บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
เปนกลไกเพียงหนึ่งเดียวจากสามกลไกภายใตพิธีสารเกียวโตที่อนุญาตใหประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถเขามามีสวนรวมในการลด GHG ไดดวยการดําเนินโครงการลด GHG ในประเทศ
ของตนภายใตระเบียบวิธีของ CDM และปริมาณ GHG ที่ลดไดจากโครงการสามรถนํามาขาย
ใหแกประเทศอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชในการบรรลุเปาหมายการลด GHG ภายใตพิธีสารเกียวโต
ของประเทศตนได โดยวัตถุประสงคของ CDM คือการชวยบรรเทาภาระคาใชจายในการดําเนินการ
ลด GHG ของประเทศอุตสาหกรรมและยังชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนา
อีกดวย
CDM เปนกลไกที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาโครงการ
มากกวา 4,200 โครงการทั่วโลก โดยมีโครงการที่จดทะเบียนแลวและอยูในระหวางขั้นตอนการจด
ทะเบียนมากกวา 2,400 โครงการ มีปริมาณ GHG ที่ลดไดมากกวา 370 ลานตัน CO2e ตอป โดย
คาดวาจะมีปริมาณ GHG ที่ลดไดมากถึง 2.9 พันลานตัน CO2e ในชวงระหวางพันธกรณีแรกของ
พีธีสารเกียวโต (First commitment period of Kyoto protocol) คือในระหวางป 2551 – 2555
ขอจํากัดของ CDM
Sterk W. (2551) ไดศึกษาขอจํากัดของ CDM โดยรวบรวมจากเสียงวิจารณตางๆ เชน
ขั้นตอนการจดทะเบียนและออกใบรับรอง (CERs) นั้นยุงยากและมีคาใชจายที่สูง กระบวนการใน
การตรวจสอบความเปน Additionality ของโครงการนั้นยังไมดีเทาที่ควรแมวากระบวนการจะมี
ความยุงยากซับซอนแลวก็ตาม นอกจากนั้นโครงการบางโครงการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาที่
ยังยืนของประเทศ เชน โครงการดานการขนสงตางๆ ก็ไมสามารถดําเนินเปนโครงการ CDM ได อีก
ทั้ง CDM นั้นมีการดําเนินการเปนลักษณะรายโครงการซึ่งไมเพียงพอตอการปรับเปลีย่ นโครงสรางที่
สําคัญตางๆ เพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได โดยแบงขอจํากัดของ CDM
ออกเปน 3 ขอหลักๆ ดังนี้
1. ขอจํากัดดานการโครงสรางผลตอบแทนของ CDM เนื่องจากตองมีการลงทุนกอนใน
ชวงแรกของโครงการ และมีคาใชจายที่สูงในการดําเนินการตามเกณฑที่ CDM กําหนด ในขณะที่ผู
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ลงทุนจะมีรายรับก็ตอเมื่อเริ่มดําเนินโครงการแลวเทานั้น ซึ่งผูลงทุนไมสามารถทราบไดเลยวา
โครงการของตนจะไดรับการจดทะเบียนหรือไมจึงมีความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงมาก
2. ขอจํากัดดานการสิ่งแวดลอม เนื่องจากการพิสูจนความเปน Additionality ของ
โครงการถึงเปนเรื่องที่สําคัญในการดําเนินโครงการ CDM เพราะปริมาณ GHG ที่ลดลงนั้นเกิดจาก
การดําเนินโครงการเพิ่มเติม (Additional) แทนการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่งมักพิสูจนไดยากจึงอาจ
