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คาํนํา 

ตามที่ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  
ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ดําเนินการจัดทํา 
“โครงการศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ ในอนัที่จะเป็นเครื่องมอืสนับสนุนและ
สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในประเทศใหม้ากขึน้ 

การพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตนัน้ กล่าวไดว้่าก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากแก่ประเทศ ไดแ้ก่ 
(1) ชว่ยลดการนําเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิเน่ืองจากมกีารใชพ้ลงังานทดแทนมากขึน้ และเกดิการประหยดัการ
ใชพ้ลงังาน (2) เพิม่การใชว้สัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรซึง่เป็นเชือ้เพลงิวตัถุดบิในประเทศ (3) การประกอบ
กจิการสามารถลดการพึง่กระแสไฟฟ้าจากสว่นกลาง (Grid) และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายไฟฟ้าสว่นเกนิ 
(4) การดําเนินโครงการ CDM บางประเภท ช่วยแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมท้องถิ่นเน่ืองจากเป็นการใช้
ประโยชน์จากของเสียและช่วยลดมลพิษทุกด้านของโครงการ และ (5) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
คาร์บอนเครดติ (CERs) ทําใหม้เีงนิตราไหลเขา้ประเทศ ซึ่งกจิกรรมเหล่าน้ีไดก้่อใหเ้กดิโครงการพฒันา
ต่างๆ ที่เขา้ข่ายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของประเทศมากขึ้น ดงันัน้ จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ในอนัที่รฐัจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาโครงการ CDM ใหม้ากขึน้ 

การศกึษาน้ีครัง้น้ีเป็นการนําเสนอผลการศกึษาต่อรฐับาลเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสรมิการพฒันา
โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาดต่อไป การศกึษาน้ีไดท้าํการรวบรวมและทบทวน
มาตรการและกลไกภาษีที่เกี่ยวข้องที่มีการส่งเสริมการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดใน
ต่างประเทศ เอกสารวิชาการในต่างประเทศด้านกลไกการพฒันาที่สะอาด แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนของประเทศไทยสาํหรบัโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด การอนุรกัษ์พลงังาน และผลติภณัฑท์ี ่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภาครฐัในดา้นต่างๆ รวมถงึการระดมสมองเพื่อรวบรวมขอ้คดิเหน็
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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากปญัหาภาวะโลกรอ้นซึง่มสีาเหตุจากการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําให้นานาประเทศได้มีการรบัรองอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (The United Nations Framework on Climate Change: UNFCCC) เมือ่ปี 
พ.ศ. 2535 และเพื่อใหอ้นุสญัญาดงักล่าวมผีลในทางปฏบิตั ิประเทศต่างๆ จงึลงนามในพธิสีารเกยีวโต 
พ.ศ.2548 (Kyoto Protocol 2005) ทาํใหป้ระเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่มภาคผนวกที ่1 (Annex I) รวม 41 
ประเทศทีม่สี่วนในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณทีสู่ง และมพีนัธะผูกพนัในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกลงในอตัรารอ้ยละ 5 ของระดบัการปล่อยในปี พ.ศ. 2533 ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 
ดงันัน้ เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกดําเนินไปตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ พธิีสารเกียวโตได้
กําหนดกลไกทีส่าํคญั 3 กลไกเพือ่ใชใ้นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก่ 1) Joint Implementation (JI) 
คอืกจิกรรมความร่วมมอืในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกระหว่างประเทศทีพ่ฒันาแลว้ หรอืประเทศใน
กลุ่ม Annex I 2) International Emission Trading (IET) คอืการซื้อขายสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
และ 3) Clean Development Mechanism (CDM) คอืกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

สําหรบัประเทศไทยไดแ้สดงจุดยนืของประเทศเรื่องการแกไ้ขปญัหาโลกรอ้นดว้ยการเขา้ร่วมให้
สตัยาบนัในอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ UNFCCC ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
2537 และรฐับาลไทยไดล้งนามในพธิสีารเกยีวโตเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2542 และไดใ้หส้ตัยาบนัเมือ่
วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะเป็นภาคใีนกลุ่มประเทศกําลงัพฒันาหรอื Non-Annex I ถงึแม้
ประเทศไทยจะไม่ไดม้พีนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดงัเช่นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่ม 
Annex I แต่ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยความสมคัรใจภายใตโ้ครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism หรอื CDM)  

กลไกการพฒันาทีส่ะอาด หรอื CDM คอืความร่วมมอืระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่ม Annex I 
กบัประเทศกําลงัพฒันาในกลุ่ม Non-Annex I ในการดําเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกแบบสมคัรใจ 
เน่ืองจากโครงการใดๆ ทีจ่ะนําไปสูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจกอาจมตีน้ทุนสงูและไมส่ามารถเกดิขึน้ไดภ้ายใต้
สภาวะปกต ิ(Business As Usual) จงึทาํใหต้อ้งมกีลไกมาสนับสนุนเพิม่เตมิเพือ่ใหโ้ครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกดงักล่าวเกดิขึน้ได ้(Additionality) ผูป้ระกอบการไทยทีเ่ขา้ร่วมโครงการ CDM ดว้ยการมี
กระบวนการผลติทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะสามารถนําปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
หรอืทีเ่รยีกวา่ Certified of Emission Reduction (CER) มาขายใหก้บัประเทศ Annex I ทีม่คีวาม
จําเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืขายในตลาดกลาง เงนิรายได้ที่เกิดขึ้นน้ีจงึทําหน้าที่เป็น
สิง่จงูใจใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมโครงการ CDM ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติเพิม่
มากขึน้ และนําไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ภายใตก้ลไก CDM น้ี รฐับาลไทยสามารถดาํเนินมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรเ์พิม่เตมิเพือ่กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมโครงการ CDM มากขึน้ โดยอาจเป็นในรูป

xi 
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ประเดน็ปญัหาสําคญัที่นํามาสู่การศกึษาครัง้น้ีคอืรฐับาลไทยควรใหก้ารสนับสนุนผูป้ระกอบการ
ไทยในการเขา้รว่มในโครงการ CDM หรอืไม ่และถา้หากรฐับาลประสงคจ์ะใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM 
ในประเทศไทย มาตรการจูงใจที่รฐับาลสามารถนํามาใชม้อีะไรบา้ง และมลีกัษณะที่แตกต่างกนัอย่างไร 
ดงันัน้การศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการดา้นเศรษฐศาสตร ์ในอนัทีจ่ะเป็นเครื่องมอืสนับสนุนและสง่เสรมิให้
เกดิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในประเทศไทยใหม้ากขึน้ โดยการศกึษาน้ีมเีป้าหมายเพื่อ
นําเสนอผลการศกึษาต่อรฐับาลเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสรมิการพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตาม
กลไกการพฒันาที่สะอาดต่อไป การศึกษาน้ีได้ทําการรวบรวมและทบทวนมาตรการและกลไกภาษีที่
เกี่ยวขอ้งทีม่กีารส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในต่างประเทศ เอกสารวชิาการใน
ต่างประเทศด้านกลไกการพฒันาที่สะอาด ศึกษาข้อมูลหลกัการการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนในการลดหย่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัโครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ หลกัการ
การกําหนดอตัราภาษสีาํหรบัการนําเขา้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของกรมศุลกากร และหลกัการการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร และการระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

ในปจัจุบนั (เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2552) ประเทศไทยมโีครงการ CDM ที่ไดร้บัหนังสอืรบัรอง 
(Letter of Approval: LoA) จากคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก จาํนวน 82 โครงการ 
ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ 5.05 ลา้นตนัเทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซค์ต่อปี และ
โครงการที่ลงทะเบยีนกบั CDM EB แล้ว จํานวน 18 โครงการ โครงการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ประเภทก๊าซชวีภาพ จากโครงการดงักล่าว ม ี2 โครงการทีส่ามารถขาย CERs ไดแ้ลว้ ไดแ้ก่ บรษิทั เอ ท ี
ไบโอพาวเวอร์ จํากดั และบรษิทั โคราช เวส ทู เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ในต่างประเทศพบว่าโครงการ CDM 
สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศจนี คดิเป็นรอ้ยละ 34 ของจาํนวนโครงการทัง้หมดทัว่โลก รองลงมาคอืประเทศ
อนิเดยีคดิเป็นรอ้ยละ 26 ของจาํนวนโครงการทัง้หมดทัว่โลก ซึง่โครงการทีม่กีารดาํเนินการในประเทศจนี
หรอือนิเดยี สว่นใหญ่เป็นโครงการผลติไฟฟ้าและพลงังาน และโครงการดา้นการจดัการขยะและการกําจดั
ของเสยีและสิง่ปฏกิลู 

ในส่วนของการใหก้ารดําเนินมาตรการทางการคลงัเพือ่สนับสนุนโครงการ CDM จากการศกึษา
พบวา่ประเทศกาํลงัพฒันาต่างๆ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการ CDM ในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

ประเทศจีนมีการยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรบัอุปกรณ์เครื่องจกัรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ลดหย่อนภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัโครงการ CDM การใหเ้งนิกูด้อกเบีย้ตํ่าสาํหรบัโครงการพลงังานชวีภาพ 
การตัง้ราคาพลงังานหมุนเวยีนทีแ่ตกต่าง สาํหรบัมาตรการดา้นการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล พบว่า
รฐับาลจนีไดก้ําหนดใหโ้ครงการ CDM ทีด่ําเนินการเกีย่วกบัการลดก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HPC) 
ก๊าซเปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFC) และก๊าซไนตรสัออกไซค ์(N2O) สามารถลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
ในกรอบเวลาทีก่ําหนด กล่าวคอืใหย้กเวน้การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในช่วงปีที ่1-3 ทีม่กีารดําเนิน
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ประเทศอนิเดยีมกีารใหก้ารสนบัสนุนโครงการ CDM ดว้ยมาตรการต่างๆ เชน่ การพฒันาเผยแพร่
ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหก้บัผูป้ระกอบการทีด่ําเนินโครงการ CDM การใหก้ารสนับสนุนเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่า 
การเพิม่ทุนใหเ้พยีงพอของผูป้ระกอบการ การลดภาษนํีาเขา้อุปกรณ์และเครือ่งจกัรทีไ่มส่ามารถผลติเองได้
ในประเทศ การยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการโครงการพฒันาพลงังานหมุนเวยีน การยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลจากการขาย CERs โดยไมไ่ดก้ําหนดระยะเวลา แต่ในปจัจุบนัรฐับาลประเทศอนิเดยีกําลงั
ศกึษาเพือ่ปรบัเปลีย่นแนวทางการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากการขาย CERs 

สาํหรบัประเทศมาเลเซยีรฐับาลประเทศมาเลเซยีมมีาตรการทางการคลงัในการสง่เสรมิโครงการที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยการสรา้งแรงจูงใจทางภาษโีดยยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล สาํหรบัรายไดจ้าก
การขาย CERs รฐับาลประเทศมาเลเซยีไดใ้หก้ารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากเงนิรายไดส้ว่นน้ีในกรอบ
เวลาทีจ่าํกดั กล่าวคอืเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2551-2553 สาํหรบัโครงการ CDM ทุกประเภท เหตุผลที่
รฐับาลประเทศมาเลเซียใช้ในการยกเวน้ในกรอบเวลา 3 ปี เน่ืองจากพบว่าระยะเวลาในการคนืทุนของ
โครงการประมาณ 3-4 ปี จงึกาํหนดใหก้ารยกเวน้ภาษมีคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

สาํหรบัประเทศเวยีดนาม พบว่ามกีารจดัตัง้กองทุนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อกํากบัดแูลและจดัการ
สิง่แวดลอ้ม และสาํหรบัโครงการ CDM รฐับาลประเทศเวยีดนามมกีารดําเนินมาตรการทางการคลงัเพื่อ
การสนับสนุน ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษนํีาเขา้อุปกรณ์และเครื่องจกัร วตัถุดบิ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติแต่ไม่
สามารถผลติในประเทศไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสรมิการพฒันาโครงการ CDM และโครงการพฒันา
พลงังานหมุนเวยีน การจดัเกบ็ภาษกีารเช่าทีด่นิ/ค่าเช่าทีด่นิโดยคดิค่าเสื่อมแบบคงที ่การอุดหนุนดา้น
ราคาขายโครงการ CDM ดา้นพลงังาน การสนับสนุนดา้นการเงนิ การจดัเกบ็ภาษสีาํหรบัรายไดจ้ากการ
ขายคารบ์อนในอตัรารอ้ยละ 1.2 - 2 ซึง่แยกตามประเภทก๊าซเรอืนกระจกทีม่ขีนาดความรุนแรงแตกต่างกนั 
ได้แก่ โครงการที่ลดก๊าซเรือนกระจกของการผลิตจากพลงังานทดแทน การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้
พลงังาน และโครงการปลกูปา่ จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 1.2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs โครงการลดก๊าซ
มเีธน เช่น กจิกรรมการทาํเหมอืงแร่และโครงการก๊าซชวีภาพ จดัเกบ็อตัรารอ้ยละ 1.5 ของรายไดจ้ากการ
ขาย CERs โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ เช่น การลดการปล่อยก๊าซจากการขดุเจาะน้ํามนั จดัเกบ็ใน
อตัรารอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs และโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกประเภทอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพ
ทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นสงูและมอีายุในบรรยากาศนานมากกว่าประเภทอื่น เกบ็ในอตัราสูงกว่ารอ้ยละ 20 
ของรายไดจ้ากการขาย CERs 

สําหรบักรณีประเทศไทยนัน้ การศกึษาเสนอว่าควรมกีารกําหนดบทบาทภาครฐัในการส่งเสรมิ
โครงการ CDM ทีถู่กตอ้ง โดยมาตรการทางการคลงัทีนํ่ามาใชใ้นการส่งเสรมิควรมคีวามสอดคลอ้งกบั
สภาพการผลิตหรือบริบทของเศรษฐกิจไทย เพื่อช่วยให้หน่วยผลิตต่างๆ สามารถปรับตัวต่อการ
ปรบัเปลี่ยนของสภาพปจัจยัการผลิตในด้านการใช้เงนิทุน การใช้แรงงาน การใช้วตัถุดิบ หรือการใช้
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การศกึษาพบว่าภาครฐัสามารถเขา้มามบีทบาทในการใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM ดว้ย
มาตรการทางการคลงัใน 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ หน่ึง การขึน้ทะเบยีนโครงการและการตรวจสอบการดาํเนินการ 
สอง การใหก้ารสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลย ีและ สาม การใชม้าตรการทางการคลงัเพื่อสนับสนุนใหม้ี
การลงทุนในโครงการ CDM เช่น การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรายไดจ้ากการขาย CERs โดย
บทบาทของภาครฐัในการสง่เสรมิใน 3 ขัน้ตอนขา้งตน้ มหีลกัการและเหตุผลประกอบดงัต่อไปน้ี 

การขึน้ทะเบยีนโครงการ (Project Registration) และการตรวจสอบการดําเนินการ (Project 
Verification) เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัที ่UNFCCC ไดก้าํหนดใหม้กีารตรวจสอบอยา่งเคร่งครดัดว้ยผูต้รวจสอบ
ทีไ่ดร้บัการรบัรอง ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารตกัตวงผลประโยชน์จากโครงการ CDM ทีม่ไิดม้กีารลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจรงิ หรอืโครงการ CDM ทีม่ไิดเ้ป็นไปตามหลกัการ เชน่ หลกัการ Additionality เป็นตน้ 
แต่เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขึน้ทะเบยีนโครงการและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบการดาํเนินการรวมกนัแลว้
เป็นเงนิจํานวนมาก ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นอุปสรรคในการรเิริม่โครงการ CDM ดงันัน้ จงึเป็นเหตุผลที่
ภาครฐัจะสามารถใหนํ้าค่าใชจ้่ายในส่วนของการขึน้ทะเบยีนโครงการและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบการ
ดาํเนินการมาหกัลดภาษไีด ้ทัง้น้ีเพือ่ใหค้่าใชจ้่ายการดาํเนินการ (Transaction Costs) เหล่าน้ีเป็นภาระต่อ
การดาํเนินโครงการ CDM น้อยทีส่ดุ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีม่เีงนิทุนน้อย 

ในส่วนของการพฒันาเทคโนโลยนีับว่าเป็นขัน้ตอนที่มคีวามสําคญั เพราะถ้าผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยสามารถพฒันาเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดเ้องเท่ากบัเป็นการ
สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัภาคการผลติของประเทศไทยในระยะยาว แต่เน่ืองจากการพฒันาองค์ความรูด้ว้ย
กระบวนการวจิยันัน้ (research and development) เป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชเ้งนิทุนสูง และอาจมกีาร
ลอกเลยีนแบบสิง่ประดษิฐ์ไดง้่ายถงึแมจ้ะมรีะบบการจดสทิธบิตัรหรอืลขิสทิธิก์ต็าม ดงันัน้จงึเป็นสาเหตุที่
ภาครฐัจะสามารถใหก้ารสนับสนุนดา้นการคน้ควา้วจิยัในภาคการผลติได ้เช่น การนําค่าใชจ้่ายสาํหรบัการ
คน้ควา้วจิยัมาใชใ้นการลดภาษเีงนิได ้

นอกจากน้ี การใหผู้ป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการขาย CERs เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราที่
ตํ่าลง หรอื มกีารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลภายใตก้รอบเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการสามารถคนื
ทุนไดใ้นระยะเวลาทีส่ ัน้ลง เช่น ภายในระยะเวลา 3 ปีหรอื 5 ปี เป็นตน้ ทัง้น้ีการลดหรอืยกเวน้การเกบ็
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นการสง่เสรมิกจิกรรมการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีม่ปีระสทิธภิาพเพราะจะไม่
เป็นการบิดเบือนราคาปจัจยัการผลิตอื่นๆ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทาง เช่น การให้เงินกู้
ดอกเบีย้ตํ่า เป็นตน้ 

ปจัจุบนัการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการมขีอ้จํากดัสองประการคอื หน่ึง รฐับาลยงัไม่กําหนด
เป็นนโยบายที่ชดัเจนว่าจะใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM หรอืไม่ ดว้ยเหตุน้ี หากให้การสนับสนุน
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หน่ึง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มควรเสนอใหร้ฐับาลกําหนดนโยบายการสง่เสรมิ
โครงการ CDM ดว้ยมาตรการทางการคลงัทีช่ดัเจน 

สอง หากรฐับาลไดก้ําหนดนโยบายการส่งเสรมิโครงการ CDM แลว้ การส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
สามารถกระทาํไดส้องแนวทางคอื  

แนวทางที ่1 ดําเนินการโดยผา่นกลไกการส่งเสรมิการลงทุนของสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุนโดยการเพิม่ประเภทของกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิใหค้รอบคลุมโครงการ CDM ดว้ย การ
ดําเนินการโดยใช้ช่องทางน้ีมีข้อดีคือเป็นการให้การสนับสนุนที่เป็นบทบาทปกติของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้ว แต่ที่สําคัญคือรัฐบาลควรแสดงจุดยืนทางนโยบายว่าจะให้
ความสาํคญักบัโครงการ CDM อยา่งไร และมอบนโยบายน้ีใหส้าํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไป
ดาํเนินการโดยการเพิม่ประเภทของกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้บั
สทิธปิระโยชน์จากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนในปจัจุบนักจ็ะสามารถใชช้่องทางใหม่น้ีเพื่อ
ขอรบัการสง่เสรมิได ้ขอ้เสยีของการใหส้ทิธปิระโยชน์ผา่นสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนคอืการ
คํานวณมูลค่าเงนิลงทุนซึ่งจะมคีวามสลบัซบัซ้อนเพราะโครงการ CDM ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกจิที่มกีาร
ดําเนินการร่วมกบัธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิการผลติไฟฟ้า เป็นต้น ดงันัน้ การแยกแยะเงนิลงทุนในส่วนของ
กจิกรรม CDM กบัเงนิลงทุนในส่วนของการผลติไฟฟ้าจงึเป็นประเดน็ทีต่อ้งมกีารหารอืต่อไป หรอืหาก
เป็นไปไดอ้าจมกีารกาํหนดวงเงนิลงทุนรว่มกรณทีีโ่ครงการทัง้สองไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทัง้คู ่

แนวทางที ่2 ดําเนินการโดยผ่านกลไกการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของกรมสรรพากรโดยให้
กรมสรรพากรโดยกําหนดการลดหยอ่นภาษขีองกรมสรรพากรสามารถกําหนดเป็นกรอบเวลาจาํกดั เช่น 3 
ปี หรอื 5 ปี และจะกําหนดวา่จะใหก้ารลดหยอ่นภาษสีาํหรบัธุรกจิทุกประเภททีม่เีงอืนไข (กําหนดเงือ่นไข
สําหรบัโครงการ CDM) แต่ขอ้จํากดัของแนวทางน้ีคอืต้องทําการปรบัแก้กฎหมายภาษีซึ่งมคีวามยุ่งยาก
กวา่การใหส้ทิธปิระโยชน์โดยสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

ดงันัน้ การดําเนินมาตรการส่งเสรมิดว้ยการลดภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลในระยะเวลาที่จํากดัสําหรบั
โครงการ CDM จงึเป็นมาตรการทีม่คีวามเหมาะสม แต่สิง่สาํคญัทีภ่าครฐัควรมกีารดาํเนินการภายหลงัจาก
การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคอืการยดึวนิัยการคลงัสาธารณะทีด่ ีไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มลูการยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดงักล่าววา่โครงการ CDM ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษใีนทุกๆ ปีนัน้ ไดม้กีารยกเวน้ภาษี
คดิเป็นเงนิทัง้หมดเทา่ไร และใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูดงักล่าวต่อคณะรฐัมนตรหีรอืสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่ให้
ทราบและใหก้ําหนดเป็นนโยบายของปีงบประมาณต่อๆ ไปว่าภาครฐัไดสู้ญเสยีภาษีที่ควรจะได้เพิม่แต่
ไม่ได้ในส่วนน้ี เพราะการยกเวน้ภาษีที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนหรอืกรมสรรพากรมี
สถานะเทยีบเท่ากบัเป็นการใชจ้่ายงบประมาณแผน่ดนิอยา่งหน่ึง ดงันัน้การลดหย่อนภาษจีงึควรไดร้บัการ
เหน็ชอบโดยผา่นกระบวนการงบประมาณปกตดิว้ย 



Executive Summary 

In 1992, the increasing concern over the negative impacts of global warming led the 
international community to an international environmental convention, The United Nations 
Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) with an aim to reduce excessive emissions 
of greenhouse gases (GHG) by the international community. Following UNFCCC, the Kyoto 
Protocol was drafted in 2005 to put together concrete mechanisms to be adopted by member 
countries in reducing their GHG emissions in an effective manner. The Kyoto Protocol requires 
the 41 Annex I member countries to reduce their GHG emissions by 5 per cent of the 1990 
emission level during 2008-2012. To meet this target, three mechanisms were put in place, they 
are: 1) Joint Implementation (JI) which involves a joint effort of GHG reduction initiatives among 
the Annex I members, 2) International Emission Trading (IET) which involves a creation of carbon 
market where Certified Emission Reductions (CERs) can be traded internationally, and 3) Clean 
Development Mechanism (CDM) which involves joint effort between Annex I members and Non-
Annex I members in investing in GHG reduction. 

Thailand became a signatory member of the UNFCCC in December 1994 and joined the 
Kyoto protocol on 2nd February 1999 before being ratified on 28th August 2002 as a Non-Annex I 
member. Although Non-Annex I members are not obligated to reduce GHG emissions, these 
countries can voluntarily be involved in GHG reduction efforts via CDM projects. 

The Clean Development Mechanism or CDM involves Annex I members and Non-Annex I 
members to jointly invest in CDM reduction projects. These voluntary initiatives aim to encourage 
additional investments in GHG reduction that would not have taken place under business-as-usual 
conditions owing mainly to high cost of investment. To compensate for the higher cost of 
investment in GHG reduction projects, the investors of CDM projects in host countries such as 
Thailand can sell the Certified Emission Reduction (CERs) to the buyers from Annex I countries. 
This additional revenue from selling of CERs is then used to finance additional investment in GHG 
reduction investments. If Thailand’s involvement in GHG reductions has proven beneficial both 
internationally and domestically, the Thai government can employ various fiscal or investment 
incentives such as income tax exemption to help encourage new investors to participate in GHG 
reduction investments. Two possible mechanisms that can be employed are corporate income tax 
exemption via the Revenue Department or corporate income tax exemption via the Board of 
Investment. 
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Key issues to be investigated in this study are whether Thailand should adopt a 
supportive policy towards investment in CDM projects in Thailand and if so, the possible 
measures that can be adopted. This study will focus primarily on monetary and fiscal measures. 
The objectives of this study are to investigate into the possible monetary and fiscal measures that 
can be used to foster CDM investment in Thailand. The goal of this study is to prepare policy 
recommendations for the Thai government on CDM promotion in Thailand. 

As of June 2009, there are 82 CDM projects in Thailand that have the Letter of Approval 
(LoA) from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) with a total amount of 
5.05 tons of carbon equivalent being reduced each year. Of these CDM projects 18 projects are 
registered with the CDM Executive Board. Most of these CDM projects are investment in biomass 
projects. To date, two of these projects are able to sell their CERs: A.T. BioPower Co. and Korat 
Waste To Energy Co.  At the international level, CDM projects are mostly located in China and 
India, where 34 percent of the world CDM projects are located in China and another 26 percent 
are in India. Most of the CDM projects in China and India are electricity, energy and waste 
management projects. Following are summary of supportive measures that are adopted by 
various governments to promote CDM projects in their countries. 

In China, imports of environmental friendly machinery are exempted from import duties, 
value added tax for CDM projects is also reduced, and soft loans are provided to CDM 
investments. On corporate income tax, the government of China has applied a variety of tax rates 
on CDM projects depending on the type of greenhouse gas being reduced. Hydrofluocarbon 
(HPC), Perfluorocarbon (PFC), Nitrous Oxide (N2O) are exempted from corporate tax during their 
first 1-3 years of operation, and are subject to half of the standard corporate tax obligation during 
years 4-6. As for income derived from CERs revenue, the government of China applied a variety 
of corporate income tax rates in the range of 2-26 percent depending on the type of greenhouse 
gas being reduced. In addition, the revenue derived from CDM corporate income tax is earmarked 
towards a CDM fund or Clean Fund. The objective of this fund is support global warming 
initiatives in China. 

The government of India adopts a variety of incentives to promote CDM investment. 
Technological know-how is disseminated to CDM investors, soft loans are made available, imports 
of environmental friendly machinery is exempt from import duties,  investment in renewable 
energy projects are also exempted from corporate income tax, and corporate income from selling 
CERs is exempt from corporate income without a time frame.  

Malaysia also adopts a supportive fiscal policy towards environmental friendly projects. 
For the revenue from selling CERs, the corporate income tax for all types of CDM projects has 
been exempt for 3 years, from 2008 to 2011. The reason that corporate tax exemption has been 
extended for 3 years is because the payback period of most of these CDM projects is 3 years. 
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As for Vietnam, an environmental fund has been established to promote environmental 
conservation and investment in CDM projects. Fiscal measures adopted in Vietnam are import tax 
exemption on CDM related machinery and raw material that cannot be produced locally for a 
period of 5 years. A price support policy and financial incentives have also been adopted for CDM 
investments. The government of Vietnam has applied tax rates in the range of 1.2 to 2 percent to 
the revenue derived from CERs depending on the types of greenhouse gas being reduced. CDM 
projects related to CO2 reduction, energy efficiency and reforestation projects are subject to 1.2 
percent corporate income tax from the revenue of CERs. CERs revenue from methane reduction 
such as mining projects, and biomass projects are subject to 1.5 percent corporate income tax. 
Other CDM projects such as capturing and using associated gases from oil exploitation fields are 
subject to 2 percent corporate income tax. Other types of CDM projects are subject to more than 
20 percent corporate income tax from the revenue derived from CERs. 

As for Thailand, the study adopts a concept that fiscal measures needed to promote CDM 
investment ought to create the least distortion in the market. This implies that any tax measures 
to be recommended ought not to affect factor markets such as the capital market or the labor 
market. Therefore, there are three channels through which the Thai government ought to play a 
role in promoting CDM investment: 1) tax provision for the registration and validation cost,  
2) government subsidies for research and development in CDM technological research, and  
3) corporate tax exemption for revenue derived from the revenue of CERs. 

The rational for the three interventions above are as follow. Firstly, the registration and 
validation fees incurred during the process of obtaining CERs is a costly process and these costs 
act as transaction costs in CDM investment. As transaction costs can become an obstacle in 
reaching optimal investment in CDM projects, it is therefore desirable that CDM investors can 
recover these transaction costs through the tax reimbursement scheme of the Ministry of Finance. 
Secondly, as for activities related to research and development in CDM technology, it is argued 
that research and development prohibits public good characteristics where the private sector 
tends to under-invest in research and development. Therefore, it is justifiable that the government 
can allocate additional assistance or increase budget in research and development activities for 
CDM technology. This type of assistance can be in the form of additional research grants for 
CDM related knowledge/know-how. And, thirdly, an exemption of corporate income tax from the 
revenue received from CERs will increase the investors’ return on investment in CDM projects.  
A higher rate of return from CDM investment will therefore encourage new investors and will help 
expand CDM activities in Thailand. This study proposes the adoption of corporate tax exemption 
because it is the most cost effective tax intervention to promote CDM investment as it generates 
the least distortion in the market compared to other fiscal interventions such as soft loan that 
would create a distortion in the capital market. 
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More specifically on corporate tax exemption, currently, there are obstacles to providing 
corporate tax exemption to CDM investors as there has not been a clear policy signal from the 
Thai government on the direction of fiscal incentives to be given to CDM investment. Without a 
clear policy direction, it has been problematic for tax agencies to grant corporate tax exemptions 
to CDM investors. Additionally, CDM investors have been applying for corporate tax exemption via 
the Board of Investment (BOI) but their application has not been approved for the reason that BOI 
cannot interpret the revenue from CERs as “unintended revenue”. Therefore, if the revenue from 
CERs is considered as “intended” and CDM has not been included as an investment category to 
be granted tax holiday under the BOI investment, such revenue is subject to standard corporate 
tax. This obstacle will reduce the rate of return on CDM investment and will reduce the level of 
CDM activities in Thailand. 

To promote CDM investments in Thailand two important steps are therefore mandatory. 
First, the Ministry of Natural Resources and Environment needs to stress the importance of CDM 
investment to the Thai government by illustrating its benefits of CDM investment to the global and 
the Thai community. After receiving an approval from the government such as a cabinet approval, 
this policy direction will provide a green light to the concerned tax agencies such as the Revenue 
Department or the Board of Investment. 

Second, after the Thai Government has provided a clear policy direction for CDM 
investment, such policy statement can be translated to various fiscal measures such as an 
increase in government spending on CDM research activities, or an exemption of corporate 
income tax from CER revenue. With regards to corporate tax exemption, two approaches can be 
adopted. 

The first approach is to provide a corporate tax exemption via the Revenue Department. 
This approach can be timely as an alteration in revenue tax provision will require further litigation 
process through the parliament. The second approach is to add a new investment category to the 
BOI existing list of investment category. By creating a new investment category, namely 
investments in CDM projects, it will provide room for both existing BOI supported investors as well 
as CDM investors who are not receiving a tax holiday from BOI. Furthermore, the study also 
proposes that a corporate tax exemption should also be limited to a specific length of time such 
as 3 or 5 years to sufficiently cover the payback period of CDM investment. 

Finally, in order to provide a fiscal prudence over CDM fiscal incentives, this study 
recommends that the tax agencies concerned may either by the Revenue Department or the 
Board of Investment, prepare an annual report each year to inform the government of the 
achievement of CDM activities and the amount of tax revenue forgone via the tax exemption 
scheme. These reports will help the government adjust the level of intervention to what is 
considered desirable for Thailand. 



บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลกัการและเหตผุล 

การพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism : CDM) ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโตนัน้ กล่าวไดว้า่ก่อใหเ้กดิประโยชน์อยา่งมากแก่ประเทศ ไดแ้ก่ 
(1)ช่วยลดการนําเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิเน่ืองจากมกีารใชพ้ลงังานทดแทนมากขึน้ และเกดิการประหยดัการ
ใชพ้ลงังาน (2) เพิม่การใชว้สัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรซึง่เป็นเชือ้เพลงิวตัถุดบิในประเทศ (3) การประกอบ
กจิการสามารถลดการพึง่กระแสไฟฟ้าจากสว่นกลาง (Grid) และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายไฟฟ้าสว่นเกนิ 
(4) การดําเนินโครงการ CDM บางประเภท ช่วยแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมท้องถิ่นเน่ืองจากเป็นการใช้
ประโยชน์จากของเสยีและช่วยลดมลพษิทุกดา้นของโครงการ (5) เพิม่การลงทุนจากต่างประเทศในการ
พฒันาโครงการ (6) มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายคารบ์อนเครดติ (CERs) ทําใหม้เีงนิตราไหลเขา้ประเทศ 
ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีได้ก่อให้เกิดโครงการพฒันาต่างๆ ที่เขา้ข่ายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของประเทศมากขึ้น 
เพราะโครงการ CDM มเีงื่อนไขที่ต้องเป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามนโยบายของประเทศเจา้บา้น และ 
ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัประเทศไทยในเวทโีลกจากการมสี่วนร่วม ช่วยแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ในอนัทีร่ฐัจะสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาโครงการ CDM 
ใหม้ากขึน้ 

หน่วยงานทีด่าํเนินงานดา้นการลดก๊าซเรอืนกระจกและโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด คอื 
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ทีม่บีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนพฒันา
โครงการ CDM ในประเทศ เพื่อใหผู้พ้ฒันาโครงการซึ่งอาจเป็นนักธุรกจิ ผูป้ระกอบการ หรอืชุมชน ไดร้บั
ประโยชน์จากกลไกการพฒันาทีส่ะอาดใหม้ากทีสุ่ด พรอ้มกบัประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม
ดว้ยการมโีครงการก๊าซเรอืนกระจกและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในประเทศ 

ในการสง่เสรมิโครงการ CDM นัน้ ภาครฐัสามารถนํามาตรการต่างๆ มาใชใ้นการใหก้ารสนับสนุน
โครงการ CDM ดา้นต่าง แต่มาตรการทีส่าํคญัในการสนังสนุนโครงการ CDM คอืมาตรการทางภาษทีีท่ํา
หน้าที่เป็นเครื่องมอืทางการคลงัที่สําคญั ที่สามารถช่วยส่งเสรมิการลงทุนในโครงการ CDM ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น มาตรการการยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากการขายคาร์บอนเครดติให้เป็นไปในแนว
ทางการส่งเสรมิใหเ้กดิโครงการ CDM มากขึน้ หรอืการไดส้ทิธปิระโยชน์การส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ใน
รูปแบบต่างๆ อย่างไรกต็าม การกําหนดมาตรการทางการคลงัที่เหมาะสมนัน้จําเป็นต้องมกีารศกึษาให้
ถ่อยแทถ้งึการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ของรฐัรวมถงึมาตรการภาษอีย่างละเอยีดรอบครอบ เน่ืองจากมาตรการ
ทางการคลงัเหล่าน้ีมผีลต่อเน่ืองกบัประสทิธภิาพในการดําเนินโครงการ CDM ของประเทศไทย สถาณะ
ของการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีด้วย ดังนัน้จึงควรมีการศึกษา  

1 
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2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ ในอนัที่จะเป็นเครื่องมอื
สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในประเทศใหม้ากขึน้ 

3. เป้าหมาย 

เพื่อนําผลการศกึษาเสนอต่อรฐับาล เป็นแนวทางการส่งเสรมิการพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืน
กระจกตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผลการศึกษาของโครงการ “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพฒันาโครงการกลไกการพฒันา 
ทีส่ะอาด” สามารถตอบโจทยต่์อไปน้ี 

4.1 รายได้ที่เกิดจากโครงการ CDM ถือเป็นรายได้จากการส่งออกสนิค้า (ในที่น้ีคือคาร์บอน
เครดติ) หรอืไม ่และถา้ถอืเป็นรายไดจ้ากการสง่สนิคา้ออกจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

4.2 ควรมกีารยกเวน้ หรอืลดหย่อนภาษปีระเภทใดและเท่าไร จงึจะเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ลงทุนโครงการ CDM ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

4.3 จํานวนเงนิทีร่ฐัเสยีรายไดจ้ากการลดภาษขีา้งตน้ คุม้ค่ามากน้อยเพยีงไรกบัรายไดจ้ากการ
ขายคารบ์อนเครดติจากโครงการ CDM ทีไ่ดก้ลบัเขา้มาในประเทศ 

4.4 ประเทศไทยจะเสยีโอกาสอะไรบ้าง หากขาดมาตรการภาษีหรือแรงจูงใจในการส่งเสริม
โครงการ CDM 

5. ขอบเขตการดาํเนินงาน 

5.1 ศกึษามาตรการส่งเสรมิที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาดอย่าง
ครบวงจร ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ การนําเขา้เครื่องจกัร วตัถุดบิ กระบวนการผลติจนถงึการขาย
คาร์บอนเครดติ เช่น มาตรการดา้นภาษ ีหรอืการส่งเสรมิการลงทุนดว้ยอตัราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อ
ทราบปญัหาและอุปสรรค และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนของ
กระทรวงการคลงัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 ศกึษามาตรการและกลไกภาษทีีเ่กีย่วกบักลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศต่างๆ 

5.3  ศกึษามาตรการภาษรีปูแบบต่างๆ และมาตรการส่งเสรมิการลงทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ที่สามารถใช้จูงใจให้องค์กรต่างๆ ในประเทศให้ความสนใจกบัการ
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5.4 วเิคราะหถ์งึขอ้ดขีอ้เสยีของมาตรการภาษรีูปแบบต่างๆ ทีม่ผีลต่อโอกาสของประเทศจากกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด 

5.5 เสนอทางเลอืกและขอ้แนะนําในการส่งเสรมิการดําเนินงานโครงการก๊าซเรอืนกระจกตามกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด โดยยดึหลกัการการจดัการภาษทีีเ่ป็นธรรมและการเกดิประโยชน์โดยรวมต่อ
ประเทศ 

6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เป็นโครงการที่มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยวธิกีารทางการคลงัควบคู่ไปกบักลไกตลาด ทัง้น้ีเพือ่ให้
การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด กล่าวคอื เป็นการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกทีส่รา้งผลกระทบดา้นตน้ทุนต่อผูป้ระกอบการน้อยทีสุ่ด และทีส่ําคญัคอืเป็นการกําหนดภาระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้กกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยประเทศกําลงัพฒันาซึง่สว่นใหญ่ทาํหน้าทีเ่ป็น
ผูข้ายคารบ์อนเครดติจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ี กลไกการพฒันาที่สะอาดจงึเป็นเครื่องมอืที่มศีกัยภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจกใน
ระดบัสากล ในการน้ีรฐับาลของประเทศต่างๆ จงึควรกําหนดบทบาทใหช้ดัเจนวา่จะสามารถสง่เสรมิใหเ้กดิ
การลงทุนพฒันาโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) ในประเทศอยา่งไร ซึ่งหากโครงการตาม
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) สามารถสรา้งประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม รฐัอาจมกีารกําหนดมาตรการ
ส่งเสริมให้เหมาะสมต่อไป เช่น มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต การหักค่าเสื่อม 
(Depreciation) อตัราดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษ คา่ธรรมเนียม เป็นตน้ 

กรอบแนวคดิในการศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (CDM) ในการกาํหนดมาตรการดา้นเศรษฐศาสตรเ์พือ่สนับสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการ
ลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM)  

6.1 แนวทางการศึกษา 

6.1.1 สํารวจแนวคิดด้านการส่งเสรมิการลงทุนพฒันาโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาด 
(CDM) จากองคก์รต่างๆ เช่น The World Bank, UNEP, WWF, EPA หรอื ADB เป็นตน้ 
ในประเดน็การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิการพฒันาโครงการ CDM เช่น แหล่งเงนิทุน 
การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจโครงการ CDM 

6.1.2 ศกึษาตวัอยา่งการกําหนดมาตรการสง่เสรมิการลงทุนพฒันาโครงการตามกลไกการพฒันา
ทีส่ะอาด (CDM) ทีม่กีารดาํเนินการในต่างประเทศ  

6.1.3 ศกึษาหลกัการและเหตุผลในการสนับสนุนโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) 
และผลไดท้ีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
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6.1.4 ศึกษาโครงสร้างภาษีของประเทศไทย และแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของ
สํานักงานคณะกรรมการลงทุน (BOI) เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรบัปรุง
โครงสร้างภาษีให้เหมาะสมต่อการลงทุนในโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาด 
(CDM) 

6.1.5 ศกึษาแนวทางอื่นๆ ที่ภาครฐัจะสามารถนํามาใชเ้พื่อการส่งเสรมิโครงการตามกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (CDM) 

6.2 วิธีการศึกษา 

6.2.1 การรวบรวมขอ้มูล และการทบทวนมาตรการและกลไกภาษีที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ
ตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) ทีม่กีารดาํเนินการในต่างประเทศ  

6.2.2 การศึกษากรณีตวัอย่างจากโครงการ CDM ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนและมกีารขาย
คารบ์อนเครดติแลว้ เพือ่ศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการพฒันาโครงการตามกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาดตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ การนําเขา้เครื่องจกัร วตัถุดบิ กระบวนการผลติ
จนถงึการขายคารบ์อนเครดติ (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่1) 

6.2.3 ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมทิีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ของไทย เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment) กรมศุลกากร กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริการจดัการในการส่งเสริมการลงทุนด้านกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด ในประเดน็ดา้นศกัยภาพของประเทศไทยในการดาํเนินงานดา้นกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด โครงสรา้งแรงจูงใจทางดา้นภาษใีนลกัษณะต่างๆ และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการให้ความ
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนากลไกสะอาด รวมทัง้การเปรียบเทียบ
โครงสร้างแรงจูงใจที่ภาครฐัใช้กระตุ้นเพื่อให้เกิดการลงทุนพฒันาโครงการพฒันา
กลไกสะอาดระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ เพือ่พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งแรงจงูใจภายในประเทศในแงม่มุต่างๆ  

6.2.4 การประชุมระดมสมอง เพื่อรวบรวมความคดิจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อนําขอ้คดิเหน็ต่างๆ 
มาจดัทําขอ้เสนอแนะในการส่งเสรมิการดําเนินงานโครงการก๊าซเรอืนกระจกตาม
กลไกการพฒันาทีส่ะอาดสาํหรบัประเทศไทยต่อไป ซึ่งจดัประชุมระดมสมอง จํานวน 
2 ครัง้ (รายละเอยีดในภาคผนวกที ่2) 

 ครัง้ที่ 1 มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 20 คน ดําเนินการจดัประชุมในวนัที ่23 เมษายน  
พ.ศ. 2552 

 ครัง้ที ่2 มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 50 คน ดําเนินการจดัประชุมในวนัที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 
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7. 6เค้าโครงรายงานการศึกษา 

การศกึษาน้ีแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานสําหรบัโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดและสถานการณ์ของโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย ในบทที ่2 

ส่วนที่ 2 การทบทวนการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดขององค์กร
ระหว่างประเทศ ตวัอย่างของประเทศในภาคผนวกที ่1 และตวัอยา่งจากประเทศเจา้บา้นในดา้นมาตรการ
ทางการเงนิและการคลงั ดงัรายละเอยีดในบทที ่3 รวมทัง้การทบทวนนโยบายและมาตรการการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนของประเทศไทยในบทที ่4 

ส่วนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการส่งเสริมและพฒันาโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดของ
ประเทศไทย ดงัรายละเอยีดในบทที ่5 



บทท่ี 2 
โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด  

(Clean Development Mechanism: CDM) 

1. บทนํา 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้สบืเน่ืองจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง หรือภาค
เกษตรกรรม ซึง่นําไปสูป่ญัหาโลกรอ้นและสง่ผลกระทบต่อการดาํรงชวีติของมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติต่างๆ จาก
ปญัหาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ ประเทศต่างๆ จงึร่วมกนัลงนามในอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่า
ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ในปี พ.ศ.2537 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศภาคสีมาชกิร่วมกนัรกัษาระดบัความเขม้ขน้
ของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน และ
เพือ่ใหอ้นุสญัญาดงักลา่วมผีลในทางปฏบิตั ิประเทศต่างๆ จงึลงนามในพธิสีารเกยีวโต และมผีลบงัคบัใชใ้น
ปี พ.ศ.2548 (Kyoto Protocol 2005) ซึ่งเป็นขอ้ผกูพนัตามกฎหมายใหป้ระเทศต่างๆ ดําเนินการตาม
พนัธกรณ ีโดยประเทศทีร่ว่มลงนาม แบง่เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในกลุ่มภาคผนวกที ่1 (Annex I) หมายถงึ กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ใน
กลุ่ม Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศในกลุ่มยุโรป
กลาง ยุโรปตะวนัออก และรสัเซยี รวม 41 ประเทศ ทีเ่รยีกว่า “กลุ่มประเทศกําลงัเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
เศรษฐกจิเป็นระบบตลาดเสร”ี หรอื EIT (Economic in Transition) ซึง่มพีนัธกรณีในการลดปรมิาณการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหเ้ทา่กบัปี พ.ศ. 2533 
ภายในปี พ.ศ. 2555 โดยแต่ละประเทศจะไดร้บัการจดัสรรก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถปล่อยไดใ้นแต่ละปี
และมพีนัธะตอ้งควบคุมการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมใหไ้ดต้ามทีก่าํหนด 

กลุ่มประเทศในกลุ่มภาคผนวกที ่2 (Annex II) หมายถงึ กลุ่มประเทศ OECD ทีเ่ป็นสมาชกิใน 
Annex I มพีนัธพเิศษในการกระจายเงนิทุนเพือ่ชว่ยประเทศทีก่าํลงัพฒันาในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละวธิกีารปฏบิตั ิ

ประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที ่1 (Non-Annex I) หมายถงึประเทศกําลงัพฒันาทีไ่มม่พีนัธกรณี
ในการลดก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากถูกจดัเป็นกลุ่มประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสดัส่วนน้อย 
ประกอบดว้ย 150 ประเทศ แต่จะตอ้งจดัทํารายงานแสดงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในแต่ละปี รวมทัง้
นโยบายและมาตรการต่างๆทีก่ําหนดขึน้เพื่อบรรเทาปญัหาและรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ซึง่เป็นพนัธกรณทีัว่ไปตามกรอบอนุสญัญาฯ ทีทุ่กประเทศจะตอ้งปฏบิตั ิ

