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คํานํา 
 

 กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เปนกลไกที่

พัฒนาขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโตเพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีพันธกรณีในการลดกาซ

เรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได และเพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศกําลัง

พัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด คือโครงการท่ีเกิดขึ้นในประเทศกําลัง

พัฒนา และสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได เปนการชวยลดภาวะโลกรอนที่เปน

ปญหาของมวลมนุษยชาติที่ทุกฝายตองชวยกันแกไข ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนความรวมมือใน

ระดับนานาชาติ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอมในรูปแบบของ

การสนับสนุนทางการเงินหรือที่รูจักกันในนามของคารบอนเครดิต เพื่อใหการดําเนินงานดาน

ส่ิงแวดลอมมีความเปนไปไดทางธุรกิจมากย่ิงขึ้น 

 อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีสวนในการกอใหเกิดภาวะ 

กาซเรือนกระจก และถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงที่อยูในขายที่สามารถดําเนินโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโตได การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสู

โครงการ CDM เปนทางหน่ึงของการพัฒนาที่รับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้การดําเนิน

โครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษาสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือน

กระจกและใหผลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต ซึ่งเปนเสมือนแรงจูงใจให

อุตสาหกรรมเหมืองแรหันมาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาวะแวดลอมที่โครงการ

ต้ังอยูมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เปนการดําเนินโครงการแบบย่ังยืนสอดคลองกับนโยบายของ

ประเทศ 

 ดังนั้นเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรมีความเขาใจในกระบวนการของโครงการ

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด และมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาดไดอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักการ  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร จึงไดมอบหมายให คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการศึกษา

ความเปนไปไดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด และ

จัดทําคูมือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขึ้น 

โดยหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีความสนใจ

และมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของตนตอไป 

 

                                                                    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

                                                                                      มกราคม  2553   
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อภิธานศัพท 
 
 

AAU Assigned Amount Unit ปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกที่จัดสรรใหประเทศในกลุม

ภาคผนวกที่ I ในชวงพันธกรณี 

CCX Chicago Climate Exchange ตลาดชิคาโกที่มีการซื้อขาย

คารบอนเครดิตแบบสมัครใจ 

CDM Clean Development 

Mechanism 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

CERs Certified Emission Reductions เครดิตที่ไดจากการดําเนิน

โครงการ CDM 

CFCs Chlorofluorocarbons คลอโรฟลูออโรคารบอน 

CH4 Methane มีเทน 

CO2 Carbon dioxide คารบอนไดออกไซด 

CO2e Carbon Dioxide Equivalent คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

COP Conference of the Parties การประชุมสมัชชาประเทศภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

DNA Designated National 

Authority 

องคกรกํากับดูแลการดําเนินงาน

ตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

DOE Designated Operational 

Entities 

หนวยงานปฏิบัติการในการ

ตรวจสอบ 

 

EB Executive Board คณะกรรมการบริหารจัดการ

โครงการภายใตการพัฒนาท่ี

สะอาด 

ERU Emission Reduction Unit เครดิตที่ไดจากการดําเนิน
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โครงการรวมกันระหวางประเทศ

พัฒนาแลวกับประเทศกําลัง

พัฒนา 

ET Emission Trading การซื้อขายกาซเรือนกระจก 

GHGs Greenhouse Gases กาซเรือนกระจก 

HFCs Hydro fluorocarbon ไฮโดรฟลูออโรคารบอน 

JI Joint Implementation กลไกการดําเนินการรวมกัน

ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ

ประเทศกําลังพัฒนา 

N2O Nitrous oxide ไนตรัสออกไซด 

OTC Over the Counter Market ตลาดที่มีการซื้อขายคารบอน

เครดิตแบบทวิภาคี 

PCFs Per fluorocarbon เปอรฟลูออโรคารบอน 

PDD Project Design Document เอกสารประกอบโครงการ 

PIN Project Idea Note เอกสารประกอบแนวความคิด

โครงการ 

SF6 Sulphur hexafluoride ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด 

UNFCCC United Nations Framework 

Convention on Climate 

Change 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

VCM Voluntary Carbon Market ตลาดคารบอนแบบสมัครใจ 

VERs Verified Emission Reductions เครดิตที่ไดจากการดําเนิน

โครงการ CDMในตลาดแบบ

สมัครใจ 

 Annex I Countries ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 

ของ UNFCCC 

 Baseline กรณีฐาน 

 Bundling การควบรวมโครงการ 
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 Certification การรับรองการลดกาซเรือนกระจก 

 Crediting period ชวงเวลาในการคิดเครดิต 

 Emission factor คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย

กาซเรือนกระจก 

 Issuance การออกคารบอนเครดิต 

 Methodology Panel คณะทํางานในการพิจารณาวิธี

ประเมินปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจก 

 Monitoring ติดตามการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก 

 Project Design ออกแบบโครงการ 

 Registration ขึ้นทะเบียนโครงการ 

 Validation การตรวจสอบเอกสารประกอบ

โครงการ 

 Verification การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก 

 Adaptation fund กองทุนการปรับตัว 
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1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ CDM 
 

 
1.1 โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) 
 จากการที่โลกกําลังประสบปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) จากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ

เพิ่มขึ้นจนนําไปสูสภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 

Effect) จึงทําใหเกิดการพยายามรวมมือกันของชาติตางๆในโลกเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

จนกระทั่งไดบรรลุขอตกลงท่ีเรียกวาอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ในป พ.ศ. 

2535 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือการเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวเปนผูนําในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกและใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินการตามความสามารถของตน  ซึ่ง

อนุสัญญาฯน้ีไมมีผลบังคับใชทางกฏหมายอยางแทจริง ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดมีการทํา

ขอตกลงเพ่ิมเติมคือ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีผลบังคับทางกฏหมาย โดย

กําหนดใหกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I countries) จะตองลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจก ใหไดอยางนอยรอยละ 5 ของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 

ภายในป พ.ศ.2555 สวนกลุมประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I) นั้นไมถูกบังคับใหตองลด

กาซเรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการสงรายงานแหงชาติ (National Communication) 

และสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งในพิธีสารเกียวโตนั้นไดมีการกําหนดกลไกที่จะทําใหประเทศ

อุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกลไกดังกลาวเปน

กลไกทางตลาดไดแก 

• กลไกการซื้อขายสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading 
หรือ ET)  

 กลไกน้ีเกิดจากการที่ประเทศพัฒนาแลวไดรับการจัดสรรเปาหมายกาซ

เรือนกระจกที่ตนจะตองลดลงใหได ซึ่งมีปริมาณเปนหนวยท่ีเรียกวา Assigned Amount 

Units หรือ AAUs ในกรณีที่บางประเทศสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกนอยหรือ

มากกวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะสามารถซ้ือหรือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ 

AAUs นี้ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I) ดวยกันเองได เพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมายการปลอยกาซที่ไดต้ังไวในตอนแรก (Cap and Trade)  
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• กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) 
 กลไกน้ีกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถรวมกันดําเนินโครงการเพ่ือ

ลดปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุนโครงการที่มีผลใหเกิดการลด

ปริมาณกาซในประเทศกลุม Economic in Transition (EIT) ที่ใชตนทุนตํ่ากวาการลงทุนใน

ลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม โดยจะมีการคิดคารบอนเครดิตตามปริมาณกาซที่

ลดลงไดใหแกผูดําเนินการเปนหนวยท่ีเรียกวา Emission Reduction Unit หรือ ERUs ซึ่งมีคา

เทากับ 1 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

• กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ 
CDM)  
กลไกน้ีกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถดําเนินโครงการรวมกับ

ประเทศในกลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยมีจุดประสงคเพื่อใหประเทศท่ีพัฒนาแลวบรรลุ

เปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี ควบคูไปกับการถายทอด

เทคโนโลยี และชวยใหประเทศท่ีกําลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนได กลาวคือ หาก

ประเทศท่ีพัฒนาแลวปลอยกาซเรือนกระจกเกินกวาขอตกลงในพิธีสารเกียวโต และไม

สามารถลดกาซเรือนกระจกของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธีชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาให

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยใชการลงทุนในโครงการที่มีผลใหเกิดการลดปริมาณการ

ปลอยกาซในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ทั้งนี้จะมีการคิดคารบอนเครดิตจากหนวยปริมาณกาซที่

ลดได และไดรับการรับรองซึ่งอยูในรูปของ Certified Emission Reductions หรือ CERs ซึ่ง

ประเทศพัฒนาแลวสามารถซ้ือ CERs ไปเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงของประเทศ

ตนเองได 

 จากกลไกท้ังสามดังกลาวจะเห็นไดวาเปนกลไกทางตลาดท่ีมีการซื้อ ขาย คารบอน 

โดยที่เรียกกันวา “คารบอนเครดิต (Carbon credit)”  ซึ่งหมายถึง ความแตกตางระหวาง

ป ริมาณก าซคารบอนไดออกไซด  (ห รือก าซ เ รือนกระจกอื่ นที่ คิ ด เที ยบ เท าก าซ

คารบอนไดออกไซดแลว) ที่มีสิทธิในการปลอยตามกฏหมาย กับปริมาณท่ีปลอยจริง  นั่นคือ 

Carbon credit = Carbon allowance – Actual carbon emission  หรือ หมายถึง ความ

แตกตางระหวางปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (หรือกาซเรือนกระจกอ่ืนที่คิดเทียบเทากาซ

คารบอนไดออกไซดแลว) ที่ปลอยเมื่อธุรกิจเติบโตตามปกติ กับปริมาณที่ปลอยจริง  ซึ่งก็คือ 

Carbon credit = Carbon emission in business as usual  – Actual carbon emission   

ซึ่งความหมายของคารบอนเครดิตอาจมีอีกหลายความหมายทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของตลาด

ที่กําหนดขึ้น 
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1.2 ตลาดคารบอน 
“ตลาดคารบอน" หรือ ตลาดซื้อขายคารบอนไดออกไซด (Carbon Market) หมายถึง

ตลาดที่มีการซื้อใบอนุญาตการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide emission 

permits) เร่ิมมาจากแนวคิดที่ใชกลไกตลาดเปนแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

โดยสมาชิกในตลาดจะมีการกําหนดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมทั้ง

กาซเรือนกระจกอื่นๆ ที่คิดเทียบเทาคารบอนไดออกไซด  และมีการจัดสรรโควตาหรือ

ใบอนุญาตการปลดปลอยไปยังสมาชิกในตลาด  สมาชิกรายใดท่ีปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดมากกวาที่ไดรับอนุญาตสามารถซ้ือใบอนุญาติหรือโควตาการปลอยกาซ

จากสมาชิกรายอื่นๆ ที่ปลดปลอยไดนอยกวาโควตาที่ไดกําหนดไว โดยจํานวนคารบอนที่ขาย

จะตองไมเกินจํานวนท่ีตนลดไดจึงทําใหเกิดเปน “ตลาดคารบอน” ขึ้น ซึ่งตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตรแลว กลไกการตลาดดังกลาวจะเปนการทําใหตนทุนของการลดปลอยกาซเรือน

กระจกต่ําที่สุด   

ตลาดคารบอนสามารถแยกออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ตลาดทางการ (Mandatory 

market/ Compliance Market/ Regulated Market) และตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary 

Carbon Market : VCM) 

 

• ตลาดทางการ (Mandatory market/ Compliance Market/ Regulate 
Market) 

เปนตลาดท่ีเกิดขึ้นจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไวโดยใชตนทุนที่ตํ่าที่สุด โดยไดกําหนดกลไกทางตลาดไว 3 กลไก ดังที่ไดกลาวไวแลว

ขางตนคือ 

- การซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET)  

- การดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) 

- กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM 

 

• ตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market : VCM) 
ตลาดภาคสมัครใจเปนตลาดท่ีมีการซื้อขายปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่

ลดลงซึ่งเรียกวา Verified Emission Reductions (VERs) ซึ่งเกิดจากโครงการตามกลไก 

CDM/JI แตไมไดขอใบรับรองจากหนวยงานกลางของประเทศท่ีเปนเจาของโครงการ หรือ
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ไมไดลงทะเบียนกับคณะกรรมการกลางของ UNFCCC ดังนั้นจึงได VERs ที่มีราคาตนทุนที่

