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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพฒันา 
โครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด* 

 
ปญัหาโลกรอ้นซึง่เกดิจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก1 (Greenhouse Gas: GHG) อนัเป็น
กระบวนการที่เกิดขึน้เน่ืองจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิ นับวนัยิง่ทวคีวามรุนแรงต่อการ
ดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ ประเทศต่างๆ จงึได้ลงนามร่วมกนัในอนุสญัญาสหประชาชาต ิ
ว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United Nations Framework Convention on 

Climate Change: UNFCCC) ในปี 2535 และเพื่อใหอ้นุสญัญาดงักล่าวมผีลในทางปฏบิตั ิ
ประเทศต่างๆ จงึลงนามรว่มกนัในพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol 2005) ในปี 2548 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหป้ระเทศสมาชกิร่วมมอืกนับรรเทาปญัหาและรบัมอืกบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  พธิสีารเกยีวโตไดก้ําหนดกลไกสาํคญัสามกลไกเพือ่ใช้
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก่ 1) กจิกรรมความร่วมมอืกนัลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกระหวา่งประเทศพฒันาแลว้ในกลุ่มภาคผนวกที ่1 (Annex I)  2) การซือ้ขายสทิธใิน
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก   และ  3) กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development 

Mechanism: CDM)    

หลงัจากการร่วมลงนามและให้สตัยาบนัในพธิสีารเกยีวโตในปี 2542 และ 2545  
ตามลาํดบั ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยความสมคัรใจ
ภายใตโ้ครงการ CDM  ภายใตก้ลไกดงักลา่วน้ี ภาครฐัสามารถนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร์
มาใชก้ระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมโครงการ CDM มากขึน้  อย่างไรกต็าม มาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรแ์บ่งออกเป็นหลายประเภท ซึง่แต่ละประเภทมคีวามไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ
แตกต่างกนัออกไป การศกึษาครัง้น้ีจงึมุ่งพจิารณาความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการ
ดา้นเศรษฐศาสตร ์ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนโครงการ CDM 

ในประเทศใหม้ากขึน้ ตลอดจนศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการพฒันาโครงการดงักล่าว 
เพื่อเสนอต่อรฐับาลเพื่อเป็นแนวทางส่งเสรมิการพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตาม
กลไก CDM  

                                                        
*  สรุปจากรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ของโครงการศกึษาเรือ่งเดยีวกนัของ ดร. อดศิร ์อศิรางกรู ณ อยุธยา 

ทีป่รกึษาฝ่ายการวจิยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดร.ชยัสทิธิ ์อนุชติวรวงศ์ นักวชิาการฝ่าย
การวจิยัแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา และ ปรญิญารตัน์ เลี้ยงเจรญิ นักวจิยัฝ่ายการวจิยัทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย เสนอต่อ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) เมือ่เดอืนสงิหาคม 2552 

1  ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  
เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน และซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์
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บทสรุปการศกึษาวจิยัน้ีครอบคลุมหา้สว่น ไดแ้ก่ 

1. ภาพรวมโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด  
2. มาตรการสง่เสรมิและพฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันา

ทีส่ะอาดของต่างประเทศ 

3.  มาตรการสง่เสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย 
4.  แนวทางการสง่เสรมิและพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาดของประเทศไทย 
5.  ปญัหาการดาํเนินโครงการ CDM และขอ้เสนอแนะ 

ภาพรวมโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 

จากการลงนามในพธิสีารเกยีวโต สง่ผลใหป้ระเทศพฒันาแลว้ในกลุ่มภาคผนวกที ่1 
รวม 41 ประเทศ ทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณทีส่งู  มพีนัธะผกูพนัในการลด
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงในอตัรารอ้ยละ 5 ของระดบัการปล่อยในปี 2533 ภายในช่วง
ปี 2551-2555  ในขณะทีก่ลุม่ประเทศพฒันาแลว้ในองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ใน
ภาคผนวกที่ 2 (Annex II)  มพีนัธกรณีในการกระจายเงนิทุนดา้นการถ่ายทอดความรู ้
เทคโนโลยแีละวธิปีฏบิตัเิพือ่ช่วยเหลอืประเทศกําลงัพฒันาในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ สาํหรบักลุ่มประเทศกําลงัพฒันานอกภาคผนวกที ่1 (Non-Annex I) ไมม่ี
พนัธกรณีในการลดก๊าซเรอืนกระจก แต่ตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการดาํเนินมาตรการบรรเทา
ปญัหาและรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ขอ้ตกลงตามพธิสีารเกยีวโตได้กําหนดกลไกสามแบบ อนัเป็นเครื่องมอืนําไปสู่
การลดก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก่  

1) International Emission Trading (IET) คอื การซื้อขายสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกระหว่างประเทศพฒันาแล้วในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ดว้ยกนัเอง  โดยปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกที่ซื้อขายกนัได้จากสทิธใินการปล่อยก๊าซที่เหลอืจากการทําโครงการ Joint 

Implementation (JI) และโครงการ Clean Development Mechanism (CDM)   
2) Joint Implementation (JI) เป็นความร่วมมอืกนัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ระหวา่งประเทศพฒันาแลว้ในกลุม่ภาคผนวกที ่1 ซึง่เจา้ของโครงการเป็นผูนํ้าเสนอโครงการ
เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 

3) Clean Development Mechanism (CDM) คอื กลไกการพฒันาทีส่ะอาด เป็น
ความรว่มมอืกนัโดยสมคัรใจเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกระหวา่งกลุม่ประเทศพฒันา
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แลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันาผา่นตลาดคารบ์อนเครดติ2 ซึง่ประเทศทีม่ตีน้ทุนในการลด
ก๊าซเรอืนกระจกสงู (ประเทศพฒันาแลว้) สามารถซือ้เครดติการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
ซึง่เรยีกวา่คารบ์อนเครดติ จากประเทศทีม่ตีน้ทนุตํ่ากวา่ (ประเทศกาํลงัพฒันา)  

โดยทัว่ไป เพื่อใหโ้ครงการ CDM ไดร้บัการรบัรองและสามารถขาย CERs3 ได ้
ตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนเพื่อรบัรองโครงการ ซึ่งในขัน้แรก ผูป้ระกอบการจะต้องแจง้ความ
จํานงและว่าจ้างที่ปรกึษาเพื่อทําเอกสารการออกแบบโครงการ หลงัจากนัน้ โครงการ
จะตอ้งไดร้บัการประเมนิและรบัรองจากหน่วยงานรบัรองโครงการของประเทศเจา้บา้นวา่
เป็นไปตามหลกัการทีก่ําหนดหรอืไม่ และมกีารตรวจสอบความสามารถลดปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกจากการมโีครงการโดยบรษิทัทีป่รกึษาทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการบรหิาร
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (CDM Executive Board) หรอืทีเ่รยีกวา่ Designated Operational 

Entity (DOE) และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการบรหิารฯ หลงัจากขัน้ตอน
ดงักล่าว จะมกีารออกใบรบัรองปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอื CERs 
นอกจากน้ี โครงการ CDM ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายของแต่ละประเทศ กรณีทีไ่มป่ฏบิตัิ
ตามขอ้กฎหมาย ประเทศนัน้ๆ สามารถเพกิถอนสทิธใินการทาํโครงการ CDM นัน้ได ้

ดงักลา่วแลว้วา่ การซือ้ขายคารบ์อนเครดติจากกลไกสามแบบนัน้จะทาํผา่นตลาด
คาร์บอนเครดติ ซึ่งหมายถงึ ตลาดทีม่กีารซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
โดยสมาชิกในตลาดกําหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจดัสรรโควตาหรือ
ใบอนุญาตใหแ้ก่สมาชกิ หากสมาชกิใดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดน้้อยกวา่โควตา กส็ามารถ
ขายโควตาใหก้บัรายอื่นทีม่ปีรมิาณความตอ้งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกวา่โควตาที่
ไดร้บั ในทํานองเดยีวกนั หากสมาชกิใดมคีวามต้องการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า
โควตาที่ไดร้บัการจดัสรร ก็สามารถซื้อโควตาจากสมาชกิรายอื่นทีม่คีวามต้องการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกตํ่ากวา่โควตาทีม่อียู ่ตลาดคารบ์อนเครดติแบง่เป็นสองตลาดหลกัๆ คอื  

