทําเองจะดีกวา
อีกทั้งการทําโครงการ CDM ไมสมควรที่จะเรงดําเนินการ ควรมีการพิจารณาอยางไถถวนกอนตัด
สินใจ และประเทศไทยควรมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการสรางภาพพจนแกตาง
ประเทศ

สรุป มุมมองและความคิดเห็นจากภาคพลังงาน โดย ศ.ดร.สุนทร  บุญญาธิการภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 การทํา CDM ควรมีการทํา  baseline สําหรับประเทศไทย โดยไดมีตัวอยางบาน CDM คือ
เปนบานที่ประหยัดพลังงาน ใชพลังงานจากแสงอาทิตย ลม สําหรับการใชพลังงานภายในบานจะ
พยายามใชทุกสวนไมใหเกิดของเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนํามาใชซํ้า และรีไซเคิลกลับมา
ใชเปนพลังงานสําหรับบานได

สรุปในสวนของงานวิจัย

 ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัยโครงการ CDM มี 5 ประการคือ
1.กลไก CDM เปนการลดแรงจูงใจใหกับประเทศ Non ANNEX I ในการลดปริมาณกาซเรือน
กระจก เพราะเกรงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในการเจรจา
2.หากประเทศ Non ANNEX I รีบทําการลดปริมาณกาซเรือนกระจก อาจสงผลให อาจเรงนํา
ประเทศเขาสูการมีพันธกรณีไดในอนาคต และจะถูกจัดกลุมวาเปนประเทศที่พัฒนาแลว
3.ควรใชเครื่องมือ Carbon tax สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อนํา tax นั้นมาตั้งกองทุนสนับสนุน 
Non ANNEX I ที่มีตนทุนในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหทําการแกไขปญหานี้
4.ในกระบวนการทํา EIA ควรพิจารณาเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจกดวยหรือไม เนื่องจาก
ปจจุบันอุตสาหกรรมตางๆ จากตางประเทศ ไดยายฐานการผลิตมาสูประเทศที่กําลังพัฒนา โดยอุต
สาหกรรมเหลานั้นเปนอุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูประเทศที่ตนเองมาตั้งฐานการผลิต
5.แนวทางการเลือกโครงการที่เปน prioity ไดแกโครงการดานพลังงาน กลุมการผลิตพลังงานจาก
ขยะ เขาขายเรื่องของ sustainable development สวน low priority คือ sink เพราะไมไดเทคโนโลยี
ใหมๆ
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  นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตางประเทศ มุงเนนที่ประเทศที่พัฒนา
แลว แบงออกเปนสองสวน คือ

สวนท่ีหนึ่ง  ประเทศที่เปนสมาชิกพิธีสารเกียวโต
 มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหพิธีสารมีผลบังคับใชก็คือ สหภาพยุโรปและประเทศ

สมาชิก  หลักการสําคัญคือเปนเรื่องของ Polluter Pay Principle และเรื่องของ Precaution Principle
เนนเรื่องของการคํานึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ การพิจารณาถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใน
การจัดทํานโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม พันธกรณีของ EU ที่มีตอพิธีสารเกียวโตมีรอยละ 8  โดย
สมาชิกตกลงที่จะแบงปนภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับที่ตางกัน

ประเด็นที่สําคัญของ EU คือ EU Emission Trading Scheme  มีหลักการกลาวถึงสิทธิใน
การปลอยกาซเรือนกระจกเหมือนเปนสินคาชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ คุมทุนมาก
ที่สุด  ขณะเดียวกัน  EU กําลังพิจารณา การเชื่อมโยง EU Emission Trading Scheme เขากับพิธีสาร
เกียวโต คือตัว JI Joint Implementation เขากับ CDM เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนคารบอนเครดิต ซ้ือ
ขายกันได ขามระบบทั้งสองอันนี้

สวนท่ีสอง ประเทศที่พัฒนาแลวที่ไมไดเปนสมาชิกพิธีสารเกียวโต ที่สําคัญคือ สหรัฐฯ
กับออสเตรเลีย   จากเหตุผลในเรื่องผลเสียตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และทําใหประเทศ
ที่พัฒนาแลวคือสหรัฐฯ และออสเตรเลียเปนผูเสียเปรียบ และเชื่อวากระบวนการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกตองทําอยางคอยเปนคอยไป   

แนวทางการดําเนินการหลัก สหรัฐเนนเรื่องการพัฒนาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เร่ืองของการหาความแนนอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เร่ืองของการใหงบประมาณ
สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ  สวนออสเตรเลียประกาศนโยบายใหมหลัง
จากวาจะไมใหสัตยาบันพืธีสารเกียวโตเรียกวา Forwards Strategy on Climate Change เปนยุทธ
ศาสตรในระยะยาวเนนเรื่องของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเหมือนของสหรัฐ และมีการออก
กฎหมายโครงการความรวมมือกับภาคเอกชนในเรื่องของการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ทาทีของประเทศตาง ๆ ในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสมีทั้งหมด 5 กลุม
1. สหภาพยุโรป (EU)  เปนกลุมสําคัญที่ผลักดันใหมีความตกลงระหวางประเทศในการแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เนื่องจากประเทศสมาชิก  EU  หลายประเทศใหความสําคัญกับ
ประเด็นสิ่งแวดลอมและมีนโยบายที่เขมแข็ง
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2 สหรัฐฯ   มีความลังเลใจที่จะเขารวมในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโลกมาโดยตลอด เนื่องจากกระแสตอตานภายในสหรัฐฯ จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
3 ญ่ีปุนและประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืนๆ  ตองการใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยญ่ีปุนเปนหนึ่งในประเทศที่มีการดําเนินมาตรการ
ดานพลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4 ประเทศในชวงเศรษฐกิจเปลี่ยน ไมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ในการเจรจาเพื่อแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจจากการเปนประเทศที่มีการใช
พลังงานอยางมากทําใหการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศเหลานี้ลดลง ซ่ึงทําใหประเทศเหลา
นี้สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคของ UNFCCC ไดงายขึ้น

รัสเซียเปนประเทศขนาดใหญที่มีการใชทรัพยากรมาก  โดยที่รัสเซียปลอยกาซเรือนกระจก
มากถึงรอยละ 17  การเขารวมของรัสเซียจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหพิธีสารฯ มีผลบังคับ ใน
ขณะนี้จึงขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองที่จะใหผลประโยชนตอบแทนที่พึงพอใจแกรัสเซียจนทําใหรัส
เซียใหสัตยาบันพิธีสารฯ ในที่สุด
5. ประเทศกําลังพัฒนา  รวมกันเปนกลุมเรียกวา กลุม G-77+China  มีผลประโยชนและทาทีความ
สนใจตอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน โดยกลุมประเทศกําลังพัฒนาอาจ
แบงออกเปน 3 กลุมยอย ดังนี้

1) กลุมประเทศเกาะขนาดเล็ก
2) กลุมประเทศผูสงออกน้ํามันปโตรเลียม (OPEC)
3) ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ   จุดยืนโดยรวมของกลุมประเทศกําลังพัฒนาอยูที่

ความรับผิดชอบของประเทศที่พัฒนาแลวตอการสรางปญหาสิ่งแวดลอมของโลก การจะใหประเทศ
กําลังพัฒนาดําเนินการหรือมีพันธกรณีใดๆ จะตองขึ้นอยูกับการใหการสนับสนุนทรัพยากรทางการ
เงินและการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนสําคัญ

ขอเสนอและแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ในประเทศไทย

 โครงสรางของ CDM ในระดับกฎหมายระหวางประเทศ มีโครงสรางที่ตองปฏิบัติ คือ 
โครงสรางแรก เร่ืองการประเมินผลและการยอมรับอนุมัติ การประเมินผลปรากฎและมีรายละเอียด
ใน Kyoto Protocol สวนเรื่องการอนุมัติเปนเรื่องการใชอํานาจรัฐ ซ่ึงมีความสําคัญ เพราะมีความผูก
พันตั้งแตปจจุบันถึงอนาคต โครงสรางที่สอง โครงสรางความสัมพันธ สําคัญในเรื่องมาตรฐานการ
อนุมัติในระหวางประเทศ โครงสรางสุดทาย คือการเจรจาในเชิงการคา ทางดานพาณิชย ประเทศ
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ไทยขาดมาตรฐานและกลไกการพิจารณาผลประโยชนตอบแทน เนื่องจากการดําเนินการเปนไป
ตามระบบราชการ

 ดังนั้นจึงตองมีการสรางองคกร กระบวนการที่เหมาะสมในการรับพันธกรณีระหวาง
ประเทศ  โดยองคกรไดแตงตั้งขึ้นในปจจุบัน คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
คณะกรรมการวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC และคณะกรรมการกํากับกลไก
การพัฒนาที่สะอาด โดยองคกรเหลานี้มีการจัดตั้งขึ้นในเชิงกฎหมาย  แตยังมีปญหาในแงสถานะ
องคกรทางกฎหมาย เพราะกฎหมายสิ่งแวดลอมไมครอบคลุมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ และการรปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมที่สามารถเปนตัวแทนในระดับประเทศ

 ขอขัดของสําคัญคือกระบวนการ CDM หรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  มี
กระบวนการที่เนนการตัดสินใจในเชิงการเมืองมากกวาเทคนิค หรือเชิงนโยบาย ซ่ึงระบุตาม
กฎหมาย เพราะฉะนั้น เร่ือง UNFCCC CDM  ออกจากโครงสรางเหลานี้ไมได   

 สามารถสรุปไดดังนี้ คือ องคกร CDM แหงชาติ (Designated National Authority of CDM-
DNA)

 1. องคกร CDM แหงชาติ (Designated National Authority of CDM-DNA) เสนอใหรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทําการในฐานะที่เปนองคกร DNA ซ่ึงทําหนาที่
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย   นอกจากนี้ การกําหนดให รัฐมนตรีฯทําหนาเปน DNA นั้นจะทําให
เกิดความคลองตัวและไมมีการลักล่ันในเชิงอํานาจหนาที่ที่ซอนทับกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆอีกดวย

งานทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินและรับรองโครงการนั้น  เสนอใหจัดตั้งเปน
ทีมที่ปรึกษาที่มีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบไดทําหนาที่กล่ันกรองในทางเทคนิค กอนสง
เร่ืองใหรัฐมนตรีฯตัดสินใจรับรองโครงการ CDM
  2.กระบวนการในการประเมินและรับรองโครงการ CDM คือดําเนินการอนุมัติโครงการ 
CDM กอน แลวกํากับดูแลไปจนตลอดโครงการ  โดยกระบวนการดังกลาวนั้นตองอยูภายใตกรอบ
ของกฎหมายภายในในสวนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสอดคลองกับ Criteria และ 
requirement ที่กําหนดตาม Kyoto protocol
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  กระบวนการในการออกใบรับรอง CERs  ของ CDM ภายใตพิธีสารเกียวโต มีขั้นตอนหลัก
5 ระดับ
1. การออกแบบและพัฒนาโครงการ ซ่ึง จะตองไดรับความเห็นชอบหรือไดรับการรับรองจาก

host country คือตองผาน DNA กอน
2. การยืนยันและขึ้นทะเบียนโครงการ
3. การติดตามเฝาระวังคือการ monitor โครงการ ซ่ึงกระทําโดยผูดําเนินโครงการเปนไปตาม

project design ตามขอเสนอของโครงการครั้งแรก
4. การตรวจพิสูจนและการรับรอง   
5. การออกใบรับรอง  เสนอไปให Executive Board ออกไปรับรอง

  โดยที่ CDM DNA ของไทยมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขของการ
เสนอโครงการ   การเห็นชอบมีจุดประสงคหลัก เพื่อที่จะยืนยันวาโครงการ CDM สอดคลองกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของไทย และสอดคลองกับนโยบายดานอื่นไทย

กระบวนการในการพิจารณาใหความเห็นชอบของไทย ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง เนื่องจากคําสั่งในการอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการเปนคําสั่งทางปก
ครองประเภทหนึ่งและตองมีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารบานเมือง
ที่ดีดวย มีขั้นตอน  5 ประการ
1) การยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ ตองยื่นผานสํานักงาน CDM เทานั้น
2) การพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน
3) การดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวของของไทย ซ่ึงกระบวนการนี้

จะมีเจาหนาที่ของ CDM คอยติดตามตลอดเพื่อใหเกิดความแนใจวาโครงการ CDM ปฏิบัติตาม
และสอดคลองตามกฎหมายไทยที่มีอยู

4) การติดตามการดําเนินการตามขั้นตอน
5) ใหความเห็นชอบตามขอเสนอ  หากเห็นชอบ DNA จะออกหนังสือรับรอง letter of approval

ซ่ึงผูดําเนินโครงการนําหนังสือนี้ไปขึ้นทะเบียนตอ Executive Board ภายใตพิธีสารเกียวโต

 การพิจารณาหลักเกณฑเปนโครงการ CDM ในประเทศไทย ตามที่กําหนดใน CDM มี 2
criteria คือเปนระดับระหวางประเทศ กับระดับประเทศ  ในสวนการศึกษานี้จะเนนเกณฑกําหนด
ภายในประเทศ เปนแนวทางที่จะใชในระยะยาว  ประกอบดวย

-ผูเสนอโครงการตองทําเรื่องของ social cost benefit  analysis ใหชัดเจน
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-สอดคลองกับเกณฑพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซ่ึงตองพิจารณาสามดาน คือ เศรษฐกิจ
สังคม ส่ิงแวดลอม
-เกณฑในการวิเคราะหผลกระทบและสุขภาพ มีการดําเนินการวิเคราะหผล โปรงใส ทุกคน
มีสวนรวม
-เกณฑเร่ืองของtechnology transfer ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี  หากมีโครงการเขามา

ดําเนินการในประเทศไทย ควรเปนเทคโนโลยีที่ advance หรือสูงกวา
- การดําเนินการของภาครัฐควรมีการคิดในเรื่อง fee เพื่อเอามาใชในการดําเนินการ เพราะ

คิดวาไมควรเกี่ยวของกับเรื่องของคาใชจายอื่นๆ อันนี้ก็คือขอเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณา
ในเรื่องของโครงการที่จะนําเสนอเขามา
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เอกสารถอดเทปการบรรยายพิเศษ
การสัมมนาเรื่อง “กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด :

ประสบการณและการเตรียมการของประเทศกําลังพัฒนา”
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2547 ณ หองประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ

สวนท่ีหนึ่ง การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทาทีของประเทศกําลังพัฒนาตอกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด :
ประสบการณของประเทศมาเลเซีย”

โดย Mr.Chow Kok Kee อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศมาเลเซีย

Good morning, Excellencies, Ladies and Gentlemen. Thank you very much for inviting me to the
Ministry of Foreign Affairs to speak and share my experience with you upon the issue of CDM.
Indeed, we have been working closely with our colleagues in Thailand. I see many of my friends
sitting around. Now I will start off by talking about the CDM requirements and the Executive
Board and how the process of CDM will be implemented. Then, I will talk about Malaysia’s
experience, how we actually handle the CDM issue.

I am sure that the first thing you know is that I am speaking too fast. So, I will slow down. Please
stop me anytime you want to ask questions. And I think we are here to share our knowledge and
to exchange our views, so, do not be shy to ask me or stop me anytime if you do not understand
what I am saying or you need further clarification.

In Part I, I will be talking about CDM and how it is started. Under the clean development 
mechanism, there are certain elements that you need to consider when formulating a CDM 
project. First of all, of course, we know that CDM is provided in Article 12 of the Kyoto Protocol. 
The relevant rules and modalities of CDM were adopted at COP 7. So, the rules are there and we 
have to follow them if we want to undertake CDM projects. And what is very important is that 
there are two objectives when implementing CDM. One is that such project must assist 
developing countries to attaining sustainable development goals. This means that the CDM 
project must bring about some forms of sustainable development including improvement of the 
quality of the environment as well as promotion of economic growth.
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Now, what do we mean by sustainable development? It was agreed that each countries has its 
own definition of sustainable development. This means that in order to achieve sustainable 
development, a project must, on the one hand, promote economic development. On the other 
hand, CDM must ensure that such project aims at, at the very least, achieving some degree of 
environmental protection, for example, by reducing greenhouse gases.  In doing so, we then are 
also helping developed countries to meet their commitments under the Article 3.

So, this is considered to be a win-win situation for both sides. We will get some forms of 
assistance to meet our sustainable development goals while developed countries are helped to 
meet their commitments. The Parties at COP7 have adopted certain additional elements that we 
also have to consider. Developed countries must take domestic actions to reduce greenhouse 
gases but they cannot say that such reduction will be fully done offshore or in another countries. It 
can only be a joint implementation through a clean development mechanism. So, CDM is a 
supportive or additional project to their domestic actions.

Also, CDM projects must lead to the reduction of greenhouse gases. The word ‘additional’ is very 
difficult to understand. This is because ‘additional’ benefit is also the key that developing 
countries consider whether such project is worth undertaking. If a company has already planned 
to do a CDM project and this is part of the national policy to construct a power plant. Then, this is 
already a plan; this is not ‘additional’ benefit in the context we are talking about. But there might 
be some projects that could actually never be able to find investors for them. For example, you 
have solid wastes to dump. It is not cost-effective to do anything to those wastes but because of 
CDM we can now make use of them and reduce gas generation from the waste dump site. It is 
also important to consider that the projects must achieve environmental conservation. You are not 
doing something just for the sake of getting money but at the end you destroy the environment. 
So, we have done actually established strong rules governing CDM activities. They are 
complicated. We should therefore set out our clear policy on CDM. We will have to check how 
the baseline is constructed and so on. This relates to how CDM should indeed be designed. The 
Parties also decided that you cannot use public money to do CDM. In other words, you cannot use 
ODA (Official Development Assistant) that is normally used to promote social and economic 
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development, on CDM projects.  They are financial mechanisms adopted in the convention. CDM 
must lead to transfer of technology to developing countries. This has been agreed by all the 
Parties.

Let me show you the cycle of CDM projects. You have a project proponent: a company that is
interested to do CDM. Next questions are that how national authority makes assessment and what
the baseline is? Whether or not monitoring mechanism is acceptable? This information must be
sent to the Executive Board and they will consider whether your projects are acceptable and they
will then be registered.

Then, new equipments are installed and monitoring process starts. And again you will engage in 
another designated ‘operational entity’ by which verification and certification of how much 
greenhouse gases you have reduced are issued. This is based on the reports submitted to the 
operational entity. The Executive Board will then issue the CERs to the countries where such 
project or company in question is located. For example, the CERs will be issued to the 
government of Malaysia.

It is clear that the way to do CDM depends on the ‘operational entity’ as it will accredit your 
projects. This means that it is a very powerful authority and the Executive Board very much relies 
on its approval simply because the Executive Board cannot be in every countries to inspect the 
projects in question. So, the Board has to assign some of the companies or accounting firms, for 
example, to inspect those projects proposed. However, these inspectors have to be accredited by 
the Executive Board. In doing so, the Executive Board will go through the applications of those 
companies and then recommend the Parties to choose the companies as their ‘operational 
entities’. Their performance will be evaluated every 3 years. If someone complains that a 
particular operation entity is not doing its job, such inspector may be inspected too.

As an accredited operational entity, you are required to do quite a lot of things. You can validate 
the project. You can help the project proponent to submit the project for registration. You can also 
participate in the verified project by observing monitoring process and confirm that proper 
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equipments are installed. You can also say that ‘a particular project has been operating for the last 
3 months and according to the meter so many thousand tons of CO2 have been reduced’. Such 
reports can be submitted to the Executive Board and the Board will look at that document and 
confirm the status of the CERs.

Once you have an operational entity and you are ready to submit your application, you must 
consider your methodology. In case that you are doing a new type of activity, you use a 
methodology that is not widely accepted; you must submit your methodology too. We are now in 
the process of looking at many possible methodologies, for example, how to measure the 
reduction of greenhouse gases from waste dump sites. At the moment, we have some proposed 
methodology applied to the measurement of greenhouse gas reduction from burning of palm oil 
wastes. This is a case that you have new methodology that you can submit. If not you can then 
use a proved technology and the Executive Board will consider and then once make a decision 
upon whether or not it should be registered as a CDM project.

Now, this particular flow chart is a slightly different as it relates to the new type of technology 
that I told you. You are doing something new, for example, you want to reduce CO2 by putting it 
in the space shuttle and releasing it to the moon. This is a new methodology that nobody has ever 
thought of. So, you may want to submit it for consideration. After you have operated for few 
months then you have to get monitoring program started. Then you can get an operational entity 
to inspect the result. In the case that the operation entity is not doing its job, then you can have 
some spot check on that.

The next question arisen is that how we could set out a baseline. Let me give you an example, I 
am going to switch a coal fire power plant into a gas fire power plant. So, my baseline is my 
emission of the greenhouse gas based on my fuel uses.  In my countries, Malaysia, we will have a 
mixed field of diesel, gas and a bit of hydroelectricity. So, the baseline is determined by all of 
these factors. If I do not do anything about it, this is your baseline. I can give you the second 
example on waste dump or the rubbish waste dump sites, the baseline is simple. Baseline is the 
full emission of the methane gas everywhere from the rubbish waste dump sites, this is my 
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baseline. But I am going to introduce a new technology to capture the methane. So, this would 
reduce gases from the baseline. This explains what will happen if you do not have a CDM project. 
The normal rate of emission is the baseline. There are 3 types of the so-called “small scale” 
projects and these are the projects that have already agreed on baseline. There also exist certain 
methodology and you do not have to apply again.

In addition, there are 3 types of the so-called “fast track” projects. They can get approval very 
fast. These include, for example, projects that are related to renewable energy. Projects run up to 
the maximum output of 15 MW by wind turbine, solar panel or they can be projects that generate 
biomass up to 150 MW. So, we have people who propose to build up power plant of 40 MW. 
They must ensure that 40 MW or energy efficiency is improving. You are then eligible for 
approval. Another type of project that can reduce 15 kiloton of CO2 or equivalent annually also 
stand a good chance. These are very simple and straight forward projects.

If I am interested in dealing with solid waste dump sites, I would perhaps have five sites in the 
one district, three in another province and two in another province. I can also put them together 
and propose as one project rather applying three separate proposals. You can put them in one 
project but they may be bigger than 50 Mw and you will perhaps have to apply it as another 
normal project. So, you are allowed to put projects together. Suppose that you have 70 wind 
turbines in one place, you cannot apply them as 70 separate projects.

The whole CDM is governed by the Executive Board, which is consisted of members from 
developed and developing countries from different regions. So, what they do is that they will 
consider very important elements. One is the accreditation of operation entity, and the registration 
of operation entity. So far, we have 15 applications for operational entity. Basically, they are from 
developed countries. Some are from very big accounting firms that you are familiar with. There is 
only one from developing countries: it is from South Korea. At the moment, there is another 
company from Malaysia applying to become an operational entity. It is the second company from 
developing countries. At the moment, we have so far about 34 applications applying for new 
methodology to be approved. We have only approved a few of them. Some of them need 
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modification.  You can see that most of them do not deal with CO2. They deal with landfills, 
which release methane. This is a destruction of HFC from the production of chemicals that 
destroy the HFC production. There is only one that deals with plants and fields. I think there is 
one project that is quite close here and it is a project in Yala province. The methodology has been 
approved in the last meeting.
Some of us might perhaps think why we are doing CDM projects. You must know whether the 
project itself is within the baseline or not. It is very important to consider this factor. My 
experience is that we have companies come and talk to the government and propose that they 
want conduct CDM projects. We must well provide them information upon what they are 
required to do. We must be able to give them advice otherwise such projects are most likely not 
possible. Those companies spend 20,000-30,000 US dollars in having consultation and the answer 
they might get is that your project is no good.

So, if you want to do a CDM project first thing you need to know is to find out whether such 
project is within the relevant baseline or not. To do a CDM project you must also understand that 
there is cost involved in the preparation. Also, you need time to get the project approved. 
Sometimes, this may take months and requires pilot studies. In Malaysia, we have an experience 
that one of those studies costs about 30,000 US dollars. Of course, they got funding somewhere 
and this is OK. However, there are some stakeholders and people who are going to be affected by 
the project in question. You have to conduct interviews. You have to do public hearing or review, 
so that you can make comments and so on. You have to answer those questions first. Even if your 
projects have been registered, you still cannot forget that you have to start monitoring 
programme. You have to measure the amount of gas flows or you have to monitor it. You also 
have to prepare legal documents with international investors. You  may have to do so many things 
that you are not familiar with.