ตํ่ากวา CERs 

 นอกจากนี้ในตลาดทางการบางตลาดไมนับรวมโครงการปาไมเปนโครงการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกที่สามารถนําไปซื้อขายคารบอนได ดังนั้นจึงมีผูนําโครงการปาไมเหลานี้

ไปขายในตลาดแบบสมัครใจได เนื่องจากผูเก่ียวของหลายฝายเห็นวาชุมชนจะไดประโยชน

รวมในการซื้อขายคารบอนเครดิตจากโครงการปาไม 

ตลาดคารบอนแบบสมัครใจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

- ตลาดที่มีการกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (cap and trade 

system) เชนตลาดคารบอนที่จัดการโดย Chicago Climate Exchange 

(CCX) ปจจุบันเปนตลาดเดียวที่เปนตลาดแบบสมัครใจที่ควบคุมปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจก 

- ตลาดที่มีการตกลงซื้อขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย (Over the 

Country Market: OTC) ซึ่งอาจมีการซื้อขายกันโดยตรงหรือผานนายหนาก็

ได 

 
ขอดีขอดอยของตลาดคารบอนภาคสมัครใจเทียบกับตลาดคารบอนแบบทางการ 

- เปนการเปดโอกาสใหโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืนใน

ระดับชุมชน ซึ่งมักเปนโครงการขนาดเล็ก (ขนาดการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก นอยกวา 15,000 tCO2-eq ตอป) ในขณะที่ตลาดคารบอนแบบ

ทางการหรือตามพันธกรณีมักมีแตผูซื้อขายรายใหญ 

- เปนแหลงรองรับคารบอนเครดิต จากโครงการ CDM ที่ไมผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหาร CDM ซึ่งอาจไมผานเงื่อนไขดาน Additionality หรือ 

Leakage นอกจากนี้ ตลาดคารบอนฯภาคสมัครใจยังสามารถเปนแหลง

รองรับคารบอนเครดิตที่ไมผานการรับประกัน (Certified) แตยังอยูใน

ระหวางการรอพิสูจนตรวจสอบ (ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เนื่องจากการ

กอสรางหรือติดต้ังอุปกรณ และการตรวจสอบของคณะกรรมการ CDM) 

- คารบอนเครดิตที่อยูในภาคสมัครใจเรียกวา Verified Emission Reduction 

(VERs) โดยราคาของ VERs จะตํ่ากวาราคาที่ขายไดตามกลไกของตลาด

ทางการ 
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- ตลาดคารบอนฯภาคสมัครใจเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตดานปาไมจาก

การปลูกปาและการฟนฟูปา โดยเฉพาะโครงการท่ีจัดทําในชุมชนทองถ่ิน

ของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา เพราะเงื่อนไขของกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาดดานปาไมมีความเขมงวดมาก 

- มีความยืดหยุนมากกวา มีตนทุนทางธุรกรรมนอยกวา ผู ซ้ือ ผูขาย และ

กิจกรรมมีหลากหลายประเภท และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสู

ชุมชนในชนบทไดจะชวยใหเกิดการชักจูงใจทุกฝายใหเขามามีบทบาทใน

การชวยลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น 

- โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตภาคสมัครใจมีหลากหลายวิธี

และครอบคลุมกาซเรือนกระจกหลายประเภท โครงการอาจมีความเส่ียงเร่ือง

จํานวนคารบอนเครดิตที่แทจริง หรือ การนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนที่

เหมาะสม การควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมที่ทําใหเกิดการลดลง

ของกาซเรือนกระจก ยังไมมีความชัดเจนหรือความเปนสากล ยังไมมีองคกร

กลางที่จะทําหนาที่เร่ืองมาตรฐานกลางของโครงการลดกาซเรือนกระจกภาค

สมัครใจ จึงสงผลใหราคาคารบอนเครดิตขึ้นอยูกับความนาเช่ือถือดาน

คุณภาพของคารบอนเครดิตเปนสําคัญ สวนกรณีตลาดคารบอนแบบ

ทางการมีองคกรกํากับดูแลมาตรฐานดังกลาวผูซื้อมีความเช่ือม่ันมากกวาจึง

มีราคาสูงกวา 

- วิธีการซื้อขายแบบนี้อาจมีผลกระทบเชิงลบตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ ไม

สงเสริมหรือจูงใจใหผูกอมลพิษเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่จะลดการปลอย

กาซเรือนกระจกของตนอยางจริงจัง ไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ี 

Carbon-Intensive activities ใหเปน Low-Carbon ได เพราะสามารถซื้อ

คารบอนเครดิตจากภายนอกไดโดยการลงทุนที่ตํ่า  

 
1.3 คุณสมบัติของโครงการ CDM 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเกณฑหรือคุณสมบัติของโครงการ 

CDM ไวดังนี้คือ  

1. ปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ CDM จะตองไดรับการรับรอง 
(Certify)โดยหนวยปฏิบัติการ(UNFCCC CDM-Executive Board,Designated Operational 

Entitiy: DOE และ Designated National Authority: DNA) ซึ่งแตงต้ังโดย COP/MOP 
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2. เปนการ เข า ร วม ดํา เนิน โครงการด วยความสมัครใจ  (Voluntary 

Participation) โดยไดรับความเห็นชอบจากภาคีที่เก่ียวของรวมถึงความเห็นชอบของประเทศ

ที่ต้ังโครงการ 

3. ตองเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ตรวจวัดไดและเปน

ประโยชนระยะยาวท่ีจะบรรเทาความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะตองเปนปริมาณท่ี

ลดไดเพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณการปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนิน

โครงการ CDM ที่ไดรับการรับรอง 

4. การลดกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จะตองเปนการดําเนินโครงการเพิ่มเติม

จากการดําเนินธุรกิจปกติ (Business as Usual) ในดานตางๆ เชนดานการเงิน (Financial 

additionality) การลงทุน (Investment additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology 

additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental additionality) 

5. จะตองเปนโครงการที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืนของ

ประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงเปนประเทศภาคีที่ต้ังโครงการ 

                       สําหรับในประเทศไทย โครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก จะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการท่ีเหมาะสมและมีประโยชนทาง

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนตองเปนโครงการท่ีสงผลใหเกิดการลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ และสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางย่ังยืนซ่ึง

ประกอบดวยมิติการพัฒนาอยางย่ังยืน 4 ดานไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ  

(www.tgo.or.th) 

6.  กระบวนการตางๆ ของโครงการจะตองมีความโปรงใส (Transparency) 

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และตรวจสอบได (Accountability) โดยตองผานการตรวจสอบ 

(Auditing) และการตรวจพิสูจน (Verification)  
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1.4 ประเภทของโครงการ CDM 
 ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดซึ่ง UNFCCC ไดทําการพิจารณาน้ัน 

สามารถจัดกรุป ไดเปนสามประเภทคือ  

1. โครงการ CDM ทั่วไป   

2. โครงการ CDM ดานปาไม 

3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

              สําหรับโครงการ CDM ดานปาไมและโครงการ CDM ขนาดเล็กจะเปนประเภท

โครงการที่มีลักษณะพิเศษกวาโครงการท่ัวไป ทั้งในสวนรายละเอียดโครงการและชวงเวลาใน

การคิดคารบอนเครดิต 

 

• โครงการ CDM ทั่วไป 
 เปนโครงการทั่วไปเปนโครงการที่ประเทศภาคีภายใตพิธีสารเกียวโตไดจัดทําขึ้นโดย

ประกอบดวย 15 ประเภทโครงการดังนี้  

1. อุตสาหกรรมดานพลังงาน 

2. อุตสาหกรรมการจําหนายพลังงาน          

3. การใชพลังงาน 

4. อุตสาหกรรมการผลิต 

5. อุตสาหกรรมเคมี 

6. การกอสราง 
7. การขนสง 
8. การทําเหมืองแรและการถลุงแร 
9. การผลิตโลหะ 

10. การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง 
11. การร่ัวไหลของกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช Halocarbons  

และ Sulphur Hexafluoride 

12. การใชสารละลาย 

13. การจัดการของเสีย 
14. การปลูกปาและการฟนฟูปา 

15. การเกษตร 
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• โครงการ CDM ดานปาไม 
 สําหรับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมนั้น ปา หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดขั้นตํ่า

ต้ังแต 0.05-1.0 เฮกเตอร (500-10,000 ตารางเมตร) โดยมีตนไมปกคลุม (Crown cover) 

มากกวารอยละ 10-30 โดยตนไมเหลานี้ มีศักยภาพท่ีจะเติบโตและมีความสูงไมนอยกวา 2-5 

เมตร ( ตัวเลขขั้นตํ่าของแตละประเทศจะแตกตางกัน โดยประเทศที่ตองการรวมโครงการ 

CDM ดานปาไม จะตองกําหนดตัวเลขขั้นตํ่าที่เหมาะสมกับประเทศของตนและสงใหกับ 

CDM EB) 

 กิจกรรมดานปาไมที่สามารถดําเนินการเปนโครงการ CDM ดานปาไมไดนั้น จํากัด

อยูเฉพาะการปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) โดยมีนิยามของ

กิจกรรมทั้งสอง ดังนี้  

- การปลูกปา (Afforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชที่ดินที่

กระทําโดยมนุษยจากพื้นที่ที่ไมเคยเปนปามากอนในระยะเวลา 50 ป 

ใหกลายเปนปา โดยการปลูก หวานเมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการ

ขยายพันธุตามธรรมชาติ  

- การฟนฟูปา (Reforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชที่ดินที่

กระทําโดยมนุษย จากพื้นที่ที่คร้ังหนึ่งเคยเปนปาแตถูกแปลงสภาพให

ไปใชประโยชนอื่น ใหกลับกลายเปนปาอีกคร้ัง โดยการปลูก หวาน

เมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดยในชวง

พันธกรณีแรก จะจํากัดอยูเฉพาะโครงการท่ีเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไมเปน

ปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2532  

 สําหรับชวงพันธกรณีแรก ซึ่งมีระยะเวลารวมกัน 5 ป ประเทศในกลุม  Annex I จะ

สามารถใชเครดิตจากการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม ในการบรรลุถึงพันธกรณีไดไมเกิน

รอยละ 1 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในปฐาน คูณดวย 5 

               

• โครงการ CDM ขนาดเล็ก  
       โครงการ CDM ขนาดเล็ก เปนโครงการที่มีขอบเขตหรือลักษณะการดําเนินงานท่ี

มีขนาดเล็กกวาโครงการประเภทโครงการ CDM ทั่วไป โดยแบงออกเปน 4 ลักษณะกิจกรรม 

(ขอมูลจาก CMP/2006010/Ad1,p8 para 28(b) ไดแก 

- กิจกรรมโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีกําลังการผลิตสูงสุดหรือ

เทียบเทากับ 15 เมกะวัตต MW(e) 
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- กิจกรรมโครงการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ที่

สามารถลดการใชพลังงานไดไมเกิน 60 กิกะวัตต–ชั่วโมง (GWh) ตอ

ป  

- โครงการอื่นๆ ที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด

และกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน 

คารบอนไดออกไซดเทยีบเทาตอป 

- โครงการปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) 

ขนาดเล็กที่มีการดูดซับกาซเรือนกระจกไมเกิน 16,000 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หากมีการดูดซับเกิน สวนที่เกินจะ

ไมถูกนับ  โดยท่ีโครงการปลูกปาดังกลาวน้ีจะตองดําเนินการโดย

ชุมชนที่มีรายไดตํ่าและมีหนวยงานเปนเจาของโครงการหรือเจาภาพ 

 

โครงการ CDM ขนาดเล็ก จะไดรับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 

- ใชเอกสารประกอบโครงการท่ีปรับใหงายขึ้น 

- วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกและวิธีการติดตามตรวจสอบ

ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่งายขึ้น 

- สามารถควบรวมหลายโครงการเขาดวยกัน (Bunding) 

- คาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนตํ่ากวาโครงการท่ัวไป 

- ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนส้ันกวา 

- สามารถใชหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated 

Operational Entities: DOE) รายเดียวกันในการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบโครงการ (Validation) และการยืนยันการลดกาซเรือน