1.  ตลาดเพือ่ตอบสนองขอ้ตกลงรว่ม (Compliance market) ประกอบดว้ย ตลาดที่
ดาํเนินการภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต หรอืคารบ์อนเครดติทีเ่ป็นทางการผา่นการรบัรองจาก
ภาครฐัและหน่วยงานดแูล ตลาดของสหภาพยุโรป ตลาดนิวเซา้ทเ์วลส ์ ตลาดสหราช- 
อาณาจกัร และตลาดชคิาโก  

                                                        
2  ตลาดคาร์บอนเครดิต คือ ตลาดที่มกีารซื้อขายสนิค้าที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต หรือปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ อนัเป็นสนิค้าที่มเีอกสารสทิธิรบัรองหรือใบอนุญาตการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ 

3  CERs หรอื Certified Emission Reductions หมายถงึ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได ้(หน่วยเป็นตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM 

Executive Board: EB) เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 
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2. ตลาดทีเ่กดิจากความสมคัรใจ (Voluntary market) เป็นตลาดทีผู่ซ้ือ้และผูข้าย
สามารถตกลงกนัเอง ไมต่อ้งผา่นการรบัรองจากรฐับาล โดยหน่วยวดัปรมิาณก๊าซเรอืน
กระจกทีล่ดได ้เรยีกวา่ VERs4 ตลาดประเภทน้ีแบง่ออกเป็นสองลกัษณะคอื  

ก) ตลาดทีม่กีารกาํหนดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เชน่ ตลาดคารบ์อนที่
จดัการโดยชคิาโก 

ข) ตลาดทีม่กีารตกลงซือ้ขายกนัเองแบบทวภิาคโีดยไมต่อ้งผา่นนายหน้า 

มาตรการส่งเสริมและพฒันาโครงการลดกา๊ซเรือนกระจก 
ตามกลไกการพฒันาท่ีสะอาดของต่างประเทศ 

หลงัจากการดาํเนินโครงการ CDM ภายใตพ้ธิสีารเกยีวโต มโีครงการต่างๆ ทีไ่ดร้บั
การรบัรองคารบ์อนเครดติและไดข้ึน้ทะเบยีนทัว่โลกจํานวน 1,699 แห่ง  ส่วนใหญ่เป็น
โครงการเกีย่วกบัการผลติไฟฟ้าและพลงังาน  ซึง่ประเทศจนีเป็นประเทศทีม่โีครงการตัง้อยู่
จาํนวนมาก อกีทัง้ยงัมปีรมิาณการซือ้ขาย CERs จากโครงการ CDM สงูสุด (รอ้ยละ 46) 
รองลงมาคอื อนิเดยี (รอ้ยละ 22) และสาธารณรฐัเกาหล ี(รอ้ยละ 14) 

เน่ืองจากองคก์รระหวา่งประเทศต่างใหค้วามสาํคญักบัการสนับสนุนโครงการ CDM  
การศกึษาน้ีจงึไดส้าํรวจแนวคดิในการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM ขององคก์ร
ระหว่างประเทศ โดยมกีารนําเสนอแนวคดิของธนาคารโลกเป็นหลกั อกีทัง้ได้รวบรวม
แนวคดิจากผลงานทางวชิาการของนกัวจิยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารโลก  เป็นผูส้นับสนุนหลกัของโครงการ CDM และเป็นหน่วยงานกลาง
ดา้นการบรหิารจดัการ โดยมุง่เน้นใหก้ารสนับสนุนดา้นเงนิทุน ความรู ้หลกัการประเมนิผล 
การควบคุมผลการดําเนินงานและกระบวนการลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ  ในปี 2552 
โครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารโลกมจีาํนวน 36 โครงการ สว่นใหญ่เป็นโครงการ
ดา้นพลงังานหมุนเวยีน นอกจากน้ี ธนาคารโลกยงัเป็นองคก์รหลกัในการกําหนดตน้แบบ
กองทุนรบัซือ้คารบ์อนเครดติ หรอืทีเ่รยีกว่า Prototype Carbon Fund (PCF) และไดต้ัง้
กองทุนเพือ่สนบัสนุนโครงการขนาดเลก็ทีม่ผีลต่อการพฒันาอกีดว้ย  

องคก์รความร่วมมือทางเทคนิคแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั (The 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  หรอื  German Technical 

Cooperation: GTZ) เป็นองค์กรระหว่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อใหก้ารสนับสนุนประเทศ
กาํลงัพฒันาทีไ่มม่ศีกัยภาพเพยีงพอในการดาํเนินโครงการ CDM  โดยสนบัสนุนการจดัตัง้
และดาํเนินงานของหน่วยงานกลางทีป่ระสานงานภายใตโ้ครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

                                                        
4  VERs หรอื Voluntary Emission Reductions หมายถงึ ปรมิาณการขายคารบ์อนเครดติในตลาดภาค

สมคัรใจ 
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เพือ่ตรวจสอบ รบัรองโครงการ CDM ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัโครงการ พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรและองค์กร การวางแผนโครงการพฒันารูปแบบใหม่ ตลอดจนการถ่ายทอด
ความรูเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ทีผ่่านมา ประเทศทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืและ
สนบัสนุนโครงการ CDM โดย GTZ ไดแ้ก่ ตนิูเซยี และอนิเดยี  

แต่อย่างไรกด็ ีนักวชิาการในต่างประเทศไดเ้สนอความเหน็วา่การดาํเนินงานของ
ประเทศพฒันาแลว้ในกลุม่ภาคผนวกที ่1 เป็นไปอย่างล่าชา้มาก อกีทัง้งบประมาณสว่นใหญ่
มกัใช้เพื่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  ส่วนประเดน็ที่หลายฝ่ายแสดงความกงัวล คอื 
เมือ่พธิสีารเกยีวโตสิน้สุดลงในปี 2555 หากมขีอ้ตกลงใหป้ระเทศกําลงัพฒันาทีเ่คยดาํเนิน
โครงการ CDM ร่วมกบัประเทศพฒันาแลว้ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกดว้ยตนเอง อาจ
ทาํใหจ้าํนวนโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพลดลง  

การสง่เสรมิและสนบัสนุนโครงการ CDM ของประเทศพฒันาแลว้ในกลุม่ภาคผนวกที ่1 

การสง่เสรมิและสนับสนุนโครงการ CDM โดยประเทศพฒันาแลว้ในกลุ่มภาคผนวก
ที ่1 ตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย มแีนวทางดงัต่อไปน้ี 

ประเทศญีปุ่่น เป็นประเทศที่มพีนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รอ้ยละ 6 จากปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี 2533 ภายในปี 2555   ภาครฐัได้
สนับสนุนเงนิลงทุนใหแ้ก่ประเทศเจา้บา้นทีด่ําเนินโครงการ CDM/JI ในโครงการลดก๊าซ
เรอืนกระจกและนําไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ภายใตค้วามร่วมมอืของกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
(MOE) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกจิ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) 
นอกจากน้ียังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิศูนย์สิ่งแวดล้อมโลก (GEC) 
ธนาคารแหง่ญีปุ่น่เพือ่ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (JBIC)  

ในการดําเนินการเพื่อสนับสนุนประเทศกําลงัพฒันานัน้เริม่ตัง้แต่การอบรมทาง
เทคนิคเกีย่วกบัโครงการ CDM การเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในประเทศเจ้าบ้าน การช่วยเหลอืวางแผนโครงการ ตลอดจนสนับสนุนด้านเงนิทุนแก่
ผูพ้ฒันาโครงการ (Project developer) ซึง่แบง่ออกเป็นสองสว่น คอื Upfront payment5 และ 
Underlying finance6 และในขัน้ตอนสดุทา้ย คอื การรบัรองคารบ์อนเครดติ   