สงผลใหปริมาณ GHG เพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ CDM แทน
3. ขอจํากัดดานการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาอยางยังยืน
เปนหนึ่งในเปาหมายสําคัญของ CDM แตกลับพบวา CDM นั้นไมไดมีสวนชวยเหลือในการลด
ปริมาณ GHG โดยรวมของโลก เพราะเปนเพียงการนําปริมาณ GHG ที่ลดไดไปชวยประเทศ
อุตสาหกรรมเทานั้น อีกทั้ง CDM จะตีคาปริมาณ GHG ที่ลดไดเปนมูลคาทางการเงินเทานั้น โดย
ไมมองผลประโยชนดางสังคมและสิ่งแวดลอมเลย
การดําเนินการรายภาคสวน (Sectoral Approaches)
เพื่อเปนการพัฒนาขอตกลงใหมหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง โดยอางอิงตาม แผนปฏิบัติ
การบาหลี (Bali Action Plan: BAP) ที่วา “การรวมมือกันในการดําเนินการรายภาคสวนและการ
กําหนดขอปฏิบัติเฉพาะรายภาคสวน” เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเทศสมาชิกนําเสนอแนวคิดการดําเนินงานราย
ภาคสวนอยางมากมาย (UNEP, 2552)
Ward
M. (2551) ไดแบงกลุ ม แนวคิ ดการดํา เนิน การรายภาคสว น (Sectoral
Approaches) ดังนี้
1. การตั้งเปาหมายรายภาคแบบไมมีขอผูกพันทางกฎหมายและกลไกการคิดเครดิต
รายภาค (Sectoral no-lose targets and Crediting Mechanism.) คือ การตั้งเปาหมายการลด
GHG รายภาคแบบไมมีขอผูกพันทางกฎหมายในประเทศกําลังพัฒนา โดยปริมาณ GHG ที่ลดได
สามารถนําไปขายใหแกประเทศอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชในการบรรลุเปาการลด GHG ของ
ประเทศตนได
2. การดําเนินการตามนโยบายและตรวจวัด (SDPAMs or policy-based instrument.)
คือ การกําหนดนโยบายและการตรวจวัดรายภาคตางๆ ของประเทศกําลังพัฒนาโดยเนนในเรื่อง
การพัฒนาที่ยังยืนในเปนสําคัญ และจะไดรับการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการดําเนินการตาม SDPAM ที่สามารถลด GHG ไดต่ํากวาการดําเนินธุรกิจปกติ (BAU)
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3. การทําขอตกลงระหวางประเทศรวมกันในรายภาคตางๆ (Transnational sectoral
agreements.) คือ การกําหนดขอตกลงรวมกันในภาคตางๆ โดยอาจเปนการกําหนดเปาหมายการ
ลด GHG รวมกัน ฯลฯ ซึ่งลักษณะของขอตกลงอาจเปนแบบทําโดยความสมัครใจของภาคสวน
นั้นๆ หรือรัฐบาลประเทศนั้นๆ เปนตน
4. การดําเนินการรวมกันดานเทคโนโลยี (Sectoral approach to technology
cooperation.) คือ การเลือกและกําหนดการดําเนินการในภาคสวนที่มีศักยภาพรวมกันระหวาง
ประเทศ โดยการถายโอนเทคโนโลยีรวมไปถึงการดําเนินงานอื่นๆ เชน การฝกฝนผูปฏิบัติงาน การ
วิจัยและพัฒนาเปนตน
ทางเลือกในการขยายขนาดของการลด GHG ที่พัฒนาขึ้นจาก CDM
Ward M. (2551) ไดแสดงแผนลําดับขั้นของเครื่องมือตางๆ ที่ถูกนําเสนอเพื่อใชเปน
ทางเลือกในการขยายขนาดของการลด GHG ที่พัฒนาจาก CDM ดังภาพ 1