กระจก (Verification) 

 

ในการควบรวมโครงการขนาดเล็กเขาดวยกันเปนโครงการ CDM ทั่วไปจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

- โครงการที่ควบรวมกันแลวจะไมสามารถแยกออกจากกันไดในทุก

ระยะของการดําเนินโครงการ 

- ตองมีเวลาในการคิดเครดิตเหมือนกัน 
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- เปนโครงการประเภทเดียวกัน ลักษณะกิจกรรมเหมือนกันโดยอาจมี

เทคโนโลยีที่เหมือนหรือตางกันก็ได 

    
1.5 ชวงเวลาการคิดเครดิตโครงการ (Crediting Period) 
 ผูดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตไดจากสองแนวทาง คือ 

1. ชวงเวลาแบบตออายุได (Renewable crediting period) เปนเวลา

สูงสุด 7 ป แตสามารถตออายุได 2 คร้ัง หากกรณีฐานของโครงการยังคงใชไดอยูหรือไดมีการ

ปรับปรุงใหเขากับขอมูลใหม รวมระยะเวลาสูงสุดในการคิดเครดิต 21 ป  (รูปที่ 1 ก) 
2. ชวงเวลาแบบตายตัว (Fixed crediting period) เปนเวลาสูงสุด 10 

ป และไมสามารถตออายุได (รูปที่ 1 ข) 

 

 

 
 

                    รูปที่ 1 ก.  ชวงเวลาในการคิดเครดิต  แบบตออายุได 

                      (ที่มา:IGES, CDM and JI in CHARTS Ver. 5.0, January 2006 ) 
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                         รูปที่ 1 ข.  ชวงเวลาในการคิดเครดิต  แบบตายตัว 

                      (ที่มา:IGES, CDM and JI in CHARTS Ver. 5.0, January 2006 ) 

 

สําหรับการตออายุโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 จะตอง

มีการศึกษาเพิ่มเติมวากรณีฐานที่ใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกยัง

ใชไดหรือไม โดยมีประเด็นตางๆ ที่จะตองพิจารณา เชน โครงการจะยังคงสงผลใหปริมาณการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงหรือไม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีการเปล่ียนแปลง

หรือไม และหากมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลกับการกําหนดกรณีฐานอยางไร ซึ่งวิธีการในการ

คํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานของชวงเวลาในการคิดเครดิตระยะท่ี 

2 และระยะท่ี 3 ควรจะเปนวิธีเดียวกับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน

ระยะแรก ซึ่งหนวยงานท่ีจะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินเหลานี้ คือหนวยงาน

ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOE) 
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 ชวงเวลาในการคิดเครดิตของโครงการประเภทปาไม จะแตกตางกับโครงการ CDM 

ทั่วไป โดยจะเร่ิมนับจากวันเร่ิมตนกิจกรรมปลูกปาหรือฟนฟูปาภายใตกลไกการพัฒนาที่

สะอาด โดยผูดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตสําหรับโครงการ CDM 

ดานปาไมจากสองทางเลือก คือ 

•   ชวงเวลาแบบตออายุได (Renewable Crediting Period) เปนเวลาสูงสุด

20 ป แตสามารถตออายุได 2 คร้ัง หาก baseline ของโครงการยังคง

ใชไดอยูหรือไดมีการปรับปรุงใหเขากับขอมูลใหม รวมระยะเวลาสูงสุด

ในการคิดคารบอนเครดิต 60 ป หรือ 

•     ชวงเวลาแบบคงที่ (Fixed Crediting Period) เปนเวลาสูงสุด 30 ป 

และไมสามารถตออายุได 

 อยางไรก็ตามเครดิตที่ไดรับจากการดําเนินโครงการดานปาไม จะแตกตางกับ

โครงการ CDM ทั่วไป โดยผูดําเนินโครงการสามารถเลือกคิดแบบใดแบบหนึ่งคือ 

• tCERs (Temporary CERs) จะคิดปริมาณคารบอนเครดิตไปจนถึง

ส้ินสุดพันธกรณีในแตละชวง (the end of the Commitment period)  

• lCERs (Long-term CERs) จะคิดปริมาณคารบอนเครดิตไปจนถึง

เวลาที่ส้ินสุดชวงเวลาในการคิดเครดิต (End of the crediting period) 
 

1.6 หลักการคํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ 
กาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมโดยพิธีสารเกียวโต ประกอบดวยกาซ 6 ชนิด โดยแตละ

ชนิดมีคาศักยภาพในการทําใหโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) แตกตางกัน เชน 

หากลดการปลอยกาซมีเทนได 1 ตัน จะเทียบเทาการลดกาซคารบอนไดออกไซดได 21 ตัน 

ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 

โครงการที่จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM จะตองแสดงใหเห็นวา

สามารถนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกไดจริง นั่นคือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปน

ผลจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) นั้นนอยกวาปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในกรณีที่ไมมีโครงการ หรือกรณีฐาน (Baseline Emission) ซึ่งการคํานวณการลดกาซ

เรือนกระจกนั้นมีหลักการคํานวณดังนี้คือ 
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      GHG Emission Reduction = Baseline emission - (Project emission+Leakage) 

      (tCO2eq/y)             (tCO2eq/y)   (tCO2eq/y) 
โดยที่: 

GHG Emission Reduction      = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได  

                                                   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

Baseline Emission                  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐาน  

                                                   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

Project Emission                    = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ  

                                                   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

Leakage                                  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอันเนื่องมา 

                                                    จากโครงการแตเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของโครงการ 

                                                    (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

 

 

ตารางที่ 1 กาซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโตและคาศักยภาพในการทําให

โลกรอน 
 

กาซเรือนกระจก 
ศักยภาพในการทําใหโลกรอน 
(เทาของคารบอนไดออกไซด) 

1. คารบอนไดออกไซด (CO2) 1 

2. มีเทน (CH4) 21 

3. ไนตรัสออกไซด (N2O) 310 

4. ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 140 - 11,700 

5. เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) 6,500 - 9,200 

6. ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 23,900 

ที่มา : Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report 
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          สําหรับระเบียบวิธี (Methodology) การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกท่ี

กิจกรรมโครงการ CDM สามารถลดไดนั้น  จะมีรายละเอียดของระเบียบวิธีซึ่งประกอบดวย 

- ขอกําหนดของโครงการที่สามารถใชระเบียบวิธีนั้นๆ ได  

- สมการที่ใชในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกรณีฐาน 

(Baseline Emission) และท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการ (Project 

Emission) ดังที่กลาวมาแลวขางตน 

- ขอมูลที่ตองมีการตรวจวดัเพื่อใชในการคํานวณ  ซึ่งองคประกอบสําคัญใน

การคํานวณจะประกอบไปดวย  ขอมูลดานกิจกรรมของหนวยงาน 

(Activity data) และคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Emission factor) 

ทั้งนี้โครงการ CDM แตละโครงการอาจจะใชระเบียบวิธีคํานวณปริมาณ

กาซเรือนกระจกไดมากกวา 1 วิธีการ เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของ

โครงการไดอยางเหมาะสม 

 
1.7 โครงการ CDM และความเส่ียง 
 โดยทั่วไปโครงการ CDM อาจแบงตามลักษณะโครงสรางการลงทุนไดหลายแบบ 

เชน 

• Unilateral CDM เปนการลงทุนโครงการขนาดเล็กโดยประเทศใน

กลุม Non-Annex I เอง และนํา CERs ที่ไดไปขายใหแกประเทศใน

กลุม Annex I 

• Bilateral CDM เปนการรวมมือกันระหวางประเทศในกลุม Annex I 

และประเทศในกลุม Non-Annex I โดยประเทศในกลุม Annex I อาจ

เปนผูลงทุนเองท้ังหมดหรือเฉพาะบางสวน โดยโครงการที่ดําเนินการ

นั้นจะตองอยูในประเทศในกลุม Non-Annex I 

• Multilateral CDM คือ โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดที่ประเทศใน

กลุม Annex I ลงทุนผานกองทุนและไดรับ CERs ตอบแทนตาม

สัดสวนการลงทุน 

• Hybrid Model หรือ Integration Approach เชน การจัดต้ังกองทุน 

CDM แหงชาติ เพื่อรับซื้อ CERs และนําไปขายในตลาดโลก กองทุน



คูมือ CDM เหมืองแร 1-15 
 

ดังกลาวจําเปนตองมีสภาพคลองสูงเนื่องจากการขาย CERs อาจใช

เวลานาน 

การลงทุนของผูดําเนินโครงการ CDM นอกจากจะตองพิจารณาความพอเพียงของ

เงินทุนซ่ึงมีผลตอการเลือกโครงสรางการลงทุนแลว ยังตองตระหนักวาการลงทุนในโครงการ 

CDM นั้น เปนธุรกิจหนึ่งที่มีความเส่ียง สวนหนึ่งเปนความเส่ียงเชนเดียวกับการลงทุนใน

โครงการทั่วไป และอีกสวนหนึ่งเปนความเส่ียงที่เกิดจากการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยเฉพาะ 

ไดแก 

1) ความเส่ียงของการดําเนินโครงการ (Operational Risk) เกิดจากความไม

แนนอนวาโครงการจะสามารถผลิตคารบอนเครดิตในปริมาณท่ีไดคาดการณไว 

2) ความเส่ียงทางดานกฎเกณฑ (Regulatory Risk) ทําใหเกิดความไมแนนอนวา

โครงการจะไดรับการอนุมัติใหเปนโครงการ CDM หรือไม และความเส่ียงจากความไมแนนอน

ของตลาดคารบอนหลังจากพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลงในป 2555 

3) ความเส่ียงทางดานตลาด (Market Risk) เกิดจากคารบอนเครดิตที่มีการซ้ือ

ขายกันสวนใหญจะอยูในรูปของสัญญาซ้ือขายลวงหนา ราคาซ้ือขายจะเปนราคาท่ีระบุไวใน

สัญญา ซึ่งอาจเปนราคาท่ีสูงหรือตํ่ากวาราคา ณ วันสงมอบ 

4) ความเส่ียงในระดับประเทศ คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่ประเทศที่โครงการ

ต้ังอยูนั้น จะตองปฏบิัติตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตหรือไม 

ความเส่ียงตางๆ นี้มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับราคาคารบอนเครดิตที่จะขายได 

คารบอนเครดิตที่มีความเส่ียงนอยมีแนวโนมที่จะขายไดราคาสูง ในขณะที่คารบอนเครดิตที่มี

ความเส่ียงสูง ผูซื้อตองเปนผูรับความเส่ียงนั้นก็จะทําใหขายไดราคาตํ่าลง 

 
1.8 การซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM 

การซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM มี 2 รูปแบบ ไดแก 

 1) Forward Agreements (Contracts) หรือ Pre-CERs เปนการซ้ือขายคารบอน

เครดิตในชวงท่ีโครงการผานขั้นตอนการตรวจสอบของ DOE แตยังไมไดรับ CERs ราคา

คารบอนเครดิตประเภทนี้มีราคาตํ่า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะไมผานความเห็นชอบจาก 

UNFCCC และมีความเส่ียงที่ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจะไมเปนไปตามที่คาดการณไว 

 2) Issued Credit Market เปนการซ้ือขายคารบอนเครดิตลวงหนาหลังจากไดรับ 

CERs แลว ราคาคารบอนเครดิตรูปแบบนี้จะสูงกวารูปแบบแรกเนื่องจากมีความเส่ียงนอย
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กวา โดยในการซ้ือขายคร้ังแรกจะเรียกวา Primary CERs และหากมีการนํามาซื้อขายอีก

หลังจากนั้นจะเรียกวา Secondary CERs โดยทั่วไปราคาของ Secondary CERs จะสูงกวา 

Primary CERs เนื่องจากสวนใหญทําการซ้ือขายในตลาดคารบอนซึ่งมีความเส่ียงตํ่ากวา  

  
1.9 ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
           ในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดน้ันจะชวยเปนแรงจูงใจใหประเทศ

กําลังพัฒนาหันมาใชเทคโนโลยีที่สะอาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจก

สูบรรยากาศลดนอยลง หากไมมีแรงจูงใจจากกลไกการพัฒนาที่สะอาดแลว ประเทศนอก

ภาคผนวกที่ I หรือประเทศกําลังพัฒนาจะยังคงใชเทคโนโลยีแบบเดิมที่มีตนทุนตํ่าและมีการ

ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมาก แรงจูงใจในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาดนั้นคือ ผูดําเนินโครงการจะไดรับคารบอนเครดิต (CERs) ซึ่งสามารถนําไปขายให

ประเทศในภาคผนวก I (ประเทศพัฒนาแลว) ได  ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการดําเนินกิจการของ

ผูดําเนินโครงการเอง   สวนประเทศเจาของโครงการจะไดรับประโยชนจากโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาดคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งผลประโยชนที่ไดรับมี 2 ระดับคือระดับทองถ่ินและ

ระดับประเทศ ทั้งนี้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2549) ได

สรุปประโยชนที่จะไดรับดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากโครงการ CDM ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ประโยชนที่ไดรับจากโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

ประเด็น ผลประโยชนที่ไดรับ 
ระดับทองถ่ิน  

ดานส่ิงแวดลอม •   มีการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ 
•   ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยการนํามาใชเปนเช้ือเพลิงพลังงาน 

•   ลดการใชทรัพยากรเช้ือเพลิงที่ไมสามารถทดแทนได 
ดานเศรษกิจ •   กรณีที่เปนโครงการ ดานพลังงานทดแทนจะชวยใหนําผลิตผล

ทางการเกษตร เชน ปาลม มะพราว ทานตะวัน ผลสบูดํา ฯลฯ มา

เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 

•   เกษตรกรสามารถนําวัสดุเหลือใช เชน แกลบ ใบออย เศษไม ฯลฯ 

ไปขายเพื่อเปนวัตถุดิบในการดําเนินโครงการ CDM 

•   กระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหเกิดการจางงานมากขึ้น 

•   มีการผลิตสินคาดวยวิธีการที่สะอาดขึ้น 
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ประเด็น ผลประโยชนที่ไดรับ 
ดานสังคม •  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยจาก 

คุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น 

•   เพิ่มทางเลือกในการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอสภาวะ
แวดลอม 

ระดับประเทศ  

ดานส่ิงแวดลอม • คุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 

•  มีการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดทั้งจากตางประเทศ

และภายในประเทศ 

ดานเศรษกิจ • ลดการพึ่งพาการนําเขาเช้ือเพลิงพลังงาน  

• กระตุนเศรษฐกิจระดับชาติและเพิ่มความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

• มีรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการซ้ือขาย CERs 

•  ลดภาระของประเทศที่ภาครัฐจะตองลงทุนในการรักษาส่ิงแวดลอม

และอนุรักษพลังงาน 

ดานสังคม • มีบทบาทในเวทีโลกในการแกไขปญหาระดับนานาชาติ 

• ทําใหเพิ่มอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

                                                                                                                                                   



1-18 คูมือ CDM เหมืองแร 
 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือ CDM เหมืองแร 2-1 
 

2. ข้ันตอนการดําเนินโครงการ CDM 
 
2.1 ขั้นตอนการดําเนนิโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
 ในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยท่ัวไปน้ัน ทางองคการ

บริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเปนขั้นตอนดังรูปที่ 2 คือ 

1) การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการ

จะตองออกแบบลักษณะของโครงการและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project 

Design Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคํานวณการ

ลดกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน  
2) การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการ

พิจารณาโครงการโดย DNA CDM (DNA CDM Approval) ผูดําเนินโครงการจะตอง

วาจางหนวยงานกลางท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ 

หรือที่เรียกวา Designated Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบโครงการวาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ หรือไม ซึ่งรวมถึงการไดรับความ

เห็นชอบ และอนุมัติในการดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย โดยในประเทศไทย

ตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

หรือ อบก. ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามโครงการกลไก

การพัฒนาที่สะอาด (Desinated National Autority for the Clean Development 

Mechanism: DNA CDM) โดยที่ อบก. จะทําหนาที่พิจารณาวาโครงการท่ีเสนอตาม

เอกสารท้ังหมดนั้นเปนโครงการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอมตลอดจนเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน

ประเทศและสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางย่ังยืนหรือไม หากเอกสารทั้งหมดผาน

การพิจารณา ทาง อบก. จะออกหนังสือรับรองวาเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(Letter of Approval: LoA) 

3) การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เม่ือ DOE ไดทําการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
หมายเหตุ    *    DNA CDM : หนวยงานกลางท่ีทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด  

   *    DOE : หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ 

   *    CDM EB : คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ  

   *    PDD : รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอ 

   *    GHG : กาซเรือนกระจก  

ผูดําเนินโครงการ 

การออกแบบโครงการ (Project design) และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (PDD) 

DNA CDM 

การอนุมัติจากประเทศเจาบาน การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 
(Validation) DOE (A) 

CDM EB 

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) 

ผูดําเนินโครงการ 

การติดตามการลด GHG (Monitoring) 

DOE (B) 

การยืนยันการลด GHG (Verification) 

DOE (B) 

การรับรองการลด GHG (Certification) 

CDM EB 

การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอย GHG (Issuance of CERs ) 

ดําเนินการในประเทศไทย 
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ UNFCCC CDM

 Executive Board กําหนดขึ้น 
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สงรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(Executive Board : EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ 
4) การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) 

เม่ือโครงการไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึงดําเนิน

โครงการตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบโครงการ และทําการติดตามการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก ตามที่ไดเสนอไวเชนกัน  

5) การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) ผูดําเนิน

โครงการจะตองวาจางหนวยงาน DOE ใหทําการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลด

กาซเรือนกระจก ทั้งนี้ หนวยงานกลาง (DOE) ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบเอกสาร 

(Validation) และการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) นั้นจะตองไมเปน

หนวยงานเดียวกัน ยกเวนโครงการ CDM ขนาดเล็ก 

6) การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) เม่ือ

หนวยงาน DOE ไดทําการตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงาน

รับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเ รือนกระจกที่ ดํา เ นินการไดจ ริงตอคณะ

กรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ  
7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Issuance of CERs) เม่ือคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือน

กระจก และทําการพิจารณาเรียบรอยแลวสํานักงานเลขานุการ UNFCCC จะทําการออก

หนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ

เพื่อใชเปนเอกสารในการซ้ือขายคารบอนเครดิตตอไป 
 

2.2 ขั้นตอนที่อยูในขอบเขตการดําเนนิงานในประเทศไทย 
2.2.1 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ประเทศไทยไดจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ

มหาชน หรือ อบก.) เปนหนวยงานกลางท่ีมีอํานาจรับรองโครงการที่ดําเนินงานตามกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด (Designated National Authority for the Clean Development 

Mechanism : DNA CDM)  เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการใหคํารับรองวาโครงการท่ี

เสนอนั้นเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือไม และทําหนาที่ในการกําหนด

หลักเกณฑในการพิจารณาดานมีความเหมาะสม และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม 
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และส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ โดยรายละเอียด

และข้ันตอนการอนุมัติโครงการ CDM ของประเทศไทยน้ัน ทางองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดไววาดวยการพิจารณาคํารับรองวาเปน

โครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด พ.ศ. 2550 ซึ่งการดําเนินการดังกลาว

ประกอบดวยการพิจารณาเอกสารประกอบโครงการเพื่อตรวจสอบวาโครงการที่เสนอนั้น 

เปนโครงการท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศหรือไม และเปนไปตาม

หลักเกณฑการพิจารณาตางๆ ที่ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ

มหาชน) หรือ อบก.  และหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวหรือไม โดยมีรูปแบบขั้นตอนการ
พิจารณาเอกสารโครงการ CDM ดังแสดงในรูปที่ 3 

2.2.2 เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย 
 เอกสารที่ผูดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพ่ือประกอบการพิจารณา

โครงการ CDM จาก อบก. ประกอบดวย 
1. หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินโครงการ CDM (Letter of 

Intent: LoI) ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยฉบับ
ภาษาอังกฤษใหสงตามท่ีอยูซึ่งระบุไวในแบบฟอรม (ตัวอยางแบบฟอรม
ไดแสดงในภาคผนวก (1) หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก 
www.tgo.or.th) 

2. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Project 
Design Document : PDD) จํานวน 30 ชุด ซึ่งในการจัดทําเอกสาร
ประกอบโครงการจะตอง กรอกขอมูลใหถูกตองตามประเภทของโครงการ 
โดยโครงการ CDM แตละประเภทจะมีแบบฟอรม PDD ที่แตกตางกัน แต
โดยรวมแลว ในการจัดทํา PDD จะประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

• รายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบไปดวยวัตถุประสงคของ

โครงการ รายละเอียดในดานเทคนิค การถายทอดเทคโนโลยี 

และขอบเขตของโครงการ 

• วิธีการท่ีใชในการคํานวณ ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจก ซึ่งตองเปนวิธีที่ไดรับการรับรองจาก EB แลว หากเปนวิธี

ใหม จะตองไดรับการรับรองจาก EB กอน  

• ขอมูลระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการได

คารบอนเครดิต (Crediting period) ที่เลือก  
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รูปที่ 3  ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

(ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
 
 
 

 

เร่ิม 

ผูดําเนินโครงการย่ืนคําขอ 

และเอกสารให อบก. 

ตรวจรับเอกสาร 

รับความเห็น/ขอเสนอแนะ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เสนอใหคณะอนุกรรมการ 

พิจารณากล่ันกรองโครงการ 

แจงผลการพิจารณา 

ใหผูดําเนินโครงการทราบ 

ผลการพิจารณา 

ไมสมบูรณ สมบูรณ 

เสนอใหคณะกรรมการ 

บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

แจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

รวมเวลา 180 วัน 
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• รายละเอียดที่ แสดงให เห็นวา เหตุใดจึงสามารถลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการได นอกเหนือจากส่ิงที่

จะเกิดขึ้นอยูแลว (Additionality)  

• แผนการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

- รายละเอียดของขอมูลที่จําเปน รวมทั้งคุณภาพในดาน

ตางๆ ของขอมูล  

- วิธีที่ใชในการติดตามผลและเก็บขอมูล รวมทั้งวิธีที่ใชใน

การควบคุมคุณภาพของการทํางาน  

- ในกรณีที่เปนวิธีการใหม ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของ

วิธีการ รวมทั้งประเมินจุดเดนและจุดดอยของวิธีการใหมนี้  

• รายการคํานวณ  

- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประเมินปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลง  

- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประเมินปริมาณ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นนอกขอบเขตของ

โครงการแตสามารถตรวจวัดได (Leakage)  

• ขอมูลผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

- วิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การดําเนินโครงการ  

- ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจมี

นัยสําคัญ ใหดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงผลสรุปและเอกสารอางอิงตางๆ  

• ขอมูลของแหลงที่จะใหการสนับสนุนโครงการจากประเทศใน

กลุม Annex I 

• ขอคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของอื่นๆ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นที่ไดรับ 

ขั้นตอนการไดมาซ่ึงขอคิดเห็นเหลานั้น และแนวทางในการ

ปรับปรุงโครงการเม่ือไดรับขอคิดเห็นดังกลาว 
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3. รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) จํานวน 
30 ชุด หรือ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ใน

กรณีโครงการท่ีเขาขายประเภทและขนาดโครงการท่ีจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาพรอมกับคําขอดวย)  
 

4. เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตาม
แบบการประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนรายการละ 30 ชุด (รวมเลม) 
ดังนี้ 

• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(แบบสอบถาม 1-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก (2) หรือ

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปน

แบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ เชน ชื่อ

โครงการ ประเภทโครงการ เอกสารโครงการที่เก่ียวของ การ

ดําเนินงานที่ผ านมาที่ มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ  และ

รายละเอียดของโครงการเบ้ืองตน  

• แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(แบบสอบถาม 2-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก (3) หรือ

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปนแบบ

ประเมินที่ใหผูดําเนินโครงการ CDM กรอกขอมูลโครงการเพื่อ

แสดงการมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ

ประเทศไทย ซึ่งมีหัวขอในการประเมิน 4 ดานไดแก ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนา

และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ 

• แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550 ดัง

แบบฟอรมในภาคผนวก (4) หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

ไดจาก www.tgo.or.th) เปนแบบสอบถามที่สรุปรายละเอียด
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ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอหลัก ดังนี้คือ ขอมูล

ทางดานเทคนิค ขอมูลการลงทุนทั้งหมดของโครงการ ขอมูล 

Certified Emission Reduction และขอมูลประโยชนตอการ

พัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ 

 
5. รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ 

(Public Participation Report) จํานวน 30 ชุด 
                     องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดให

ผูพัฒนาโครงการ CDM จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย

กับการดําเนินโครงการ โดยรูปแบบในการดําเนินการนั้น ผูดําเนินโครงการสามารถนํา

วิธีการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ที่จัดทําโดยสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใชได ดังขั้นตอนเบื้องตนตอไปนี้ 

• จําแนกหัวขอดานสังคม และการมีสวนรวม 

• จําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย 

• จัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน 

• ใหขอมูลกับประชาชน 

• ดําเนินการปรึกษาหารือ โดยดําเนินการรวมกับกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

• สรุปผลการดําเนินการปรึกษาหารือ และจัดทําแผนการ

ดําเนินการดานชุมชนของโครงการ 

ทั้งนี้ ผูดําเนินโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองแนว

ทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดานสังคม

ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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6. แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด  
   นอกจากนี้ในการดําเนินโครงการผูดําเนินโครงการแตละรายควรพิจารณาถึง

ระยะเวลาในการเร่ิมตนโครงการรวมดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาผูดําเนินโครงการได

พิจารณาถึงผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ CDM โดยมีการพิจารณาระยะเวลา

เร่ิมตนโครงการและขยายความถึงแนวทางในการแสดงหลักฐานในการตัดสินใจดําเนิน

โครงการตั้งแตตนแลว ตามมติของ CDM EB ที่ไดประกาศไวใน 2 กรณีดวยกัน ไดแก 

โครงการท่ีเกิดขึ้นใหม (ต้ังแตวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เปนตนไป) และโครงการท่ีเกิดขึ้น

แลว (กอนวันที่ 2 สิงหาคม 2551) ตามรายละเอียด ดังนี้  
ก. โครงการที่เกิดขึ้นใหม 

จากการประชุมคร้ังที่ 41 ของ CDM Executive Board วันที่ 30 

กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551ไดมีมติ เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของการแสดงเจตจํานงและ

การประเมินกอนการพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาท่ีสะอาด ผูดําเนินโครงการท่ี

เกิดขึ้นใหม โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เปนตนไป จะตองแจงความจํานงในการ

ดําเนินโครงการนั้นๆ เพื่อเปนโครงการ CDM เปนลายลักษณอักษร ใหแก DNA ของ

ประเทศเจาบาน และ/หรือ สํานักงานเลขาธิการของ UNFCCC (UNFCCC Secretariat) 

โดยจะตองดําเนินการแจงความจํานงดังกลาวภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เร่ิมโครงการ 

โดยมีการระบุตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรของโครงการท่ีชัดเจน รวมทั้งรายละเอียด

กิจกรรมตางๆ ของโครงการโดยยอ อยางไรก็ดี มติ EB ไดยกเวนการแจงความจํานง

ดังกลาว สําหรับโครงการที่ไดย่ืน PDD เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมบน

เว็บไซด UNFCCC (หรือ Global stakeholder consultation) หรือโครงการที่ย่ืนขอจัดทํา 

Methodology ใหมกับ EB กอนที่โครงการจะเร่ิมตน 

สําหรับขั้นตอนในการทํา Validation โครงการที่เกิดขึ้นใหมต้ังแตวันที่ 

2 สิงหาคม 2551นี้ DOE จะตองยืนยันการแจงความจํานงในการดําเนินโครงการเปน

โครงการ CDM จาก DNA ของประเทศเจาบาน หรือสํานักงานเลขาธิการของ UNFCCC 

หากไมแสดงหลักฐานในการย่ืนความจํานงน้ัน DOE สามารถพิจารณาวาผูดําเนิน

โครงการมิไดพิจารณาผลประโยชนจาก CDM เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจดําเนิน

โครงการ 

นอกจากนี้ สําหรับโครงการท่ี PDD ยังไมไดเขาสูกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมบนเว็บไซด UNFCCC หรือโครงการที่มีการย่ืนขอจัดทํา 
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Methodology ใหมหรือย่ืนขอแกไข Methodology ที่ไดรับการอนุมัติจาก EB แลว ผู

ดําเนินโครงการจะตองนําเสนอการดําเนินงานของโครงการใหแก DNA หรือสํานักงาน

เลขาธิการของ UNFCCC ทุก 2 ป นับจากการแจงความจํานงในการดําเนินโครงการใน

คร้ังแรก 
ข. โครงการที่เกิดขึ้นแลว 

สําหรับโครงการที่เร่ิมกอนวันที่ 2 สิงหาคม 2551 และมีการย่ืน PDD 

เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมบนเว็บไซด UNFCCC ภายหลังวันที่เร่ิม

โครงการ ผูดําเนินโครงการจะตองแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนจาก CDM เปนสวนสําคัญ

ในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการ โดยสามารถแสดงหลักฐานไดดังนี้ 

1. ความตระหนักถึงหลักการของ CDM กอนที่โครงการจะเร่ิมตน และได

มีการคํานึงถึงผลประโยชนจากการดําเนินโครงการนั้นๆ เปน

โครงการ CDM เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

โดยคณะกรรมการ (หรือผูที่มีอํานาจเทียบเทา) ของโครงการน้ันๆ 

2. ผูดําเนินโครงการจะตองนําเสนอหลักฐานที่เช่ือถือได ที่แสดงใหเห็น
วาผูดําเนินโครงการไดดําเนินการทางดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ

สรางความเชื่อม่ันและรักษาสถานะของโครงการในฐานะโครงการ 

CDM ควบคูกับการดําเนินโครงการ โดยแสดงหลักฐาน อันไดแก 

• สัญญาจางที่ปรึกษาสําหรับโครงการ CDM /จัดทํา PDD/

พัฒนา Methodology 

• ขอตกลงซื้ อขายการลดก าซ เ รือนกระจก  (Emission 

Reduction Purchase Agreement: ERPA) หรือเอกสารอื่น

ใดที่เก่ียวของกับการซ้ือขาย CERs ซึ่งรวมไปถึงการติดตอ

กับสถาบันการเงินระหวางประเทศ (Multilateral financial 

institution) หรือกองทุนรับซื้อคารบอนเครดิต (Carbon 

fund) 
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3. ข้ันตอนการพัฒนาโครงการเหมืองแรสู
โครงการ CDM 

 
  ขั้นตอนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงการเหมืองแรเพื่อทําใหเกิดโครงการ 

CDM จะมีขั้นตอนหลักดังนี้คือ  

1. การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน 

2. การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณ และการเลือกที่ปรึกษา 

3. การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ CDM  

4. การเลือกตลาดคารบอน  

5. การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) 

6. การจัดทําเอกสาร 

7. การเสนอเอกสารและดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM 

 

ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินงานแตละขั้นตอนมีดังนี้คือ 

 
3.1    การประเมินศักยภาพเบ้ืองตนและความพรอมของหนวยงาน 
             การเขารวมโครงการ CDM ตองมีการประเมินศักยภาพและความพรอมของ

หนวยงานวามีมากนอยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการดําเนินการในการลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อที่จะสามารถเลือกเขารวมโครงการของ CDM ไดอยาง

เหมาะสมกับการดําเนินงานของตน ซึ่งในการประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอม

ของหนวยงานควรประกอบดวยสามสวนเปนอยางนอยคือ การประเมินทางดานเทคนิค 

กระบวนการ หรือเทคโนโลยีนํามาใชในหนวยงาน ดานเอกสาร และดานงบประมาณ            

              ในการประเมินศักยภาพเบื้องตนทางดานเทคนิค กระบวนการหรือเทคโนโลยี

นั้น ผูประกอบการจะตองมีความเขาใจในกระบวนการของการทํางานของตนเองและมี

ขอมูลของหนวยงานอยางเพียงพอ และมีความเขาใจถึงกระบวนการท่ีจะเปนตนเหตุที่ทํา

ใหเกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาในกระบวนการทําเหมืองแรนั้น การ

เกิดกาซเรือนกระจกสวนใหญมาจากตนเหตุคือการใชพลังงานเช้ือเพลิงจําพวกนํ้ามันและ
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ไฟฟา ในเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ รวมถึงการใชสารเคมีในกระบวนการแตงแรและวัตถุ

ระเบิดในการระเบิด  ผูประกอบการควรประเมินอยางคราวๆวาในหนวยงานของตนมี

กระบวนการทํางานท่ีมีการใชปริมาณไฟฟา เช้ือเพลิง วัสดุจําพวกสารเคมี หรือวัตถุ

ระเบิด มากนอยเพียงใด มีการปลอยของเสียที่เปนกาซเรือนกระจกในกระบวนการหรือไม

มากนอยเพียงใด หรือมี ของเสียประเภทอื่นๆ เชนการปลดปลอยพลังงานความรอน หรือ

พลังน้ํา จากกระบวนการใดบาง มีปริมาณมากนอยเพียงใด  และสามารถนําวิธีการใด

เพื่อที่จะลดปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกจากกระบวนการใชไฟฟา เช้ือเพลิงหรือวัสดุ

เหลานั้นได หรือสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนใดๆท่ีจะทําใหกาซ

เรือนกระจก นํากลับไปใชประโยชนตอหนวยงานของตนเองได หรือมีวิธีการอื่นใดที่อาจ

นําของเสียที่มีปริมาณมากมาพัฒนาหรือปรับปรุงใหเกิดประโยชนเสริมในดานการลดใช

พลังงานที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกได  ซึ่งถากระบวนการเหลานั้นสามารถกระทําและ

ชวยลดปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกที่มากพอตามท่ีกําหนดก็สามารถเขารวม

โครงการ CDM ได โดยที่ในขั้นนี้ผูประกอบการอาจตองมีการระดมความคิดในหนวยงาน

และมีการศึกษาหรือทดลองอยางจริงจัง ซึ่งเปนการประเมินตนเองทางดานเทคนิคกอนที่

จะดําเนินการใหเกิดโครงการ CDM ในขั้นตอไป ซึ่งขอมูลหรือรายละเอียดโครงการ

ดังกลาวสามารถนําไปเปนขอมูลของเอกสารที่มีประโยชนตอหนวยงานในดานตางๆไดใน

อนาคต 

ในดานเอกสาร ผูประกอบการควรมีการศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบ 

ขั้นตอนและเงื่อนไขตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ และเอกสารที่เก่ียวของทั้งหมด 

ต้ังแตในดานการติดตอการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไปจนกระท่ังดานการ

เสนอเอกสารเพ่ือขอใบรับรอง และการซ้ือขายคารบอนเครดิต ดังไดกลาวมาแลวในบทท่ี 

1 และ บทที่ 2 เพื่อใหสามารถดําเนินงานในกระบวนการนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถชวยใหโครงการท่ีเสนอขอการรับรองวาเปนโครงการ CDM จาก อบก.ได

ดําเนินไปอยางรวดเร็วขึ้น  

ในดานงบประมาณ ผูประกอบการตองประเมินตนเองในดานของเงินลงทุน 

เนื่องจากดําเนินโครงการ CDM เปนการลงทุนที่คอนขางสูง ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก 

แตผลตอบแทนที่ไดคืนจะชาหรือเร็ว ก็ขึ้นอยูกับความพรอมของผูประกอบการเอง ถาการ

จัดทําเอกสาร รวมถึงการลงทุนทําโครงการลุลวงไปไดดวยดี ไมเกิดความผิดพลาดและ

เปนไปตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่ทาง CDM EB ไดต้ังไว ก็จะไดผลตอบแทนท่ีเร็วขึ้น 
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ดังนั้นการประเมินตนเองทางดานงบประมาณจะชวยใหผูประกอบการมีการเตรียมตัว

และเตรียมพรอมในการที่จะดําเนินโครงการในขั้นตอไป 
 
3.2   การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา 
         3.2.1  การกําหนดนโยบาย 