In addition, with regard to price of CERs, if its market price is low, you then have to think about
whether you can recover and meet your cost. These are factors you need to consider. Another
important thing is that you need to consider whether there is national legislation applied to CDM
projects? In Malaysia, we will have our own rules that I will speak about later on. So, you have to
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confirm that you would do CDM projects and start to do some homework before embarking into
it. So, this is the end of my Part I, if you have questions, please ask before I am going to talk
about the experience of Malaysia.

 Part II: Malaysia's Experience
I am going to talk about how we are going to work on the CDM in Malaysia. Of course, 

we have singed the convention. We have ratified the Kyoto Protocol in 2002. Now, what we have 
done is that we have set up a National Steering Committee on Climate Change in 1994. We have 
also established a National Committee on CDM in 2002. The National Committee of CDM is in 
fact under the National Steering Committee on Climate Change, which is consisted of members 
from several ministries, departments and also NGOs. So, what we are now doing is that we are 
setting up two technical committees. One is related to energy, which is chaired by the Minister of 
Energy and Communication. It deals with and provides technical evaluation on the CDM 
proposals submitted by project proponents. So, we are actually the first body giving advice to 
privates sectors.

Another one is related to forestry and reforestation programs. This technical committee  is chaired 
by the person who is familiar with these things. So, this is what we do to the issue of CDM. The 
National Steering Committee provides policy guidance to the technical committees. They also 
evaluate recommendations made by the technical committees. The technical committees may 
make comments and assessments regarding such projects whether they need technical flexibility 
or they lead to a reduction of a greenhouse gases and thus promote the achievement of sustainable 
development. Of course, they can issue the letters of endorsement. This is very important. Each of 
the CDM project will not be allowed to operate without a letter of endorsement issued by any of 
these governmental committees. They will monitor the progress of each project and of course 
report back to the National Steering Committee on Climate Change on the number of projects 
they endorse. This committee is chaired by the Deputy Secretary of the Ministry of Science 
Technology and the Environment and the members are comprised of people from different 
ministries. The idea of setting up this National Committee of CDM is to overcome problems that 
are being faced by some other countries as each individual ministry has its own sectoral interest 
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and this should be promoted in a different manner. So, we want to standardize CDM project 
activities and make them transparent. A project in energy will also be agreed upon by people who 
deal with other sectors. This will form common standard on price to the CDM. Otherwise, there is 
going to be a situation in which individual ministry sets out its own basis and you may have 
problems arisen, such as different criteria will be used and applied. So, this is going to be a one 
stop place where you need to apply the project here and then you get endorsement. The secretariat 
is managed by the Ministry of Science Technology and Environment. And of course the technical 
committees will provide all accreditation and so on and so far.

Different members from each technical committee are experts on energy or forestry. They are 
people who are familiar with the forestry. How do we work is to consider the projects. Investor 
will come and talk to local investors. They might come up with an idea and they can obviously 
submit to the secretary general of the Ministry of Science Technology and Environment. Their 
application would identify that they want to participate in CDM. Normally, we will advise them 
talk to the technical committees because we do not want them to prepare all those required and 
spend 20,000-30,000 US dollars and they get nothing. So what we doing is that of that we have 
the CDM committees whereas the Ministry of Science Technology and Environment serve as a 
secretariat. So, all applications come to one point. One stop does not mean that an application for 
energy CDM needs to be sent to the Energy Technical Committee. One stop means that you can 
submit an application to the CDM National Committee to evaluate. The application will be sent 
off to the relevant technical committees. They will ask you for further clarification if they do not 
understand on any points. They will make recommendation to support or not to support the 
proposed project to the CDM National  Committee. The CDM committee, of course, will make a 
decision if they support. They will inform the project proponent that projects have been approved.

The project proponent can submit the PDD together with the letter of endorsement from the 
government to the Executive Board as the CDM project. So this way, we have indeed include 
relevant people in the same committee and consider applications together, which is much more 
cost effective. Other requirements may also be addressed by people from other ministries. This is 
system that we have.
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With regard to setting out criteria, of course, we must consider our policy on energy. Obviously,
we need more energy and we have set our target of 5% renewable energy by the 2005. We would
like the CDM project to promote transfer of technology and improvement of our existing
technology. Now, it means that we have to be convinced that technology used in those proposed
project will assist our industry to better perform. We think that those projects should be joint
investment projects. There should be an element of foreign investment. If you do not have foreign
investment, it somehow makes that project to become unilateral. We would however like every
project to have an element of foreign investment. We however have difficulty watching people as
some foreign investors understand this point. We can call this a key purpose of doing CDM as it
assists both developed and developing countries. It helps developing countries to meeting their
sustainable development goals as well as assists developed countries to meeting their greenhouse
gases reduction target.

The whole idea of CDM comes from joint implementation of the AIJ (Activity Implement 
Jointly) in which element of participation is required. So, we have looked at the prioritized areas, 
such as energy efficiency and renewable energy. We are looking very much at the fields of boiler 
replacement, motor replacement and a waste-dump and solid waste-dump, brown field, demand 
side management, biomass combustion, and landfills. There are people who are actually 
interested to look at palm oil. This chart shows liquid waste and one wants to install digester to 
generate methane. There are also investors who are now coming to look at landfills. A few 
landfills in Malaysia will be turned into some energy production plants or electricity production 
plants. Biomass combustion still remains a very popular project. We however have low priority 
on projects such as: reforestation, afforestration because we somehow do not see what I call 
‘benefit’ when compare it with those reduction project. There is not much new technology to 
transfer from the change of land use projects. Someone cannot teach us how to plant tropical 
timber trees better than we do. We therefore give very low priority for the sink projects whereas 
we indeed talk about projects relating to activities at micro level. We already have the institution 
arrangement in place. We are very clear and transparent in a process of doing so. We have 
guidance leading you step by step. We now aim at promoting projects concerning renewable 
energy and energy efficiency.
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Malaysia has very good investment climate like Thailand. We do not have serious political crisis,
so you can see quite a lot of investors here and there. We have already ratified the Kyoto
Protocol. We have quite lots of gases and wastes caused by palm oil industry. It generates quite a
lot of them and we have big problems on landfills. We indeed want to do the projects on this issue
eagerly. Solar energy? Yes, it is however quite expensive. We have quite numbers of people in
private sectors and industries. They are foreign investors. Our concern is that the Kyoto Protocol
has not entered into force. Some countries have not ratified it. At the beginning, we have lots of
prospect investors coming to Malaysia and ask if we could do CDM. But now we do not see them
coming back anymore.

Many perhaps want to wait and see whether the Kyoto Protocol would come into force. We then 
have problems as people tend to interpret the rules and modality differently from what they were 
agreed. Of course, the market is very depressing and costs about 350-450 US dollars a ton. As 
Operational Entities charge quite high, we are concerned that such high cost of registration may 
affect the way CDM projects are initiated. In Malaysia, do you know how much it costs to 
accredit a company before doing business? It costs about 20,000-25,000 US dollars. This is very 
expensive.

So, why we are always concerned when people come and propose that they would like to do 
CDM projects in our countries? Are they aiming at promoting sustainable development or they 
are here just to buy low cost CDM projects? These are always the questions we are asking 
ourselves. Is it because Malaysia can offer very low price? This is one of our concerns as we do 
not think we would not get a more reasonable price compared with those normal market prices in 
developed countries. This is the end of my Part II.
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สวนท่ีสอง   “ทาทีและการเตรียมการของประเทศไทยตอการดําเนินการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด”
โดย   รศ.ดร.วุฒิ  หวังวัชรกุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท    สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ดําเนินรายการโดย   คุณกิตติ  สิงหาปด

คุณกิตติ ภายใตพิธีสารเกียวโต คิดวาหากมีส่ิงที่จับตองไดมีประโยชนตอประเทศไทยมาก
ที่สุด คงเปนเรื่อง CDM ซ่ึงมีคนพูดเรื่องนี้ตั้งแตเขามาใหมๆ ถึงแมวาจะขาดหายไปชวงหนึ่งแตก็มี
ความคืบหนาโดยตลอด มีคนทํางานและติดตามโดยตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้เปนโอกาสดีที่ไดมีการ
สัมมนา มาฟงผูเชี่ยวชาญ นอกจากฟงจาก Mr.Chow Kok Kee และมีคําถามมากมาย  ผูเชี่ยวชาญทั้ง
สองทานไดติดตามเรื่องนี้มานานพอสมควร เห็นชวงโหวของCDM ซ่ึงเคยเชิญ ดร.วุฒิ ไปอภิปราย
ที่สมาคมนักขาวฯ อาจารยไดกลาวไววาเมื่อทําโครงการ CDM แลวจะมีปญหาในเชิงปฏิบัติมากมาย
ทั้งเรื่องเทคนิค มีความซับซอน ซ่ึงยังไมชัดเจน  CDM เกิดขึ้นดวยความรูสึกอีกแบบหนึ่ง แตคนก็
มองไปอีกแบบหนึ่ง จึงอยากใหอาจารยวุฒิชวยสรุปคราวๆ ใหฟงวา CDM เกิดขึ้นมา และมีมุมมอง
อยางไร

ดร.วุฒิ  ปรัชญาของ CDM ที่เกิดขึ้นมาภายใตอนุสัญญาคืออะไร และเมื่อปฏิบัติแลวเปนอยางไร
รวมทั้งมุมมองผูเกี่ยวของเปนอยางไร ซ่ึงเปนมุมมองสวนตัว เพราะที่ผานมาหลายเวที ก็มีความเขา
ใจที่หลากหลาย และมีฐานที่แตกตางกัน ซ่ึงความจริงควรที่จะอยูในฐานเดียวกัน

ปรัชญาในมาตรา 12 ซ่ึงพูดชัดเจนวา ชวยในการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนา
นั่นคือประเด็นที่ Mr.Chow Kok Kee กลาวไววาจะมาชวยในการพัฒนา หรือจะมาซื้อสัญญาใน
ราคาถูก จากนั้นจริงๆ คือ CER ตองเกิดจากพื้นฐานของความสมัครใจในการลดกาซเรือนกระจก
อยางจริงใจ เพราะฉะนั้นในการกักเก็บจากปาเปนอีกประเด็นที่ตองพูดกัน และ additional ในกรณีที่
ไมมีโครงการ และ additional อะไร ก็เปนหลักการของการทําโครงการ CDM การลดกาซเรือน
กระจกตองวัดได ไมใชวาลดตรงนั้นแตปลอยตรงนี้ เพราะตองมีการพูดเรื่องการ leakage ออกมาอีก
ตองมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เพราะการทํา CDM ไมใชโครงการปกติที่ทํากัน     เปนโครงการ
ที่เกิดจากพันธกรณีของประเทศพัฒนาแลว ตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มกวาปกติ เพราะวา
ประเทศกําลังพัฒนาตองเรงเพื่อเขาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตองตอสูกับภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากประเทศพัฒนาแลว เพราะฉะนั้นการลงทุน CDM ตองชวยในการถายทอด
เทคโนโลยีเพิ่มกวาปกติ นั่นคือ ปรัชญา ดังนั้นเงินตองเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นตองไปเอาเงิน OD ตางๆมา
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แลวบอกวาเปน CDM ที่เหลือก็ไมตองทํา ก็คือการโยกยายถายเงิน เพราะฉะนั้นอันนี้เปนเงื่อนไข
ภายใตปรัชญาของ CDM

ตอนเริ่มตนตองมีเงื่อนไขการพัฒนาที่ยั่งยืน และตองเกิดจากหลักการของประเทศเจาบาน   
ตองใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม ตองเปนการดําเนินรวมกันระหวางประเทศที่ลงทุนคือประเทศ
พัฒนาแลวกับประเทศเจาบาน นั่นคือส่ิงที่เขียนไวในมาตรา 12 ประเทศที่ลงนามคือประเทศที่ยอม
รับเงื่อนไขนี้ จากนั้นมีการเจรจาและสรุปวาใหมี CDM ปาไมไดดวย   ซ่ึงเปนเรื่องใหญ เพราะมีคํา
ถามวาเปนการลดที่แทจริงหรือไม เพราะการลดที่แทจริง คือการลดการใชน้ํามัน หรืออะไรที่เกิด
จากซากพืชซากสัตวอันนี้ถือเปนการลดที่แทจริง การเพิ่มขึ้น additionality ไมมีชัดเจน การถายทอด
เทคโนโลยียังไมชัดเจน เงื่อนไขการพัฒนาที่ยั่งยืนยังอยู การมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงมี public
hearing, public participation กวาง เขาก็บอกวาใหเปนการแสดงขอคิดเห็น เปน comment เปนลาย
ลักษณอักษร จากนั้นไมมีความชัดเจนวาเปนกิจการเฉพาะรวมดําเนินการระหวางสองฝายหรือทํา
ฝายเดียวก็ได ทั้งที่ใน article 16 พูดชัดเจนวาตองเปนการทํางานรวมกัน ฉะนั้นจากปรัชญาที่หลอ
มมากลายเปนแบบนี้ แตละสวนของโลกมองไมเหมือนกัน รัฐมีพันธกรณี ดังนั้นตองมองถึงปรัชญา
มองถึงหลักการของอนุสัญญาใหครบ

สําหรับในดานทฤษฏีตองพิจารณาเพราะบางทฤษฏีใชไมได เชน เศรษฐศาสตร เพราะ
เศรษฐศาสตรไมไดพูดเรื่องการกระจายความเสมอภาค ยกเปนภาระหนาที่รัฐบาล หนาที่สังคมไป
รับผิดชอบ แตในอนุสัญญาเปนเรื่องของความเสมอภาคเปนเรื่องของการกระจายตางๆ เพราะ
ฉะนั้นเอาเศรษฐศาสตรมาใชตองระวังอยางมาก นักกฎหมายสําคัญมากในการเจรจา บางครั้งนัก
กฎหมายพูดเสร็จแลวเราไปตีความกลับไมใชที่เราคิด สําหรับผูปฏิบัติ รัฐบาลตองการใหบรรลุพันธ
กรณี อยางเชนประเทศที่พัฒนาแลวตองการใหไดตนทุนต่ํา แตตองมองภายใตเงื่อนไขของหลักการ
ตางๆดวย รัฐบาลที่รับก็ตองหวังประโยชนของประเทศโดยรวม เตรียมการสําหรับอนาคต เราไมรู
วาคนของเราตองรับภาระเมื่อไร อันนี้เปนสิ่งที่ตองคิดกัน เอกชนกําไร ทีนี้เอกชนตองอยูภายใต
เงื่อนไขของรัฐ เพราะถาหากรัฐเองมองเปาหมายไมชัดเจนจะทําใหเกิดความไมชัดเจน องคกร
ระหวางประเทศมีอยูหลากหลาย บางครั้งก็ชัดและไมชัด บางครั้งมี hidden agenda อยู ก็แลวแตไม
วา World bank ไมวา ADB เหมือนกันหมด ตองดูอะไรหลายอยาง อันนี้เขาใจได  NGOs ก็เหมือน
กัน บาง NGOs รับจางไปเจรจาดวยซํ้า เพราะฉะนั้นแมกระทั่งผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ ผูเชี่ยว
ชาญประเทศกําลังพัฒนารับจางประเทศพัฒนาแลวไปล็อบบี้ดวยซํ้าไป คนไมเห็นจะไมรู

ปจจุบันจึงกลายเปนวาเงื่อนไขตางๆ ที่ผูกไวตามปรัชญาตองมาใหประเทศเจาบานตัดสิน
ประเด็นในเรื่องของ additionality, unilateral, sustainable  development criteria ตรงประเด็นสุดทาย
ยอมรับได แตสองประเด็นแรก เนื่องจากกระบวนการเจรจา และการตีความที่แตกตางกันออกไป
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พยายามใชเลนคําตางๆ ถาคนไมติดตามจะไมรูวาทําไมตองใสตัวนี้หรือตัวนั้น ผลสุดทายออกมาคือ
เทคโนโลยีเพิ่มเติมจากการดําเนินการภายใต article 4.5 ก็ไปดูกันเอง unilateral ก็เหมือนกันคือแลว
แตจะตัดสินใจ ทําใหตองมานั่งคิดใหดีวาเราอยูตรงไหน เพราะประเทศไทยอยูตรงกลาง ประเทศที่
แยๆ เชน ประเทศอาฟริกา ประเทศ small Island state ไมมีปญหา เกาหลีไมมีปญหาเพราะเห็นภาพ
ตนเองแลว แตไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บราซิล จีน ตองนึกถึงตนเองวาอยูตรงไหน ตอ
ไปอีก 10 ปจะเผชิญอะไร เราอยูตรงไหนคิดใหเสร็จ แลวถึงกําหนดแนวทางของเรา ทีนี้ที่เปนอยู
ปจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศปลอยใหเอกชนดําเนินโครงการ CDM เอง เอกชนไมได
มองถึงอนุสัญญานี้ เขามีหนาที่ทําธุรกิจ เพราะหากรัฐบาลไมช้ีแนะใหดีจะเปนการสรางปญหาไม
ไดชวย อยางที่ Mr.Chow Kok Kee พูดวามีแต Prospector แตไมมี Investor เพราะเวลาเอกชนเขามา
จะไมทราบวามีขั้นตอนอะไรบาง ทําใหตองกลับไปคิด แตถาหากทุกคนเขาใจปรัชญาและหาทาง
ประสานรวมกัน ไดก็ดี

สุดทายที่ปจจุบันตองดูคือ ยังมีความไมแนนอน โดยรัสเซียเปนตัวแปรสําคัญ และประการ
สุดทายคือประเทศไทยมองอยางไร ในเมื่อเรา ratify อนุสัญญาเกียวโต เราตองยึดหลักการของ
อนุสัญญา ตองมีความมุงมั่น ตองทราบวาสถานภาพของเราเปนอยางไร  emission เฉลี่ยเปนอยางไร
อีก 5 หรือ 10 ปจะเปนอยางไร เพราะฉะนั้นที่บอก unilateral มีคนตั้งคําถามวาทําไมตองทํา ในเมื่อ
คุณทําไดก็ควรทํา ภายใต spirit ของ convention เราตองชวยลด ไมใชรอเมื่อมีผลประโยชนจึงชวย
ลด ทุกประเทศตองชวยลดภายใตสถานการณของเราเอง ดังนั้นหากเรามีความจําเปนในการลด ควร
ทําไปเลยไมตองรอ หากเมื่อไรรอเพื่อตองการผลประโยชนอะไรบางอยาง เขาจะนําประเด็นนี้ไป
อางถึงเปนการติเตียน ที่มองเห็นคือขั้นตอไปคือเขาตองการใหมี voluntary commitment หมาย
ความวาจะใหลดเทาไร แตไมมีการบังคับ หลังจากนั้นอีกขั้นตอไปถึงมีการบังคับ จะอยูภาพที่เรา
แสดงออกไป ตองดูเงื่อนไขดานเศรษฐกิจ ความจําเปนดานพลังงาน จะไปเรียกรองทํา renewable
ทํา solar energy ซ่ึงมีตนทุนสูงกวา 4-5 เทา มองวานาจะลําบากในแงการพัฒนาเศรษฐกิจ มีตนทุน
ทั้งนั้น และหากเราจะทํา CDM เราเห็นสถานภาพ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ความจําเปนดานพลังงาน
คิดวาเราจะมีภาพที่ตรงกันชัดเจนขึ้น และจะพูดกันไดวาทําไมตองทําตรงนี้หรือตรงนั้น ทุกอยางจะ
มีเหตุผลอธิบายโดยเฉพาะเชิงวิชาการ เราจะมองเห็นวาถาเราจะเอา solar เงื่อนไขอาจไมตองมาก
เพราะเราอยากจะได ถาเรามี biogas มีเทคโนโลยีอยูแลว เงื่อนไขตองมีมากขึ้นกวานั้น เพราะฉะนั้น
การเตรียมการตางๆ ตองดูภาพนี้ดวย
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คุณกิตติ เมื่อสักครูฟง Mr.Chow Kok Kee แลวคิดวามีประสบการณมากพอสมควร อยาก
ใหดร.อัษฎาพร ใหภาพคราวๆ ในหัวขอ “ทาทีและการเตรียมการของประเทศไทย” สําหรับเมือง
ไทยทําอะไรไปบาง มีความคืบหนาลาสุดหลังการปฎิรูปราชการ วาทําอะไรบาง

ดร.อัษฎาพร  สถานภาพของประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญา มีพันธกรณีที่จะรวมมือ
ในการปลอยกาซเรือนกระจกและใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตแลว ทําใหประเทศไทยสามารถที่
จะเขารวม CDM ได อันนี้เปนพันธกรณีที่เราได fulfil ไปแลว

สําหรับเรื่อง CDM ที่เปนโครงการที่เราไดเตรียมการแลว พบวา CDM ไมไดเปนกลไก
หลักที่เราไมไดการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มเติมมากมายนัก แตประเทศไทยเปนประเทศที่ผูลงทุน
อยากมาลงทุน คงจะมีเงินเขามาบางแตไมมากมายนัก และพบวาภาคพลังงานเปนภาคที่นาทํา CDM
มากที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงเปนสิ่งที่คุณกิตติอยากใหพูด คือตอนนี้มีภาพที่ชัดเจนแลว วาคณะรัฐ
มนตรีไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน national focal point
สําหรับพิธีสารเกียวโต และเปน DNA สําหรับประเทศไทย สําหรับนโยบายหลักมีออกมาเปนมติ
คณะรัฐมนตรี 2 คร้ังดวยกัน คือคร้ังแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 ซ่ึงรัฐบาลไดตระหนักถึงปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็อยากใหเห็นสวนราชการของรัฐทุกแหงชวยกันทําตามพันธกรณี
ที่เราไดใหสัตยาบัณไวตอพิธีสารเกียวโต นอกจากนี้รัฐบาลยังเห็นวาสถานการณทางดานเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปจจุบันอยูในขาขึ้น และมีศักยภาพความพรอมในดานงบประมาณพอสมควร ก็
ขอใหเร่ิมดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวยตนเองเปนหลัก อยางไรก็ตาม
ถาโครงการใดจะรวมมือกับตางประเทศในลักษณะที่ทําใหเกิดคารบอนเครดิต ก็ใหนําเสนอแกคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณีไป ซ่ึงอันนี้เปนนโยบายหลัก ณ ปจจุบัน นอกจากนั้นก็ยังมีมติคณะรัฐ
มนตรี วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบกับการปรับปรุงคณะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยที่มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมเปนประธาน มีเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
เลขานุการ นอกจากนั้นมติครม.เดียวกัน ยังเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
กลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน
และมีผูอํานวยการองคกร DNA CDM เปนเลขานุการ อันนี้ภาพคงคลายกับของมาเลเซีย แตของ
ไทยมีพิเศษกวาคือขึ้นมาถึงระดับรัฐมนตรี ซ่ึงเปนไปตามมติรัฐมนตรีวาวันที่ 10 กันยายนวาโครง
การใดก็ตามที่จะกอใหเกิดคารบอนเครดิตตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนขั้นสุดทาย ใน
การเสนอโครงการก็คงจะตองเสนอเขามาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทาง
กระทรวงฯ จะนําเขาคณะทํางาน CDM โดยมีทานปลัดกระทรวงฯเปนประธานและเมื่อกระทวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับเอกสารโครงการวา PDD (Project Design Document)
แลวคงตองพิจารณาวาเปนโครงการประเภทไหน ถาเปนดานพลังงาน      อุตสาหกรรมก็คงสงไป
ใหคณะทํางานเหมือนมาเลเซียที่มี technical committee  ในสวนพลังงานและอุตสาหกรรม ซ่ึงตรง
นี้กระทรวงพลังงานไดรับดูแลเรื่องนี้ ซ่ึงมีการแตงตั้งคณะทํางานแลว มีทานรองปลัดกระทรวงพลัง
งานเปนประธานในชุดนี้ สวนเรื่องของปาไมและเกษตรกรรม ตอนนี้กําลังรอผลการประชุม COP 9
อยู เมื่อคณะทํางานทั้งสองชุดทางดานเทคนิค พิจารณาเห็นชอบกับ PDD ก็จะเสนอกลับมาที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําเขาที่คณะทํางาน CDM หากคณะทํางาน CDM
เห็นชอบก็นําเสนอเขาที่คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ที่มีทานรัฐมนตรีเปนประธาน และเสนอตอไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และ
เขาสูคณะรัฐมนตรีเปนขั้นตอนสุดทาย
คุณกิตติ อยากใหลงรายละเอียดคณะกรรมการ CDM ประกอบดวยอะไรอยางไร เพราะ
คอนขางสําคัญทั้งในแงตัวบุคคล กรรมการยอย ภาคสวนที่จะเขามาเกี่ยวของจะอยูตรงไหน