                                                        
5  Upfront payment เป็นเงนิทุนที่ช่วยเหลอืผู้พฒันาโครงการ ผ่านองค์กรพฒันาพลงังานใหม่และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (NEDO) โดยคาํนวณจากผลคณูของ CERs และราคา (Credit price) 
โดยขึน้อยูก่บัความเสีย่งของโครงการ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจดัทาํเอกสาร ตรวจเอกสาร ตรวจสอบ
และยนืยนัการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เงนิทุนน้ีใหส้งูถงึรอ้ยละ 50 ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโครงการ 

6  Underlying finance เป็นการช่วยเหลอืผ่านการใหกู้้ยมื โดย JBIC เป็นผูป้ระเมนิและสนับสนุนทาง
การเงนิในสว่นทีจ่าํเป็นใหแ้ก่โครงการ CDM/JI ทีม่ศีกัยภาพ ทัง้ในรปูการใหกู้ย้มืโดยตรงแก่ผูท้ีเ่สนอ
ขอโครงการ และบรษิทัญีปุ่น่ทีเ่ป็นผูส้ง่ออกเครือ่งจกัร รวมทัง้ผูล้งทุนชาวญีปุ่น่ทีม่ศีกัยภาพ 
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ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ มขีอ้ผกูพนัตามพนัธกรณีเชน่เดยีวกบัประเทศญีปุ่น่ โดยมี
หน่วยงานทีใ่หก้ารสนบัสนุนโครงการ CDM ไดแ้ก่ กระทรวงการเคหะ การวางผงัเมอืง 
และสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (The Netherlands Ministry of Housing, Spatial 

Planning and the Environment: VROM) โดยรบัผดิชอบในการจดัสรรงบประมาณจดัซือ้ 
CERs เพือ่สง่เสรมิการดาํเนินโครงการ CDM/JI อยา่งยัง่ยนื   

นอกจากน้ี ยงัมกีองทุนเพือ่สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นคารบ์อนเครดติกวา่ 80 
กองทุน เชน่ European Carbon Fund ของยุโรป Future Carbon Fund ของธนาคารพฒันา
เอเชยี (Asian Development Bank) Japan Carbon Finance ในการรบัซือ้คารบ์อนเครดติ
จากโครงการต่างๆ และ Asia-Pacific Carbon Fund ในการสง่เสรมิการดาํเนินโครงการเพือ่
ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  

มาตรการทางการคลงัของประเทศต่างๆ ในการสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM 

ภาครฐัในประเทศกําลงัพฒันาทีเ่ป็นผูข้าย CERs มแีนวทางการส่งเสรมิและ
สนับสนุนโครงการ CDM  โดยผ่านมาตรการทางการคลงั ไดแ้ก่ (1) จดัเกบ็ภาษี
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 tax)   (2) ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาสาํหรบัรายไดจ้ากการประหยดัพลงังาน (3) ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษใีหม ่โดยใหม้ี
การลดหรอืยกเวน้แก่อุปกรณ์บางชนิดทีช่่วยอนุรกัษ์พลงังาน (4) ใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงนิ รวมถงึเงนิใหเ้ปล่า เงนิกูด้อกเบีย้ตํ่า การคํ้าประกนัความเสีย่งเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนในโครงการทีช่่วยประหยดัพลงังาน  (5) มาตรการจงูใจการผลติ โดยจ่ายเงนิใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการทีผ่ลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทน (6) มาตรการเร่งการหกัค่าเสื่อม
ราคาของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนมากขึน้ และ (7) นโยบายที่
เขม้งวดของรฐับาลในการปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติ   

การดําเนินมาตรการทางการคลงัของประเทศต่างๆ ในการส่งเสรมิและพฒันา
โครงการ CDM มหีลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั มตีวัอยา่งดงัน้ี 

ประเทศจนี  เป็นประเทศทีผ่ลติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอนัดบัสองของโลก 
เน่ืองจากมอีตัราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความต้องการใช้
พลงังานทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง   ภาครฐัจงึไดส้ง่เสรมิโครงการ CDM อย่างจรงิจงัหลงัจาก 
ลงนามในพธิสีารเกยีวโต โดยการจดัตัง้หน่วยงานกลางเพื่อบรหิารจดัการโครงการ CDM 

การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเพือ่การใชจ้่ายอตัรารอ้ยละ 1-5 ในแต่ละขัน้ตอน และยงัไดร้บั
การสนับสนุนจากองค์กรนานาชาตทิีเ่ป็นผูซ้ื้อ CERs เช่น การสนับสนุนดา้นเงนิทุนและ
สนับสนุนทางเทคนิคโดยธนาคารโลก การสนับสนุนโครงการขนาดกลางและขนาดเลก็
โดยกองทุนการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของรฐับาลเยอรมนั   

สาํหรบัมาตรการทางการเงนิการคลงัทีส่าํคญัของภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
โครงการ CDM ไดแ้ก่ (1) ลดและยกเวน้ภาษนํีาเขา้แก่อุปกรณ์และเครื่องจกัรทีเ่ป็นมติร
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ต่อสิง่แวดลอ้ม (2) ลดหยอ่นภาษมีลูคา่เพิม่สาํหรบัโครงการ CDM ดา้นการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน  (3) อนุญาตใหนํ้ากําไรจากกองทุนการพฒันาพลงังานหมุนเวยีนเพือ่ให้
สถาบนัการเงนิปล่อยกู้แก่ผูป้ระกอบการในอตัราดอกเบี้ยตํ่า และกําหนดอตัราดอกเบี้ย
พเิศษแก่โครงการขนาดเลก็  (4) ตัง้ราคาพลงังานหมุนเวยีนแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรม (5) สนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะดา้นการวจิยัและพฒันาพลงังานทดแทน 

และ (6) ลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลในเขตส่งเสรมิการลงทุนเพื่อพฒันาโครงการใน
พืน้ทีช่นบท 

นอกจากน้ีกระทรวงการคลงัไดอ้อกกฎหมายภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (มผีลบงัคบัใช ้
1 มกราคม 2550) ใหม้กีารลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัโครงการ CDM ประเภทที่
กําหนดไว้  รวมทัง้ออกกฎเกณฑ์การจดัเก็บภาษีรายได้จากการขาย CERs โดยมี
กระทรวงการคลงัและสํานักบริหารจดัการภาษีของรฐับาลจีนดําเนินการจดัเก็บภาษี
ดงักล่าว ซึง่อตัราภาษนีัน้แตกต่างกนัตามประเภทของก๊าซเรอืนกระจก และตํ่ากว่าอตัรา
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทัว่ไป สาํหรบัรายไดจ้ากการเกบ็ภาษจีะนํามาสมทบในกองทุน CDM 

ของจนีทีด่แูลโดยกระทรวงการคลงั  นอกจากน้ี กองทุน CDM ยงัไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศ เงนิบรจิาคจากสถาบนัการเงนิในประเทศ รวมทัง้รายได้จากดอกเบี้ยและ
พนัธบตัร ซึง่เงนิดงักล่าวจะนําไปใชเ้พื่อสนับสนุนโครงการ CDM ผ่านมาตรการของรฐั 
ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

ประเทศอนิเดยี เป็นประเทศทีใ่หก้ารสง่เสรมิและพฒันาโครงการ CDM เป็นอนัดบั
สองของโลก ในปี  2552 มโีครงการทีล่งทะเบยีนกบัคณะกรรมาธกิาร CDM จาํนวน 438 

โครงการ (รอ้ยละ 33 เป็นการผลติพลงังานจากชวีมวล) ภาครฐัไดจ้ดัตัง้สาํนักงานกลไก
การพฒันาทีส่ะอาดแหง่ชาต ิ(The National Clean Development Mechanism Authority: 