7 
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ภายใต ้UNFCCC ประเทศพฒันาแลว้ หรอืประเทศ Annex I ตอ้งเป็นผูนํ้าในการลดก๊าซเรอืน
กระจกและช่วยประเทศกําลงัพฒันาแก้ไขปญัหาที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ มหีลกัการ
สาํคญั คอื  

• ป้องกนัไวก้่อน (Precautionary Principle) 

• ความรบัผดิชอบรว่มในระดบัทีแ่ตกต่างกนั (Common but Differentiated Responsibility) 

• การสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืกลุม่ผูด้อ้ยกวา่ 

โดยพธิสีารเกยีวโตกําหนดใหป้ระเทศต่างๆ ร่วมกนัลดก๊าซเรอืนกระจก 6 ชนิด ซึง่ก๊าซแต่ละชนิดมี
ศกัยภาพในการทําใหเ้กดิโลกรอ้นแตกต่างกนั โดยซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์มศีกัยภาพในการทําใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้นสงูทีส่ดุและมอีายอุยูใ่นชัน้บรรยากาศกวา่จะสลายตวันานถงึ 3,200 ปี (ตารางที ่2.1) ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.1 กา๊ซเรือนกระจกและศกัยภาพในการทาํให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

กา๊ซเรือนกระจก 
ศกัยภาพในการทาํให้เกิดโลกร้อน 

(GWP) เทียบกบั CO2 
อายคุงอยู่ในบรรยากาศ 

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) GWP : 1 200 – 450 ปี 

มเีทน (CH4) GWP : 21  11 ปี 

ไนตรสัออกไซด ์(N2O) GWP : 310 120 ปี 

ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) GWP : 140 - 11,700 2 – 19 ปี 

เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFCs) GWP : 6,500 - 9,200 มากกวา่ 1,000 ปี 

ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6) GWP : 23,900 3,200 ปี 

ทีม่า : องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

และจากเป้าหมายของพธิสีารเกยีวโต UNFCCC ไดก้าํหนดกลไกสาํคญั 3 แบบ ซึง่เป็นเครือ่งมอืที่
นําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2555 โดยในปจัจุบันยงัไม่มีการกําหนดแนวทางการ
ดาํเนินการและเป้าหมายทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ 

1. International Emission Trading (IET) การซื้อขายสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรและอนุญาตใหป้ล่อย เป็นการคา้ขายก๊าซเรอืนกระจกร่วมกนัระหวา่งประเทศในกลุ่มภาคผนวกที ่1 
ดว้ยกนัเองเพื่อลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกของกลุ่ม โดยปรมิาณก๊าซทีท่ําการซื้อขายกนัจะไดจ้ากสทิธใิน
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หลอืจากการทําโครงการ JI และ CDM หรอืปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่
ประเทศสามารถปลอ่ยลดลงน้อยกวา่ปรมิาณการปลอ่ยในปี 1990 โดยสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีซ่ื้อ
ขายกนัน้ี เรยีกวา่ Assigned Amount Units (AAUs)  



บทที ่2 โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 9 

2. Joint Implementation (JI) เป็นกจิกรรมความร่วมมอืในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ระหว่างประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มภาคผนวกที ่1 โดยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงได ้เรยีกว่า Emission 
Reduction Units (ERUs) ซึง่มเีจา้ของโครงการเป็นผูนํ้าเสนอโครงการเพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตาม
เงือ่นไขการเขา้รว่มโครงการทีก่าํหนด 

3. Clean Development Mechanism (CDM) หรอืกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เป็นความร่วมมอืของ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันาในประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกที ่1 ดาํเนินการร่วมกนัลดก๊าซ
เรอืนกระจกแบบสมคัรใจ ตามศกัยภาพของประเทศและพสิจูน์ไดว้า่สามารถลดก๊าซเรอืนกระจกไดจ้รงิ โดย
มกีารกําหนดเงื่อนไขในการเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจากการลดก๊าซเรอืนกระจกในประเทศพฒันาแล้วมี
ตน้ทุนสงู และประเทศกาํลงัพฒันาทีอ่ยูน่อกกลุม่ภาคผนวกที ่1 สามารถนําปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลง
ไดม้านับเป็น “คารบ์อนเครดติ” (Carbon Credit) แลว้นํามาขายใหก้บัประเทศผูซ้ื้อ ซึง่เป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศภาคผนวกที ่1 ทีม่พีนัธกรณีตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และประเทศกําลงัพฒันาบรรลุ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืได ้

Carbon Credit หรอื Emission Reduction มลีกัษณะเป็นสนิคา้ (Commodity) ชนิดหน่ึงทีม่กีาร
ซื้อขายกนัในตลาดเฉพาะ ที่เรยีกว่า ตลาดคาร์บอน โดยเป็นสนิค้าที่อยูในลกัษณะของเอกสารสทิธขิอง
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้โดยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกมหีน่วยเป็นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า/ปี 
(tCO2e/year) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ผ่านการรับรองแล้ว เรียกว่า Certified 
Emission Reduction หรอื CERs 

การบรหิารจดัการของโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดยดึหลกัการสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

• Voluntary : เป็นกจิกรรมทีป่ระเทศเจา้ของโครงการมกีารดาํเนินงานแบบสมคัรใจ ไมม่ขีอ้บงัคบั 

• Additionality : เป็นกจิกรรมทีไ่มส่ามารถดาํเนินการไดต้ามปกต ิแต่จะดาํเนินการไดต้อ้งมี
แรงจงูใจจากโครงการ CDM 

• Sustainable Development : เป็นโครงการทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และมคีวาม
โปรง่ใสในการทาํงาน 

• Certify by UNFCCC  ผา่นคณะกรรมาธกิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM Executive Board) 
ซึง่มสีาํนกังานใหญ่อยูท่ีก่รุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี และมกีารรบัรองโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

ผูด้าํเนินโครงการ CDM มรีะยะเวลาในการคาํนวณเครดติ 2 ทางเลอืก คอื 

ทางเลอืกที ่1 ดาํเนินการเป็นระยะเวลามากทีส่ดุ 10 ปี แต่ไมส่ามารถต่ออายไุดอ้กี 

ทางเลอืกที ่2 ดาํเนินการเป็นระยะเวลา 7 ปี แต่สามารถต่ออายไุดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ รวมระยะเวลาทัง้หมด 21 ปี 

โครงการตามพธิสีารเกยีวโต (COP/MOP) ไดก้าํหนดใหม้ ี15 ประเภท ดงัน้ี 

1. การผลติไฟฟ้าและพลงังาน ทัง้ทีเ่ป็นพลงังานสิน้เปลอืงและพลงังานหมนุเวยีน  
(Energy industries (Renewable/non-Renewable sources)) 

2. การกระจายพลงังาน (Energy distribution) 

3. กระบวนการใชพ้ลงังาน (Energy demand) 
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4. อุตสาหกรรมการผลติ (Manufacturing industries) 

5. อุตสาหกรรมเคม ี(Chemical industries) 

6. การก่อสรา้ง (Construction) 

7. การคมนาคมขนสง่ (Transport) 

8. เหมอืงแรแ่ละการถลุงแร ่(Mining/Mineral production) 

9. เหมอืงแรแ่ละการผลติแร ่(Metal Production) 

10. การหลกีเลีย่งการปลอ่ยก๊าซจากเชือ้เพลงิ ทัง้เชือ้เพลงิแขง็ น้ํามนั และก๊าซ  
(Fugitives Emission from Fuel – Solid ,Oil , and Gas ) 

11. การหลกีเลีย่งการปลอ่ยก๊าซจากการผลติและการใชส้ารฮาโลคารบ์อนสแ์ละซลัเฟอรเ์ฮกซะ
ฟลอูอไรด ์ (Fugitives emissions from production and consumption of halocarbons 
and sulphurhexafluoride) 

12. การใชต้วัทาํละลาย  (Solvent use) 

13. การจดัการขยะและการกาํจดัของเสยีและสิง่ปฏกิลู  (Waste handling and disposal) 

14. การปลกูปา่และการฟ้ืนฟูปา่ (Afforestation and reforestation) 

15. การเกษตร (Agriculture) 

2. ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนและการรบัรองโครงการ CDM 

การขึน้ทะเบยีนและการรบัรองโครงการมผีูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการดาํเนินโครงการ CDM ไดแ้ก่ 

• ผูป้ระกอบการ (Project Developer) และทีป่รกึษาฯ (Consultant) จดัทําเอกสารการออกแบบ
โครงการ (Project Design Document - PDD) 

• หน่วยงานรบัรองโครงการของประเทศเจา้บา้น (Designated National Authority - DNA) ซึง่เป็น 
ผูอ้อกหนังสอืรบัรองโครงการ (LoA: Letter of Approval) เพือ่รบัรองโครงการทีย่ ืน่เสนอก่อนขอ
ขึน้ทะเบยีนกบั CDM EB 

• Designated Operational Entity (DOE) เป็นบรษิทัทีป่รกึษาทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั CDM Executive 
Board เป็นองคก์ร/ทีป่รกึษารบัรองเอกสารการออกแบบโครงการ (Validation) ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้ง และยนืยนัปรมิาณคารบ์อนเครดติ (Verification) 

• CDM Executive Board (EB) หรอืคณะกรรมการบรหิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เป็นองคก์รทีใ่ห้
การรบัรองปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก หรอื คารบ์อนเครดติ (CERs Issuance) โดยตอ้งมกีาร
กําหนดรายละเอยีด และขัน้ตอนในการดําเนินงาน รวมถึงการพจิารณาเพื่ออนุมตักิารกําหนด
ขอ้มูลฐาน (baseline) แผนการกํากบัดูแล และวธิกีารและมาตรฐานการขึ้นทะเบยีนหน่วยงาน
ปฏบิตัใินการตรวจสอบ 
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การดาํเนินการเพือ่ขึน้ทะเบยีนและรบัรองวา่เป็นโครงการ CDM ทีส่ามารถขาย CERs ได ้เริม่ตน้
ดว้ยการแจง้ความประสงคท์ีจ่ะดาํเนินโครงการ CDM ซึง่ตอ้งมกีารจดัทาํการศกึษาโดยการวา่จา้งทีป่รกึษา
เพื่อทําเอกสารโครงการ และจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกไดจ้รงิ ทัง้น้ี โครงการตอ้ง
ไดร้บัการประเมนิ (evaluate) และใหก้ารรบัรอง (approve) โครงการ CDM โดยหน่วยงานรบัรองโครงการ
ของประเทศเจา้บา้น ตามหลกัเกณฑ์ และเงอืนไขในการประเมนิเพื่อยนืยนัว่าโครงการ CDM ก่อใหเ้กดิ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในประเทศเจา้บา้น และไม่ส่งผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
เศรษฐกจิ และสงัคม โดยมกีารดาํเนินการเพือ่ตรวจสอบตามหลกัการพืน้ฐาน คอื เปรยีบเทยีบปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เป็นผลจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) ต้องมปีรมิาณน้อยกว่า
ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีทีไ่มม่โีครงการ (Baseline Emission) ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่
ไดจ้รงิจะถูกตรวจสอบโดย Designated Operational Entity (DOE) และรายงานไปยงัคณะกรรมการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (CDM Executive Board) และทา้ยทีสุ่ดจะไดร้บัใบรบัรองปรมิาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก หรอื CERs (รปูที ่2.1) ทัง้น้ีการดาํเนินการโครงการ CDM ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย
ในประเทศนัน้ๆ กรณทีีโ่ครงการไมป่ฏบิตัติามขอ้กฎหมายของประเทศ ประเทศนัน้กส็ามารถเพกิถอนสทิธิ
ในการทาํโครงการ CDM โครงการนัน้ได ้

รปูท่ี 2.1 ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนและการรบัรองโครงการ CDM 

 
ทีม่า: องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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สําหรบัค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนการขอขึ้นทะเบียนโครงการ CDM คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดประมาณ 3-8 ลา้นบาทต่อโครงการ (องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก) เริม่ตัง้แต่การศกึษา
ข้อมูล การจัดทําเอกสารออกแบบโครงการ การตรวจสอบเอกสารโครงการ (0.5-2.0 ล้านบาท) 
ค่าธรรมเนียมการวเิคราะห์และรบัรองโครงการ และการตดิตามผล (0.075- 0.9 ล้านบาท) การเตรยีม
สญัญาซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีนโครงการ (ขึน้กบัปรมิาณ CERs) และการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการลดก๊าซเรอืนกระจก (0.5-2.0 ลา้นบาท) และค่าธรรมเนียมรายไดจ้ากการขาย CERs เพื่อ
เขา้กองทุน Adaptation Fund (รอ้ยละ 2 ของรายไดท้ัง้หมด)  

3. ตลาดคารบ์อน (carbon market) 

ตลาดคาร์บอน หมายถงึ ตลาดทีม่กีารซื้อใบอนุญาตการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยสมาชกิ
ในตลาดจะกําหนดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และจดัสรรโควตา้หรอืใบอนุญาตใหแ้กสมาชกิ
ในตลาด ถา้ตอ้งการปล่อยมากกว่าทีไ่ดร้บัอนุญาตตอ้งซื้อใบอนุญาตหรอืคารบ์อนจากสมาชกิรายอื่น หรอื
ถา้สมาชกิใดปล่อยไดน้้อยกวา่ทีไ่ดร้บัอนุญาตสิามารถขายโควตา้ใหก้บัรายอื่น ทัง้น้ีจํานวนคารบ์อนทีข่าย
จะเทา่กบัจาํนวนทีส่ามารถลดการปล่อยคารบ์อน ซึง่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงน้ี คอื คารบ์อนเครดติ
(carbon credit)1 ตลาดคารบ์อน ประกอบดว้ย 2 ตลาดหลกั คอื 

1. ตลาดเพือ่ตอบสนองขอ้ตกลงรว่ม (Compliance Market) แบง่เป็นหลายตลาด คอื  

• ตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ดาํเนินการภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต หรอืคารบ์อนเครดติทีเ่ป็นทางการ 
โดยตอ้งผ่านการรบัรองจากภาครฐัและหน่วยงานดูแล สาํหรบั CERs และ ERUs ตอ้ง
ดาํเนินการเป็นโครงการ ไดแ้ก่  

 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีอ่นุญาตใหป้ล่อยไดส้ําหรบัประเทศทีม่พีนัธะควบคุมการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก หรอืประเทศ Annex I ซึง่ถา้ลดก๊าซเรอืนกระจกไดจ้ะสามารถ
ขายได ้ทีม่หีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก คอื AAUs (Assigned Amount Unit)  

 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงไดข้องประเทศทีไ่มไ่ดอ้ยุใ่นประเทศ Annex I หรอื 
CERs 

 ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่ Annex I ภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมอื JI ทีม่หีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดค้อื ERUs (Emission 
Reduction Unit) 

 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีถู่กดดูซบัออกจากบรรยากาศของประเทศ Annex I เป็น
โครงการประเภท การใชท้ีด่นิ การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและปา่ไม ้

                                            
1 คารบ์อนเครดติ คอื ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดลงได ้และเป็นสนิคา้ชนิดหน่ึงทีม่เีอกสารสทิธริบัรองหรอืใบอนุญาตการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
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• ตลาดของสหภาพยโุรป ทีม่หีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดค้อื EUAs 

• ตลาดนิวเซา้ทเ์วลส ์ทีม่หีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดค้อื NGACs 

• ตลาดสหราชอาณาจกัร ทีม่หีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดค้อื CCLAs 

• ตลาดทีจ่ดัการโดยชคิาโก 

2. ตลาดทีเ่กดิจากความสมคัรใจ (Voluntary Market) เป็นตลาดทีผู่ซ้ื้อ-ผูข้าย ดาํเนินการตกลง
กนัเอง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองจากรฐับาล มหีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ด
ไดเ้รยีกว่า VERs (Voluntary Market) เริม่มกีารซื้อขายในปี พ.ศ. 2532 และมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 จาํแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

• ตลาดที่มกีารกําหนดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก มหีน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกทีอ่นุญาตใหป้ล่อยออกมา คอื CFI (Carbon Financial Instrument) เช่น ตลาด
คารบ์อนทีจ่ดัการโดยชคิาโก หรอื CCX (Chicago Climate Exchange) 

• ตลาดทีม่กีารตกลงซื้อขายแบบทวภิาค ีระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย หรอื OTC (Over the 
counter market) สามารถซือ้ขายกนัเองโดยตรงหรอืผา่นระบบนายหน้า 

นอกจากน้ีคาร์บอนเครดิตในภาคสมคัรใจมีลกัษณะของเครดิรแตกต่างกัน จากการผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองดว้ยมาตรฐานทีแ่ตกต่างกนั เชน่ Voluntary Gold Standard หรอื VER+ เป็นตน้ 

ในปี พ.ศ. 2550 ตลาดคาร์บอนเครดิตทัง้หมดมีปริมาณการซื้อขายเท่ากับ 2,983 ล้านตัน
เทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรอืคดิเป็นมูลค่าการซื้อขาย 66,417 ลา้นเหรยีญสหรฐั (คดิเป็นเงนิไทย
ประมาณ 2.28 ลา้นลา้นบาท2) เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า รอ้ยละ 72 โดยสว่นใหญ่มปีรมิาณซื้อขายจากตลาด
เพือ่ตอบสนองขอ้ตกลงรว่ม คดิเป็นรอ้ยละ 98.5 ของปรมิาณการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด สาํหรบัตลาดภาค
สมัครใจยังมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 1.5 หรือเท่ากับ 24.6 ล้านตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด ์ 
(ตารางที ่2.2) 

                                            
2 อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 34.289 (ณ วนัที ่5 มถุินายน พ.ศ. 2552) 
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณและมลูค่าการซ้ือขายในตลาดคารบ์อนระหว่างประเทศ 

ตลาดคารบ์อน 
ปริมาณการซ้ือขาย 

(MtCO2e) 
มลูค่าการซ้ือขาย 

(US$ million) 

2549 2550 2549 2550 

รวมตลาดสมคัรใจ 24.6 65.0 96.7 330.8 

ตลาดทีม่กีารตกลงซือ้ขายแบบทวภิาครีะหวา่ง
ผูซ้ือ้และผูข้าย (OTC) 

14.3 42.1 58.5 258.4 

ตลาดสมคัรใจแบบควบคุมปรมิาณ เชน่ ตลาด
คารบ์อนทีจ่ดัการโดยชคิาโก (CCX) 

10.3 22.9 38.3 72.4 

รวมตลาดเพือ่ตอบสนองข้อตกลงร่วมตาม
กฎหมายกาํหนด 

1,702 2,918 40,072 66,087 

ตลาดในสหภาพยโุรป (EU ETS) 1,044 2,061 24,436 50,097 

ตลาด CERs ขัน้แรก 537 551 6,887 6,887 

ตลาด CERs ขัน้สอง 25 240 8,384 8,384 

ตลาด ERUs 16 41 141 795 

ตลาด New South Wales 20 25 225 224 

รวมตลาดคารบ์อนทัง้หมด 1,727 2,983 40,169 66,417 

ทีม่า: Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance 2008 อา้งใน นฤมล 2552 

ความแตกต่างระหวา่ง ตลาด CERs และตลาด VERs คอื 

ตลาด CERs เป็นตลาดคาร์บอนประเภทหน่ึงตามพนัธกรณีดงักล่าวขา้งต้น ผู้ประกอบการใน
ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ที่ตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จะไดร้บัการจดัสรรโควตาการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก แต่ถ้าไม่สามารถลดการปล่อยไดต้ามเป้าหมายที่กําหนดสามารถซื้อ CERs เพื่อนํามา
เป็นเครดิตในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งโครงการ CDM ต้องตัง้ในประเทศนอกกลุ่ม
ภาคผนวกที ่1 ทัง้น้ี การดําเนินโครงการ CDM มเีงื่อนไขค่อนขา้งมาก และมตีน้ทุนทุรกรรมในการดาํเนิน
โครงการ CDM สูง โดย CERs ที่จะนําไปขายในตลาดคาร์บอนจะขายได้เมื่อได้ร ับการรับรองจาก
หน่วยงานที่ดูแลจดัการก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ภายในประเทศนัน้ และถูกส่งต่อไปยงัคณะกรรมาธิการ
โครงการ CDM (CDM EB) เพือ่ตรวจสอบและรบัรองโครงการ ซึง่ตอ้งมกีารกาํหนด baseline และตอ้งผา่น
เงอืนไขสําคญั คอื โครงการ CDM ต้องก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื และการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกตอ้งมกีารลงทุนเพิม่โดยเปรยีบเทยีบกบัการไมม่โีครงการ CDM  

ตลาดคารบ์อนแบบสมคัรใจ เป็นตลาดทีเ่กดิขึน้โดยความร่วมมอืระหวา่งผูป้ระกอบการ โดยมกีาร
ซือ้ขายคารบ์อนเครดติตามความสมคัรใจ หรอืการขายคารบ์อนอ๊อฟเซด็ (Carbon Offset)3 ขึน้กบัประเภท
ของตลาด ซึง่คารบ์อนเครดติอาจเกดิขึน้จรงิแต่ไมต่อ้งการขาย หรอืมกีารซือ้ขายคารบ์อนเพือ่เกบ็ไวข้ายใน
                                            

3 Carbon Offset หมายถงึ ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รอืก๊าซเรอืนกระจกทีต่อ้งลดลงในแหล่งอื่น 
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4. การพฒันาโครงการ CDM ในประเทศไทย 

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณมากส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และกลายเป็น
ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีส่ําคญัของโลก ในปจัจุบนัประเทศไทยทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามตระหนักต่อ
ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ จงึมแีนวทางการจดัการกบัสภาพปญัหาดงักล่าวร่วมกนัในระดบั
นานาชาต ิโดยการเขา้ร่วมใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาฯ ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2537 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
เดอืนมนีาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นมา รวมทัง้การร่วมลงนามรบัรองพธิสีารเกยีวโต เมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.2542 และไดใ้หส้ตัยาบนัเมื่อวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ.2545 ในฐานะภาคสีมาชกิในกลุ่มประเทศกําลงั
พฒันา ซึง่แมจ้ะไมม่พีนัธกรณใีนการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกภายในปี พ.ศ. 2555 แต่ประเทศไทยกม็ี
ส่วนในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ตามความสมคัรใจ ภายใต้โครงการกลไกการพฒันาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism หรอื CDM) จงึไดม้แีนวทางการดําเนินการส่งเสรมิและ
พฒันาการอนุรกัษ์พลงังานและประสทิธภิาพพลงังาน การใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและการใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ
ทดแทนน้ํามนัเชื้อเพลิง เน่ืองจากภาคพลงังานมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสดัส่วนสูงที่สุด คดิเป็น
ประมาณครึง่หน่ึงของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดของประเทศ ซึ่งมศีกัยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด โดยไดม้กีารจดัตัง้  “องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์าร
มหาชน)” หรอื อบก. (Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization): 
TGO) มวีตัถุประสงคห์ลกัเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเกีย่วกบัสถานการณ์การดําเนินงานดา้นก๊าซเรอืนกระจก 
ส่งเสรมิการพฒันาโครงการและการตลาดการซื้อขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ไดร้บัการรบัรอง รวมทัง้
ตดิตามประเมนิผลโครงการที่ไดร้บัคํารบัรอง ตลอดจนใหค้ําแนะนําแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก  

เป้าหมายการดาํเนินโครงการ CDM ในประเทศไทย คอื 

1. โครงการ CDM เป็นแรงจงูใจ (Incentive) เพือ่ใหเ้กดิ 

• การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการใช้พลังงาน เช่น น้ํามนัเชื้อเพลิง ถ่านหิน เป็น
กระบวนการผลติทีส่ะอาดและชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

• ลดการใชท้รพัยากรและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

• การลงทุนของภาคเอกชนในการดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. เพิม่สมรรถนะขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคเอกชนไทย 

3. เพือ่ชว่ยพฒันาพลงังานทดแทน พลงังานหมนุเวยีนภายในประเทศและชว่ยลดการนําเขา้เชือ้เพลงิ
พลงังานจากต่างประเทศ 
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เน่ืองจากประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากพลงังานในสดัส่วนสูง ดงันัน้ โครงการ 
CDM ทีป่ระเทศไทยใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ 

ดา้นพลงังาน - โครงการพลงังานทดแทนการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ เชน่ ชวีมวล เชือ้เพลงิชวีภาพและ 
    ก๊าซชวีภาพจากน้ําเสยี ฟารม์ปศุสตัว ์โรงงานอุตสาหกรรม 

  - โครงการแปลงกากของเสยีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพลงังาน 

  - โครงการพลงังานหมนุเวยีนจากแสงอาทติย ์ลมและน้ํา 

  - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการเผาไมแ้ละหมอ้ตม้ไอน้ํา 

  - โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบทาํความเยน็ 

  - โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในอาคาร 

  - โครงการเปลีย่นแปลงเชือ้เพลงิในการผลติพลงังาน 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม - โครงการแปลงน้ําเสยีชุมชนเป็นพลงังาน 

ดา้นการคมนาคม - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการคมนาคมขนสง่ 

ดา้นอุตสาหกรรม - โครงการอื่นๆ ทีส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้

การขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM ในขัน้ตอนการดาํเนินการในประเทศ ทีม่เีงือ่นไขในการดาํเนินการ
ค่อนขา้งสูง และมรีะยะเวลาในการยื่นขอการรบัรองโครงการ CDM กบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจกเฉลีย่ 180 วนั โดยเริม่จากการจดัทาํเอกสารโครงการ CDM ซึง่ตอ้งมทีีป่รกึษาในการจดัทาํรายงาน 
และการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ โดยมคีณะอนุกรรมการในการพจิารณา  
เพื่อตรวจสอบเอกสารและขอ้มูล สํารวจที่ตัง้และประเมนิโครงการเบื้องต้น ถ้ามกีารแก้ไขจะมกีารแจ้ง
ผูป้ระกอบการใหเ้สนอใหม ่และถา้ผา่นการพจิารณาจะไดเ้อกสารรบัรองโครงการ หลงัจากนัน้จงึดาํเนินการ
ตามขัน้ตอนเพิอ้ยื่นขอขึน้ทะเบยีนโครงการต่อคณะกรรมมาธกิาร CDM และมกีารตรวจยนืยนัการลดก๊าซ
เรอืนกระจกทีต่อ้งมกีารจดัทาํระดบัการปลอ่ยก๊าซทีเ่ป็นฐานเพือ่เปรยีบเทยีบ ซึง่ถา้ผา่นการตรวจสอบจงึจะ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนและการรบัรองคารบ์อนเครดติ และสามารถขายได ้(รปูที ่2.2)  
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รปูท่ี 2.2 ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนและการรบัรองโครงการ CDM ของประเทศไทย 

 
หมายเหตุ: อบก. หมายถงึ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

ทีม่า: องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ปจัจุบนั ประเทศไทยมกีารพฒันาโครงการ CDM โดยมจีํานวนโครงการที่ไดร้บัการออกหนังสอื
รบัรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) และไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก จาํนวน 82 โครงการ (ขอ้มลู ณ 30 มถุินายน 2552) สามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ได ้5.05 ลา้นตนัเคารบ์อนไดออกไซดท์ยีบเทา่ต่อปี โดยสว่นใหญ่เป็นโครงการก๊าซชวีภาพ (รอ้ยละ 57) เช่น
โครงการผลติพลงังานความรอ้นและไฟฟ้าจากน้ําเสยีจากโรงงานผลติแป้งมนัสําปะหลงัทีม่ผีูป้ระกอบการ
ดาํเนินการจํานวน 18 แห่ง สามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได ้1,497,580 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี 
โครงการพลงังานจากชวีมวล รอ้ยละ 18 และ โครงการอื่นๆ รอ้ยละ 25 ของจาํนวนโครงการทัง้หมด (รปูที ่
2.3) สําหรบัโครงการที่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกบั CDM EB  และการรบัรองคาร์บอนเครดติที่
คณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ จาํนวน 18 โครงการ ซึง่มคีวามสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจก 
(GHG) ไดแ้ตกต่างกนัตามขนาดของแต่ละโครงการ รวมเป็นปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้1.43 ลา้นตนั
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รปูท่ี 2.3 ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกท่ีลดได้ต่อปี แยกตามประเภทการผลิต 

263,933
191,555

95,135
54,479

97,475
45,749

377,131
335,183

159,071 151,502

18,150 6,240 28,096 60,000

291,974 266,506
174,473 168,887

397,500

834 29,041

381,607

1,497,530

25,075

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

ผล
ติพ
ลงั
งา
นไ
ฟฟ้
าจ
าก
ทีฝั่
งก
ลบ
ขย
ะ

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีฟ
ารม์
สกุ
ร

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
โร
งง
าน
ผล
ติเ
อท
าน
อล

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีโ
รง
งา
นส
กดั
น้ํา
มนั
ปา
ลม์
แล
ะโ
รง
งา
นย
าง

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีโ
รง
งา
นส
รุา

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีก
าร
บบี
ทะ
ลา
ยป
าล
ม์ข
อง
โร
งไ
ฟฟ้
าช
วีม
วล

ผล
ติค
วา
มร
อ้น
จา
กน้ํ
าเส
ยีจ
าก
อตุ
สา
หก
รรม
น้ํา
มัน
ปา
ลม์

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีอ
ตุส
าห
กร
รม
น้ํา
มนั
ปา
ลม์

ผล
ติค
วา
มร
อ้น
จา
กน้ํ
าเส
ยีก
ารผ
ลติ
แป้
งม
นัสํ
าป
ะห
ลงั

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีก
ารผ
ลติ
แป้
งม
ันสํ
าป
ะห
ลงั

ผล
ติค
วา
มร
อ้น
แล
ะไ
ฟฟ้
าจ
าก
น้ํา
เส
ยีก
ารผ
ลติ
แป้
งม
นัส
ะป
ะห
ลงั

ผล
ติค
วา
มร
อ้น
จา
กแ
กล
บ

ผล
ติค
วา
มร
อ้น
แล
ะไ
ฟฟ้
าจ
าก
ชวี
มว
ล

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
ตน้
กร
ะถ
ิน่ย
กัษ
์

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
เศ
ษไ
มย้
คูา
ลปิ

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
เศ
ษไ
มย้
าง
พา
รา

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
ทะ
ลา
ยป
าล
ม์เ
ปล
า่

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
กา
กอ
อ้ย
แล
ะใบ
ออ้
ย

ผล
ติพ
ลงั
งา
นไ
ฟฟ้
าจ
าก
แก
ลบ

ลด
กา
รป
ลด
ปล
อ่ย
กา๊
ซใ
นต
รสั
ออ
กไ
ซด
์

ผล
ติป
ุ๋ ยช
วีม
วล
แล
ะท
ะล
าย
ปา
ลม์
เป
ลา่
แล
ะน้ํ
าเส
ยีจ
าก
โร
งง
าน
สก
ดัน้ํ
าม
นัป
าล
ม์

ปร
บัป
รงุ
ปร
ะส
ทิธ
ภิา
พก
ารใ
ชพ้
ลงั
งา
นใ
นก
ระบ
วน
กา
รผ
ลติ
ปร
ะป๋
อง
เป
ลา่

เพ
ิม่ป
ระส
ทิธ
ภิา
พก
ารผ
ลติ
พล
งัง
าน
ไฟ
ฟ้า
ใน
โร
งไ
ฟฟ้
า

ผล
ติไ
ฟฟ้
าจ
าก
ลม
รอ้
นท
ิง้อ
ตุส
าห
กร
รม
ปนู
ซเี
มน
ต์

ต
นั
ค
าร
บ์
อน
ได
ออ
ก
ไซ
ด
เ์ท
ยี
บ
เท
า่ต
อ่ปี

 
ทีม่า: ขอ้มลูจากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (ขอ้มลู ณ 24 มถุินายน 2552) 

นอกจากน้ี ประเทศไทยมกีารดําเนินการขายคาร์บอนเครดติแบบไม่เป็นทางการในตลาดแบบ 
แบบสมคัรใจ (รายละเอยีดดงักล่าวขา้งตนั) ทีม่กีารซื้อขายปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงแต่
ไม่ไดข้อใบรบัรองจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก หรอืไม่ไดล้งทะเบยีน ไดแ้ก่ การซื้อขาย
คารบ์อนเครดติของการรวมโครงการ CDM ขนาดเลก็สาํหรบัฟารม์สกุร 
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ตารางท่ี 2.3 โครงการท่ีออกหนังสือรบัรองโครงการตามผลมติ ครม. 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ รายละเอียดโครงการ 
อาย ุ

โครงการ 
(ปี) 

ลด GHG ได้
ต่อปี  

(ton CO2/yr) 

ไฟฟ้า 
ท่ีผลิตได้ 

(MW) 
สถานะโครงการ 

1 
Dan Chang Bio-
Energy Cogeneration 
Project 

Dan Chang Bio-
Energy Co., Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
กากออ้ยและใบออ้ย 

21 93,129 41 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(19 ต.ค. 2550) 

2 
Phu Khieo Bio-Energy 
Cogeneration Project 

Phu Khieo Bio-
Energy Co., Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
กากออ้ยและใบออ้ย 

21 102,493 41 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(19 ต.ค. 2550) 

3 
Korat Waste to Energy 
Project, Thailand 

Korat Waste to 
Energy Co. Ltd. 

ผลติพลงังานความรอ้น
และไฟฟ้าจากน้ําเสยี
โรงงานผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั 

15 
312,774* 
714,546** 

3 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(16 ม.ิย. 2550) 

• Issuance of CERs 
(10 Sep 2008) 

4 
A.T. Biopower Rice 
Husk Power Project 

A.T. Biopower Co. 
Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
แกลบ 

25 
77,2921 
100,6782 

20 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(18 ม.ิย. 2550) 

• Issuance of CERs (4 
Jun 2008) 

53 
Rubber Wood Residue 
Power Plant in Yala, 
Thailand 

Gulf Electric Public 
Co., Ltd. (Gulf) 
Thailand 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
เศษไมย้างพารา 

25 60,000 20.2 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ยกเลกิโครงการ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ รายละเอียดโครงการ 
อาย ุ

โครงการ 
(ปี) 

ลด GHG ได้
ต่อปี  

(ton CO2/yr) 

ไฟฟ้า 
ท่ีผลิตได้ 

(MW) 
สถานะโครงการ 

6 
Khon Kaen Sugar 
Power Plant 

Khon Kean Sugar 
Industry Public Co., 
Ltd 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
กากและใบออ้ย 

20 61,449 30 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(27 ก.ค. 2550) 

7 

Wastewater treatment 
with Biogas System in 
a Starch Plant for 
Energy and 
Environment 
Conservation in 
Nakorn Ratchasima 

Sima Interproduct 
Co.,Ltd. 

ผลติพลงังานความรอ้น
และไฟฟ้าจากน้ําเสยี
โรงงานผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั 

20 31,454 1.8 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ม.ค. 2550) 

• กาํลงัตรวจสอบขอ้มลู
โดย DOE 

84 

Wastewater Treatment 
with Biogas System in 
a Starch Plant for 
Energy and 
Environment 
Conservation in 
Chachoengsao 

Sima Interproduct 
Co.,Ltd. 

ผลติพลงังานความรอ้น
จากน้ําเสยีโรงงานผลติ
แป้งมนัสาํปะหลงั 

20 19,369 - 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• กาํลงัตรวจสอบขอ้มลู
โดย DOE 

9 
Surat Thani Biomass 
Power Generation 
Project in Thailand 

Surat Thani Green 
Energy Co. Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
ทะลายปาลม์เปลา่ 

20 173,359* 9.95 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(10 พ.ค. 2551) 

10 

Natural Palm Oil 
Company Limited – 1 
MW Electricity 
Generation and 
Biogas Plant Project 

Natural Palm Oil 
Co., Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก 
น้ําเสยีโรงงานผลติน้ํามนั
ปาลม์ 

15 17,533 1 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• กาํลงัตรวจสอบขอ้มลู
โดย DOE 

11 
Northeastern Starch 
(1987) CO.,Ltd. – LPG 
Fuel Switching Project 

Northeastern Starch 
(1987) Co. Ltd. 

ผลติพลงังานความรอ้น
และไฟฟ้าจากน้ําเสยี
โรงงานผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั 

20 27,321 1 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• กาํลงัตรวจสอบขอ้มลู
โดย DOE 

12 

Chumporn Applied 
Biogas Technology for 
Advanced Waste 
Water Management, 
Thailand 

Chumporn Palm Oil 
Industry Public Co. 
Ltd. 

ผลติพลงังานความรอ้น
จากน้ําเสยีโรงงานผลติ
น้ํามนัปาลม์ 

20 23,436 - 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(9 ก.พ. 2552) 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ รายละเอียดโครงการ 
อาย ุ

โครงการ 
(ปี) 

ลด GHG ได้
ต่อปี  

(ton CO2/yr) 

ไฟฟ้า 
ท่ีผลิตได้ 

(MW) 
สถานะโครงการ 

13 
Surin Electricity 
Company Limited 

Surin Electric Co., 
Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
กากและใบออ้ย 

20 12,197 10 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• กาํลงัตรวจสอบขอ้มลู
โดย DOE 

14 

Jaroensompong 
Corporation 
Rachathewa Landfill 
Gas to Energy Project 
in Thailand 

Jaroensompong Co. 
Ltd. 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก
หลุมฝงักลบขยะ 

20 47,185 1 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(30 ส.ค. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(14 ม.ีค. 2551) 

15 
Ratchaburi Farms 
Biogas Project at 
Nongbua Farm 

Nong Bua Farm & 
Country Home 
Village Co.,Ltd 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก 
น้ําเสยีฟารม์สกุร 

20 15,958 1.38 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(5 พ.ย. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(27 ม.ีค. 2551) 

16 
Ratchaburi Farms 
Biogas Project at 
Veerachai Farm 

V.C.F. Group 
Co.,Ltd 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก 
น้ําเสยีฟารม์สกุร 

20 32,092 950 kW 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(5 พ.ย. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(28 ม.ีค. 2551) 

17 
Ratchaburi Farms 
Biogas Project at SPM 
Farm 

SPM Feedmill 
Co.,Ltd 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก 
น้ําเสยีฟารม์สกุร 

20 23,556 480 kW 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(5 พ.ย. 2550) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(24 ม.ีค. 2551) 

18 
Jiratpattana Biogas 
Energy Project 

Jiratpattana Co.,Ltd 

ผลติพลงังานความรอ้น
และไฟฟ้าจาก น้ําเสยีจาก
โรงงานผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั 

20 46,758 1.4 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(26 ก.พ. 2551) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(16 ม.ีค. 2552) 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ผูพ้ฒันาโครงการ รายละเอียดโครงการ 
อาย ุ

โครงการ 
(ปี) 

ลด GHG ได้
ต่อปี  

(ton CO2/yr) 

ไฟฟ้า 
ท่ีผลิตได้ 

(MW) 
สถานะโครงการ 

19 
Cassava Waste To 
Energy Project, 
Kalasin, Thailand 

Cassava Waste To 
Energy Co.,Ltd 

ผลติพลงังานความรอ้น
จากน้ําเสยีจาก
โรงงานผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั 

12 81,502 - 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(26 ก.พ. 2551) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(31 ม.ค. 2552) 

20 
Univanich Lamthap 
POME Biogas Project 
in Krabi, Thailand 

Univanich Palm Oil 
Public Co.Ltd 

ผลติพลงังานไฟฟ้าจาก 
น้ําเสยีจากโรงงานผลติ
น้ํามนัปาลม์ 

25 47,673 952 kW 

• ออกหนงัสอืรบัรอง 
LOA แลว้ 
(10 ม.ีค. 2551) 

• ขึน้ทะเบยีนกบั CDM 
EB แลว้ 
(1 ก.พ. 2552) 

หมายเหตุ: 1 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดวา่จะลดไดต้ามเอกสาร PDD ทีย่ืน่ต่อองคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก 

 2 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบั CDM EB 
 3 โครงการทีย่กเลกิแลว้ 
 4 โครงการเดยีวกบัหมายเลข 7 

ทีม่า : องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (ขอ้มลู ณ วนัที ่27 มนีาคม 2552) 
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บทท่ี 3 
การทบทวนมาตรการในการส่งเสริมและพฒันาโครงการ 

ลดกา๊ซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของต่างประเทศ 

1. สถานการณ์โครงการลดกา๊ซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดใน
ต่างประเทศ 

สภาพการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่ผีลจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณมาก เป็น
ปญัหาสิง่แวดล้อมที่สําคญัของโลก ประเทศต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามตระหนักต่อปญัหา
ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ จงึมแีนวทางการจดัการกบัสภาพปญัหาดงักล่าวร่วมกนัระดบันานาชาต ิโดยเฉพาะการ
ร่วมใหส้ตัยาบนัในพธิสีารเกยีวโตเพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่ม
ประเทศที่มคีวามรบัผดิชอบที่ต้องลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกเน่ืองจากมปีรมิาณการปล่อยสูง และกลุ่ม
ประเทศที่ไม่มพีนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ดําเนินการโดยความสมคัรใจภายใตพ้ธิี
สารเกียวโต คือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) และสามารถขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดเ้ป็นคาร์บอนเครดติ (Certified 
Emission Reductions: CERs) แก่กลุ่มประเทศทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ้งลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก  
จากการประมาณการพบว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของพธิสีารเกยีวโตในปี พ.ศ. 2555 โครงการ CDM จะ
สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้1,210 ลา้นตนัเทยีบเทา่คารบ์อนไดออกไซด ์

การดําเนินโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาด หรอื CDM ที่กําหนดไว้
ภายใต้พธิสีารเกียวโต ทัง้ 15 ประเภท ดงักล่าวในบทที่ 2 โดยการผลติของอุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพ
สามารถพฒันาเป็นโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เช่น อุตสาหกรรมทางดา้น
พลงังานทดแทน อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลติแป้งมนั อุตสาหกรรมผลติน้ํามนัปาลม์  

โครงการ CDM ทีไ่ดร้บัการรบัรองคารบ์อนเครดติและขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการบรหิาร CDM 
ทัว่โลกจํานวน 1,699 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ตัง้อยู่ในประเทศจนี คดิเป็นร้อยละ 34 ของจํานวน
โครงการทัง้หมด รองลงมาคอืประเทศอนิเดยี (รอ้ยละ 26) และประเทศบราซลิ (รอ้ยละ 9) (รูปที ่3.1) โดย
แบง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ จาํนวน 960 โครงการ และโครงการขนาดเลก็ 739 โครงการ ทัง้น้ี การผลติสว่น
ใหญ่เป็นการผลติไฟฟ้าและพลงังาน ทัง้ทีเ่ป็นพลงังานสิน้เปลอืงและพลงังานหมุนเวยีน (รอ้ยละ 60 ของ
การผลติโครงการ CDM ทัง้หมด) และการจดัการขยะและการกําจดัของเสยีและสิง่ปฏกิูล (ร้อยละ 17) 
(ตารางที ่3.2) 
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รปูท่ี 3.1 จาํนวนโครงการ CDM ท่ีมีการรบัรอง แยกตามประเทศท่ีตัง้โครงการ 
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รปูท่ี 3.2 จาํนวนโครงการ CDM ท่ีมีการรบัรอง แยกตามประเภทโครงการ 
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สําหรับปริมาณ CERs ที่มีการซื้อขายจากโครงการ CDM ที่มีการขึ้นทะเบียน ประมาณ 
308,205,552 ตนัเทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าปรมิาณทีต่อ้งการ (316,656,224 ตนั
เทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี) โดยพบว่าประเทศจนีเป็นประเทศที่มกีารซื้อขาย CERs มากที่สุด 
เท่ากบั 141 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรอืคดิเป็นร้อยละ 46 ของปรมิาณทัง้หมด รองลงมาคอื
อนิเดยี (รอ้ยละ 22) และสาธารณรฐัเกาหล ี(รอ้ยละ 14) (รปูที ่3.3)  

รปูท่ี 3.3 ปริมาณ CERs ท่ีมีการซ้ือขายจากโครงการ CDM แยกตามประเทศท่ีตัง้โครงการ 
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2. การสาํรวจแนวคิดการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ CDM ขององคก์รระหว่าง
ประเทศต่างๆ 

การศกึษามาตรการส่งเสรมิโครงการ CDM ดว้ยมาตรการทางการเงนิและมาตรการทางการคลงั
เลง็เหน็ความสําคญัของการสํารวจทศันะหรอืแนวคดิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนโครงการ CDM 
การศกึษาน้ีจงึไดก้าํหนดในขอบเขตการศกึษาไวเ้มือ่แรกเริม่วา่จะทาํการสาํรวจแนวคดิดา้นการสง่เสรมิการ
ลงทุนพฒันาโครงการ CDM จากองคก์รต่างๆ เช่น ธนาคารโลก UNEP, WWF, EPA หรอื ADB เป็นตน้ 
แต่จากการสาํรวจเอกสารพบวา่องคก์รดงักล่าวมแีนวคดิเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินโครงการ CDM ในทศิทาง
ทีค่ลา้ยคลงึกนั กล่าวคอื องคก์รระหว่างประเทศเหล่าน้ีลว้นใหก้ารสนับสนุนการดําเนินการตามกลไกของ
พธิสีารเกยีวโตทัง้สามกลไก กล่าวคอื Joint Implementation, CDM และ Carbon Trade ดงันัน้ ผลการ
สาํรวจเอกสารขององคก์รระหวา่งประเทศดา้นการดาํเนินโครงการ CDM จงึพบวา่เอกสารต่างๆ นัน้มแีนว
ที่เหมอืนกนั กล่าวคอื หน่วยงานระหว่างประเทศทัง้หมดให้การสนับสนุนการดําเนินการลดก๊าซเรอืน
กระจก โดยมธีนาคารโลกเป็นหน่วยงานหลกัในการใหก้ารสนับสนุนและทําหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลางใน

http://cdm.unfccc/
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• ธนาคารโลก (World Bank) 