ดร.อัษฎาพร คณะทํางาน CDM สวนใหญจะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ในระดับ
กรมและกระทรวงที่เกี่ยวของโดยเฉพาะในสวนของกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และรวมทั้งผูแทนจากระดับกรมใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังมีผูแทนจากภาคเอกชน ไดแก สภาอุต
สาหกรรมและสภาหอการคาไทย รวมทั้งมีผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน ที่เราใหความสําคัญอันนี้
อาจแตกตางจากมาเลเซียเล็กนอย วาเราไดมีผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน 2 หนวยงาน ซ่ึงจําไดไม
แนนอนวาเปนคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน กับมูลนิธิฟนฟู อยูในคณะทํางาน
CDM ดวย นอกจากนั้นยังมีผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับ CDM ในประเทศไทย 5 ทาน โดย ดร. คุณ
หญิงสุธาวัลย อยูในสวนนี้ดวย

อํานาจหนาที่ของคณะทํางาน CDM จะใกลเคียงกับของทางมาเลเซีย คือมีหนาทีกําหนด
นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวของ และมีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ PDD กอนที่
จะเสนอตามขั้นตอนตอไป ขั้นตอนอาจจะยาวเพราะตองเสนอทางคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทางคณะ
รัฐมนตรีเห็นวาโครงการลักษณะนี้กอใหเกิดผลดี ผลเสียตอผลประโยชนของประเทศจึงตองใช
ความระมัดระวังในการพิจารณา

กรอบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน ณ ปจจุบันมองวาโครงการที่นาจะดําเนินงาน
ตามโครงการ CDM ของประเทศไทยได ซ่ึงใกลเคียงกับทางมาเลเซีย คือเราจะเนนไปที่โครงการ
renewable energy ซ่ึงทางมาเลเซียจะเนน energy efficiency กอน แตไทยเนน renewable energy
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โดยที่เราดูตามแผนยุทธศาสตรพลังงานดวย ซ่ึงแผนยุทธศาสตรพลังงานมีแผนที่จะพัฒนาสวนแบง
renewable energy ใหไดถึง 8 เปอรเซ็นต ตอมาในเรื่องของ energy efficiency ขอเรียนใหทราบวา
เร่ืองของ renewable energy และ renewable efficiency จะรวมเรื่องของ waste management ในเรื่อง
methane capture ตางๆ ดวย  process improvement เร่ือง transportation ซ่ึงตรงนี้จะดูในเรื่องของ
แผนยุทธศาสตรพลังงานดวย ตรงนี้เปนประเด็นหนึ่งที่แตกตางจากมาเลเซียเปนผลที่ไดจากการ
ศึกษา ที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียผานทางธนาคารโลกวาโครงการ afforestation
กับ reforestation ขึ้นที่รกรางวางเปลา abandon land มีความเปนไปไดในการดําเนินงานในประเทศ
ไทยแตทั้งนี้ตองรอกฎเกณฑระเบียบที่คาดวาสามารถที่จะสรุปกันไดใน COP 9 ซ่ึงไดคุยกับ อ.วุฒิ
วาเปนกฎกติกาที่มีความซับซอนยิ่งวุนวายกวา CDM ปกติหรือCDM ทางดานพลังงาน ตรงนี้ตองดู
กันอยางมากวาเราจะทําไดอยางไร

ในการพิจารณากรอบโครงการวาโครงการแบบใดสามารถจะเขาโครงการ CDM ของ
ประเทศไทยไดคือ ประเด็นหลักตองเขาหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนหนาที่ของ host
country พิจารณาวาโครงการนี้เปนโครงการเขาขายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศ host country เจา
หนาที่คณะอนุกรรมการสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดประชุมกันแลว 
คร้ังแรกวันที่ 10 สิงหาคม ไดเห็นชอบกับกรอบตรงนี้วาควรมีการพัฒนาดัชนีในการประเมินการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการ CDM ซ่ึงเปนประเด็นหลักที่ตองดู นอกจากนั้นเราตองดูผลกระทบสิ่ง
แวดลอมจาก CDM ดวย ซ่ึงผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกติกา CDM กําหนดใหเสนอใน PDD อยู
แลว ซ่ึงเราตองดูวาเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของประเทศเราหรือไม และมีผลกระทบสิ่งแวด
ลอมเปนอยางไร นอกจากนั้นจะดูในการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงประเด็นนี้ทางอ.เดชรัตนเปน
ผูทรงคุณวุฒิในโครงการนี้ดวย ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนมาก ซ่ึง CDM
เปนเรื่องที่ยังรูกันในแวดวงจํากัดและมีความซับซอนมาก ประเด็นตอไปเปนเรื่อง additionality ซ่ึง
อ.วุฒิไดเรียนไววาทําไปทํามาจะกลับมาเปนภาระของประเทศเจาบาน ในการดูวาโครงการนี้มี
additionality หรือไม

เร่ืองของการกําหนดปริมาณคารบอนเครดิต พบวาประเทศที่มาลงทุนสามารถไดปริมาณ
คารบอนเครดิตไปทั้งหมด ซ่ึงมีชองวางที่จะใหเจรจาในเรื่องของคารบอนเครดิตดวย ยกตัวอยาง
บางประเทศสมมติไดคารบอนเครดิตมา 100 ใหเครดิตประเทศผูลงทุนไปเพียง 70 เทานั้น สวนที่
เหลือตองคุยกันในรายละเอียด

ประเด็นสุดทายเปนประเด็นที่อ.วุฒิไดพูดไปแลววาการพิจารณาโครงการ CDM ของ
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ประเทศไทย คงตองดูความสัมพันธของการดําเนินการโครงการ CDM กับการเจรจาในเวทีโลกใน
สวนของพันธกรณีในอนาคตวาประเทศไทยจะเปนอยางไรหลังป 2012 ไปแลว

คุณกิตติ ขอถามตอวาเทาที่ดูของไทยใหความสําคัญอันดับแรกๆ เร่ืองพลังงานเหมือนกัน
แตถาจะจับกระแสที่เกิดขึ้นกอนหนานี้ รูสึกวามีเร่ืองปาไมเขามาอยูในโครงการแรกๆ เพราะสมัย
กอนกระทรวงเกษตรฯ พูดถึงการเอาปาไปแลกหนี้ ซ่ึงจะเห็นเปนรูปธรรมมากวาเรื่องพลังงาน ตอน
นี้จริงๆแลวเปนอยางนั้นหรือไม มีแนวโนมที่จะนํา sink เขาไปรวมเร็วกวาพลังงานหรือไม

ดร.อัษฎาพร ถาดูตามนโยบายของรัฐ คงไมเร็วกวาในเรื่องของโครงการดาน sink คือรอ
นโยบาย กฎกติกามารยาทจาก COP 9 ดวยสวนตัวยังกังวลวาจะสามารถไดขอสรุปหรือไมใน COP
9 ซ่ึงอานดูแลวรูสึกวายากมากยากยิ่งกวา CDM ปกติดวยซํ้า ซ่ึงCDM ปกติตองใชเวลาเจรจากัน
อยางนาน ณ ขณะนี้คงเปนไปไมไดที่จะนําโครงการ sink มาทํากอน

คุณกิตติ  เรียนถามอ.วุฒิ เร่ือง baseline อาจมีความเปนไปไดในการคํานวณ baseline เขาผล
ประโยชนของตนเอง อาจารยคิดวาในประเทศของเรา ใครจะเปนคนดูเร่ืองนี้ โอกาสที่ประเทศจะ
คํานวณ baseline เขาประโยชนตนเองนั้นยากหรืองายอยางไร

ดร.วุฒิ เปนคําถามที่ยาก พูดถึงประเทศไทยตองมองที่หนวยงานผูรับผิดชอบ อีกอันหนึ่ง
ส่ิงที่นาคํานึงคือวาคํานึงถึงแผนและนโยบายในการพัฒนาของประเทศดวย หมายความวาหากอะไร
ที่คิดจะทําและมองจากแนวโนมที่ทําได นั่นคือ baseline โดยเทคนิค แตเชื่อวามีทางออก วิธีการตอง
เขียนใหไดวาเราประสบปญหาในการทําอยางนั้น เรามีแผน แตในกลางปแลวทําไมไหว ยกตัวอยาง
เชน บางอยางรัฐบาลจะ subsidize อันนี้เปนเงื่อนไขที่ตองมานั่งคิด เวลาทํา CDM เพราะคําถามคือ
ทําไมเราตองจายเอง ทําไมเอาเงินเขามาจาย ถามวาถาเราทําพวกนี้แลวผานหรือไม ตองไปถาม
Methodology panel (Meth panel) จะมีคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะ คอยดู ซ่ึงตรงนี้เขาไมไดทําหลังจาก
เรา เพราะวาจะตองมีผูเชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่งที่เรียกวา OE (Operation Entity) อันนี้เขาจะดูกอนวาที่
เราทํามีความเหมาะสมหรือไม ดังที่ Mr.Chow Kok Kee กลาวไว บางทีก็รับจางไปทําเองเพราะ
ฉะนั้นก็เอาใจเจาของโครงการ แตตองผาน Meth panel พอผาน Meth panel วิธีคํานวณที่เปนมาตร
ฐานจะบิดเบือนไมได ซ่ึงตอบยากวาโอกาสเปนอยางไร
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คุณกิตติ  เรียนถาม อ.อัษฎาพร เมื่อชวงเชามีการพูดกันในแตละประเทศ สําหรับ
ประเทศไทย เห็นมีบริษัท AT Bio Power จากยะลา เสนอไปแลว อยากเรียนถามวาเสนอไดอยางไร
มีใคร endorse จะมีการทําลักษณะนี้หลายโครงการหรือไมในประเทศไทย

อ.อัษฎาพร  ขอพูดรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท AT Bio power ไซตที่เสนอไปไมใชที่ยะลา เปน
ที่ จ.พิจิตร ที่ยะลาเปนของ J Power ยังไมไดเสนอไป ในสวนที่ บริษัท AT Bio power เสนอไปเปน
สวน methodology ซ่ึงเขามี Operational Entity คือบริษัท DNV ซ่ึงตอนนี้ยังไมเปน OE เปนแค AE
(Applicant Entity) ซ่ึงเปนลักษณะของ New Methodology ไป ไมไดเสนอทั้งตัวโครงการ พอเขาได
รับ approved methodology ซ่ึงเขาใช
3 rounds คือ round แรก first of consideration นั้นตกมา อันนี้เพิ่งไดรับ approved methodology
หลังจากไดรับ approved methodology เขาตองกลับมาเสนอตามขั้นตอนภายในประเทศอีกครั้งหนึ่ง
(ซ่ึงไมใชการลักไก เพราะที่เสนออยางนั้นเปน new methodology)

คุณกิตติ  กระบวนการจะใชเวลาในการพิจารณานานหรือไม

อ.อัษฎาพร  ในสวนรัฐบาล ตอนนี้ยังพิจารณาอยู ขึ้นกับวาใชหลักเกณฑในการพิจารณาราย
ละเอียดขนาดไหน ซ่ึงหากดูหนาที่ของ DNA หนาที่ของ host country ตามที่กําหนดไวจะดูอยาง
เดียวคือการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะดูอยางไร จะกําหนด methodology ขึ้นมาหรือไม หรือจะดูอยางที่
มาเลเซียเขาดู เปน national priority หรือไมตรงนี้ ขึ้นกับหลักเกณฑที่เราจะกําหนดขึ้นมา แตหากจะ
ดูในหลายประเด็น ตามที่เรียนไววาคณะอนุกรรมการตองการดูหลายประเด็น เพราะเพื่อไมใหเกิด
กรณีที่ใหแต endorse โครงการ ซ่ึงจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการ endorse โครงการ แลวโครงการนั้นไม
ผานการพิจารณาของ EB ทั้งหมด จึงตองขึ้นกับรายละเอียดหลักเกณฑที่จะพิจารณา หากมีราย
ละเอียดมากก็จะพิจารณานาน แตก็ขึ้นอยูกับวาเรามีหลายละเอียดมี frame ที่ชัดเจนขนาดไหน  ถามี
frame แลวการพิจารณาก็นาจะเร็วยิ่งขึ้น

คุณกิตติ เมื่อฟงอาจารยพูด เห็นวาให priorityกับ renewable energy มาเปนที่หนึ่ง และถาดู
นโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเรื่อง SPP ตอนนี้มีโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กจาก
biomass จํานวนมากซึ่งอยูในระหวางการพิจารณา ผานไปแลว 3-4 แหง อาจจะมีบริษัทรวมทุนจาก
ตางประเทศตองการได CDM ดวยสวนหนึ่งนอกเหนือจากทุนอนุรักษพลังงาน หากเริ่มนับตั้งแต
หนึ่งจนสามารถผานไดเปนโครงการCDM  ถาประเมินดวยโครงการทุกอยางจะใชเวลาเทาใด
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อ.อัษฎาพร คงตองถามทาง Mr.Chow Kok Kee Executive board แตสามารถตอบในเบื้องตน
คือไดคุยกับสมาชิกของ Executive Board หลายทาน และไดคุยกับ secretariat เวลาคอนขางที่ยาว
นาน โดย secretariat บอกวาไมคาดหวังที่จะมี CDM ที่ registerแลว implement ไดกอนปลายป
2004 ก็คงจะนานพอ สมควร

คุณกิตติ   Is that correct?

Mr.Chow Kok Kee   Well, that it’s correct  in the way. We have talked about methodology
in the case of the rice husk. It is up to them to prepare PDD. There will submit to the government
and that probably will take 2-3 months and then the government probably thinks another one-two
monnths. Then what you are submitted to a Executive  Board, the Executive Board has certain cut
off time. Far certain cut off time, if you meet that probably the next round of consideration is a 2-
3 months.

ดร.จํานง อํานาจในการตอรองของประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถใชไดอยางเดิมในการตอ
รอง คําถามมีอยูวาสิ่งที่เราเขา CDM แลว   ส่ิงนั้นจะถูกกลับมาเปนเงื่อนไขใหเราในอีก 10 ปขาง
หนาหรือไมในรูปแบบใด
เพราะประเทศเปนของคนไทยทุกคน ประเด็นที่สอง คือวาในเรื่องของคารบอนไดออกไซด ซ่ึงทุก
คนทราบดีวาคารบอนไดออกไซดไมมีราคา market price ในหลักการถาไมมีเกณฑราคา คนซื้อก็
อยากซื้อที่ถูกที่สุด คนขายก็อยากขายในราคาที่แพงสุด ถาไปดูราคาในอินเตอรเนต ราคาที่เสนอใน
แตละประเทศ จะมีตั้งแตถูกไมกี่เหรียญสหรัฐจนถึง 200-300 เหรียญสหรัฐ ถามวาหลักการอยูที่ตรง
ไหน เพราะฉะนั้นขึ้นกับโมเดลทางเศรษฐศาสตร ถึงเราไมชอบวัดอยางไรก็ตาม มีวิธีคิดไปหมดถา
คิดแบบนักเศรษฐศาสตรก็จะรวมทุกอยางรวมทั้งคาเสียโอกาส หมายความวาอัตราที่ปลอยคารบอน
ฯ ไป 1 ตัน เราจะใชพลังงานนั้นไปพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวเลขของประเทศไทยอัตราของ GDP ตอ 1
ตันคารบอนไดออกไซด (ถาจําไมผิด) ประมาณ 200-400 เหรียญ อันนี้เราจะ include  หรือไม ถา
include กับไม include วิธีทีเห็นมาการคํานวณตัวเลขทางวิชาการวิธีที่เสนอมา แคคาลงทุนของ
โครงการเทานั้น ไมรวม opportunity cost กับ externality cost จะไมมีการรวม และนี่คือราคาของผู
ขายที่เสนอ อยางเชน ปลูกปาจะคิดราคาแคคาปุย เมล็ดพันธ เพราะฉะนั้นหลักการคิดในเชิงวิชาการ
คงขัดแยังกันมาก ประเด็นตอไปในเรื่องของเทคโนโลยี ตนทุนเทคโนโลยีที่จะเลือก ตนทุนเรามี
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ทางเลือกอยู 2 วิธี  energy sink กับ emission source emission source หมายความวาเราใชพลังงานที่
ปลดปลอยออกไป ถาเปนตัว sink หมายถึงเราเอาตัวปาไปดูดกลับเขามา ตนทุนทั้งสองเทคโนโลยี
แตกตางกันอยางมากมายมหาศาล และในทาง emission source เองเนนหนักในเรื่องของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกับการใช  renewable ก็โชคไมคอยดี อะไรที่เปน simple technology จะราคาถูก เชน
ติดเครื่องทําน้ํารอนแสงอาทิตยตนทุนจะถูก กับอีกอันที่ใช high technology เชน  solar cell ไป
ประดิษฐเปนไฟฟา แลวทําน้ํารอนขึ้นมา ตนทุนตอหนวยจะแพงมหาศาล นี่คือความโชคไมดี ถาม
วาเทคโนโลยีที่แตกตางกันมากมายขนาดนี้ ตนทุนไมเทากันเลยจะทําอยางไร คนซื้อก็อยาก ซ้ือถูก
ถามวาเราไดอะไรจาก technology transfer  ถามันงายมาก เพราะเราก็ทําเองเปน ในฐานะนัก
เทคโนโลยี เห็นตัวอยางที่มีการรวมกัน อยางไมเปนทางการ ฟงแลวเจ็บปวด เพราะเมืองไทยก็ทําได
ทั้งหมด ผมคิดวาตัวอยางมาเลเซียเปนเรื่องที่ดี ควรจะพูดถึง prioritization ของเทคโนโลยี และมา
วิเคราะห จุดสุดทายขอใหทุกคนคิดวาจุดยืนของเราจะทําอะไรในอีก 10 ปขางหนาวาเราทําแลวได
อะไร เราเสียอะไร ถาคิดวาจุดยืนแบบนี้ match กับเราก็ขาย หากไม match กับเราก็ไมควรขาย
สําหรับความเห็นสวนตัวคิดวา CDM อยาไปมองวาดีเลิศมีเงินมหาศาลที่เขาประเทศ แตก็อยาไป
มองวาเปนสิ่งเลวรายที่วาตองปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

คุณกิตติ เขาใจวาขอหวงใยความกังวลแรกๆ ที่คนไดยิน CDM โดยเฉพาะภาคเอกชนก็คือ
วากลัวเสียเปรียบถาไมพรอมจริงไมควรเรงทําไมควรรวมวงกับเขา เมื่อสักครูก็ดีใจระดับหนึ่งที่มี
ขั้นตอนพิจารณาที่ยาวจนกระทั่งถึงคณะรัฐมนตรี เปนคนอนุมัติ และมีกรรมการขึ้นมา แตขณะเดียว
กันเวลามีเร่ืองพวกนี้ก็จะมีเสียงหนึ่งบอกวาถายุงยากมากก็จะไมมีคนทํา นาจะรอมชอม ซ่ึงอาจเปน
ที่มาวาอาจไมรอบคอบในบางเรื่อง แลวทานที่พูดมาเมื่อสักครูวาอันนี้เปนปญหา ของเรามีกระบวน
การอะไรที่รับรองไดวาเราไมเสียเปรียบ ในระยะยาวไดแนใจวาสิ่งที่เราไปทําผานการพิจารณารอบ
คอบแลวในแงของราชการ

อ.อัษฎาพร อาจารยจํานงคพูดไดตรงใจมาก พูดในฐานะสวนตัว  มอง CDM วาไมใชส่ิงที่ดี
เลิศ แตก็ไมใชส่ิงที่เลวราย อยางไรก็ตามเราไดประโยชน ไดเทคโนโลยี ไดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
local community ของเรา  แตทั้งนี้ตองเรียนใหทราบวาประเทศไทยอยูตรงกลางสําหรับพันธกรณี
ในอนาคต เรายังไมทราบวาเขาจะเจรจากันอยางไร  ณ ปจจุบันการกําหนดพันธกรณีดูจากปริมาณ
คา total emission โดยรวม ประเทศไทยยังไมสูงมากนัก ถาดูจากคานี้ แตอนาคตยังไมทราบวาจะดู
อยางไร เขาพยายามผลักดันใหมีความมีสวนรวมอยางเต็มที่ meaningful participation จากประเทศ
กําลังพัฒนา ซ่ึงมุงไปที่ประเทศจีนกับอินเดีย และบราซิล ซ่ึงมี total emission คอนขางสูง แตจีนกับ
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อินเดียคงพยายามที่จะดูวาตนเองจะทําอยางไร ไดมีการทําในเรื่องของ emission per capita ,
emission per GDP ,emission per area ,etc. ตรงนี้ประเทศไทยตองมองวาแนวโนมการเจรจาใน
อนาคตจะมีการเจรจาอยางไร ประเทศมีแนวโนมที่จะเขาไปหรือไม การทําCDM ในปจจุบันสิ่งที่จะ
เสียเปรียบอยางชัดเจนคงมองไมเห็นเทาไรนัก แตส่ิงที่จะเกิดขึ้นคือ เราอาจเอาทางเลือกในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่เรามีอยูไปทํา CDM ใหเกิด carbon credit กับประเทศพัฒนาแลวไปจน
หมด และเมื่อเรามีพันธกรณีในอนาคต ทางเลือกที่มีอยูจะเปนทางเลือกที่ยากตองลงทุนสูง ใช
เทคโนโลยีสูง และเราจะเปนเหมือนญี่ปุนในปจจุบัน แตเราอาจไมเหมือนญี่ปุนโดยทีเดียว เพราะวา
เราไมรวยเหมือนประเทศญี่ปุน ในอนาคตถามันเกิดขึ้น คือถาตอไปตองทําพันธะ CDM ในอนาคต
เราไมตองทํากับลาว, เขมร อยางนั้นหรือ ซ่ึงอันนี้เปนเรื่องในอนาคต เปนสิ่งที่ตองมอง

คุณกิตติ ประเด็นที่อาจารยวุฒิ พูดนาสนใจ สวนตัวไมไดศึกษาลึกลงไปถาเราทํา CDM กับ
ประเทศใดประเทศหนึ่งแลวในอนาคต เราก็ปลอยกาซมากขึ้น และเราก็กลายเปนประเทศที่ตองถูก
บังคับ คราวนี้ สถานะความยุงยากจะเปนอยางไร มีการคิดอยางไรเมื่อสถานะประเทศเปลี่ยนแปลง
ไป เปนปญหากับประเทศมากหรือไม