หลังจากท่ีไดมีการริเร่ิมการประเมินศักยภาพและความพรอมของ

ผูประกอบการในการดําเนินโครงการ CDM  เปนเบื้องตนแลว และเม่ือพบวามีศักยภาพ

ในการดําเนินการแลวควรจะมีการดําเนินการใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นโดยการท่ี

ผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน และประกาศเปน

นโยบายที่ชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรทุกฝายไดเกิดความตระหนักและเกิดความรวมมือกัน

อยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ CDM จะเปนโครงการที่มีขอบเขตในการดําเนินงานท่ี

ประกอบดวยขอมูลหลายดาน ซึ่งผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารควรมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

- ประกาศนโยบายดานการดําเนินโครงการ CDM ใหชัดเจนซ่ึงในการ

กําหนดนโยบายน้ันควรเปนลายลักษณอักษรและสงใหทุกฝายได

รับทราบ และควรระบุใหทุกคนมีสวนรวม 

- กําหนดและจัดต้ังคณะทํางานโครงการ CDM อยางเปนทางการ

เพื่อใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูประสานงานทั้งองคกร 

- กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน และระยะเวลาในการตรวจติดตาม

โครงการ เพื่อวัดผลความสําเร็จของโครงการ 

 
3.2.2  การเตรียมงบประมาณ 
     ในการพัฒนาโครงการ CDM จะใชงบประมาณหรือเงินลงทุนในแตละ

ขั้นตอนคอนขางสูง ไมวาจะเปนคาใชจายในการจางท่ีปรึกษาในการพัฒนาโครงการ 

CDM ที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอมในการจัดทํา EIA หรือ IEE และการจัดการการมีสวนรวม

ของชุมชนโดยรอบโครงการ (Public Consultant) เพื่อเสนอตอ อบก. คาธรรมเนียมใน

การดําเนินการย่ืนขอคํารับรองจาก อบก. คาจาง DOE สําหรับตรวจสอบเอกสารการ

ประกอบโครงการ และขั้นตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก 
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สําหรับงบประมาณหรือคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ CDM แต

ละขั้นตอนทั้งโครงการขนาดใหญ และโครงการขนาดเล็ก เปนไปตามคาใชจาย

โดยประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คาใชจายโดยประมาณในการจัดทําโครงการ CDM  

กระบวนการของ 
CDM 

คาใชจาย
โดยประมาณ

สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ (USD) 

คาใชจาย
โดยประมาณ

สําหรับโครงการ
ขนาดเล็ก (USD) 

ชนิดของ
คาใชจาย 

การศึกษาความเปนไป

ไดเบื้องตน เชน PIN 
5,000 – 3,000 2,000 – 7,500 

คาใชจายสําหรับ

ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ

คาใชจายภายใน

องคกร 

Project Design 

Document (PDD) 

15,000 – 

1000,000 
10,000 – 25,000 

คาใชจายสําหรับ

ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ

คาใชจายภายใน

องคกร 

New Methodology 

(หากจําเปน) 

20,000 – 100,000 

(รวมคาใชจายใน

การจดทะเบียน) 

20,000 – 50,000 

คาใชจายสําหรับ

ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ

คาใชจายภายใน

องคกร 

Validation 8,000 – 30,000 6,500 – 10,000 สําหรับ DOE 

Registration Fee 
10,5000 – 

350,000 
0 – 24,500 สําหรับ EB 

UN Adaptation Fund 

Fee 

 

2% ของ CERs 2% ของ CERs สําหรับ EB 

Initial verification 

(รวมทั้ง system check) 
5,000 – 30,000 5,000 – 15,000 สําหรับ DOE 
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กระบวนการของ 
CDM 

คาใชจาย
โดยประมาณ

สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ (USD) 

คาใชจาย
โดยประมาณ

สําหรับโครงการ
ขนาดเล็ก (USD) 

ชนิดของ
คาใชจาย 

Ongoing verification 

(ทําอยางตอเนื่อง) 
5,000 – 25,000 5,000 – 10,000 สําหรับ DOE 

Share of Proceeds to 

cover administration 

expenses (SOP-

Admin) 

The fee paid at registration is 

effectively an advance that will be 

‘trued up’ against actual CERs issued 

over the crediting period (if different 

to emission reductions projected at 

registration). SOP-Admin is not 

capped 

สําหรับ EB 

ที่มา: คูมือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ภาคพลังงาน (2551) 

 

         อยางไรก็ตามนอกจากงบประมาณที่ตองเตรียมไวสําหรับการดําเนินโครงการ 

CDM แลว ผูจัดทําโครงการตองเตรียมคาใชจายในสวนอื่น หรือคาใชจายผันแปรไวดวย 

ซึ่งไดแก 

• คาลงทะเบียนโครงการกับ Thai DNA เนื่องจากปจจุบัน อบก. ซึ่งเปน

หนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาใหการรับรองโครงการ 

CDM ไดกําหนดอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียม โดยโครงการที่มีปริมาณ

กาซเรือนกระจกท่ีลดลงไดไมเกิน 15,000 tCO2-eq ตอป จะเก็บใน

อัตราโครงการละ 75,000 บาท และโครงการที่มีปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ลดลงมากกวา 15,000 tCO2-eq ตอป จะจัดเก็บในอัตรา 10 

บาท/ tCO2-eq ทั้งนี้คาธรรมเนียมทั้งหมดจะไมเกิน 900,000 บาท/

โครงการ โดยปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงไดจะตองเปนไปตามที่

ผูพัฒนาโครงการระบุในเอกสาร PDD 
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• คาใชจายในขั้นตอนการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) 

เพื่อย่ืนขอคํารับรองโครงการจาก อบก. อาจตองมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

จากการจางที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอมเพื่อจัดทํารายงาน 

• คาจดทะเบียนกับ Executive Board  

ทั้งนี้ตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินโครงการท่ีกลาวขางตนเปน

การประเมินตนทุนเบื้องตน ยังไมรวมตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินโครงการอื่นๆ เชน 

คากอสราง และคาบริหารจัดการ เปนตน 

 
3.2.3 การเลือกที่ปรึกษา  
         ในการดําเนินโครงการ CDM สวนใหญจะมีการจางที่ปรึกษาเพื่อชวย

ดําเนินการทั้งดานเอกสารและการติดตอประสานงาน ผูประกอบการควรพิจารณาเลือกที่

ปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM อยางเหมาะสมโดยท่ัวไปที่ปรึกษาในการดําเนิน

โครงการ CDM จะมีรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน 

• ที่ปรึกษาท่ีใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM โดยเนนดาน

เทคนิค และกระบวนการดําเนินโครงการเปนหลัก โดยไมเนนที่การซื้อ

ขายคารบอนเครดิตที่จะไดจากโครงการ 

• ที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาพรอมทั้งเปนผูซื้อ-ผูขาย หรือนายหนาในการ

ซื้อขายคารบอนเครดิตของโครงการดวย 

ดังนั้น หากผูประกอบการจะเลือกที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM จะ

ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและขอบเขตที่ตองการ แตอยางนอยที่สุด ผูประกอบการควร

พิจารณาเลือกที่ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการดําเนินโครงการ 

CDM โดยตรง  

สําหรับบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทยในปจจุบันจะเปนบริษัทที่ปรึกษาในการ

จัดทํา PDD เทานั้น โดยมีรายชื่อที่แสดงในภาคผนวก (5) 
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3.3   การวิเคราะหโครงการเพ่ือเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนิน
โครงการ CDM  
          ในขั้นตอนของการวิเคราะหโครงการเพ่ือเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการ

ดําเนินโครงการ CDM นั้น ทั้งที่ปรึกษาและผูประกอบการควรจะดําเนินการรวมกัน

พิจารณาทั้งนี้เพื่อใหเหมาะกับหนวยงานของผูประกอบการ โดยในการดําเนินงานใน

เหมืองหนึ่งๆอาจมีกระบวนการหลายกระบวนการที่จะดําเนินการใหเปนโครงการ CDM 

ได  ดังนั้นจึงควรตัดสินใจดําเนินโครงการท่ีจะกอประโยชนและคุมคากับการลงทุนมาก

ที่สุด อีกทั้งตองพิจารณาถึงจุดประสงคของโครงการ รวมไปถึงวิธีการที่ใชเพื่อลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดได ซึ่งในการ

คัดเลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อดําเนินโครงการ CDM น้ัน ทั้งผูประกอบการและท่ี

ปรึกษาควรจะดําเนินการตามขั้นตอนหลักดังตอไปนี้  

 

1) เขียนผังกระบวนการทําเหมืองแรใหครบทุกขั้นตอน ต้ังแตเร่ิมตนจน

จบกระบวนการ ซึ่งจะทําใหเห็นภาพท้ังหมดของการดําเนินงานของ

ผูประกอบการ  ตัวอยางเชน การทําเหมืองถานหินลิกไนตอาจมี

กระบวนการทําเหมืองดังแสดงในรูปที่  4    

 

 
                     รูปที่ 4   ตัวอยางผังกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต 

 

 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

กระบวนการขุดขนดิน กระบวนการขุดขนถานหิน 

กระบวนการบดและขนถานหิน
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2) รวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองจักร อุปกรณ และ วัสดุ ทั้งหมดที่ใชในแต

ละกระบวนการนั้นๆ 

3) เลือกวิธีประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก และรวบรวมขอมูลให

เหมาะสมกับวิธีการนั้น ซึ่งในที่นี้เสนอวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต 

(LCA) ซึ่ งต อ งมี การรวบรวมขอ มูลป ริมาณสาร เข า ในแต ละ

กระบวนการ ไดแกการใชพลังงานไฟฟา เช้ือเพลิง วัสดุ หรือสารตางๆ 

ในเคร่ืองจักร อุปกรณ หรือในขั้นตอนการดําเนินงานของแตละ

กระบวนการ ดังตัวอยางเหมืองถานหินลิกไนตแหงหนึ่งที่มีขอบเขต

ของกระบวนการท่ีจะนํามาประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก ดัง

แสดงในรูปที่ 4  จะมีการรวบรวมขอมูลปริมาณสารเขาในแตละ

กระบวนการ ดังตัวอยางที่แสดงใน ตารางท่ี 4-ตารางท่ี 8 (ตัวเลขท่ีใช

ในการยกตัวอยางในตารางเปนตัวเลขสมมุติ)  

 

ตารางที่ 4(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 

Input 
เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ 

รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน 

SK-40) 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

  
ตารางที่ 4 (ข)  บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input) ในกระบวนการเจาะรูระเบิด 

รายการ สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 1,300,000 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 
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ตารางท่ี 5 (ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต 

ในกระบวนการระเบิด 

กระบวนการระเบิด 

Input 
เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ รถขนระเบิด   วัตถุระเบิด 

วัสดุที่ใช น้ํามัน   สารเคมี 

 
ตารางที่ 5 (ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา(input)  ในกระบวนการระเบิด 

รายการ สาร ปริมาณ/หนวย หนวย 
วิธีการเก็บ
ขอมูล 

Input 

วัตถุระเบิดชนิด 

ANFO 
29,000,000 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจาก

อัตราสวน BCM 

Slurry/Water 

Gel 
1,800,000 กิโลกรัม/ป 

ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

คาประมาณจาก

อัตราสวน BCM 

น้ํามันหลอล่ืน 490,000 ลิตร/ป 

ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

คาจากการ

คํานวณ 
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ตารางที่ 6(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต  

ในกระบวนการขุดขนดิน 

กระบวนการขุดขนดิน 

Input 

เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ 

รถตัก รถบรรทุก เคร่ืองบดดิน 

เคร่ืองโปรยดิน และสายพาน

ลําเลียงดิน 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

พลังงานที่ใช พลังงานไฟฟา 

 
ตารางที่ 6(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input) ในกระบวนการขุดขนดิน 

รายการ สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

น้ํามันดีเซล 18,000,000 ลิตร/ป 

ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

พลังงานไฟฟา 450,000,000 kWh/ป 

ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

คาจากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 7(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหิน ใน

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 

Input 
เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ รถตัก รถบรรทุก 

วัสดุที่ใช น้ํามัน 

 
ตารางที่ 7(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input)  ในกระบวนการขุดขนถานหิน