องคก์รระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกใหก้ารสนับสนุนการดาํเนินการโครงการ CDM ใน
ดา้นเงนิทุน ความรูแ้ละเทคนิคกระบวนการในการจดัทําโครงการ รวมถงึหลกัการในการประเมนิผลการ
ประกอบการระดบัพืน้ฐาน (baseline) การควบคุมผลการดําเนินงาน (Monitoring Methodology) และ
กระบวนการลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ (Registration) Executive Board ของ UNFCCC ไดพ้จิารณา
หลกัการพจิารณาโครงการ CDM โดยในปจัจุบนัธนาคารโลกไดพ้จิารณาโครงการ CDM ทัง้หมด 82 
โครงการ ซึง่ ธนาคารโลกไดอ้นุมตัไิปแลว้จาํนวน 36 โครงการ และสว่นทีเ่หลอืยงัเป็นโครงการทีอ่ยูใ่นการ
พจิารณาหรอืมกีารถอนเรื่องออกไปแลว้ การพจิารณาของหน่วยงาน World Bank Carbon Finance 
Business (WB CFB) ใชเ้วลาประมาณ 9-10 เดอืนในการพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการทีม่กีาร
เสนอมา แต่หากโครงการใดถูกปฎเิสธจะใชเ้วลา 7 เดอืน ในปจัจุบนัโครงการต่างๆ สว่นใหญ่เป็นโครงการ
ดา้นพลงังานหมุนเวยีนและดา้นการกกัเกบ็ก๊าซมเีทนในขัน้ตอนของการกําจดัของเสยี โดยที่ในปจัจุบนั 
WB CFB ยงัมไิดม้กีารดาํเนินการครอบคลุมโครงการดา้นการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรม การเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน หรอืดา้นภาคการขนส่ง นอกจากนัน้โครงการทีย่ ื่นมาส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบั
การปรบัปรุงขัน้ตอนการดําเนินงานของกจิกรรมทีม่อียูเ่ดมิแลว้ มากกว่าการรเิริม่กจิกรรมใหม ่ในปจัจุบนั 
EB CFB กําลงัพยายามปรบัปรุงกระบวนการอนุมตัโิดยพยายามใหม้กีารดาํเนินการโครงการแบบรวมกนั
ทุกสว่น (Consolidated Methodologies) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา WB CFB ไดใ้หบ้รกิารดา้นการใหค้วามรูแ้ก่รฐับาลของนานาประเทศ
และผูป้ระกอบการในภาคเอกชนเรื่องการดําเนินโครงการ CDM โดยการเน้นเรื่องหลกัการการพจิารณา
วธิกีารและขัน้ตอนต่างๆ โดย WB CFB ไดจ้ดัทําหลกัการและขัน้ตอนในการดําเนินโครงการ CDM 
(Methodology Report) ในปี พ.ศ. 2547 และไดม้กีารปรบัปรุงเน้ือหาเป็นระยะๆ โดยผลการดาํเนินการ
ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาสามารถสรุปเป็นประเดน็สาํคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

• โครงการที่ได้รบัการอนุมตัิครอบคลุมภาคการผลิตที่สําคญัๆ ที่มีศกัยภาพในการดําเนิน
โครงการ CDM 

• โครงการที่มไิด้รบัการอนุมตัใินขัน้ต้น ปจัจุบนักําลงัอยู่ในขน้ตอนการพจิารณาใหม่เพื่อให้
ไดร้บัการอนุมตั ิ

• มกีารทบทวนระยะเวลาของการดาํเนินโครงการ 
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• มกีารพจิารณาเรือ่งอตัราการประสบความสาํเรจ็ของ WB CFB ในการอนุมตัโิครงการ 

• มกีารพจิารณาเรือ่งความรวดเรว็ในการอนุมตัแิละคุณภาพของโครงการ 

นอกจากน้ี มกีารพจิารณาเรื่องระยะเวลาในการอนุมตัโิครงการ CDM ที่เสนอขอมาภายใต้
โครงการทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบแลว้ 

ในบรรดาองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ พบว่าธนาคารโลกและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปไดใ้ห้
ความสําคญักบัการดําเนินการตามกลไกเกยีวโตมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้การสนับสนุนทาง
การเงนิ ตวัอยา่งเช่น สาํหรบัโครงการ Activities Implemented Jointly (AIJ) พบวา่หลายประเทศในยุโรป
ใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในระยะแรกจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์36 ลา้นยโูร นอรเ์วย ์6 
ลา้นยโูร สวเีดน 28 ลา้นยโูร และสวสิเซอรแ์ลนด ์6 ลา้นยโูร 

ในส่วนของการศกึษาเพื่อนําไปสู่การพฒันาศกัยภาพของประเทศต่างๆ ใหส้ามารถเริม่โครงการ 
CDM ไดด้ว้ยตนเอง โดยประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ไดเ้ป็นประเทศเจา้ภาพหลกัในการใหเ้งนิสนับสนุนกบั
ธนาคารโลกในการดาํเนินโครงการ National Strategy Studies (NSS) Program ภายหลงัจากนัน้ ประเทศ 
ออสเตรยี แคนนาดา ฟินแลนด ์และอติาล ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ยซึง่โดยรวมแลว้โครงการ NSS สามารถ
ระดมเงนิสนบัสนุนจากประเทศดงักลา่วไดส้งูถงึ 6 ลา้นยโูร เงนิทุนในสว่นของการสนับสนุนโครงการ NSS 
นัน้ ไดนํ้าไปสูก่ารศกึษาถงึศกัยภาพของการดาํเนินโครงการ CDM ในประเทศต่าง ซึง่รวมทัง้ประเทศไทย
ดว้ย โดยประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มโครงการ NSS น้ี ในปี พ.ศ. 2545 

นอกจากนัน้ United Nations Industrial Development Organization หรอื UNIDO ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัโครงการ CDM โดย UNIDO ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือ่ทาํการศกึษาถงึศกัยภาพของการ
ดําเนินโครงการ CDM ในสาขาอุตสาหกรรมของประเทศในทวปีแอฟรกิา และสมาชกิในกลุ่มประเทศ 
ASEAN  

ดา้นการสนบัสนุนทางการเงนินัน้พบวา่ธนาคารโลกเป็นองคก์รหลกัในการกําหนดวงเงนิในการรบั
ซื้อ Carbon Credit หรอืทีเ่รยีกวา่ Prototype Carbon Fund (PCF) โดยในปี 2543 ไดม้วีงเงนิสงูถงึ $US 
180 ลา้น นอกจากนัน้ธนาคารโลกยงัไดจ้ดัตัง้กองทุน Community Development Carbon Fund (CDCF) 
ดว้ยเงนิจํานวน $US 50 ลา้น เพือ่สนับสนุนการโครงการขนาดเลก็ทีม่ผีลต่อการพฒันา ประเทศอื่นทีไ่ด้
จดัตัง้กอบทุนสาํหรบัการพฒันาตามกลไก CDM และการรบัซื้อ Carbon Credit ไดแ้ก่ Netherlands CDM 
Facilities จาํนวนเงนิ 120-160 เหรยีญสหรฐั Japanese Bank for Industrial Cooperation (JBIC) จาํนวน
เงนิ 28 ลา้นยโูร Development Bank of Japan (DBJ) จาํนวนเงนิ 21 ลา้นยโูร Danish Carbon Fund 
จาํนวนเงนิ 7 ลา้นยโูร German Bank for Reconstruction and Development จาํนวนเงนิ 50 ลา้นยโูร 
และ The Dutch Program ไดก้ําหนดวงงนิของกองทุนรบัซื้อ CER เป็นเงนิจาํนวน 680 ลา้นยโูร เพือ่รบั
ซือ้ CER จาํนวน 67 ลา้นตนั 
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• องคก์รความร่วมมอืทางเทคนิคแห่งสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั (The Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit หรอื German Technical Cooperation, GTZ) 

GTZ เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน จุดประสงค์สําคัญ
ประการหน่ึงคอื การให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงัพฒันาในแถบเอเชยี ละติน
อเมรกิา และแอฟรกิาทีไ่ม่มศีกัยภาพเพยีงพอในการจดัเตรยีมและดาํเนินโครงการ CDM ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ตลอดจนการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัวธิลีดก๊าซเรอืนกระจกโดยทีไ่มก่่อตน้ทุนสงูเกนิไป นอกจากนัน้ GTZ ยงั
เน้นที่การสรา้งและพฒันาบุคลากรและศกัยภาพขององค์กรและผูเ้ชี่ยวชาญในประเทศที่โครงการ CDM 
ตัง้อยู่ เพื่อทา้ยทีสุ่ดจกัไดนํ้าองคค์วามรูไ้ปใชส้่งเสรมิและพฒันาโครงการ CDM ในประเทศตนเองต่อไป 
ตวัอย่างเช่น ประเทศจนีไดร้บัคําปรกึษาและแนะนําในการดําเนินโครงการ CDM เพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื การใหค้วามรว่มมอืทางเทคนิคยงัชว่ยสรา้งทรพัยากรบุคคลและศกัยภาพขององคก์ร เป็นตน้ 

โดยรวมแลว้ GTZ ใหค้วามสนบัสนุนแก่ประเทศกาํลงัพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี คอื 

- การจดัตัง้และการดําเนินงานของหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงานภายใต้กลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด (Designated National Authority for the CDM, DNA) ในประเทศกําลงั
พฒันาทีโ่ครงการ CDM ตัง้อยู่ เพื่อทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบและใหก้ารรบัรองโครงการที่
เสนอเพื่อเป็นโครงการ CDM ตวัอย่างประเทศที่ไดร้บัความช่วยเหลอืในลกัษณะน้ี เช่น 
ประเทศอนิโดนีเซยี อนิเดยี กาน่า แอฟรกิาใต ้ตนีูเซยี เป็นตน้ 

- การใหค้ําแนะนําเกีย่วกบันโยบายหรอืโครงการทีช่่วยลดปญัหาความยากจนและส่งเสรมิการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืในการป้องกนัปญัหาทีเ่กดิกบัสภาพภมูอิากาศ 

- การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิจากความเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ซึง่
ภาครัฐจําเป็นต้องกําหนดนโยบายระดับชาติเพื่อปรับตัวและแก้ไขผลกระทบจากความ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ตลอดจนการวางแผนหรอืออกแบบโครงการทีเ่หมาะสาํหรบัการปรบัตวั
ที่สอดรบักบัผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศภายใต้ขอบเขตของความ
ร่วมมอืในการพฒันาผ่านโครงการรณรงคเ์พื่อรกัษาสภาพภูมอิากาศ (Climate Protection 
Programme, CaPP) 

- การวางแผนโครงการพฒันาแบบใหม ่รวมกบัประเทศทีส่นบัสนุนดา้นเงนิทุน 

- การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจดัทาํและ
ดาํเนินมาตรการปรบัตวั การดาํเนินโครงการ CDM ตลอดจนมสีว่นร่วมในกระบวนการเจรจา
ระหวา่งประเทศ 

- การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศใหแ้ก่ประเทศต่างๆ 

ตวัอยา่งการสง่เสรมิและสนบัสนุนของ GTZ ในโครงการ CDM ประเทศต่างๆ เชน่ 
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ประเทศตนิูเซยี 

GTZ ไดใ้หค้าํปรกึษาแก่กระทรวงสิง่แวดลอ้มและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Ministry of the 
Environment and Sustainable Development) ของประเทศตนิูเซยี หน่วยงานภาครฐัและเอกชนในเรือ่งที่
เกีย่วกบัการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเป็นตอ้งมี
การพฒันาบุคลากรและศกัยภาพขององคก์รในประเทศตนิูเซยี ซึง่ GTZ ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืดงักลา่ว
นบัตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้มา เพือ่ชว่ยใหน้กัพฒันาโครงการในประเทศสามารถเขา้ถงึตลาด CDM ได้
คลอ่งตวัยิง่ขึน้ ความชว่ยเหลอืยงัครอบคลมุถงึการจดัตัง้ DNA กฎระเบยีบทีจ่าํเป็นในการประเมนิและ
พจิารณาอนุมตัขิอ้เสนอโครงการ CDM  

จากการทีไ่ดใ้หค้วามสนบัสนุนและการถ่ายทอดความรู ้ หน่วยงานทัง้รฐัและเอกชนในประเทศ
สามารถแยกแยะโครงการและรบัรูถ้งึโอกาสในการสนบัสนุนการเงนิเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดย
ใชก้ลไกของตลาดคารบ์อน นบัตัง้แต่เกดิความรว่มมอืระหวา่ง GTZ กบัรฐับาลตนิูเซยี โครงการทีไ่ดร้บัการ
อนุมตัจิาก DNA ไดเ้พิม่ขึน้มากจากเดมิทีม่อียูเ่พยีง 2 โครงการเทา่นัน้ มาเป็น 26 โครงการในปี 2549 ซึง่
โดยรวมน่าจะสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากถงึ 46 ลา้นตน้คารบ์อนหากไดร้บัการจดทะเบยีน
กบัองคก์ารสหประชาชาตแิละดาํเนินการไดส้าํเรจ็ ดว้ยความชว่ยเหลอืของ GTZ ประเทศตนิูเซยีจงึนบัได้
วา่เป็นประเทศในแอฟรกิาทีเ่ริม่มบีทบาทสาํคญัในตลาดคารบ์อนระหวา่งประเทศในปจัจุบนั  

ประเทศอนิเดยี 

GTZ ยงัคงมบีทบาทสาํคญัในการสนับสนุน สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์ร
ในต่างประเทศรวมถึงประเทศอนิเดยี ในกรณีประเทศอนิเดยี การพฒันาศกัยภาพเป็นไปภายใต้กรอบ
โครงการดา้นพลงังานระหวา่งประเทศอนิเดยีและเยอรมนี (Indo-German Energy Programme, IGEN) 
ซึง่เกดิขึน้เมือ่ปี 2546 เป็นตน้มา ทัง้น้ีมจีุดประสงคห์ลกัในการสง่เสรมิโครงการ CDM ทีม่คีุณภาพทัง้ทีเ่ป็น
ของภาครฐัและเอกชน การสรา้งการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(learning by doing) และเพิม่โอกาสในการที่
โครงการจะไดร้บัจดทะเบยีนโดยคณะกรรมการบรหิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM Executive Board) 

 นอกจากนัน้ เพือ่สง่เสรมิโครงการ CDM ทีม่คีุณภาพในต่างประเทศ GTZ ยงัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานที่
เรยีกวา่ Carbon Procurement Unit (CPU) ซึง่มหีน้าทีส่าํคญัในการพจิารณาความเป็นไปได ้(feasibility 
study) ของโครงการทีส่ามารถพฒันาตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาดได ้รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกคา้
ชาวเยอรมนีทีต่อ้งการซื้อ CERs จากโครงการ CDM ในต่างประเทศ ในกรณีเช่นวา่น้ีอาจกล่าวไดว้า่ CPU 
ทาํหน้าทีช่ว่ยจบัคูธุ่รกจิระหวา่งประเทศ (business matching)  

 สาํหรบัโครงการ CDM ในประเทศอนิเดยีนัน้ CPU ไดม้ขีอ้ตกลงร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชนของประเทศอนิเดยีเพื่อพฒันาโครงการ CDM ตวัอย่างความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีเ่กดิขึน้ตาม
กรอบ CPU เช่น กรณี RWE ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้ารายใหญ่ในแถบประเทศยุโรปและเป็นผู้
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณมากเช่นกนั ภายหลงัจากที ่CPU ไดแ้นะนําผูพ้ฒันาโครงการ CDM ใน
ประเทศอนิเดยีหลายรายใหแ้ก่ RWE ทาํให ้RWE สามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากถงึ 3 ลา้น
ตนัคารบ์อนภายในปี 2555 
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• แนวคดิของผลงานทางวชิาการ 

ในสว่นของแนวคดิของผลงานทางวชิาการพบวา่ Axel Michaelowa (2004) เสนอแนวคดิวา่การ
ดาํเนินงานของประเทศในกลุ่มภาคผนวกที ่1 เป็นไปอยา่งล่าชา้มาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกําหนดกลไก
ในการใหส้ิง่จูงใจกบัภาคเอกชนดําเนินโครงการ CDM หรอืการซื้อขาย Carbon Credit การใชจ้่าย
งบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 เป็นการใชจ้่ายเพื่อการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร (Capacity Building) โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ธนาคารโลกไดเ้ป็นองค์กรหลกัในการดําเนิน
กจิกรรม CDM โดยธนาคารโลกไดม้กีารขยายโครงการดว้ยการกําหนดงบประมาณสนับสนุนมากขึน้ใน 
แต่ละปี 

Germain et. al. (2007) ไดก้ําหนดประเดน็สาํคญัในการดาํเนินโครงการ CDM สองประเดน็คอื 
หน่ึง ประเดน็เรื่อง low-hanging-fruit (LHF) และสอง ประเดน็เรื่องการกําหนด baseline ในสว่นประเดน็
เรื่อง low-hanging-fruit (LHL) น้ี เป็นประเดน็ทีห่ลายประเทศแสดงความกงัวล หมายความว่า โครงการ 
CDM โดยแรกเริม่เป็นโครงการทีเ่น้นการลดประมาณก๊าซเรอืนกระจกโดยใชต้น้ทุนตํ่าทีสุ่ด และดว้ยเหตุน้ี 
จงึไดม้กีารดําเนินโครงการ CDM ขึน้เพื่อใหป้ระเทศกําลงัพฒันามโีอกาสเขา้ร่วมโครงการ CDM เพราะ
ประเทศกําลงัพฒันามโีครงสรา้งตน้ทุนในการลดก๊าซเรอืนกระจกตํ่ากว่าประเทศพฒันาแลว้ แต่ประเดน็ที่
เป็นขอ้พงึระวงั คอืเมือ่ประเทศกําลงัพฒันาดาํเนินโครงการ CDM ร่วมกบัประเทศพฒันาแลว้จะมผีลทาํให้
โครงการ CDM มปีระสทิธภิาพ มโีครงสรา้งตน้ทุนทีม่คีวามไดเ้ปรยีบ และสมควรไดร้บัการสนบัสนุนจะเป็น
โครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหด้าํเนินโครงการก่อน แต่ภายหลงัปี พ.ศ. 2555 เมือ่พธิสีารเกยีวโตสิน้สุดลง
และหากมขีอ้ตกลงใหท้ีป่ระเทศกําลงัพฒันาตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจนดว้ยตนเองจะทาํใหโ้ครงการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพดงักล่าวทีด่าํเนินการไปแลว้ เหลอืเพยีงแต่โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่ี
ประสทิธภิาพน้อยลง หรอืเป็นโครงการทีม่โีครงสรา้งตนุ้ทีส่งูกวา่โครงการแรกเริม่ตามกลไกของ CDM เดมิ 

นอกจากประเดน็ความห่วงใยเรื่อง LHF แลว้ Germain et. al. (2007) ยงัไดศ้กึษาถงึ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเดน็ LHF กบัหลกัการการกําหนด baseline ของระดบัคารบ์อนทีต่อ้งลดลง โดย
การศกึษาไดท้ําการเปรยีบเทยีบระหว่าง baseline แบบ absolute baseline และ relative baseline 
ผลการศกึษาพบว่า ประการทีห่น่ึง ประเทศกําลงัพฒันามคีวามเป็นห่วงเรื่องพนัธะผูกพนัทีป่ระเทศกําลงั
พฒันาเองอาจต้องมใีนอนาคตในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะมผีลทําใหห้น่วยการผลติที่ดําเนิน
โครงการ CDM จะไดร้บักําไรทีส่งูกว่าภายใตเ้งื่อนใข absolute baseline มากกว่าเงื่อนไข relative 
baseline และ ประการทีส่อง สาํหรบัปญัหา LHF เงือ่นใข relative baseline จะทาํใหป้ระเทศกําลงัพฒันา
ต้องมคี่าใช้จ่ายหรอืต้องสูญเสยีงบประมาณในปรมิาณที่มากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงื่อนใข absolute 
baseline 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ CDM ของประเทศในภาคผนวกท่ี 1 

จากขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของประเทศในภาคผนวกที ่1 ทีม่พีนัธกรณีตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกและกําหนดเครื่องมอืในการปฏบิตัเิพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวด้งักล่าวในบทที ่2 โดยกลุ่มประเทศ
ภาคผนวกที่ 1 เหล่าน้ีมแีนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ CDM ในการสนับสนุนการรบัซื้อ 
CERs ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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3.1. ประเทศญ่ีปุ่ น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มพีนัธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 6 ของปีพ.ศ. 2533 
ภายในปี พ.ศ. 2555 ดงันัน้ รฐับาลญีปุ่น่จงึพยายามใชป้ระโยชน์จากกลไกภายใตก้รอบพธิสีารเกยีวโตเพือ่
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  โดยสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเจา้บา้น (host 
country) เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM/JI ในสาขาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเพิม่ศกัยภาพใหก้บั
ประเทศเจา้บา้นแลว้ ยงันําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยรวมประเทศญี่ปุน่มบีทบาททัง้ในแงข่องการใหค้วาม
สนับสนุนดา้นเทคโนโลยทีีส่ะอาดและแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่ประเทศกําลงัพฒันาต่างๆ เพื่อนําไปใชล้งทุนใน
โครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกรวมทัง้ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ย ัง่ยืน เช่น โครงการการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การผลติพลงังานจากก๊าซชวีมวล เป็นตน้ ในขณะที่
สามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจากการซื้อคาร์บอนเครดติจากโครงการทีเ่กดิขึน้ภายใต้กรอบความ
ร่วมมอืระหวา่งกนั โดยในช่วงระหวา่งปี 2002-2008 ประเทศญี่ปุน่เป็นผูซ้ื้อคารบ์อนเครดติคดิเป็นสดัสว่น
มากอนัดบัที ่2 รองจากประเทศองักฤษ (ธนาคารโลก, 2009) 

ที่ผ่านมา รฐับาลญี่ปุ่นได้กําหนดโครงการส่งเสรมิกลไกการพฒันาที่สะอาดแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme: JKAP1) เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2548 โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหค้วามสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่ประเทศเจา้บา้นทีม่โีครงการตัง้อยู่และ
ประเทศญี่ปุน่ ในการดําเนินโครงการ CDM/JI ทัง้น้ี โครงการ JKAP เกดิจากความร่วมมอืระหว่าง 3 
กระทรวง คอื กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs: MOFA) กระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
(Ministry of Environment: MOE) กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 
Trade and Industry: METI) นอกจากน้ี ยงัมหีน่วยงานภาครฐัอื่นๆ  ไดแ้ก่ มลูนิธศิูนยส์ิง่แวดลอ้มโลก
(Global Environment Centre Foundation: GEC) สถาบนัยุทธศาสตรส์ิง่แวดลอ้มโลก (Institute for Global 
Environmental Strategies: IGES) ธนาคารแห่งญี่ปุน่เพือ่ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ (Japan Bank for 
International Cooperation: JBIC) องคก์ารสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศของญี่ปุน่ (Japan External Trade 
Organization: JETRO) องคก์ารความร่วมมอืระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ (Japan International Cooperation 
Agency: JICA) องคก์ารพฒันาพลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแห่งญี่ปุน่ (New Energy and Industrial 
Technology Development Organization: NEDO) องคก์รรบัประกนัการสง่ออกและลงทุนแห่งประเทศ
ญี่ปุน่ (Nippon Export and Investment Insurance: NEXI) ศนูยค์วามร่วมมอืทางสิง่แวดลอ้มต่างประเทศ 
(Overseas Environmental Cooperation Center, Japan: OECC) และบรษิทั Japan Carbon Finance, Ltd. 
(JCF)  

ขัน้ตอนการดาํเนินการของโครงการออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก ่ 

ก) การเพิม่ศกัยภาพ (capacity building) การใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อเพิม่ศกัยภาพในหลาย
รปูแบบ อนัไดแ้ก่  

                                            
1 สรปุมาจาก http://www.kyomecha.org (30 มถุินายน พ.ศ. 2552) 

http://www.kyomecha.org/
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 การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนและความรูด้า้นเทคนิค หน่วยงานรบัผดิชอบ
ไดแ้ก่ GEC / IGES / JBIC / JICA / NEDO / OECC โดยโปรแกรม JKAP จะชว่ยเผยแพรข่อ้มลูทีท่นัสมยั
ตามความเคลือ่นไหวของขอ้ตกลงต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของหน่วยงานภายในประเทศ  

 การอบรมทางดา้นเทคนิคในการออกแบบโครงการ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดแ้ก่ GEC / 
IGES / JBIC / NEDO / JICA ทัง้น้ี เน่ืองจากโครงการ CDM จะผา่นการรบัรองไดต้อ้งผา่นคณะกรรมการ 
(Conference of Parties) ของ UNFCCC ตลอดจนหน่วยงานสาํคญัอื่นๆ เช่น CDM Executive Board 
โดยเฉพาะเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคของโครงการ ซึง่มกีฎระเบยีบคอ่นขา้งซบัซอ้น โครงการ JKAP จะ
คอยใหค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัเทคนิคของโครงการสาํหรบัผูจ้ะเขา้รว่มโครงการ CDM และ JI 

 การเพิม่ศกัยภาพองค์กร และบุคลากรในประเทศเจา้บา้น หน่วยงานที่รบัผดิชอบไดแ้ก่ 
IGES / JBIC / JICA / NEDO ทัง้น้ี กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ CDM และ JI เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศเจา้บา้น ดงันัน้ การสง่เสรมิใหบุ้คลากรและองคก์รต่างๆ ในประเทศเจา้บา้นยอ่มเป็นการสนับสนุน
ใหโ้ครงการ CDM และ JI สามารถดาํเนินไปอยา่งประสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 การเพิม่ศกัยภาพองคก์รทางการเงนิ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดแ้ก่ IGES / JBIC / NEDO 
/ JCF ปจัจยัดา้นการเงนิถอืเป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินโครงการ CDM และ JI แต่เน่ืองจากกลไกต่างๆ 
เกีย่วกบัโครงการ CDM ยงัค่อนขา้งใหม่ ดงันัน้ การใหค้วามรูใ้หก้บัหน่วยงานทางการเงนิย่อมทําใหก้าร
ดาํเนินงานโครงการ CDM เป็นไปอยา่งราบรืน่ 

 การเพิม่ศกัยภาพดา้นอื่นๆ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ GEC / IGES / JBIC / JETRO 
/ NEDO / OECC / JCF นอกจากน้ี โครงการ JKAP มกีารตัง้ศนูยใ์หค้วามช่วยเหลอืสาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งที่
สามารถเขา้ไปตดิต่อสอบถามเรือ่งต่างๆ ได ้

ข) การวางแผนโครงการ (project planning)  

ก่อนทีจ่ะดาํเนินโครงการ CDM/JI นัน้ มขีัน้ตอนทีต่อ้งเตรยีมการก่อน ไดแ้ก่ 1) การศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ (feasibility study) และ 2) การหาผูร้่วมโครงการทีม่คีวามเป็นไปได ้(business 
matching) ทัง้น้ี JKAP จะช่วยสนับสนุนในการเตรยีมการขัน้ตอนดงักล่าว คําถามสาํคญัคอื โครงการ
ดงักล่าวมคีุณสมบตัเิพยีงพอทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ CDM หรอืไม ่คําถามดงักล่าวเป็นคําถามของผูจ้ะเขา้
รว่มโครงการเผชญิเสมอ โดย JKAP สามารถช่วยแกป้ญัหาดงักล่าวได ้โดยช่วยแนะนําเรื่องคุณสมบตัขิอง
โครงการทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ช่วยวเิคราะหถ์งึความอยูร่อดในเชงิธุรกจิ (economic viability) ตลอดจนให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิในการเตรยีมเอกสารโครงการ (Project Design Documents: PDD) ทัง้น้ี ตอ้ง
อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ตอ้งมผีูร้ว่มโครงการเป็นบรษิทัของญีปุ่น่รว่มดว้ย (รปูที ่3.4) 
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รปูท่ี 3.4 ความช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 

 

ทีม่า: http://www.kyomecha.org/e/jkap/planning.html  (30 มถุินายน พ.ศ. 2552)  

สาํหรบัการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ CDM/JI นัน้ นับตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา Global 
Environment Centre Foundation (GEC) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
(Ministry of Environment) ของญี่ปุน่ ไดม้บีทบาทสาํคญัในการคน้หาและวเิคราะหโ์ครงการ CDM/JI ที่
เหมาะสม รวมทัง้เป็นแหลง่ขอ้มลูสาํหรบันกัพฒันาโครงการและหน่วยงานทีก่ําหนดนโยบาย โดยรฐับาลจะ
ให้เงนิทุนสนับสนุนสําหรบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ การจดัทําเอกสาร
ประกอบโครงการ เป็นตน้ แต่มเีงื่อนไขว่าโครงการจะตอ้งมนีักพฒันาโครงการชาวญี่ปุน่รวมอยู่ดว้ยจงึจะ
สามารถขอเงนิสนับสนุนส่วนน้ีได ้ ตวัอย่างโครงการศกึษา เช่น การศกึษาความเป็นไปไดข้องการผลติ
พลงังานไฟฟ้าโดยใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล (biofuel) ซึง่ผลติจากเมลด็สบู่ดํา (Jatropha seeds) ในประเทศ
กมัพชูาซึง่คาดวา่จะสามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดร์วมประมาณ 429,657 ตนัคารบ์อนไดออกไซดใ์น
ระยะเวลา 10 ปี 

ค) การเริม่ดาํเนินโครงการ (project implementation) 

จากขัน้ตอนโครงการทัง้ 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนการเริม่ดาํเนินโครงการนบัเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญั
มากที่สุด ทัง้น้ี ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อลดช่องว่างทางการเงนิที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแบง่ออกได ้2 ลกัษณะ คอื 1) Upfront payment และ 2) Underlying Finance 

Upfront payment เป็นการใหเ้งนิทุนช่วยเหลอืแก่ผูพ้ฒันาโครงการ (project developer) ผา่น
องคก์ารพฒันาพลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแหง่ญีปุ่น่ (NEDO) เพือ่ใชใ้นการพฒันาและดาํเนิน
โครงการ CDM/JI ในต่างประเทศ คดิเป็นสดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 50 ของค่าใชจ้่ายโครงการทัง้หมด โดยที่
เงนิทุนสนับสนุนคาํนวณจากผลคณูระหวา่งปรมิาณการก๊าซเรอืนกระจก (CERs) ทีต่กลงและคาดวา่จะลด
ไดจ้ากการดาํเนินโครงการ และราคา (credit price) ซึง่ขึน้อยูก่บัความเสีย่งของโครงการ ความเสีย่งในการ
สง่มอบไมต่รงเวลา ตลอดจนแนวโน้มของราคา CERs ในขณะทีร่ฐับาลญีปุ่น่จะไดร้บัผลตอบแทนในรปูของ
ปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ทัง้น้ี เงนิสนับสนุนใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายการจดัทําเอกสาร การตรวจเอกสาร
ประกอบโครงการ คา่ธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีน คา่อุปกรณ์และเครื่องจกัร ค่าก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายตรวจสอบ
และยนืยนัการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก คา่ธรรมเนียมการออกใบรบัรองการลดก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ผูจ้ะเขา้ร่วมโครงการ CDM จะตอ้งยืน่ Project Information Notes (PINs) ต่อ JCF เพือ่
พจิารณาตามกระบวนการคดัเลอืก/ประเมนิโครงการ หากผ่านตามขัน้ตอนดงักล่าว ผูย้ ืน่เสนอโครงการจะ

http://www.kyomecha.org/e/jkap/planning.html%20%20(30
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รปูท่ี 3.5 ขัน้ตอนการขอการสนับสนุน Upfront payment 

 

ทีม่า: http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01 (30 มถุินายน พ.ศ.2552) 

สาํหรบั Underlying Finance ทัง้น้ี JBIC และ NEXI เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในสว่นน้ี โดยทัง้
สองหน่วยงานจะใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ JBIC จะเป็นหน่วยงานทีช่่วยประเมนิและสนับสนุน
ทางดา้นการเงนิในสว่นทีจ่าํเป็น (underlying finance) ใหก้บัโครงการ CDM/JI ทีม่ศีกัยภาพ ทัง้ในรปูของ
เงนิกูโ้ดยตรง (direct loans) แก่ผูท้ีข่อโครงการ CDM เงนิกูใ้หแ้ก่บรษิทัญี่ปุน่ทีเ่ป็นผูส้่งออกเครื่องจกัร 
(export loans) หรอืผูล้งทุนชาวญี่ปุน่ทีใ่หเ้งนิกูก้บัโครงการทีม่ศีกัยภาพ (overseas investment loans) 
(รปูที ่3.6)  

 

http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01
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รปูท่ี 3.6 ความช่วยเหลือด้าน Underlying finance 

 
ทีม่า: http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01 (30 มถุินายน พ.ศ. 2552) 

ในขณะที ่NEXI มบีทบาทสาํคญัในการช่วยลดความเสีย่งจากการลงทุนโครงการ CDM/JI ซึง่จะ
ทาํใหโ้ครงการมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ โดยเสนอผลติภณัฑเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งหลายรปูแบบ เช่น ประกนั
การลงทุนในต่างประเทศ (Overseas Investment Insurance) ซึง่คุม้ครองทรพัยส์นิในการลงทุน ประกนั
เครดติในการสง่ออก (Export Credit Insurance) ซึง่คุม้ครองอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่ง่ออก ประกนัเครดติผูซ้ื้อ 
(Buyer's Credit Insurance) และประกนัเงนิกูต่้างประเทศ (Overseas United Loan Insurance) ซึ่ง
คุม้ครองเงนิกูข้องโครงการทีร่ะบุไว ้เป็นตน้ (รปูที ่3.7)  

รปูท่ี 3.7 ความช่วยเหลือด้านผลิตภณัฑป์ระกนัความเส่ียง 

 

ทีม่า: http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01 (30 มถุินายน พ.ศ. 2552) 

http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01
http://www.kyomecha.org/e/jkap/implemen.html#01
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ง)  การรบัรองคารบ์อนเครดติ (credit issuance) 

ขัน้ตอนสุดท้ายเป็นขัน้ตอนการรบัรองคาร์บอนเครดติ ซึ่งประกอบด้วย ขัน้ตอนการซื้อเครดติ 
(credit purchase scheme) และระบบการลงทะเบยีนแหง่ชาต ิ(National Registry System) 

1) ขัน้ตอนการซือ้เครดติ (credit purchase scheme) 

ในขัน้ตอนการซื้อเครดติ หน่วยงาน NEDO เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการจดัการซื้อเครดติจาก
โครงการไดม้าของตามกลไกเกยีวโต (Kyoto Mechanisms Credit Acquisition Project) ซึง่จดัตัง้ขึน้ใน
เดอืนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2549 โครงการดงักล่าวอยูภ่ายใตห้ลกั คอื 1) เป็นการไดม้าของเครดติทีม่ตีน้ทุน
ตํ่าสดุและเป็นวธิทีีส่ามารถลดความเสีย่งจากการไดม้าของเครดติดงักล่าว และ 2) ป้องกนัปญัหาภาวะโลก
รอ้น (global warming) ดว้ยการสนบัสนุนการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศในภาคผนวกที ่1 

ทัง้น้ี เพือ่ใหป้ระเทศญี่ปุน่สามารถบรรลุเป้าหมายสนธสิญัญาเกยีวโต NEDO มกีลไกการดาํเนิน
โครงการดงักลา่ว 2 วธิกีาร ไดแ้ก่ ประเภท A การไดม้าของเครดติจากผูซ้ื้อเครดติ (credit issuers) ในวธิน้ีี 
NEDO จะขอรบัเครดติจากผูซ้ื้อเครดติโดยตรง คอื UN CDM Executive Board (CDM) และประเทศใน
ภาคผนวกที ่1 (JI และ GIS) ทีเ่ขา้รว่มโครงการ โดย NEDO ทาํขอ้ตกลงการซือ้เครดติในการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก (Emission Reduction Purchase Agreement: ERPA) กบัผูด้าํเนินโครงการ CDM อื่น 
หรอืทาํสญัญาขอ้ตกลงกบัประเทศในภาคผนวกที ่1 ในกรณีของ GIS  อกีประเภทหน่ึงคอื ประเภท B การ
ได้มาของเครดติจากผูด้ําเนินโครงการอื่น โดย NEDO จะซื้อเครดติภายใต้ขอ้ตกลง ERPA จาก
ผูด้าํเนินการโครงการ CDM อื่นทีไ่ดร้บัเครดติ การจ่ายเงนิจะจ่ายตามเครดติทีไ่ดร้บั ซึง่อาจมกีารจ่ายเงนิ
ลว่งหน้า (up-front payment) ทัง้น้ีขึน้กบัเงือ่นไขตามสญัญา (รปูที ่3.8) 

รปูท่ี 3.8 ประเภทของวิธีการได้มาของเครดิต 

 
ทีม่า: http://www.kyomecha.org/e/jkap/credits.html (30 มถุินายน พ.ศ. 2552) 

http://www.kyomecha.org/e/jkap/credits.html%20(30
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Japan Carbon Finance, Ltd. (JCF) เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการซื้อ CERs ERUs (ERs) 
หรอืเครดติในรปูแบบอื่น ทัง้ในรปูของทีม่กีารจ่ายเงนิล่วงหน้า (up-front payment) หรอืจ่ายเมือ่ไดเ้ครดติ
แลว้ (pay-on-delivery basis) ทัง้น้ี JCF นอกจากจะทาํหน้าทีใ่นการรบัซื้อเครดติแลว้ JCF ยงัส่งเสรมิ
โครงการ CDM หรอื JI หรอืโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกอื่นๆ จากทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ดว้ยการรบัภาระ
ตน้ทุนในตอนเริม่ตน้โครงการ เชน่ ในชว่งขอรบัรอง และเตรยีมเอกสารการออกแบบโครงการ เป็นตน้ 

2) ระบบการขึน้ทะเบยีนแหง่ชาต ิ(National Registry System) 

กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงสิง่แวดลอ้ม (MOE) ของ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการเตรยีมระบบการลงทะเบยีนแห่งชาต ิและพฒันาขัน้ตอน
ต่างๆ ซึ่งในขัน้ตอนของการเปิดบญัช ีการโอนเครดติภายในประเทศ ได้เตรยีมการเสร็จสิ้นแล้ว การมี
ระบบลงทะเบยีนแห่งชาตน้ีิ จะช่วยใหม้รีะบบบญัชทีี่ถูกตอ้ง ทัง้ในแง่ของจํานวนโครงการที่เขา้ร่วม การ
โอนเครดติ การไดร้บัเครดติ 

3.2. ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตามพนัธกรณี ประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องมขีอ้ผูกพนัที่ตอ้งลดก๊าซเรอืนกระจกใหต้ํ่ากว่าระดบัปี 
พ.ศ. 2533 รอ้ยละ 6 ภายในปี พ.ศ. 2555 โดยรฐับาลเนเธอรแ์ลนดม์กีารดาํเนินการเพือ่ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกภายในประเทศเอง (รอ้ยละ 50) และดําเนินการตามพธีสีารเกยีวโตในการลดก๊าซเรอืนกระจก
ระหว่างประเทศ (รอ้ยละ 50) โดยใชก้ลไก JI และ CDM ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุน
โครงการ CDM ในประเทศกาํลงัพฒันา ในการสนบัสนุนดา้นการเงนิในการซือ้คารบ์อนเครดติ 

การส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM มหีน่วยงานรบัผดิชอบคอื กระทรวงการเคหะ การวาง 
ผงัเมอืง และสิง่แวดลอ้ม แห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(The Netherlands Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment: VROM) ในการจดัสรรเงนิงบประมาณสาํหรบัการจดัซื้อ CERs เพื่อ
ส่งเสรมิการดําเนินงานโครงการ CDM/JI อย่างยัง่ยนื ซึ่งมกีารส่งเสรมิการดําเนินการแบบไม่เป็นทางการ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 การดาํเนินการเป็นรปูแบบของการสนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งศกัยภาพ
โครงการและพฒันาใหเ้ป็นโครงการ CDM ทีไ่ดร้บัการรบัรองและตรวจสอบแลว้ รวมทัง้การซื้อ CERs ยงั
เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเจา้บา้น 

การดาํเนินการจดัซื้อ CERs ของ VROM จะมอีงคก์รกลางในการคดัเลอืกโครงการ CDM ทีม่กีาร
จดัการอย่างยัง่ยนืและไดร้บัการรบัรองจากประเทศเจา้บา้น ซึ่งประเทศเหล่าน้ีจะประสานงานกบัองค์กร
กลางในการจดัซือ้ CERs โดยมอีงคก์รกลาง 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

• หน่วยงานของรฐับาลเนเธอรแ์ลนด์ทําหน้าทีด่ําเนินการจดัหาและจดัซื้อระหว่างประเทศ 
หรอื SENTER International โดยมกีระบวนการจดัหาและจดัซื้อเรยีกว่า Certified 
Emission Reduction Unit Procurement Tender (CERUPT) ซึง่โครงการทีม่กีารซื้อ 
CERs ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเทคโนโลยทีี่สะอาด และด้านพลงังาน โดยเฉพาะ
พลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานความร้อนใต้พิภพ 
พลงังานน้ํา  
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• สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศแบบพหุภาค ี เช่น ความร่วมมอืดา้นการเงนินานาชาต ิ
(International Finance Corporation: IFC) และธนาคารเพือ่การพฒันาและการสรา้งใหม่
นานาชาต ิ(International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) 

• สถาบนัการเงนิเอกชน เช่น La Corporación Andina de Fomento (CAF) ใหค้วามสนใจ
สําหรบัโครงการของภาครฐัและเอกชน ในประเทศละตินอเมรกิา และแครเิบยีน และ 
ธนาคารเอกชนของเนเธอร์แลนด์ ให้ความสําคญักับโครงการด้านอาหารและธุรกิจ
การเกษตร 

• ขอ้ตกลงการซื้อ CERs แบบทวภิาคกีบัประเทศเจา้บา้นทีม่คีุณภาพตามขอ้ตกลงในพธิี
สารเกยีวโต ซึง่มกีารทาํบนัทกึความเขา้ใจ (Memoranda of Understanding: MoUs) กบั
ประเทศต่างๆ ได้แก่ อาร์เจนตน่ิา โบลเิวยี บราซิล โคลมัเบยี คอสตารกิ้า กวัเตมาลา 
ฮอนดรูสั อนิโดนีเซยี แมก็ซโิก นิกาลากวั ปานามา เอสาวาดอร ์และอุรกวยั โดยมกีาร
ตกลงซือ้ขายรว่มกนัเป็นระยะเวลานาน ไมม่ขีอ้ผกูมดัทางกฎหมาย และเป็นโครงการทีม่ ี
ศกัยภาพในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกซึง่ตอ้งผา่นการรบัรองแลว้ 

สําหรบัการสนันบสนุนดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมในกองทุนของธนาคารโลก ไดแ้ก่ กองทุน 
PCF หรอื The Prototype Carbon Fund ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2545 โดยส่วนหน่ึงเป็นงบประมาณจาก
กระทรวงเศรษฐกจิต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด ์ร่วมกบัภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการดา้น
การพฒันาเทคโนโลย ีและกองทุน CDCF หรอื The Community Development Carbon Fund ทีเ่น้นให้
การสนบัสนุนโครงการขนาดเลก็ในพืน้ทีย่ากจนในประเทศกาํลงัพฒันา 

ขอ้ตกลงระหว่าง VROM กบัองคก์รกลางในการจดัซื้อ CERs คอื การดําเนินการตามหลกัเกณฑ์
ของ VROM ทีใ่หค้วามสาํคญักบัปรมิาณ CERs มคีุณภาพทีผ่า่นการรบัรองแลว้ และเป็นราคาทีย่อมรบัได ้
โดยมรีปูแบบการซื้อและโอน CERs ทีม่กีารตกลงจาํนวน CERs ทีร่ะบุจาํนวนแน่นอนและมกีารรบัประกนั
ทีช่ดัเจน ซึ่งทําใหอ้งค์กรกลางสามารถปรบัเปลี่ยนวธิกีารเพื่อนําไปสู่เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ทัง้น้ี VROM 
ต้องมกีารกําหนดหลกัประกนัประสทิธภิาพของงบประมาณ เช่น การกําหนดคุณภาพขัน้ตํ่าของ CERs 
และการกาํหนดราคาสงูสดุเฉลีย่ของ CERs 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ CDM ที่ได้จากกองทุน 
Adaptation ทีเ่รยีกเกบ็จากรอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs ในการช่วยเหลอืประเทศต่างๆ ในการ
ดาํเนินโครงการเพือ่เตรยีมรบัปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มกีารใหเ้งนิช่วยเหลอืในการพฒันา
โครงการ CDM จากองค์กรระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆ ที่อยู่ในประเทศภาคผนวกที่ 1 และนอก
ภาคผนวกที ่1 โดยการจดัตัง้กองทุนเพื่อใหส้นับสนุนการดาํเนินการดา้นคารบ์อนเครดติ กว่า 80 กองทุน 
เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการดาํเนินการดา้นคารบ์อนเครดติ เช่น European Carbon Fund ของยุโรป 
Future Carbon Fund ของธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank) Japan Carbon Finance 
ในการรบัซือ้คารบ์อนเครดติจากโครงการต่างๆ และ Asia-Pacific Carbon Fund ในการสง่เสรมิการดาํเนิน
โครงการเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เชน่ โครงการพลงังานหมนุเวยีน เป็นตน้ 

http://www.caf.com/
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4. มาตรการทางการคลงัในการส่งเสริมและพฒันาโครงการ CDM ของต่างประเทศ 

การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนในโครงการ CDM ของภาครฐัในประเทศกําลงัพฒันาหลาย
ประเทศทีเ่ป็นผูข้าย CERs มแีนวทางการส่งเสรมิใหป้ระเทศของตนมกีารพฒันาโครงการ CDM เพิม่มาก
ขึน้เพือ่ประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มและสรา้งรายไดจ้ากการขายเครดติของปรมิาณก๊าซทีล่ดได ้ หรอื CERs 
และสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศในการลงทุนพฒันาโครงการ CDM และมกีารลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้ โดยการรบัเงนิทุนสนับสนุนและความรูด้า้นเทคโนโลยแีละศกัยภาพ
การดาํเนินงานจากต่างประเทศในการดาํเนินโครงการ CDM 

มาตรการทางการคลงัที่รฐับาลในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อส่งเสริมการพฒันาพลงังาน
ทดแทนและลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีม่าจากภาคพลงังาน 

1. การจดัเกบ็ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 tax) โดยคาดหวงัว่าจะเป็นเครื่องมอืทาง
เศรษฐศาสตรท์ีช่่วยกระตุน้และจูงใจใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งช่วยกนัอนุรกัษ์พลงังานและหนัไปใชพ้ลงังานทดแทน
ประเภทอื่นทีส่ะอาดกว่าและมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า ตวัอย่างเช่น ประเทศ
เดนมาร์กเป็นประเทศแรกๆ ที่นําเอาภาษีคาร์บอนมาบงัคบัใชใ้นภาคพลงังานโดยเรยีกเกบ็ภาษีจากทัง้
ภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม อย่างไรก็ตาม รฐับาลก็ได้ใช้มาตรการอื่นๆ 
ควบคู่กนัไป เช่น การใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการสําหรบัการลงทุนในเทคโนโลยพีลงังานที่สะอาด 
รวมทัง้การใหค้นืภาษแีก่อุตสาหกรรมทีล่ดการใชพ้ลงังาน ทัง้น้ีเงนิชว่ยเหลอืเหลา่น้ีกม็าจากรายไดท้ีร่ฐัเกบ็
ไดจ้ากภาษคีารบ์อนนัน่เอง  

2. การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลและภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัรายได้ที่เกิดจากการ
ประหยดัพลงังานโดยทีไ่มต่อ้งนําเอารายไดใ้นสว่นนัน้มาคดิรวมกบัรายไดป้ระเภทอื่นๆ ทีต่อ้งเสยีภาษ ี

3. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประหยดัพลังงานสามารถนํามาใช้ลดภาระภาษีลงได้ เช่น การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ประหยดัพลงังาน การยกเวน้หรอืลดอตัราภาษีศุลกากรสําหรบัการนําเขา้อุปกรณ์ทีช่่วยอนุรกัษ์พลงังาน 
ในขณะทีร่ฐับาลเรยีกเกบ็ภาษใีนอตัราทีส่งูขึน้สาํหรบัการซื้อหรอืบรโิภคอุปกรณ์เครื่องจกัรทีไ่มเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

4. มาตรการจงูใจการผลติ โดยรฐับาลจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีผ่ลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน
ทดแทน รวมถงึการใหร้างวลัแก่ผูป้ระกอบการทีผ่ลติสนิคา้ทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ ซึ่งรวมถึงการให้เงนิให้เปล่า เงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่า การคํ้า
ประกนัความเสีย่ง และการคํ้าประกนัเงนิกูย้มื เป็นตน้ เพือ่สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการ
หรอืเทคโนโลยทีี่ช่วยประหยดัพลงังาน โดยรวมจงึเป็นมาตรการที่ช่วยลดต้นทุนและความเสีย่งจากการ
ลงทุน 

6. มาตรการเรง่หกัคา่เสือ่มสกึหรอของเครือ่งจกัรอุปกรณ์ทีไ่ดล้งทุนไปซึง่จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถคนืทุนไดเ้รว็ยิง่ขึน้ นอกจากจะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนมากขึน้แลว้ยงัส่งเสรมิใหส้ถาบนั
การเงนิมแีรงจงูใจเพิม่ขึน้ในการปลอ่ยกูใ้หแ้ก่โครงการลงทุน 
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7. นโยบายทีเ่ขม้งวดของภาครฐัในการปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติใหท้นัสมยั เช่น รฐับาลจนีได้
กําหนดแนวทางพฒันาทีเ่กีย่วกบัการพลงังานไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่11 (2006-2010) โดยมี
เป้าหมายที่จะลดการบริโภคพลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่บรรยากาศ ทัง้น้ีจงึให้ ความ
เขม้งวดกบัอุตสาหกรรมทีใ่ชพ้ลงังานมาก 14 อุตสาหกรรม ทัง้น้ีอุตสาหกรรมดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการ
กาํจดัหน่วยการผลติทีล่า้สมยั เป็นตน้ 

สําหรบัรายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดติประเภทปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ลดได ้หรอื CERs 
เป็นแรงจูงใจหน่ึงให้ผูป้ระกอบเขา้มาลงทุนในโครงการ CDM ซึ่งภาครฐัจะเก็บภาษีรายได้จากการขาย 
CERs เพื่อเป็นรายได้ของรฐั สําหรบัในบทน้ีจะทําการทบทวนมาตรการทางการเงนิและการคลงัในการ
สง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM ของต่างประเทศ เพือ่สรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุนโครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที่สะอาดโดยเฉพาะมาตรการทางการเงนิการคลงัต่อรายไดจ้าก
การขาย CERs  

มาตรการสง่เสรมิเพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการพฒันาโครงการ CDM มหีลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 
การสรา้งแรงจูงใจโดยใชม้าตรการทางการเงนิและภาษ ีเช่นการยกเวน้หรอืการลดหย่อนการเกบ็ภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคลและค่าธรรมเนียมการโอนจากการขาย CERs การลดยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสําหรับ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัโครงการ CDM การใหเ้งนิอุดหนุน และการใหส้นิเชือ่พเิศษสาํหรบัโครงการ CDM ทีม่ี
การผลติ CERs ทัง้น้ี การดาํเนินการในหลายประเทศทีม่กีารพฒันาโครงการ CDM สว่นใหญ่มกีารสง่เสรมิ
โดยใชม้าตรการทางการเงนิและภาษ ีดงัตวัอยา่งประเทศทีม่กีารดาํเนินการต่อไปน้ี 

4.1. ประเทศจีน 

ประเทศจนีมกีารเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ใหม้คีวามตอ้งการใชพ้ลงังานเพิม่สูงขึน้ 
ส่งผลทําให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดอ์นัดบัทีส่องของโลก ดงันัน้ รฐับาลจนีจงึมนีโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากภาคพลงังาน จึงให้ความสําคญัต่อการพฒันาโครงการ CDM และพฒันาเทคโนโลยทีี่เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการพฒันาโครงการด้านพลงังานหมุนเวยีน ทําให้กิจกรรมการดําเนินการด้าน
พลงังานหมุนเวยีนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาเพื่อเขา้โครงการ CDM ในสดัส่วนสงู รวมทัง้ การจดัทํา
แผนการดาํเนินการสง่เสรมิพลงังานหมุนเวยีนใหส้ามารถลดก๊าซเรอืนกระจกซึง่มกีารคาดการณ์ทีจ่ะลดลง
ไดใ้นช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2563 ไดแ้ก่ พลงังานลม มศีกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้11 
ลา้นตนัเทยีบเท่าคาร์บอน พลงังานแสงอาทติย์ ช่วยลดลงได ้120,000-240,000 ตนัเทยีบเท่าคาร์บอน 
พลงังานชีวมวล ลดได้ 17-80 ล้านตนัเทยีบเท่าคาร์บอน พลงังานน้ํา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกได ้12 ลา้นตนัคารบ์อน 

ภายหลงัปี พ.ศ. 2547 ทีม่กีารลงนามตามพธิสีารเกยีวโต จาํนวนโครงการการลดก๊าซเรอืนกระจก
ตามกลไกการพฒันาที่สะอาดของประเทศจนีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองภาครฐัมมีาตรการใน
การส่งเสรมิอย่างจรงิจงั เช่น การจดัตัง้หน่วยงานบรหิารจดัการโครงการ CDM ที่ส่วนกลางเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินการ การเร่งรดัให้หน่วยงานดูแลรบัรองโครงการ การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการ
บรหิารจดัการโครงการแต่ละขัน้ตอนเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอตัรารอ้ยละ 1-5 และการจดัตัง้หน่วยงานเพือ่บรหิาร
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มาตรการส่งเสรมิและพฒันาโครงการ CDM ของจนี ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากองคก์รนานาชาตทิี่
เป็นผูซ้ื้อ CERs ไดแ้ก่ ธนาคารโลก มหีน่วยธุรกจิการเงนิสาํหรบัคารบ์อน (Carbon Finance Business: 
CFB) ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงนิทุน ความรูแ้ละทกัษะในการดาํเนินโครงการ CDM กองทุนสง่เสรมิการลทุน
ของดชัท ์(Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft: DEG) ในการสนบัสนุนการลงทุนทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม สนับสนุนด้านเงนิทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของรฐับาลเยอรมนั (KfW banking group) ใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM ขนาดเลก็และขนาด
กลาง ธนาคารการพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank)  ร่วมกบัหลายองคก์ร ในการสนับสนุน
และพฒันาโครงการ CDM ขนาดเลก็ในจนี และกองทุนคารบ์อนของญี่ปุน่ (Japan Carbon Fund)  เกดิ
จากการรวมกลุ่มขององคก์รในประเทศญี่ปุน่เป็นกองทุนเพื่อรบัซื้อ CERs และ ERUs นอกจากน้ี ในปี 
พ.ศ. 2552 มโีครงการความร่วมมอืระหวา่งจนีและอยีใูนการศกึษานโยบายการพฒันาโครงการ CDM เพือ่
ประเมนิผลกระทบของการพฒันาโครงการ CDM การดําเนินนโยบายการพฒันาโครงการ CDM การถ่าย
โอนเทคโนโลยทีีส่ะอาด และการศกึษาแนวทางการพฒันาตลาดคารบ์อนในประเทศจนี 

สาํหรบัมาตรการทางการเงนิการคลงัของภาครฐัในการสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM ซึง่สว่น
ใหญ่เชื่อมโยงกบัการพฒันาดา้นพลงังานหมุนเวยีน การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน และการลดการปล่อย
ก๊าซมเีธน ดงักลา่วขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

1. การลดและยกเวน้ภาษสีําหรบัสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ เช่นอุปกรณ์และเครื่องจกัรทีใ่ช้
ในการผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อจูงใจใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีเน่ืองจากมตี้นทุน
การผลติลดลง เชน่ เทคโนโลยกีารผลติพลงังานลม (wind turbines) 

2. การลดหย่อนภาษมีูลค่าเพิม่สาํหรบัโครงการ CDM ดา้นการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ คดิ
ภาษมีลูค่าเพิม่รอ้ยละ 13 และการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน้ําขนาดเลก็ จดัเกบ็ในอตัราเพยีง
รอ้ยละ 6 (อตัราภาษมีลูคา่เพิม่ปจัจุบนัเทา่กบัรอ้ยละ 17) 

3. การให้เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า ซึ่งได้จากกองทุนการพฒันาพลังงานหมุนเวียนในชนบท เช่น 
พลงังานก๊าซชีวภาพ พลงังานความร้อนใต้พิภพ และพลงังานลม โดยนํากําไรจากการ
ดาํเนินการของกองทุนมาใหส้ถาบนัการเงนิเอกชนกูย้มืมาปล่อยกูแ้ก่ผูป้ระกอบการในอตัรา
ดอกเบี้ยตํ่า และมกีารกําหนดอตัราดอกเบีย้พเิศษสาํหรบัโครงการขนาดเลก็ เช่น โครงการ
ไฟฟ้าพลงัน้ํา โดยอตัราดอกเบีย้จะตํ่ากวา่อตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ ัว่ไปรอ้ยละ 2 

4. การตัง้ราคาพลงังานหมุนเวยีนทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่เช่น เมอืงหน่ึงมกีารกําหนดราคา
ก๊าซชวีภาพเพื่อหุงตม้เท่ากบั 1.2 หยวน/ตารางเมตร ขณะทีเ่มอืงอื่นมกีารลดราคาสําหรบั
ก๊าซชวีภาพในกจิกรรมอื่นๆ 
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5. การใหก้ารสนบัสนุนทางโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การสนบัสนุนเงนิทุนดา้นการวจิยั โดยเฉพาะ
การพฒันาดา้นพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์และการส่งเสรมิการ
ลงทุนดา้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน้ําขนาดเลก็ในพื้นที่ การก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน
ต่างๆ 

6. การลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในเขตสง่เสรมิการลงทุน (พืน้ทีท่ีย่งัไมไ่ดร้บัการพฒันา) ใน
กรณปีกตจิดัเกบ็ภาษเีงนิไดอ้ตัรารอ้ยละ 33 ของรายไดธุ้รกจิ กรณีทีม่กีารลงทุนในพืน้ทีน่อก
เขตเมอืง เป็นการส่งเสรมิเพื่อให้เกิดการพฒันาโครงการในพื้นที่ชนบท เช่น มองโกเลีย  
ซนิเจยีง รวมทัง้การกําหนดเขตเศรษฐกจิทีจ่ดัไวถ้า้อยูใ่นเขตทีก่ําหนด จะจดัเกบ็อตัราภาษี
เพยีงรอ้ยละ 15 ถา้ตัง้อยู่ในเขตชายทะเล หรอืเขตเมอืง และพืน้ทีเ่มอืงเก่า จดัเกบ็ในอตัรา
รอ้ยละ 24 

นอกจากน้ี กระทรวงการคลงัไดอ้อกกฎหมายภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ทีม่ผีลในทางปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2550 เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูป้ระกอบการเขา้มาลงทุนโครงการ CDM คอื 

1. การลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัโครงการ CDM  

โครงการ CDM ทีด่ําเนินการเกีย่วกบัการลดก๊าซก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HPC) ก๊าซเปอร์
ฟลอูอไรคารบ์อน (PFC) และก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) สามารถลดหยอ่นภาษเีงนิไดใ้นช่วงปีที ่1 – 3 ที่
มกีารดาํเนินโครงการ และในปีที ่4 -6 เกบ็ภาษเีงนิไดเ้พยีงครึง่หน่ึงของอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยเริม่
จากปีแรกทีม่รีายไดจ้ากการขาย CERs2 ทัง้น้ี ผูป้ระกอบการโครงการ CDM จะตอ้งทาํการแยกแยะรายได้
เฉพาะในสว่นทีเ่กดิจากการลดก๊าซเรอืนกระจกเทา่นัน้และเป็นรายไดท้ีร่ฐัไดก้าํหนดใหส้ามารถนํามาหกัลด
ภาษไีด ้นอกจากนัน้ดา้นรายจ่ายตอ้งเป็นรายจ่ายทีเ่กดิขึน้กบัโครงการ CDM ในช่วงเวลาเดยีวกนัเท่านัน้ 
มฉิะนัน้แลว้จะไมส่ามารถนํามาขอยกเวน้ภาษไีด ้

2. การจดัเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs  

กระทรวงการคลงั และสาํนักการบรหิารจดัการภาษขีองรฐับาลจนี (the State Administration of 
Taxation: SAT) ดาํเนินการจดัเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs ของโครงการ CDM ประเภทต่างๆ ใน
อตัรารอ้ยละ 2-65 (ตามหนงัสอืเวยีน CaiShui (2552) หมายเลข 30)  

อตัราภาษีรายได้จากการขาย CERs ที่รฐัจดัเก็บ แยกตามประเภทก๊าซเรอืนกระจกตามขนาด
ผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้น ไดแ้ก่ 

 ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออกไรคาร์บอน และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลอูอไรด ์เกบ็อตัรารอ้ยละ 65 ของรายไดจ้ากการขาย CERs  

 ก๊าซไนตรสัออกไซด ์เกบ็อตัรารอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขาย CERs  

                                            
2 รายไดจ้ากการขาย CERs เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและนําไปขาย ลบ ดว้ยเงนิ (ภาษ)ี ทีต่อ้งจา่ย
ใหก้บัรฐับาล และลบดว้ยตน้ทุนต่างๆ ในการดาํเนินโครงการ CDM 
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 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมเีธน จากโครงการที่เพิม่ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
โครงการผลติพลงังานจากพลงังานหมนุเวยีน โครงการทีนํ่าก๊าซมเีธนมาใชป้ระโยชน์ใหม ่
และโครงการสง่เสรมิการปลกูปา่ เกบ็อตัรารอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลโดยทัว่ไปคอื จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 33 ของรายได้
ธุรกจิ ซึง่จดัสรรใหร้ฐับาลกลางรอ้ยละ 30 และรฐับาลทอ้งถิน่รอ้ยละ 3 ทัง้น้ี พบวา่การจดัเกบ็ภาษเีงนิไดใ้น
สว่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และมเีธน ซึง่สว่นใหญ่เป็นโครงการดา้นพลงังานทดแทน มกีารจดัเกบ็ภาษทีี่
ตํ่ากวา่ภาษเีงนิไดป้กต ิเน่ืองจากรฐับาลจนีมแีนวทางการสง่เสรมิดา้นพลงังานหมุนเวยีนอยา่งมากเพื่อลด
ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิม่แหล่งดูดซ้บคาร์บอนไดออกไซด์ ใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาลงทุนใน
โครงการจํานวนมาก เช่น พลังงานลม และพลังงานน้ํา ประกอบกับประเภทของก๊าซเรือนกระจกมี
ผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้นทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้อตัราการจดัเกบ็ภาษจีงึมคีวามแตกต่าง เช่น ก๊าซไนตรสั
ออกไซด ์ทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้นถงึ 23,000 เทา่ของคารบ์อนไดออกไซด ์และระยะเวลาการสลายตวัตอ้ง
ใชเ้วลา 3,200 ปี จงึมกีารจดัเกบ็ภาษใีนอตัราสงูคอื รอ้ยละ 62 ของรายไดก้ารขาย CERs 

รายไดจ้ากการขาย CERs ถอืเป็นรายไดข้องรฐั ทีจ่ะนําเขา้สมทบในกองทุน CDM หรอืกองทุน
สะอาด Clean Fund) ของจนี ทีด่แูลโดยกระทรวงการคลงัแห่งชาตจินี นอกจากรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษเีงนิ
จากการขาย CERs แลว้ กองทุน CDM ยงัมรีายไดจ้ากเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ เงนิบรจิาคจาก
สถาบนัการเงนิภายในประเทศและต่างประเทศ และรายไดจ้ากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและการขายพนัธบตัร
รฐับาล โดยเงนิกองทุนจะนําไปใชใ้นการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เช่น การยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  การสนับสนุนโครงการทีด่ําเนินการเพื่อการลดโลกรอ้น การดําเนินการส่งเสรมิและ
พฒันาโครงการ CDM โดยเฉพาะโครงการ CDM ขนาดเลก็และโครงการที่ตัง้ในส่วนภูมภิาคที่มเีงนิทุน
ดาํเนินการน้อย โดยการใหส้ทิธพิเิศษดา้นภาษแีก่ผูป้ระกอบการโครงการ CDM หรอืโครงการดา้นพลงังาน
หมนุเวยีนต่างๆ ทัง้น้ี การช่วยเหลอืดา้นการเงนิจากกองทุน CDM จะเป็นการเพิม่อตัราผลตอบแทนใหก้บั
ผูป้ระกอบการโครงการ CDM ซึง่แตกต่างกนัตามประเภทของโครงการ 

4.2. ประเทศอินเดีย  

ประเทศอนิเดยีเป็นประเทศทีม่กีารสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM เป็นอนัดบัสองของโลก ในปี 
พ.ศ. 2552 โครงการทีไ่ดล้งทะเบยีนกบัคณะกรรมาธกิาร CDM จํานวน 438 โครงการ มปีรมิาณ CERs 
ประมาณ 67,508,800ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(ขอ้มลู ณ 29 มถุินายน พ.ศ. 2552) โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ผลติพลงังานจากชวีมวล (รอ้ยละ 33 ของโครงการทัง้หมด) พลงังานลม (รอ้ยละ 18) และพลงังานความ
รอ้นจากก๊าซทีไ่ดจ้ากของเสยี (รอ้ยละ 15) 

รฐับาลอนิเดยีมแีนวทางการส่งเสรมิการลงทุนโครงการ CDM โดยเฉพาะโครงการ CDM ดา้น
พลงังาน รวมทัง้ นโยบายภาครฐัในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เน้นด้านพลงังานที่สะอาดโดยส่งเสริม
เทคโนโลยสีะอาด และเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทางเลอืก
และเงนิทุนสนบัสนุน รวมทัง้การรว่มมอืกบัประเทศต่างๆ เชน่ ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การดําเนินการโครงการ CDM มหีน่วยงานดําเนินการส่งเสรมิโครงการ คอืสํานักงานกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาดแห่งชาต ิ(the National Clean Development Mechanism Authority: NCDMA) ในการ
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มาตรการสนับสนุนและพฒันาโครงการ CDM ส่วนหน่ึงได้จากการสนับสนุนด้านการเงนิและ
เทคโนโลยจีากองคก์รระหว่างประเทศ และการพฒันาจากผูป้ระกอบการภายในประเทศเองซึ่งมปีญัหาใน
เรื่องตน้ทุนการดําเนินโครงการและความเสีย่งในการดําเนินโครงการ ดงันัน้การสนับสนุนโครงการ CDM 
สาํหรบัผูป้ระกอบการคอื การพฒันาเผยแพร่ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหก้บัผูป้ระกอบการโครงการ และการ
สนับสนุนดา้นเงนิทุน เช่น การกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิใหป้ล่อยกูท้ีม่ดีอกเบีย้ตํ่า การเพิม่ทุนใหเ้พยีงพอ
กบัความต้องการของผู้ประกอบการโครงการ CDM  และการส่งเสริมการลงทุนในการลดภาษีนําเข้า
อุปกรณ์และเครื่องจกัรในกรณีที่ไม่มกีารผลิตในประเทศ รวมถึงการยกเว้นภาษีสําหรบัโครงการด้าน
พลงังานหมุนเวยีน เช่น การผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมใหย้กเวน้ภาษรีายไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ซึง่บางโครงการไดร้บัการรบัรองจาก CDM EB ทัง้น้ี ในระยะแรกรฐับาลอนิเดยียกเวน้การเกบ็ภาษเีงนิได้
จากการขาย CERs ซึ่งไมไ่ดก้ําหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน แต่ในปจัจุบนัมแีนวทางในการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลสาํหรบัรายไดจ้ากการขาย CERs ซึง่โดยปกตจิดัเกบ็อตัรารอ้ยละ 30 ของรายไดธุ้รกจิ เน่ืองจาก
มแีนวคดิว่ารายได้น้ีเป็นรายได้หน่ึงของธุรกจิที่รฐัควรจะจดัเก็บเพื่อนํามาพฒันาประเทศ ประกอบกบัมี
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคมทีีผ่ลติก๊าซพษิ เช่นก๊าซไฮโดรฟลูออไรคาร์บอน ทีส่่งผลกระทบรุนแรงต่อ
บรรยากาศ เน่ืองจากทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้นได ้140-11,700 เท่าของคารบ์อนไดออกไซด ์ในขณะนี้ยงัมี
การถกเถยีงกนัและไมม่ขีอ้สรุปทีช่ดัเจน  

4.3. ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซยีมกีารสนับสนุนและพฒันาโครงการ CDM เพื่อใหส้อดคลอ้งแนวทางการพฒันา
ประเทศอย่างยัง่ยนื ในปี พ.ศ. 2552 มโีครงการทีล่งทะเบยีนกบัคณะกรรมาธกิาร CDM แลว้ จาํนวน 52 
โครงการ มปีรมิาณ CERs ประมาณ 648,718 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ (ข้อมูล ณ 29 มถุินายน พ.ศ. 
2552) โดยส่วนใหญ่เป็นการผลติพลงังานจากชวีมวล (ส่วนใหญ่เป็นปาล์มน้ํามนั) และการผลติพลงังาน
จากก๊าซทีไ่ดจ้ากการฝ ัง่กลบขยะ  

รฐับาลมาเลเซียมมีาตรการส่งเสรมิการดําเนินโครงการ CDM โดยการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี
สาํหรบัโครงการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล3 สาํหรบัรายไดจ้ากการขาย 
CERs เป็นระเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2553 สําหรบัโครงการ CDM ทุกประเภท เน่ืองจากพบว่า
ช่วงเวลาในการคนืทุนของการทําธุรกจิโดยเฉลีย่อยู่ในช่วง 3-4 ปี จงึกําหนดใหย้กเวน้ภาษเีป็นระยะเวลา
ดงักลา่ว เพือ่สง่เสรมิใหธุ้รกจิมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และเกดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

                                            
3 อตัราการจดัเกบ็ภาษนิีตบุิคคลปกต ิจดัเกบ็อตัรารอ้ยละ 26 ของรายไดธุ้รกจิ 
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นอกจากน้ี การดําเนินโครงการ CDM ทีส่าํคญัของมาเลเซยีคอื การดําเนินการดา้นพลงังานชวีมวล 
จงึมแีนวทางการสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบัโครงการ CDM จากพลงังานจากชวีมวล โดยการยกเวน้ภาษเีงนิ
ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี และยกเวน้ภาษีนําเขา้เครื่องจกัรที่นํามาใช้ในการผลติซึ่งไม่สามารถผลติได้เอง
ภายในประเทศ เน่ืองจากประเทศมาเลเซียมโีรงงานผลติน้ํามนัปาล์มมากกว่า 300 แห่ง ที่ต้องผลผลติ
ปาล์มน้ํามนัจํานวนมาก รฐับาลจงึต้องการส่งเสรมิโครงการ CDM เพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากการอุตสาหกรรมการผลติน้ํามนัปาลม์ นอกจากนัน้ มแีนวทางการพจิารณาโครงการ CDM ทีม่ี
ความสาํคญัเร่งด่วนเพื่อส่งเสรมิและพฒันาโครงการ และการลดตน้ทุนการดําเนินการ ค่าทีป่รกึษาในการ
ขึน้ทะเบยีนโครงการ คา่ธรรมเนียมต่างๆ และความเสีย่งของผูป้ระกอบการ 

4.4. ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวยีดนามมโีครงการทีไ่ดล้งทะเบยีนกบัคณะกรรมาธกิาร CDM จํานวน 6 โครงการ มี
ปรมิาณ CERs ประมาณ 4,486,500 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(ขอ้มลู ณ 29 มถุินายน พ.ศ. 2552 โดยสว่น
ใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเลก็สาํหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานน้ํา 
พลงังานลม พลงังานชวีภาพที่มเีชื้อเพลงิจากแกลบ และผลติความร้อนและไฟฟ้าจากก๊าซที่ได้จากโรง
บาํบดัน้ําเสยี การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และอุตสาหกรรมการเคมปีระเภทต่างๆ 

การดําเนินการการจดัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ของเวยีดนามมหีน่วยงานดูแลคอื
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานกองทุนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
เวยีดนาม (Environment Protection Fund of Vietnam: EPF) ในการกํากบัดแูลและจดัการสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึโครงการ CDM ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทาํโครงการ การรบัรอง และการขาย CERs โดยมมีาตรการ
การสง่เสรมิโครงการ CDM ไดแ้ก่ 

• การยกเวน้ภาษนํีาเขา้อุปกรณ์และเครื่องจกัร วตัถุดบิ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ และไมม่กีาร
ผลติในประเทศ รอ้ยละ 70 ของรายไดจ้ากธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสรมิการพฒันา
โครงการ CDM และโครงการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 

• การจดัเกบ็ภาษกีารเชา่ทีด่นิ/คา่เชา่ทีด่นิ โดยคดิคา่เสีอ่มแบบคงที ่

• การอุดหนุนดา้นราคาขายโครงการ CDM ดา้นพลงังาน เช่นการกําหนดราคารบัซื้อพเิศษ
สาํหรบัโครงการพลงังานหมนุเวยีน 

• การสนบัสนุนดา้นการเงนิในการลงทุนโครงการ 

• การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย CERs เพื่อนําเงนิมาเขา้กองทุนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดย
ต้องรายงาน (ปริมาณการซื้อขายตามสัญญา) มาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม และกองทุน EPF เพือ่จดัเกบ็ค่าธรรรมเนียมการขาย CERs จากผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศ ซึ่งคํานวณได้โดยนําปริมาณ CERs ที่จะขาย คูณ ราคาขาย คูณ อัตรา
ค่าธรรมเนียม เน่ืองจากเป็นโครงการทีเ่ป็นการร่วมมอืระหวา่งประเทศจงึมกีารจดัเกบ็รายได้
ในสว่นน้ีดว้ย 
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• การจัดเก็บภาษีสําหรบัรายได้จากการขายคาร์บอนโดยกระทรวงการคลังและกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศเวยีดนาม มกีารจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 1.2 - 2 
ซึง่แยกตามประเภทก๊าซเรอืนกระจกทีม่ขีนาดความรุนแรงแตกต่างกนั คอื  

 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ การผลติ
จากพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม และพลงังานแสงอาทติย์ การเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังาน การอนุรกัษ์พลงังาน และโครงการปลกูปา่ การอนุรกัษ์ปา่ จดัเกบ็ในอตัรา
รอ้ยละ 1.2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs 

 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ การลดก๊าซมเีธนจาก
การทาํเหมอืงแร่และโครงการก๊าซชวีภาพ (การกําจดัของเสยี กจิกรรมการปลกูพชื) เกบ็
อตัรารอ้ยละ 1.5 ของรายไดจ้ากการขาย CERs 

 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่นการลดการปล่อยก๊าซจากการขุดเจาะน้ํามนั 
จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 2 ของรายไดจ้ากการขาย CERs 

 โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกประเภทอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นสงูและมี
อายุในบรรยากาศนานมากกว่าประเภทอื่น ให้จดัเก็บในอตัราสูงกว่าร้อยละ 20 ของ
รายไดจ้ากการขาย CERs 

นอกจากน้ี ในหลายประเทศมกีารส่งเสรมิผูป้ระกอบการโครงการ CDM ขนาดเลก็ โดยการรวม
โครงการขนาดเลก็เพื่อลดตน้ทุนการดําเนินโครงการ และเพิม่ปรมิาณ CERs และสรา้งความเป็นไปไดใ้น
การดาํเนินโครงการ CDM เช่น โครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากของเสยีจากกระบวนการผลติ
อุตสาหกรรมการเกษตร ไดแ้ก่ ของเสยีจากปศุสตัว ์ของเสยีจากระบวนการผลติอาหาร กระดาษ และสุรา 
โดยมกีารดาํเนินการในประเทศจนี อนิเดยี เนปาล และบงัคลาเทศ 

สาํหรบัประเทศอื่นๆ ทีม่แีนวทางการสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM ทีใ่ชม้าตรการทางการเงนิ
การคลงัในการจงูใจใหม้กีารลงทุนโครงการ CDM มากขึน้ เชน่  

• บราซิล เป็นประเทศที่มีจํานวนโครงการ CDM เป็นอันดบัสามของโลก มีการจดัตัง้
กองทุนระหวา่งประเทศ คอื Brazil Sustainability Fund เพือ่สง่เสรมิและจดัหาเงนิทุนให้
ความช่วยเหลอืในการพฒันาโครงการ CDM และมมีาตรการส่งเสรมิดา้นการใหเ้งนิกู ้
และเงนิทุนช่วยเหลอืดา้นการวจิยัและดําเนินงานของโครงการ CDM ซึ่งใหค้วามสําคญั
ดา้นพลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะเชือ้เพลงิชวีภาพ และพลงังานน้ํา 

• ปากสีถาน มกีารพฒันาและส่งเสรมิโครงการ CDM เช่น โครงการดา้นพลงังาน การใช้
ทีด่นิ การเกษตร การจดัการของเสยี การขนส่ง และอุตสาหกกรรมการผลติ โดยมคีณะ
กรรมการบริหารกลไกการพฒันาที่สะอาดในประเทศ และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่ง
รฐับาลปากสีถาน เป็นผูร้บัผดิชอบและดแูลจดัการการดาํเนินการโครงการ CDM ในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการดําเนินการ โดยมมีาตรการยกเวน้ภาษีนิติ
บุคคลจากการขาย CERs และ VERs ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษนิีตบิุคคลอตัราปกตทิีม่ ี
การจดัเก็บภาษีรายได้จากการประกอบธุรกิจร้อยละ 35 ของรายได้ธุรกิจ แต่ถ้าเป็น 
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• บงัคลาเทศ ดาํเนินการสง่เสรมิโดยสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการลงทุนดา้นภาษสีาํหรบั
โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงการ CDM ด้วย เช่น การยกเว้นภาษี
นําเขา้อุปกรณ์และเครือ่งจกัรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใหเ้งนิกูด้อกเบีย้ตํ่า 

• อยีปิต์ มกีารเกบ็ภาษีจากรายได้จากการขาย CERs เพื่อนํารายไดเ้หล่านัน้ไปเป็นเงนิ
สนบัสนุนใหม้กีารจดัทาํโครงการ CDM สาํหรบัโครงการทีข่อใหม ่

• เซาทแ์อฟรกิา มกีารออกรา่งพระราชบญัญตักิารแกไ้ขการจดัเกบ็ภาษ ีโดยมมีาตรการจงูใจ
ดา้นภาษเีพือ่สง่เสรมิการดาํเนินโครงการ CDM ในการยกเวน้การเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากการ
ขาย CERs เน่ืองจากโครงการ CDM ส่วนใหญ่มขีนาดเลก็จงึมผีลกระทบต่อรายไดจ้าก
การเกบ็ภาษน้ีอย 

4.5. สรปุ 

หลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีใหค้วามสําคญัในการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM จงึมี
มาตรการต่างๆ เพือ่สนบัสนุน โดยมาตรการสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM ของสว่นใหญ่เป็นมาตรการ
ทางการเงนิและภาษ ีในการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาลงทุนโครงการ CDM ไดแ้ก่ การยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากการขาย CERs ในประเทศอนิเดยีและปากสีถาน การกาํหนดระยะเวลาการยกเวน้
ภาษขีองประเทศมาเลเซยี การจดัเกบ็ภาษใีนอตัราตํ่ากวา่อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีจ่ดัเกบ็ปกต ิและการ
จดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย CERs ตามประเภทก๊าซเรอืนกระจกทีส่ง่ผลกระทบต่อสภาวะโลกรอ้นมาก-
น้อย เชน่ในประเทศจนี เชน่ ถา้เป็นโครงการพลงังานทดแทนทีป่ลดปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์มอีตัรา
ภาษีร้อยละ 2 ของรายได้จากากรขาย CERs แต่ถ้าเป็นซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ส่ง 
ผลกระทบทําใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้นสูงกว่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์มกีารเกบ็ภาษรีอ้ยละ 65 ของรายได้
จากการขาย CERs (ตารางที่ 3.1) และนําเงนิรายได้เข้ากองทุนเพื่อจดัสรรไปใช้เพื่อการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

ดงันัน้ จะเป็นได้ว่าการนําใช้มาตรการจูงใจของประเทศกําลงัพฒันาเหล่าน้ีได้มุ่งเน้นไปที่การ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในรปูแบบต่างๆ ในอตัราการยกเวน้ทีแ่ตกต่างกนั หรอื ในกรอบเวลาทีแ่ตกต่าง
กนั ประเทศกําลงัพฒันาที่ได้ศึกษามไิด้มีการใช้มาตรการการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น มาตรการ
ทางการเงนิในรูปการให้เงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่า เป็นต้น สําหรบัประเทศไทย เพื่อให้เป็นการสร้างสิง่จูงใจที ่
เทา่เทยีมกบัประเทศกาํลงัพฒันาดว้ยกนัในการสง่เสรมิโครงการ CDM ประเทศไทยควรพจิารณากรอบการ
ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลวา่ควรมกีรอบการการดาํเนินการยกเวน้อยา่งไร 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางเปรียบเทียบมาตรการด้านการเงินการคลงั แยกตามประเทศ 

ประเทศ 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ท่ีจดัเกบ็ปกติ 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

จากการขาย CERs 

จนี รอ้ยละ 33 ของเงนิได ้

1. จดัเกบ็ภาษแียกตามประเภทของก๊าซเรอืน
กระจก และนํามาเขา้กองทุน CDM เพือ่
จดัสรรเงนิไปใชใ้นโครงการลดโลกรอ้น และ
การสนบัสนุนโครงการ CDM 

• พลงังานทดแทนประเภทต่างๆ รอ้ยละ 2 

• ไนตรสัออกไซด ์รอ้ยละ 30 

• ไฮโดรฟลูออไรคาร์บอน เปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์
รอ้ยละ 65 

อนิเดยี รอ้ยละ 30 ของเงนิได ้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการซื้อขาย 
CERs 

มาเลเซยี รอ้ยละ 26 ของเงนิได ้
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากรายไดก้ารขาย 
CERs ในชว่งปี พ.ศ. 2551-2553 

เวยีดนาม รอ้ยละ 25 ของเงนิได ้

• จดัเกบ็คา่ธรรมเนียม/ภาษรีายไดจ้ากการ
ขาย CERs แยกตามประเภทของก๊าซเรอืน
กระจก  
 จดัเกบ็จากคารบ์อนไดออกไซด ์1.5
และมเีธน รอ้ยละ 2 

 จดัเกบ็จากโครงการลดก๊าซเรอืน
กระจกอื่นๆ มากกวา่ รอ้ยละ 20 

บราซลิ - 
สง่เสรมิและจดัหาเงนิทุนใหค้วามชว่ยเหลอืใน
การพฒันาโครงการ CDM 

บงัคลาเทศ - 
สรา้งแรงจงูใจดา้นภาษสีาํหรบัโครงการทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

อยีปิต ์ - 
จดัเกบ็ภาษจีากรายไดจ้ากการขาย CERs เพือ่
นํารายไดเ้หลา่นัน้ไปเป็นเงนิสนบัสนุนและ
พฒันาโครงการ CDM 

เซาทแ์อฟรกิา - 

ออกรา่งพระราชบญัญตักิารแกไ้ขการจดัเกบ็ภาษ ี
โดยมมีาตรการจงูใจดา้นภาษเีพือ่สง่เสรมิการ
ดาํเนินโครงการ CDM ในการยกเวน้การเกบ็
ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย CERs 

ทีม่า: รวบรวมโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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บทท่ี 4 
มาตรการภาษี และมาตรการส่งเสริมการลงทนุของสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ต่อการพฒันาโครงการ 

CDM ของประเทศไทย 

1. นโยบายภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

รฐับาลไทยมบีทบาทสําคญัต่อการกําหนดทศิทางและแนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และทีผ่่านมา
แผนยุทธศาสตร์ของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติหลายฉบบัที่ผ่านมาได้ให้ความสําคญักับ 
การพฒันาที่ย ัง่ยนืเพื่อสร้างความสมดุลและการพฒันาที่ผสมผสานระหว่างทุนทางเศรษฐกจิ ทุนสงัคม  
ทุนทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อนัจะนํามาซึง่ประโยชน์แก่ประชาชนในปจัจุบนัและอนาคต 

ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10  
(พ.ศ. 2550-2554) หน่วยงานภาครฐัไดผ้ลกัดนัและปรบัแนวทางการดําเนินการในหลายดา้นทีเ่กีย่วกบั
ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ เช่น การกําหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ การผลกัดนักลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism) การจดัการ
ทรพัยากรน้ําใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และการจดัการดา้นมลพษิทางอากาศ เป็นตน้ ซึ่งนับเป็นสิง่จําเป็น
เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงต้องพึ่งพงิทรพัยากรธรรมชาตแิละผลผลติทาง 
การเกษตรซึ่งเป็นวตัถุดบิสาํคญัสาํหรบัภาคการผลติและภาคบรกิาร โดยมกีําลงัแรงงานจาํนวนมากอยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร ซึง่ลว้นแลว้มคีวามเกีย่วโยงกนัอย่างใกลช้ดิ กล่าวคอื 
หากเกดิปญัหากบัภาคเศรษฐกจิหน่ึงย่อมส่งผลกระทบไปยงัภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ได ้เช่น หากเกดิปญัหา 
ภยัแลง้ ย่อมส่งผลต่อปรมิาณผลผลติภาคเกษตรกรรม ซึ่งย่อมส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชว้ตัถุดบิ
จากภาคเกษตรกรรมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เป็นตน้ 

ดังนัน้ รัฐบาลของไทยและประเทศต่างๆ จึงได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อม  
การปรบัตวั และการกระตุน้ความรว่มมอืระหวา่งกนั เพือ่รบัมอืกบัสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป แกไ้ข
บรรเทาและป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ งานวจิยัหลายชิน้แสดงใหเ้หน็วา่ ความเปลีย่นแปลงของลกัษณะ
ภูมอิากาศมากกว่าปกตทิัง้ในเชงิอุณหภูม ิปรมิาณฝน ปรมิาณลม ทีเ่กดิขึน้ไดก้่อใหเ้กดิความเสยีหายใน
หลายพื้นที่ทัว่โลก เช่น ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ (El Nino) ทําใหฝ้นตกน้อยลงและก่อใหเ้กดิภาวะ 
ความแหง้แลง้ที่รุนแรง หรอืปรากฏการณ์ลานินญ่า (La Nina) ที่ก่อใหเ้กดิพายุฝนบ่อยครัง้ขึน้และไม่
เป็นไปตามฤดกูาล ภาวะอุทกภยั พืน้ทีท่ีไ่มเ่คยมหีมิะตกกก็ลบัมไีด ้เป็นตน้ 
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ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศอย่างรุนแรงและแปรปรวนเป็นผลจากปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจก (Green House Gas) ทีม่ากขึน้ในชัน้บรรยากาศ ทาํใหเ้กดิการดดูซบัพลงังานความรอ้นมากขึน้ 
และสง่ผลใหอุ้ณหภูมเิฉลีย่ของชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้ซึง่กค็อืภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ทีเ่กดิขึน้ใน
ปจัจุบนั จากการเฝ้าสงัเกตขององค์การวทิยาศาสตร์และองค์กรสหประชาชาติ พบหลกัฐานที่ค่อนขา้ง
ชดัเจนว่า  เกดิภาวะโลกรอ้นในช่วง 50 กว่าปีทีผ่่านมา โดยเฉลีย่อุณหภูมขิองโลกเพิม่ขึน้แลว้ประมาณ 
1.4-5.8 องศาเซลเซยีส ทัง้น้ี ความเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ไดส้่งผลต่อชวีติความเป็นอยูข่อง
มนุษย์ เศรษฐกจิและสงัคม เช่น ผลผลติโดยรวมของภาคการเกษตรลดน้อยลง จนกระทัง่ทําให้ปญัหา
ความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเดน็ทีห่ลายประเทศรูส้กึเป็นหว่งในชว่งทีผ่า่นมา 

โดยทัว่ไป มก๊ีาซหลายประเภททัง้ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษยใ์น
ภาคสว่นต่างๆ ทีถู่กจดัอยูใ่นกลุม่ก๊าซเรอืนกระจก ก๊าซเรอืนกระจกทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ไอน้ํา ก๊าซมเีทน 
คารบ์อนไดออกไซด ์ไนตรสัออกไซด ์สารซเีอฟซ ี เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาตามพธิสีารเกยีวโต 
(Kyoto Protocol) ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษยแ์ละถูกควบคุมโดยพธิสีารเกยีวโต 
ประกอบดว้ย ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) ก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซไนตรสัออกไซด ์ (N20) ก๊าซไฮโดร-
ฟลอูอโรคารบ์อน (HFC) ก๊าซเพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFC) และก๊าซซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์ (SF6)  
โดยทีก๊่าซเรอืนกระจกน้ียากต่อการกาํจดัหากอยูใ่นชัน้บรรยากาศแลว้และมอีายใุนชัน้บรรยากาศคอ่นขา้ง
ยาวนาน เชน่ ก๊าซเพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อนมอีายใุนชัน้บรรยากาศสงูสดุถงึ 50,000 ปี เป็นตน้ (รายละเอยีด
ในตารางที ่ 2.1 บทที ่ 2) อายตุวัอยา่งกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีก่่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกทัง้ 6 ชนิด เชน่ 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เกดิจากการเผาไหมข้องถ่านหนิ น้ํามนัและก๊าซธรรมชาต ิ หรอืแมก้ระทัง่การ
เผาและตดัไมท้าํลายปา่ ก๊าซมเีทนและไนตรสัออกไซดซ์ึง่เกดิจากการใชปุ้๋ ยทีไ่ดจ้ากการยอ่ยสลายซาก
สิง่มชีวีติทัง้พชื สตัว ์และมลูสตัวใ์นภาคการเกษตรและปศุสตัว ์ ก๊าซไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อนทีถู่กใชเ้ป็นตวั
ทาํความเยน็ในเครือ่งปรบัอากาศและสารสาํหรบัใชด้บัเพลงิ ก๊าซเพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อนทีถู่กใชเ้ป็นสารกึง่
ตวันําไฟฟ้ารวมทัง้ยงัเป็นสารทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการแปรรปูในอุตสาหกรรม เชน่ การหลอมอะลมูเินียม
เป็นตน้ 

แนวทางปฏิบติัของภาครฐั 

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  

  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 

ก) ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยัง่ยืน  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนัน้ ภาครัฐได้ให้
ความสาํคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังานและเร่งรดัการใชพ้ลงังานทดแทนดว้ยการปรบัใช้
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อช่วยใหก้ารผลติและการบรโิภคประหยดัการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรอื่นๆ รวมทัง้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม แนวทางที่สําคญัคอื การผลกัดนัให้มกีารปรบัโครงสร้าง 
การขนส่ง ระบบโลจสิตกิส์ การพฒันาอุตสาหกรรมและครวัเรอืน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
ทัง้น้ี รฐัใช้มาตรการจูงใจและมาตรการบงัคบั เช่น การให้การส่งเสรมิการลงทุนแก่อุตสาหกรรมที่สร้าง
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นอกจากนัน้ แนวทางในการดําเนินยุทธศาสตร์ขา้งตน้ยงัเน้นการรณรงค์ใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์พลงังานและใชพ้ลงังานทางเลอืกต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาตสิําหรบัรถยนต์ ก๊าซโซฮอลล ์และ 
ไบโอดเีซล เพื่อลดมลพษิทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติและบรโิภคของประชาชน รวมทัง้
ผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่ช่วยลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ข) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มัน่คงของฐานทรพัยากรและสิง่แวดล้อม  

ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาที่ย ัง่ยนืนัน้ แนวทาง 
การดาํเนินงานทีส่าํคญัประการทีห่น่ึงคอื การปรบัแผนการผลติและพฤตกิรรมการบรโิภคเพือ่ลดผลกระทบ
ต่อฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแทนทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางเดมิๆ ซึ่งเน้นแกไ้ขปญัหาทีป่ลาย
เหตุเมื่อเกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการป้องกันปญัหา  
การดาํเนินงานตามกรอบแนวทางน้ีไดแ้ก่ การสง่เสรมิการผลติทีส่ะอาดในภาคอุตสาหกรรมและการบรกิาร  
การกาํหนดมาตรการทางภาษเีพือ่จงูใจใหเ้กดิการประหยดัการใชท้รพัยากรและพลงังาน การใชเ้ทคโนโลยี
และกระบวนการผลติที่สะอาด เช่น การเกบ็ค่าธรรมเนียมการใชท้รพัยากร ลดหย่อนภาษีสําหรบัผูผ้ลติ
สนิค้าที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการที่นําวสัดุใช้แล้วมาเป็น
วตัถุดบิในการผลติ การใหค้วามสนับสนุนในการลงทุนแก่ผูผ้ลติสนิคา้จากวสัดุใชแ้ลว้ การลดหย่อนภาษี
นําเขา้เทคโนโลยสีะอาดและภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแก่ผูป้ระกอบการ ตลอดจนการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
สถาบนัการเงนิปลอ่ยสนิเชือ่ดอกเบีย้ตํ่าแก่ผูป้ระกอบการทีใ่ชก้ระบวนการผลติทีส่ะอาด เป็นตน้ 

แนวทางทีส่องคอื การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเพื่อลดมลพษิและควบคุมกจิกรรมที่
จะส่งผลต่อคุณภาพชวีติ แนวทางการดาํเนินทีส่าํคญัคอืการใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร ์เช่น มาตรการ
ภาษทีีส่่งเสรมิการลงทุนของเอกชนในการจดัการของเสยีอนัตรายรวมถงึส่งเสรมิการนําสิง่ของกลบัมาใช้
ใหม่ เป็นเครื่องมอืจูงใจใหผู้ท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งเพิม่ประสทิธภิาพของการจดัการขยะและของเสยีอนัตราย   
นอกจากนัน้ยงัให้ความสําคญักับการลดหรือควบคุมมลพษิทางอากาศอนัเกิดจากภาคการขนส่งและ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสําคญัของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ เชน่ การปรบัปรุงระบบขนสง่สาธารณะทีป่ราศจากมลพษิ การสนับสนุนการใชเ้ครื่องยนต์
และพลงังานสะอาด การเพิม่พื้นที่สเีขยีวในเมอืง ตลอดจนการสนับสนุนโครงการตามกลไกการพฒันาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism) เป็นตน้ 