NCDMA) เพือ่ประเมนิและรบัรองโครงการ CDM และมหีน่วยงานระดบัมลรฐัคอยประสานงาน 
นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการส่งเสรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นการเงนิในอตัราดอกเบีย้
ตํ่า การลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษเีงนิไดแ้ก่โครงการดา้นพลงังานหมุนเวยีน และลดภาษี
นําเขา้อุปกรณ์ทีไ่มม่กีารผลติในประเทศ พรอ้มทัง้การจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาพลงังาน
ทางเลอืกและสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี สหรฐัอเมรกิา เพือ่พฒันา
พลงังานสะอาด  เน่ืองจากอนิเดยีเป็นประเทศยากจน แต่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จาํนวนมาก จงึไดร้บัการสนับสนุนดา้นการเงนิและเทคโนโลยจีากองคก์รระหวา่งประเทศ 
และในปจัจุบนัมกีารจดัเกบ็ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย CERs โดยไมก่ําหนดระยะเวลา ภาครฐั
จงึมเีงนิทุนมาพฒันาโครงการ CDM ในประเทศมากขึน้ 

ประเทศมาเลเซีย มีมาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี โดยยกเว้นภาษีเงินได ้
นิตบุิคคลแก่โครงการ CDM เป็นเวลาสามปี (2551-2553)  สาํหรบัรายไดจ้ากการขาย 
CERs  ซึง่โครงการทีส่าํคญั คอื พลงังานชวีมวล จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิได ้ รวมทัง้
ภาษนํีาเขา้เครือ่งจกัรเป็นเวลาหา้ปี    
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ประเทศเวยีดนาม มจีํานวนโครงการทีล่งทะเบยีนกบัคณะกรรมาธกิาร CDM ไม่
มากนัก ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเลก็สําหรบัการผลติไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีน  โดยมกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และสํานักงานกองทุน
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ทาํหน้าทีด่แูลและจดัการตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทาํโครงการ  การรบัรอง
และการขาย CERs มกีารส่งเสรมิโครงการ CDM โดยผ่านมาตรการยกเวน้ภาษนํีาเขา้
สําหรบัอุปกรณ์ เครื่องจกัร และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติร้อยละ 70 ของรายไดจ้ากธุรกจิ 
การเก็บภาษีค่าเช่าที่ดิน โดยคิดค่าเสื่อมราคาแบบคงที่  การอุดหนุนด้านราคาขาย
โครงการ CDM  การสนับสนุนดา้นการเงนิเพือ่ลงทุนในโครงการ  การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
ขาย CERs เพื่อนําเงนิเขา้กองทุนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  นอกจากน้ียงัมกีารจดัเกบ็ภาษี
รายไดจ้ากการขายคารบ์อนเครดติซึง่แตกต่างกนัไปตามประเภทก๊าซเรอืนกระจกอกีดว้ย 

สาํหรบัประเทศอื่นๆ เช่น บราซลิ มกีารจดัตัง้กองทุนเพือ่ช่วยส่งเสรมิการพฒันา
โครงการ CDM และใหเ้งนิกูย้มืเพื่อการวจิยัและพฒันาพลงังานทางเลอืก ปากสีถาน ได้
สง่เสรมิโครงการ CDM หลายประเภท ไดแ้ก่ โครงการดา้นพลงังาน การใชท้ีด่นิ การเกษตร 
การจดัการของเสยี โดยมมีาตรการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากการขาย CERs และ VERs 

บงักลาเทศมมีาตรการสรา้งแรงจงูใจดา้นภาษ ีไดแ้ก่ มาตรการยกเวน้ภาษนํีาเขา้สาํหรบั
อุปกรณ์ เครือ่งจกัร และใหเ้งนิกูใ้นอตัราดอกเบีย้ตํ่า  สาํหรบัอยีปิต ์มกีารจดัเกบ็ภาษจีาก
การขาย CERs    ส่วนแอฟรกิาใต้ โครงการ CDM ส่วนใหญ่มขีนาดเลก็ ภาครฐัจงึออก
พระราชบญัญตัแิกไ้ขการจดัเกบ็ภาษ ีโดยมมีาตรการยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากการขาย CERs 

เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ  
โดยสรุป หลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีใหค้วามสาํคญักบัการสนับสนุนโครงการ 

CDM จงึมมีาตรการต่างๆ เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาลงทุน ทัง้มาตรการ
ทางการเงนิและการคลงั แต่โดยภาพรวมแลว้  สว่นใหญ่มกัใชม้าตรการทางภาษโีดยการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป (ตารางที ่1) 

มาตรการส่งเสริมการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
ของประเทศไทย 

เป็นทีท่ราบกนัวา่ โครงการ CDM ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ผลประโยชน์ทางตรง ไดแ้ก่ การช่วยลดปญัหาโลกรอ้น การสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
สงัคมจากการขายคารบ์อนเครดติ เพิม่มลูค่าทางธุรกจิต่อผูป้ระกอบการเจา้ของโครงการ 
CDM สว่นประโยชน์ทางออ้มทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ การนําเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิในปรมิาณทีล่ดลง 
การนําวสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลงิวตัถุดบิในประเทศ ส่วนภูมภิาค  
สามารถลดการพึง่พากระแสไฟฟ้าจากส่วนกลาง การดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เพิม่ขึน้ ตลอดจนทาํใหเ้กดิโครงการทีเ่ขา้ขา่ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนือกีหลายโครงการ 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบมาตรการด้านการเงินการคลงั แยกตามประเทศ 

ประเทศ 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล

ท่ีจดัเกบ็ตามปกติ 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการขาย CERs 

    จดัเกบ็ภาษแียกตามประเภทของก๊าซเรอืนกระจก และนํามาเขา้กองทุน 

    CDM เพือ่จดัสรรไปใชใ้นโครงการลดโลกรอ้น และสนบัสนุนโครงการ CDM 
จนี รอ้ยละ 33 ของเงนิได ้  - พลงังานทดแทนประเภทต่างๆ รอ้ยละ 2 

     - ไนตรสัออกไซด ์รอ้ยละ 30 

     - ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน และ 
        ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์รอ้ยละ 65 

อนิเดยี รอ้ยละ 30 ของเงนิได ้ ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากการซือ้ขาย CERs 

มาเลเซยี รอ้ยละ 26 ของเงนิได ้ ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากรายไดก้ารขาย CERs ในชว่งปี 2551-2553 

เวยีดนาม รอ้ยละ 25 ของเงนิได ้
จดัเกบ็คา่ธรรมเนียม/ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs แยกตามประเภทของ
ก๊าซเรอืนกระจก 

    - คารบ์อนไดออกไซด ์รอ้ยละ 1.5   มเีทน รอ้ยละ 2 

    - โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ มากกวา่รอ้ยละ 20 

บราซลิ อ-- สง่เสรมิและจดัหาเงนิทุนใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันาโครงการ CDM 

ปากสีถาน --- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากการซือ้ขาย CERs และ VERs 

บงักลาเทศ อ-- สรา้งแรงจงูใจดา้นภาษสีาํหรบัโครงการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
อยีปิต ์ อ-- เกบ็ภาษรีายไดจ้ากการขาย CERs เพือ่นําไปเป็นเงนิทุนสนบัสนุน 

    และพฒันาโครงการ CDM 

แอฟรกิาใต ้ อ-- ออกพระราชบญัญตักิารแกไ้ขการจดัเกบ็ภาษ ี โดยมมีาตรการจงูใจ 

    เพือ่สง่เสรมิการดาํเนินโครงการ CDM ในการยกเวน้การจดัเกบ็ภาษเีงนิได ้

    จากการขาย CERs 

ทีม่า: รวบรวมโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

ดงันัน้ ภาครฐัไทยจงึไดเ้ตรยีมความพรอ้มและสรา้งความรว่มมอืกบัประเทศต่างๆ 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาทีเ่กี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทัง้ผลกัดนั
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด ซึ่งการดําเนินการต่างๆ ของภาครฐันัน้ จะเป็นไปในทศิทางที่
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ินโยบายและยุทธศาสตรร์ะดบัชาติ
ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ประกอบดว้ยประเดน็ยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