ดร.วุฒิ  แลวแตจะมอง คือคําถามวาอนาคตจะเปนอยางไร ตองมามองที่ตัวแปรกอน คือตัว
แปรแรก emission rate จะใชเกณฑอะไร ตอนนี้ยังไมทราบจะใช  per capita, per area แนนอนวา
ประเทศที่มีประชากรนอยไมเอา per capita  เราจะเอาอยางไรยังไมทราบ เพราะตองศึกษาดูวา
ประเด็นไหนดีอยางไร  เร่ืองที่สองคือ  baseline ที่จะมาเจรจากันวาอัตราตรงนั้นปไหน 2000 หรือ
2010 หรืออยางไร ตองมานั่งคิดและดูแนวโนมการเติบโตของเรา และสิ่งที่คิดคือที่จะทําวันนี้เพื่อ
อะไร ถาคิดวาเพื่อเตรียมสําหรับอนาคต สมมติในอีก 10 ป เราตองไปแขงกับประเทศอื่น และมี
commitment  เราตองคิดเราเปนผูมีเทคโนโลยีสามารถนําไปใหเขาได ถาปจจุบันคิดแตวานําเงินมา
ลงทุน อันนี้เปนเรื่องใหญที่ตองคิดวาเราจะไดอะไร แตเพียงเงินลงทุน เราศึกษาเรื่องโอกาส CDM
ไดเงินไมเยอะ หากจําไมผิดคือ 1-2 เปอรเซ็นตของเงินลงทุนทั้งหมดตอป เงินที่มาลงทุนไมใชเงิน
ประโยชนจาก CDM เงินประโยชนจาก CDM คือเงินสวนตางของเงินปกติที่เราได เชน ราคา
คารบอน ซ่ึงผมไมพูดเลยวาการ set ราคาคารบอนคือเขาระบบตลาด และจะถูกดึงเขาไปจนได (นัก
เศรษฐศาสตรไมพูดราคาคารบอนเปนเรื่องแปลก) แตพูดตนทุน เพราะ 200-300 เหรียญตอตันคือ
ตนทุน ญ่ีปุน 200 กวา อเมริกา 50-100 กวา คําถามวาเขา save ตรงนั้นมา share อยางไรเปนเรื่องที่
ตองพูดกัน ทีนี้ในสวนที่หวังเรื่องเงินลงทุน และสวนตางคือ 5 เหรียญตอตัน ไมเยอะ ปหนึ่งไมกี่สิบ
ลานเหรียญ
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คุณกิตติ  Mr.Chow Kok Kee พูดถึงขอ concern สวนหนึ่งของมาเลเซียวา คือ เมื่อมองเขามา
มีแตพวก prospector แต investorไมมี มีแตพวกดูไปกอน อาจารย เปนนักเศรษฐศาสตร ดูตลาดเรื่อง
นี้เปนจริงอยางนั้นหรือไม ถาเกิดมี investor จริงจะมีกลุมไหนที่สนใจเขามาทํา

ดร.วุฒิ  เทาที่สัมผัสกับนักธุรกิจ มีแตบอกวาแพง เพราะ  transaction cost จะสูงตองมี
monitor ตองจาง OE ตองมา make sure วา อีก 5-6 ป โครงการยังอยู ยิ่งอยูกับธรรมชาติมากยิ่งเสี่ยง
อันนี้เปนเรื่องปกติ ตองยอมรับวาเปนขอจํากัดของ CDM คําถามวาที่ไมทําและที่ตกลงกันทีแรกคือ
อะไร รัฐบาลประเทศพัฒนาแลวเขานาจะมา absorb สวนนี้ ชวยเอกชนในประเทศเขา ซ่ึงรัฐบาลเขา
ส่ังเหมือนกันวา ปนี้ตองลดการปลอยกาซ และไปหาเอาขางนอก จากนั้นปลอยใหไปทําหนาที่ตาม
ระบบตลาด อันนี้ คิดวาไมถูก เพราะนักธุรกิจสวนใหญตองการเร็ว งาย ชัดเจน ซ่ึง 3 อันนี้ยังไมคอย
เห็นใน CDM ก็คิดวานาลําบาก หากรัฐบาลไม play roll มากกวานี้  prospector ก็ยังคงเปน
prospector
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เอกสารถอดเทปการสัมมนาเรื่องการจับกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 9
หรือ COP9

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมกับ
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547

กลาวเปด โดย : ดร.คุณหญิงสุธาวัลย เสถียรไทย
ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

การสัมมนาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการวิจัยเร่ืองการเพิ่มศักยภาพ
และยุทธศาสตรเพื่อดําเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย ซ่ึงสถาบันธรรมรัฐฯ
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังที่ไดทราบกันดีอยูแลววา
ประเทศไทยไดแสดงเจตนารมณในการรวมแกปญหาภาวะเรือนกระจกรวมกับประชาคมโลก โดย
มีการใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พิธีสารเกียวโตมีวัตถุประสงค
สําคัญคือการกําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศดวยการใหภาคีของอนุสัญญาในภาคผนวกที่ 1 หรือ Annex 1 ซ่ึงไดแกประเทศพัฒนาแลว
รวมถึงภาคีที่อยูในกลุมเศรษฐกิจเปลี่ยนผานมีการลดปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกตามเปา
หมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้พิธีสารเกียวโตยังไดกําหนดกลไกขึ้นมา 3 กลไก 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ซ่ึงไดแก 1. การดําเนินการรวม Joint Implementation (JI) 2. 
การซื้อขายกาซเรือนกระจก Emission Trading (ET) และ 3. กลไกการพัฒนาที่สะอาด Clean 
Development Mechanism (CDM) โดยกลไกประเภทหลังนี้ อนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ
ดําเนินการรวมกับประเทศกําลังพัฒนาได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการลงทุนของประเทศ
พัฒนาแลวในประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อใหเกิดกิจกรรมที่มีสวนรวมในการปลอยแกสเรือนกระจก
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนา

ขณะนี้ประเทศไทยเองก็อยูในขายที่ไดรับการสนใจจากประเทศพัฒนาแลวในการที่จะเขา
มาดําเนินการโครงการ CDM ซ่ึงในการดําเนินการโครงการ CDM นั้นจะมีความเกี่ยวของทั้งใน
สวนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งองคการหรือหนวยงานระหวางประเทศ
ตางๆดวย ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองมียุทธศาสตรและเตรียมพรอมเพื่อ
ใหการตางๆกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศและสวนรวมอยางแทจริง
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การสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักในการที่จะสรางกระบวนการเรียนรูสูสาธารณะ
และเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณที่หลากหลายตลอดจนความคิดเห็นและมุมมองที่สราง
สรรคและเปนประโยชนในเชิงวิชาการและการปฏิบัติของทุกภาคสวน โดยหัวขอการสัมมนาในวัน
นี้จะเนนที่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศสมัยที่ 9 หรือ COP 9 ที่ทาง UNFCCC ไดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 1-12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ที่
ผานมา ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ทั้งนี้ผูจัดไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ
คุณวรรณา ธนัญชัยวัฒนา ผูจัดการโครงการการถายทอดเทคโนโลยี สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสห
ประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณมานพ เมฆประยูรทอง รองอธิบดีกรม
องคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงทานแรกเปนผูมีประสบการณมากมายทั้ง
ภายในและตางประเทศ ในฐานะที่ทานเคยอยูในทีมเจรจาของไทยมากอนที่ทานจะเดินทางไป
ประจําสํานักเลขานุการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ 
UNFCCC ทําใหทานสามารถใหมุมมองไดอยางรอบดาน ในขณะที่ทานที่สองก็เปนหนึ่งในผูแทน
ของประเทศไทยที่ไดเขารวมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมาหลายสมัย รวมถึงการประชุมครั้งลาสุดคือสมัยที่9 ที่ผานมานี้ดวย

ดิฉันในนามของผูจัดขอขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงในการที่ทานไดมาใหความรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีคายิ่งจากการประชุมดังกลาว และขอใหการสัมมนาครั้งนี้เปนการ
จุดประการที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานการดําเนินงานของโครงการ CDM ที่จะชวยใหเกิด
คุณประโยชนตอประเทศชาติตอไป

การบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นสําคัญ
ผลกระทบตอประเทศไทยและแนวโนมในอนาคต

โดย คุณวรรณา ธนัญชัยวัฒนา : ผูจัดการโครงการการถายทอดเทคโนโลยี
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดิฉันเคยรับราชการอยูที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมเปนเวลา 16 ป กอนที่

จะตัดสินใจวาจะอยูหรือจะไปดี หลังจากที่ทํางานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศอยูหลายปก็เขา
รวมคณะผูแทนไทยไปรวมการประชุมการเจรจาระหวางประเทศอยูหลายอนุสัญญาซึ่งในยุคนั้นดู
แลในเรื่องเกี่ยวกับ International Environmental
Agreements คือใน Convention ตางๆ ก็จะเปนผูไปรวมประชุม ในยุคนั้นเมื่อตั้งแตสมัย COP 1 เมื่อ
ป 1995 ที่กรุงเบอรลินไปกับทานมานพ จนถึงCOP9 ก็รวม Develop Positionและไปทํางานดานวิจัย
ตั้งทีมตั้งอนุกรรมการหลังจากเขากลับมาจากการประชุม ANNEX เสร็จ มีการตั้งฟอรมคณะ
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กรรมการสามชุดที่ดูแลเรื่อง Biodiversity, Agenda 21 และ Climate Change จนเปนรูปเปนราง ไป
ประชุมบอยๆทางนั้นก็เลยชวนใหมาทํางานดวย เปนโอกาสอันดีที่จะมีคนไทยสักคนหนึ่งเขาไปนั่ง
ในยูเอ็นและสามารถที่จะสงขอมูลinsideที่ผานเขามาทางผูแทน บอยคร้ังก็ไดรับอีเมลไปถามวามี
อะไรบางที่จะguideกันได ในโอกาสนี้กอนที่จะไปประชุมที่จารกาตา ก็ไดรับเชิญมาประชุมที่
ประเทศไทยจากทางคุณหญิงและทานมานพ

ปจจุบันนี้เร่ืองClimate Changeก็ไดขยายออกไปจากวงราชการ แตไดทราบวาตอนนี้มีนัก
วิชาการหลายๆทานที่มีความตื่นตัวอยากจะรูความเปนมาเปนไปของอนุสัญญา แตเนื่องจากมี
หลายๆทานที่อาจจะยังไมคอยคุน ผูแทนที่ไปประชุมก็มีอยูสองสไตล บางคนคือรูตั้งแตเบื้องหลัง 
ความเปนมาวาarticleนี้รางอยางไร แตบางคนมาแบบหนาใหมจริงๆ ไมรูวาการพูดแบบนี้จะไป
against ใครบาง แตกอนอื่นขอเชิญทานรองมานพไดกลาวกอนที่จะทาวความถึงการประชุมที่มิลาน

คุณมานพ เมฆประยูรทอง

บางทานอาจยังมีขอมูลไมนานเทาไรวามีความเปนมาอยางไร ผมจะเริ่มตั้งแตมีการประชุม
คร้ังแรกที่กรุงริโอ 1992 ชวงนั้นก็มีเอกสารสําคัญหลายฉบับ แตเอกสารสําคัญสองฉบับซึ่งถือวา
เปน Milestoneในการเจรจาเรื่องสิ่งแวดลอมคือ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปน 
Legal Binding ซ่ึงทําความปวดหัวใหกับเรามาสิบป หลังจากนั้นประเทศไทยก็เพิ่งจะเขาเปนภาคี
และก็มีผลบังคับกับเราเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผานมาและมีผลโดยสมบูรณ อนุสัญญาอีกตัวหนึ่ง
ซ่ึงอาจจะมีความโตเถียงนอยกวาคืออนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรารูจักกัน 
UNFCCC ความจริงในกรอบอนุสัญญาใหญก็ไดพูดถึงCommitmentของประเทศที่พัฒนาแลว 
ประเทศที่เรียกวาเอนกสุวรรณ ซ่ึงรวมถึงประเทศทางยุโรปตะวันออกดวยและก็ประเทศที่เคยรวม
กับรัสเซีย ก็ไดพูดถึงคราวๆวาประเทศเหลานี้จะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหเทาระดับค.ศ. 
1990 ภายในป ค.ศ. 2000 แลวก็ในตัวอนุสัญญายังพูดอีกวาหลังจากนั้นในการประชุม ภาคีก็ใหมี
การทบทวนดูวาสิ่งที่กําหนดไวพอเพียงหรือไมในการที่จะบรรลุถึงเปาหมายของการแกไขปญหา
โลกรอน ซ่ึงตอมาไดมีการเจรจากันในป 1997 ก็จึงไดจัดทํา Kyoto Protocol ขึ้นมา ในการเจรจา
ระหวางประเทศการที่มีตัว Conventionใหญแลวก็มีตัวProtocol หมายถึงวาProtocol จะเปนตัวที่ไป
เสริมความตกลงครั้งใหญ โดยความตกลงที่เปนลูกก็จะมีการกําหนดเปาหมายคอนขางจะชัดเจน
กวาตัวใหญ นี่ก็เปนหลักทั่วๆไปของการจัดทําสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ

ผูแทนไทยก็ไดลงนามในอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต 1992 จากนั้นก็
ใชเวลาที่จะ Ratify ก็เปนกระบวนการปกติตั้งแตเขาเปนภาคี จุดมุงหมายใหญที่จะเขาเปนภาคี
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อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะวาเราตองการที่จะมีสวนรวมกับประชาคม
ระหวางประเทศในการที่จะแกไขปญหาซึ่งมีความสําคัญยิ่งคือปญหาโลกรอนซึ่งจะเปนปญหาที่ทา
ทายมนุษยชาติในศตวรรษที่ 21นี้ ซ่ึงจะเกิดปญหาตางๆมากมายไมวาจะเปนระดับน้ําที่สูงขึ้น โรค
ภัยไขเจ็บตางๆ ซ่ึงขณะนี้ก็เร่ิมจะเห็นวามันมีโรคภัยที่เกิดขึ้นมามากมาย เปนวัตถุประสงคสําคัญ
ของเราในการที่จะเขาไปรวมแกไขกับประชาชนระหวางประเทศ ถึงแมวาประเทศไทยจะไมไดรับ
ผลกระทบโดยตรง มิใชประเทศเกาะที่จะรอวันจมน้ําแตก็มิไดหมายความวาเราจะไมนําพาตอ
ปญหาของคนอื่น โลกเราก็เปนโลกใบเดียวกันเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็กระทบหมด เราไมสามารถที่
จะ survive อยูไดในขณะที่คนอื่นมีปญหา เพราะฉะนั้นภายใต Kyoto Protocol เราไดมีการเจรจากัน
มาหลายครั้ง ในครั้งสุดทายที่มิลาน COP9 ก็ไดเจรจาเงื่อนไขที่ยังติดขัดกันอยูจนเกือบจะเรียกวา
สมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่ง Mechanism ที่เรียกวา CDM หลักเกณฑทางดานเทคนิคถือวาเราไดตก
ลงกันแลวซ่ึงอาจจะมีบางเรื่องที่ไมใชเทคนิคมากอาจจะตองเจรจากันตอไป แตวาคงไมใชอุปสรรค
สําคัญที่ทําใหขัดขวางการดําเนินการในKyoto Protocol

วันนี้เราจะคุยกันวาหลังจากCOP9 ไปแลว ที่มีการตกลงเรื่องรายละเอียดที่สําคัญอะไรบาง 
แนวโนมทิศทางในอนาคตวาจะเปนอยางไรตอไป Kyoto Protocol จะมีผลไหม ถามีผลแลวเราจะ
ทําอยางไรในการแกไข

คุณวรรณา ธนัญชัยวัฒนา

ประเทศไทยไดเขาเปน Ratify CBD แลวหลังจากที่รอประมาณสิบปได เพราะการที่
ประเทศไทยอยูนอกรอบไมไดเปน party ก็มีผลกระทบพอสมควร จะใหขอมูลกวางๆเกี่ยวกับ 
Overview ของ UNFCCC Convention กับ Kyoto Protocol วามีหลักการอะไรบาง แลวมี Key 
Provisions มีCommitment หรือมีอะไรบางเพราะจะมุงประเด็นไปที่การประชุมที่ COP9 และการ
กาวตอไปหลังการประชุม COP9แลวมีอะไรตอ

อยางที่ทราบกันดีวาอนุสัญญานี้เปน Legal Instruments ที่ใชสําหรับการControl กาซเรือน
กระจกที่ไมไดอยูภายใตพิธีสาร Montreal เรา adopt กันเมื่อป ค.ศ. 1992 คือปที่มีการประชุม 
UNCED กัน แลวก็การประชุม inter to enforce เมื่อป 1994 การประชุม COP1 เร่ิมตั้งแตที่เบอรลินป 
1995 ปจจุบันมีประเทศตางๆ Ratifyแลว 188 ประเทศ ก็ถือวาเปนconvention ที่ใหญที่เดียวของโลก 
แทบจะทุกประเทศในโลกที่เขารวมเปนภาคีอนุสัญญาตัวนี้แลวอนุสัญญาตัวนี้จริงๆแลวคอนขาง 
hit agenda ที่สุดของโลกเลยในชวงที่ผานมา ถาจะImplement กันอยางจริงจังแลว จะมีผลกระทบ
กันอยางกวางขวางตอเศรษฐกิจในทุกsector จะกวางกวาอนุสัญญาบางตัวที่คอนขางจะเจาะลงไปใน
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บางเรื่อง แตถาเปน Greenhouse Gas ถาเราจะ control มันจะเขาไปในทุก Economic Sector อยาง
เชน Energy หรือ waste อะไรตางๆจะกระทบไปหมด อนุสัญญานี้ประกอบดวย 2 ANNEX ดวยกัน 
Annex I party ถาเราจะประชุมบอยๆเราจะไดยินคนพูดถึงอยูบอยๆ ประเทศเหลานี้มี obligation ที่
จะตองลด Greenhouse Gas ก็จะเปนประเทศที่พัฒนาแลวบวกกับประเทศ Economy Intransition 
พวกนี้จะเรียกวา ANNEX I party สวน ANNEX II party คือประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้น จะminus
ประเทศ Eastern European Country เกาออกไป ก็จะมี Funding Obligation under article ตางๆ จะมี
ขอผูกพันทางดานการชวยเหลือทางดานการเงินการถายทอดเทคโนโลยีก็คือจะเปนประเภท Annex 
2 party

 Instrument ตอนนี้ก็คือมี Kyoto Protocol ซ่ึงหลังจากการประชุมที่เบอรลินก็มีการreview 
commitment ภายใต articles 4.2A&B แลวก็บอกวาภายใต Provision ของ Convention ไมเพียงพอที่
จะทําใหเกิดการลด Greenhouse Gas อยางมีประสิทธิภาพไดก็เลยตกลงกันที่จะมี Berlin Mandate 
ขึ้นมา แลวก็ใชเวลาในการยกรางพิธีสารเกียวโตประมาณ2ป ในการประชุมเมื่อป 1997 ก็ไปadopt 
Kyoto Protocol

 Objective ของ Convention  วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาตัวนี้คือตองการที่จะStabilize
ระดับความเขมขนของ Greenhouse Gas ในบรรยากาศที่อยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอ Climate 
Systems คําที่เปน Key words จะอยูที่คําวา Dangerous คือระดับไหนที่เปนอันตรายระดับไหนที่ไม
เปนอันตราย ซ่ึงยังเปนการศึกษาที่ยังโตเถียงกันอยู Kyoto Protocol มี Commitment คือ ประเทศที่
พัฒนาแลวจะตองมี Quantified Target ที่จะ reduce Greenhouse Gas เพราะวาในตัว Convention จะ
เปนกวางๆวา Commitment อะไรบางที่จะ return ปริมาณการปลอย Greenhouse Gas ใหกลับไปอยู
ในระดับป 1990 ไดภายในป 2000 ถามวาสําเร็จไหมจาก Goal ตรงนั้น ถาดู trendจาก National 
Report ที่เคาทําเรื่อง unilateral คอนขางที่จะสําเร็จ แตถาถามวา Commitment ที่จะ beyond ป  2000  
แลวคือจะไป address ในKyoto Protocol

ตอนนี้มี 113 ประเทศที่ได ratify เปนภาคีอนุสัญญา เงื่อนไขการ enter  into force ของ
Kyoto Protocol ตอนนั้นที่เจรจากันก็คือวาไมตองการให enter into force งายนัก จะตองเปน Global 
Consensus โดยมีเงื่อนไขวาจะตองใหมี 55 ประเทศ ratify เงื่อนไข 2 ตัวก็คือวาใน55ประเทศจะตอง
มีปริมาณการปลอย Greenhouse Gas รวมกันแลวได 55% ของปริมาณการปลอย Greenhouse Gas 
ทั้งหมดเมื่อป 1990 ณ ปจจุบันเมื่อมี 113 parties เรามีแค44.2% เลยทําใหKyoto Protocolไมสามารถ 
enter into forceได ประเทศหลักที่ประกาศจะไมเขารวมคือ สหรัฐอเมริกา การที่สหรัฐฯประกาศ
เปนนโยบายของรัฐบาลใหมที่จะไมเขาคือเขามองวา Commitment ที่อยูในKyoto Protocol มากเกิน
ไปและเขาไมสามารถทําได ถาทําจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง ซ่ึงก็ไดพยายามดึง
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อเมริกาใหกลับมาในตัว Convention ใน Protocol ใหได ตอนนี้ keyประเทศที่จะทําใหKyoto 
Protocol enter to force จึงไปอยูที่รัสเซีย เพราะรัสเซียมีปริมาณการปลอยอยูที่ 17.4% ถารัสเซีย 
ratify ก็นับวาผาน ในชวงปที่ผานมาถนนทุกสายจะมุงไปที่รัสเซีย ทั้ง EUและอื่นๆก็พยายามไป 
lobby ทานปูติน เมื่อปที่แลวก็จัด Moscow Conference การประชุม COP9 เพื่อจะแสดงทาที จริงๆ
แลวการที่เขาจะเขาหรือไมอยูที่เงินตัวเดียว เมื่อใดที่เขาเคลียรวาเขาไดแลวประโยชนจึงจะเขา แต
ตราบใดที่ยังไมแนใจก็เหมือนกับการเจรจาตอรอง ตอนนี้ทุกอยางก็เลยชะลอดูผลการเลือกตั้งเพราะ
ที่รัสเซียเองก็จะเลือกตั้งดวย อเมริกาเองก็จะมีการเลือกตั้งดวยเชนกัน ฉะนั้นก็เลยเกิดกรณี
สุญญากาศขึ้นในปจจุบันวาความรวมมือระหวางประเทศจะ move ไปทางไหน เพราะเหมือนกับ
เปนโดมิโน มิใชอยูที่ตัว UNFCC แตมีทั้งในกรอบ WTO กรอบการเจรจาหลายกรอบที่รอผลการ
เลือกตั้งรออนาคตวาถาสมมติวาKyoto Protocolไมentry to force แลว ประเทศยักษใหญมีสิทธที่จะ
บอกวาสิ่งใดที่ตัวเองอยากทํา จริงๆแลวผลกระทบที่จะเกิดกับโลกมันจะคืออะไร ทั้งโลกนี้กําลังจะ
บีบประเทศกําลังพัฒนา

ภายใตอนุสัญญามี constitute body หลักๆ เพื่อใหเขาใจbasicกอนวาการตัดสินใจนี้เกิดจาก
ตัวไหนบาง เพื่อวาถานักวิจัยทําเรื่อง policy ผลกระทบตอ Convention ตอนโยบายนี้จะไดรูวาขั้น
ตอนเปนมาอยางไรกอนที่เราจะเขาไปสู Technical ในการประชุมก็มี Conference of the Parties 
หรือการประชุมประเทศอนุสัญญาซึ่งจะเปน Supreme body ของ Convention เลย การกําหนดแนว
ทางการ Implement ทุกอยางจะออกมาที่ COP หมด ประชุมปละครั้งจะมีการ Review ทุก Agenda, 
Item แลวกําหนดการทํางานในขั้นตอไปในปตอไป ภายใต COP นี้ก็จะมี Subsidize Bodies หรือ
เปน body อยู 2 ตัว 1). SBSTA หรือ Subsidiary for Scientific and Technological Advice จะให 
Technical เกี่ยวกับประเด็นที่เทคนิคทั้งหมดทางดานเทคโนโลยีและที่เกี่ยวกับทาง Technical ของ 
Convention 2) Subsidize for Implementation จะดูเร่ือง Financial, GEF, Guidance ตางๆ, Nation 
Communication , การทํา report ของประเทศที่พัฒนาแลว , การทํา report ของประเทศกําลังพัฒนา 
ก็จะมีการ review กัน เมื่อเวลามีผูแทนไปเขาประชุมก็จะแบงsectionกันวาใครเขา SBSTA หรือ SBI 
ใครจะเขาไปเจรจาในเรื่องใดกลุมใด แลวจะมี Relevant International Organization ถาเราไป
ประชุมแลวจะไดยินบอยๆคือ GEF (Global Environment  Facilities) เปน Operating Entity กองทุน
ส่ิงแวดลอมโลกตั้งขึ้นมาเพื่อจะ Implement อนุสัญญา ตอนนี้คือ 3 ตัวทั้ง Climate Change , CBD 
และ CCD   สําหรับ Climate Change จะมี Trust Fund หรือที่เรียกวา Operational Area Trust Fund 
ซ่ึงประเทศไทยก็เปนสมาชิกอยู เราก็ eligible ที่จะเสนอprojectเขาไปที่จะขอเงินจากGEF ที่จะเอา
มา Implement projectตางๆ จริงๆแลวประเทศไทยก็เคยมีprojectเสนอเขาไป ทานรองมานพเองก็
เคยอยูใน council ของ GEF ก็รูวิธีการดีวาเรามี Focal point แลวเรามีprojectเราก็เสนอผาน Focal 
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point เขาไป projectกอนที่จะออกนี้ จําไดวาเสนอเขาไปแลวมี UNDP เขามา Congratulate วาให
เปนของขวัญชิ้นสุดทายกอนออก ไดมาประมาณ 8 ลานยูเอสดอลลาร ที่จะทําโครงการทางภาคใต