2. ยทุธศาสตรแ์ห่งชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (พ.ศ. 2551-2555)  

เป็นยทุธศาสตรซ์ึง่เน้นในการเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถรบัมอืและปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทัง้ลดหรอืบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศบนพืน้ฐาน
ของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  ซึ่งสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ/หรอืเพิม่แหล่งดูดซบัก๊าซบน
พืน้ฐานของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยเน้น 6 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
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ก) สร้างความสามารถในการปรบัตวัเพ่ือรบัมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ
จากสภาพภมิูอากาศ 

เน่ืองจากประเทศไทยมคีวามเสี่ยงเพิม่ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งจะมผีลต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนัน้ ยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งหวังเพื่อสร้าง
ความสามารถในการประเมนิผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงป้องกนัรกัษาหรือ
ปรบัปรุงคุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของประชาชน และบรรเทาความเสยีหายจากภยัพบิตัทิีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้

ข) ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกและ/หรือเพ่ิมแหล่งดดูซบักา๊ซบนพืน้ฐานของการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 

ประเทศไทยยงัคงมคีวามจําเป็นในการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
ดว้ยเหตุน้ีปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีจ่ะถูกปล่อยสู่บรรยากาศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการพฒันาเศรษฐกจิ 
ดงันัน้ จงึจําเป็นที่จะต้องวางกรอบแนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การพฒันาประเทศ ทัง้น้ี แม้ว่าประเทศไทยจะมไิด้มพีนัธะกรณีในการลดก๊าซเรอืนกระจก แต่สามารถ
ดําเนินกจิกรรมที่สนับสนุนและให้ความร่วมมอืในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ และสร้างรายได ้
จากการขายคารบ์อนใหแ้ก่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศอุตสาหกรรมในกลุม่ OECD ซึง่มพีนัธะกรณใีน
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมตีน้ทุนในการดําเนินการลดก๊าซเรอืนกระจกทีสู่งกว่าประเทศไทย
และประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ อย่างไรกต็าม ทุกภาคส่วนเศรษฐกจิจําเป็นต้องมกีารปรบัปรุงเทคโนโลย ี
การผลติทีส่ะอาดหรอืเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนร่วมมอืกนัสรา้งแหล่งดดูซบัก๊าซเรอืนกระจกใหม้าก
ยิ่งขึ้น แนวทางดําเนินการที่สําคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ 
ประกอบดว้ย การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการใชพ้ลงังานไฟฟ้า การเพิม่ประสทิธภิาพการใชแ้ละ
ประหยดัพลงังานในภาคการขนสง่ การสง่เสรมิพฒันาการใชพ้ลงังานทดแทน 

ค) สนับสนุนงานวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ 

การขาดแคลนองคค์วามรูแ้ละขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการหาทางรบัมอื
และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งผลกัดนัให้
มีการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดการฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงาน 

ง) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ 

นอกเหนือจากการพฒันางานวิจัยอย่างต่อเน่ืองแล้ว ทุกฝ่ายทัง้ที่เป็นประชาชนและเอกชน
จาํเป็นตอ้งรบัรูถ้งึปญัหาและผลกระทบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน รูส้กึรบัผดิชอบรว่มกนัและเขา้ไปมสีว่นร่วม
ในการชว่ยเหลอืแกไ้ขปญัหารว่มกนั  
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จ) การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินการด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน 
การแกไ้ขและรบัมอืปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนมากเกนิไป 
แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่า หน่วยงานเหล่าน้ีมกัขาดการดําเนินงานเชงิบูรณาการร่วมกนั นอกจากนัน้แต่ละ
หน่วยงานยงัมรีะดบัความพรอ้มแตกต่างกนัไป บุคลากรจําเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาทกัษะและความรูใ้น
การแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ฉ) พฒันาการดาํเนินงานในกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ 

การดาํเนินการโดยลาํพงัประเทศเดยีวยอ่มไมส่ามารถช่วยใหก้ารแกไ้ขหรอืป้องกนัปญัหาไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้ จงึจาํเป็นสรา้งกลไกการดาํเนินงานทีป่ระเทศต่างๆ รว่มมอืกนัเพือ่แกไ้ขปญัหา
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งมเีอกภาพ 

โดยรวมจะเหน็ไดว้่า การลดก๊าซเรอืนกระจกได้ถูกบรรจุไวใ้นยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งสนับสนุนการ 
ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและ/หรอืเพิม่แหลง่ดดูซบัก๊าซบนพืน้ฐานของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3. นโยบายด้านพลงังาน1 

เน่ืองจากสาขาพลงังานมศีกัยภาพสงูในการชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจก กอปรกบัพลงังานเป็นปจัจยั
สาํคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยทีผ่า่นมาประเทศไทยพึง่พาแหลง่พลงังานในรปูของ
น้ํามนันําเขา้จากต่างประเทศในสดัสว่นทีส่งูมากรวมทัง้ราคาน้ํามนัมคีวามผนัผวนสงูในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา 
ฉะนัน้หากประเทศไทยไมเ่ตรยีมความพรอ้มดา้นพลงังาน ยอ่มสง่ผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและดา้น
พลงังานของประเทศในระยะยาว รฐับาลโดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตจิงึไดก้าํหนดกรอบ
นโยบายเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานและพฒันาพลงังานทดแทน ดงัน้ี 

- แผนระยะสัน้ (ภายในระยะเวลา 1 ปี): กําหนดขึน้เพือ่จดัการกบัปญัหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า 
ได้แก่ การปรบัโครงสร้างการบรหิารกจิการพลงังานให้เหมาะสม การจดัหาพลงังานและ
ส่งเสริมการสํารวจแหล่งเชื้อเพลิงพลงังานแห่งใหม่ทัง้ภายในประเทศและในเขตพื้นที ่
ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสทิธภิาพ การส่งเสรมิแหล่งพลงังานทางเลอืกเพื่อทดแทนน้ํามนัเชือ้เพลงิ การกําหนด
โครงสรา้งราคาพลงังานทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส การกําหนดมาตรการดา้นพลงังานสะอาด
เพื่อลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและส่งเสรมิให้เกดิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้การส่งเสรมิใหเ้อกชนและประชาชนมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ดา้นพลงังาน 

                                            
1  จากการศกึษาเรื่อง “ทางเลอืกดา้นพลงังานและนโยบายการลดภาวะโลกรอ้นของไทย” โดยวรีะพล จริประดษิฐกุล  

ไดว้เิคราะหใ์หเ้หน็ว่าสาขาพลงังานหรอืการผลติพลงังานทางทดแทนโดยใชข้องเสยีเป็นสาขาทีม่ศีกัยภาพสูงในการ
ชว่ยลดก๊าซเรอืนกระจก โดยมคีวามเป็นไปไดท้ัง้ในเชงิเทคโนโลยแีละในเชงิเศรษฐศาสตร ์
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- แผนระยะยาว: เพื่อวางรากฐานการบรหิารจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื โดยการจดัหาแหล่ง
พลงังานที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศโดยที่ไม่ต้องนําเข้าพลงังานจาก
ต่างประเทศในปรมิาณมากดงัเช่นในปจัจุบนั การพฒันาพลงังานแบบยัง่ยนืโดยที่ทุกฝ่าย 
(ผูผ้ลติ ผูจ้าํหน่าย และผูใ้ช)้ มสีว่นรบัผดิชอบผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั การสง่เสรมิ
ให้ลดใช้พลังงานโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนและระบบโลจิสติกส์ และการส่งเสริม 
การแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานอยา่งเป็นธรรม 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน พ.ศ. 2551-2565  

ยทุธศาสตรน้ี์มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพลงังานของประเทศทีจ่ะพฒันาแหลง่พลงังาน
ทางเลอืกหรอืพลงังานทดแทน เพือ่ทดแทนการนําเขา้น้ํามนัจากต่างประเทศ สรา้งความมัน่คงในการจดัหา
พลงังาน สนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ ตลอดจนเพือ่วจิยั พฒันา 
และสง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังานทดแทนประสทิธภิาพสงู ตลอดจนผลกัดนัโครงการพฒันาพลงังานทดแทนสู่
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM)  ทัง้น้ีมเีป้าประสงคท์ีจ่ะเพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ป็นรอ้ยละ 
20 ของการใชพ้ลงังานของประเทศภายในปี 2565 แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปีน้ีแบง่ออกไดเ้ป็น 3 
ระยะ คอื 

- แผนระยะสัน้ (พ.ศ. 2551 - 2554) ซึง่มุง่เน้นสง่เสรมิเทคโนโลยพีลงังานทดแทนทีไ่ดร้บั 
การยอมรบั และมศีกัยภาพแหลง่พลงังานทดแทนสงู เชน่ การผลติพลงังานจากเชือ้เพลงิ
ชวีภาพ การผลติไฟฟ้าและความรอ้นจากชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และก๊าซธรรมชาต ิ (NGV) โดย
ใชม้าตรการสนบัสนุนดา้นการเงนิเตม็รปูแบบ 

- แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนการสง่เสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนและสนบัสนุนเทคโนโลยพีลงังานทดแทนรปูแบบใหม่ๆ   เชน่ การผลติเชือ้เพลงิจาก 
ชวีมวล การผลติเอทานอลและไบโอดเีซลจากพชื รวมทัง้เป็นการสง่เสรมิความเขม้แขง็ใหก้บั
การผลติพลงังานทดแทนระดบัชุมชน 

- แผนระยะยาว (พ.ศ. 2560-2565) ยงัคงสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนรปูแบบ
ใหม่ๆ  โดยมุง่หวงัทีจ่ะทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการสง่ออกเชือ้เพลงิชวีภาพและเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนในภมูภิาคเอเชยี  

การผลกัดนัยทุธศาสตรด์งักลา่วจะเกดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มโดยรวม กล่าวคอื 
ในแงเ่ศรษฐกจินัน้จะช่วยลดการพึง่พาพลงังานทีต่อ้งนําเขา้จากประเทศใหม้สีดัส่วนน้อยลงไดใ้นระยะยาว 
กระตุน้การลงทุนจากภาครฐัและเอกชนซึง่ยอ่มจะก่อใหเ้กดิการจา้งงานเพิม่ขึน้ ในขณะทีห่ากพฒันาสูก่ลไก
การพฒันาทีส่ะอาดตามพธิสีารเกยีวโตยอ่มชว่ยสรา้งรายไดเ้งนิตราต่างประเทศเขา้ประเทศจากการซื้อขาย
คาร์บอนเครดติ ส่วนทางดา้นสงัคม นโยบายการพฒันาพลงังานทดแทนจากผลผลติทางการเกษตรย่อม
สร้างรายได้ให้แก่แรงงานภาคเกษตรที่มีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ประโยชน์เชงิสงัคมอกีประการหน่ึงคอื ช่วยลดการอพยพแรงงานภาคการเกษตรจากชนบท 
สู่เมือง เน่ืองจากเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่ดีและมัน่คงกว่าเดิมโดยที่ไม่จําเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน 
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5. โครงการลดกา๊ซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาด  

 การผลกัดนัโครงการพลงังานทดแทนตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทนขา้งตน้ นับเป็น
แนวทางหน่ึงทีส่าํคญัซึง่ชว่ยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดห้ากพฒันาโครงการเป็นกลไกการพฒันา
ทีส่ะอาด (CDM) โดยทีก่ารส่งเสรมิ CDM เปรยีบเสมอืนเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหป้ระเทศกําลงัพฒันา
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมจากเดมิที่ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติแบบเดมิซึ่งแมว้่าจะมตี้นทุนค่าใช้จ่ายตํ่าแต่กลบั
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูบ่รรยากาศมาก หนัมาใชเ้ทคโนโลยทีีส่ะอาดสมยัใหมซ่ึ่งจะสง่ผลใหก้ารปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกลดลง แต่การลงทุนในลกัษณะดงักลา่วตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูและอาจตอ้งใชเ้วลาทีจ่ะคุม้ทุนได ้

โครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาดในประเทศไทย สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ดา้น คอื 

- ดา้นพลงังาน ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการผลติพลงังานทดแทนการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ เชน่ โครงการ
พลงังานทดแทนทีใ่ชช้วีมวล เชือ้เพลงิชวีภาพ ก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว ์ หรอืจากน้ําเสยีของ
โรงงานอุตสาหกรรม โครงการพลงังานหมนุเวยีนทีใ่ชพ้ลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานลม 
พลงังานน้ํา เป็นตน้ และทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน เชน่ โครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานในอาคาร ระบบทาํความเยน็ และระบบเผาไหมข้อง
เครือ่งยนตแ์ละเครือ่งจกัร 

- ดา้นสิง่แวดลอ้มในแงข่องการจาํกดัของเสยีโดยใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติพลงังาน เชน่ การแปลง
น้ําเสยีและขยะจากชุมชนเป็นพลงังานไฟฟ้า 

- ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพของการคมนาคมขนสง่ 

- ดา้นอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีส่ามารถลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

โดยรวมแลว้ โครงการ CDM ในประเทศไทยกระจุกตวัอยูใ่นสาขาการผลติพลงังานชวีภาพ 
(Biogas) และชวีมวล (Biomass) รวมคดิเป็นสดัสว่นสงูถงึประมาณรอ้ยละ 74 ในสว่นของโครงการเพิม่
ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังานมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 8 
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2. 1มาตรการส่งเสริมการพฒันาโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลไกการพฒันาท่ีสะอาด
ของประเทศไทย 

กลไกการพฒันาที่สะอาดเป็นแนวทางการดําเนินการที่ยึดหลกัการของการป้องกันไว้ก่อน 
โดยส่งเสรมิ สนับสนุน และกระตุน้ใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งหนัมาลงทุนและปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติโดย
ใชเ้ทคโนโลยทีี่สะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี ประเทศกําลงัพฒันาสามารถดําเนินการเพื่อลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงไดต้ามกําลงัความสามารถภายใตโ้ครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตาม
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) และสรา้งรายไดจ้ากการขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้(CERs) 
ให้แก่ประเทศที่มคีวามรบัผดิชอบต้องลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกภายในปี 2555 สําหรบัประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมาภาคพลงังานเป็นภาคส่วนทีร่ฐัไดใ้หน้ํ้าหนักค่อนขา้งมากในการทีจ่ะพฒันาโครงการตาม
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด เน่ืองจากภาคพลงังานเป็นสาขาทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสู่บรรยากาศ
มากที่สุดคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56.1 ของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดของประเทศไทย 
(ขอ้มลูปี พ.ศ. 2546) จงึมโีอกาสสงูทีภ่าคเอกชนจะสามารถดาํเนินการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกไดม้าก 
นอกจากนัน้หากพจิารณาในแงค่วามมัน่คงทางเศรษฐกจิ พลงังานนับเป็นปจัจยัการผลติหน่ึงทีจ่าํเป็นอยา่ง
ยิง่ต่อการพฒันาและขยายตวัของเศรษฐกจิไทย เน่ืองจากประเทศไทยมไิดอุ้ดมไปดว้ยแหล่งน้ํามนัเหมอืน
ประเทศตะวนัออกกลาง ทีผ่า่นมาจงึจาํเป็นตอ้งพึง่การนําเขา้น้ํามนัจากต่างประเทศในสดัสว่นทีส่งูมาก  

สําหรบัเครื่องมอืทีภ่าครฐัใชเ้พื่อสนับสนุนส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนหนัมาปรบัปรุงและพฒันาการ
ผลติใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนสามารถพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาดนัน้ 
มหีลายรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นมาตรการจงูใจทางภาษ ี (fiscal incentives) และมาตรการจงูใจทีไ่มใ่ชภ้าษ ี(non-
fiscal incentives) อย่างไรกด็ ีการศกึษาน้ีจะกล่าวถงึเฉพาะมาตรการทางภาษแีละมาตรการสนับสนุน
เงนิทุนโดยพจิารณาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (ก) สทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทุน (ข) สทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากสาํนักคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน และ (ค) สทิธปิระโยชน์จากกองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

2.1  สิทธิประโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน  

จากสํานักคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment, BOI) ซึ่งครอบคลุม
ผูป้ระกอบการที่มรีูปแบบธุรกจิต่างๆ ไดแ้ก่ รูปแบบบุคคลธรรมดา วสิาหกจิชุมชน (เฉพาะห้างหุน้ส่วน
สามญัและคณะบุคคลทีม่ใิชนิ่ตบิุคคล) บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ทัง้น้ีจะพจิารณาตามหน่วยงานทีใ่ห้
สทิธปิระโยชน์ คอื กรมสรรพากรและกรมศุลกากร โดยรวมแลว้สทิธปิระโยชน์ทีท่ ัง้สองหน่วยงานกําหนด
ขึน้มลีกัษณะของการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิทางอ้อมแก่ผูป้ระกอบการ โดยทําให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกจิมภีาระภาษแีละ/หรอืตน้ทุนการผลติลดตํ่าลงซึ่งน่าจะกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนเพิม่ขึน้ แต่ผลทีต่ามมา
คอืทาํใหร้ฐับาลเกบ็รายไดภ้าษอีากรไดน้้อยลง   
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• กรมสรรพากร 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านต้นทุน (cost based incentives) จากการหกั
รายจ่ายได้มากกว่า 1 เท่า 

 การยกเวน้ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงนิได้นิตบิุคคล (บรษิทัจํากดั 
บริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) สําหรบัเงนิได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้อ
ทรพัยส์นิประเภทวสัดุ อุปกรณ์ หรอืเครื่องจกัรทีม่ผีลต่อการประหยดัพลงังาน 
โดยสามารถหกัรายจ่ายได ้1.25 เท่าของค่าใชจ้่ายในการซื้ออุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความว่าในประมวลรษัฎากรว่าด้วย
การยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่487 พ.ศ. 2552 อย่างไรกด็ ีไม่ครอบคลุมถงึ
รายจ่ายใน (ก) ทรพัย์สนิที่ได้รบัสทิธปิระโยชน์หรอือยู่ระหว่างการพจิารณา
ขอรบัสทิธปิระโยชน์สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจากส่วนราชการเพื่อ
การสง่เสรมิการลงทุนดา้นอนุรกัษ์พลงังาน  (ข) ทรพัยส์นิทีนํ่าไปใชใ้นกจิการที่
ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน (ค) 
ทรพัย์สนิอนัเกดิจากรายจ่ายเพื่อเป็นค่าจา้งทําการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ให้แก่หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชน (ง) ทรพัย์สนิที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายในการ
คํานวณภาษีตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 65 ตร ี เช่น เงนิสํารอง เงนิกองทุน 
รายจ่ายเพื่อเป็นการส่วนตวั เป็นต้น รวมถึงทรพัย์สนิตามที่ไดร้บัการยกเวน้
ภาษแีลว้ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการ
ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่460) พ.ศ. 2549 (จ) ทรพัยส์นิประเภทเครือ่งจกัรทีซ่ือ้
มาทดแทนเครือ่งจกัรเก่าและไดร้บัการยกเวน้ภาษแีลว้ 

 การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่จดัทําโครงการมูลค่าตัง้แต่ 5 ลา้นบาทขึน้ไปโดยที่รายจ่าย
เกดิขึน้เพื่อการลงทุนหรอืต่อเตมิเปลีย่นแปลง ขยายออก หรอืทําใหท้รพัยส์นิ 
ดขีึน้ภายใน 5 รอบบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 ม.ค. 2549 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี 
ผูป้ระกอบการสามารถหกัรายจา่ยได ้1.25 เทา่ของรายจา่ยขา้งตน้ 

 สิทธิประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้หรือลดอตัราภาษี  

 อย่างไรกด็ ีสทิธปิระโยชน์ในหวัขอ้น้ีเป็นเพยีงผลประโยชน์ทางออ้มซึ่งตกแก่
ผูป้ระกอบการ โดยที่ไม่มเีงื่อนไขใดๆ ผูกมดัให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนใน
โครงการประหยดัพลงังานหรอืการรกัษาสิง่แวดลอ้ม สาเหตุที่รฐับาลกําหนด
ประเภทสทิธปิระโยชน์ทางภาษน้ีีขึน้ กเ็พื่อตอ้งการกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
ของประเทศเป็นหลกั 

 กรณียกเว้นภาษีเงินได้ 

 เน่ืองจากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ จึง
กําหนดใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดสุ้ทธหิลงัหกัค่าใชจ้่าย



64 รายงานฉบบัสมบรูณ์: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพฒันาโครงการ CDM 

 การยกเวน้ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาใหแ้ก่วสิาหกจิชุมชน (เฉพาะที่เป็นหา้ง
หุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลทีไ่มใ่ช่นิตบิุคคล) ทีม่เีงนิไดไ้มเ่กนิ 1.8 ลา้นบาท
ในปีภาษรีะหวา่งวนัที ่1 ม.ค. 2552 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2553 ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่268 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้
รษัฎากร โดยมจีุดประสงคห์ลกัเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการประกอบการของ
วสิาหกจิชุมชน 

 การยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้หแ้ก่ผูม้เีงนิไดท้ีต่อ้งเสยีภาษทีัง้สิน้จาํนวนไมเ่กนิ 5,000 
บาทในปีภาษนีัน้สาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2552 
เป็นต้นไป (พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ
ยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่480 พ.ศ. 2552) โดยมุ่งหวงัเพื่อเพิม่รายไดแ้ละลด
ภาระภาษใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล สาํหรบั
รายได้ที่เกิดจากการขายเครื่องจักรเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน โดยมี
เงื่อนไขวา่ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมนํ่ามลูค่าตน้ทุนส่วนทีเ่หลอืของเครื่องจกัรที่
ขายมาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้ ทัง้น้ีจะครอบคลุมเฉพาะ
ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่างวนัที ่1 ม.ค. 2549 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 
เท่านัน้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ
ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่460) พ.ศ. 2549 โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายขอ้น้ีก็
เพื่อตอ้งการส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้และการ
ให้บริการให้ดีขึ้น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดจ้ํานวนรอ้ยละ 25 ของเงนิไดท้ี่บรษิทั 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดจ้า่ยไปเพือ่ลงทุนหรอืต่อเตมิ
เปลีย่นแปลง ขยายออก หรอืทาํใหด้ขี ึน้ซึง่ทรพัยส์นิ แต่ไมใ่ช่เป็นการซ่อมแซม
ให้คงสภาพเดิม ซึ่งเดิมทีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธ ิ 
(พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร (ฉบบัที ่460) พ.ศ. 2549 ซึ่งมจีุดประสงค์หลกัเพื่อส่งเสรมิให้
ภาคเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ดีขึ้น 
ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ) ทัง้น้ีค่าใชจ้่าย
ที่เกดิขึน้ตามขอ้กําหนดน้ีจะแตกต่างจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหท้รพัยส์นิสว่นทีช่าํรุดสกึหรอกลบัมาใชไ้ดด้ใีนสภาพเดมิ อยา่งไรกด็ ีเงนิ
ได้ที่จ่ายไปน้ีต้องเกิดขึ้นภายในห้ารอบระยะเวลาบัญชีนับตัง้แต่วันที่ 1 
มกราคม 2549 เป็นตน้ไป  
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 กรณีลดอตัราภาษีเงินได้ 

 การลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลลงใหเ้หลอืตํ่ากว่ารอ้ยละ 30 ซึ่งตามปกต ิ
ผลกําไรสุทธขิองบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องถูกเรยีกเก็บภาษีที่
อตัรารอ้ยละ 30 แต่เน่ืองจากรฐับาลมุง่หวงัเพือ่สนับสนุนการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดย่อมและต้องการกระตุ้นให้มีการลงทุนในวิสาหกิจ จึงได้
ปรบัปรุงอตัราภาษนิีตบิุคคลเสยีใหม ่โดยมผีลบงัคบักบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น
นิตบิุคคลซึง่มทีุนชําระแลว้ไม่เกนิ 5 ลา้นบาทและมกีําไรสุทธไิม่เกนิ 3 ลา้น
บาท ทัง้น้ีอตัราภาษีเงนินิติบุคคลที่เรียกเก็บจะแตกต่างกนัไปตามช่วงของ 
ผลกาํไรสทุธ ิดงัน้ี 

(ก) ยกเวน้ภาษ ีสาํหรบักาํไรสทุธสิว่นทีไ่มเ่กนิ 150,000 บาท  

(ข) เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 15 ของกาํไรสทุธ ิ สาํหรบักาํไรสทุธสิว่นทีเ่กนิ 
150,000 บาทแต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

(ค)  เสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 25 ของกาํไรสทุธ ิ สาํหรบักาํไรสทุธสิว่นทีเ่กนิ 
1,000,000 บาทแต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท 

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วย 
การลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่471) พ.ศ. 2551 โดยมผีลบงัคบัใช้
แก่กําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บญัชซีึง่เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป 

 การลดอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชสีําหรบัผลกําไรที่เกิดขึ้น
ตัง้แต่รอบบญัชแีรกวนัที ่1 มกราคม 2551 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชกฤษฏกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลด
อตัรารษัฎากร (ฉบบัวนัที ่475) พ.ศ. 2551 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(ก) คดิภาษทีีอ่ตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธเิฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 20 ลา้นบาท
สาํหรบับรษิทัจะทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์างเลอืกใหมข่องการลงทนุ 
(เอม็เอไอ) 

(ข) คดิภาษใีนอตัรารอ้ยละ 25 ของกาํไรสทุธเิฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 300 ลา้นบาท
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการในเขต
พฒันาพเิศษเฉพาะกจิ (ทอ้งที่จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธวิาส 
จงัหวดัสตูล จงัหวดัสงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาทว ีอําเภอ
สะบา้ยอ้ย และอําเภอเทพา) โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ช่วยบรรเทาภาระภาษใีหแ้ก่
ประชาชนและผูป้ระกอบการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ รายละเอียดตาม 
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและ
ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่466) พ.ศ. 2550 มดีงัน้ี 
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(ก) กรณผีูป้ระกอบการเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลทีมี่กิจการ
ตัง้อยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ และมรีายไดเ้กดิจากการผลติสนิคา้
หรอืการขายสนิคา้ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ หรอืการใหบ้รกิารในเขต
พฒันาเศรษฐกจิ ใหค้ดิภาษนิีตบิุคคลในอตัราทีล่ดลงเหลอืรอ้ยละ 3 ของ
กาํไรสทุธ ิ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 
2550 ถงึรอบระยะเวลาบญัช ี2552 

(ข) การแยกคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัรายไดพ้งึประเมนิจาก
การรบัเหมาและจากการทาํธุรกจิ การพาณชิย ์ การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนสง่ จะเลอืกเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 0.1 ของ
เงนิไดพ้งึประเมนิโดยไมต่อ้งนําไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดส้าํหรบั
เงนิไดพ้งึประเมนิภายหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยและคา่ลดหยอ่นต่างๆ ทัง้น้ีจะ
ครอบคลุมตัง้แต่รอบบญัชปีี 2550 – 2552 เฉพาะผูท้ีผ่ลติสนิคา้ การขาย
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิารในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

• กรมศลุกากร 

ตามประกาศกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเรือ่ง การลดอตัราอากรและยกเวน้อากรศุลกากร ลงวนัที ่31 
ธนัวาคม 2549 กาํหนดใหม้กีารยกเวน้ภาษแีก่เครือ่งจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังาน หรอืทีร่กัษา
สิง่แวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นของตามพกิดัศุลกากรประเภทใด โดยใหล้ดอตัราอากรลดลงครึง่หน่ึงของอตัราที่
กาํหนดไวใ้นพกิดัอตัราศุลกากร หรอื ใหล้ดอตัราภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 5 หากอตัราทีก่ําหนดไวใ้นพกิดัอตัรา
ศุลกากรอยู่ในอตัราทีสู่งกว่ารอ้ยละ 5 ทัง้น้ีใหพ้จิารณาลดอตัราอากรลงแลว้แต่กรณีว่าอตัราใดระหว่าง 
สองอตัราขา้งตน้คาํนวณคดิเป็นเงนิตํ่ากวา่ 

ทัง้น้ี ประเภทเครือ่งจกัร วสัดุและอุปกรณ์ประหยดัพลงังานหรอืเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่นขา่ย
ไดร้บัการลดอตัราอากร แบง่ออกไดเ้ป็น 2 กลุม่หลกั คอื  

ก) เครือ่งจกัร วสัดุและอุปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังาน (เครือ่งจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ทีป่ระหยดั
พลงังานดงักลา่วตอ้งมรีะยะเวลาคุม้ทุนไมเ่กนิ 7 ปี นบัตัง้แต่เริม่ใชง้าน) ประกอบดว้ย 

- อุปกรณ์ทีนํ่าของเสยีหรอืพลงังานปลอ่ยทิง้จากอุตสาหกรรมมาใชป้ระโยชน์เป็นพลงังาน 

- อุปกรณ์ทีใ่ชแ้หลง่พลงังานอืน่ทดแทนพลงังานทีใ่ชไ้ฟฟ้าหรอืเชือ้เพลงิผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม 

- อุปกรณ์เสรมิหรอืทดแทนเครือ่งจกัรเดมิหรอืกระบวนการเดมิเพือ่ใหป้ระหยดัพลงังาน  
ข) เครือ่งจกัร วสัดุและอุปกรณ์ทีร่กัษาสิง่แวดลอ้มโดยทีไ่มส่รา้งอนัตรายแก่มนุษย ์ สตัว ์พชื และ

ทรพัยส์นิ และสามารถลดมลพษิทีป่ลอ่ยออกจากกระบวนการผลติ ตลอดจนเครือ่งมอืทีใ่ชว้จิยั 
วเิคราะห ์ ตรวจวดั และตดิตามผลเพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทีใ่ชบ้าํบดัน้ําเสยีและ
อากาศเสยี ใชข้จดักากของเสยีและขยะ ใชล้ดหรอืป้องกนัเสยีงรบกวนจากตน้กาํเนิดเสยีงใน
ภาคอุตสาหกรรม และใชเ้ฉพาะการวจิยั วเิคราะห ์ตรวจวดัและตดิตามผลเพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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ทัง้น้ี เครื่องจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ทัง้สองกลุ่มขา้งตน้ตอ้งนําไปใชเ้พือ่ประหยดัพลงังานหรอืรกัษา
สิง่แวดล้อมโดยเฉพาะ ไม่เป็นของเก่าใช้แล้วหรอืถูกซ่อมแซมขึน้ใหม่ หรอืไม่เป็นของประเภทเดยีวกนั
ทดแทนกนัไดก้บัของทีส่ามารถผลติไดภ้ายในประเทศ นอกจากนัน้ การจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีน
หวัขอ้น้ี ผูนํ้าเขา้ตอ้งยื่นคํารอ้งขอใหค้ณะกรรมการพจิาณาเครื่องจกัรวสัดุและอุปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังาน
และรกัษาสิง่แวดลอ้มพจิารณาเสยีก่อนว่า เครื่องจกัร วสัดุและอุปกรณ์แต่ละรายการทีนํ่าเขา้มคีุณสมบตั ิ
ประสทิธภิาพ วธิกีารใช ้การควบคุมการใชแ้ละดา้นเทคนิควชิาการอื่นๆ อยูใ่นขัน้ทีใ่ชป้ระหยดัพลงังานหรอื
รกัษาสิง่แวดลอ้มและอยู่ในข่ายทีอ่าจจะไดร้บัการพจิารณาลดอตัราอากร หากคณะกรรมการชุดดงักล่าว
พจิารณาแลว้ผลออกมาเป็นเช่นใด กใ็หอ้ธบิดกีรมศุลกากรพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารใหล้ดอตัรา
อากรต่อไป 

อยา่งไรกด็ ีหากพจิารณาโครงการผลติพลงังานทดแทนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนเป็นตวัอยา่ง
ว่ามอุีปกรณ์ เครื่องจกัร ประเภทใดบ้างที่มกัต้องนําเขา้จากต่างประเทศ ทําให้เขา้ใจได้ว่าการลดอากร 
อาจครอบคลุมเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ในตอนที ่84 และ 85 ของพกิดัอตัราศุลกากรรวมทัง้สว่นประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบสาํหรบัเครื่องจกัรดงักล่าวทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัการลดอตัราอากรลงเหลอืรอ้ยละ 5 หากอตัรา
พกิดัศุลกากรตามปกตสิงูกวา่รอ้ยละ 5 ตวัอยา่งเช่น บอยเลอรก์ําเนิดไอน้ํา เครื่องสบูของเหลว เครื่องสบู
อดัอากาศ เครื่องทําน้ําเยน็ เครื่องทําให้แห้ง เครื่องกรองสารเคม ีมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ตูค้วบคุมไฟฟ้า เป็นตน้ 

โดยรวมแลว้หากพจิารณาอตัราภาษศุีลกากร (Applied MFN rate) ตามพกิดัปี 2549 ในกรณี
นําเขา้จากประเทศสมาชกิองค์กรการคา้โลก และอตัราภาษศุีลกากรสําหรบัการนําเขา้จากเขตการคา้เสรี
อาเซยีน (AFTA) (ตารางที ่4.1) พบวา่ อตัราภาษศุีลกากรโดยเฉพาะในหมวดที ่84 เครื่องจกัร บอยเลอร์
และหมวดที ่85 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งมกัเป็นหมวดทีค่รอบคลุมเครื่องจกัรอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ผลติพลงังานทดแทน มอีตัราภาษโีดยเฉลีย่อยู่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 5 อยูแ่ลว้ ตารางที ่4.2 แสดงตวัอยา่งพกิดั
ศุลกากรสาํหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการผลติพลงังานทดแทนและมกัตอ้งนําเขา้จาก
ต่างประเทศ หากผูป้ระกอบการมไิดข้อรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการสง่เสรมิการลงทุนของสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนแลว้ แต่จําเป็นตอ้งนําเขา้สนิคา้ดงักล่าว ย่อมตอ้งเสยีภาษใีนอตัราเฉลีย่
ระหวา่งรอ้ยละ 0-8.5 แต่หากเป็นการนําเขา้จากเขตการคา้เสรอีาเซยีน ผูป้ระกอบการจะเสยีภาษใีนอตัราที่
ตํ่ากวา่มากระหวา่งรอ้ยละ 0-5  

อย่างไรกต็ามภายหลงัจากไดม้ปีระกาศกระทรวงการคลงัฉบบัดงักล่าว กระทรวงการคลงัไดอ้อก
ประกาศกระทรวงอกีหลายฉบบัเพื่อแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราภาษีหรอืช่วงเวลาของการใหส้ทิธปิระโยชน์
ทางภาษใีนหลายๆ พกิดัอตัราอากรขาเขา้ ตวัอยา่งเช่น กรณีถงับรรจุก๊าซธรรมชาตอิดั ชุดอุปกรณ์ควบคุม
การใชก๊้าซธรรมชาตใินรถยนตท์ีใ่ชเ้ครื่องยนตเ์บนซนิโดยอตัโนมตั ิ(ไบ-ฟูแอล คอนเวอรช์นั คทิ) ชุดอุปกรณ์
ควบคุมการใชก๊้าซธรรมชาตใินรถยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตด์เีซลโดยอตัโนมตั ิ(ดเีซล ดเูอล ฟูแอล คอนเวอรช์นั คทิ) 
ไม่ว่าจะจดัเขา้พกิดัประเภทใด ทีนํ่าเขา้มาเพื่อประกอบหรอืผลติเป็นยานบกตามตอนที ่87 ใหล้ดอตัรา
อากรลงเหลอืรอ้ยละ 10 สาํหรบัการนําเขา้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.2 ตวัอย่างอตัราภาษีศลุกากรสาํหรบัการนําเข้าเครื่องจกัรอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการผลิต
พลงังานทดแทนจากประเทศสมาชิกองคก์รการค้าโลก 

รหสั รายละเอียด 
อตัราภาษี Applied MFN 

Rate เฉล่ีย (%) 2549 
ช่วงภาษี 

(%) 

8402 เตาเผาของหมอ้ตม้ไอนําหรอืบอยเลอร ์ 8 5 - 10 
8404 เครือ่งควบแน่น (Condenser) 5 5 
8406 เครือ่งกงัหนัไอน้ํา (Turbines) 3.25 1 - 10 
8416 หวัเผาก๊าซชวีภาพ ระบบควบคุม (Biogas Burner) 1 1 
8501 มอเตอรไ์ฟฟ้า/เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 6.79 1 - 10 
8502 ชุดเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า/เครือ่งแปลง (Generator) 10 10 
8541 แผงโซลารพ์ลงัแสงอาทติย ์(Solar Panel) 0 0 

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของ World Trade Organization และพระราชกาํหนดพกิดัอตัราศุลกากร 

2.2  สิทธิประโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทุน  

จาก BOI การทีร่ฐับาลโดย BOI ใหก้ารยกเวน้การจดัเกบ็ภาษบีางประเภท โดยเฉพาะทางดา้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเภท ทัง้น้ี กเ็พื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเอกชนหนัมาลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อภาคเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศไทย  
ถ้าผูป้ระกอบการรายใดหรอืนักลงทุนรายใหม่ที่ตอ้งการจะทําธุรกจิ ในภาคอุตสาหกรรม โดยอาศยั 
ขอ้ไดเ้ปรยีบของการยกเวน้ภาษขีองรฐับาล กน่็าจะเป็นแนวทางทีด่ทีางหน่ึงในการตดัสนิใจลงทุนสาํหรบั 
ผูท้ีจ่ะลงทุนนัน้ คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment : BOI) เป็นแหลง่ทีจ่ะชว่ยใหไ้ดร้บั
การลดหยอ่นทัง้ภาษรีายไดแ้ละศุลกากร 

• ประเภทกิจการท่ี BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน 

ปจัจุบนัคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดก้ําหนดใหก้จิการทีส่ามารถขออนุมตัสิง่เสรมิการลงทุน
ไดต้อ้งมขีนาดการลงทุนขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท ซึ่งไม่นับรวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน และสทิธิ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บันัน้จะแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัประเภทกจิการและอยูใ่นพืน้ทีห่รอืโซนใดตามการจดัแบ่ง
ของ BOI แต่เน่ืองจาก BOI ไดก้าํหนดประเภทกจิการยอ่ยไวค้อ่นขา้งมากกอปรกบัมเีงือ่นไขสทิธปิระโยชน์
ที่แตกต่างกนั รายงานฉบบัน้ีจงึไม่สามารถให้รายละเอยีดปลกีย่อยไวท้ัง้หมด อย่างไรก็ด ีโดยรวมแล้ว
สามารถแบง่บญัชปีระเภทกจิการที ่BOI ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนออกเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 

1) หมวดเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร เชน่ กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากผลพลอยได้
หรอืเศษวสัดุทางการเกษตร กจิการตรวจ วเิคราะหแ์ละรบัรองคุณภาพมาตรฐานผลติผล
การเกษตร กจิการผลติแอลกอฮอลห์รอืเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร รวมทัง้เศษหรอืขยะ
หรอืของเสยี กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพหรอืปุ๋ ยอนิทรยี ์เป็นตน้ 
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2) หมวดเหมอืงแร ่ เซรามกิส ์ และโลหะขัน้มลูฐาน เชน่ กจิการผลติเหลก็ขัน้ตน้และขัน้กลาง
กจิการผลติทอ่เหลก็หรอืทอ่เหลก็ไรส้นิม กจิการผลติชิน้สว่นเหลก็หลอ่ กจิการตดัและแปรรปู
โลหะแผน่ เป็นตน้ 

3) หมวดอุตสาหกรรมเบา เชน่ กจิการผลติผลติภณัฑส์ิง่ทอหรอืชิน้สว่น กจิการผลติเวชภณัฑ์
หรอือุปกรณ์ทางการแพทย ์ กจิการผลติเครือ่งเรอืนหรอืชิน้สว่น กจิการผลติเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์
และ อืน่ๆ 

4) หมวดผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง่ เชน่ กจิการผลติเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ที่
ใชใ้นภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม กจิการผลติผลติภณัฑโ์ลหะรวมทัง้ชิน้สว่นโลหะ 
กจิการผลติรถไฟหรอืรถไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ กจิการผลติชิน้สว่นยานพาหนะ กจิการประกอบ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ กจิการผลติรถยนต ์ กจิการผลติเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์หยดั
พลงังานหรอือุปกรณ์ซึง่ใชพ้ลงังานทดแทน กจิการผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิ กจิการผลติเครือ่งยนต ์
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาต ิ กจิการผลติรถยนตป์ระหยดัพลงังานและ
ชิน้สว่นอุปกรณ์สาํหรบัรถยนตป์ระหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

5) หมวดอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เชน่ กจิการผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสาํหรบั
งานอุตสาหกรรม กจิการผลติชิน้สว่นหรอือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กจิการผลติเซลล์
แสงอาทติย ์เป็นตน้ 

6) หมวดเคมภีณัฑ ์ กระดาษ และพลาสตกิ เชน่ กจิการผลติก๊าซทีม่คีวามบรสิทุธิส์งู หรอื ก๊าซ
ผสม กจิการผลติเคมภีณัฑพ์ืน้ฐานเฉพาะ กจิการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิหรอืเคลอืบดว้ย
พลาสตกิ ฯลฯ 

7) หมวดกจิการบรกิารและสาธารณูปโภค เชน่ กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืไอน้ํา กจิการทีนํ่า
วสัดุทีไ่มต่อ้งการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่ กจิการบรกิารดา้นจดัการพลงังาน (Energy Service 
Company, ESCO) กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ กจิการบรกิารบาํบดัน้ําเสยี กาํจดัหรอืขนถ่าย
ขยะกากอุตสาหกรรมหรอืสารเคมทีีเ่ป็นพษิ เป็นตน้ 

อยา่งไรกด็ใีนปจัจุบนั คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพเิศษแก่การลงทุนใน
กจิการต่อไปน้ี 

 กจิการเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตรตามทีก่าํหนดไวใ้นหมวด 1 ของบญัชทีา้ย
ประกาศน้ี  

 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก ่กจิการ
วจิยัและพฒันา กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์กจิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 กจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบรกิารพืน้ฐาน ไดแ้ก ่สาธารณูปโภคและบรกิาร
พืน้ฐาน การขนสง่มวลชนและสนิคา้ขนาดใหญ่ 
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 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั และรกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ กจิการนิคมอุตสาหกรรมเพือ่
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กจิการบรกิารบาํบดัน้ําเสยี กาํจดัหรอืขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรม หรอื
สารเคมทีีเ่ป็นพษิ 

 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ การผลติชิน้สว่นเหลก็หลอ่เฉพาะทีใ่ชเ้ตาหลอมแบบ Induction 
Furnace การผลติชิน้สว่นเหลก็ทุบ การผลติเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ประเภทแมพ่มิพแ์ละ
ชิน้สว่น อุปกรณ์จบัยดึ เครือ่งจกัรอุตสาหกรรม การผลติชิน้สว่นผงโลหะอดัขึน้รปู การผลติและ
ซ่อมอากาศยานรวมทัง้ชิน้สว่นอากาศยาน การผลติชิน้สว่นยานพาหนะ การผลติสารหรอืแผน่
สาํหรบัไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์การผลติซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ 

• หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกโครงการให้ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

หากพิจารณาตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนมอีํานาจในการกําหนดประเภทและขนาดของกจิการทีจ่ะใหก้ารส่งเสรมิ
การลงทุน โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขในการใหก้ารส่งเสรมิการลงทุน ตลอดจนแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิ
เงื่อนไขในเวลาใดกไ็ดข้ึน้อยู่กบัว่ากจิการนัน้หมดความจําเป็นทีจ่ะตอ้งใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนต่อไปแลว้
หรอืไม ่อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการจะใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนเฉพาะแก่กจิการทีส่าํคญัและเป็นประโยชน์แก่
เศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ ซึ่งรวมถงึกจิการผลติเพื่อส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ 
กจิการทีใ่ชทุ้น แรงงานหรอืบรกิารในอตัราสงู หรอืกจิการทีใ่ชผ้ลติผลการเกษตร หรอืทรพัยากรธรรมชาติ
เป็นวตัถุดิบ อันเป็นกิจการที่ยงัไม่มีในประเทศ หรือเกิดขึ้นในประเทศแล้วแต่ยงัมีไม่เพียงพอ หรือ
กระบวนการผลติยงัไมท่นัสมยั จงึจาํเป็นตอ้งเรง่กระตุน้และผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา 

ประเด็นคําถาม คือ โครงการที่จะได้รบัการส่งเสริมต้องมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยนีัน้พจิารณาไดอ้ย่างไร กรอบเบื้องต้นที่คณะกรรมการฯ ใชพ้จิารณาไดแ้ก่ (ก) การพจิารณา
โครงสร้างตลาดภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง จํานวนผู้ผลิตและกําลงัผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศเทยีบกบัประมาณการความตอ้งการและขนาดกําลงัการผลติทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิขึน้ (ข) โอกาสของ
กจิการทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการขยายตลาดใหแ้ก่ผลติภณัฑห์รอืผลติผลทีผ่ลติไดใ้นประเทศ และกระตุน้ใหม้กีาร
ขยายการผลติต่อไป (ค) ปรมิาณและอตัราการใช้ทรพัยากรทุน วตัถุดบิ วสัดุจําเป็น และแรงงาน หรอื
บรกิารอยา่งอื่นทีม่ใีนประเทศ (ง) ปรมิาณเงนิตราต่างประเทศทีจ่ะประหยดัไดแ้ละทีจ่ะสามารถงึดงึเงนิทุน
จากต่างประเทศเขา้มา (จ) กรรมวธิกีารผลติจะตอ้งมคีวามเหมาะสม นอกจากนัน้ คณะกรรมการฯ ยงัอาจ
พจิารณาปจัจยัดา้นอื่นประกอบเมือ่เหน็สมควรและจําเป็นในการพจิารณาคดัเลอืกโครงการ โดยรวมแมว้่า
กจิการบางประเภทอาจยงัไม่ถูกบรรจุไวใ้นรายการที ่BOI ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนในปจัจุบนั แต่มไิด้
หมายความวา่จะไมเ่ปิดโอกาสใหก้จิการดงักลา่วไดร้บัการสง่เสรมิ ทัง้น้ีคงตอ้งขึน้อยูก่บันโยบายการพฒันา
ของรฐับาลว่าให้ความสําคญักบักิจการประเภทนัน้มากน้อยเพยีงไรที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 
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นอกเหนือจากประเดน็ขา้งตน้ทีต่้องพจิารณาแลว้ คณะกรรมการฯ ไดก้ําหนดแนวทางพจิารณา
หลกัดงัน้ี คอื 