ก) ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื เพื่อผลกัดนัใหม้ี
การปรบัโครงสรา้งการขนสง่ การพฒันาอุตสาหกรรมและครวัเรอืน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังาน โดยอาศยัมาตรการจงูใจและบงัคบั รวมทัง้ใหค้วามสาํคญัในการรณรงคใ์ห้
ทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในการอนุรกัษพ์ลงังานและผลกัดนัใหม้กีารศกึษาวจิยัและพฒันาพลงังาน
ทางเลอืกรปูแบบใหมท่ีช่ว่ยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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ข) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสรา้งความ
มัน่คงของฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม มแีนวทางการดําเนินงานทีส่ําคญัคอื การปรบั
แผนการผลิต การบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรพัยากร ส่งเสริมการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยทีีส่ะอาดในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร โดยผา่นมาตรการทางภาษต่ีางๆ  

2. ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (พ.ศ. 
2551-2555) เน้นการเตรยีมพรอ้ม รบัมอืและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ซึง่ม ี6 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

ก) สร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากสภาพ
ภมูอิากาศ 

ข) ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและเพิม่แหล่งดดูซบับนพืน้ฐานของการพฒันาที่
ย ัง่ยนื  

ค) สนับสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

ง) เพิม่ศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเชิง
บรูณาการ 

จ) สรา้งความตระหนักรูแ้ละมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

ฉ) พฒันาการดาํเนินงานในกรอบความรว่มมอืกบัต่างประเทศ 
3. นโยบายด้านพลงังาน  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตไิดก้ําหนด

กรอบนโยบายเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน โดยมแีผนระยะสัน้ (ภายใน 
1 ปี) เพือ่แกป้ญัหาเร่งด่วน เช่น การปรบัโครงสรา้งการบรหิารกจิการพลงังานใหเ้หมาะสม 
การส่งเสรมิแหล่งพลงังานทางเลอืก การกําหนดโครงสรา้งราคาพลงังานทีเ่ป็นธรรมและ
โปร่งใส  และแผนระยะยาว เพือ่วางรากฐานการบรหิารจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื โดยที่
ทุกฝ่าย (ผูผ้ลติ ผูจ้ําหน่าย และผูใ้ช)้ มสี่วนรบัผดิชอบร่วมกนั เน้นการส่งเสรมิใหล้ดการ
ใชพ้ลงังานโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน รวมทัง้สง่เสรมิการแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานอย่าง
เป็นธรรม 

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน พ.ศ. 2551-2565 เป็นยุทธศาสตรท์ี่
สอดคล้องกบันโยบายพลงังานเพื่อพฒันาแหล่งพลงังานทดแทน  ทัง้น้ี มเีป้าหมายเพิม่
สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้ป็นรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานทัง้ประเทศภายในปี 
2565 โดยแบ่งออกเป็นสามระยะ คอื แผนระยะสัน้ มุ่งเน้นการส่งเสรมิเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมศีกัยภาพแหล่งพลงังานทดแทนสงู เช่น การผลติเชือ้เพลงิ
ชวีภาพ การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ   แผนระยะกลาง มุ่งส่งเสรมิการใช้
พลงังานทดแทนในรปูแบบใหม ่เช่น การผลติเชือ้เพลงิ และการผลติเอทานอล  สาํหรบัแผน
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ระยะยาว มุง่หวงัใหป้ระเทศเป็นผูส้ง่ออกเชือ้เพลงิชวีภาพและเทคโนโลยพีลงังานทดแทนใน
ภมูภิาคเอเชยี 

5.  โครงการลดกา๊ซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาทีส่ะอาด  เป็นแนวทาง
หน่ึงทีช่ว่ยสรา้งแรงจงูใจใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากเดมิทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
การผลิตแบบเดมิซึ่งมตี้นทุนตํ่าแต่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่บรรยากาศมาก มาใช้
เทคโนโลยสีะอาดซึ่งส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงแต่มตี้นทุนทีสู่งขึน้ ซึ่งใน
ประเทศไทยโครงการดงักลา่วแบง่ออกไดเ้ป็นสีด่า้น คอื (1) ดา้นพลงังาน (2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
(3) ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพของการคมนาคมขนสง่  และ (4) ดา้นอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ภาครฐัไทยใหน้ํ้าหนกัในการพฒันาโครงการ CDM คอ่นขา้งมาก โดยผา่นมาตรการ
หลายรปูแบบ ซึง่สามารถจาํแนกออกเป็นสามกลุม่ ไดแ้ก่ 

1) มาตรการทางภาษ ี  

สทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากสาํนักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment: BOI) เป็นการช่วยเหลอืทางออ้มใน
รูปการลดภาระภาษีของธุรกิจทัง้ประเภทบุคคลธรรมดา วสิาหกิจชุมชน บรษิทัหรอืห้าง
หุน้สว่นนิตบุิคคล เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมตีน้ทุนทีต่ํ่าลง โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

กรมสรรพากร ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 

ก) สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีา้นต้นทุน (Cost based incentives) ไดแ้ก่ การหกั
รายจ่าย 1.25 เท่าของค่าใชจ้่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์เครื่องจกัรทีม่ผีลต่อการประหยดัพลงังาน 
การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่ลงทุน ต่อเตมิดดัแปลงหรอืขยายออก
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ดัทาํโครงการมลูคา่ 5 ลา้นบาทขึน้ไป  

ข) สทิธปิระโยชน์จากการได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้หรอืลดอตัราภาษีเงนิได้ เป็น
ผลประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมดัในเรื่องการลงทุนในโครงการประหยัด
พลงังาน สทิธปิระโยชน์ดงักลา่วเป็นไปเพือ่กระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 

- กรณียกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ รวมทัง้เพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และผูป้ระกอบการทีต่อ้งการ
ลงทุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการผลติ   

- กรณีลดอตัราภาษเีงนิได ้ เป็นการลดอตัราภาษใีนอตัราทีต่ํ่าลงกว่าอตัราปกติ
ใหแ้ก่วสิาหกจิ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ผูป้ระกอบการในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกิจ (ท้องที่จงัหวดัยะลา  ปตัตานี นราธวิาส สตูล และสงขลา) โดยอตัราภาษีจะ
แตกต่างกนัไปตามช่วงของกําไรสุทธ ิรวมถงึการแยกคํานวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
จากรายไดพ้งึประเมนิจากการทาํธุรกจิรบัเหมา การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม 
และขนสง่ ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่85 เดอืนสงิหาคม 2553  
 การศกึษาแนวทางการสง่เสรมิการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
 

14 

กรมศุลกากร กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศกระทรวงวา่ดว้ยเรือ่งการลดอตัราและ
ยกเวน้อากรศุลกากร เพื่อใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีแก่เครื่องจกัรและอุปกรณ์นําเขา้ที่
นําไปใชเ้พือ่ประหยดัพลงังานหรอืรกัษาสิง่แวดลอ้มตามประเภททีก่าํหนด โดยลดอตัราอากร
ลงครึง่หน่ึง หรอืลดลงเหลอืรอ้ยละ 5 ขึน้อยู่กบัอตัราใดเมือ่คาํนวณคดิเป็นเงนิแลว้ตํ่ากวา่ 
ทัง้น้ี เครื่องจกัรและอุปกรณ์นําเขา้ดงักล่าวต้องไม่เป็นของเก่าใชแ้ล้ว หรอืถูกซ่อมแซม
ขึน้มาใหม่ หรอืไม่เป็นของประเภทเดยีวกบัทีผ่ลติไดใ้นประเทศ และตอ้งผ่านการพจิารณา
คุณสมบตัจิากคณะกรรมาธกิารพจิารณาเครื่องจกัรวสัดุและอุปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังาน
และรกัษาสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยอธบิดกีรมศุลกากร  

แต่อยา่งไรกต็าม พกิดัอตัราศุลกากรในกรณนํีาเขา้เครือ่งจกัรบางประเภทจาก
ประเทศสมาชกิองคก์ารการคา้โลกและจากเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) มกัเป็นอตัราที่
ตํ่าอยูแ่ลว้ แมไ้มข่อรบัสทิธปิระโยชน์จาก BOI โดยเฉพาะหมวดที ่84 เครือ่งจกัร บอยเลอร ์
และหมวดที ่ 85 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ครอบคลุมเครือ่งจกัรอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ผลติพลงังานทดแทน หากนําเขา้จากประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ AFTA จะเสยีภาษรีอ้ยละ 0-5 