อีกbodyที่สําคัญคือ IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) ก็จะเปนตัว 
scientific body มีประมาณ 500 กวานักวิทยาศาสตรทั่วโลกที่รวมกันจะมี 3 working groupsภายใต 
IPCC ที่จะทําทางดาน Inventory Mitigation , Adaptation, Policy ตางๆออกมา ซ่ึงๆ ตอนนี้กําลังอยู
ในขั้นตอนของการยกราง Force Assessment Report ซ่ึง Third Assessment Report นี้listมาเมื่อป 
2000 ก็บอก trend บอกวาในการที่จะใหการลด Greenhouse Gas จริงๆแลวจะตองทํา 60%ที่จะ 
reduction ถึงจะเกิดผล แตในปจจุบันพูดกันในKyoto Protocolแค 5% ยังตกลงกันไมได

อีกbodyหนึ่งคือ National Focal Point ของประเทศตางๆก็จะมีการ Designate วาใครเปน 
National Focal Point ของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยเขาใจวาเปนทางกระทรวงทรัพยากรฯ 
ตัวที่ขึ้นมาใหมที่เปน Requirement ภายใตKyoto Protocolคือ การตั้ง National Designated CDM 
Authorities ตามที่ไดคุยกับทาง UN ประเทศไทยคอนขางจะactive ทางbodyของเราคอนขางจะ
advanceไปพอสมควร แตเมื่อดูกันภายในประเทศก็รูสึกวายังไมคอยกาวหนา ภายใตConvention 
จากที่มีการ Dead Rock ,Break Down ไมสามารถตกลงกันไดในCOP6 ตอง Convince  กันถึง2รอบ
และไปตกลงกันไดที่มาราเกซในการประชุม COP7 ประเทศพัฒนาบอกวากองทุน Trust Fund ที่อยู
ใน GEF ไมเพียงพอที่จะimplement เขาเลยบอกวาจะตองตั้ง Special Climate Change Fund ที่เปน
Fundของพวกprojectตางๆ ที่ relate กับ Capacity Building, Technology Transfer, Mitigation 
Activities, Economic Diversification แตวาFundตัวนี้มีการpledgeกันในที่ประชุมวามีเงินอยู
ประมาณ 500 ลานยูเอสดอลลาร ซ่ึงFundตัวนี้จะmanageโดยGEFแตวายังไมมีGuidanceออกมาclear 
การประชุมคราวที่แลวที่ COP ก็มี Expectation จากประเทศกําลังพัฒนาวาอยากให Fund เร่ิม 
Operated ปนี้ใหได แตก็ตองมีการประชุมกันระหวาง GEF กับ Donor Countries ที่จะไปraise Fund 
ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อชวยในการ implement

อีก Fund หนึ่งก็คือ LDCs Fund (Least Developed Countries Fund) เปน fund สําหรับที่จะ
ไปใช implement work program ของประเทศที่เปน Least Developed Countries ประเทศที่พัฒนา
นอยที่สุด มีgroupหนึ่งซึ่งเปนspecialของกลุมเลย ตอนนี้ประเทศ LDCs กําลังทําprojectที่เรียกวา
NAPAS ประเทศไทยเขาใจวาไมไดเปนLDCs ก็เลยไมไดไปรวมกับเขา มีการทํา National Action 
Plan on Adaptation ตอนนี้ก็มีการตั้งเปนกลุม LDCs Expert เพื่อทํา Adaptation Plan ขึ้นมา เมื่อทํา
เสร็จแลวจะมีเงินขึ้นมาที่จะใช implement planตัวนี้ แตถาไทยไมไดเปน LDCs ดิฉันจะบอกวาเรา
คุยอะไรกันอยูตอนนี้ แลวก็มีการตอสูกันอยางเลือดตกยางออกที่มิลานเพื่อจะfightใหไดFundตัวนี้ที่
จะมาsupport
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อีกตัวหนึ่งคือ Adaptation Fund กองทุนตัวนี้เงินสวนหนึ่งจะออกมาจากการ implement 
CDM มีการกําหนดมาเปน percentageวาในเงินที่อยูกองทุน CDM จํานวนเทาไหรที่จะมาเขาใน 
Adaptation Fundแลวประเทศใดบางที่ eligible เขาใจวาไทยก็คงสามารถ accessตัวนี้ได

อีกตัวหนึ่งคือ GEF ที่ไดกลาวไปแลว Financial Provision ของ Convention ตอนนี้ก็จะมี
หลักๆเทานี้ บางประเทศเกงมากในการตามเรื่อง Fund รูวาเงินอยูที่ไหนก็ตามไปทุกที่และได 
project แตประเทศไทยยังไมมีใครที่วิ่งตามเทาไหร

Guiding Principle อนุสัญญาตัวนี้หลักๆมีอยู 2 อยางในการเจรจาที่ประเทศกําลังพัฒนาไล
หักคอประเทศพัฒนาแลวมาตลอด 1. Precautionary Principle เราจะไดยินในทุกการประชุมใน
forumตางๆ ไมวาจะเปน Climate Change ก็ดี CHD หรืออะไรก็ดี ประเทศกําลังพัฒนาจะบอกวาไม
อยากทํา Climate Change โดยไมแนใจวาจะเกิดผลกระทบจริงหรือ มันก็แคเปนการคาดคะเน มี
โมเดลตางๆออกมาเยอะแยะ ไมเห็นจะตองทําและเสียเงินมากมาย แตจริงๆแลว Precautionary 
Principle บอกวาการที่ไมมี Full Scientific ไมควรจะนํามาเปนขออางexcuseที่จะpostpone action 
เราจะตองมี Precautionary Action วาการที่ Scientist พูดวาอนาคตจะเกิดimpactอยางนั้นอยางนี้ ถา
เราละเลยไมทําอะไรเลยเมื่อรอถึงวันนั้นgenerationขางหนาจะอยูกันไดอยางไร  อีกprincipleหนึ่งที่ 
G77ใชบอยมากคือ  Common but Differentiated Responsibility คือเรามีความรับผิดชอบรวมกันแต
ไมเทากัน เพราะเขามองวา Greenhouse Gas เปนเรื่องของ Historical Accumulation คือผลกระทบที่
เกิดขึ้นในวันนี้มิไดเกิดขึ้น ณ ปจจุบันนี้ มีการพูดกันวาประเทศกําลังพัฒนาก็พัฒนาเศรษฐกิจกัน
มากมาย ปลอย Greenhouse Gas เยอะแยะจนตองมาชวยกันลด แตประเทศกําลังพัฒนาบอกวา
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่สะสมมาตั้งแตในอดีต ตั้งแตสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ไดเผาผลาญพลัง
งานไปมากมายจนสงผลถึงปจจุบัน ฉะนั้นคนที่จะเปนผูนําในการแกไขปญหาตองเปนประเทศที่
พัฒนาแลวกอนตอง take the lead แลวประเทศกําลังพัฒนาจะfollow ถาประเทศพัฒนาแลวไม
demonstrate วา take the lead แลว ประเทศกําลังพัฒนาก็จะไม follow นี่เปนpositionที่holdอยูอยาง
แนนมากของประเทศที่พัฒนาแลว

Convention Target ของ UNFCCC ก็คือวาประเทศAnnex1 commit ที่จะ adopt policy and 
measure ที่จะreturn Greenhouse emission ใหอยูในระดับป 1990 ใหไดภายในป 2000 emission 
target ที่วาตองทําเทาไร อยางไรไมมีในยุค Convention เปนเพียงกรอบกวางๆเทานั้นเอง แตถาอยู
ในแวดวงการเจรจาอนุสัญญาระหวางประเทศจะรูวาอะไรที่เปนรายละเอียดวาตองทําอะไรอยางไร
จะลงไปอยูขั้นลึกของ Protocol ก็จะมีการเจรจากันรอบใหม ประเทศตางๆก็ตองมาตกลงรวมกันวา 
Target ที่จะทํารวมกันนั้นประเทศตางๆเห็นชอบไหม ถายังไมเห็นดวยก็ยังไมratify แตโดยมารยาท
แลวควรจะratifyเพราะเขาอยูในแวดวงเจรจาดวย ทั้งในวันสุดทายที่มีการเจรจากันมากมายที่เกียว
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โตนั่นก็ตกลง อะไรที่เปน post 2000 period นั้นจะอยูในรายละเอียดKyoto Protocol ซ่ึงเปน Legally 
Binding ที่มีtargetสําหรับประเทศ Annex1 parties เลยวา average แลวจะตอง at least 5% จากป 
1990 จะตองลดใหได  ตัว5%เปนตัวที่เปนปญหาของหลายๆประเทศในตอนนี้วาทําอยางไร เพราะ
วาTrendในอนาคตแทนที่จะลดลง 5% มันกลับจะเพิ่มขึ้นถึง 10-20% ดวยซํ้าไป ถาจะลดลงมาใหได
จะตองบีบการใชพลังงานอยางสูงในทุก sector และจะกระทบไปหมดทําใหคาใชจายอะไรตางๆ
มากขึ้นแต IPCC อยางที่ไดกลาวคือ Assessment Report ที่ออกมาลาสุดบอกวามันทําไดอยาง
Conservativeดวย ถาจะทําจริงๆก็ทําได แตจะมี Political View ที่จะทําหรือไม ถามีก็ตองทํากันทั่ว
โลก ถาเฉพาะ Developed Country แลวจะไมสามารถ Stabilize ใหอยูในระดับนั้นได ฉะนั้น
ประเทศกําลังพัฒนาจะตองเขามาทําดวย แตเงื่อนไขของประเทศกําลังพัฒนานั้นบอกวาเขาจะทําได
อยางไรในเมื่อประเทศพัฒนาแลวยังไมทําเลย สวนประเทศพัฒนาแลวก็บอกวาจะไมทําจนกวา
ประเทศกําลังพัฒนาาจะเขามารวมดวย ก็เลยยังเปน chicken and egg dead lock อยูตรงนี้ ทําอยางไร
จึงจะสามารถ break through it ตรงนี้ไปใหได ก็สรางปรากฏการณใหมใหเกิด Global Cooperation 
ตรงนี้ขึ้นมาโดยที่ไมมีการ South-North Divided อยางที่เห็นอยูในปจจุบัน

ในKyoto Protocol จะมี First Commitment Period ก็คือส่ิงที่จะตองทําภายใน 5% นี้จะตอง
ทําใหไดภายในป 2008-2012 แลวจะตองมีการทํา report ทางดาน Demonstrate Stable Progress ภาย
ในป2005 ถามวาในป2005 จะทํา Demonstrate Stable Progress ไดหรือไม ตอบวาไมได ชาไป 
เพราะวาProtocolยังไมentry into force แลวยังไมมีการทําเลย การที่อยูในตัวเจรจาที่จะตองมาเช็ค 
progress ในป 2005 แลวเมื่อทุกอยางdelayไปแลว โลกจะเปนอยางไรในป 2005 นี่ก็ยังเปนเรื่อง 
serious ในวงการเจรจาระหวางประเทศมาก มีการประชุมนอกรอบของEUหลายรอบมากทีเดียววา
จะทําอยางไร ตอนนี้เขาก็พยายามจะ take the lead ถาไมมี US ใน world order แลวใครที่จะเขามา
เปนตัวleaderของโลก ที่จะมา show ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมโลก

Mechanism ภายใตKyoto Protocol ซ่ึงKyoto Protocolคอนขางจะดีอยางหนึ่งคือคอนขาง
เปน Milestone เปนครั้งแรกที่มี Flexible Mechanism เกิดขึ้นมาที่สามารถทําใหการ implement 
พันธะกรณีตางๆ สามารถ offshore implementation คือไมตองทําในประเทศของตัวเองอยางการทํา 
CDM ก็เปนการ combine ระหวาง Sustainable Development กับ Mitigation Projects คือประเทศที่
พัฒนาแลวมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ทําprojectอะไรสักอยางหนึ่ง ที่สามารถมี measurable 
การทํา report ที่ตอนนี้มีการตกลงกันทํา methology มี Baseline control ได แลวก็ credit ที่ไดจาก
การทํา Mitigation ตรงนี้ ลดไดเทาไรแลวก็สามารถขายใหกับประเทศพัฒนาแลวเพื่อที่เขาจะเอาไป
ใชเปนตัวที่จะให meet target under Kyoto Protocol คือเขาไมตองทําเอง แตบางคนก็บอกวาเปน 
Domestic Action ทําไมจึงจะตองทําแทน แตในหลายๆประเทศในชวงการเจรจา ประเทศที่จนๆ ก็
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บอกวาไมสนใจ ประเทศอื่นพูดไดเพราะวารวยกวา แตเขาไมสนใจหรอกวาจะซื้อ Emission ไป
หมด  แตถาจะทําใหประเทศเขามีอาหารกินมีไฟฟาใช  เขาจะทําทุกอยางไมวามันจะคือ 
Commitment ฉะนั้นระดับของประเทศในการเจรจามันไมเทากัน จึงทําใหการเจรจาเปนไปดวย
ความยากลําบากที่จะ accommodate concern ของทุกๆประเทศ ฉะนั้น CDM จึงเหมือนเปน 
Compromise Approach ที่วา win-win situation คือไดดวยกันทั้งคู เขาก็ meet Commitment เราเองก็
ไดความชวยเหลือทางดานการเงินและเทคโนโลยี

อีกตัวหนึ่งเรียกวา Joint Implementation คือเปน article 6 เปน project ระหวางประเทศที่
พัฒนาแลวดวยกัน ซ่ึงมีsurplusของ Emission ตั้งแตสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมชวงแรกที่เขายัง
ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมากแลวเพิ่งมาลดกันชวงหลังๆ ตรงนี้เขาทําbakingแลวก็ขายกัน
เอง Emission Trading นี่ก็เปนตอนที่เจรจาเรียกวา hot air คือไมตองทําอะไร ขายอยางเดียวแตจะ 
involve ประเทศกําลังพัฒนาหรือไมก็อีกเรื่องหนึ่ง เปนprojectที่ contribute sustainable 
development แลว Emission Reductiion ที่ไดก็สามารถที่จะเอาไป meet target under Kyoto 
Protocols สวน promising area สําหรับผูที่ทําวิจัย ปจจุบันนี้ที่สําหรับหลายๆประเทศสนใจ project 
ทางดานไหนที่เขาทํากัน เขาก็จะมีการทําทางดาน Land Field, Gas Caption, Landing แลวก็มี 
Incineration , Hydrofluorocarbon , Waste Steam และ Bio Power พวกนี้เปนareaที่หลายๆประเทศ
สนใจที่จะทํา CDM กัน

Emission Trading จะเริ่มตอเมื่อ Kyoto Protocol entry into force เทานั้น ตอนนี้EUได
พัฒนา Internal Trading Scheme ระหวางEUดวยกันที่คงจะ operate ในปนี้ แลวถาบรรลุหรือตกลง
กันได ตัวนี้จะเปน Key drivers สําหรับการtradingทั่วโลก เขาก็กําลังเจรจากันอยูวาตัวนี้จะใชเปน
ตัวtradeกัน แลวทาง Secretariat ก็ยังทําเปนแนวทางสําหรับที่จะ monitoring เร่ือง trading system 
ตอนนี้ทาง World Bank สนใจ Emission Trading มาก เขาตั้ง project Prototype Carbon Fund ที่   
วอชิงตัน ถาประเทศใดสนใจก็สามารถไปทํา Prototype Carbon Fund ได คือทํา project ไปแตยังไม
ไดเลือกวาจะใหประเทศไหนพอได credit เราก็ banking ไว แลวจะมี broker ที่ดูวาจะไปขายให
ประเทศไหนอีกที JI เปนตัวหลักที่จะทําใหรัสเซียตัดสินใจวาจะเขารวม Protocol หรือไม เพราะเขา
มีsurplusอยูมากที่จะขายได

ทีนี้จะมาดูกันที่ COP 9  Where do we stand? เราอยูที่ไหนในการประชุม COP 9 จริงๆแลว
เวลาเราคุยกันเราไมไดดูกันในแตละ COP จริงๆแลว COP เปนการประชุมเพื่อทําให process 
runningไปเรื่อยๆ ก็จะมี agenda แตละ agenda แลวก็ไปดูกันในรายละเอียด แตจริงๆแลวเราก็คุยกัน
ในภาพรวมมากกวาวาตอนนี้ถาKyoto Protocolไม entry into force แลวอะไรคือ alternative แตเรา
ยังไมอยากพูดถึงตอนนั้น เราจะพูดกันถึงประเด็นของที่มิลานกอน มิลานใน SBSTA จะมีเร่ือง
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หลักๆอยูหลายเร่ืองดวยกัน แตเร่ืองที่มีการจะพยายาม highlight มากในที่ประชุมคือเร่ือง TAR คือ 
Third Assessment Report ของ IPCC เอกสารตัวนี้ออกมาในป 2000 เปนเอกสารที่ไมคอยใหม แตก็
พยายามใชขอมูลจากreportเพื่อเปนการยืนยันวาเราจะตองทําอะไรรวมกัน จะตองมีactionเกิดขึ้น 
ในที่ประชุมก็เลยตกลงกันไดในระดับหนึ่งวาหลังจากที่เร่ืองadaptationพูดแลวพูดอีกวาเรื่องผล
กระทบ Greenhouse Gasในประเทศกําลังพัฒนา จริงๆแลวfocusเราไมใช mitigation หรอก เราตอง
adaptเพราะวา เรามีผลทางดาน Agriculture Waste อะไรตางๆมากมาย ทําอยางไรถึงจะadaptได 
ฉะนั้นเรื่องadaptation flow ไปทุกagenda item แตไมมีhostที่จะมารวมกลุมพูดใหเปนเรื่องเปนราว 
ก็มีการproposeวาควรจะมาตั้งagenda item เร่ืองadaptation แตประเทศพัฒนาแลวบอกวาตองมี 
mitigation ดวย เพื่อเปนการ trade off กัน ก็เลยออกมาเปน agenda

เร่ือง mitigation อีกอันหนึ่งก็จะเปนadaptation way forward จะทําอะไรก็agreeวาระหวาง
การประชุม SBSTA20 ที่จะมีในเดือนมิถุนายนที่บอนนก็จะมีการประชุมสองวัน เปนworkshop วัน
หนึ่งจะเปน mitigation อีกวันจะเปน Adaptation ตอนนี้ก็มีการ Brainstorm กันวาจะจัดอยางไร 
workshop จะเชิญใครไปพูด ทําอยางไรเพื่อที่จะใหเกิด process ที่จะ launch การคุยในเรื่อง 
Technical กันได ในเรื่องTechnology Transfer Contact Group ซ่ึงไดรับผิดชอบเรื่องนี้อยูก็มีการ 
form Contact Group ในการประชุมที่ Marrakech Accord เมื่อ COP7 2001 ก็มี adopt Technology 
transfer framework ใน framework มี Area ที่ทําอยู 5 area ดวยกันมี Technology Need Assessment 
ตอนนี้ประเทศพัฒนาตางๆก็ทําprojectกันซึ่งไดเงินจาก GEF under Top of Technology หลายๆ
ประเทศก็ได 100,000 Us dollars ซ่ึงประเทศไทยก็ไดแลวเชนกัน แตอยูในprocessของการทําอยู ซ่ึง
กระทรวงทรัพยากรนาจะเปน Focal Point ในเรื่องนี้ มีการคุยเร่ือง Methodology แลวก็identifyออก
มาวาหลังจากที่มีการ careful study และ Consultation ในประเทศวาเรามี Prioritize Technology 
Needs อะไรบางที่จะสามารถconvertเปนprojectได ตอนนี้มีประมาณมากกวา 80 ประเทศที่กําลังทํา
อยูโดยถานับผานทาง UNDP และ GEF

อีกอันหนึ่งก็คือเร่ือง Technology Information มีการพูดเรื่อง Clearing House , National 
Center , International Information Center ซ่ึงทาง Secretariat ทางprogramที่ดูแลอยูก็มีการ develop 
Database เรียกวา TT Clear หรือ Technology Clearing House ของ UN ขึ้นมา ถาเขาเว็บไซตของ
ทาง UN คลิกเขาไปจะเห็น TT Clear เปน big database ถาเขาไปแลวจะสามารถรูขอมูล เปน
ประโยชนตอนักวิจัย เชน ถาอยากทําเรื่อง Solar Energy แลวอยากไดความชวยเหลือหรืออยากจะดู
วาประเทศอื่นเขาทําอะไรกัน ซ่ึงเราสามารถเขาไปหาคนที่ทําprojectนี้ในประเทศนั้นๆไดเพื่อจะมี 
exchange information หรือ experience ได ตอนนี้เรากําลังทํา Survey TT Clear อยูที่วาทางประเทศ
อนุสัญญาภาคีตอนนี้กําลังประชุมบอกวาประเทศกําลังพัฒนากําลังเรียกรองกันเหลือเกินวาอยากได 
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information center ตอนนี้เรามีcenter   system ตัวนี้อยู แตมีนักวิจัยใชกันจริงๆหรือไม หรือวาอยาก
จะใหพัฒนาอยากใหมีขอมูลตรงสวนไหนเพิ่มขึ้น ถามี Response , Questionnaire เขามาเยอะๆ ก็
เหมือนกับเปน Majority คราวๆ เขาก็จะพิจารณาวานี่คือneedแลวจะใหเงินมาเพิ่มเติม แตถาไมมีใคร
สนใจตอบขอมูลอะไรเลย เขาก็เฉยๆ คือเราคงไมไดอยากได ตอนนี้ TT Clear ของเรามีซีดีรอม 
Software ที่จะสามารถ develop your own national information system database ขึ้นมาไดแลวใน
ซีดีรอมก็มี system ของ TT Clear อยูในนั้นดวย ตอนนี้ทางเรากําลังมอง trend การเจรจาอยูวาจะ 
pick up อยากจะชวยใหแตละประเทศทํา Information system ทางดาน Technology ขึ้นมาเองโดยที่
เราจะมีการ trading โดยใหsoftwareไปซึ่งก็กําลังมองหาประเทศอยู

อีก area หนึ่งทางดาน Technology transfer ก็มีเร่ือง Enabling Environment ซ่ึงมีการทํา 
Technical Paper ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง Policy and Measure อะไรที่ออกมาแลวทําใหเกิด Create and 
Better Environment ที่จะสามารถทําใหเกิด Tech Transfer ได symbol ของมันเปน unfccc/tp/tp1 
ออกมาเมื่อ session ที่แลว จะมีเร่ือง 10 Dimension ของการที่จะ implement Technology Transfer

อีกตัวหนึ่งที่สําคัญสําหรับการประชุมที่ Marrakech Accord ก็คือการจัดตั้งเปนครั้งแรกของ 
Expert Group on Technology Transfer หรือ EGTT ซ่ึงมีผูแทนซึ่ง nominate เปนexpertจากประเทศ
ตางๆ 17 ประเทศ ไดแก ประเทศพัฒนาแลว 10 ประเทศ ประเทศเอเชีย 3 ประเทศก็มีประเทศไทยที่
เสนอเขาไปตอนนี้มีอาจารยวุฒิ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูแทน เกาหลีและปากีสถาน เขาก็
มีการrotateกัน ถาหมดตามวาระก็มีประเทศอื่น nominate เขามาแลวก็มี Afarica  GANA South 
Africa Nigeria ในตัวEGTTตอนนี้จะมีworkโปรแกรมที่เสนอเขาไปให COP adopt ทุกป ในปนี้มุง
ที่จะ prepare technical paper เกี่ยวกับเรื่อง adaptation technologies สวน leader ของการเขียนจะอยู
ที่ white chair ของEGTTซ่ึงอยูที่ Trinidad and Tobago  เราก็กําลังมองหา consultant ที่จะมาชวย 
ชวง second half ของปก็จะมีการจัด workshop เร่ือง Innovative Finance for Technology Transfer 
ถาจะมองหาความชวยเหลือทางดานการเงินจะมีทางไหนบางที่เราจะสามารถ อันนี้ก็เปน activity 
area ทางดานTechnologyที่ดูแลอยู