1) โครงการทีม่เีงนิลงทุนไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) จะใช้
หลกัเกณฑพ์จิารณาอนุมตัโิครงการ 

 โครงการตอ้งสรา้งมลูคา่เพิม่ไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของรายได ้ ยกเวน้การผลติ
ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละชิน้สว่น กจิการเกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 
และโครงการทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบเป็นกรณพีเิศษ 

 เพือ่ลดความเสีย่งของการประกอบการในการก่อหน้ีมากเกนิไป โครงการตอ้งมอีตัราสว่น
หน้ีสนิต่อทนุจดทะเบยีน (leverage) ไมเ่กนิ 3 ต่อ 1 สาํหรบัโครงการรเิริม่ สว่นโครงการ
ขยายจะพจิารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 

 โครงการตอ้งใชก้รรมวธิกีารผลติทีท่นัสมยัและใชเ้ครือ่งจกัรใหม ่ ในกรณทีีใ่ชเ้ครือ่งจกัร
เก่าจะตอ้งใหส้ถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดร้บัรองประสทิธภิาพ และคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ
เป็นกรณพีเิศษ 

 เพือ่ลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม โครงการตอ้งมรีะบบป้องกนัสภาพแวดลอ้มเป็น
พษิทีเ่พยีงพอ โครงการทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม คณะกรรมการ
จะพจิารณาเป็นพเิศษในเรือ่งสถานทีต่ัง้และวธิกีารจดัการมลพษิ 

2) โครงการทีม่เีงนิลงทุนเกนิกวา่ 500 ลา้นบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) จะใช้
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 1 และจะตอ้งแนบรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (feasibility 
study) ตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

3) โครงการลงทุนทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิจะไมไ่ดร้บัพจิารณาการสง่เสรมิการลงทน แต่หากพน้สภาพ
หรอืมกีารแปรสภาพรฐัวสิาหกจิแลว้ยอ่มสามารถยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนได ้

4) โครงการทีเ่อกชนไดร้บัสมัปทานนัน้ หน่วยงานรฐัเจา้ของโครงการทีต่อ้งการใหเ้อกชนคูส่ญัญา
สมัปทานไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ของการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI จะตอ้งเสนอโครงการให้
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนพจิารณาตัง้แต่เริม่ตน้โครงการก่อนออกประกาศเชญิชวน
เอกชนเขา้รว่มประมลู และในขัน้การประมลูจะตอ้งมกีารประกาศระบุโดยชดัเจนวา่ เอกชนจะ
ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ใดบา้งในหลกัการ คณะกรรมการจะไมใ่หก้ารสง่เสรมิกรณเีอกชนตอ้ง
จา่ยผลตอบแทนใหแ้กร่ฐัในการรบัสมัปทาน เวน้แต่เป็นผลตอบแทนทีส่มเหตุสมผลกบัการ
ลงทุนทีร่ฐัใชไ้ปในโครงการนัน้ 

5) โครงการของรฐัทีใ่หเ้อกชนลงทุนและเป็นเจา้ของ (Build Own Operate) รวมทัง้ใหเ้อกชนเช่า
หรอืบรหิารโดยจา่ยผลตอบแทนใหร้ฐัในลกัษณะคา่เชา่ คณะกรรมการจะพจิารณาใหก้ารสง่เสรมิ
ตามหลกัเกณฑป์กต ิ
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• สิทธิและประโยชน์พืน้ฐานท่ีได้รบั 

การสง่เสรมิการลงทุนของ BOI ในโครงการทีน่่าจะสามารถพฒันาสูก่ลไกการพฒันาทีส่ะอาดแบ่ง
ออกได ้2 ลกัษณะ คอื โครงการดา้นการประหยดัพลงังาน และ โครงการดา้นการผลติพลงังานทดแทน 
โดยมสีทิธปิระโยชน์พืน้ฐานดงัน้ี 

1. สิทธิประโยชน์พืน้ฐานท่ีได้รบั 

1) การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัร โดยทีไ่ม่ครอบคลุมถงึเครื่องจกัรทีส่ามารถ
ผลติไดใ้นประเทศและมคีุณภาพใกลเ้คยีงกนักบัชนิดทีจ่ะนําเขา้จากต่างประเทศ 

2) การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ ทัง้น้ีรายได้ที่ต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธใิห้รวมถึงรายได้จากการจําหน่าย 
ผลพลอยไดห้รอืสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปู 

3) กรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ผูท้ีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิสามารถนําผลขาดทุนประจําปีที่เกดิขึ้นนัน้ไปหกัออกจากกําไรสุทธทิี่เกดิขึ้น
ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลภายในเวลาไม่เกนิ 5 ปี ทัง้น้ี หาก
บรษิทัประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนและมโีครงการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุน
ในกจิการแต่ละประเภทมากกว่าหน่ึงโครงการ ใหนํ้ารายไดแ้ละรายจ่ายของโครงการนัน้ 
ทุกโครงการในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนัมาคํานวณเพื่อใหไ้ดย้อดกําไรสุทธหิรอืขาดทุน
สุทธขิองกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ฉะนัน้หากปรากฏว่ามผีลขาดทุนสุทธเิกดิขึน้
ยอ่มถอืวา่เป็นผลขาดทุนประจาํปีของกจิการ 

4) เงนิปนัผลจากกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนซึ่งได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล  
จะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมในการคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดด้ว้ยเชน่กนั 

5) การลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนลงกึ่งหน่ึงของอตัรา
ปกตโิดยมรีะยะเวลา 5 ปีนับจากวนัทีก่ําหนดระยะเวลาสง่เสรมิการลงทุนสิน้สุดลง ในกรณี
ที่บรษิทัมกีจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนที่ได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและ
กจิการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนซึง่ไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล บรษิทัมสีทิธิ
นําผลขาดทุนประจําปีจากกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทัง้จํานวนไปหกัออกจาก
กําไรสุทธขิองกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนทีไ่ดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใน
อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกตกิ่อน อยา่งไรกต็าม หากยงัมผีลขาดทุนประจาํปีของกจิการ
ที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนที่นํามาหกัเหลอือยู่อกี บรษิัทจงึมสีทิธนํิาผลขาดทุนนัน้ไป 
หกัออกจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเสยีภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลในอตัราปกตไิด ้(คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัยภาษอีากรที ่38/2552 เรื่อง
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลกรณีการนําผลขาดทุนของกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนไปหกั
ออกจากกาํไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

6) การหกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา จาํนวน 2 เทา่ของจาํนวนเงนิทีก่จิการไดเ้สยีไป
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบกจิการ เพือ่ประโยชน์ในการคาํนวณภาษ ี
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2.  สิทธิประโยชน์พิเศษเพ่ือส่งเสริมการส่งออก 

1) การยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัวตัถุดบิและวสัดุจําเป็นทีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ เพื่อใช้
ผลติ ผสม ประกอบผลติภณัฑ ์หรอืผลติผลเฉพาะทีใ่ชใ้นการสง่ออก 

2) การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนํ่าเขา้มาเพือ่สง่กลบัออกไป 

3) การยกเวน้อากรขาออกสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืผลผลติ 

4) การหกัเงนิไดพ้งึประเมนิในการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นจาํนวนเท่ากบั 5% ของรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนจากการสง่ออก 

3. โครงการด้านพลงังานท่ี BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนและน่าจะสามารถพฒันาสู่
กลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

1) โครงการดา้นการประหยดัพลงังาน ประกอบดว้ยกจิการต่อไปน้ี 

-  กจิการผลติเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ประหยดัพลงังานหรอือุปกรณ์ซึง่ใชพ้ลงังานทดแทน 

-  กจิการผลติเซลลแ์สงอาทติย ์

-  กจิการบรกิารดา้นจดัการพลงังาน (Energy Service Company, ESCO)  

- กจิการผลติเครือ่งยนต ์เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาต ิ

- กจิการประกอบรถทีใ่ชก๊้าซธรรมชาต ิ

- กจิการสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตสิาํหรบัยานพาหนะ 

2) โครงการดา้นการผลติพลงังานทดแทน ประกอบดว้ยกจิการต่อไปน้ี 

-  กจิการผลติแอลกอฮอลห์รอืเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร รวมทัง้เศษหรอืขยะหรอื 
ของเสยี 

-  กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืไอน้ํา เฉพาะกรณทีีใ่ชพ้ลงังานทดแทน เชน่ พลงังานจาก
วสัดุทางการเกษตร ก๊าซชวีภาพ และพลงังานลม  

- กจิการผลติเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell) 

3) โครงการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยครอบคลุมผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโรงกลัน่ โรง
แยกก๊าซธรรมชาต ิโรงไฟฟ้า เคมแีละปิโตรเคม ีแรแ่ละโลหะพืน้ฐาน  

4) โครงการส่งเสรมิกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู กจิการผลติวสัดุและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ยกจิการต่อไปน้ี 

-  กจิการผลติผลติภณัฑ ์Advanced Ceramics 

-  กจิการผลติเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco-Friendly Chemicals) 
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- กจิการผลติผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม จาํพวก บรรจุภณัฑ ์และ ผลติภณัฑจ์าก
พลาสตกิหรอืโพลเิมอร ์

4. สิทธิประโยชน์เฉพาะท่ีจะได้รบั 

1) การไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร 

2) การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไมก่าํหนดสดัสว่นการไดร้บัยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

3) การได้รบัลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ได้รบัจากการลงทุนในอตัรา 
รอ้ยละ 50 ของอตัราปกตโิดยมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นับแต่วนัทีก่ําหนดระยะเวลาสง่เสรมิ
สิน้สดุลง 

4) การหกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปาเป็นจาํนวน 2 เทา่ของจาํนวนเงนิทีไ่ดผู้ไ้ดร้บัการ
สง่เสรมิตอ้งเสยีเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเพือ่ประโยชน์ใน
การคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากกจิการ
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

5) การใหห้กัเงนิคา่ตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกจากกาํไรสทุธไิมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของ
เงนิลงทนุในกจิการ โดยจะเลอืกหกัจากกาํไรสทุธขิองปีใดปีหน่ึง หรอืหลายปีกไ็ดภ้ายใน 
10 ปี นบัตัง้แต่วนัทีม่รีายไดจ้ากกจิการ 

การจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ขา้งตน้ ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คาํขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2552  

• แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในโครงการท่ีสามารถพฒันาสู่กลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

หากพจิารณาประเภทกจิการทีส่ง่เสรมิการลงทุนโดย BOI ในปจัจุบนัพบวา่ คณะกรรมการฯ  
ยงัไมม่กีารใหก้ารสง่เสรมิโดยตรงแกโ่ครงการทีส่ามารถพฒันาสูก่ลไกการพฒันาทีส่ะอาดหรอืโครงการสี
เขยีว จะมกีเ็ป็นเพยีงแต่โครงการทีเ่ขา้ขา่ยสามารถพฒันาขึน้เพือ่ชว่ยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได ้ฉะนัน้ 
สทิธแิละประโยชน์ที ่ BOI ปจัจุบนัสามารถใหแ้กผู่ป้ระกอบการเอกชนไดจ้งึครอบคลุมเฉพาะสทิธแิละ
ประโยชน์จากการลงทุนพฒันาโครงการ โดยไมค่รอบคลมุถงึรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการขายปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกทีล่ดได ้(CERs)  

ฉะนัน้ หากภาครฐัมุง่หวงัทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนพฒันาโครงการสเีขยีวเพิม่ขึน้และสรา้ง
รายไดเ้ขา้ประเทศแมว้า่จะตอ้งสญูเสยีรายไดจ้ากการเกบ็ภาษทีีน้่อยลงไป เพราะยงัไมแ่น่วา่ในอนาคต
ประเทศไทยจะเขา้ขา่ยเป็นหน่ึงในประเทศทีต่อ้งผกูมดัเพือ่ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกหรอืไม ่ รฐับาล 
อาจใหก้ารสนบัสนุนโครงการลงทุนผา่น BOI ซึง่คงจาํเป็นตอ้งปรบัแกห้รอืกาํหนดประเภท ขนาด และ
เงือ่นไขของกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุนขึน้ใหมเ่พือ่ใหส้อดรบักบัการพฒันาสูก่ลไกการพฒันาที่
สะอาด 
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อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลไกการพฒันาทีส่ะอาดสามารถเกดิขึน้ในโครงการหลากหลายประเภท 
เช่น โครงการดา้นการผลติพลงังานทดแทน การผลติ การขนส่ง การปลูกปา่ การใชว้สัดุหรอืของเหลอืใช้
จากภาคเกษตร ฯลฯ ซึ่งสามารถจดัไวใ้นหมวดหมูต่่างๆ ไดต้ามลกัษณะหรอืประเภทโครงการ ฉะนัน้เพื่อ
ลดความซํ้าซ้อนหรอืความยุ่งในการจดัการหมวดหมู่และสทิธปิระโยชน์ จงึอาจเลอืกแนวทางการแก้ไข
เงื่อนไขเพิม่เตมิในกจิการประเภททีเ่ขา้ขา่ยและสามารถพฒันาสูก่ลไกการพฒันาทีส่ะอาดได ้เช่น กําหนด
เงื่อนไขเพิม่เตมิไวใ้นกรณีทีผู่ป้ระกอบการเอกชนทีพ่ฒันาโครงการทีเ่ขา้ขา่ยและสามารถไดร้บัการรบัรอง 
(Letter of Approval) ใหส้ามารถขาย CERs ไดภ้ายในช่วงเวลาทีโ่ครงการพฒันานัน้ไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุนอยู่ จะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิจากการยกเวน้ภาษีหรอืลดภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลลงสําหรบั
รายไดห้รอืกาํไรสทุธจิากการขาย CERs เป็นตน้ 

2.3  กองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (Energy Conservation Fund) 

เป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพือ่ใช้
เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิอุดหนุนแก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสาํหรบัการลงทนุและ
การดาํเนินงานในโครงการทางดา้นการอนุรกัษ์พลงังานหรอืโครงการทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้มจากการอนุรกัษ์พลงังาน โครงการคน้ควา้วจิยัและศกึษาเกีย่วกบัการพฒันา สง่เสรมิ และ
อนุรกัษ์พลงังาน รวมถงึป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งโครงการทีไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก
กองทุนฯ เชน่  

 การใชเ้งนิกองทุนไปเพือ่พฒันางานวจิยัเทคโนโลยตีลอดจนการใหส้นิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการ
ในโครงการอนุรกัษ์พลงังานต่างๆ โดยเมือ่กลางปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการกองทุนเพือ่
สง่เสรมิและอนุรกัษ์พลงังานไดอ้นุมตัเิงนิประมาณ 2,000 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
รถโดยสารกูย้มืในอตัราดอกเบีย้ตํ่ารอ้ยละ 0.5 ต่อปี เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดดัแปลง
เครือ่งยนตเ์ดมิใหส้ามารถใชก๊้าซธรรมชาตสิาํหรบัรถยนต ์(NGV) ได ้ 

 โครงการส่งเสรมิการลงทุนด้านอนุรกัษ์พลงังานสําหรบัโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
(นํารอ่ง) โดยใหเ้งนิอุดหนุนการลงทุนแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในแต่ละมาตรการ
มาตรฐาน (standard measures) คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของค่าใชจ้่ายในการลงทุนจรงิ แต่ตอ้ง
ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของราคามาตรฐานที่กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
(พพ.) กําหนดและมรีะยะเวลาคนืทุนไม่เกนิ 7 ปี ทัง้น้ี วงเงนิทีแ่ต่ละรายไดร้บัจะไม่เกนิ 2 
ลา้นบาท จาํนวน 130 ลา้นบาท 

 โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) ทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีนและนําสิง่ทีม่อียูใ่น
ประเทศมาใชอ้ย่างคุม้ค่าและเสรมิความมัน่คงใหแ้ก่ระบบจําหน่ายไฟฟ้า โดยกองทุนฯ ออก
มาตรการรบัซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff) โดยจ่ายสว่นเพิม่ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ทัง้น้ี ส่วนเพิม่ราคาจะแตกต่างกนัไปตามประเภทพลงังาน
ทีนํ่ามาใชผ้ลติไฟฟ้า เช่น ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2550 ทางการกําหนดใหจ้่ายสว่นเพิม่ราคา
รบัซื้อไฟฟ้า 30 สตางค์ต่อหน่วย แก่ผูป้ระกอบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลและ
พลงังานชวีภาพ พลงัน้ําขนาดเลก็ตํ่ากวา่ 50 กโิลวตัตไ์ดร้บัสว่นเพิม่ 80 สตางคต่์อหน่วย 
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 โครงการเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงนิจํานวน 11 แห่ง รวม
จาํนวน 2,000 ลา้นบาท เพื่อนําไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่โรงงาน อาคาร และบรษิทั
จดัการพลงังาน (Energy Service Company, ESCO) ในการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้
พลงังานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนโดยคดิอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในอตัราทีต่ํ่า ทัง้น้ี 
สถาบนัการเงนิทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายดอกเบี้ยคนืกองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 0.5 ของ
เงนิกองทุนฯ ทีส่ถาบนัการเงนินําไปปล่อยกูใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ซึ่งโดย
หลกัการแลว้มกีารกําหนดเงือ่นไขวงเงนิกูไ้มเ่กนิ 50 ลา้นบาทต่อโครงการ อายุเงนิกูไ้มเ่กนิ 
7 ปี อตัราดอกเบีย้เงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 4 ต่อปี ตวัอย่างโครงการทีไ่ดร้บัการสนับสนุน เช่น 
โครงการเปลีย่นเครื่องจกัรประสทิธภิาพสูง การใชพ้ลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้า ระบบ
ปรบัอากาศ การเปลีย่นชนิดเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 

 โครงการสทิธปิระโยชน์ทางภาษโีดยจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยที่ตัง้อยู่บนหลักการของการให้สิทธิ
ประโยชน์ดา้นภาษตีามผลของการประหยดัพลงังาน (performance-based incentives) โดย
ทีผ่่านมาโครงการดงักล่าวสิน้สุดระยะที ่2 การจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามาตรการภาษีน้ี
ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นโครงการขอสทิธปิระโยชน์กบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังานก่อนดําเนินการลงทุน โดยทีต่อ้งการลงทุนในโครงการลดการใชพ้ลงังานเดมิหรอื
ทดแทนการนําเขา้น้ํามนัเชือ้เพลงิและพลงังานจากต่างประเทศ และเกดิผลประหยดัจากการ
ประเมนิไมต่ํ่ากวา่หน่ึงแสนบาทต่อมาตรการต่อปี  

 สทิธปิระโยชน์ทีผู่เ้ขา้ร่วมโครงการจดัการพลงังานจะไดร้บัคอื สทิธใินการนําเอาผลของ
การประหยดัพลงังานมาใชห้กัเป็นค่าใชจ้่ายไดเ้ตม็จาํนวนเพือ่ลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
วงเงนิสนับสนุนสงูสุดทีผู่ป้ระกอบการแต่ละรายไดร้บัจะไมเ่กนิ 2 ลา้นบาทต่อนิตบิุคคล โดย
เงนิสนับสนุนสามารถคํานวณได้จากผลคูณของผลประหยดัที่วดัได้จรงิในรอบปีบญัชภีาษี
และอตัราการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ทัง้น้ี สทิธปิระโยชน์ดงักลา่วเกดิขึน้ในลกัษณะของการ
ขอคนืภาษ ีโดยทีผู่ป้ระกอบการชาํระภาษเีงนิไดป้ระจําปีใหแ้ก่กรมสรรพากรก่อน หลงัจากนัน้
จึงนําหลักฐานการชําระภาษีจากกรมสรรพากรพร้อมเอกสารอนุมัติโครงการจาก
คณะกรรมการกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน มาขอรบัเงนิภาษคีนืจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน แมว้่าโครงการดงักล่าวจะทําใหร้ฐับาลสูญเสยีรายไดจ้ากการ
เกบ็ภาษี แต่กช็่วยใหป้ระหยดัเงนิตราต่างประเทศจากการต้องนําเขา้พลงังานจํานวนมาก 
อย่างไรก็ด ีมาตรการสทิธปิระโยชน์น้ีได้ดําเนินการระยะที่ 2 โดยมรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน 2550 – มถุินายน 2552 
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 โครงการสนิเชือ่พลงังานครวัเรอืนวงเงนิ 1,000 ลา้นบาท เพือ่จดัสรรใหส้ถาบนัการเงนิปล่อย
กูใ้หแ้ก่ภาคประชาชนสาํหรบัการจดัซื้ออุปกรณ์ประหยดัพลงังานประสทิธภิาพสงูโดยไม่คดิ
อตัราดอกเบีย้ และมรีะยะเวลาชาํระคนืไมเ่กนิ 12 เดอืน 

สาํหรบัแหล่งเงนิทุนของกองทุนเพื่อการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานนัน้ กองทุนฯ ไดร้บัเงนิโอน
จากกองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ดว้ยการแกไ้ขและป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลนน้ํามนัเชือ้เพลงิ
การเรยีกเกบ็ภาษจีากการใชพ้ลงังานน้ํามนั เงนิอุดหนุนจากรฐับาล เงนิจากดอกผลและผลประโยชน์ทีเ่กดิ
จากการบรหิารกองทุน เป็นตน้  
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บทท่ี 5 
แนวทางการส่งเสริมและพฒันา 

โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

1. บทนํา 

ณ เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2552 มโีครงการ CDM ของประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนจากคณะ
กรรมการบรหิารกลไกการพฒันาทีส่ะอาด หรอื CDM Executive Board จาํนวน 18 โครงการ เมือ่เทยีบกบั
โครงการ CDM ของประเทศกําลงัพฒันาอื่นๆ เช่นจนี ซึ่งมจีํานวนโครงการ 579 โครงการ และอนิเดยี 
จํานวน 438 โครงการ เน่ืองจากการดําเนินโครงการ CDM มอุีปสรรคหลายประการในการดําเนินการ 
ไดแ้ก่ โครงการทีไ่ดร้บัการรบัรองส่วนใหญ่ยงัมขีนาดเลก็และมปีรมิาณ CERs น้อย การขาดบุคลากรที่
เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม โครงการมคีวามเสีย่งสงูในการผลติและซื้อขายคารบ์อนเครดติ การ
ลงทุนตอ้งใชเ้งนิจาํนวนมากและระยะเวลาทีไ่ดร้บัเงนิคนืค่อนขา้งนาน รวมถงึการทคี่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสงู
ในการดําเนินการและค่าลงทะเบยีนเพื่อให้ได้การรบัรอง ประกอบกบัการประสบปญัหาในการหาแหล่ง
เงนิทุนเพือ่ดาํเนินโครงการ ปญัหาดา้นมาตรการจงูใจของรฐัดา้นการเงนิและมาตรการภาษยีงัไมค่รอบคลุม
ถึงรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตทําให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีที่เกิดจากรายได้จากการขาย
คารบ์อนเครดติ ดงัเชน่การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 
ไม่สามารถนําเงนิรายไดจ้ากการขาย CERs ขอยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้เพราะ BOI พจิารณาว่า
รายไดจ้ากการขาย CERs เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัเน่ืองจากโครงการ CDM เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืประเทศ
กําลงัพฒันาไม่ใช่ผลติภณัฑแ์ละสามารถตคิวามว่าเป็น “ผลพลอยได”้ จากการผลติของโครงการทีไ่ดร้บั
อนุมตักิารส่งเสรมิ จงึทาํใหร้ายไดจ้ากการขาย CERs ไมส่ามารถขอรบัการยกเวน้การเสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลไดภ้ายใตก้รอบการสง่เสรมิการลงทุนของ BOI 

อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและขายคารบ์อนเครดติ (CERs)  แต่การ
ลงทุนโครงการ CDM ตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละเงนิลงทุนทีค่อ่นขา้งสงู ดงันัน้ภาครฐัจงึสามารถกาํหนดบทบาท
ในการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM ใหม้กีารดําเนินการมากขึน้ ดว้ยการพจิารณารูปแบบการให้
การสนบัสนุนใหเ้หมาะสม เชน่ การสง่เสรมิและสนบัสนุนดา้นการเงนิ หรอืมาตรการภาษใีนสว่นรายไดจ้าก
การขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้หรอื CERs เป็นตน้ 

2. ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการดาํเนินโครงการ CDM สาํหรบัประเทศไทย 

การทีป่ระเทศไทยเขา้รว่มในโครงการ CDM ในฐานะของประเทศในกลุม่ประเทศกําลงัพฒันา หรอื 
Non-Annex I ทาํใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์หลายประการ ไดแ้ก่ 

85 
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1) การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

ประเทศในกลุ่ม Annex I ทีม่พีนัธะผกูพนั และประเทศในกลุ่ม Non-Annex I ทีไ่มม่พีนัธะผกูพนัที่
ควรร่วมกนัในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพื่อชะลอปญัหาโลกรอ้นใหส้่งผลกระทบทางลบต่อการ
ดาํเนินชวีติของมนุษย ์การรว่มกนัลดก๊าซเรอืนกระจกน้ีไมว่า่ประเทศใดเป็นผูท้าํการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก ผลประโยชน์ทีพ่งึไดจ้ะตกกบัทุกประเทศ ถงึแมว้า่ประเทศต่างๆ อาจไดร้บัผลประโยชน์จากการลด
ก๊าซเรอืนกระจกเป็นระดบัทีแ่ตกต่างกนั ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ จากผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นในด้านการเพิ่มขึ้นของระดบัน้ําทะเลเพราะประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝ ัง่ที่มีชุมชนอาศยัอยู่
มากมาย การเพิม่ขึน้ของอุณหภมูทิีจ่ะมผีลกระทบต่อภาคการเกษตร และการเกดิโรคต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ถงึแมป้รมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศไทยจะสามารถลดลงไดม้สีดัสว่น
ทีไ่มส่งูเมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุ่ม Annex I แต่การแสดงออกซึง่เจตนาในการร่วมลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทัว่โลก ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการแสดงออกซึ่ง
เจตนารมณ์ของสงัคมไทยทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของนานาประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และที่
ผ่านมากจิกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศไทยไดด้ําเนินการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งดําเนิน
โดยหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน หรอืสถาบนัการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกลว้นเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการตอบรบัจากภาคสว่นต่างๆ ของสงัคมไทยเป็นอยา่งด ีจงึอาจกล่าว
ได้ว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนัน้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทย
โดยรวม 

2) การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกเป็นการสร้างรายได้ให้กบัสงัคมไทย 

หลกัการสาํคญัอยา่งหน่ึงของโครงการ CDM   2 ประการ คอื หน่ึงการเพิม่ประสทิธภิาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจก และสองการสร้างความเป็นธรรมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนของการสร้าง
ประสทิธภิาพในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกขึน้ โครงการ CDM ไดก้ําหนดใหป้ระเทศทีพ่ฒันาแลว้ใน
กลุ่ม Annex I ทีม่พีนัธะผกูพนัในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนัน้สามารถบรรลุตามพนัธะ
ผกูพนัไดด้ว้ยความร่วมมอืกบัประเทศทีก่ําลงัพฒันาหรอืประเทศในกลุ่ม Non-Annex I เน่ืองจากประเทศ
กําลงัพฒันาในกลุ่ม Non-Annex I มตีน้ทุนต่อหน่วยในการลดก๊าซเรอืนกระจกทีต่ํ่ากว่าเมื่อเทยีบกบั
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ดงันัน้ระบบการบรหิารจดัการเช่นน้ีถอืไดว้่าเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัการลด
ก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมของนานาประเทศเพราะสามารถลดต้นทุนรวมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกได ้ดงันัน้ ตน้ทุนทีป่ระหยดัได ้ (Cost Saving) จากการลดการปล่อยกาซเรอืนกระจกในประเทศใน
กลุ่ม Non-Annex I แทนประเทศในกลุ่ม Annex I  จงึเป็นทีม่าของรายไดท้ีจ่ะนํามาจ่ายใหก้บั
ผูป้ระกอบการในประเทศทีก่ําลงัพฒันาทัง้หลายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ CDM โดยผูป้ระกอบการในประเทศที่
พฒันาแลว้ในกลุ่ม Annex I เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย ดว้ยเหตุน้ีเองโครงการ CDM จงึเป็นกลไกในการ
สรา้งรายไดใ้นรปูเงนิตราต่างประเทศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการในประเทศทีก่ําลงัพฒันา เช่นในกรณีประเทศ
ไทยขณะน้ีมผีูป้ระกอบการทีส่ามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่จาํนวนคารบ์อนเครดติทีผ่ลติไดน้ี้คดิ
เป็นมลูค่าประมาณ 4,000 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2552: องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก) 
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3) ประโยชน์ด้านอืน่ๆ จากการดาํเนินโครงการ CDM 

นอกจากการดาํเนินโครงการ CDM จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแลว้ การดาํเนินการของ
ผูป้ระกอบการโครงการ CDM ยงัสรา้งประโยชน์อกีหลายประการใหก้บัสงัคมไทย ไดแ้ก่ (1) กรณีที่
ผูป้ระกอบการดําเนินธุรกจิผลติพลงังานทดแทน การดําเนินโครงการ CDM น้ีจงึจะช่วยลดการนําเขา้
เชื้อเพลงิฟอสซลิเพราะมกีารใชพ้ลงังานทดแทนมากขึน้ (2) เพิม่การใชว้สัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตรเพื่อ
เป็นเชื้อเพลงิวตัถุดบิในประเทศ (3) การประกอบกจิการ CDM ในภูมภิาคสามารถลดการพึง่พา
กระแสไฟฟ้าจากสว่นกลาง (Grid) และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายไฟฟ้าสว่นเกนิ (4) การดาํเนินโครงการ 
CDM บางประเภทสามารถช่วยแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่เน่ืองจากเป็นการใชป้ระโยชน์จากของเสยี
และช่วยลดมลพษิทุกดา้นของโครงการ (5) เพิม่การลงทุนจากต่างประเทศในการพฒันาโครงการ และ (6) 
ก่อใหเ้กดิโครงการพฒันาทีเ่ขา้ขา่ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศมากขึน้ เพราะโครงการ CDM มเีงือ่นไข
ทีต่อ้งเป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืตามนโยบายของประเทศเจา้บา้น   

ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้า่โครงการ CDM เป็นโครงการทีส่รา้งประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ทางตรงในรปูของ
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืการสรา้งมูลค่าทางธุรกจิต่อผูป้ระกอบการเจา้ของโครงการ CDM 
และทางอ้อมในรูปของการเป็นสงัคมทีม่กีระบวนการผลติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มที่กล่าวขา้งตน้ ดงันัน้ 
เมือ่โครงการ CDM เป็นกจิกรรมทีใ่หป้ระโยชน์ทางออ้มต่อสงัคม (Positive Externalities) จงึสมควรทีร่ฐัจะ
ส่งเสริมด้วยการดําเนินมาตรการทางการเงนิหรือทางการคลงัที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้เกิดการพฒันา
โครงการ CDM ในระดบัทีม่ากขึน้ 

3. หลกัการการส่งเสริมโครงการ CDM ของประเทศไทย 

การสง่เสรมิการดําเนินกจิกรรมทีจ่ะนําไปสูก่ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสามารถกระทําไดใ้น
สองรปูแบบ ไดแ้ก่ 

• มาตรการในรปูแบบของ Polluter-Pays Principle หมายถงึกจิกรรมใดทีนํ่าไปสูก่ารปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก รฐับาลสามารถใชม้าตรการทางการคลงั เพือ่สง่สญัญาณทางราคาใหผู้ท้ี่
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทําการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหน้้อยลง เช่น การเกบ็ภาษน้ํีามนั
เบนซนิหรอื Carbon Tax ในรูปแบบต่างๆ หลกัการของภาษมีลพษิเช่นน้ี คอืมลพษิ
ดงักล่าวเป็นต้นทุนทางสงัคมที่ยงัมไิด้ถูกผนวกเขา้มาในราคาสนิค้า (เช่น ราคาน้ํามนั 
เบนซิน) ดงันัน้การเก็บภาษีน้ํามนัเบนซินให้สะท้อนต้นทุนทางสงัคม (เช่นปญัหา 
โลกรอ้น) จงึเป็นมาตรการหน่ึงทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนลดการใชน้ํ้ามนัเบนซนิและ
หนัไปใชพ้ลงังานทดแทนมากยิง่ขึน้ 
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• มาตรการในรปูแบบของ Beneficiary-Pays Principle หมายถงึกจิกรรมใดทีนํ่าไปสูก่าร
สรา้งประโยชน์ต่อสงัคมในลกัษณะที่ประโยชน์หรอืคุณค่าต่อสงัคมโดยรวมนัน้มากกว่า
มลูค่าทางธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการไดร้บั ดงันัน้เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ
หนัมาดาํเนินธุรกจิประเภทน้ีมากยิง่ขึน้ รฐับาลสามารถใชม้าตรการทางการคลงัในรปูการ
ใหเ้งนิสนุบสนุน (Subsidy) ในรปูแบบต่างๆ เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น
เขา้มาดาํเนินกจิการเหล่าน้ีมากยิง่ขึน้ มาตรการทางการคลงัเพื่อสนับสนุนอาจกระทําได้
ดว้ย การยกเวน้ภาษใีนรปูแบบต่างๆ หรอืมาตรการทางการเงนิ เช่นการอนุมตัสินิเชื่อใน
อตัราดอกเบีย้ตํ่า เป็นตน้ 

ในกรณีผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ CDM นัน้ ถอืไดว้า่โครงการ CDM เป็นกจิกรรมทีส่รา้ง
รายไดเ้ขา้ประเทศในรูปของเงนิตราต่างประเทศจากการขาย CERs ในตลาดโลกซึ่งเป็นมูลค่ารายรบัที่
กําหนดโดยกลไกตลาด แต่หากรฐับาลพจิารณาแลว้พบวา่การเขา้ร่วมโครงการ CDM และการขาย CERs
นัน้ ใหป้ระโยชน์ต่อสงัคมทีว่ดัเป็นมลูค่าไดม้ากกว่ารายรบัจากการขาย CERs รฐับาลจงึสามารถใหก้าร
สนับสนุนผู้ประกอบการเพิม่เติม เช่น ให้ส่วนลดทางภาษีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รบั
ผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัคุณประโยชน์ทีธุ่รกจินัน้มต่ีอสงัคม 

รายรบัจากการขาย CERs ของโครงการ CDM นอกจากเป็นโครงการทีส่รา้งรายไดท้างธุรกจิ
ทัว่ไปจากการขาย CERs แลว้ (รายรบัจากการขาย CERs สะทอ้นมลูค่าทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้ในกลุ่ม 
Annex I ใหค้วามสาํคญัในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก) ยงัตอ้งพจิารณาว่าประเทศไทย
เล็งเห็นประโยชน์ทางสงัคมจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากน้อยเพยีงใด ซึ่งหากสงัคมไทย
พจิารณาว่าการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นกิจกรรมที่มเิพยีงให้ประโยชนน์แก่ประเทศที่พฒันา
แล้วแต่ยงัให้ประโยชน์ทางสิง่แวดล้อมและประโยชน์เชงิสงัคมกบัประเทศไทยด้วย รฐับาลสามารถใช้
เหตุผลน้ีในการใชม้าตรการทางการคลงัดว้ยการลดหยอ่นภาษไีดเ้ชน่กนั 

นอกจากนัน้ หากพจิารณาแนวทางดาํเนินมาตราการทางการคลงัของประเทศไทยดา้นสิง่แวดลอ้ม
หรอืดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี พบว่าประเทศไทยไดใ้ชม้าตรการทางการคลงัแบบใหก้ารสนับสนุนใน
รปูแบบของเงนิชว่ยเหลอืโดยการลดหยอ่นภาษใีหก้บัผูป้ระกอบการมาโดยตลอด ไดแ้ก่ การลดหยอ่นภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาและนิตบิุคคลรอ้ยละ 25 ของคา่ใชจ้่ายในกรณีการซื้ออุปกรณ์ประหยดัพลงังานในสว่น
ทีไ่ม่เกนิ 50 ลา้นบาท และการยกเวน้ภาษขีองกรมศุลกากรในการนําเขา้เครื่องจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ที่
ประหยดัพลงังานหรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในกรอบของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในโครงการหลายประเภท ได้แก่ โครงการดา้นการประหยดั
พลงังาน โครงการดา้นการผลติพลงังานทดแทน โครงการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและโครงการสง่เสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยสีงู กจิการผลติวสัดุและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากนัน้ในส่วนของการ
ผลติไฟฟ้า หน่วยงานภาครฐั เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย มกีารรบัซื้อไฟฟ้าที่ผลติจาก
พลงังานทดแทนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในราคาทีสู่งกว่าราคาพลงังานปกต ิโดยเงนิทีนํ่ามาใชใ้นการรบั
ซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานทดแทนหรอืทีเ่รยีกว่า Feed-in Tariff น้ี มลีกัษณะเป็นเงนิช่วยเหลอื
เชน่เดยีวกนั 
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ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยไดนํ้าหลกัการของ Beneficiary-Pays Principle มาใชใ้นการ
สนับสนุนกจิกรรมด้านการอนุรกัษ์พลงังานและกจิกรรมเพื่อสิง่แวดลอ้มมาใชโ้ดยปกต ิดงันัน้หากจะนํา
หลกัการเดยีวกนัน้ีมาประยุกตใ์ชก้บัการสง่เสรมิโครงการ CDM ดว้ยการขอยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลถอื
เป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการทางการคลงัของประเทศไทยโดยรวม 

4. มาตรการในการส่งเสริมและพฒันาโครงการ CDM ในประเทศไทย 

4.1 การดาํเนินมาตรการทางการคลงั 

มาตรการทางการคลงัหลายมาตรการสามารถนํามาประยุกต์ใชเ้พื่อสง่เสรมิโครงการ CDM ใน
ประเทศไทย แต่มาตราการหน่ึงทีม่กีารประยุกต์ใชใ้นหลายๆ ประเทศตามทีไ่ดก้ล่าวในบทที ่3 คอืการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลใหก้บัผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการขาย CERs เน่ืองจากมาตรการยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะของการใหค้วามช่วยเหลอื (Subsidy) ทีนํ่าไปสู่การ
สญูเสยีงรายไดภ้าษทีีค่วรจะไดซ้ึง่จะเป็นสว่นหน่ึงของงบประมาณแผน่ดนิ ถงึแมม้าตราการการยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดงบประมาณรายจ่ายของรฐับาลกต็าม แต่การยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิุคคลใหก้บัผูป้ระกอบการจะทาํใหร้ฐัมรีายรบัเขา้คลงัน้อยลง ซึง่สามารถกล่าวไดว้า่มาตรการเช่นน้ีมี
นัยเทยีบเท่ากบัเป็นการใชจ้่ายของรฐัเช่นกนั และดว้ยเหตุน้ีการนํามาตรการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคคล
มาประยุกต์ใชส้าํหรบัการสง่เสรมิโครงการ CDM จงึควรดาํเนินการไปตามกรอบหลกัการทางการคลงัทีด่ี
เพือ่ใหเ้กดิวนิยัทางการคลงัสาํหรบัประเทศโดยรวมดว้ย 

การดําเนินมาตรการด้านการกําหนดมาตรการทางการคลงัสําหรบักลไกการพฒันาที่สะอาด 
ภาครฐัควรมหีลกัการในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สบืเน่ืองจากการทีป่ระเทศไทยไดร้่วมลงนามในอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ และพธิสีารเกยีวโต จงึสามารถกล่าวไดว้่าประเทศไทยมเีจตนาในการใหก้าร
สนับสนุนการร่วมแก้ปญัหาโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยมกีารดําเนินการเพื่อสนับสนุนทัง้กรณี
กจิกรรมทีเ่ป็นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะโลกรอ้น (Adaptation) หรอืการร่วมกบันานา
ประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรอืกกระจก (Mitigation) กอปรกบัการทีป่ระเทศไทยไดเ้คย
ดําเนินมาตรการในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาโดยตลอดด้วย
มาตรการทางการคลงั เช่น การลดภาษสีรรพสามติกบัสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืการ
ลดหย่อนภาษีสําหรับกิจกรรมที่ประหยัดพลังงานเป็นต้น ดังนั ้นการให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางการดาํเนินงานของรฐับาลไทยในอดตีดา้นการใชม้าตรการทางการคลงั
เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

2. ในส่วนของการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนัน้ 
การศกึษาน้ีเสนอใหภ้าครฐัใชม้าตรการการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัผูป้ระกอบการทีม่ ี
รายไดจ้ากกการขาย CERs ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการบรหิารโครงการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด (CDM EB) สาเหตุทีก่ารใหก้ารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในกรอบเวลาทีจ่าํกดั
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3. เน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีสะอาดเป็นวิวฒันาการที่เกี่ยวข้องกับพลวตัของการพฒันา
เทคโนโลยกีารผลติใหส้ะอาดและการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่หมายความวา่ เทคโนโลยี
ทีจ่ดัว่าเป็นเทคโนโลยทีีส่ะอาดในปจัจุบนั อาจเป็นเทคโนโลยธีรรมดาในอกี 3-5 ปีขา้งหน้า 
ดงันัน้ การลดยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพื่อส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการมรีายไดเ้พยีงพอต่อการ
ลงทุนอาจกระทําในกรอบเวลาทีจ่ํากดัเท่านัน้ ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึเสนอใหภ้าครฐัดําเนินการ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลผ่านขัน้ตอนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
เพราะเป็นลกัษณะการใหค้วามช่วยเหลื่อในกรอบเวลาทีจ่าํกดัอยูแ่ลว้ เช่น ใหส้ทิธกิารลดหยอ่น
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในช่วง 3 ปีแรก หรอื 5 ปีแรก ขึน้กบัการลงทุนนัน้ๆ มตีน้ทุนแรกเริม่มาก
น้อยเพยีงใด 

4. รฐับาลอาจกาํหนดวตัถุประสงคอ์ื่นๆ เพิม่เตมิควบคูไ่ปกบัวตัถุประสงคด์า้นการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก เช่น การยกเวน้ภาษใีนระดบัทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรม และ
ขนาดของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่ หรอืผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (SME) หรอืขึน้กบั
จงัหวดัทีต่ ัง้ของผูป้ระกอบการ  

5. สาํหรบัผูป้ระกอบการทีด่ําเนินโครงการ CDM แต่มไิดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนผ่านสาํนักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพราะมไิดเ้ป็นโครงการสง่เสรมิพลงังานหมุนเวยีน หาก
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีประสงค์ที่จะใหร้ายไดจ้ากการขาย CER ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นิตบิุคคล ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีกค็วรดาํเนินการผา่นสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) โดยควรเสนอใหม้กีารเพิม่เตมิประเภทของกจิการทีส่าํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนใหก้ารสง่เสรมิโดยใหค้รอบคลุมโครงการ CDM ทีผ่า่นการรบัรองจาก CDM EB ดว้ย 

6. ใหม้กีารนําผลการดาํเนินการของโครงการ CDM และขนาดของเงนิรายไดเ้ขา้รฐัทีม่ไิดร้บัเพราะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ร ับความ
เหน็ชอบหรอืการปรบัแกเ้พือ่ใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM ทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัการการสญูเสยี
รายไดเ้ขา้รฐันัน้ เป็นประเดน็เชงินโยบายอย่างแทจ้รงิ ทัง้น้ี ประชาชนสามารถเขา้มามสี่วนร่วม
ในการพจิารณาทัง้ทางออ้มหรอืทางตรง ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาแบบองคร์วม 

7. การสง่เสรมิผูป้ระกอบการภายใตก้รอบเวลาทีจ่าํกดัเชน่น้ีสามารถกระทาํไดส้องแนวทางคอื  

หน่ึง ดําเนินการโดยผ่านกลไกการส่งเสรมิการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนโดยการเพิม่ประเภทของกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิใหค้รอบคลุมโครงการ CDM ดว้ย การ
ดาํเนินการโดยใชช้่องทางนี้มขีอ้ด ีคอืเป็นการใหก้ารสนับสนุนทีเ่ป็นบทบาทปกตขิองสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนอยูแ่ลว้ แต่ทีส่าํคญัคอืรฐับาลควรแสดงจุดยนืทางนโยบายว่าจะ
ใหค้วามสําคญักบัโครงการ CDM อย่างไร และมอบนโยบายน้ีใหส้ํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนไปดาํเนินการโดยการเพิม่ประเภทของกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ นอกจากนัน้ 
ผูป้ระกอบการอื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนใน
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สอง ดําเนินการโดยผ่านกลไกการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรโดยให้
กรมสรรพากรโดยกําหนดการลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรสามารถกําหนดเป็นกรอบเวลา
จาํกดั เช่น 3 ปี หรอื 5 ปี และจะกําหนดว่าจะใหก้ารลดหยอ่นภาษสีาํหรบัธุรกจิทุกประเภททีม่ี
เงือนไข (กําหนดเงื่อนไขสําหรบัโครงการ CDM) แต่ข้อจํากัดของแนวทางน้ีคือต้องทําการ
ปรบัแกก้ฎหมายภาษซีึง่มคีวามยุง่ยากกวา่การใหส้ทิธปิระโยชน์โดยสาํนกังานคณะกรรมสง่เสรมิ
การลงทุน 

4.2 การดาํเนินมาตรการทางการเงิน 

ในการใหค้วามช่วยเหลอืต่อผูป้ระกอบการเพื่อสรา้งสิง่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการทําการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนัน้ สามารถกระทําได้หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การใช้มาตรการทางการคลัง
ประกอบดว้ยเครื่องมอืทางการคลงั ไดแ้ก่ การเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้ม การกําหนดใหม้กีารยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลในระยะเวลาหน่ึง การใหส้ามารถนําคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํเนินการในการขอรบัการอนุมตั ิCERs 
มาเป็นค่าใชจ้่ายและขอหกัลดภาษ ีการกําหนดรายจ่ายของรฐัเพื่อสนับสนุนการคน้ควา้วจิยั เป็นตน้ หรอื
การใชม้าตรการทางการเงนิ ไดแ้ก่ การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิต่อผูป้ระกอบการดว้ยการมรีะบบ
เงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่าสําหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดนัน้ การเพิม่ช่วงเวลา
การปลอดหน้ี (Grace Period) หรอื การขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระเงนิกู ้เป็นตน้ การดาํเนินมาตรการ
ทางการเงนิจําเป็นตอ้งยดึหลกัการสําคญัประการหน่ึงคอื การใหค้วามช่วยเหลอืน้ีควรนําไปสู่การสูญเสยี
ทรพัยากรของสงัคมน้อยที่สุด ทัง้น้ีเพื่อให้ประโยชน์ที่เกดิขึ้นจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนัน้ 
สรา้งคุณคา่สทุธต่ิอสงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