เทา่นัน้ ดงันัน้ กระทรวงการคลงัจงึออกประกาศกระทรวงเพือ่ใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ประเภท
เครือ่งจกัรอุปกรณ์เพิม่ขึน้ เชน่ ถงับรรจุก๊าซธรรมชาตอิดั ชุดอุปกรณ์ควบคมุการใชก๊้าซ
ธรรมชาตใินรถยนต ์  

2) มาตรการสง่เสรมิการลงทุน   

การใหส้ทิธปิระโยชน์สําหรบัผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุน  เพื่อ
ส่งเสรมิกจิการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ  รวมทัง้
เพื่อกระตุ้นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ BOI จงึใหก้าร
ลดหย่อน/ยกเวน้การจดัเก็บภาษีแก่ผูป้ระกอบการทีล่งทุนในอุตสาหกรรมบางประเภท 
โดยกจิการนัน้ต้องมขีนาดวงเงนิลงทุนไม่ตํ่ากว่าหน่ึงลา้นบาท สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจะ
แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัประเภทและสถานทีต่ัง้ของกจิการ  ทัง้น้ี กจิการที ่BOI ใหก้ารสง่เสรมิ
แบง่ออกเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 

ก) หมวดเกษตรกรรมและผลผลติจากการเกษตร  
ข) หมวดเหมอืงแร ่เซรามกิส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 

ค) หมวดอุตสาหกรรมเบา เชน่ กจิการผลติผลติภณัฑส์ิง่ทอ กจิการผลติเวชภณัฑ ์  
ง)  หมวดผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง่ 
จ)  หมวดอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
ฉ) หมวดเคมภีณัฑ ์กระดาษ และพลาสตกิ 

ช) หมวดกจิการบรกิารและสาธารณูปโภค  
นอกจากน้ียงัมกีจิการอื่นๆ ที ่BOI ใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ  ไดแ้ก่  กจิการที่

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย ์กจิการสาธารณูปโภคและบรกิาร
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พื้นฐาน กิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนัและรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึง่ไดแ้ก่ การผลติชิน้สว่นเหลก็หล่อเฉพาะทีใ่ชเ้ตาหลอมแบบ Induction furnace 

การผลติเครือ่งจกัรอุปกรณ์ประเภทแมพ่มิพ ์และการผลติชิน้สว่นยานพาหนะ  
สาํหรบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บัจาก BOI ภายใตโ้ครงการ CDM 

ไดแ้ก่ โครงการดา้นการประหยดัพลงังาน และโครงการดา้นการผลติพลงังานทดแทน มดีงัน้ี 

1) สทิธปิระโยชน์พืน้ฐาน ไดแ้ก่ การยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัรซึง่ไมค่รอบคลุม
ถงึเครื่องจกัรทีส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ การไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล การนํา
ผลขาดทุนไปหกัภาษ ีการยกเวน้ภาษเีงนิปนัผล การหกัค่าสาธารณูปโภคจาํนวนสองเท่า
ก่อนคาํนวณภาษ ี

2) สทิธปิระโยชน์เฉพาะ เป็นการใหส้ทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิแก่กจิการบางประเภท 
เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัร การยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลเป็นเวลาแปดปี 
โดยไม่กําหนดสดัส่วนการได้รบัยกเวน้ การลดหย่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคลสําหรบักําไร
สทุธใินอตัรารอ้ยละ 50  การหกัคา่สาธารณูปโภคจาํนวนสองเทา่  และการหกัเงนิค่าตดิตัง้
สิง่อาํนวยความสะดวกจากกาํไรสทุธไิมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุนในกจิการ 

3) สทิธิประโยชน์พเิศษเพือ่การส่งเสริมการส่งออก เป็นการให้สทิธปิระโยชน์
เพิม่เตมิแก่อุตสาหกรรมสง่ออก ไดแ้ก่ การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิทีจ่าํเป็นตอ้ง
นําเขา้มาใชใ้นการผลติผลผลติเพือ่สง่ออก  การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนํ่าเขา้มา
เพือ่สง่กลบัออกไป การยกเวน้อากรขาออกสาํหรบัผลติภณัฑ ์และการหกัเงนิไดพ้งึประเมนิ
ในการเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลรอ้ยละ 5 ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนการสง่ออก 

4) โครงการดา้นพลงังานที ่BOI ใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนและสามารถพฒันาไปสู่
โครงการ CDM ประกอบด้วยโครงการด้านการประหยดัพลงังาน โครงการผลิตพลงังาน
ทดแทน โครงการจดัการด้านสิง่แวดล้อม โดยครอบคลุมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
โรงกลัน่ โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า เคมแีละปิโตรเคม ีแรแ่ละโลหะพืน้ฐาน และโครงการสง่เสรมิ
กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู กจิการผลติวสัดุและผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

อย่างไรกต็าม BOI ยงัไม่ใหก้ารส่งเสรมิโดยตรงแก่โครงการทีส่ามารถพฒันาสู่
โครงการ CDM หรอืโครงการสเีขยีว สทิธปิระโยชน์ที ่BOI ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเป็นเพยีง
การลงทุนพฒันาโครงการ ยงัไมค่รอบคลุมถงึรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการขาย CERs  ดงันัน้
รฐับาลอาจต้องปรบัแก้เงื่อนไขในการกําหนดประเภทกจิการใหเ้หมาะสม เพื่อสอดรบักบั
การพฒันาไปสูโ่ครงการ CDM ต่อไป 

3. สทิธปิระโยชน์จากกองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
การส่งเสรมิและอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนดา้นการเงนิแก่หน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชน ผา่นการใหส้นิเชือ่ การใหเ้งนิอุดหนุน รวมทัง้ในรปูของเงนิทุนหมุนเวยีน
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ใหแ้ก่การลงทุนและดําเนินงานในโครงการดา้นอนุรกัษ์พลงังานหรอืโครงการทีเ่กี่ยวกบั
การป้องกนัและแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้ม โครงการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา ส่งเสรมิ 
และอนุรกัษ์พลงังาน รวมถึงป้องกนัปญัหาสิง่แวดล้อม โดยแหล่งเงนิทุนได้รบัมาจาก
กองทุนน้ํามนัเชือ้เพลงิ การเรยีกเกบ็ภาษจีากการใชพ้ลงังานน้ํามนั เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 
และเงนิจากดอกผลทีเ่กดิจากการบรหิารกองทุน  

แนวทางการส่งเสริมและพฒันาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด
ของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดแ้สดงจุดยนืในการแกไ้ขปญัหาโลกรอ้นดว้ยการเขา้ร่วมใหส้ตัยาบนั
ในอนุสญัญา UNFCCC ในเดอืนธนัวาคม 2537  และไดร้่วมลงนามในพธิสีารเกยีวโตใน
เดอืนกุมภาพนัธ์ 2542 พรอ้มทัง้ใหส้ตัยาบนัในเดอืนสงิหาคม 2545 ในฐานะเป็นภาคใีน
กลุม่ประเทศกาํลงัพฒันา  แมว้า่จะไมม่พีนัธกรณีในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกภายใน
ปี 2555   แต่ประเทศไทยกไ็ดเ้ขา้ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยสมคัรใจ 
ดว้ยการวางแนวทางในการส่งเสรมิการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกโดยจดัตัง้ “องค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก.”  เพือ่เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
เกีย่วกบัสถานการณ์การดาํเนินงานดา้นก๊าซเรอืนกระจก และสนบัสนุนสง่เสรมิการพฒันา
โครงการ CDM และการซื้อขายคาร์บอนเครดติ  การตดิตามประเมนิผล   ตลอดจนให้
คาํแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ ในการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก   ทัง้น้ี เน่ืองจาก
ประเทศไทยมกีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากพลงังานในสดัสว่นทีส่งู โครงการสว่นใหญ่จงึ
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาพลงังานทดแทน  เช่น  โครงการทดแทนการใชน้ํ้ามนัเชื้อเพลงิ 
โครงการแปลงกากของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพลงังาน โครงการพลงังานหมนุเวยีน
จากแสงอาทติยแ์ละน้ํา   