ภาพ 1 ทางเลือกสําหรับการขยายขนาดการลด GHG
ที่มา: Ward M., 2551
โดย Programmatic CDM (pCDM) คือ การดําเนินโครงการ CDM หลายๆ โครงการเพื่อ
ประกอบกันเปนโครงการ CDM ขนาดใหญโครงการเดียว โดยสามารถดําเนินโครงการที่ใชระเบียบ
วิธีเดียวกันไดไมจํากัดจํานวนโครงการภายใต pCDM เดียวกัน
Sectoral CDM คือ การมองภาพรวมของภาคสวนตางๆ ของประเทศเหมือนเปน CDM
โครงการเดียว โดยแบงเปน 2 แนวคิดคือ แบบ Muti-project baseline เปนการคิดเครดิตใหแก
องคกรที่สามารถลด GHG ไดต่ํากวาฐานการปลอย GHG รายภาคสวน (Sectoral emission
baseline) ที่ตั้งไวสําหรับภาคสวนนั้นๆ และ แบบ Baseline for entire sector เปนการตั้งฐานการ
ปลอย GHG ในรายภาคสวนตางๆ ของประเทศ (National sector baseline) ที่กําหนดโดยรัฐบาล
และเครดิตที่ไดจะถูกมอบใหแกรัฐบาลประเทศนั้นๆ เชนกัน
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Policy CDM คือ การอนุญาตใหกิจกรรมการลด GHG ในภาคสวนใดๆ ที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐบาลสามารถนํามาใชในการคิดเครดิตได
Sector no-lose target (SNLT) คือ การตั้งเปาหมายการลด GHG โดยไมมีขอผูกพันทาง
กฎหมาย โดยจะถูกตั้งใหต่ํากวาการดําเนินธุรกิจปกติ (BAU) และจะเปนการดําเนินงานโดยสมัคร
ใจดังนั้นจึงไมมีการปรับหรือทําโทษใดๆ หากไมทําตามหรือไมสามารถทําตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว
ได
กลไกการคํานวณเครดิตรายภาค (Sectoral Crediting Mechanism: SCM)
Schnider L. (2552) ไดอธิบายวา SCM คือกลไกการคิดเครดิตใหแกปริมาณ GHG ที่ลด
ไดต่ํากวาฐานการคิดเครดิตรายภาค (Sectoral crediting baseline) ที่กําหนดไวในภาคสวนนั้นๆ
เครดิตที่ไดสามารถนําไปขายใหแกประเทศอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใชบรรลุพันธกรณีการลด GHG
ของประเทศตนได ซึ่งกลไกนี้ไมมีขอผูกพันทางกฎหมายดังนั้นจะไมมีโทษปรับหากทําไมไดตาม
เปาหมายที่กําหนดเอาไว
โดย Schnider L. (2552) แสดงความแตกตางระหวาง Sectoral CDM กับ SNLT ซึ่งเปน
กลไกที่ถูกนําเสนอในการนําไปใชในอนาคตเอาไวดังนี้ Sectoral CDM จะกําหนด Crediting
baseline เอาไวที่ปริมาณการปลอย GHG ของการดําเนินธุรกิจปกติโดยอาจเรียกไดวาเปนกลไก
แบบรายโครงการที่ใชประยุกตใชกับ baseline ในระดับภาคสวนซึ่งจะถูกพิจารณาและนํามา
ประยุกตใชโดย CDM Executive Board ในขณะที่ SNLT จะตั้ง Crediting baseline เอาไวต่ํากวา
การดําเนินธุรกิจปกติโดยจะพิจารณาและนํามาประยุกตใชภายใตการประชุม COP
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ภาพ 2 กลไก SCM
ที่มา: Schnider L., 2552
ในภาพที่ 2 จะเปนการแสดงการทํางานของกลไก SCM ดังนี้ ปริมาณ GHG ที่เกิดจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ (BAU) ในภาคสวนจะแสดงเปนเสนสีแดง (เสนบนสุด) และปริมาณ GHG ที่
ปลอยจริงหลังการดําเนินการลด GHG ในภาคสวนผานกลไกดวยวิธีตางๆ เชน จากการปรับใช
นโยบายและการตรวจวัดที่ออกโดยรัฐบาล เปนตน จะแสดงเปนเสนสีเขียว (เสนดานลางสุด) โดย
ในชวงการคิดเครดิต (Crediting period) จะคิดจากปริมาณ GHG ที่ลดลงต่ํากวาเสนฐานการคิด
เครดิตรายภาคสวน (Sectoral crediting baseline) แสดงเปนเสนสีน้ําเงิน (เสนกลาง)
โดยเสนฐานการคิดเครดิตรายภาคสวนที่อยูต่ํากวาการดําเนินธุรกิจปกตินั้นมักจะถูก
นําเสนออยูในรูปของ “เปาหมายการลด GHG รายภาคสวนแบบไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย
(Sectoral no lose targets)”
SCM เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกในกรอบการดําเนินการลด GHG ภายหลังป 2555
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาดวยเหตุผลดังนี้
1. เปนการดําเนินการโดยสมัครใจไมที่ขอผูกมัดทางกฎหมายและผลตอบในการลงทุน
จะสงผลใหกลุมประเทศกําลังพัฒนามีความสนใจที่จะเขารวม
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2. สามารถขนาดและประสิทธิภาพของการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดดีกวาการ
ดําเนินงานแบบรายโครงการของ CDM
3. การดําเนินงานตามกลไกนั้นไมจําเปนตองพิสูจนความเปน Additionality เนื่องจาก
ไมไดตั้งอยูบนสมมุติฐานของปริมาณ GHG ที่ลดไดจากการดําเนินโครงการเพิ่มเติม (Additional)
แทนการดําเนินธุรกิจปกติซึ่งพิสูจนไดยาก
4. กลไกอนุญาตใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถไดรับเครดิตจากการออกนโยบายและ
การตรวจวัดหรือการจัดทํากรอบการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการลด GHG ซึ่งไม
สามารถดําเนินการภายใต CDM ได ทั้งๆ ที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม
การดําเนินการลด GHG ในบางภาคสวน
5. กลไกสามารถชวยใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางในระดับภาคสวนของประเทศกําลัง
พัฒนาโดยมุงไปที่ภาคสวนที่มีศักยภาพในการพัฒนาของประเทศนั้นๆ
แนวทางการกําหนดเปาหมายการลด GHG รายภายสวนแบบไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย
ในภาคการผลิตไฟฟา
Amatayakul W., Berndes G. andFenhann J. (2551) เสนอระเบียบวิธีและการเก็บ
ขอมูลดวยระเบียบวิธีของโครงการ CDM คือ Method for baseline emission factor for CDM
project activity that substitutes electricity from the grid (UNFCCC, 2550) โดยจะพิจารณา
Emission factor จากคา Combine margin (CM) ที่คํานวณจากคาถวงน้ําหนักเฉลี่ยระหวาง
Operating margin (OM) กับ Build margin (BM) มีการคํานวณดังนี้
CM = OM * WOM + BM * WBM
OM
WOM
BM