ที่สําคัญของการเจรจาเรียกวา Landuse, Landuse Change and Forestry หรือ LULUCF เปน
สวนหนึ่งของการเจรจาทางดานปาไม การประชุมคราวที่แลวตกลงกันประมาณ 2-3 เร่ือง มีการขอ
ใหประเทศพัฒนาแลว Annex1 parties ใหใช good practice guidance ของ IPCC ในการที่จะ report 
LULUCF Inventory under the convention แลวก็adoptรับรองcommon reporting formatสําหรับทํา 
LULUCF ก็ให parties นี้provide submissionเกี่ยวกับ experience ของการทําreportโดยใช good 
practice guidance แตตัวนี้ก็จะเปนสําหรับประเทศพัฒนาแลวที่จะตองทํา ในการประชุมสมัยหนา
เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ทางSBSTAก็จะพิจารณา common reporting format แลวก็การใช good 
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practice guidance ในประเด็นที่เกี่ยวกับKyoto Protocol แลว secretariat เองก็จะdraft versionที่เกี่ยว
กับเรื่องนี้มาใหที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมก็ suppose ที่จะรางเปน  a draft COP decision สําหรับ
การประชุม COP 10 ที่จะมีที่กรุง Buenos Aires , Argentina  แตตอนนี้ประเทศไทยยังไมคอยเขาไป
เกี่ยวของวงในของการเจรจาในเรื่องนี้มากนัก นอกจาก LULUCF แลวก็มีการเจรจาเกี่ยวกับการใช
ปาไมทางดาน CDM Registry ที่เขาตกลงกันไปแลว

Financial Mechanism การประชุมคราวที่แลวที่ COP เร่ืองtechnicalของSBSTAคอนขางจะ
ไมมีปญหาเทาไร แตเร่ืองที่ทําใหติดมากไมสามารถตกลงกันไดจนแทบจะวินาทีสุดทายสวนใหญ
จะเปนเรื่องการเงิน การเงินก็เหมือนกับเปนเรื่องที่blockการเจรจาอยูในปจจุบัน ทุกforumเลย ถาเรา
มีอะไรที่mentionเร่ืองเงิน ประเทศพัฒนาแลวเดี๋ยวนี้trendเปลี่ยน เมื่อกอนดูชองทางจะกวางขวางมี
การใหความชวยเหลือ แตเดี๋ยวนี้ถาพูดเรื่องอะไรที่มีเงินจะblockเลย ขอdeleteขอใสblack listตลอด 
คราวที่แลวที่หนักหนาสาหัสก็คือทุกปเขาจะมีการใหadditional guidance to the GEF คือเขาจะมี 
GEF Trust fund ที่ทุกปทาง COP จะบอก GEFวา อยากใหfundเร่ืองนั้นเรื่องนี้ ใหไปทําguidelineมา
วาจะทําอยางไร เขาจะพยายามlockไมใหมีguidanceอะไรเพิ่มเติม แตคราวที่แลวตองชมเชยประเทศ
กําลังพัฒนาหลายประเทศที่เขาไปลุยจนไดขอตกลงมาวา ตองการใหGEF continueที่จะfundการทํา 
Technology Need Assessment under Top of Technology เพราะวาจริงๆแลว Top of Technology 
บอกวาเงินหมดแลว ก็มีแค 80 ประเทศเองที่ไดเงินไปทํา แลวยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไมไดทํา จะ
ทําอยางไร ประเทศพวกนี้ไมยอม จึงไปประชุมกันจนกระทั่ง GEF ยอมรับวาจะใหเงินทําตอ แตเงิน
ที่เอาทํานั้นแสนเหรียญก็ไมมาก แลวทําในหลายๆarea ไมใช need assessment อยางเดียว ก็มีผูเชี่ยว
ชาญบางทานบอกวาเรานาจะเขาไปโวยวายแลวบอกวาตองเอา Scheme ขึ้นมาใหมแลวใหเงินมา
ใหมเพื่อที่จะมาทํา Technology Need Assessment อยางเปนเรื่องเปนราว ก็เปนอีกเรื่องที่เราจะตอง
เขาไปชวยกันในการเจรจา เพราะมันไมไดเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ถาประเทศไทยเองสนใจจริงๆวา 
Technology ตัวไหน flexible สําหรับประเทศเรา match นโยบายเรา แลว in the market แลวลอง 
run แลวมันใชไดก็ตองผานการคุยกันเปนเรื่องเปนราวในหลายๆหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งที่ทําทาง
ดานพลังงาน และ UNCC ก็ตาม

Special Climate Change Fund อยางที่บอกแลววาเปนกองทุนใหมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมา fund  
activity คราวที่แลวก็นาประหลาดใจมากคือ หลายๆประเทศเจรจาไปก็บนกันไปและสูกันไปจนเขา
ตกลงวาให GEF คือใหกองทุน มาsupport Technology Transfer Activities โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปน
ผลมาจากการทํา TNA (Technical Need Assessment) ทุกคนบอกวา identify need มาแลวแตจะเอา
เงินที่ไหนจะimplementอยางไร ถาเราบอกไปวาเราอยากไดอยากทําprojectนี้แลวใครจะใหเงิน 
ฉะนั้นจึงเปนการทํา activity ภายใต convention จึงจะตองมีกองทุนขึ้นมา เขาเลยตกลงกันวา 
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Special Climate Change Fund จะตอง fund result จาก Need Assessment แตไมใชวาทุกประเทศที่
ทําออกมาแลวจะไดหมด ฉะนั้นการทําของเราจะตองเปน project ที่นาสนใจพอสมควรผาน
กระบวนการกรอง

 การประชุมเรื่องที่ไมเคลื่อนไมขยับเลย เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ article4.5 ,4.8 and 4.9 ซ่ึง 4.8 
เปนเรื่องเกี่ยวกับ Response Measure คือบอกวาถาจะลด Greenhouse Gas แลวจะมีผลกระทบอะไร
บาง แลวมีมาตรการอะไรที่จะเขามารองรับมาชวยเหลือตรงนี้ ฉะนั้นการเจรจาจึงเปนไปดวยความ
ยากลําบากมาก แตหลังๆประเทศอื่นก็supportกลุมโอเปคไปดวยทําใหการเจรจาคอนขางยากลําบาก
คือตองsupportวาถามีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้น ประเทศที่ไดผลกระทบจากการที่เราไปใชนโยบาย
อ่ืนๆจะทําอยางไร การประชุมคราวที่แลวมติออกมาบรรทัดเดียวเองวา เราตกลงกันวาเราไมตกลง
กัน ‘We agreed that we do not agree and we agreed that we’ll continue to discuss this issue at the 
next session’ โดยจะเปนอยางนี้อยูหลาย Agenda itemที่เราตกลงกันวาเราไมตกลงหรือมีDescent
ออกมาวาเราตกลงวาเราจะคุยกันตอไป

เมื่อกอนเรื่อง Policy & Measure ก็ดูออกมาดีแตเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเนือยๆ เพราะประชุมมาก
กลายเปนประชุม policy and measure ของประเทศที่พัฒนาแลวอยางเดียว วาเขาทํานโยบายอะไรไป
แลวบางที่จะimplementในเรื่องตางๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แตก็ชักจะexhaustedคราวที่แลวจึง
ไมมีมติอะไรออกมาที่เปนเรื่องเปนราว ก็เหมือนกันคือตกลงวาจะคุยกันตอ

Cleaner Technology เปนagendaของแคนาดา ทําออกมาเปนpackageวาถาไมpushเร่ืองนี้
แลวเขาratify Kyoto Protocolไมได จึงพยายามจัดworkshopจัดสัมมนาก็โดนblockไปตามระเบียบ
ของโอเปคที่ไมยอมใหมีการคุยเร่ือง Cleaner Technology ก็ใสลงไปในagendaแตวาไมมีการเจรจา 
โอเปคบอกวาทุกเรื่องจะตองmoveไปในdegreeที่เทากัน ไมอยางนั้นCDMก็ไปไดไกลคุยตกลงกันมี
technicalมีreportออกมามากมาย มีการชวยให Annex I implementได แลวก็smoothมีการใหเงินมา
เจรจา CDM มีเงินมากมายทั้งญี่ปุนและทั้งประเทศอื่นให ในการประชุมหลายครั้งหลายรอบที่จะทํา
technicalออกมาใหได แตพอเปนเรื่องที่เกี่ยวกับimplementของประเทศกําลังพัฒนามันชา ประชุมที
ก็ไมมีเงิน ถาเมื่อไรที่เรายังไมสามารถ break through ไดวาทําอยางไรถึงจะ respond Need ของ     
โอเปคหรือวาการที่จะทําให implement article 4.8 move ไปได ก็อยาหวังเลยวาเรื่องอื่นจะ move

ในปจจุบันนี้มีการประชุมกัน next step วาจะมีอะไรตอหลังจาก COP9 แลว และทําอยางไร
ที่จะให convention move ไปได ถาKyoto Protocolไม entry into force แลวจะทําอยางไร แตอาจจะ
เร็วไปถามาพูดกันตอนนี้เร่ือง alternative to Kyoto โดยในสถานะSecretariatก็ไมสามารถพูดได เรา
ก็ยังชูธงอยูดวยความหวังของKyoto Protocolอยูเพราะถาเราทําใหimplementแลวก็จะทําใหเกิดการ 
cooperate ระหวางประเทศได
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ไดยินขาวมาวาทาง Moscow จะจัด Conference อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ หลังจากที่เคยพยายาม
มาแลวกอนการประชุมที่มิลาน ทานประธานาธิบดีก็ไมไดพูดอะไรวาจะratifyในตอนนั้น แลวก็เห็น
บอกวาจะจัดอีกเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งที่มอสโคว สวนทางเยอรมนีก็พยายามhighlightวา ถาอยางนั้น
ลองมาเลนประเด็นในบางsectorดู ตอนนี้มีคนเริ่มพูดถึง Technology Protocol Assernaut Approach 
วาอาจจะเปนทางหนึ่งที่จะดึงอเมริกากลับมา บางกลุมก็บอกวาไมนาจะเปนแคการพูดเรื่อง 
Technology Protocol อาจจะเปน Carbon Intensification อีกประเด็นหนึ่งที่มุงเฉพาะเรื่อง Carbon 
อยางเดียว จะมีการจัดประชุมที่เยอรมนี Bonn Conference on Renewable Energy เดือนมิถุนายน
กอนการประชุม SBSTA ประเทศไทยก็นาจะไดรับเชิญดวย เปนการประชุมใหญระหวางประเทศ 
ซ่ึงจะมีexhibitionเกี่ยวกับ Renewable ทั้งหมด ตอนนี้เขากําลังจัดพวก Regional ทางประเทศตางๆ
เพื่อจะform positionเร่ืองนี้ หลังจากการประชุมนี้เขาหวังวาจะมีอะไรที่เปนinitiateออกมาไดทําให
ทั่วโลกมารวมกัน เขามีการพูดถึงวาอาจจะมี another agreements หรือ scheme ขึ้นมาอาจจะเปน 
Energy Protocol หรือ Energy Convention พลังงานกําลังมาแรงในชวงนี้เพราะพลังงานคือ sector 
ใหญที่เปนอนาคต Sessionหนาของ SBSTA หรือ SBI ก็จะอยูวันที่ 14-25 มิถุนายนที่บอนน ตอไปก็
เปน Buenos Aires อารเจนตินา

การบรรยายพิเศษเรื่อง “อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :
ผลกระทบตอประเทศไทย”

โดย คุณมานพ เมฆประยูรทอง : รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตาง
ประเทศ

การเจรจา COP9 ก็จบลงดวยความโลงใจของหลายๆฝายวาอยางนอยที่สุดกลไก CDM ซ่ึง
เราใหความสําคัญนั้นจบ เงื่อนไขในการเจรจาตางๆก็ดี เร่ืองเทคนิคนั้นจบไปแลวตอไปนี้ก็ตองรอ
วาจะมีผลบังคับใชเมื่อไร หลายประเทศก็เตรียมที่จะเขารวม ถาถามวา COP9 เรามองวาเกิดความ
สําเร็จดานไหน ผมใหขอสังเกตวาอาจจะตั้งชื่อยอเปน Forestry CDM เพราะสามารถที่จะ break 
through เร่ืองที่ยังคางอยู ชวงการประชุมก็รูสึกวาไมมั่นใจ บรรยากาศการประชุมก็เร่ือยๆ ทุกคนก็
ไมรูวาจะมีผลบังคับใชหรือไมเพราะวารัสเซียไมยอมมีทาทีที่ชัดเจนเสียที แลวยิ่งทําใหสับสนมาก
ขึ้นเพราะวาไมวาจะเปนเจาหนาที่ระดับสูงของรัสเซียออกมาใหขาวกันวาไมratify บางคนก็บอกวา
รัสเซียตองratifyตามกําหนด แตที่ปรึกษาทานปูตินบอกวาจะไมratify ขาวที่ออกมากับทาทีที่เราได
ทราบนั้นไมตรงกัน เราจะเห็นวาถารัสเซียratifyก็จะทําใหเพิ่มจาก 44 % ที่มีอยูของ Annex1 ก็จะให
มีผล สวนทางผูแทนEUบอกวาเห็นใจรัสเซียวาจะตองตอรองใหไดผลประโยชนมากที่สุด เปนเรื่อง
ธรรมดาที่รัสเซียพยายามใหทาทีของตัวเองไดรับการเอาใจใสหรือสามารถที่จะเรียกรองผล
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ประโยชนตางๆตามที่รัสเซียตองการ แตวาในสวนลึกก็มีแนวความคิดอีกอยางหนึ่ง เขาบอกวาความ
จริงแลวที่รัสเซียลังเลใจก็เพราะรัสเซียเองยังไมแนใจวาตัวเองจะมี hot air  ขายไดหรือไม ถาเราดู
การเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียตั้งแต 1999 รัสเซียก็เปนดาวรุงดวงหนึ่ง อัตราเติบโต 7-9% หาก
วาถึงป2008 การเพิ่มขึ้นของ CO2 Emission ของรัสเซียอาจจะเพิ่มถึง 6 % หมายความวาในชวงนั้น
รัสเซียอาจจะไมมีอะไรขายเลย ซ่ึงตรงนี้เปนความหวั่นวิตกวาถาการคาดการอยางนี้เปนจริงขึ้นมาก็
หมายความวารัสเซียอาจจะไมratify เพราะวานอกจากจะไมไดประโยชนอยางที่ตนคิดไวแลว ตัว
เองก็ยังถูกขอจํากัดเหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่เรียกวา First Commitment Period ผานไป ซ่ึงเปนความ
กังวลลึกๆอยู

ทาทีของอเมริกาคงยังไมเปลี่ยนแปลง เขายังบอกวาไมมีการทบทวนทั้งสิ้น(คือตราบเทาที่
รัฐบาลชุดปจจุบันยังคงมีอํานาจ) อเมริกาก็ใชคําถามเดิมวาเขาไดทําอะไรหลายอยางมากในดานที่
จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกแกปญหาโลกรอน เขาก็ยกวามีโครงการหลายโครงการเชน โครง
การในเรื่องของไฮโดรเจนคือเขาจะพัฒนาการใชพลังงานตัวนี้ ซ่ึงในอนาคตอาจจะมาแทน Fossil 
Fuel ถาเราติดตามเรื่องการพัฒนาของไฮโดรเจนก็ไมใชเร่ืองที่จะไมเชื่อเสียทีเดียวเพราะถาอานบท
ความในตอนหลังๆ ขอเสนอนี้ก็คอนขางจะเปนจริงเปนจังขึ้นมา แลวก็มีหลายๆประเทศที่อเมริกา
พยายามรวมกลุมกันในการที่จะใหความสําคัญเรื่องไฮโดรเจน Economy นี่ก็เปน propaganda อัน
หนึ่งซึ่งคิดวาอเมริกาคงจะใชไปเรื่อยๆ

ถามาดูทาทีของ EU ก็จะเห็นวาเปนกลุมเดียวที่ยังมีความเขมแข็งกระตือรือรนที่จะผลักดัน
ใหKyoto Protocolมีผลคืบหนาไป เอกสาร Directive ของEU วันที่ 13 ตุลาคม 2003 ซ่ึงมีขอกําหนด
ในการสงเสริมใหมี Emission Trading ในกลุมของEU ซ่ึงจะเริ่มมีผลใน 2005 จริงๆแลวตลาดของ
EUจะมีผลกระทบกับเรามากนอยแคไหน แลวEUจะขยายจํานวนสมาชิกอีก 10 ประเทศในชวง
เมษายน-พฤษภาคม ซ่ึงประเทศที่เขาเปนสมาชิกใหมเปนประเทศที่เรียกวา Economy Intransition 
คือ ประเทศที่เปนยุโรปตะวันออกหรือประเทศที่เคยรวมกับสหภาพโซเวียต เมื่อประเทศกลุมนี้เขา
มาในEUก็หมายความวา ET ในEUก็จะทําไดงายขึ้น เมื่อทําไดงายขึ้นเขาก็อาจจะdemandที่จะทํา 
CDM กับกลุมประเทศ Annex1 ก็จะลดลง เมื่อดูรายประเทศในEU อังกฤษก็ประกาศชัดเจนวาจะลด
การ CO2 ใหได 60% ภายใน 50 ปขางหนา เยอรมันก็มีการเคลื่อนไหวที่จะจัดประชุมระหวาง
ประเทศที่บอนนเร่ือง Renewable Energy แลวก็มีการประชุมเตรียมการในภูมิภาคที่เวียนนา จุด
ประสงคของการประชุมที่เยอรมันจัดขึ้นคือเปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุม World Summit ที่ 
Johannesburg ชวงนั้นมีการเจรจากันโดยทางEUผลักดันที่จะใหมีการยอมรับเอาเปาหมาย 
Renewable Energy การเพิ่มการใชพลังงานคืนรูป พลังงานหมุนเวียนใหไดประมาณ 30% แต
อเมริกาก็ไมเอาดวย เมื่อไมสําเร็จEUก็เลยมาผลักดันนอกกรอบของสหประชาชาติคือจัดประชุมเสีย
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เอง ขณะนี้มีกลุมประเทศที่รวมกับเยอรมัน 80 ประเทศแลว เขาจึงสามารถที่จะผลักดันการใช 
Renewable Energy ตอไป

หลังจากKyoto Protocolแลว หลังจากชวง First Commitment Period 2008-2012 จบไปแลว 
ทิศทางจะเปนอยางไร ซ่ึงหลายๆประเทศก็บอกวายังเร็วเกินไปที่จะมาคุยกันตอนนี้เพราะประเทศ 
Annex1 ก็ยังไมไดปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ใหไว ไมวาจะตั้งแตสมัยการจัดทํา UNFCCC จนถึง
Kyoto Protocol ยังไมมีทาทีที่ชัดเจน ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาก็ควรจะมีทาที่ที่ใชหลักยอมรับกันใน
เร่ืองของ Common Differentiated Responsibility คือถาหากวาประเทศที่พัฒนาแลวยังไมยอมที่จะ
ทําตามพันธกรณี ประเทศกําลังพัฒนาก็จะตองยืนยันใหเขาทํากอน เขาจะตองมีความรับผิดชอบใน
การจัดสรรการเงินและเทคโนโลยีใหประเทศกําลังพัฒนา อันนี้เปนทาทีเบื้องตนซึ่งประเทศกําลัง
พัฒนาอาจจะยืนยัน ถามวาถา Kyoto Protocolมีผลบังคับใชแลวก็มีการปฏิบัติตามพันธะกรณี จน
กระทั่งมองเห็นชัดเจนวามีความคืบหนา ตอไปทิศทางจะเปนอยางไร ซ่ึงถาเรามองทาทีของประเทศ
ใหญๆ ญ่ีปุนบอกชัดเจนวาถาประเทศพัฒนาแลวปฏิบัติตามพันธกรณีตอไป Second Round จะดึง
ประเทศที่กําลังพัฒนาเขามาดวย เพราะเขาบอกวามันไมpracticalถาจะใหประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง
ปลอย Emission เยอะๆ อยูนอกกรอบโดยที่ไมมีพันธกรณีใดๆ ในขณะที่ทางEUพูดมา 2-3 คร้ังแลว
วาEUจะไมยืนยันใหประเทศกําลังพัฒนาเขามามีพันธะกรณีภายใต Second Commitment Period

หลัง Post Kyoto ก็มีขอเสนออีกวาแทนที่เราจะมากําหนดกันถึงจํานวนปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกหรืออยางอื่น เราใชตัวองศา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเปนตัวกําหนดไดไหม ซ่ึง
ก็พูดกันถึง 2 องศาเซลเซียส แลวก็เอาตัวนี้เปนตัวตั้งมาคํานวณดูวากลุมประเทศกําลังพัฒนาและ
พัฒนาแลวจะถูกจํากัดอยางไรบาง ซ่ึงเปนไอเดียที่วิทยาศาสตรมาก ไมแนใจวาจะpracticalแคไหน 
อีกไอเดียหนึ่งเขาบอกวาหลัง Post Kyoto แทนที่เราจะมาคิดกันแตวาจะลดกันแตเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ถามวามีเปาหมายอื่นไหมที่ทําควบคูกันไปดวย เชน เปาหมายของการเพิ่ม Renewable Energy ลด
ดวยแลวก็เพิ่มไปดวยแลวเอามาประกอบกัน คือถามีแรงจูงใจอยางนี้หลายๆประเทศก็อยากจะรวม 
เพราะเขาจะไมเสียอยางเดียว ประเทศกําลังพัฒนาก็ไดเทคโนโลยีไดอะไรดวย อันนี้เปนแนวความ
คิดซึ่งคงตองฟงในฐานะที่เขารวมประชุม แลวก็ฟงวามีอะไรใหมๆหรือมีแนวโนมทิศทางเปนอยาง
ไร

เปนที่นาเสียดายหลังจากที่เราประชุม World Summit 1992 แลวก็Kyoto Protocol 
UNFCCC ความกระตือรือรนของประชาคมระหวางประเทศในการแกปญหาสิ่งแวดลอมนั้นลดลง 
เกิดความเฉื่อยชาขึ้นทั้งในแงของ Commitment การเงิน ตอนหลังๆความชวยเหลือทางการเงินก็ลด
ลงดวย แลวก็มี Issue อ่ืนเขามาแทนที่ซ่ึงจะทําใหการเจรจาในรอบKyoto Protocolซ่ึงเปนเรื่องสําคัญ
มากถูกบดบังโดย Issue อ่ืน ถาเราอยูภายนอกไมคอยทราบเรื่องคงไมเปนไร แตวันหนึ่งเราก็อาจจะ
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ไมรูวาโลกรอนขึ้นเทาไร แตถาอยูในวงในการรับรูขอมูลเยอะๆทําใหวิตกเหมือนกันวาอีก 50 ปขาง
หนาจะเปนอยางไร ซ่ึงมันก็มี scenario  หลายอยางบางทีก็วาดจนนากลัว บางทีก็บอกวายังไมเปนไร 
scenario อยางหนึ่งที่เขาทําใหเราจะสบายใจขึ้นได เขาบอกวาไมเปนไรอีกหนอยก็แกไขไดในตัว
มันเอง น้ํามันจะหมดภายใน 40 ปขางหนา แกสจะหมดภายใน 60 ปขางหนา ถานหิน 200 กวาป 
เพราะฉะนั้นถึงเวลานั้นก็ไมเปนไร ใชอยางเดียว การแกไขปญหาก็จะจบสิ้นลง
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 เอกสารถอดเทปการบรรยาย
“Prospects for CDM in Thailand : The International Cooperation”
จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมกับ

กระทรวงการตางประเทศ
25 มีนาคม พ.ศ.2547

ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
…………………………………………………..………………………………………….