ทีผ่า่นมา ภาครฐัเขา้มามบีทบาทในการสนับสนุนโครงการ CDM ตัง้แต่การยื่นขอ
ขึน้ทะเบยีนของผูป้ระกอบการ  ตลอดจนการใชม้าตรการเพื่อสนับสนุนโครงการ CDM  
สาํหรบัการขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM ในประเทศไทยนัน้  มเีงื่อนไขการดําเนินการ
คอ่นขา้งมาก และใชเ้วลาในการยืน่ขอรบัรองโครงการ CDM กบั อบก. เฉลีย่ 180 วนั โดย
มขีัน้ตอนดงัทีแ่สดงในภาพที ่1 

โครงการ CDM ในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ อบก. มจีาํนวน 
82 โครงการ (30 มถุินายน 2552) สามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได ้ 5.05 ลา้นตนั
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ต่อปี โดยสว่นใหญ่เป็นโครงการก๊าซชวีภาพถงึรอ้ยละ 57 

แต่อยา่งไรกต็าม มเีพยีงสองโครงการเทา่นัน้ทีส่ามารถขายคารบ์อนเครดติ ไดแ้ก่ บรษิทั 
เอ.ท.ี ไบโอพาวเวอร ์จาํกดั และบรษิทั โคราช เวส ท ูเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั  นอกจากน้ี ยงัมี
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การดาํเนินการขายคารบ์อนเครดติแบบไมเ่ป็นทางการในตลาดแบบสมคัรใจ เชน่ การซือ้
ขายคารบ์อนเครดติของการรวมโครงการ CDM ขนาดเลก็สาํหรบัฟารม์สกุร 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนและรบัรองโครงการ CDM ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ:  PIN หรอื Project Idea Note คอื แบบประเมนิเบือ้งตน้เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการประเมนิศกัยภาพเบือ้งตน้ของโครงการ CDM 
 PDD consultant คอื หน่วยงานทีป่รกึษาในการจดัทาํเอกสารการออกแบบโครงการ (Project Design Document)  
 DOE หรอื Designated Operational Entity คอื ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมายในการตรวจสอบ  
 CDM Executive Board คอื คณะกรรมการบรหิารโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
 IEE หรอื Initial Environment Evaluation คอื การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของโครงการในเบือ้งตน้ 
 SDC หรอื Sustainable Development Criteria คอื การพจิารณาโครงการ CDM ตามหลกัเกณฑก์ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 GHG หรอื Greenhouse Gas คอื ก๊าซเรอืนกระจก 

ทีม่า: องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

หลกัการส่งเสริมโครงการ CDM ในประเทศไทย 

การพฒันาโครงการ CDM จาํเป็นตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการเหน็วา่จะไดร้บั
ประโยชน์มากกวา่ตน้ทุนทีเ่สยีไป  ดงันัน้ ภาครฐัจงึมหีลกัการสง่เสรมิโครงการ CDM ซึง่
แบง่ออกเป็นสองรปูแบบ ไดแ้ก่ 

ก) มาตรการในรปูแบบ Polluter-Pays Principle คอื หลกัการของภาษมีลพษิ เป็น
มาตรการทางการคลงัทีร่ฐัใชเ้พือ่สง่สญัญาณทางราคาใหผู้ท้ ีป่ลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหน้้อยลง เชน่ การเกบ็ภาษน้ํีามนัเบนซนิ 

ข) มาตรการในรปูแบบ Beneficiary-Pays Principle คอื หลกัการทีใ่หป้ระโยชน์แก่
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์หรือคุณค่าต่อสังคมโดยรวมมากกว่ามูลค่าทางธุรกิจที่

เริม่โครงการ/แจง้ความประสงคต์่อ อบก. 

ผูป้ระกอบการศกึษาจดัทาํ PIN/PDD 

ผูป้ระกอบการศกึษาจดัทาํ IEE+SDC 

ยืน่คาํขอขึน้ทะเบยีนโครงการที ่CDM Executive Board 

การตดิตามการลด GHG โดยผูป้ระกอบการ 

การตรวจยนืยนัการลด GHG (Verification) โดย DOE 

การรบัรองการลด GHG โดย DOE 

การรบัรองคารบ์อนเครดติ (ปรมิาณการลด GHG)  
โดย CDM Executive Board 

การรบัรองเอกสาร
โครงการ PDD  
โดย DOE 

เหน็ชอบจาก 
อบก. 

ผูซ้ือ้ 

CERs 
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ผูป้ระกอบการไดร้บั เชน่ รฐัสนบัสนุน (Subsidy) ในรปูแบบต่างๆ เพือ่จงูใจผูป้ระกอบการ
หนัมาดาํเนินธุรกจิทีม่คีุณคา่ต่อสงัคมมากขึน้ 

ภายใตห้ลกัการดงักล่าวขา้งตน้ รฐับาลสามารถนํามาตรการทางการเงนิและการ
คลงัมาใชเ้พือ่สนบัสนุนโครงการ CDM  โดยมาตรการทางการคลงัเป็นการดาํเนินการผา่น
มาตรการทางภาษ ีเชน่ การลดภาษสีรรพสามติใหก้บัสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม หรอื
ลดหยอ่นภาษใีหก้บักจิกรรมทีป่ระหยดัพลงังาน  รวมทัง้สทิธพิเิศษอื่นๆ ผา่น BOI ในสว่น
ของมาตรการทางการเงนิทีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การมรีะบบเงนิกูใ้นอตัราดอกเบีย้ตํ่า เพิม่
ช่วงเวลาปลอดหนี้ หรอืขยายเวลาผ่อนชําระเงนิกู้ ซึ่งมาตรการต่างๆ เป็นมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรท์ีจ่ะสรา้งแรงจงูใจทางดา้นราคาใหผู้ผ้ลติเขา้มามสีว่นร่วมในโครงการ CDM 

มากขึน้ นอกจากนัน้ รฐับาลยงัสามารถใหก้ารสนับสนุนเพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้วา่การ
เขา้ร่วมโครงการ CDM ดงักล่าวจะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศจากการขาย CERs โดยการ
ใหส้ว่นลดทางภาษใีนรปูแบบต่างๆ  

ทีผ่า่นมา รฐับาลไดด้าํเนินการในรปูแบบ Beneficiary-Pays Principle มาโดยตลอด 
ผา่นมาตรการทางการคลงัในรปูแบบเงนิชว่ยเหลอืโดยลดหยอ่นภาษแีก่ผูป้ระกอบการ ไม่
วา่จะเป็นการลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลรอ้ยละ 25 ของคา่ใชจ้า่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน อกีทัง้หน่วยงานภาครฐั เชน่ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ยงัมกีารรบัซือ้
ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานทดแทนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในราคาสงูกวา่พลงังานปกต ิ

ปัญหาการดาํเนินโครงการ CDM และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาการดาํเนินโครงการ CDM 

แมว้่าโครงการ CDM จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมดงักล่าวมาขา้งตน้ 
แต่ทีผ่า่นมา การดาํเนินโครงการ CDM ของไทยยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าทีค่วร เน่ืองจาก
ขาดบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการมคีวามเสีย่งสงู
ในการผลติและซือ้ขายคารบ์อนเครดติ การลงทุนและดาํเนินงานยงัมคี่าใชจ้่ายสงู ตลอดจน
มปีญัหาอื่นๆ ในเชงินโยบาย เชน่ การใหส้ทิธปิระโยชน์ยงัไมค่รอบคลุมเพยีงพอ สง่ผลให้
โครงการยงัมขีนาดเลก็และมปีรมิาณ CERs ทีซ่ือ้ขายกนัไมม่ากนัก (จาํนวนผูป้ระกอบการ
ทีส่ามารถขาย CERs มเีพยีงสองราย)  