การที่จะทําให้การให้ความช่วยเหลอืน้ีควรนําไปสู่การสูญเสยีทรพัยากรของสงัคมน้อยที่สุดนัน้ 
จําเป็นต้องยดึหลกัการสําคญัประการหน่ึงคอืการหลกีเลี่ยงการใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลอืที่จะ
นําไปสู่การสรา้งความบดิเบอืนในกระบวนการผลติของผูป้ระกอบการ (Distortion) เพราะความบดิเบอืน
เหล่าน้ีจะนําไปสู่การสิน้เปลอืงทรพัยากรของสงัคมโดยไม่จาํเป็น กล่าวคอื วธิกีารใหค้วามช่วยเหลอืทีเ่ป็น
การประหยดัทรพัยากรของประเทศมากที่สุดคือการให้ความช่วยเหลอืในลกัษณะที่ไม่มผีลกระทบต่อ
สดัสว่นราคาปจัจยัการผลติและสดัสว่นของการใชป้จัจยัการผลติของผูป้ระกอบการ ดว้ยเหตุน้ี การใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในรูปการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจงึเป็นมาตรการทีส่รา้งความบดิเบอืนต่อ
การใชป้จัจยัการผลติน้อยทีสุ่ดเพราะรูปการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนราคา
ของปจัจยัการผลติ (ไม่ทําใหป้จัจยัการผลติใดมตี้นทุนสูงขึน้หรอืตํ่าลงกว่าที่เป็นจรงิ) และดว้ยเหตุน้ี 
การศกึษาน้ีจงึเสนอใหผู้ป้ระกอบการทีส่ามารถขาย CERs ไดส้ามารถไดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลจากภาครฐัโดยผา่นกลไกของการสง่เสรมิการลงทุน 
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การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบอื่น เช่น การให้มีระบบเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่ าแก่
ผูป้ระกอบการ จะนําไปสู่การสรา้งความบดิเบอืนในการใชป้จัจยัการผลติ เช่น มกีารใชก้ระบวนการผลติ 
เน้นการลงทุนในเครื่องจกัรมากกว่าการเน้นจํานวนแรงงาน เป็นตน้ (too capital intensive too less 
labour intensive) ซึง่หากคาํนวณผลไดผ้ลเสยีสทุธแิลว้ เป็นการใชท้รพัยากรในการผลติทีม่ากกวา่ทีค่วรจะ
เป็นหากไมเ่กดิความบดิเบอืนในการใชป้จัจยัการผลติของผูป้ระกอบการ ดว้ยเหตุน้ี การศกึษาน้ีจงึเสนอให้
ภาครฐัหลีกเลี่ยงการให้การสนับสนุนการใช้ปจัจยัการผลิตอย่างได้อย่างหน่ึง เช่น การให้เงนิกู้อัตรา
ดอกเบีย้ตํ่า การลดหย่อนภาษทีีด่นิ หรอืการสนับสนุนดา้นการใชแ้รงงาน แต่การศกึษาน้ีเสนอใหม้กีารใช้
เครือ่งมอืเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทีนํ่าไปสูก่ารบดิเบอืนทีน้่อยทีสุ่ด นัน้คอื การลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
เพราะมาตรการน้ี มไิดม้ผีลกระทบต่อสดัส่วนราคาปจัจยัการผลติและไม่มผีลในการสรา้งการบดิเบอืนใน
กระบวนการผลติของผูป้ระกอบการ  

4.3 การนํามาตรการทางการเงินการคลงัมาใช้ในการส่งเสริมโครงการ CDM 

ในการดาํเนินโครงการ CDM มคีวามเป็นไปไดท้ีภ่าครฐัจะเขา้มามบีทบาทในการกาํหนดมาตรการ
ทางการเงนิและการคลงัเพื่อสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM แบบครบวงจร จากการศกึษาตวัอย่างใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจนี พบวา่มกีารกําหนดมาตรการใหก้ารสนับสนุนใน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การ
หยอ่นภาษกีารนําเขา้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 2) การลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 3) การใหเ้งนิกูด้อกเบีย้
ตํ่า หรอื soft loan และ 4) การสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การวจิยั หรอืการก่อสรา้งโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

สําหรบัประเทศไทยนัน้ การศึกษาน้ีเสนอว่าควรมีการกําหนดบทบาทภาครฐัในการส่งเสริม
โครงการ CDM ทีถู่กตอ้ง โดยมาตรการทางการเงนิและ/หรอืมาตรการทางการคลงัทีนํ่ามาใชใ้นการสง่เสรมิ
ควรมคีวามสอดคล้องกบัสภาพการผลติหรอืบรบิทของเศรษฐกจิไทย ทัง้น้ีเพื่อให้การใช้ปจัจยัการผลติ
ต่างๆ ในการดาํเนินโครงการ CDM เป็นไปในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ
ไทยและเศรษฐกจิโลก การดาํเนินโครงการ CDM ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิจะทาํให้
โครงการ CDM เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มตีน้ทุนตํ่า และสรา้งมลูค่าเพิม่หรอืสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศได้
ในอตัราทีส่งูเพราะการดําเนินโครงการ CDM มกีารใชป้จัจยัการผลติทีเ่หมาะสม เช่น มกีารใชเ้งนิทุนที่
สอดคล้องกับสภาพตลาดทุน มีการใช้แรงงานที่สอดคล้องกบัสภาพตลาดแรงงาน มีการใช้วตัถุดิบที่
สอดคลอ้งกบัสภาพความขาดแคลน หรอืมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เป็นตน้ เน่ืองจากการปรบัเปลีย่น
ของสภาวะปจัจยัการผลติขา้งต้นจะผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยอาศยัสญัญานทางราคา ดงันัน้ การ
ดําเนินมาตรการที่ทําให้กลไกราคาสามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยทําให้หน่วยผลติต่างๆ 
สามารถปรบัตวัต่อการปรบัเปลีย่นของสภาพปจัจยัการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเช่นกนั ดงันัน้ จงึเป็น
สิง่จําเป็นทีก่ารกําหนดมาตรการแทรงแซงของรฐัในการใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM เป็นสิง่ที่ตอ้ง
ดําเนินไปดว้ยความระมดัระวงัเพื่อใหก้ารแทรกแซงนัน้นําไปสู่การเสรมิประสทิธภิาพการส่งสญัญานทาง
ราคา และไม่นําไปสูก่ารลดประสทิธภิาพของโครงการ CDM เน่ืองจากมกีารดําเนินมาตรการทางการเงนิ
หรือมาตรการทางการคลังที่นําไปสู่การสร้างความบิดเบือนให้กับกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจโดย 
ไมจ่าํเป็น 
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การศกึษาพบว่าภาครฐัสามารถเขา้มามบีทบาทในการใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM ดว้ย
มาตรการทางการเงนิและมาตรการทางการคลงัใน 3 ลกัษณะ (รปูที ่5.1) ไดแ้ก่ 

การขึน้ทะเบยีนโครงการและการตรวจสอบการดาํเนินการ 1) 

การพฒันาเทคโนโลย ี2) 

รายไดจ้ากการขาย CERs 3) 

รปูท่ี 5.1 บทบาทของมาตรการทางการเงินและการคลงัของประเทศไทยในการส่งเสริมการ
พฒันาโครงการ CDM แบบครบวงจร 

การขึ้นทะเบียนโครงการ และการตรวจสอบการดําเนินการ

การก่อสร้างโรงงาน การนําเข้าอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร

การพัฒนาเทคโนโลยี (Research and Development)

เงินกู้จากธนาคาร

การดําเนินโครงการ

รายได้จากการขาย CER
 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

โดยบทบาทของภาครฐัในการส่งเสรมิใน 3 ลกัษณะขา้งต้น มหีลกัการและเหตุผลประกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

1. การขึน้ทะเบยีนโครงการ (Project Registration) และการตรวจสอบการดาํเนินการ (Project 
Verification) เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัที ่CDM Executive Board ไดก้ําหนดใหม้กีารตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั
ดว้ยผูต้รวจสอบทีร่บัการรบัรอง ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารตกัตวงผลประโยชน์จากโครงการ CDM ทีม่ไิดม้ี
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2. การพฒันาเทคโนโลยนีบัวา่เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญั เพราะถา้ผูป้ระกอบการในประเทศไทย
สามารถพฒันาเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดเ้องเท่ากบัเป็นการสรา้งความ
ยัง่ยืนให้กับภาคการผลิตของประเทศไทยในระยะยาว แต่เน่ืองจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการวจิยันัน้ (research and development) เป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชเ้งนิทุนสูง และอาจมกีาร
ลอกเลยีนแบบสิง่ประดษิฐ์ไดง้่ายถงึแมจ้ะมรีะบบการจดสทิธบิตัรหรอืลขิสทิธิก์ต็าม ดงันัน้จงึเป็นสาเหตุที่
ภาครฐัจะสามารถใหก้ารสนับสนุนดา้นการคน้ควา้วจิยัในภาคการผลติได ้เช่น การนําค่าใชจ้่ายสาํหรบัการ
คน้ควา้วจิยัมาใชใ้นการลดภาษเีงนิได ้

3. การใหผู้ป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการขาย CERs เสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัราทีต่ํ่าลง 
หรอื มกีารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลภายใตก้รอบเวลาทีเ่หมาะสม เช่น ภายในระยะเวลา 3 ปีหรอื 5 ปี 
เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้กรอบเวลาที่จํากัดเช่นน้ีเป็นการดําเนินงานที่สํานักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนดาํเนินการเป็นปกตอิยูแ่ลว้ ดงันัน้ การศกึษาจงึเสนอใหก้ารลดหยอ่นภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัรายไดจ้ากการขาย CERs ในกรอบเวลาทีจ่าํกดั 

สาเหตุทีก่ารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นมาตรการการส่งเสรมิทีเ่ป็นประโยชน์นัน้เป็นเพราะ
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นสิง่ทีส่งัคมไทยประสงค์จะใหม้กีารดําเนินการโดยรฐับาลไทยเองได้
แสดงจุดยนืทีช่ดัเจนว่าประเทศไทยมบีทบาททัง้ในการปรบัตวัสู่ภาวะโลกรอ้น (Adaptation) และการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) และเป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์อกีนานาประการตามทีไ่ด้
กล่าวขา้งตน้ ดงันัน้การดําเนินมาตรการสง่เสรมิดว้ยการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในระยะเวลาทีจ่าํกดั
สาํหรบัโครงการ CDM จงึเป็นมาตรการทีม่คีวามเหมาะสม แต่ทีส่าํคญัทีภ่าครฐัควรมกีารดาํเนินการภาย
หลงัจากการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคอืการยดึวนิัยการคลงัสาธารณะทีด่ ีไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มลูการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดงักลา่ววา่โครงการ CDM ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษใีนทุกๆ ปีนัน้ ไดม้กีารยกเวน้
ภาษคีดิเป็นเงนิทัง้หมดเท่าไร และใหม้กีารนําเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อคณะรฐัมนตรหีรอืสภาผูแ้ทนราษฎร

                                            
1 ในปจัจบุนัการนําคา่ธรรมเนียมการขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM มาหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสามารถทาํไดเ้พยีงบางสว่นโดยรวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ ซึ่งพจิารณาจากสดัส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการจากการขายไฟฟ้าและขาย CERs 
เน่ืองจากในทางกฎหมายมองวา่ CERs ไมเ่ป็นผลติภณัฑห์รอืผลพลอยได ้ 
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4.4 ข้อคิดเหน็ต่อมาตรการส่งเสริมสาํหรบัการจดัการกา๊ซเรือนกระจกในภาคสมคัรใจ 
(VERs) กบักฎเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนและการรบัรองของ CDM Executive Board 

เน่ืองจากกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) เป็นกลไกส่งเสรมิใหส้งัคมมกีจิกรรมทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้โดยอาศยัหลกัการการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิต่อผูป้ระกอบการเพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หากการดําเนินการในลกัษณะดงักล่าวดําเนินไปโดยปราศจากการ
ควบคุมหรือการตรวจสอบจากภาครัฐ (ทัง้รัฐบาลในระดับประเทศหรือโดยองค์กรระหว่างประเทศ) 
โครงการในลกัษณะดงักลา่วอาจไมป่ระสบความสาํเรจ็เพราะการใหก้ารสง่เสรมิผูป้ระกอบการเป็นกลไกทีม่ี
จุดอ่อนหลายประการตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ดว้ยเหตุน้ี กลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีด่ําเนินการโดย CDM 
Executive Board จงึกาํหนดใหม้กีระบวนการตรวจสอบอยา่งเคร่งครดัสาํหรบัผูป้ระกอบการทีป่ระสงคท์ีจ่ะ
เขา้รว่มโครงการและขาย CERs ดงัจะสงัเกตไดว้า่ ก่อนทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถไดร้บัการรบัรองปรมิาณ 
CERs ทีจ่ะนํามาขายได ้ผูป้ระกอบการตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบโดย CDM Executive Board หลาย
ขัน้ตอน (Auditing) ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ป็นการประจกัษ์วา่ผูป้ระกอบการมคีุณสมบตัผิา่นเงือ่นไขอยา่งแทจ้รงิ และ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือกกระจกได้อย่างแท้จริง ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า กลไกการพฒันาที่
สะอาดทีด่ําเนินการโดย CDM Executive Board ไดค้ํานึงถงึจุดอ่อนของระบบการใหเ้งนิช่วยเหลอืกบั
ผูป้ระกอบการดงันัน้จงึไดก้ําหนดขัน้ตอนการตรวจสอบ (Auditing) ทีเ่คร่งครดัเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหา
ดงักลา่วขึน้ 

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการทีด่าํเนินโครงการ CDM ในปจัจุบนัทีป่ระสงคจ์ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ดว้ยการ
ลดหยอ่นภาษตีามกลไกของสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนควรผา่นขัน้ตอนการอนุมตัแิละใหม้ี
การตรวจสอบ (Auditing)  CDM Executive Board กําหนด ซึง่กระบวนการดงักล่าวอาจใชเ้วลานานจงึทาํ
ใหม้จีาํนวนผูป้ระกอบการทีผ่า่นเงือ่นไขและมปีรมิาณ CERs ทีส่ามารถนํามาขายในตลาดในจาํนวนไมม่าก 
เชน่สาํหรบักรณปีระเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 มจีาํนวนผูป้ระกอบการทีส่ามารถขาย CERs ไดเ้พยีง 2 ราย
เท่านัน้ ดงันัน้หมายความว่า กระบวนการตรวจสอบ (Auditing) เพื่อยนืยนัว่าผูป้ระกอบการผา่นเงื่อนไข
ต่างๆ อยา่งแทจ้รงิ เช่น เงือ่นไข Additionality หรอืการตรวจสอบประมาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดไดจ้รงิ จงึ
เป็นกระบวนการที่สําคญั ดงันัน้ผูป้ระกอบการใดที่ยงัรอการพจิารณากระบวนการตรวจสอบของ CDM 
Executive Board ทีย่งัไม่สามารถออก CERs ใหไ้ด ้ผูป้ระกอบการบางรายทีม่กีารตกลงร่วมระหว่าง
ผูป้ระกอบการกนัเองจงึนําปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกมาขายในตลาดอย่างไม่เป็นทางการ หรอืที่เรยีกว่า 
VER 

ทัง้น้ี การทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัการรบัรองจาก CDM Executive Board จงึเป็นเงื่อนไขทีม่ ี
ความสําคญัอย่างยิง่ในกลไกการพฒันาที่สะอาด ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัมใิหผู้ป้ระกอบการที่มไิดท้ําการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างแทจ้รงิเขา้มาไดร้บัผลกระโยชน์จากการขาย CERs ได ้ดว้ยเหตุน้ีการศกึษาจงึ
เสนอใหผู้ป้ระกอบการทีป่จัจุบนัยงัไม่สามารถไดร้บัการรบัรอง CERs และทําการขายปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในรปูของ VER อยูน่ัน้ ยงัไมค่วรไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เช่น การไดร้บัการยกเวน้
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ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูป้ระกอบการทีป่จัจุบนัดําเนินการในส่วนของ VER เน่ืองจากกระบวนการ
การพฒันาที่สะอาดจําเป็นต้องมกีารตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินการที่รดักุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไข 
Additionality หรอืปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก ดงันัน้ ผูป้ระกอบการทีส่มควรไดร้บัการยกเวน้ภาษจีงึ
ควรเป็นผูป้ระกอบการทีผ่่านการตรวจสอบตามกระบวนการของ CDM Executive Board แลว้เท่านัน้ 
กลา่วคอื ควรใหม้กีารลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเฉพาะการขาย CERs เทา่นัน้ 

4.5 ข้อจาํกดัในการให้การขอรบัสนับสนุนผา่น BOI ในปัจจบุนั 

 ปจัจุบนัไดม้คีวามพยายามในทีผู่ป้ระกอบการโครงการ CDM จะขอใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน (BOI) พจิารณายกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นสว่นของรายไดท้ีเ่กดิจากการขาย CERs แต่ BOI 
ไม่สามารถดําเนินการใหไ้ด ้ซึ่งขอ้จํากดัที่เกดิขึน้ในกระบวนการขอรบัสทิธปิระโยชน์จาก BOI มสีอง
ประการคอื 

1) โครงการ CDM ยงัมไิดถู้กจดัใหเ้ป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ผา่นกลไกการสง่เสรมิของ 
BOI  โดยรวมแลว้ถงึแมป้ระเทศไทยมแีนวนโยบายในการส่งเสรมิโครงการทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมผ่านกลไกของ BOI ในปจัจุบนัพบว่าผูป้ระกอบการไทยสามารถขอรบัสทิธิ
ประโยชน์และการสนับสนุนเงนิทุนได้หากเป็นธุรกิจประเภทการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม แต่
เน่ืองจากโครงการ CDM ยงัมไิดร้บัการพจิารณาจากรฐับาลไทยใหเ้ป็นประเภทของกจิการที่
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ดงันัน้เจ้าหน้าที่ผูพ้จิารณาการใหส้ทิธปิระโยชน์ของ BOI จงึยงัไม่
สามารถใหก้ารสนบัสนุนโครงการ CDM ได ้

2) โครงการอื่นๆ ที่ไดร้บัการสนับสนุนจาก BOI ในปจัจุบนั เช่น โครงการประหยดัพลงังาน 
โครงการผลติพลงังานทดแทน โครงการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และโครงการสง่เสรมิกจิการที่
ใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู และผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะโครงการดา้นพลงังาน
ทดแทนทีโ่ครงการเหล่าน้ีบางโครงการเป็นโครงการ CDM ดว้ย ซึง่เป็นโครงการทีม่รีายรบั
จากการขาย CERs ในขณะนี้ (ณ เดอืนสงิหาคม 2552) BOI ไมส่ามารถใหย้กเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคลสําหรบัรายไดท้ีเ่กดิจากการขาย CERs ได ้(สาเหตุส่วนหน่ึงเป็นเพราะโครงการ 
CDM มไิดเ้ป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้) แต่อกีสาเหตุหน่ึงคอื เป็น
เพราะ BOI พจิารณาวา่รายไดท้ีเ่กดิจากการขาย CERs มไิดเ้ป็น “ผลติภณัฑห์รอืผลพลอยได”้ 
จงึไมส่ามารถใหก้ารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้

ในสว่นของการพจิารณาประเดน็เรือ่ง “ผลติภณัฑห์รอืผลพลอยได”้ มหีลกัเหตุผลวา่ กจิการที ่BOI 
จะใหส้ทิธปิระโยชน์นัน้ต้องเป็นกจิการที่ถูกกําหนดไวใ้นประเภทของกจิกรรมที่ไดม้กีารอนุมตัใิหร้บัการ
สง่เสรมิเทา่นัน้ ซึง่จดัแบง่ออกเป็น 7 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. เกษตรและผลติผลจากการเกษตร 
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2. เหมอืงแร ่เซรามกิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 

3. อุตสาหกรรมเบา 

4. ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง่ 

5. อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

6. เคมภีณัฑ ์กระดาษ และพลาสตกิ 

7. กจิการบรกิารและสาธารณูปโภค 

โดยกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางประเภทเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเช่นกนั เช่น 
กจิการบรกิารบําบดัน้ําเสยี กําจดัหรอืขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรม หรอืสารเคมทีีเ่ป็นพษิ ซึ่งจดัอยู่ใน
หมวดที ่7 เรือ่งกจิการบรกิารและสาธารณูปโภค ขอ้ 7.16 ดงันัน้กจิการใดๆ ทีม่ไิดก้ําหนดไวใ้น 7 ประเภท
ขา้งตน้น้ีจงึไม่สามารถไดร้บัสทิธปิระโยชน์จาก BOI ได ้ซึ่งรวมถงึโครงการ CDM ดว้ยเพราะมไิดถู้ก
กําหนดไวใ้น 7 ประเภทขา้งตน้ แต่ในทางปฏบิตั ิBOI มแีนวทางเชงิผอ่นผนัวา่หากโครงการทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนมรีายไดอ้ื่นๆ นอกเหนือจากรายไดห้ลกัจากกจิกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิแลว้ และรายได้
อื่นๆ น้ีเป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในลกัษณะทีเ่ขา้ใจไดว้า่เป็น “ผลพลอยได”้ ของโครงการ BOI กใ็หส้ามารถนํา
รายไดท้ีเ่ป็นผลพลอยไดน้ี้มายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้แต่ขอ้จํากดัทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัคอื โครงการ 
CDM ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจาก BOI ดา้นการผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนซึง่เป็นกจิกรรมหลกัที่
เขาขา่ยประเภทกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิตามเกณฑข์า้งตน้นัน้ ปรากฏวา่ในการออกแบบโครงการตัง้แต่
แรกเริม่ไดม้กีารดาํเนินโครงการดงักล่าวใหเ้ป็นโครงการ CDM อยูแ่ลว้โดยรายไดจ้ากการขาย CERs ได้
ถูกกาํหนดไวใ้หเ้ป็นสว่นหน่ึงของรายไดท้ีป่ระมาณการไวแ้ลว้ตัง้แต่การเริม่ตน้โครงการ ดว้ยเหตุน้ี BOI จงึ
พจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ เมือ่การดาํเนินโครงการเหล่าน้ีเป็นไปในลกัษณะของโครงการ CDM ทีเ่จา้ของ
โครงการไดม้เีจตนาตัง้แต่แรกเริม่แลว้ และรายไดจ้ากการขาย CERs ไดม้กีารประมาณการไวแ้ลว้ ดงันัน้ 
BOI จงึไมส่ามารถตคีวามใหร้ายไดจ้ากการขาย CERs เป็น “ผลพลอยได”้ ได ้และตอ้งตคีวามวา่เป็น
รายไดจ้ากกจิการอื่นทีม่ไิดจ้ดัอยู่ใน 1 ใน 7 ประเภทของโครงการที ่BOI ใหก้ารสนับสนุน หาก BOI 
พจิารณาอนุมตัิให้นํารายได้จากการขาย CERs มายกเวน้ภาษีเงนได้นิตบิุคคลก็จะเป็นการให้สทิธิ
ประโยชน์ที่เกดิขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เพราะจะทําให้นักลงทุนสามารถนํากจิการอื่นที่มไิดอ้ยู่ใน 7 
ประเภทธุรกจิมาแอบแฝงขอรบัสทิธปิระโยชน์โดยอา้งวา่เป็น “ผลพลอยได”้ 

4.6 ขัน้ตอนการดาํเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนมาตรการทางการคลงัสาํหรบัโครงการ CDM 

จากการวเิคราะหข์า้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ การดาํเนินมาตรการทางการคลงัเพือ่สนับสนุนโครงการที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ โครงการ CDM เป็นมาตรการทีเ่ขา้ขา่ยการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีภ่าครฐัใหก้าร
สนับสนุนมาโดยตลอด ดงันัน้ การดาํเนินมาตรการสนับสนุนโครงการ CDM จงึเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัแนว
ทางการดาํเนินมาตรการทางการคลงัของประเทศไทยอยูแ่ลว้ แต่ในปจัจุบนัพบวา่การการดาํเนินมาตรการ
สนับสนุนโครงการ CDM ทัง้ที่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ของ BOI หรอืการลดหย่อนภาษีผ่านกลไกของ
กรมสรรพากรยงัไม่สามารถดําเนินการได้ สาเหตุสําคัญเพราะการขาดทิศทางเชิงนโยบายหรือการ
สนบัสนุนทางนโยบายวา่รฐับาลมคีวามประสงคใ์หม้กีารดาํเนินการดา้นน้ีอยา่งไร 

http://www.boi.go.th/thai/about/section2.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section3.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section4.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section5.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section5.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section5.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section6.pdf
http://www.boi.go.th/thai/about/section7.pdf
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ดงันัน้ ถงึแมก้ารศกึษาน้ีไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM 
โดยใชม้าตรการทางการคลงัภายใตก้รอบเวลาจาํกดั เช่น 3-5 ปี แต่ทีส่าํคญัและตอ้งมกีารดาํเนินการเป็น
อนัดบัแรกคอืการหารอืประเดน็เรื่องการสนับสนุนโครงการ CDM กบัรฐับาล โดยก่อนทีจ่ะมกีารใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษกีบัโครงการ CDM จะตอ้งมกีารไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐับาลในการใหก้ารสนับสนุน
โครงการ CDM ก่อน ซึง่การใหก้ารสนับสนุนเชงินโยบายนี้อาจใหม้กีารดําเนินการในรูปของการไดร้บัมติ
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบกบัการสนบัสนุนโครงกร CDM ดว้ยมาตรการทางภาษ ีเป็นตน้ 

หลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบในการใหก้ารสนับสนุนโครงการ CDM ดว้ยการใชม้าตรการทางภาษี
แลว้ การดาํเนินงานขัน้ต่อไปจงึควรเป็นการพจิารณาช่องทางการดาํเนินมาตรการทางการคลงัระหวา่งการ
ลดหย่อนภาษีผ่านกลไกของกรมสรรพากร หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านกลไกของ BOI 
การศกึษาน้ีเสนอใหใ้ชก้ลไกการดาํเนินมาตรการทางการคลงัผา่น BOI เพราะเป็นการกําหนดประเภทของ
ธุรกจิเฉพาะทีร่ฐับาลประสงคจ์ะใหก้ารสง่เสรมิ และสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยการเพิม่ประเภท
ของธุรกิจที่สามารถขอรบัการส่งเสรมิเท่านัน้ และขัน้ตอนท้ายสุดคือการศึกษาถึงวงเงนิลงทุนขัน้ตํ่าที่
เหมาะสมทีค่วรกาํหนดขึน้สาํหรบัโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
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ภาคผนวกท่ี 1 
กรณีศึกษาผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินโครงการ CDM 

1. สรปุการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินโครงการ CDM 

การดาํเนินการของผูป้ระกอบการโครงการ CDM มลีกัษณะในการดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

• การดาํเนินการสว่นใหญ่เป็นการร่วมทุนกบัต่างประเทศในดา้นเทคโนโลยกีารผลติและการรบั
ซือ้คารบ์อนเครดติ 

• เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติมมีูลค่าค่อนขา้งสงู ซึ่งผูป้ระกอบการบาง
รายนําเขา้จากต่างประเทศ และบางรายใชเ้ครือ่งจกัรทีม่กีารผลติภายในประเทศ 

• โครงการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษรีายไดใ้นช่วงเริม่ตน้
ของการลงทุน (3-5 ปี) การยกเวน้ภาษนํีาเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ (2 ปี) สาํหรบั
โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจาก BOI ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษรีายได ้

• ในกรณีทีเ่ป็นโครงการ CDM ทีเ่ป็นพลงังานหมุนเวยีน (ก๊าซชวีภาพและพลงังานชวีมวล) ซึ่ง
ประเทศไทยมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ของโครงการ CDM ทัง้หมด ที่ไดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุนจากภาครฐัหลายดา้น เช่น เงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่า ราคารบัซื้อไฟส่วนเพิม่จากการผลติ
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมนุเวยีน เป็นตน้ 

• โครงการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย 
CERs เน่ืองจาก BOI มองวา่ CERs ไมใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ละผลพลอยไดจ้ากการผลติ 

สรุปปญัหาและขอ้คดิเหน็ในการดาํเนินโครงการ ไดแ้ก่ 

• การดาํเนินโครงการ CDM เป็นโครงการเพื่อสิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืควรไดร้บัการ
ส่งเสรมิในการยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs ในช่วงเริม่ตน้เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหม้ี
ผูป้ระกอบการลงทุนเพิม่ขึน้ 

• การดําเนินการมคีวามเสีย่งจากราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สูงมากกว่าทีม่กีารประมาณการไว ้ส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องการประกอบการ  

• จากขอ้มลูการวเิคราะหท์างการเงนิ การเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs ทาํใหม้ตีน้ทุนการ
ผลติสงูขึน้ และมจีํานวนปีในการคนืทุนมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการลดตน้ทุนการผลติเพือ่ได้
คืนทุนเร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มปีระสทิธิภาพตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น ทัง้น้ี ในอนาคตการ
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2. ตวัอย่างผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินโครงการ CDM 

ตวัอยา่งผูป้ระกอบการโครงการ  CDM จาํนวน 4 ราย โดยมผีูป้ระกอบการทีม่กีารสอบถามดา้น
การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ จํานวน 2 ราย ไดแ้ก่ 1) บรษิทั เอท ีไบโอพาวเวอร ์
จาํกดับรษิทั และ 2) วจิติรภณัฑป์าลม์ออยล ์จํากดั และผูป้ระกอบการทีม่กีารสอบถามความคดิเหน็ทัว่ไป
เกี่ยวกบัการดําเนินโครงการ CDM จํานวน 2 ราย ไดแ้ก่ 1) บรษิทั เจรญิสมพงษ์ จํากดั และ 2) บรษิทั 
ไทย ไบโอแก๊ซ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

2.1 บริษทั เอที ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั 

2.1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จดัตัง้ในปี 2542 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นชวีมวลทีใ่ชแ้กลบเป็น
เชือ้เพลงิ โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ที ่หมู่ 2 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พจิติร มกีําลงัการผลติสุทธ ิ20 เมกะวตัต ์ใช้
แกลบ 550 ตนัต่อวนั จําหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. (EGAT) ซึ่งมี
ระยะเวลาโครงการเป็นเวลา 25 ปี โครงการไดจ้่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบของกฟผ. อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2548 การทีโ่ครงการนําแกลบทีเ่ป็นวสัดุเหลอืใชจ้ากการสขีา้วมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ
ผลติเป็นพลงังาน ถอืว่าเป็นผลดทีางเศรษฐกจิและช่วยลดมลภาวะที่เกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มจากการผลติ
ไฟฟ้าดว้ยเชื้อเพลงิฟอสซลิ นอกจากน้ีโครงการยงัไดเ้ลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและสะอาด คอื เตาเผา
เชือ้เพลงิแกลบแบบลอยตวั (Suspension Fired) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเผาไหมส้งู สามารถเผาไหมไ้ด้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดควนัดํา นอกจากน้ี  มกีารจดัทํารายงานการศึกษาและประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม จงึมมีาตรการในการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เช่น การตดิตัง้เครื่องดกัจบัฝุน่ ไมป่ล่อยน้ํา
ทีใ่ชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน ลานกองแกลบจะมตีาข่ายทีล่ะเอยีดป้องกนัการปลวิ และปลูกตน้ไมใ้บหนาเพื่อ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุน่ 

การดําเนินการโรงไฟฟ้าได้ขอรับการสนับสนุนจาก BOI และได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้า
เครื่องจกัรจากต่างประเทศ และภาษรีายไดนิ้ตบิุคคล นอกจากน้ีการดําเนินการมสีว่นร่วมกบัชุมชนในการ
ทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อจดัทําโรงไฟฟ้า การจดัตัง้กองทุนชุมชน กองทุนประกบัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และกองทุนพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า (หกัจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ประเทศ)    

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแกลบ ได้เข้าร่วมในโครงการตามหลักกลไกการพฒันาที่สะอาด 
(Clean Development   Mechanism: CDM) ซึง่ไดพ้ฒันาโครงการจนสามารถขาย CERs ได ้โดยใชเ้วลา
เป็นระยะเวลารวม 4 ปี มขีัน้ตอนการดาํเนินเริม่ตัง้แต่การจดัทาํ Project Design Document (PDD) ใน ปี 
2546 แต่ในระหวา่งทีร่อใหภ้าครฐัพจิารณาออกหนังสอืรบัรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) ซึง่ใน
ขณะนัน้ภาครฐัยงัไม่มแีนวปฎบิตัใินเรื่องโครงการ CDM ทีช่ดัเจน ทําใหต้อ้งมกีารแกไ้ขปรุงปรุง PDD
เพื่อให้เป็นไปตาม Methodology ถึง 3 ครัง้  จนในเดอืนมกราคม 2550 โครงการได้รบัอนุมตัิจาก
คณะรฐัมนตรใีหเ้ป็นโครงการ CDM และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นโครงการ CDM จาก คณะกรรมการ
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การวเิคราะหด์า้นการเงนิของโครงการ CDM 

บรษิทัมเีงนิลงทุนในการทาํโครงการโรงไฟฟ้า เท่ากบั 1,500 ลา้นบาท ซึง่ส่วนหน่ึงมกีารกูย้มืเงนิ
มาลงทุน โดยการดําเนินการโครงการ CDM ของบรษิทัในช่วงปี 2549 – 2551 เพื่อการขาย CERs ที่
เกดิขึน้ระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2548 ถงึเดอืนมถุินายน 2550 พบวา่ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการเป็นรายจ่าย
ทีค่่อนขา้งสงู เช่น ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกรรมต่างๆ ในการยืน่เพือ่ลงทะเบยีนกบั CDM EB ตัง้แต่การ
ตรวจสอบโครงการ ค่าบรหิารจดัการ และส่วนหกัเพื่อเป็นเงนิเขา้กองทุน รวมถงึภาษรีายไดจ้ากการขาย 
CERs (ตารางที ่ผ1-1) ซึง่ในรายงานความคุม้คา่ของโครงการไมไ่ดร้วมภาษรีายไดใ้นการประมาณการ 

ตารางท่ี ผ1-2 รายรบัและรายจ่ายจากการดาํเนินงานของบริษทัในปี พ.ศ. 2549 – 2551 

รายรบั-รายจ่าย จาํนวนเงิน (บาท) 

ปรมิาณ CERs ทีข่ายสทุธ ิ(ตนัคารบ์อน) 96,691 
รายรบัทัง้หมดจากการขาย CERs 66,883,120 
รายจา่ยในการดาํเนินการโครงการ 10,750,752 

คา่เงนิกองทนุ EB Adaptation (รอ้ยละ 2) 1,337,662 
คา่ธรรมเนียม EB  652,246 
คา่ทีป่รกึษา CDM 1,310,909.16 
คา่ตรวจสอบโครงการ 806,300 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 6,643,635 

กาํไรจากการขาย CERs 56,132,368 
ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs 16,839,710 
รวมรายจา่ยและภาษรีายไดฯ้ 27,590,463 
รายไดส้ทุธ ิ 39,292,658 

หมายเหตุ: 1 สาํหรบัการขาย CERs ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2548 - มถุินายน 2550 
 2 อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทา่กบั 35 บาท 

ทีม่า: ขอ้มลูจากคุณนท ีสทิธปิระศาสน์ บรษิทั เอ.ท.ี ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั 
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การดําเนินการสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผลการดําเนินการขาดทุนสะสมเท่ากบั 159.2 
ลา้นบาท (ตารางที ่ผ1-2)  ทาํใหบ้รษิทัยงัไมต่อ้งเสยีภาษรีายไดนิ้ตบิุคคลจากการขาย CERs ซึ่งถา้ไดร้บั
การยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs จะช่วยการดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าใหค้่าใชจ้่ายลดลง และสรา้ง
แรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาลงทุนโครงการ CDM มากขึน้ 

ตารางท่ี ผ1-2 สถานะทางการเงินกรณีการจดัเกบ็ภาษีรายได้จากการขาย CERs ในปี 2551 

รายรบั-รายจ่าย 
กิจการท่ีได้รบั 

การส่งเสริมจาก BOI 
(ล้านบาท) 

กิจการท่ีไม่ได้รบั 
การส่งเสริมจาก BOI 

(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

รายรบัจากการขายไฟฟ้า 363.1 - 363.1 
ตน้ทุนการขาย (270.5) - (270.5) 
กาํไรขัน้ตน้จากการขายไฟฟ้า 92.7 - 92.7 
รายรบัจากการขาย CERs - 66.9 66.9 
รายรบัอื่นๆ 1.6 - 1.6 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (33.4) (6.3) (39.7) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น (24.2) (4.4) (28.6) 
ดอกเบีย้จา่ย (45.5) - (45.5) 
กาํไรสทุธ ิ(ขาดทุน) (8.8) 56.1 47.3 
ขาดทุนจากธุรกจิ - (8.3) - 
ขาดทุนสะสม 5 ปี - (159.2) - 

ทีม่า: ขอ้มลูจากคุณนท ีสทิธปิระศาสน์ บรษิทั เอ.ท.ี ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั 

2.1.2 ข้อคิดเหน็จากผูพ้ฒันาโครงการ 

การดําเนินการของโครงการมคีวามเสี่ยงจากราคาวตัถุดิบ (แกลบ) ที่เพิม่สูงมากกว่าที่มกีาร
ประมาณการไว ้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของการประกอบการ เน่ืองจากในปีที่มกีารจดัทํารายงานความ
คุม้ค่าของโครงการในปี 2545 มปีระมาณการราคาแกลบเพยีง 410 บาทต่อตนั แต่ราคาแกลบมแีนวโน้ม
สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองเท่ากบั 800-980 บาทต่อตนั ในปี 2550 และ ณ เดอืนเมษายน 2551 ทัง้น้ี รายไดจ้าก
การขาย CERs สามารถนํามาชว่ยลดความเสีย่งจากราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้(ตารางที ่ผ1-3) 

ตารางท่ี ผ1-3 อตัราผลตอบแทนโครงการเมื่อมีราคาวตัถดิุบเปล่ียนแปลง 

ราคาแกลบ 
อตัราผลตอบแทน หรือ IRR 

กรณีมีโครงการ CDM 
อตัราผลตอบแทน หรือ IRR 
กรณีไม่มีโครงการ CDM 

410 17.03 15.53 

800 11.79 10.23 

ทีม่า: ขอ้มลูจากคุณนท ีสทิธปิระศาสน์ บรษิทั เอ.ท.ี ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั 
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สําหรบัคาร์บอนเครดติควรนับรวมเป็นผลติภณัฑ์หรอืผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ เพื่อ
สามารถนําไปยกเว้นภาษีรายได้จากการขายคาร์บอนเครคิต ซึ่งถ้าไม่ครอบคลุมรายได้จากการขาย
คาร์บอนเครดิตจะกระทบต่อผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากน้ี ขัน้ตอนการขอใบรับรองและการ
ลงทะเบยีนมคีา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู อกีทัง้การหกัตน้ทุนการดาํเนินการของโครงการ CDM ไมส่ามารถนําไป
รวมกบัตน้ทุนการดําเนินการโรงไฟฟ้าได ้ซึ่งในความเป็นจรงิมคีวามเชื่อมโยงกนั ดงันัน้จงึควรนําตน้ทุน
การดาํเนินการโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการ CDM รวมในตน้ทุนการดาํเนินการทัง้หมด 

2.2 บริษทั วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์จาํกดั 

2.2.1 ข้อมลูทัว่ไป 

VG Energy มกีารดาํเนินการ จาํนวน 2 โครงการ เป็นโรงงานทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและระบบ
ออโตคอนโทรล โดยมบีรษิทัจากประเทศมาเลเซยีมาชว่ยในการควบคุมการตดิตัง้เครื่องจกัร ทาํใหส้ามารถ
ควบคุมน้ํามนัปาลม์ใหไ้ดม้าตรฐาน ไดแ้ก่ 1) บรษิทั วจิติรภณัฑป์าลม์ออยล ์จาํกดั ก่อตัง้ประมาณปี พ.ศ. 
2535 มกีารปลูกสวนปาล์มประมาณ 9,000 ไร่ เพื่อเป็นวตัถุดบิให้โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์ม ซึ่งตัง้อยู่ที่
อําเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร กําลงัการผลติประมาณ 60 ตนัต่อชัว่โมง (มกีารขยายการผลติเป็น 120 ตนั
ต่อชัว่โมง ซึ่งจะแลว้เสรจ็ประมาณกลางปี พ.ศ. 2553) และ 2) วจิติรภณัฑ์สวนปาล์ม มพีื้นที่สวนปาล์ม
ประมาณ 19,000 ไร ่เริม่ดาํเนินการเมือ่เดอืนเมษายนปี พ.ศ. 2550 ทีอ่าํเภอทุง่คา จงัหวดัชุมพร  

นอกจากน้ี มกีารผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพโดยนําน้ําเสยีจากกระบวนการผลติปาล์มน้ํามนัมา
ผลติไฟฟ้าจากไบโอแก๊สทีข่อรบัการสนับสนุนจาก BOI จาํนวน 2 โครงการ คอื 1) วจิติรภณัฑป์าลม์ออยล ์
ทีม่กีารผลติไฟฟ้า 5.6 เมกะวตัต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเพยีง 4.5 เมกะวตัต์ และ 2) วจิติรภณัฑส์วนปาล์ม มกีาร
ผลติไฟฟ้าได้ 2.8 เมกะวตัต์ และขายไดจ้ํานวน 2.5 เมกะวตัต์ โดยมกีารจดัทํารายงานการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทัง้ การจัดตัง้
โรงงานผลิตปุ๋ ยระบบปิดในโรงงานผลิตน้ํามันปาล์ม ผลิตปุ๋ ยหมักจากกากปาล์มและน้ําทิ้ง โดยใช้
เทคโนโลยกีารผลติของอติาล ีตวัโรงงานสรา้งในอาคารปิด มกีารระบายอากาศเขา้ออกผา่นตวักรอง ไมส่ง่
กลิน่เหมน็รบกวน ซึง่โรงงานผลติปุ๋ ยหมกัเขา้รว่มโครงการ CDM ดว้ย 

การวเิคราะหด์า้นการเงนิของโครงการ CDM 

ผูป้ระกอบการทีม่กีารดาํเนินการโครงการ CDM จะทาํใหม้อีตัราผลตอบแทนการลงทุนสงู และมี
ระยะเวลาในการคนืทุนเรว็กวา่การผลติไฟฟ้าจาํหน่ายอยา่งเดยีว โดยเฉพาะถา้ไมม่กีารจดัเกบ็ภาษรีายได้
จากการขาย CERs ในช่วงระยะเริม่ตน้โครงการจะทาํใหม้รีะยะเวลาในการคนืทุนเรว็ขึน้ เช่น วจิติรภณัฑ์
ปาล์มออยล์ กรณีมีกําลงัการผลิต 450,000 ตัน FFB/ปี ถ้ามกีารผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว พบว่ามีอัตรา
ผลตอบแทนตํ่า แต่เมื่อมีรายได้จากการขาย CERs ร่วมด้วย ทําให้มีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และมี
ระยะเวลาในการคนืทุนเรว็ขึน้จาก 8 ปี เป็น 7 ปี ซึ่งถา้ไม่มกีารจดัเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs จะ
ทาํใหม้อีตัราผลตอบแทนสงูกวา่ และระยะเวลาการคนืทุนเพยีง 5 ปี (ตารางที ่ผ-4) 
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ตารางท่ี ผ-4 ผลตอบแทนการลงทุนของวิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์และวิจิตรภณัฑส์วนปาลม์ 

 

วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์(VPO) 
(เงินลงทุน 210 ล้านบาท) 

วิจิตรภณัฑส์วนปาลม์ (VPP) 
(เงินลงทุน 330 ล้านบาท) 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า และรายได้ 
จากการขาย CERs 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า และรายได้ 
จากการขาย CERs 

ไม่เกบ็ภาษี 
รายได้จาก CERs 

เกบ็ภาษีรายได้ 
จาก CERs 

ไม่เกบ็ภาษี 
รายได้จาก CERs 

เกบ็ภาษี 
รายได้จาก CERs 

ปรมิาณ CERs  
(ตนัคารบ์อน-ไดออกไซด/์ปี) 

46,565 46,565 46,565 54,279 54,279 54,279 

กาํลงัการผลติน้ํามนัปาลม์ 
(ตนัFFB/ปี) 

450,000 450,000 450,000 275,000 275,000 275,000 

อตัราผลตอบแทน  
(IRR 3 ปี)(รอ้ยละ) 

-32.94 -22.62 -25.59 - -18.75 -24.04 

IRR 7 ปี (รอ้ยละ) -0.66 8.15 5.64 -5.11 11.34 6.88 

IRR 10 ปี(รอ้ยละ) 2.68 11.74 9.40 -1.63 15.01 11.04 

IRR 15 ปี(รอ้ยละ) 6.69 14.53 12.72 2.84 17.41 14.23 

IRR 20 ปี(รอ้ยละ) 7.47 15.22 13.51 3.46 18.01 15.03 

ระยะเวลาคนืทุน (ปี) 8.23 6.15 6.63 12.31 5.63 6.38 

กาํลงัการผลติน้ํามนัปาลม์ 
(ตนัFFB/ปี) 

500,000 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 

อตัราผลตอบแทน  
(IRR 3 ปี)(รอ้ยละ) 

-28.74 -17.66 -20.85 - -15.98 -21.10 

IRR 7 ปี (รอ้ยละ) 2.91 12.28 9.60 -2.02 13.65 9.34 

IRR 10 ปี(รอ้ยละ) 6.37 15.70 13.27 1.66 17.18 13.37 

IRR 15 ปี(รอ้ยละ) 9.79 18.06 16.08 5.58 19.37 16.23 

IRR 20 ปี(รอ้ยละ) 10.55 18.62 16.76 6.35 19.89 16.95 

ระยะเวลาคนืทุน (ปี) 7.23 5.50 5.91 8.77 5.31 5.94 

หมายเหตุ: 1 มลูคา่การคาํนวณ ณ เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2550 

 2 ปรมิาณออกซเิจนทัง้หมดที่ต้องการใชเ้พื่อย่อยสลายสารอนิทรยี์ในน้ําเสยีโดยสารเคมใีน
การเปลีย่นเป็นก๊าซชวีภาพ เทา่กบั 80 กโิลกรมั/น้ําเสยี 1 ลกูบาศกเ์มตร 