WBM

คือ คา Emission factor (gCO2/kWh) รวมของโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาทัง้ หมด
คือ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ OM (%)
คือ คา Emission factor (gCO2/kWh) รวมของโรงไฟฟาลาสุดและมีปริมาณ
ของหนวยผลิตไฟฟาคิดเปนรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตไฟฟาทัง้ หมด
ของระบบ
คือ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ BM (%)
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โดยใชป 2548 เปนปฐานในการสราง Baseline และ Crediting target ในชวงป 2548 –
2555 ดวยการถวงน้ําหนักที่แตกตางกันดังตาราง
ตาราง 1

แสดง Assumptions on the values of the national average carbon intensity in
2020 (CM2020) of the baseline and crediting targets for each country

Baseline
Dynamic target
Fixed target

CM2020 for countries with
CM2020 for countries with
BM2005 < AOM2005
BM2005 > AOM2005
0.25 × AOM2005 + 0.75 × BM2005
BM2005
0.5 × AOM2005 + 0.5 × BM2005
0.25 × AOM2005 + 0.75 × BM2005 CM2012, baseline
(= CM2020, baseline)

ที่มา: Amatayakul W., Berndes G. andFenhann J., 2551
หมายเหตุ: AOM คือ Average OM
สําหรับการคํานวณปริมาณ CO2 ที่ปลอยและศักยภาพในการลด CO2 ของภาการผลิต
ไฟฟาในชวงป 2555 – 2563 จะมาจากการขยายตัวของกําลังการผลิต ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยและ
สัดสวนการผลิตของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีการคํานวณดังนี้
CEy,s = EG2005 × (1 + AEG/100)(y – 2005) × AOMy,s
คือ ปริมาณ CO2 ที่มาจากการผลิตไฟฟาในป y สําหรับสถานการณ s
CEy,s
EG2005 คือ จํานวนไฟฟาที่ผลิตในป 2548 (kWh)
AEG
คือ อัตราการเพิ่มของการผลิตไฟฟารายป (%)
AOMy,s คือ National average carbon intensity ในป y (gCO2/kWh) สําหรับ
สถานการณ s
s
คือ สถานการณตางๆ เชน baseline, crediting target เปนตน
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ปริมาณ GHG ที่ลดไดในป y คํานวณ ดังนี้
ERy = CEy,baseline - CEy,scenario
คือ ปริมาณ GHG ที่ลดไดในป y
ERy
CEy,baseline คือ ปริมาณ CO2 ที่มาจากการผลิตไฟฟาในป y ของ Baseline
CEy,scenario คือ ปริมาณ CO2 ที่มาจากการผลิตไฟฟาในป y ของ Scenario ตางๆ
เครดิตที่ไดจากปริมาณ GHG ที่ลดไดในป y ระหวางชวงการคิดเครดิต (2555 – 2563)
คํานวณดังนี้
CERy = CEy,Target - CEy,scenario
CERy คือ เครดิตที่ไดจากปริมาณ GHG ที่ลดไดในป y
CEy,Target คือ ปริมาณ CO2 ที่เปนคาเปาหมายในการคิดเครดิตในป y
CEy,scenario คือ ปริมาณ CO2 ที่มาจากการผลิตไฟฟาในป y ของ Scenario ตางๆ