เมื่อพจิารณามาตรการทีภ่าครฐัใช้เพื่อส่งเสรมิโครงการ CDM ในส่วนของการ
ดาํเนินการผา่นกลไกการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของกรมสรรพากรนัน้ ยงัคงมขีอ้จาํกดั
คอื ตอ้งมกีารปรบัแกก้ฎหมายภาษ ีจงึมคีวามยุ่งยากและล่าชา้กว่าการใหส้ทิธปิระโยชน์
โดย BOI  สว่นการใหส้ทิธพิเิศษผา่น BOI แมว้า่จะมขีอ้ไดเ้ปรยีบและทาํไดร้วดเรว็กว่า
มาตรการทางภาษ ีแต่ BOI ไมส่ามารถยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัการขาย CERs  
แมว้า่ในทางปฏบิตั ิBOI มกีารผอ่นผนัโดยใหถ้อืวา่รายไดอ้ื่นๆ ทีน่อกเหนือจากกจิกรรมหลกั
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เป็น “ผลพลอยได”้ ของโครงการ จงึสามารถนํามายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลได ้แต่ในสว่น
ของโครงการทีม่เีจตนาแต่แรกเริม่ใหเ้ป็นโครงการ CDM อยู่แลว้ รายไดจ้ากการขาย CERs 

จงึไมถ่อืวา่เป็น “ผลพลอยได”้ รวมถงึตคีวามเป็นรายไดข้องกจิการอื่นทีม่ไิดจ้ดัอยู่ในหน่ึง
ถงึเจด็หมวดกจิการขา้งตน้  จงึอาจกล่าวไดว้่า การส่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิโครงการ 
CDM ในประเทศไทยยงัมขีอ้บกพร่องทีภ่าครฐัควรแกไ้ขอย่างเร่งด่วน สว่นมาตรการทาง
การเงนิทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปมกัส่งผลใหเ้กดิการบดิเบอืนกลไกตลาด เน่ืองจากทาํใหเ้กดิการปรบั
กระบวนการผลติทีเ่น้นการลงทุนในเครื่องจกัรมากกว่าจํานวนแรงงาน นับว่าเป็นการใช้
ทรพัยากรอยา่งไมเ่หมาะสม  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาพบวา่ ภาครฐัสามารถเขา้มามบีทบาทในการสนบัสนุนโครงการ 
CDM ผา่นมาตรการทางการเงนิและการคลงัในสามลกัษณะ (ภาพที ่2) ไดแ้ก่  

1)  การขึ้นทะเบยีนโครงการ (Project registration)  และการตรวจสอบโครงการ 
(Project verification)  เพื่อป้องกนัมใิหโ้ครงการทีไ่ม่มกีารลดการปล่อยก๊าซจรงิตกัตวง
ผลประโยชน์  ในขัน้ตอนน้ี ภาครฐัสามารถอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการทีผ่่านการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบรหิารโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด นําค่าใชจ้่ายในส่วนดงักล่าว
มาหกัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลไดเ้ตม็จาํนวน  

2)  การพฒันาเทคโนโลย ี เป็นการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัภาคการผลติของไทยใน
ระยะยาว แต่เน่ืองจากการวจิยัและพฒันาจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงู ภาครฐัสามารถใหก้าร
สนบัสนุนไดโ้ดยการอนุญาตใหนํ้าคา่ใชจ้า่ยในการคน้ควา้วจิยัมาใชใ้นการลดภาษเีงนิได ้

3)  รายไดจ้ากการขาย CERs  ผูป้ระกอบการสามารถนํามาลดหยอ่นหรอืยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม  

ภาพท่ี 2  บทบาทของมาตรการทางการเงินการคลงัของประเทศไทยในการส่งเสริมและพฒันาโครงการ  
CDM แบบครบวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

การพฒันาเทคโนโลย ี

เงนิกูจ้ากธนาคาร 

การก่อสรา้งโรงงาน การนําเขา้อุปกรณ์หรอืเครือ่งจกัร 

การดาํเนินโครงการ 

การขึน้ทะเบยีนโครงการและการตรวจสอบการดาํเนินการ 

รายไดจ้ากการขาย CERs 
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แต่อยา่งไรกด็ ีมาตรการทีภ่าครฐัจะนํามาใชเ้พือ่สง่เสรมิโครงการ CDM ควรคาํนึงถงึ
ประสทิธภิาพ กล่าวคอื เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการบดิเบอืนกลไกตลาดน้อยที่สุด ใช้
งบประมาณไมม่ากไดผ้ลตอบแทนสงู ตลอดจนคาํนึงถงึความยัง่ยนืทางการคลงั เพือ่ไมใ่ห้
การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการกลายเป็นภาระของรฐับาลมากเกนิไป กรอบวนิัยทางการคลงั
จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีร่ฐับาลควรคาํนึงถงึควบคูไ่ปกบัการพฒันา ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้น้ี จงึ
เสนอให้รฐับาลใช้มาตรการยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคลผ่านกลไกของการส่งเสรมิการ
ลงทุนสาํหรบัรายไดจ้ากการขาย CERs ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัคณะกรรมการบรหิาร
โครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด เน่ืองจากภาษดีงักล่าวเป็นมาตรการทีส่่งผลต่อความ
บดิเบอืนกลไกตลาดน้อยทีส่ดุ นอกจากน้ี ยงัควรมแีนวทางปฏบิตัอิื่นๆ ไดแ้ก่ 

ก) การยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลผา่นกลไกของ BOI   
ข) กําหนดวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ควบคู่ไปกบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น 

การยกเว้นภาษีในระดบัที่แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรมและจํานวน
ผูป้ระกอบการ 

ค) ควรเพิม่ประเภทของกจิการที ่BOI ใหก้ารสง่เสรมิใหค้รอบคลุมโครงการ CDM 
ดว้ย 

ง)  ควรนําผลการดาํเนินงานของโครงการ CDM และเงนิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล รายงานต่อคณะรฐัมนตร ีเพือ่ใหโ้ครงการ CDM ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสญูเสยี
รายไดข้องรฐัไดร้บัการปรบั หรอืแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

จ)  การสง่เสรมิผูป้ระกอบการภายใตก้รอบเวลาทีจ่าํกดั สามารถกระทําไดโ้ดยผา่น
กลไกการส่งเสรมิการลงทุนของ BOI โดยเพิม่ประเภทของกจิการใหค้รอบคลุมโครงการ 
CDM ดว้ย อนัเป็นการแสดงจุดยนืทางนโยบายของรฐับาลว่าจะใหค้วามสาํคญักบัโครงการ 
CDM อยา่งไร   

นอกจาน้ี ภาครฐัควรมทีศิทางนโยบายทีช่ดัเจนมากขึน้ในการสนับสนุนโครงการ 
CDM   เน่ืองจากการสนับสนุนโครงการ CDM ทัง้ทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์จาก BOI หรอื
ลดหย่อนภาษผี่านกรมสรรพากรยงัไม่สามารถดําเนินการได ้สาเหตุสาํคญัเพราะภาครฐั
ยงัขาดทิศทางนโยบายที่ชดัเจน  สิ่งที่ควรดําเนินการเป็นอันดบัแรกก่อนจะมีการให ้
สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีคอื การหารอืเรือ่งการสนบัสนุนโครงการ CDM กบัภาครฐั เพือ่ให้
ได้รบัความเหน็ชอบในการสนับสนุนโครงการดว้ยมาตรการทางภาษจีากคณะรฐัมนตร ี
หลงัจากนัน้จงึเป็นการพจิารณาทางเลอืกในการดาํเนินมาตรการทางการคลงัระหวา่งการ
ดาํเนินการผา่นกลไกของกรมสรรพากรและผา่นกลไกของ BOI  อย่างไรกต็าม การศกึษา
ครัง้น้ีไดเ้สนอใหใ้ชม้าตรการสง่เสรมิการลงทุนผา่นกลไกของ BOI เพราะเป็นการกําหนด
ประเภทธุรกจิเฉพาะทีร่ฐับาลประสงค์จะใหก้ารส่งเสรมิ และสามารถดําเนินการไดอ้ย่าง
รวดเรว็โดยการเพิม่ประเภทของธุรกจิทีส่ามารถขอรบัการสง่เสรมิเท่านัน้ ในขัน้ตอนสุดทา้ย
จงึเป็นการศกึษาวงเงนิลงทุนขัน้ตํ่าทีเ่หมาะสมสาํหรบัโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ   
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