 3 ผลผลติก๊าซทีค่าดวา่จะได ้เทา่กบั 0.548 ลกูบาศกเ์มตร/กโิลกรมั 
 4 ประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรการผลติก๊าซชวีภาพ รอ้ยละ 38 
ทีม่า: ขอ้มลูจากคุณกฤษดา ชวนะนนัท ์บรษิทั วจิติรภณัฑป์าลม์ออยส ์จาํกดั 
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2.2.2 ข้อคิดเหน็จากผูพ้ฒันาโครงการ 

การวเิคราะหท์างการเงนิโดยการศกึษาอตัราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return 
:IRR) โดยคา่ IRR จะแตกต่างในแต่ละโครงการ โดยการเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs ทาํใหม้ตีน้ทุน
การผลติสงูขึน้ ค่า IRR มคี่าลดลง และมจีํานวนปีในการคนืทุนมากขึน้ และอาจสง่ผลต่อการลดตน้ทุนการ
ผลติเพื่อไดค้นืทุนเรว็ขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพตํ่ากว่าทีค่วรจะเป็น ทัง้น้ี การพฒันาโครงการ 
CDM ต้องพิจารณาถึงนโยบายภาครัฐให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้มี
เทคโนโลยสีะอาดทีใ่ชไ้ดย้าวนานหรอืไม่ ทัง้น้ี ในอนาคตการพฒันาโครงการ CDM ควรใหค้วามสาํคญักบั
การดาํเนินการดา้นเทคโนโลยกีารผลติอยา่งมคีุณภาพเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

2.3 บริษทั เจริญสมพงษ์ จาํกดั 

2.3.1 ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั เจรญิสมพงษ์ จาํกดั เป็นบรษิทัในเครอืของกลุ่มไพโรจน์สมพงษ์ ตัง้อยูใ่นตําบลออ้มใหญ่ 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จดัตัง้ขึน้เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าราชาเทวะ เป็นการผลติไฟฟ้า
จากแก๊สทีเ่กดิจากการยอ่ยสลายของมลูฝอยซึง่เป็นก๊าซชวีภาพใหเ้ป็นพลงังาน (Landfill Gas to Energy)

โครงการน้ีไดร้บัการสง่เสรมิจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ในปี พ.ศ. 2546 โดยมกีําลงัการผลติไฟฟ้า
ประมาณ 1 เมกะวตัตต่์อชัว่โมง และมกีารจาํหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)1 ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2549 

โครงการน้ีเป็นโครงการที่ช่วยลดปญัหาต่อสิง่แวดล้อม เช่น ลดกลิน่ที่เกดิจากแก๊สมูลฝอย  
ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกซึง่จะไปทาํลายชัน้บรรยากาศ เพือ่นํามาเป็นพลงังานทดแทน ทัง้น้ี บรษิทัเป็น
ทัง้ผูอ้อกแบบ ตดิตัง้ และดําเนินการระบบรวบรวมแก๊ส ระบบดูดแก๊ส รวมถงึตดิตัง้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(Gas Engine) ระบบไฟฟ้าทัง้หมด และระบบทีจ่า่ยไฟเขา้กบัการไฟฟ้านครหลวง2 

โครงการโรงไฟฟ้าราชาเทวะเป็นโครงการผลิตพลงังานจากหลุมฝ ัง่กลบขยะ โดยใช้ขยะของ
กรุงเทพมหานครกว่ารอ้ยละ 40 หรอืประมาณ 5 ลา้นตนั มาฝงักลบตามหลกัสุขาภบิาล (Sanitary 
Landfills) แลว้นําก๊าซทีไ่ดจ้ากการหมกัของขยะขึน้มาใชป้ระโยชน์ เป็นการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
ดงันัน้ จงึเขา้ร่วมโครงการ CDM และไดร้บัการรบัรองโครงการ CDM ที่สามารถลดก๊าซเรอืนกระจกได ้
47,185 ตนัเทยีบเทา่คารบ์อนไดออกไซดต่์อปี3 

2.3.2 ข้อคิดเหน็จากผูพ้ฒันาโครงการ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเป็นข้อมูลที่
นําเสนอโดยทมีทีป่รกึษาซึ่งทําขึน้ก่อนเริม่โครงการ) ไดก้ําหนดใหภ้าษรีายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 0 เน่ืองจาก
บรษิทัคดิว่าการไดร้บัการสนับสนุนจากการลงทุนจาก BOI จะไดร้บัการยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย

                                            
1 www.thaienv.com/th/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=27 
2 www.pairoj.co.th/gn/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=31&lang=thai 
3 www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=40 

http://www.pairoj.co.th/gn/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=31&lang
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2.4 บริษทั ไทย ไบโอแกซ๊ เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั 

2.4.1 ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั ไทย ไบโอแก๊ซ เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (TBEC) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2546 เพื่อดาํเนิน
โครงการผลติก๊าซชวีภาพและผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพโดยใชน้ํ้าเสยีจากอุตสาหกรรมเกษตรเป็น
วตัถุดิบ โดยดําเนินการพฒันา ลงทุน ก่อสร้าง และควบคุมกระบวการผลิต รวมถึงการบริหารจดัการ
โครงการผลติก๊าซชวีภาพในการถอืสมัปทานโครงการจนหมดอายุสญัญา เมื่อหมดอายุสญัญาจะถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหแ้ก่คูส่ญัญาทัง้กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการ 

TBEC เกดิจากการร่วมทุนระหว่างองค์กรกองทุนชัน้นําดา้นพลงังานสะอาด ไดแ้ก่ กองทุนเพื่อ
การลงทุนเพือ่การพลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังานของภาคเอกชน (Private Energy Market Fund 
L.P.: PEMF) ทีมุ่ง่เน้นใหเ้งนิทุนแก่โครงการพฒันานวตักรรมพลงังานทีย่ ัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนในระยะ
ยาว ผูล้งทุนหลกัในกองทุนคอืกองทุนของรฐับาลฟินแลนดเ์พื่อการลงทุนดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค
ทัว่โลก และ บรษิทัลงทุนและพฒันาพลงังานสะอาด (AL Tayyar Energy: ATE) ซึง่ก่อตัง้ขึน้โดย HRH 
Prince Moulay Hicham Ben Abdallah Al Alaoui แห่งประเทศโมร๊อกโก และมสีาํนักงานใหญ่ทีป่ระเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพของ TBEC เป็นแบบ “Covered in Ground Anaerobic Reactor” 
(CIGAR) ที่มปีระสทิธภิาพในการผลติสูง เหมาะกบัรูปแบบน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพ
ภมูอิากาศของประเทศไทย ทัง้ยงัมคีวามมัน่คงทางการผลติ และยดืหยุน่ต่อคุณสมบตัขิองน้ําเสยีสงู และให้
ปรมิาณก๊าซชวีภาพมาก อกีทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณก๊าซมเีทน (CH4) และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ที่
จะระเหยสู่ชัน้บรรยากาศและเป็นปจัจยัสําคญัทีก่่อใกเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก ทัง้น้ีเครื่องจกัรส่วนหน่ึงมกีาร
นําเขา้จากต่างประเทศ 
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ในปจัจุบนั TBEC ไดด้ําเนินงานโครงการ CDM และเตรยีมพรอ้มเพื่อรบัการตรวจสอบ Carbon 
Credit หรอื CERs จาํนวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือโครงการ 
มลูค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 
ประเภท

อตุสาหกรรม 
กาํลงัการผลิต 

1  
โครงการระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพ สาํนกังานกจิรุง่เรอืง 
อ.เมอืง จ.ระยอง 

85  แป้งมนัสาํปะหลงั 
• ก๊าซชวีภาพ 15,000 ลบ.ม./วนั 

• ไฟฟ้าตดิตัง้ 2.0 เมกะวตัต ์

2  
โครงการระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพ สาํนกังานจริฐัพฒันา 
อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์

120  แป้งมนัสาํปะหลงั 
• ก๊าซชวีภาพ 30,000 ลบ.ม./วนั 

• ไฟฟ้าตดิตัง้ 2.0 เมกะวตัต ์

3  

โครงการระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพ สาํนกังานเจา้คุณ
เกษตรพชืผล 
อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี

105  แป้งมนัสาํปะหลงั 

• ก๊าซชวีภาพ 25,000 ลบ.ม./วนั 

• ไฟฟ้าตดิตัง้ 1.0 เมกะวตัต ์

4 
โครงการระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพ สาํนกังานทา่ฉาง 
อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี 

na น้ํามนัปาลม์ 
• ก๊าซชวีภาพ 20,000 ลบ.ม./วนั 

• ไฟฟ้าตดิตัง้ 1.4 เมกะวตัต ์

 

2.4.2 ข้อคิดเหน็จากผูพ้ฒันาโครงการ 

การดําเนินการดา้นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยเฉพาะก๊าซชวีภาพที่ต้องใช้
วตัถุดบิเหลอืใชท้างการเกษตร ดงันัน้จงึมคีวามไมแ่น่นอน/ความเสีย่งจากปรมิาณผลผลติทางการเกษตร ที่
อาจสง่ผลกระทบต่อการผลติ 

นอกจากน้ีโครงการทัง้ 4 โครงการ มกีารนําเขา้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เชน่ เครือ่ง
กําเนิดไฟฟ้า เครื่องทําความเยน็ เป็นตน้ ซึ่งมรีาคาค่อนขา้งสูง และไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI 
ไดแ้ก่ การยกเวน้ภาษีนําเขา้เครื่องจกัร (2ปี) การยกเวน้ภาษีเงนิไดจ้ากการขายไฟฟ้า การรบัซื้อไฟฟ้า
ส่วนเพิม่สําหรบัพลงังานหมุนเวยีน แต่รายได้จากการขาย CERs ยงัไม่ได้รบัการส่งเสรมิเน่ืองจากการ
ตคีวามวา่ CERs ไมใ่ชผ้ลติภณัฑห์รอืผลพลอยไดเ้พราะเป็นผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้

 

http://www.thaibiogas.net/node/63
http://www.thaibiogas.net/node/63
http://www.thaibiogas.net/node/64
http://www.thaibiogas.net/node/64
http://www.thaibiogas.net/node/65
http://www.thaibiogas.net/node/65
http://www.thaibiogas.net/node/65
http://www.thaibiogas.net/node/65
http://www.thaibiogas.net/node/65
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เอกสารอ้างอิง 

การสมัภาษณ์คุณนท ี สทิธปิระศาสน์ บรษิัท เอ.ท.ี ไบโอพาวเวอร์ จํากดั และขอ้มูลจาก website 
www.atbiopower.co.th 

การสมัภาษณ์คุณผจญ  ศรบีุญเรอืง บรษิทั ไทย ไยโอแก๊ซ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั และขอ้มูลจาก website 
www.tbec.co.th 

การสมัภาษณ์คุณกฤษดา  ชวนะนันท์  บรษิทั วจิติรภณัฑป์าล์มออยส์ จํากดั และขอ้มูลการวเิคราะห์
ผลตอบแทน 

ขอ้มลูการวเิคราะหท์างการเงนิจากคุณเสาวลกัษณ์  เจรญิพจน์  บรษิทั เจรญิสมพงษ์ จาํกดั 



 

ภาคผนวกท่ี 2 
สรปุการประชมุระดมสมอง 

การประชมุระดมสมอง 
“การใช้เครื่องมือทางการคลงัในการส่งเสริมโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด” 

1. หลกัการและเหตผุล 

การพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM) ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต
นัน้ กล่าวได้ว่าก่อให้เกดิประโยชน์อย่างมากแก่ประเทศ ได้แก่ (1) ช่วยลดการนําเขา้เชื้อเพลงิฟอสซิล 
เน่ืองจากมกีารใชพ้ลงังานทดแทนมากขึน้ และเกดิการประหยดัการใชพ้ลงังาน (2) เพิม่การใชว้สัดุเหลอืทิง้
ทางการเกษตรซึ่งเป็นเชือ้เพลงิวตัถุดบิในประเทศ (3) การประกอบกจิการสามารถลดการพึง่กระแสไฟฟ้า
จากส่วนกลาง (Grid) และมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกนิ (4) การดําเนินโครงการ CDM บาง
ประเภท ช่วยแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่เน่ืองจากเป็นการใชป้ระโยชน์จากของเสยีและช่วยลดมลพษิ
ทุกดา้นของโครงการ (5) เพิม่การลงทุนจากต่างประเทศในการพฒันาโครงการ (6) มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการ
ขายคาร์บอนเครดติ (CERs) ทําใหม้เีงนิตราไหลเขา้ประเทศ (7) ก่อใหเ้กดิโครงการพฒันาทีเ่ขา้ข่ายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศมากขึน้ เพราะโครงการ CDM มเีงื่อนไขที่ตอ้งเป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนืตาม
นโยบายของประเทศเจา้บา้น และ (8) ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัประเทศไทยในเวทโีลกจากการมสี่วน
ร่วม ช่วยแกไ้ขปญัหาการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ในอนัทีร่ฐัจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาโครงการ  CDM ใหม้ากขึน้ 

หน่วยงานทีด่าํเนินงานดา้นการลดก๊าซเรอืนกระจกและโครงการตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด คอื 
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ทีม่บีทบาทในการสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนพฒันา
โครงการ CDM ในประเทศ เพื่อใหผู้พ้ฒันาโครงการซึ่งอาจเป็นนักธุรกจิ ผูป้ระกอบการ หรอืชุมชน ไดร้บั
ประโยชน์จากกลไกการพฒันาทีส่ะอาดใหม้ากทีสุ่ด พรอ้มกบัประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม
ดว้ยการมโีครงการก๊าซเรอืนกระจกและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในประเทศ 

มาตรการภาษีที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมอืดา้นการเงนิที่สําคญั ที่สามารถช่วยส่งเสรมิการลงทุนใน
โครงการ CDM ได ้เช่น การกําหนดทศิทางเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากการขายคารบ์อน
เครดติ ให้เป็นไปในแนวทางส่งเสรมิให้เกิดโครงการ CDM มากขึ้น หรอืการได้สทิธปิระโยชน์จากการ
สง่เสรมิการลงทุน (BOI) เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม จาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ของรฐัรวมถงึ
มาตรการภาษอียา่งละเอยีดรอบครอบ เน่ืองจากอาจมผีลต่อเน่ืองกบัรายไดข้องประเทศและความเป็นธรรม
ในการจดัเกบ็ภาษ ีดงันัน้ จงึดําเนินการศกึษา “แนวทางการส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันา 
ทีส่ะอาด” เพื่อนําผลการศกึษาเสนอต่อรฐับาล และเป็นแนวทางการส่งเสรมิโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
ตามกลไกการพฒันาที่สะอาด และแนวทางการจดัการภาษีที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
ประเทศ 

109 
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ดงันัน้ องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทยจดัใหม้กีารประชุมระดมสมอง เรื่อง “การใชเ้ครื่องมอืทางการคลงัในการส่งเสรมิโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด” ขึน้เพื่อใหภ้าคส่วนต่างๆ ไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ พรอ้มทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแนวทางการส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาที่
สะอาด และสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยจะนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงรายงานฯ ใหม้คีวามถูกตอ้ง
สมบรูณ์และชดัเจนมากยิง่ขึน้  

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อนําเสนอมาตรการและกลไกภาษีทีส่่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดที่
ดําเนินการในต่างประเทศ และการส่งเสรมิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดของ
ประเทศไทย รวมถงึนําเสนอแนวทางการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด 

2.2 เพือ่การมสีว่นร่วมในการแลกเปลีย่นความรู ้การรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ เพือ่นําไป
ปรบัปรุงแนวทางการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดใน
ประเทศใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้  

3. รปูแบบการประชมุ 

3.1 นําเสนอมาตรการและกลไกภาษีที่ส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาที่สะอาดของ
ต่างประเทศและประเทศไทย และนําเสนอแนวทางการสนับสนุนและสง่เสรมิการพฒันาโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย 

3.2 รบัฟงัแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้รว่มประชุม 

4. ผูเ้ข้ารว่มประชมุ และวนั เวลาการประชมุ 

ครัง้ที ่1 ผูเ้ขา้รว่มประชุม ประมาณ 20 ทา่น  

ครัง้ที ่2 ผูเ้ขา้รว่มประชุม ประมาณ 50 ทา่น  

ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
นกัวชิาการ และองคก์ารพฒันาเอกชน 

5. วนั และเวลาการประชมุ 

ครัง้ที ่1 วนัพฤหสัที ่23 เมษายน 2552 เวลา 8.30 - 12.00 น. 

ครัง้ที ่2 วนัองัคารที ่19 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 - 12.00 น. 
6. สถานท่ีจดัสมัมนา 

หอ้งประชุมชัน้ 4 ตกึหน้า สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซอย
พบิลูวฒันา 7 (ซอยพระรามทีห่ก 32) ถนนพระรามที ่6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 
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สรปุความคิดเหน็ของผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
การประชมุระดมสมอง ครัง้ท่ี 1  

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2552 

การประชุมระดมสมอง ครัง้ที ่1 มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 33 คน มาจากองคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก จาํนวน 6 คน ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษา และองคก์ร
พฒันาเอกชน จาํนวน 18 คน ผูป้ระกอบการ จาํนวน 12 คน และมลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ
ไทย 7 คน โดยมปีระธานการประชุมระดมสมอง ครัง้ที ่1 คอื รศ.ดร. กติต ิ ลิม่สกุล และการนําเสนอผล
การศกึษาจากมลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

• มาตรการภาษทีีส่่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดทีด่ําเนินการในต่างประเทศ 
โดยยกตวัอยา่งประเทศ ไดแ้ก่ จนี อนิเดยี มาเลเซยี โดย นางสาวปรญิญารตัน์  เลีย้งเจรญิ 

• มาตรการสง่เสรมิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย  
โดย นายชยัสทิธิ ์ อนุชติวรวงศ ์

• กรอบแนวคดิการสนบัสนุนและสง่เสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด  
โดย นาย อดศิร ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา 

ทัง้น้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคดิเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 
ตลอดจนรว่มตอบขอ้ซกัถามในบางประเดน็ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. การพจิารณาความหมายของ CERs ว่าเป็นผลติภณัฑห์ลกัหรอืผลพลอยไดห้รอืไม่ เน่ืองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนมองวา่ไมเ่ป็นผลติภณัฑห์ลกัหรอืผลพลอยได ้

2. ขอ้มูลของโครงการ CDM โดยพจิารณาความคุม้ค่าของโครงการ มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
บทความที่อ้างอิงอาจไม่ทนัสมยักบัสถานการณ์ปจัจุบนั ต้องพจิารณาจากโครงการ CDM ใน
ปจัจุบนั 

3. การส่งเสรมิสําหรบัผูป้ระกอบการ CDM ขนาดเลก็ สามารถรวมตวัเป็นกลุ่ม (bundle) เพื่อ
ดาํเนินการขาย CERs รว่มกนั 

4. การจดัเกบ็ภาษีรายไดจ้ากการขาย CERs จากผูป้ระกอบการเอกชนเป็นรายไดท้างหน่ึงของรฐั 
ซึ่งรฐัจะไดป้ระโยชน์จากการนํารายไดด้งักล่าวมาใชพ้ฒันาประเทศ ดงันัน้ แนวทางการส่งเสรมิ
โดยการลดภาษรีายไดนิ้ตบิุคคลตอ้งพจิารณาผลทีเ่กดิขึน้ในภาพรวมของประเทศดว้ย  

5. การสนับสนุนและส่งเสรมิโครงการ CDM ควรเน้นประโยชน์ของการมโีครงการ CDM ที่ช่วยลด
ก๊าซเรอืนกระจก และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศจากการขาย CERs  

6. การดําเนินโครงการ CDM ควรไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั โดยเฉพาะในระยะแรกของการ
ดําเนินการที่ควรไดร้บัการส่งเสรมิ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีี่ต้องนําเขา้เน่ืองจากการทําโครงการ 
CDM มกีารลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัรและค่าการจดัการค่อนขา้งสงู เพราะฉะนัน้จงึควรทําใหผู้้
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7. ในทางทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ําไรทีเ่กดิขึน้จากการประกอบการทีท่าํเพื่อประโยชน์สาธารณะ กําไร
ทีไ่ดจ้ะตอ้งเป็นศูนย ์ซึ่งกจิกรรมจากโครงการ CDM ไม่ควรจะมกีําไรเช่นกนั ทัง้น้ี การคดิภาษี
จากรายไดก้ารขาย CERs เป็นฐานภาษอีาจไมถู่กตอ้งในการนํามาเป็นฐานภาษ ีเพราะฉะนัน้ฐาน
ภาษใีนการจดัเกบ็จะคดิจากฐานอะไร ซึ่งในตลาดคารบ์อนมทีัง้ผลผลติทีเ่ป็น CERs และ VERs 
(ตลาดแบบไมเ่ป็นทางการ) 

8. การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจของภาครฐัของประเทศพฒันาแลว้ เช่น อยี ู(EU) มกีารประมลูคารบ์อน
เครดติ ประเทศเยอรมนัมกีารสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบัโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดย
ให้เวลา 20 ปี ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาประสบการณ์จาก
ประเทศเหล่าน้ีในการจูงใจอย่างไรเพื่อลดก๊าซเรอืนกระจกในสาขาการผลติต่างๆ ทีม่กีารลงทุน
เพิม่เพือ่นําคารบ์อนเครดติมาขาย 

9. การเพิม่เตมิรายละเอยีดมาตรการการส่งเสรมิของต่างประเทศทีเ่ป็นตวัอย่างในประเดน็ดา้นทีม่า
ของนโยบายการส่งเสรมิโครงการ CDM หลกัการและเหตุผล (เงื่อนไข) ในการยกเวน้ภาษ ี เช่น 
จนีมกีารจดัเกบ็ภาษขีองรายไดจ้ากการขาย CERs มขีัน้ตอนอย่างไรบา้ง และขอ้มูลสถติขิอง
จาํนวนโครงการ CDM เพือ่ดแูนวโน้มการสง่เสรมิโครงการ CDM ในแต่ละประเทศตวัอยา่ง 

10. โครงการ CDM สรา้งโอกาสการพฒันาใหก้บัอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ โดยการนําพืน้ทีเ่สือ่มโทรม
มาพฒันาใหเ้ป็นโครงการทีม่กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

11. กรมสรรพากรไม่มหีน้าทีใ่นการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการยกเวน้ภาษหีรอืลดภาษีสําหรบั
การสง่เสรมิการลงทุน ทัง้น้ี การยกเวน้ภาษทีาํไดก้บัสนิคา้เพือ่สิง่แวดลอ้ม เช่น อุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน  ซึ่งทางกรมสรรพากรดําเนินการอยู่ แต่ในกรอบงานของการส่งเสรมิการลงทุนควรให ้
BOI รบัผดิชอบ โดย BOI ใหก้ารสนับสนุนโครงการทีม่กีารลงทุนจากต่างประเทศ และเน้นการใช้
วตัถุดิบและเครื่องจกัรที่ผลติภายในประเทศ ถ้าไม่มกีารผลติภายในประเทศจะลดหย่อนหรือ
ยกเวน้ภาษใีหอ้ตัราสงู 

12. ขอบเขตของการส่งเสรมิโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ครอบคลุมเฉพาะ CERs ทีไ่ดร้บั
การรบัรอง หรอืรวมถงึ VERs ทีเ่กดิขึน้โดยความสมคัรใจระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 2 ราย ทีจ่ะเลอืก
ขายหรอืไมข่ายผลผลติโดยไมต่อ้งผา่นการรบัรอง 

13. การส่งเสรมิผูป้ระกอบการ CDM ควรครอบคลุมผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก (เป็นชาวบ้านทํา เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ) และ
ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการส่งเสรมิและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิจาก BOI การส่งเสรมิอาจมคีวาม
แตกต่างกนัระหว่างขนาดของผู้ประกอบการ (ตามขอ้มูลขนาดการลงทุนของ BOI) เช่น การ
ยกเวน้ภาษใีหก้บัผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 3 ปี หรอืมรีายรบัไมเ่กนิ 1.8 ลา้นบาท ไมต่อ้งเสยีภาษ ี
ทัง้น้ี นโยบายการส่งเสรมิการลงทุนตอ้งไม่ทําใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของผูป้ระกอบการ
ดว้ย 
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14. การผลกัดนัเพือ่ลดภาษหีรอืยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs ควรตอ้งทราบปรมิาณการซื้อ-
ขายทีม่อียูใ่นตลาด 

15. การขอการรับรองสําหรับโครงการ CDM มีค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาค่อนข้างแพง คือ
ประมาณ 4-8 ลา้นบาท ขึน้กบัขนาดและประเภทของโครงการ ซึง่ผูป้ระกอบการจะพจิารณาความ
คุม้คา่ของโครงการโดยรวมตน้ทุนเหลา่น้ีดว้ย  

16. การคํานวณความคุม้ค่าของโครงการ CDM นอกจากประเดน็การยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย 
CERs ช่วยทําใหม้คีวามคุม้ค่าของโครงการ CDM ยงัตอ้งคํานึงถงึความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ คอื 
ราคาวตัถุดบิทีนํ่ามาเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าทีม่แีนวโน้มราคาสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ทีม่คีวาม
เสีย่งทีท่าํใหโ้ครงการขนาดทุน อกีทัง้รายไดท้ีเ่กีย่วกบัการบรหิารสามารถนํามาหกัภาษใีนอตัรา
คอ่นขา้งตํ่า ทัง้ทีม่ตีน้ทุนการดาํเนินงานคอ่นขา้งสงู 

17. โครงการ CDM ไมใ่ช่โครงการทีด่าํเนินการเฉพาะดา้นการสง่เสรมิพลงังานหมุนเวยีนเท่านัน้ ยงัมี
โครงการหลายประเภทในภาคอุตสาหกรรมทีต่อ้งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก สําหรบัของไทย
สว่นใหญ่เป็นโครงการดา้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน  

18. ความตอ้งการใหก้ารศกึษาน้ีสามารถหามาตรการทีช่่วยสง่เสรมิใหม้กีารดาํเนินโครงการ CDM ให้
มากขึน้ เพราะขอ้ตกลงจะหมดภายในปี พ.ศ. 2555 น้ี และมองว่าแนวทางการส่งเสรมิโดยการ
ยกเวน้ภาษโีดยผา่น BOI เป็นแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้น้ี 
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สรปุความคิดเหน็ของผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 
การประชมุระดมสมอง ครัง้ท่ี 2 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2552 

การประชุมระดมสมอง ครัง้ที ่2 มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 39 คน มาจากองคก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเรอืนกระจก จาํนวน 9 คน ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษา และองคก์ร
พฒันาเอกชน จาํนวน 15 คน ผูป้ระกอบการ จาํนวน 10 คน และมลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ
ไทย 5 คน โดยมปีระธานการประชุมสมอง โดยมปีระธานการประชุมสมอง ครัง้ที่ 2 คอื นายศริธิญัญ์  
ไพโรจน์บรบิูรณ์ ผูอ้ํานวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก และการนําเสนอผลการศกึษาจาก
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 

• มาตรการสง่เสรมิการลงทุนโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย โดย นายชยัสทิธิ ์ 
อนุชติวรวงศ ์

• แนวคดิการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด โดย นาย อดศิร ์ 
อศิรางกรู ณ อยธุยา 

ผูใ้หค้วามคดิเหน็ โดย รศ.ดร.นิรมล  สธุรรมกจิ จากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ซึง่มปีระเดน็การใหค้วามคดิเหน็ดงัน้ี 

• หลกัการของคารบ์อนเครดติ เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีนํ่าไปสู่สภาพอากาศทีด่ ีซึ่ง
ใครจะตอ้งรบัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจก กรรมสทิธิอ์ยูท่ีใ่คร และใชเ้งนิลงทุนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่าไร เพื่อให้ประชาชนที่อาศยัในโลกได้รบัประโยชน์ สําหรบัโครงการ 
CDM จากการเจรจาระหวา่งนานาชาต ิมมีตใิหก้ลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
ปรมิาณสงูเป็นผูร้บัผดิชอบในการลดก๊าซเรอืนกระจก และตอ้งใหก้ารสนับสนุนการลงทุนโครงการ 
CDM ใหก้บัประเทศกําลงัพฒันาทีม่ตีน้ทุนการการผลติเพื่อลดก๊าซเรอืนกระจกตํ่ากว่า ทีม่กีรอบ
เวลาตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. 2555 โดยประเทศกําลังพฒันานํา CERs มาขายในตลาด
คารบ์อนเพือ่เป็นรายไดใ้หก้บัประเทศเหล่านัน้ โดยภาครฐัมกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนโครงการ 
CDM เพือ่นําไปสูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจก 

• การเพิม่เน้ือหาในบทสรุปโดยกล่าวถึงตลาดคาร์บอนที่มผีลติภณัฑ์แบบเป็นทางการคอื CERs 
และ VERs เป็นการดาํเนินการกจิกรรมการซือ้-ขายคารบ์อนอยา่งไมเ่ป็นทางการหรอืโดยสมคัรใจ
ของ 2 ฝ่าย ซึ่งการลดหย่อนภาษีสําหรบั CERs จะทําให้เกิดการส่งเสริมโครงการที่มีความ
แตกต่างของ 2 ลกัษณะน้ีหรอืไม ่อยา่งไร 

• การวเิคราะห์เพิม่เตมิว่าค่าธรรมเนียมการขอการรบัรองของ CDM (CERs) ประมาณ 4-8 ลา้น
บาท สามารถลดหย่อนภาษไีดห้รอืไม ่ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมน้ีเป็นเงนิตราทีไ่หลออกนอกประเทศที่
ตอ้งจา่ยใหก้บัทีป่รกึษาต่างชาต ิซึง่บรษิทันําไปลดหยอ่นภาษไีดห้รอืไม ่อยา่งไร 
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• ขอ้แนะสาํหรบัการจดัเกบ็ภาษ ีตอ้งพจิารณาถงึ 1) จุดประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษหีรอืไม่จดัเกบ็
ภาษ ีนําไปใชเ้พือ่ประโยชน์ทางใด ไดแ้ก่ ทางการเมอืง ทางสงัคม หรอืทางสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี การ
จดัเกบ็ภาษทีีม่จีุดประสงคเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม ควรนําภาษหีรอืคา่ธรรมเนียมไปใชเ้พือ่สิง่แวดลอ้มและ
ไม่ควรจดัสรรรวมในงบประมาณแผน่ดนิ 2) การเกบ็ภาษจีากรายไดก้ารขาย CERs เพื่อชดเชย
บุคคลที่เสยีประโยชน์หรอืบุคคลที่ลดก๊าซเรอืนกระจกได้ และ 3) การนํารายไดจ้ากการจดัเก็บ
ภาษ/ีค่าธรรมเนียมมาเขา้เป็นกองทุนส่วนกลางและนําเงนิไปพฒันาโครงการ CDM และส่งเสรมิ
ผูป้ระกอบการ โดยเมือ่ขาย CERs ไดแ้ละเกบ็ภาษไีดแ้ลว้แต่ผูเ้สยีภาษจีะไดร้บัประโยชน์จากภาษี
ทีเ่สยีไป 

• ภาครฐัตอ้งใหก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิโครงการ CDM เน่ืองจากภาครฐัไดร้่วมลงนามในพนัธะ
กรณรีะหวา่งประเทศ ซึง่ใหก้ารสนับสนุนทัง้ CERs และ VERs เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
รว่มกนั 

นอกจากน้ี ผู้เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษา ตลอดจนรว่มตอบขอ้ซกัถามในบางประเดน็ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. โครงการ CDM มปีระโยชน์ในการสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศจากการขาย CERs และลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ในการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ถา้
ขาดแรงจูงใจในการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมอาจทําใหม้จีํานวนผูป้ระกอบการทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีม่ ี
ประสทิธภิาพตํ่ากวา่มาใชใ้นการผลติ ทาํใหไ้มม่ปีระสทิธภิาพในการผลติ 

2. โครงการ CDM จากการผลติด้วยพลงังานหมุนเวยีน ไม่ได้เป็นการปล่อยมลพษิ แล้วมกีารลด
มลพิษ แต่เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ํา ซึ่งสร้าง
ประโยชน์อยา่งมากใหก้บัประเทศ 

3. การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในโครงการ CDM มกีารดูแลโดย UNFCCC  ซึ่งมกีารจํากดัอายุการใช้
งานของเทคโนโลยนีัน้ๆ  และตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโยลอียูเ่สมอ และตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งมกีารควบคุมทีเ่ขม้งวด สําหรบัปญัหาการใชเ้ทคโนโลยี
เดมิโดยไมเ่ปลีย่นแปลงจงึไมเ่กดิขึน้ 

4. ขอ้เสนอแนะของการศกึษาควรกําหนดว่าเป็นเพยีงแนวทางที่ควรจะทํา แต่ไม่ไดต้้องทํา เพราะ
มาตรการสง่เสรมิของ BOI มกีรอบการสง่เสรมิในลกัษณะของพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ เพือ่กระจายการลงทุน
ไปสูภ่มูภิาคต่างๆ  

5. การศึกษาควรระบุการดําเนินการส่งเสริมและพฒันาโครงการ CDM ในขัน้ต้น ก่อนที่จะหมด
ขอ้ตกลงในปี พ.ศ. 2555 และอาจมกีารศกึษาเพิม่เตมิในรายละเอยีดต่อไปเมื่อทราบแนวทางการ
จดัการภายหลงัปี พ.ศ. 2555 

6. การจดัเก็บโรงงานอุตสหกรรมตามหลกั PPP มแีนวทางการดําเนินการในการเก็บเงนิค่าปรบั
สําหรบัผู้ประกอบการถ้ามกีารปล่อยมลพษิเกินมาตรฐานที่กําหนดไว้ ซึ่งแยกตามขนาดของ
โรงงาน 
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7. ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มคีวามตอ้งการใหม้กีารยกเวน้ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs  เน่ืองจาก
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายสําหรบัค่าที่ปรกึษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วยงัถูกเก็บภาษีเงนิได้ ทําให้
โครงการ CDM ไม่เป็นที่สนใจที่ผูป้ระกอบการจะลงทุน เพราะจะมจีํานวนปีที่จะคนืทุนมากขึ้น 
ทัง้น้ี ภาครฐัควรใหก้ารสนบัสนุนโดยเน้นแรงจงูใจในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีจ่ะเหน็ผล
ในระยะยาวทีจ่ะมสีิง่แวดลอ้มทีด่ ี

8. การทําโครงการ CDM เป็นโครงการที่สรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลอื
ชุมชนในพืน้ทีเ่น่ืองจากหลกัการหน่ึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นการสรา้งแรงจูงใจ
ใหช้าวบา้นเขา้มามสีว่นรว่ม 

9. การเพิ่มเติมส่วนคําอธิบายตลาดคาร์บอนที่มีตลาด  CERs และตลาด  VERs เ น่ืองจาก
ผูป้ระกอบการในตลาด VERs บางรายอยู่ในขัน้ตอนการรอการขึน้ทะเบยีนหรอืการรบัรองจาก 
CDM EB  

10. ข้อกําหนดการดําเนินการและการพิจารณาเพื่อรบัรองโครงการ CDM ของ UNFCCC มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และมีข้อกําหนดที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องตรวจสอบ
ขอ้กาํหนดอยูเ่สมอ และนําไปสูก่ารลงทะเบยีนโครงการ CDM ทีย่ากขึน้ 

11. แนวทางการส่งเสริมโครงการ CDM ทางหน่ึงคือให้ BOI เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการ CDM ในการยกเวน้ภาษีหรอืลดหย่อนภาษีโดยครอบคลุมทุกผลติภณัฑ์ของโครงการ 
CDM ทัง้น้ี จํานวนปีในการคนืทุนน่าจะอยู่ภายใตก้รอบเวลาทีเ่หมาะสมแลว้ (โครงการจะคนืทุน
ประมาณ 3-5 ปี)  

12. มาตรการส่งเสรมิดา้นภาษีโดยการสนับสนุนให้มกีารกําหนดกรอบเวลามคีวามเหมาะสมตามที่
นําเสนอ โดยใหย้กเวน้ภาษใีนชว่งแรกของการลงทุนเพือ่ใหโ้อกาสผูป้ระกอบการมเีวลาปรบัตวั 

13. อ้างองิจากขอ้พงึระวงัในการทําโครงการ CDM ของ อ.อดศิร์ ที่กล่าวว่าปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมของประเทศนัน้จะเพิม่ขึ้นหากมกีารให้ความช่วยเหลือทางการเงนิมาก และ
ผูป้ระกอบการจะชะลอการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ ไม่น่าจะเกดิขึน้ เน่ืองจากการลงทุนโครงการ CDM 
ต้องมีความตัง้ใจของผู้ประกอบการในการทํา CDM ตัง้แต่เริ่มต้นการออกแบบโครงการ 
เทคโนโลยทีี่ใช้ อีกทัง้โครงการ CDM ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีน ซึ่งมกีารกําหนดแผนการผลติกําลงัไฟฟ้าเป็นแนวทางเพื่ออ้างองิว่ามคีวาม
ตอ้งการไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในสดัสว่นเทา่ไร ซึง่ไมว่า่จะมโีครงการ CDM หรอืไมม่นีัน้กม็ี
การตัง้โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนอยูแ่ลว้ 

14. กรอบการสง่เสรมิของ BOI สาํหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ จะไดร้บัการสง่เสรมิดว้ยการลดหยอ่น
ภาษ ีซึง่รวมถงึการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิดว้ย แมว้่าจะมผีลกระทบทําใหเ้กดิมลพษิอากาศกต็าม 
ซึง่ BOI ควรกําหนดขึน้เป็นหมวดใหมส่าํหรบัโครงการทีส่นับสนุนดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืการผลติสี
เขยีว เพื่อลดการปล่อยมลพษิ แยกเป็นประเภทต่างๆ โดยโครงการ CDM เป็นประเภทหน่ึงใน
หมวดใหมน้ี่ดว้ย 
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15. ความเขา้ใจของเจ้าหน้าที่ BOI ต่อโครงการ CDM ที่ว่าการลดการปล่อยก๊าซและนําไปขายให้
ประเทศพฒันาแลว้จะทําใหไ้ม่สามารถปล่อยไดอ้กีในอนาคตเป็นเรื่องไม่ถูกตอ้ง ตอ้งสรา้งความ
เขา้ใจใหเ้จา้หน้าที ่BOI ต่อโครงการ CDM ทีถู่กตอ้ง และใหม้อง CERs เป็นสนิคา้ประเภทหน่ึงที่
ส่งออกไปขายต่างประเทศ (ในทางปฏบิตัทิาง BOI ใหแ้ยกคํารอ้งขอ BOI ตอ้งแยกรายไดก้รณีม ี
CERs และกรณีไม่ม ีCERs ซึ่งทางความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการมองว่าไม่ควรใหต้ดั CERs 
ออกหรอืใหม้องวา่ CERs เป็นสนิคา้ประเภทหน่ึง ทาํใหม้คีวามคุม้คา่ของการลงทุนและมจีาํนวนปี
ที่ไดร้บัผลตอบแทนเรว็ขึ้นซึ่งจะเป็นแรงจูงใจใหม้กีารลงทุนต่อไป) ซึ่งต้องมกีารพูดคุยในระดบั
เจา้หน้าทีช่ ัน้ผูใ้หญ่ต่อไป 

16. อุปสรรคของการดาํเนินโครงการ CDM คอื เงนิตอบแทนไมคุ่ม้ค่าถา้มกีารเกบ็ภาษรีายไดจ้ากการ
ขาย CERs ในชว่งแรก และเงนิลงทุนโครงการทีค่อ่นขา้งสงู รวมถงึ คา่ธรรมเนียมและคา่ทีป่รกึษา
มคีา่ใชจ้า่ยสงู 

17. ประเทศกาํลงัพฒันาต่างๆ มกีารสง่เสรมิโครงการ CDM อยา่งมาก ซึง่ประเทศเหลา่น้ีเป็นคูแ่ขง่กบั
ประเทศไทยในการขาย CERs ดงันัน้ ไทยควรเร่งหาแนวทางในการส่งเสรมิที่ชดัเจนภายในปี 
พ.ศ. 2555 

18. การส่งเสรมิการลงทุนของ BOI ส่วนหน่ึงเป็นโครงการทีไ่ม่ไดท้ําโครงการ CDM โดยเฉพาะใน
กลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่มาขอรับการส่งเสริมและพบว่าเป็นโครงการที่คุ ้มค่าและสามารถ
ดําเนินการได้ ทัง้น้ีทาง BOI ควรต้องแยกแยะผู้ประกอบการที่ทํา CDM และไม่ทํา CDM 
เน่ืองจากการลงทุนโครงการ CDM ใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมาก ทาํใหร้ะยะการคนืทุนใชเ้วลานานกวา่ 

19. การส่งเสริมสําหรับผู้ประกอบการ CDM ขนาดเล็ก ที่ไม่ได้ขอ BOI จึงต้องมีการลงทุนและ
ดําเนินการเพื่อใหไ้ด ้CERs ดงันัน้ ควรส่งเสรมิใหร้วมตวัเป็นกลุ่ม (bundle) เพื่อใหม้ปีรมิาณ 
CERs ขายรว่มกนัในปรมิาณมาก 

20. ช่องทางการทํางบการเงนิเพื่อขออนุมตัเิงนิกูจ้ากธนาคาร ผูป้ระกอบการมกีารบดิเบอืนตวัเลขที่
แทจ้รงิในระดบัหน่ึงเพือ่ใหไ้ดร้บัเงนิกู ้

21. มาตรการส่งเสรมิและพฒันาโครงการ CDM ทีนํ่าเสนอมเีพยีงมาตรการดา้นการคลงั ดงันัน้ควร
พจิารณามาตรการด้านอื่นๆ ด้วย เช่น มาตรการด้านการเงนิ ซึ่งรวมถึงการทบทวนมาตรการ
สง่เสรมิโครงการ CDM ของต่างประเทศทีค่วรเพิม่เตมิมาตรการดา้นอื่นๆ นอกจากมาตรการดา้น
ภาษ ีเชน่ กองทุนสนบัสนุนต่างๆ 

22. การเพิม่เตมิเน้ือหา flow chart ขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM และอธบิายมาตรการ
ทางการเงนิและการคลงัสามารถมบีทบาทในการส่งเสรมิการพฒันาโครงการแบบครบวงจร ตรง
จุดใดบา้ง โดยเขยีนเพิม่เตมิมาตรการดา้นการเงนิ 

23. อธบิายประโยชน์ของ CDM ใหช้ดัเจน ควรนํามติหิลายๆ ดา้น เช่น มติกิารสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประเทศเพื่อลดการพึง่พงิจากต่างประเทศ เพือ่นํามาสู่การเปรยีบเทยีบขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบใน
การเสนอมาตรการสนบัสนุนโครงการ CDM บนขอ้มลูทีส่มบรูณ์ 
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24. หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกโครงการเขา้อยู่ใน BOI คอือะไร ทําไมบางโครงการไม่ไดร้บัการส่งเสรมิ 
BOI และเหน็ดว้ยที่ใหม้กีารเสนอให ้BOI เพิม่หมวดเงื่อนไขผูป้ระกอบการสเีขยีวโดยมตีวัอย่าง
โครงการ CDM 

25. การเพิม่เตมิการอธบิายความหมายระหวา่ง VERs และ CERs คอือะไร และต่างกนัอยา่งไร 

26. เชื่อมโยงมาตรการใหก้ารช่วยเหลอืการจดัการลดก๊าซเรอืนกระจกโดยภาคสมคัรใจ หรอื VERs 
กบัหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนและการรบัรองของ CDM Exclusive Board เน่ืองจากการยืน่ขึน้
ทะเบยีนมขีัน้ตอนมากในการตรวจสอบ 

27. ภายหลงัเมื่อพนัธกรณีตามข้อตกลงในปี พ.ศ. 2555 ควรจะนําเสนอแนวทางการดําเนินการ
โครงการ CDM ว่าจะมทีศิทางอย่างไร ยงัควรส่งเสรมิ CDM ต่อหรอืไม่ หรอืมรีูปแบบการ
ดําเนินการแบบใหม่ขึน้มา และถ้ายกเลกิโครงการ CDM โดยทุกประเทศต้องลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลติเช่น ไฟฟ้า ซเีมนต์ และกระดาษ มาตรการภาษทีี่
ให้การสนับสนุนจะยงัอยู่หรือไม่ มมีาตรการใดมาช่วยเหลือได้ ทัง้น้ี ควรศึกษาครอบคลุมใน
หลายๆ เรือ่งไมใ่ชเ่พยีง CERs อยา่งเดยีว 

28. การเพิม่เตมิประเดน็เพือ่เป็นขอ้มลูใหก้บั BOI ไดแ้ก่  

• การมโีครงการ CDM ไมท่าํใหไ้ทยตอ้งเสยีสละในการลดก๊าซเรอืนกระจกใหก้บัต่างประเทศ 

• CERs เป็นผลพลอยไดห้รอืไม ่ 

• โครงการ CDM ควรมขีนาดเทา่ไร (IRR) จงึจะมคีวามเหมาะสม และ BOI รบัได ้

29. การส่งเสริมโครงการ CDM ควรเน้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพื่อให้ BOI 
เขา้ใจความสาํคญัในการสง่เสรมิโครงการ ในการใหส้าธารณะเขา้มามสีว่นรว่ม ชว่ยลดมลพษิ เป็น
รายไดเ้ขา้ประเทศ เพิม่การจา้งงานในทอ้งถิน่ และสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ แต่ 
การดําเนินการโครงการ CDM จะมขี ัน้ตอนการรบัรองทีเ่ขม้งวด และมตี้นทุนการดําเนินการ
ค่อนขา้งสูง (10 ลา้นบาท) (มรีะเบยีบของกรมสรรพากรใหส้ามารถนํามาลดหย่อนภาษไีด ้1.25 
เท่าของค่าใชจ้่ายสาํหรบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ หรอืวสัดุทีม่ผีลต่อการประหยดัพลงังาน) ดงันัน้จงึ
ตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุน และเกดิรายได ้ซึง่จะไดร้ายไดจ้ากภาษจีะเพิม่ขึน้ 

30. การเพิม่เตมิขอ้มูลต้นทุนที่เกดิขึน้ทัง้หมดในการดําเนินโครงการ CDM รวมทัง้ กฎกตกิาที่เป็น
อุปสรรคในการดาํเนินการ 

31. การยกตวัอยา่งรายงานวเิคราะหท์างการเงนิของผูป้ระกอบการ 1 ราย เพือ่คาํนวณรายไดจ้ากการ
ขาย CERs และสมมตริาคากลาง จาํนวนภาษทีีต่อ้งเสยี ณ สถานการณ์ในปจัจุบนั 

32. การเปรยีบเทยีบขอ้ด-ีขอ้เสยีของแต่ละมาตรการ เพือ่การตดัสนิใจเลอืกใชม้าตรการต่างๆ 
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