Report by Khunying Dr. Suthawan Sathirathai, President of GSEI

H.E. Mr.Vidhya Rayananonda, Advisor to the Minister of Foreign Affairs,
Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen,

On behalf of Good Governance for Social Development and the Environment Institute, or 
GSEI, it is a great pleasure to co-organize this seminar with the Ministry of Foreign Affairs, 
entitled “Prospects for CDM in Thailand: the International Cooperation”. This seminar is one of a 
series of research on “Developing a strategy on and strengthening capacity for Clean 
Development Mechanism or CDM in Thailand”. GSEI has received support from the Thailand 
Research Fund (TRF) in conducting this research.

As is generally recognised, Thailand has expressed her commitment to join the 
international community in addressing the problem arising from the phenomenon known as the 
“greenhouse effect”. Upon Thailand’s ratification of the Kyoto Protocol on 28 August 2002, we 
have received interest from developed countries to undertake CDM. The implementation of CDM 
in Thailand involves the participation of government agencies, the private sector and civil society 
in conjunction with international organizations. It is therefore necessary for Thailand to prepare 
itself to obtain the greatest possible benefits from the potential projects, for the nation as a whole.

The purpose of this seminar is to launch the process of learning and exchanging the wide 
range of experiences that exist between us. The constructive views and perceptions expressed at 
this seminar will yield benefits for both the academics and the practitioners of all concerned.
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We are honoured by the participation of three distinguished panelists, namely
-  Mr. Rainer Hinrichs Rahlwes, Director-General, Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety,
-   Mr. Bernhard Sander, Vice President of KFW Carbon Fund, Germany, and
-  Mr. Karsten Gasseholm, Counsellor for Development and Environmental 

Affairs Section, Royal Danish Embassy in Bangkok.

They will share their knowledge and experiences with us in the implementation of Annex 
I of CDM.  For the second part of the seminar, after the break, my colleagues and I will present a 
report on the outcome of the preliminary research regarding the possible guidelines for CDM in 
Thailand, which is a study undertaken by GSEI with the support from the TRF.  We look forward 
to receiving the comments of the participants.

On behalf of the organizers, I wish to express our appreciation to H.E. Mr.Vidhya 
Rayananonda, Advisor to the Minister of Foreign Affairs, as well as to the three distinguished 
panelists. I am also grateful to the seminar participants for their attendance. This seminar serves 
as an impetus to establishing guidelines for the study of CDM for our mutual benefit. With this 
remark, I wish to invite H.E. Mr.Vidhya Rayananonda to deliver his opening address.

Opening Remarks by H.E.Mr.Vidhya Rayananonda, Advisor to the Ministry of Foreign 
Affairs

Excellency Khunying Dr. Suthawan Sathirathai, President of the Good Governance for 
Social Development and the Environment Institute Foundation, ladies and gentleman, it is a 
pleasure for me to be here today. On behalf of the Ministry of Foreign Affairs, I would like to 
welcome all the distinguished participants to this seminar on the prospect for Clean Development 
Mechanism in Thailand: the International Co-operation, which is organized by the Good 
Governance for Social Development and the Environment Institute Foundation or GSEI, in 
collaboration with the Ministry of Foreign Affairs.
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It is generally recognized that climate change represents a grave common concern of 
mankind. In order to tackle this problem, cooperation from all states and stakeholders is essential, 
based primarily on the framework of the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol. 
Although the Kyoto Protocol has yet to be enforced, it is to my understanding that Clean 
Development Mechanism or CDM introduced in Article 12 has been widely discussed in 
international forums, as it is the only mechanism created to promote cooperation between 
developed and developing countries. It aims to assist the Annex I countries in achieving the 
commitment to a quantified target of green house gas reduction and to assist the non-Annex I 
countries in achieving their sustainable development objectives. Thailand and other Non-Annex I 
countries are now in preparatory stage to formulate guidelines for CDM. As always, 
implementing a new policy required study and elaboration. It has to take into account the special 
needs and requirements of the parties concerned. The Ministry of Foreign Affairs is therefore 
highly appreciative that Khunying Dr. Suthawan Sathirathai, President of GSEI, and her team, 
have undertaken a study which could facilitate the ongoing efforts to formulate possible practical 
guidelines for CDM projects in Thailand. With this expertise and committed interest in 
environmental issues, I am certain that the outcome of her research team would be beneficial to 
CDM undertakings both within Thailand and beyond.

For this session, the Ministry of Foreign Affairs of Thailand wishes to sincerely thank the 
three distinguished keynote speakers, Mr. Gasselholm, Mr. Rainer Rahwes and Mr. Bernard 
Sandler. I am confident that they would provide us with some important aspects and views of 
developed countries in this regard. I would like to convey our appreciation to the Royal Danish 
Embassy, the Embassy of the Federal Republic of Germany, the Thailand Research Fund, and all 
the distinguished participants in making this seminar possible. Lastly it is my wish that this 
seminar would be a success and my hope that the deliberation would be productive and contribute 
to the formulation of practical guidelines on conducting CDM in Thailand. I would like to take 
this opportunity to declare the opening of this seminar. Thank you.
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Presentation on “Danish Perspective on CDM Co-operation with Thailand”
by Mr. Karsten Gasseholm

Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here and to give the 
Danish perspective on CDM cooperation in Thailand. I will give you some background 
information, the status on the current cooperation and also some views on the future. The outline 
of my presentation is the general background on Thai-Danish cooperation, the Kyoto Protocol, 
the Danish Energy Strategy, CDM Identification Mission, Danish-Malaysian Cooperation on 
CDM as an example of the kind of cooperation. There are a few words on project development 
with one CDM project in Thailand.

Well, we celebrated our four hundred-year anniversary of the Thai-Danish relationship in 
2001.  DANIDA has been working here for some years. Maybe some of you know the Thai-
Danish Dairy, the Phuket Marine Biology Center. DANIDA has been working here with Thai 
counterparts on environmental co-operation. Also, commercial cooperation has taken place. So, 
we see this CDM cooperation and the cooperation on energy especially as a natural continuation 
of the long-standing relationship between our two countries. I will give you a brief overview of 
the cooperation within the energy field, since energy is the most obvious field for CDM 
cooperation. I would just like to highlight some of the activities that have been going on in the 
cooperation between Thailand and Denmark and I will quickly browse through.

These include the implementation of the Energy Conservation Act, National Policy for 
Renewable Energy, the NEPO, Promoting Cleaner Technology, Energy Audits, Adjustment to the 
Building Energy Code, Energy Efficiency for Industries and Buildings, Promotion of Renewable 
Energy Technologies and the NGO project on provincial energy planning, the Technical Service 
for Biomass, Green Taxation. Maybe I should not highlight anything with tax. We have been 
talking about cooperation. But this is not to highlight any particular energy project, just to 
emphasize that we see the CDM cooperation as a natural continuation of our present cooperation 
on sustainable energy, sustainable development. Of course, the reason why I focus on the energy 
project is that when we look at the emission of CO2 or green house gases in Thailand. We see that 
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the biggest potential for change comes from the energy sector, that is to say 51% of the national 
green house gas emission. I would give a few facts on the Kyoto Protocol from Denmark 
experience. Denmark ratified it together with the other EU countries in May 2002, and Thailand 
ratified it in August in connection with the Johannesburg Summit. The standing cooperation on 
energy in Thailand is also part of the Danish Energy Strategy.

The column at the left is the expected annual emissions from 2008-2012 and then Kyoto 
obligation which is actually reducing from 80 million tons equivalent per year down to 25 million 
tons, 21% in the burden sharing agreement. The strategy is that, if you somehow see this figure as 
the increasing cost of reducing green house gas emissions, from domestic sources it is actually a 
gain for the first 2 million tons reduction for instance, and after a very high cost, increasing 
gradually from 5 million tons domestic implementation up to 25 million tons of domestic 
implementation. The horizontal line is a representation of the price credit at the world market, and 
as long as the price of reducing emissions domestically is below the line. Of course, the domestic 
implementation is most favorable. When the price of domestic implementation comes above the 
horizontal line. Then, it will be more cost efficient, cost effective to the use of other mechanisms, 
typically the flexible mechanisms under the Kyoto Protocol. Of course everyone knows that the 
level of price, the horizontal line, will vary and go up and down and basically answer the 
questions posed by market forces. Also, other considerations to take into the picture are not just 
the price but also of course the moral obligation of having domestic implementation. Basically, 
the view of the Danish Government is that the world climate does not care about where the 
reduction is made, whether it is made here, there or somewhere else. From the global point of 
view, since we have limited resources, it is very important to undertake the reduction paying 
attention to the global climate in the most cost efficient way.

We have based our cooperation in Thailand on launching the identification mission that 
in May 2003. It came up with some key recommendations, which relate somewhat to the 
cooperation between Thailand and Denmark, along with other recommendations relating to 
internal matters. So to speak of Thailand, an institutional framework is needed. One of the 
findings of the mission is that a national CDM action plan should be prepared. An MOU between 
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Thailand and Denmark being signed was the 3rd recommendation. The fourth recommendation 
was that it should follow a 2-pronged approach, capacity building and awareness raising, and 
another one the support for project development. Most of you will know the status of the progress 
of this recommendation; the institutional framework is in progress in Thailand. The National 
CDM Action Plan is not finalized. The MOU between Thailand and Denmark on cooperation on 
this is pending. Consequently, some elements of recommended cooperation (namely the capacity 
building and raising awareness) are pending.

Nevertheless, the text of the draft MOU states that Thailand should set up the 
institutional framework, and the cooperation should be designed in a way that fits the plug 
provided by Thailand. The two legs of the cooperation, the capacity building and project 
development, fit nicely into that picture. The possible project activities would be under the project 
development objective of enabling Thailand to pursue sustainable development, a provision of the 
Kyoto Protocol of course and the cooperation between Thailand and Denmark in general. Some 
of the outputs that were suggested, technical assistance to the National Authority support for 
drafting the CDM strategy, undertaking certain information/knowledge sharing in raising 
awareness and setting up a project development facility. As I mentioned, the project is still 
pending the signing of the MOU between Thailand and Denmark but in the meantime, we are still 
doing something. We had invited what we call a focus group for a workshop on criteria setting; a 
brainstorming session on how the national process could be further enhanced. We had invited a 
Malaysian guest speaker on the topic of setting up a DNA. Dr. Nadzri was here and sharing 
valuable information on that. And then we have also invited a focus group for project screening 
and selection and other events related to project development. And then we are now planning, 
together with the Biomass one stop clearing house of the joint JEF-DANIDA project, to have a 
training session on training local consultants in being capable of drafting the necessary documents 
under the Kyoto Protocol.

Just to give you an example or an idea of what capacity building means, I have brought a 
few slides from our Malaysian program. This is actually the concluding workshop on the 15th of 
January, and as such are not my slides; I just brought them for you to see what kind of ideas 
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would be comprised by capacity building. So, the objective would be to build up the institutional 
capacity of the CDM secretariat, to support the structures, strategies and systems and also to 
develop human resources. There, you have the view of the activities and administrative manual on 
the division of responsibilities, evaluation procedures, transparency of procedure, training of the 
staff and registry for energy projects.

Other elements of the input-output that went into that project were the criteria for the 
small scale, drafting a strategy paper, the exchange of experience with stakeholders in China to 
discuss the common issues, the assessment of potentials, the establishment of baselines and 
outlook for the secretariat, outreach, homepage use, handbook, conferences, colloquia and the 
final workshop. History illustrates that one of the interesting outputs of the Malaysian project was 
a forecast on the annual generation of certificates within different sectors and overtime. I think 
that is the kind of tools that are very useful in the strategic planning for our country on how and 
why to embark on CDM. Some other output here represent some of the chief opportunities for 
reaping CER’s in Malaysia, and some of the higher costs and more interesting conclusions on the 
CDM in Malaysia. Both good and bad news for the CDM in Malaysia, and some very important 
findings I think on how the Malaysian government can tackle the issue of CDM in Malaysia.

As I mentioned, there was a 2-pronged approached in Thailand recommended by our 
consultants, and the other prong was the project development. We have been pursuing that to 
some extent and I’ll show one slide. We showed for our second call for projects, which was early 
this month, and to fill the participants in on the Danish strategy for cooperation in Thailand. We 
still aim for capacity development with the relevant national authorities, and are waiting still for 
the next stage, namely project development. Our first batch will comprise five projects, 
approximately 500 thousand tons and the second batch, approximately 1-2 millions tons. We offer 
something for project development, we offer to cover some of the transaction costs, for the pin up 
to up 70 thousand Baht, and then also the external consultants for Project Design up to 3 million 
Baht. The selection criteria for those who have signed up appear here. Of course we want 
somebody who is credible, that we expect to deliver the credits and also to be able to maintain the 
project for the necessary time. Naturally, we look at the additionality, the expected criteria for 
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sustainable development. One last issue is the level of public participation of the process that 
must also take place.

A biomass power plant at Wangkanai utilizes a combination of ethanol production, 
residues from sugar production and palm oil, and biogas from palm oil. I just showed four slides, 
actually of one of the projects of Siam Cement, a biomass gasifier with waste heat recovery. This 
is basically what  is going on. Wood waste and waste heat is going into a gasifier and from that 
heat and gas would be available for production. Actually it is roasting calcium carbonate which is 
going into the cement. As for the technical aspects, interesting for the general public I guess, this 
is what they expect to be a raw material, rubber tree, rubber wood, wood waste and saw dust from 
the industry. This means that locally, this kind of project will have an impact on income 
generation for people in the area and also it will utilize a resource that would otherwise be wasted. 
If you concentrate on the lower part of the table here, then you will see some of the economic 
figures illustrating the difference the CDM makes to this kind of project. So if you look at some 
key figures like the generated return; without CER’s it is negative. The payback period of this 
particular project would be 21 years, which I think it is beyond anybody’s acceptable expectation.

At a price of $5/tons, this incinerated return would increase to 13% and the payback 
period would be reduced to 5 years. Siam Cement has certain internal criteria which are not met 
but I think that will be a case for discussions with Siam Cement, as to whether each and every 
case would need this kind of criteria to be met. But I think it is a very good illustration of the 
difference between projects with the possibility of selling of the CER’s afterwards and those 
without. With regards to financing the project, it is certainly not a gold mine. It is, however, 
making a small difference and in many cases, at least for the projects that we have in the pipeline, 
it will make the difference when deciding whether or not to follow through with the project. We 
have distributed for you some more information on the Danish program and the Danish 
cooperation with Thailand on CDM, which, I think, is on the tables now. We have a homepage 
that is updated everyday on the latest issues of the development of the cooperation. We have 
distributed CD-Roms with some of the most strategic papers from the Danish sites and also our 
application form that we hand out to potential project proposals. You are most welcome to take 
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your copy away and most welcome to contact us if you would need further information. Thank 
you.

Presentation on “Introduction to CDM Co-operation in Germany”
By Rainer Hinrichs-Rahlwes

Thank you for the invitation to speak here at your meeting. Let me say first of all that, 
although I perhaps have a long title and my Ministry has a long title, I am here in my capacity as 
being responsible for climate change and renewable energies. Secondly, I am not sure who told 
you I have a background in law. I studied two semesters of law but I think that hardly represents a 
background. I am more of a specialist in the general, trying to address everything, for political 
coordination, sociology and economy, but not the law. So, nevertheless, I hope you will find 
elements to your benefit in my presentation. I give you the title CDM: An opportunity for 
Germany and Thailand, and I hope I can give you some ideas as to why we think and why you 
could think that it would be a good idea to work together in CDM. Very briefly at the beginning, 
because I think most of it is very well known to most of the people here in the room, the 
background. It’s one of the three flexible mechanisms from the Kyoto Protocol, concerning 
cooperation with the developing country.

Market mechanisms I think are quite important. It is not some kind of regulation. It is a 
market mechanism to reach the Kyoto emissions reduction target in a less cost effective manner. 
And, of course, there will be a possibility of Banking of Certificate for the first commitment 
period. All this should be to the benefit of Germany and Thailand, for developing and developed 
countries. To give you an idea why Germany has an interest in cooperation on CDM, I have 
briefly pointed to Germany’s aims in it’s climate protection policy. You know that the European 
Union as a whole has the obligation to reduce climate gases, six ‘Kyoto gases’ by 8% until the 
year of 2012 within the burden sharing of the European Union. Germany has reduced said 
emissions by 21% as our contribution. Germany is also discussing a long term target for green 
house gas reduction. It is a target of reduction of 40% by the year of 2020. It is quite important 
that this is on the condition that the European Union as a whole will reduce green house gases by 
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30%. We think it is important to begin the discussion within Europe about reaching further 
reduction targets. We also think that to reach these climate reduction targets, to reach this energy 
target, it is important to have some means of doing so within an energy policy.

On the one hand, regarding the improvement in energy productivity, we have fixed 
considerable improvement of energy productivity in our national sustainability strategy. We have 
the target of doubling the share of renewable energies to primary energy consumption by 2010 
from 2.5% to 5% and in electricity generation to 10%. This will soon be fixed in a law. We will 
try to reach a share of 20% of electricity production in 2020. What are the instruments for these? 
We have an Ecological Tax Reform, which means those people who use energy mustpay taxes. 
Those who use more energy have to pay more and those who use less will have to pay less. And 
we have a Renewable Energy Act that guarantees a certain price for each form of renewable 
energy, a minimum price for everybody who fits or uses this electricity in their houses or plants. 
And we have diverse regulations for housing and building to reduce energy need. We are on the 
road to compliance with our Kyoto target; I have pointed out the 21% target, we are at 19% but as 
always, the first steps are quite easy. The last steps on the road are quite difficult, so we really feel 
it is quite an achievement to reach 19%.

On the other hand, we are quite happy to have reached our desired decrease of emissions 
in transport, the first time since 1990. We have later begun to decrease emissions in transport, we 
have decreased emissions in housing but industry has only managed the house rate of decrease to 
date. We have a slight idea that in industry and energy sectors the levels may in fact be rising 
again. And if this proves to be the case, it might be quite difficult to fulfill our Kyoto target of 
21%. So you see, at this point, Germany too could well have an interest in the flexible mechanism 
of the Kyoto Protocol. So what’s our interest in CDM? I have already stated that we have almost 
achieved our commitments, but there are still demands. We try to implement several forms of 
emissions reduction. On the one hand, there are the measures. I have mentioned in renewable 
energy, in energy efficiency; then we try to introduce the EU emissions training scheme to reduce 
climate gases. This is a chance for our industry and others at the same time. Actually, we are 
setting up the National Allocation Plan as foretold, meaning we have to decide what quantity of 
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CO2 emissions are allowed for different enterprises. I am sure you can imagine that this is an 
interesting discussion because industry want more than they can get if they have to reduce CO2 
emissions.

So, as has already been said, despite the good performance up to now, we have a certain 
need to find other ways to reduce green house gases. What are the potential solutions? In 
Germany as everywhere, industry can either invest by new machines to reduce CO2; they can buy 
allowances, if there are allowances to buy; and they can develop and implement clean 
development mechanisms and join the implementation of projects so they can internationalize 
green house gas reduction.  These numbers are interesting, but I think I should not explain all of 
them; I have a graph, maybe this would be more visible. This serves to point out why some 
countries in the European Union have a greater interest in Clean Development Mechanisms and 
other flexible devices than others. In the middle is the Kyoto target, and all the red on the left 
represents the percentage missing in compliance with the target and the green shows areas of 
over-compliance.

Luxembourg is a very small country in Europe. There, one steel reduction plant closed 
down, so they easily exceeded their Kyoto target by far. In other countries, it is a little bit more 
complicated and so it could be interesting for the European countries to engage in flexible 
mechanisms. We are just introducing an EU-wide Emission Trading Scheme and, later on, I will 
discuss a little bit about how this can work together with a flexible mechanism of the Kyoto 
Protocol. The idea of an emission trading scheme is to cap and trade, which means those different 
elements, can be traded when certain caps are reached. Under this approach, all installations 
possessed of more than 20 megawatts of thermal power of furnace are affected in Annex I 
countries. This emission trading scheme is aimed in principle at all the 6 Kyoto gases but for the 
first period up to 2012 only CO2 to start with, to perfect the successful utilization of the 
mechanism.

Importantly, there must be absolute caps, meaning starting the emissions trading scheme, 
in every country, wherein every installation knows how much CO2 they may emit. And if they 
feel they have to emit more, they must buy the allowance to do so from somewhere. There will be 
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an initial a launch phase until 2007, followed by the Kyoto phase through to 2012. The allocation 
plan is for all sectors that are affected by drawing up our plan; we have to decide how we meet 
our reduction target, not only in energy and industry but also in housing, in heating, pooling 
traffic; all sectors must fit together. For the EU-wide emission-trading scheme in the first years, 
we will have a method of ‘grandfathering’. That means that, for each installation, we will have to 
find out how much CO2 they will have to emit and then give them certificates with this necessity 
taken into consideration. That is what we call ‘grandfathering’. Maybe later on there will be 
auctioning; this would be more simply accomplished but politically problematic.

We could talk about allocation rules; I think that I will avoid addressing this at the 
moment. What is important is that the emission-trading scheme of the European Union would 
cover about 46% of the estimated CO2 emissions of the European Union by 2012. We in Europe 
are actually discussing, in the European Union, linking directives. This is the question of linking 
the European emission-trading scheme with the effects of mechanisms. It should be adopted in 
June 2004 and will account for an estimated volume of 400-500 billions tons of CO2 equivalent. 
A credit allocation to CDM is possible as of the 1st of January 2005. What we are actually 
discussing is whether the linking directive and thus the use of CDM should be tied in, linked to 
the entry into force of the Kyoto Protocol.

All of you may know that there are some countries, especially one, who are notably 
hesitant in ratifying the protocol. There is another country that says they won’t ratify the protocol 
but the Thai government and the German government has ratified the protocol, so we together can 
push to get it into force. When thinking of the project types to incorporate into this linking 
directive, we think most of the energy efficiency and renewable energy projects. We want to 
exclude nuclear power, because we think it is not sustainable.  We would not accept in these the 
use of sinks and we would not accept in this context large scale hydro power.  So who would be 
partners in Germany if you decided to discuss and decide on CDM?  There is the BMU, the 
abbreviation for Federal Ministry of the Environment Nature Conservation and Nuclear Safety. 
We are politically responsible within the government for the implementation of climate change 
policy and so are tasked to work with the flexible mechanisms.  Then there is JIKO –Joint 
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Implementation Coordination, part of the German Ministry of the Environment that acts as the 
designated national authority. Then, of course, there’s the Foreign Office, the foreign ministry 
with the network of contacts visa embassies and so on. There is also the BMZ which means 
Federal Ministry for Economic Development together with the GTZ, which seems to me is the 
most known part of Germany all over the world. Not to forget the KFW from which Mr. Sandler 
comes. He will speak about the work of the KFW in the CDM process so I will mention it; I will 
not take it away from Mr. Sandler.

Activities, what good will come of them? What should we do? First of all, the German 
joint implementation coordination set up some guidelines for CDM and JI to attain transparency 
and usability in the host countries. There is a guideline that can be downloaded from the Internet 
so that everybody can have it. We have set up a database, information on German projects and 
examples, and we also have an information policy as we call it. There is a quarterly email 
newsletter that can be subscribed to. There’s an internet portal scheduled. Now I come to more 
concrete things. To begin CDM cooperation, what is it necessary to think of? I think that 
Germany and Thailand could cooperate. It would be a good idea to talk about the Memorandum 
of Understanding, which would be an intergovernmental agreement on how to work together. 
This is no substitute for a concrete project agreement but it should be an acknowledgement of 
concrete benefits, the burdens and who has more benefits. It is a framework platform for our 
objective procedures.

One of the most important instruments for us from our point of view is the KFW fund, 
about which Mr. Sandler will go into details. With project development, we try to see it from the 
host country’s perspective and not only from our perspective. In the host country, the potential for 
emissions reduction is known of course but mostly they are not developed. We hear of large 
potentials but we know it is not always so cheap to achieve. The host country must think about 
the benefits for the host country, not only for us the benefit on climate protection, which is quite 
important but is not all. There are benefits to be considered in the economy, in job creation, 
everything. So growth, technology transfer, and employment are other benefits of CDM.
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We think it is quite important to have coordination. The host country is usually 
approached by a company interested in the project and by the Federal Government; but the 
government will only interfere in major investments. I think smaller projects will be discussed 
directly with the host country authorities. It is important to have a clear framework with the host 
country as to whether for this concrete project allowances could be emitted; we would create 
something like the letter of endorsement, if we decided to do so. If there is no Memorandum of 
Understanding, of course, we would have to negotiate and then we can introduce the CDM 
procedures.

Now my colleagues listed three options of how a host country could react; I will leave 
the first one because it is merely theoretical, meaning that you just wait and see what comes. The 
second one would be when you started with high risk without a liquid market, without a good 
concept. The third one is where we would recommend you to develop an offer based on a project 
portfolio that means the host country sets what they need, sets priorities for projects and suitable 
conditions for investment. Under CDM, early cooperation with the investor country is important 
and of course, there must be MOU for the CDM. This is what we call a pro-active approach. This 
is what we think could work in discussion between the host country and CDM country.

As the first steps proposed for joint German-Thai activities, I think it would be a good 
idea to discuss whether we should have a Memorandum of Understanding. It might be a good 
idea to have, as the first step, a working group between all the concerned Ministries in Thailand 
and in Germany discuss what we want, what we can do. We could then develop a project 
portfolio for companies participating in the European emission trading scheme. I think, from our 
perspective, it is always important at least to know how it fits into the European emission-trading 
scheme so that our companies have a real interest in these. So coordination and assistance for 
project presentation is important and is all that I think should be discussed within this working 
group. So thank you for your attention, thank you for your patience.
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Moderator

Thank you very much Mr. Rainer Rahlwes. Please accept my apology for the 
misinformation on your CV but I will get the right version of your power point on the screen. He 
touched about a lot of points that are very interesting. He started by talking about the energy 
target and also the UE related directives and the role of GTC and the KFW in the CDM projects. 
He concluded with the proposal or suggestions to have a proactive approach and the possible 
ways to cooperate Germany. And the next speaker, the third one, we have the honor of receiving 
Mr. Bernard Zandler to speak to us about the KFW fund. I hope I have the right information 
otherwise I have a good reason to have a bilateral meeting with Mr. Michael from the German 
Embassy. He is an economist, am I right? He has been working with the KFW, which is the 
government bank, for about 20 years. He has been involved with financial cooperation with a 
number of developing countries in Asia and Easter Europe. Together with the in-house working 
group, we had developed the concept of KFW carbon fund and become the head of the carbon 
fund project. I’m sure that we will learn more about this fund from his presentation, ladies and 
gentlemen, Mr. Bernard Zandler.

Presentation on KFW Carbon fund by Mr. Bernhard Zander, Vice President, KfW Carbon 
Fund
                Thank you very much. Actually I have nothing to add to this perfect introduction and 
personally I would like of course in the first place like to thank the organizer for the opportunity 
to be able to present our initiative here in this seminar. Just perhaps a few words from KFW, it 
has been mentioned that KFW is a government owned bank so we are not immediately or directly 
a government institution. But of course what we do is always in the context of the economic or 
environmental policy of the German government. We have a broad range of financial 
cooperation. We call it the investment part of German ODA, and also in commercial export and 
project finance. In all our activities, environmental protection and financing for climate protection 
has been playing an important role. This is also why we have been taking up this new initiative in 
the framework of the Kyoto process to draw on our experiences and to promote this instrument in 
Germany primarily for the benefit of the German industry. So I think the previous speakers have 
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very well prepared the field so I can be quite short about the Kyoto itself. Just to briefly 
summarize, let us set the background of the work of our fund.

There are three main framework conditions in which we work. The first one is of course 
that related to the Kyoto Protocol. We are dealing with project-based mechanism. So emission 
trading is not our subject but only the so-called project basis mechanism, with special interest 
here in CDM. Then, of course, the second element, the European Emission Trading Systems, 
which was discussed earlier. We do of course look with interest to the present discussion on the 
linking directive; for us and for the operation of our fund, it would be crucial how CDM will be 
incorporated to that trading system. On the national level, well, we have the green house gas 
emission trading law, which is quite complicated. It is the national implementation, which 
compliment the relevant European Directive. The national allocation plan has also been 
mentioned, and the meaning of that. Based on these plans, the effects of company in Europe and 
Germany in particular will have to develop certain strategies. They have to get along with the 
caps they will receive and they have certain options. They can implement the reduction measures. 
They can engage in emission trading or they can procure credits from abroad from JICDM 
countries.

What we want to do is to provide a tool for them, a service for those enterprises in order 
to make the best use of this flexible mechanism. So, the objective of the fund is very much the 
cost effective purchase of emission reduction credits for European enterprises. It is very much 
private sector oriented with the view at gaining commercial profits. All that is of course to be 
done within the overall framework of the Kyoto Protocol. The overall goal is the promotion of 
investment in climate protection, transfer of technology. And as far as CDM is concerned 
contribution to sustainable development in the industry is important as well. Targets of the fund 
are primarily big enterprises, those who expect reduction obligations on the European Trading 
System. We are looking for cost effective alternatives to our own measures of course, and we also 
want to approach those who want to gain some out of the Kyoto mechanism. I think primarily that 
our target groups are those who do not have interest to possess the capacities to do their own 
project.
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With regards to the separate matter of procuring credits for the government account for 
that instance, the Dutch do, and I believe the Australian government does. I think I can say there 
is a strong support from the government’s side for the development of this fund, to make a 
contribution to market development in that field. There is of course government interest in 
promoting investment in climate protection. It has been mentioned previously that BMZ has of 
course an interest in that field. It is a framework of development policy and of course we 
recognize it as a good chance to build on that instrument. Also, it serves to promote the export of 
German climate protection technology where German industry has a good position. So, about the 
fund concept, basically like many other funds which have been developed, if you think for 
instance about the World Bank initiative, or the PSC, the prototype carbon funds or various 
government initiatives. All those funds are basically pro human programs. Our fund will be a pro 
human program also.

What are we intending to do is to organize a so called bias pool, which German industry 
or European industry-basically KFW-would act as a trustee for the account of the participating 
companies and would buy on their behalf, on the project side, which maybe more interesting in 
this context. What we expect to do is the conclusion of long term off take agreements, with fixed 
amounts and fixed prices. There is already an expression for that. They are usually called 
emissions reduction purchase agreements, for those who are involved in the power sector. It is not 
by chance that it is quite similar to the expression for a power purchase agreement, as we may 
know from power projects. It should be a long term off take contract, which should give the same 
effects with the calculation basis for the projects.

From the project’s side, it means the project received an additional cash flow from this 
contract and consequently should be more attractive both for the equity providers and to lenders. 
What is important is that our fund does not have a direct financing function but of course these 
contracts maybe included into a financing concept. If you have a good contract and a reliable off 
taker, I think you will also be able to find a bank to lend on that basis. This slide shows that the 
fund is basically on the side of the off takers. If you take it as a good example of a combined 
heating and power plant, usually the power off taker, the heat off taker, so you have now an 
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addition, an off taker of carbon credits and additional cash. This is very much a commercial 
undertaking, we would procure competitive prices. We would have to pay a market price, we 
would usually purchase until the end of the first Kyoto period because beyond that there is no safe 
basis so far.

The principle would be payment on delivery, projects, payment would receive the funds 
under that program as they deliver their credits in certain cases. We could talk about financing 
that but this could be a lending one as I mentioned previously which could be done by our 
colleagues and the fund itself. There is always discussion about who is carrying the Kyoto risk 
and if the Kyoto Protocol is not ratified or the projects or the executive board does not accept 
credits. The tricky aspect for commercially oriented funds is that we would have to push that on 
participating companies, and they might be reluctant to accept this risk. So the government may 
find it easier to accept that but we are discussing insurance solutions for certain types of risk.

Briefly, we expect to achieve 50 million Euro. We hope for the active participation of 
German industry in that 10 million or about 20% of the total volume will engage KFW itself, so 
we will share the risk of the companies who are going to participate. The German government has 
already provided a budget line of 8 million that can be used in the context of that fund. With the 
explicit aim of promoting renewable energy technology from Germany, I think in that field it 
should not be too difficult to combine these elements. We think we will talk a lot about renewable 
energy in any case. Regarding the timing, we are now preparing the first tender or a call for 
project proposal that we hope to publish by the middle of this year and as long as everything 
works fine, we hope to able to select the project on that basis by the end of this year. Along with 
that process, we are approaching German potential participants in the fund. So, now just a few 
more remarks about how we are going to select the projects. I mentioned the framework 
conditions beforehand. We would of course rely on the prescription of the CDM policies. We 
have to look on the European trading system or the linking directive.

With regards to project additionality, we would of course closely coordinate with the 
German government to take into consideration any requirements which come from the German 
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government, and of course the project needs to be environmentally sound. All that with the aim to 
procure credit which can be exchanged into the right for emissions within the European system. 
Otherwise, project selection would be done quite commercially with considerations of the risk 
and price. We aim to create a project portfolio with a proper mix of country risks and project 
risks. The main criteria would of course be the delivery risk of the project, prices, and we would 
also have to have a close look at the transaction costs in order to keep that under control. There 
might be a certain minimum size of project for it to be eligible for that fund. Perhaps I can skip 
that and leave that for discussion; this is our listing of our usual risk considerations.

In funds like that, counter party risk is like project finance and we have some additional 
risks to take into considerations. These are baselines of gases emission allowance, specific 
transfer risks from the host country to the industrialized country. It is quite a unique process and 
brings a new dimension to project finance in the end also. We should talk about CDM and 
financing - not just project finance in the traditional sense. In the procurement programs, we also 
have to provide a service program to assist the host country. We would assist in the design of the 
project preparation of project design documents. We would also be able to assist in the selection 
of accredited validators and certifiers. We would draw on our experience and some other 
activities in countries abroad and foreign countries in coordinating with government authorities 
and international organizations.

Now to conclude with what are the chances for project developers and investors in the 
host countries, I think that such a fund can offer a number of possibilities with a long term 
contract. This might include an improved cash flow; we as KFW would bring in our triple A 
rating. I think it should be on argument for the bankers of the investors to include that in the 
financing structure. Another advantage of course is the service package we are going to provide. I 
think we bring in a great deal of experience in selecting a project in managing a fund like that. 
And I think a fund can also contribute to reducing transaction costs, we would have standardized 
procedures. We look forward to cooperate with intermediaries in the host countries. We have a 
long standing relation with development bank for instance which are already active in many 
countries. And I think that we would be able to develop a concept which is cost efficient in that 
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way. So this makes an introduction to our contribution to the CDM and I look forward to our 
discussion on that. Thank you.

Presentation on “CDM Possible Guidelines for Thailand”
Khunying Dr.Suthawan Sathirathai

Good afternoon ladies and gentlemen. My presentation will be quite brief. I will describe 
to you the objectives of our study and make a few observations regarding the CDM and its 
implementation in Thailand. And then my colleague Dr. Parina on the right hand side of me and 
Dr. Suparat will present the preliminary outcomes of our study with respect to the possible CDM 
guidelines in Thailand.

First, as a good member of the international community, Thailand would like to 
demonstrate its commitment in addressing the problems of the green house effect by ratifying the 
Kyoto Protocol of the 28th of August 2002. So it is very important for the country to prepare itself 
for involvement in CDM projects in such a way that benefits not only the country but also sees to 
it that the objective of the greenhouse gas emission reduction are successfully achieved.

GSEI has received support from the Thailand Research Fund, (TRF) to conduct a 
research project entitled: Developing a Strategy on and Strengthening the Capacity for CDM in 
Thailand. Its objectives of the study are to analyze the existing situation and prepare a strategy 
including guideline for CDM in Thailand; to strengthen capacity of those involve in the CDM 
decision making process which include the government agency; the private sector and civil 
society; and to identify future research agenda. The seminar is one of a series of activities of the 
mentioned project. The purpose of the seminar is to launch the process of learning and 
exchanging experiences including that of our foreign partners. This is the 2nd objective of the 
mentioned project, namely: to strengthen capacity of those involved in the CDM decision-making 
process.
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After the preliminary research, I have some observations to make regarding CDM. The 
mechanism is supposed to provide incentives by creating a lower cost for Annex I countries in 
achieving the reduction of green house gas. CDM is based on the environmental economic 
principle which suggests that by setting a target for emission reduction, like CAP, potential gain 
can be made from trade between the two parties that have different marginal cost of emission 
reduction. The target will be more efficiently achieved when the party with the higher marginal 
cost of emission reduction like Annex I country pays the other party with low marginal cost, non-
Annex I country for reducing the emission. If we look at this picture, it is simpler, the shaded area 
represents gain from trade and of course the price of the credit should lie between the two 
different marginal costs. This kind of idea is very good in that it shows that there are incentives 
for trade and the benefits for both parties. However, I have some observations, that in practice, 
there seem to be incentives for non-Annex I countries to reduce green house gas emission. Even 
though it is cheaper for the Annex I countries to reduce green house gas themselves, they will 
undertake the emission reduction only with Annex I countries under CDM. By reducing emission 
themselves, maybe undertaking a unilateral project for example, it might imply that they are ready 
to be considered as Annex I and they will be subjected to certain commitments in the near future.

For this reasons, non-Annex I countries will undertake green house gas emission 
reduction only through trade. So, it is only the trade scheme which will encourage this kind of 
reduction of reduction of emission in the non-Annex I country. Moreover, they may not want to 
join too many CDM projects since they have to keep some potential projects as options for their 
future commitments. However, if we think that these countries are also granted an access to a 
global fund of some kind, which can support their reduction of green house gas emission, that 
certainly would help bring down the amount of green house gas at lower cost. Of course they still 
can undertake the reduction through CDM projects, but they are not confined to CDM projects 
and nothing besides them. They will have more incentive to do something, to help reduce green 
house gas.

Essentially, what I am saying is that it is good that we use trade with benefits for both 
parties. But when we think in terms of the environment as a whole, non-Annex I countries may 
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not have incentives or even disincentives to try to do more. We tend to wait for certain CDM 
projects but we do not want to do more because we are afraid that this shows that we are not 
ready to have commitment. At the same time, we have to think about our future options, we are 
not going to want to do so many CDM projects. So in a way, it is almost as if there were an actual 
disincentive for the non-Annex I country to do something more. I am not sure if it would be better 
to think not just in terms of trade. If there is a global fund or something that a non-Annex I 
country can have access to, it might be another help in bringing down the level of green house 
gas. This is just an observation I would like to make.

We know that the decision for Annex I countries to join CDM is on a strictly voluntary 
basis. In the case of Thailand, if we have to consider our own possible commitment in the future. 
We should select a project that is hard for us to conduct on our own and keep the easier ones for 
our future commitment. For example, carbon sinks, such as reforestation, we should keep at a low 
priority, whereas a project, which has a potential for technology transfer requiring a large amount 
of investment will be, considered a high priority. So, the areas of high priority include consuming 
energy in the industrial and transportation sectors, applying renewable energy in the electricity 
generation sectors, using waste and gas in the waste management sector, for example. My 
colleagues will later discuss the preliminary guidelines for CDM in Thailand, which includes the 
institutional arrangement and criteria for decision making. However I would like to make clear 
that these preliminary findings are based on academic research and the real implementation will 
involve political considerations beyond the scope of our study. Thank you.

Dr.Pareena Srivanit

Good afternoon. On my part I will present to you a proposed model of CDM project 
cycle in Thailand. I would like to start with the institutional arrangement.

First, we have the UNFCCC committee at the supervisory authority to adapt and monitor 
our national policies on climate change. That is a CDM committee. The CDM committee will be 
responsible for following our international rules governing CDM, adopting and making 
amendments and monitor any compliance, any rules or guidelines related to CDM. The 
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committee will also make a recommendation to the Designated National Authority or the DNA 
CDM of Thailand, of which project is or is not to be granted approval as an eligible CDM in 
Thailand. The chairperson of the CDM committee is to be a DNA CDM of Thailand. The CDM 
committee must consist of all concerned authorities that include but are not limited to those from 
the Ministry of Energy, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry, 
Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs. However, since the composition of the CDM 
committee is predominantly of high-ranking officials, they have to have some help. Therefore, the 
CDM office would be established to work as the secretariat for CDM committee.

Besides ensuring the compliance of CDM regulation, another main responsibility of the 
CDM office is to screen project proposals and to decide if the design is feasible or if it falls within 
the criteria. The CDM office will work closely and within the CDM committee. However, due to 
the fact that this task requires technical knowledge, a technical committee would be composed of 
those experts on related disciplines particularly on high priority sectors. They will independently 
review and then make comments and recommendations to the CDM office regarding each CDM 
project proposal. I would like to talk about the procedural arrangement. The proposed procedure 
is based on three main concepts; standardization, transparency and accountability. All the CDM 
project proposals must be first submitted to the CDM office for screening. This is because we do 
not want to see each government authority setting up their own criteria. Therefore, all applications 
regarding CDM projects must be submitted to one authority, that is the CDM office. The 
screening process is to ensure that the proposed CDM project is within the scope of our priorities 
and criteria.

To submit the project to the CDM office, the project participant must fill out an 
application form consisting of the details of the project that I will discuss with you in detail in a 
few minutes. The CDM office will conduct preliminary screening and refer the application for the 
review of the appropriate and relevant technical committee. The particular technical committee 
will review the applications, make comments and evaluate if screening criteria under the CDM 
guidelines are met. If so, the technical committee will make a recommendation to the CDM 
office. The CDM office will conduct the final screening and endorse the proposed CDM project 
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as an eligible CDM project. From then on the project participant may proceed on to the next step 
under the supervision of the CDM office. No CDM project can be in operation without 
endorsement by the Thai government.

The next step is the constructional and operational process of the CDM project. Like 
other businesses and industries, the eligible CDM project, although endorsed, is still required to 
follow and comply with the laws, rules and regulations and other legal requirements related to the 
industries. At this stage, the CDM project will separately contact and deal with different 
authorities. For example, if the CDM project is related to energy, it needs to comply with the 
energy law under the Ministry of Energy and other laws like investment, factory law, employment 
law or even other municipal laws. In other words, a CDM project still needs to follow the law that 
other businesses are required to do. However, during this stage the CDM office will also monitor 
the operation of the project, to make certain that all proposed plans under the application of that 
particular CDM project are followed.

If the CDM office is of the view that the project met all of the Kyoto requirements, Thai 
laws and that the factory operates and performs, the CDM office will submit the matter as well as 
it’s opinion to the CDM committee. If the CDM committee agrees, the CDM project will get 
approval from the CDM DNA under the recommendation of the CDM committee.

And now I would like to briefly look at the application form for screening. The project 
participant needs to fill out this form which includes the project description, type and location 
schedule, technical summary of the project. Who are the project participants including their entity 
category and the country of origin, who are the project sponsors, where is the project location, the 
project type which includes the GHT’s target activities and estimated gas abated, then expected 
schedule.

Then the project participant is required to give relevant information about the finance, the 
total project cost, sources of finance, the expected price of CER and then to fill out the expected 
climate change benefits, environmental and health impact, sustainable development, stakeholder 
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participants. The project participant needs to fill out in detail these criteria and after that the 
assigned officer and assigned technician are required to review the form and make substantive 
comments on the last columns on each issue before making recommendations as to whether or not 
to endorse the project. This is to ensure transparency and accountability. But what criteria are 
important to us for the screening purpose of what project to be granted or endorse, Dr Suparat will 
now discuss.

Asst.Prof.Dr.Soparatana Jarusombat

Good afternoon ladies and gentlemen, I will present only the subjective guidelines for 
screening criteria. From an economic perspective, some of the criteria that we would like to 
propose are based on our own ideas. In these suggestive criteria, we hope that it sometimes can be 
supported to pass to the government decision. Since our team is not a technical one, some of the 
guidelines are just providing us with a general framework for that. As we all know, Thailand 
already ratified the protocol so to fulfill the responsibility under the CDM, Thailand has to 
determine the national criteria for CDM project approval and the criteria must confirm that 
project activities assist the country in achieving sustainable development. Our team attempts to 
develop possible guidelines to approve the CDM activities and this happens as follows.

The first thing that we propose is that we have to prioritize the important criteria that we 
have to consider. As Khunying Suthawan already mentioned, the criteria, which are important to 
us, is that in sectors of renewable energy and waste utilization. We think that this should be our 
priority when screening the project in our country. But in a sink project, in terms of economic we 
propose that this should not be set at a lower priority because this field or this sector will not 
provide us so much, or would not contribute to the country in terms of sustainable development. 
The second thing that we think is very important for us as the host country to deal with, or 
implement the CDM project in Thailand, is the analysis of the environmental and health impact is 
that most important thing. So we propose that a CDM project needs to analyze the environmental 
or health impact, both of which may be employed before enacting the project. Environmental or 
health impact assessment procedures should be operated according to the national legal standards 
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and be recognized as variable by national stakeholders and that enable mitigation options to 
emerge.

In terms of emissions addititionality under the Kyoto protocol, we think the project 
should add to real, immeasurable and long-term green house gas mitigation. Additional GHG 
reductions are to be calculated with reference to the baselines basis. In terms of financial 
additionality, the funding for CDM project activities should be separated and additional to regular 
funding and also to bilateral funding. In terms of implementing the CDM project in Thailand, this 
project should give us something in terms of sustainable development. We did not want to link 
this project with the funding we receive from the ODA and also the bilateral agreement. In terms 
of technological additionalities, the CDM project activities should lead to the transfer of 
environmentally safe and sound technologies and know-how. As for the criteria that we have to 
develop regarding the concrete indicators for sustainable development, I think that it needs to be 
conducted in greater detail.

At this time, we propose that in order to achieve sustainable development, participants 
have to conduct a social cost benefit analysis in the first place because in terms of benefits that 
Thailand will get from CDM project, the social and benefit will have to be identified. So, for the 
CDM project, it must be in line with sustainable development indicators. It has to provide social 
well being, economic well being, environmental well being and technological well being. 
Thailand is very concerned about public participation in any given project. We think that all CDM 
projects must get some ideas and also comments from the public. We suggest that for the CDM 
project to be proposed in our country, the proposed companies or entities should conduct a public 
hearing or to get public participated in their projects.

The public participation should have two stages. The project participant conducts one 
with regard to Thai laws, with some requirement from the project proponents to conduct a public 
participation such as EIA, or the Land Use Planning Law. This is only the requirement by the 
law; we also think that in terms of CDM project, this procedure is very important for us. And the 
second stage, we suggest that not just the project participant to conduct the public participation, or 
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to get the comments from the stakeholders. It is also important to have third parties conduct 
public participation, that we get some more information from the other parties or stakeholders. In 
terms of technology transfer, we have already mentioned this. That concerns benefits that we get 
from CDM project, technology transfer. They should not only provide us hardware that we get 
from that implementation but also knowledge or know-how that we should get from the 
technology transfer. It is important for the project proposal to identify the foreign elements, the 
type of technology to be employed, the level of technology to be transferred. As for technology 
transfer, we have two levels; the user level from technology, and the assembling level. It is 
knowledge in assembling some of the material or the product. The most important level is the 
process of design. We think that it is very important for us or for developing countries to get some 
knowledge or know-how to use this.

Further to this goal, we suggest that it be a priority that Thailand set up screening or 
approval of CDM project, which will get a lower priority for the user level but will get a high 
priority at the design level. Also, it should be identified how the technology is to be transferred. It 
means that we would like to encourage the use of technology that we already have in our country. 
If the project proponents could not provide a use of new technology for us, it is not necessary to 
call that a CDM project. So in terms of the benefit that we will get from the technology transfer, 
the usage of local content may be useful for us. The screening criteria that we have to evaluate the 
capacity of the project participants would help us selecting the most suitable project participants. 
We would be informed of their capability concerning their financial, management skills or 
management system and technical experience.

In addition, such participants need to be self-financed. We propose that 5% of the total 
project cost will be paid for the administrative fee. This fee will not include the cost for EIA; the 
company or the participant has already paid the permits and other charges required by other law 
so we think that this fee will be used to operate or to run the organization for conducting the 
CDM project proposal. These are the criteria that we think should be or might be used in the 
future. But these are just some suggestions; we cannot state whether they will work, neither can 
we afford them governmental sanction, as this is beyond our purview. So, thank you very much.
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