ลิกไนต 

รายการ สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input น้ํามันดีเซล 3,400,000  ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 
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ตารางที่ 8(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ใน

กระบวนการบดและการขนสงถานหินลิกไนต 

กระบวนการบดถาน และการขนสงถานหินลิกไนต 

Input 

เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ 

เคร่ืองบดถาน เคร่ืองโปรยถาน 

เคร่ืองตักถาน ระบบสายพาน

ลําเลียง 

วัสดุท่ีใช นํ้ามัน 

พลังงานท่ีใช พลังงานไฟฟา 

 

ตารางท่ี 8(ข) บัญชีรายการรวมสารเขา(input) ในกระบวนการบดและการขนสงถานหิน

ลิกไนต 

รายการ สาร ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล 

Input 

น้ํามันดีเซล 14,000 ลิตร/ป 
ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

พลังงานไฟฟา 37,000,000 kWh/ป 
ขอมูลจากเหมือง 

(พ.ศ. 2551) 

 

 

4) ประเ มินป ริมาณกาซ เ รือนกระจก ท่ีปลอยออกมาจากแตละ

กระบวนการและรวมทั้งหมดทุกกระบวนการ 

                  ก า ซ เ รื อนกระจกที่ ค รอบค ลุม โดยพิ ธี ส า ร เ กี ยว โตนั้ น 

ประกอบดวยกาซ 6 ชนิด ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอ 1.6 ทั้งนี้หลักการ

วิเคราะหปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับโครงการ CDM นั้น

ตองมาจากการคํานวณที่ทาง UNFCCC ไดกําหนดไว ดังกลาวมาแลวใน

หัวขอ 1.6  โดย รูปที่ 5 และตารางที่ 9 เปนตัวอยางแสดงผลการประเมิน

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (สมมุติตัวเลข)   จากการประเมินวัฏจักร

ชีวิต (LCA) เหมืองถานหินลิกไนตแหงหนึ่งที่มีบัญชีรายการสารเขา (input) 

ดังที่ไดแสดงมาแลวใน ตารางท่ี 4 – ตารางที่ 8 
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เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขนดิน 

ขุดขนถาน 

บดถาน และขนสง 

น้ํามันดีเซล 1,300,000 ลิตร CO2 4,000,000 กิโลกรัม 

CH4 5,000 กิโลกรัม 
ANFO 

29,000,000  กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

1,800,000 กิโลกรัม 

น้ํามันหลอล่ืน  

490,000 ลิตร 

CO2 100,000,000 กิโลกรัม 

CH4 433,927.96 กิโลกรัม 

น้ํามันดีเซล 

18,000,000 ลิตร 

ไฟฟา 

450,000,000 kWh 

น้ํามันดีเซล 

3,400,000  ลิตร 

CO2 300,000,000 กิโลกรัม 

CH4 1,000,000 กิโลกรัม 

ดิน 100,000,000.0 ตัน 

น้ํามันดีเซล 14,000 ลิตร 

ไฟฟา 37,000,000 kWh 

CO2 10,000,000 กิโลกรัม 

CH4 13,000 กิโลกรัม 

ถานหิน 18,000,000 ตัน 

CO2 25,000,000 กิโลกรัม 

CH4 100,000 กิโลกรัม 

ถานหิน 18,000,000 ตัน 

 

 

 

รูปที่ 5  บัญชีปริมาณสาร เขา-ออก แสดงผลการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกของเหมืองถานหินลิกไนต (ตัวเลขสมมุติ) 
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ตารางที่ 9 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการ

ผลิตถานหินลิกไนต (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 4,000 105 4,105 

กระบวนการระเบิด 100,000 9,110 109,110 

กระบวนการขุดขนดิน 300,000 21,000 321,00 

กระบวนการขุดขนถาน 10,000 273 10,273 

กระบวนการบดถาน และขนสง 25,000 2,100 27,100 

รวมกาซเรือนกระจก 452,688 

 

 

5) พิจารณาและวิเคราะหผลการประเมินวามีปริมาณการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกมากนอยเพียงใดในทุกกระบวนการ ซึ่งจะทําใหมีแนวคิดได

เปนเบื้องตนวานาจะดําเนินโครงการ CDM อยางไร  จากขั้นตอนหรือ

กระบวนการใดจึงจะเหมาะสมและคุมคาคุมทุนที่สุด ซึ่งในเบื้องตนการรู

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของแตละกระบวนการหรือปริมาณ

รวม จะทําใหสามารถเลือกขนาด และประเภทโครงการ  CDM ให

เหมาะสมตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในเร่ืองขนาดและประเภทโครงการ 

CDM ได  

              ในการพิจารณาเลือกกระบวนการเพ่ือดําเนินโครงการ CDM ให

เหมาะสมกับงานทางดานเหมืองแรนั้นควรมีการพิจารณาและศึกษา

อยางถวนถ่ีวาสามารถทําได ทําแลวไดผลจริงและคุมคาคุมทุนจากการ

ดําเนินงาน CDM นั้น  ซ่ึงในขั้นนี้อาจมีการทดลองทําในสเกลเล็กๆ กอน

ก็ได ซึ่งหลักในการพิจารณามีดังนี้ 

• เลือกกระบวนการที่มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

มาก เปนอันดับแรกใหเปนโครงการ CDM  วาสามารถทําการ

พัฒนาเทคนิคหรือวิธีการใดๆ เชน 
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- ปรับปรุงเทคนิคหรือกระบวนการทํางาน เพื่อลดปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งกระบวนการท่ีเหมาะสม

นอกจากจะชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออก

มาแลวก็มักจะเปนกระบวนการท่ีสามารถชวยลดการใช

พลังงานเชื้อเพลิงชนิดดีเซล พลังงานไฟฟา วัตถุระเบิด 

หรือสารเคมีที่ใชในกระบวนการทําเหมืองดวย เชนอาจมี

การปรับเปล่ียนการใชน้ํามันเช้ือเพลิงที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม การออกแบบการระเบิดใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิดเปนตน  ซึ่ง

โครงการที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาอาจเปนโครงการใหม

หรือเปนโครงการ CDM ที่ไดเคยมีการรับรองไวแลว 

(สามารถสืบคนไดจาก www.tgo.or.th)  

-  ทําการเปล่ียนวิธีการดําเนินการในกระบวนการน้ัน ใน

กรณีที่ไมสามารถพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการที่จะลด

กาซเรือนกระจกจากกระบวนการเดิมซึ่งโครงการท่ีจะมี

การพัฒนาขึ้นมาอาจเปนโครงการใหมเชนอาจนํา

เคร่ืองจักรแบบใหมมาใชแทนเคร่ืองจักร อุปกรณเดิมที่

เปนเช้ือเพลิงน้ํามันหรือไฟฟามาดําเนินงาน ซึ่งอาจเปน

เคร่ืองจักรที่ใช  แบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย เปนตน

นอกจากนี้อาจหรือเปนโครงการ CDM ในดานตางๆ ที่

ได เคยมีการรับรองไวแลว  (สามารถสืบคนไดจาก 

www.tgo.or.th)  เชนอาจทําการเพ่ิมหนวยการผลิต

ไฟฟาเพื่อเสริมไฟฟาในระบบเดิมโดยใชพลังงาน

หมุนเวียน ตามวิธีการแบบ AMS-I.D หรือ AMS II.D 

เปนตน 

•  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการ  CDM จากกระบวนการ

ดําเนินงานใดๆ ได ควรพิจารณาจัดทําโครงการ CDM ดานปา

ไม ไมวาจะเปน ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ซึ่งการปลูกปา

นอกจากจะชวยในการดูดซับกาซเรือนกระจกไดยังจะชวยทํา
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ใหระบบนิเวศกลับคืนสู ส่ิงแวดลอมไดอีกดวย ซึ่งหลักการ 

CDM ดานปาไมไดกลาวมาแลวในหัวขอ 1.4 

• ดําเนินโครงการ  CDM ดานอื่นๆ (ขนาดเล็ก หรือทั่วไป) ที่

กลาวมาแลวรวมกับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม เพื่อ

ชวยดูดซับกาซเ รือนกระจกและชวยทําให เ กิดการฟนฟู

ส่ิงแวดลอมโดยรอบใหดีขึ้นอยางย่ังยืน 

  

 
3.4     การเลือกตลาดคารบอน  
        3.4.1   การพิจารณาดานตลาดและราคา 

  การเลือกเขารวมตลาดคารบอนของผูประกอบการน้ัน อาจพิจารณาจาก

จุดประสงคและขอบเขตของการดําเนินโครงการ CDM เนื่องจากตลาดคารบอนแตละ

ประเภทจะมีการกําหนดราคาของคารบอนเครดิตที่แตกตางกัน โดยการเลือกเขารวม

ตลาดคารบอนอาจมีปจจัยในการพิจารณาจาก 

• ราคาในการซื้อขายคารบอนเครดิต 

• ตนทุนในการดําเนินโครงการ 

• ประเภทของโครงการที่ดําเนินการ 

• การพิจารณาอนุมัติโครงการโดยประเทศเจาบานและโดย CDM EB 

 

    เนื่องจากประเทศไทยไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสาร

เกียวโต และมีการซ้ือขายคารบอนเครดิตกันนอยมาก โดยหากเลือกเขารวมซ้ือ-ขาย

คารบอนเครดิตในตลาดทางการแลวตองคํานึงถึงความตองการซื้อ CERs ซึ่งในปจจุบัน

เปนการตกลงกันระหวางผูซื้อผูขายเฉพาะราย สวนมากเปนความตองการท่ีมาจากผูซื้อ

ตางประเทศ โดยประเทศไทยยังขาดแรงผลักดันภายในประเทศท่ีจะลดกาซเรือนกระจก 

อีกทั้งราคาขาย CERs ในปจจุบันคอนขางมีความผันผวนมาก รวมถึงความไมแนนอน

ของความตองการคารบอนเครดิตในตลาดโลก ซึ่งรูปแบบของตลาดที่เหมาะสมสําหรับ

การซื้อขาย CERs เบื้องตนนั้น ในปจจุบันก็มีตลาด Carbon Exchange สําหรับซื้อ-ขาย

คารบอนเครดิตที่เกิดใหมอีกหลายที่ เชน สิงคโปร และฮองกง ทําใหการพัฒนาตลาด 

Carbon Exchange สําหรับประเทศไทยซึ่งตองแขงขันกับตลาดที่ไดกอต้ังแลวคงทําได
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ยาก ดังนั้นวิธีการที่นาจะเหมาะสมภายใตสถานการณปจจุบัน คือการเช่ือมโยงผูขาย 

CERs ของเจาของโครงการจากประเทศไทยกับตลาดโลก ไมวาจะเปนการเลือกตลาด

แบบทางการ หรือตลาดแบบสมัครใจ โดยอาศัยกลไกหรือชองทางท่ีมีอยูของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยชวยสนับสนุน  

                     หากเลือกเขารวมซ้ือ-ขายคารบอนเครดิตในตลาดแบบสมัครใจแลว ใน

ปจจุบันจะมีตลาดรองรับโดยทั่วไปที่แบงออกเปน 2 ตลาด คือ 1) ตลาดที่มีการกําหนด

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งจัดการโดย Chicago Climate Exchange (CCX) 

และ 2) ตลาดท่ีมีการตกลงซ้ือ-ขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย (Over-the-

Counter market: OTC) แมวาตลาดคารบอนเครดิตแบบสมัครใจจะมีสัดสวนที่นอยเม่ือ

เทียบกับตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต  ในขณะที่การเติบโตของ

ตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีพยายามครอบคลุมทุกกิจกรรม    และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตาม

ความตองการซ้ือในตลาดคารบอนฯ แตในปจจุบันอัตราการเติบโตของตลาดคารบอน

แบบสมัครใจกําลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขอดีของโครงการ CDM แบบสมัครใจ คือมี

ความยืดหยุนมากกวา มีตนทุนทางธุรกรรมนอยกวา ผูซื้อ ผูขาย และกิจกรรมมี

หลากหลายประเภทมากข้ึน และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสูชุมชนในชนบทได

อีกดวย 

การซ้ือขายคารบอนในตลาดคารบอนทั้งสองประเภทน้ันมีความแตกตางกัน

ของราคา เนื่องจากความแตกตางของตลาดท้ังสอง กลาวคือ CERs หรือ Certified 

Emission Reductions เปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดจากการดําเนินโครงการ 

CDM ซึ่งตองมีการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองการลดกาซเรือนกระจกตามขั้นตอนที่ได

กําหนดไวโดย CDM EB แต VERs หรือ Voluntary/Verified Emission Reductions เปน

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดโดยการดําเนินการโดยความสมัครใจ และสามารถ

เลือกใชมาตรฐานในการดําเนินการตามที่ผูซื้อและผูขายตกลงกัน ซึ่งไมไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนแบบ CERs การดําเนินการแบบ VERs จะไมยุงยากซับซอนเหมือน CERs 

แตจะไดราคาที่ตํ่ากวา โดยมีราคาของทั้งตลาดทั้งสองประเภทในอดีต ดังแสดงในตาราง

ที่ 10 และราคาในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 11  
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ตารางที ่10 ปริมาณและราคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ 

    (หนวยมูลคาการซ้ือขาย : เหรียญสหรัฐ) 

ตลาดคารบอน 
ปริมาณการซื้อขาย 

(MtCO2e) 
มูลคาการซื้อขาย (US$ million) 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
ตลาดสมัครใจแบบทวิภาคี 
(OTC) 14.3 42.1 54.0 58.5 258.4 396.7 

ตลาดสมัครใจแบบควบคุม
ปริมาณ (CCX) 

10.3 22.9 69.2 38.3 72.4 306.7 

Other exchange 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 

รวมตลาดสมัครใจ 24.6 65.0 123.4 96.8 331.0 704.7 

ตลาดคารบอน 
ปริมาณการซื้อขาย 

(MtCO2e) 
มูลคาการซื้อขาย (US$ million) 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
ตลาด EU ETS 1,044.0 2,061.0 2,982.0 24,436.0 5,097.0 94,971.7 

ตลาด CERs ขั้นแรก 537.0 551.0 400.3 5,804.0 7,426.0 6,118.2 

ตลาด CERs ขั้นสอง 25.0 240.0 622.4 445.0 5,451.0 15,584.5 

ตลาด ERUs 16.0 41.0 8.0 141.0 495 2,339.8 

Kyoto [AAU] 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 177.1 

ตลาด New South Wales 20.0 25.0 30.6 225.0 224.0 151.9 

รวมตลาดกําหนดตาม
กฎหมาย 

1,642.0 2,918.0 4,059.30 31,051.0 63,693.0 119,343.2 

รวมตลาดคารบอน
ทั้งหมด 

1,727.0 2,983.0 4,182.7 31,148.0 64,024.0 1,120,047.9 

ที่มา: Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance (2008) 
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ตารางที ่11(ก) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนรายสัปดาห (20 กรกฎาคม –  

                   24 กรกฎาคม 2552)    (หนวย : เหรียญสหรัฐ ตอ tCO2e) 

สินคา 
ราคาปด ณ 

 20 ก.ค.2552 
ราคาปด ณ 

22 มิ.ย. 2552 
ราคาปด ณ 

 20 ก.ค. 2552 
ราคาปด ณ 

 22 มิ.ย.2552 
**BlueNext Spot BlueNext Spot ***ECX Dec '09 ECX Dec '09 

EUA 

14.00 

(*ปริมาณ: 

4,550,000) 

12.74 

(ปริมาณ: 

3,382,000) 

14.16 

(*ปริมาณ: 

10,247,000) 

12.95 

(*ปริมาณ: 

16,565,000) 

CER 

12.90 

(*ปริมาณ: 

95,000) 

11.16 

(*ปริมาณ: 

94,000) 

12.84 

(*ปริมาณ: 

1,244,000) 

11.16 

(*ปริมาณ: 

5,269,000) 

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552 
 
ตารางที ่11(ข) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอน ภาคสมัครใจ (VERs) 

              (หนวย : เหรียญสหรัฐ ตอ tCO2e) 

CCX CFI 2008 

ณ. 20 ก.ค. 2552 ณ. 22 มิ.ย. 2552 

$0.55 

(*ปริมาณ: 11,000) 

$0.75 

(*ปริมาณ: 8,000) 

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552 
*    ปริมาณคารบอนขึ้นทะเบียนวัดเปนเมตริกตันคารบอนไดออกไซด 
**   BlueNext Spot อางถึง ราคา spot ซึ่งสญัญา spot หมายถึงการซื้อขาย EUA ที่เกิดขึน้โดยมีการสงมอบเงินทันท ี

***  ECX Dec '09 อางถึง ราคาสญัญาซื้อขายลวงหนาสําหรับการสงมอบในเดือนธันวาคม 2009 

 
       3.4.2 การพิจารณาผูซื้อ ผูขายหรือนายหนา 
                   นอกจากเลือกตลาดแลวผูประกอบการควรพิจารณาผูซื้อ ผูขายหรือ

นายหนาโดยคํานึงถึง 

• ประเภทและความเหมาะสมของผูซื้อและผูขาย ซึ่งอาจเปนการซ้ือ

ขายแบบขายตรง เชน เปนบริษัทจากตางประเทศเขามาติดตอกับ

ผูประกอบการโดยตรง หรือประเทศในภาคผนวกที่ I (Annex I 

country) ติดตอซื้อขายโดยตรง หรือวามีสถานฑูตหรือตัวแทนของ
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รัฐบาลตางๆ เขามาติดตอซื้อขายคารบอนเครดิตกับผูประกอบการ

โดยตรง 

• ผูประกอบการควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายและ

บทปรับตางๆ อยางละเอียดและใหมีความชัดเจนครอบคลุมในทุก

ประเด็น ซึ่งในกรณีนี้อาจขอคําปรึกษาแนะนําจากท่ีปรึกษาในการ

พัฒนาโครงการ CDM 

 
              3.4.3 การพิจารณาดานความเส่ียง 
          การดําเนินโครงการ CDM จําเปนตองดําเนินไปจนถึงชวงการคิด

คารบอนเครดิตซึ่งคอนขางใชเวลานานพอสมควร รวมถึงหากพิจารณาตามหลักเกณฑ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนของ อบก. ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงแผนการดําเนินงานเม่ือส้ินสุด

โครงการ หรือส้ินสุดระยะเวลา Credit Period ที่เลือกไวดวย โดยผูประกอบการควร

พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงขึ้นในชวงการดําเนินโครงการในดานตางๆ รวมท้ัง

ความเส่ียงที่เกิดจากการซ้ือขายคารบอนเครดิตโดยเฉพาะตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 

1 ดวย 

 
3.5   การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) 
          หลักเกณฑในการเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบโครงการ หรือ DOE 

สําหรับการพัฒนาโครงการ CDM แตละโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อ

ประโยชนตอการพัฒนาโครงการ CDM แกผูประกอบการไดมากท่ีสุด สามารถพิจารณา

ไดจาก 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

• เปน DOE ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการตาม

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหรือ CDM EB ใหดําเนินการตรวจสอบการ

ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ได และมีขอบขายที่สามารถตรวจสอบ

โครงการ CDM ประเภทตางๆ ไดอยางชัดเจน 

• คัดเลือก DOE ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ

โครงการ โดยเฉพาะอยางย่ิงประสบการณตรงกับประเภทโครงการที่

จะตรวจสอบ 
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• DOE ตองมีเวลาและความพรอมที่จะทุมเทกับโครงการไดอยางเต็มที่ 

สามารถใหคําแนะนําโครงการในการปรับปรุงหรือแกไขรายละเอียดที่

เก่ียวของเพิ่มเติมได 

 
3.6   การจัดทําเอกสาร 
       เอกสารท่ีผูดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ 

CDMจาก อบก.ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2.2 สรุปไดดังนี้ 

1. หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินโครงการ CDM (Letter of Intent : LoI) 

ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยฉบับภาษาอังกฤษใหสง

ตามที่อยูซึ่งระบุไวในแบบฟอรม (ดังแบบฟอรมในภาคผนวก (1) หรือ 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) 

2. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Project Design 

Document : PDD) จํานวน 30 ชุด 

3. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน 30 ชุด 

หรือ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ใน

กรณีโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการท่ีจะตองจัดทํารายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม(EIA) ตามประกาศของ

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาพรอมกับ

คําขอดวย) 

4.  เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตามแบบการ

ประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนละ 30 ชุด (รวมเลม) ดังนี้ 

• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(แบบสอบถาม 1-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก(2) หรือสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปนแบบสอบถามที่

เก่ียวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ  

• แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(แบบสอบถาม 2-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก(3) หรือสามารถ 
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ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th)  

• แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550 ดัง
แบบฟอรมในภาคผนวก (4) หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมได
จาก www.tgo.or.th) เปนแบบสอบถามท่ีสรุปรายละเอียดทั้งหมด
ของโครงการ  

5. รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ (Public 

Participation Report) จํานวน 30 ชุด 

6. แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด  

 

            ในการจัดทําเอกสารและเสนอเอกสารน้ันผูประกอบการสามารถดําเนินการเอง

ได หรืออาจมีการจางที่ปรึกษามาชวยดําเนินการก็ได ซึ่งเอกสารเบื้องตนท่ีผูประกอบการ

ควรจัดทําไดแก เอกสาร PIN (Project Idea Note) ซึ่งเปนเอกสารที่ไมไดกําหนดไวใน

ขั้นตอนการเสนอเอกสารแตเปนแบบประเมินเบื้องตนในการประเมินศักยภาพเบื้องตน

ของโครงการวามีความเหมาะสมจะเปนโครงการ CDM หรือไม ซึ่ง PIN จะเปนขอมูล

พื้นฐานในการจัดทําเอกสาร PDD เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM กับ CDM 

(EB) ไดอีกดวย โดยการจัดทําเอกสาร PIN จะประกอบดวย เอกสารโดยยอประมาณ 7-

10 หนา 

หัวขอในการจัดทํา PIN นั้นไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานแนนอน แตโดยทั่วไปจะ

ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของโครงการ ลักษณะของโครงการ การลดการปลอยกาซเรือน

กระจก การสงเสริมดานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ และขอมูลดานการเงินของ

โครงการ ซึ่งประเด็นสาระสําคัญในแตละหัวขอไดแสดงไวในตารางที่ 12 (ดังแบบฟอรม

ในภาคผนวก (6) หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก  www.dede.go.th )  

 

ตารางที่ 12 รายละเอียดในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (PIN) 

หัวขอ ประเด็นสาระสําคัญในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ 

ขอมูลทั่วไปของ

โครงการ 

• วัตถุประสงคของโครงการ 

• รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ 

• เทคโนโลยีที่จะใช 

• ผูพัฒนาโครงการ 
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หัวขอ ประเด็นสาระสําคัญในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ 

• ผูสนับสนุนทางการเงินของโครงการ 

• ตารางเวลาการดําเนินโครงการ 

ลักษณะของโครงการ • ขนาดของโครงการ 

• ประเภทของโครงการ (ตองเลือกประเภทและระบุ 

    รายละเอียด) 

• ที่ต้ังของโครงการ 

การลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก (GHG) 

• ประเภทของกาซเรือนกระจกที่โครงการจะลดได 

• การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่คาดประมาณ  

   (กรณีฐาน และ กรณีที่มีโครงการ CDM) 

การสงเสริมดานการ

พัฒนา ท่ี ย่ั ง ยืนของ

ประเทศไทย 

• ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

• ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจ 

• ผลกระทบดานการถายทอดเทคโนโลยี 

ขอมูลดานการเงินของ

โครงการ 

• การประมาณคาใชจายทั้งหมดในโครงการ 

• แหลงเงินทุน 

• ผูรับซื้อคารบอนเครดิต 

• ราคาคารบอนเครดิต 

• ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดการณ 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน, 2550 

 
3.7  ขั้นตอนการเสนอเอกสารและการดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM 
           ขั้นตอนตางๆในการเสนอเอกสารจะเปนไปตามการดําเนินโครงการ CDM ตาม

หลักสากลโดยท่ัวไปนั้น ซึ่งทางองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเปนขั้นตอน

ดังกลาวมาแลวในบทที่ 2   
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4. ขอเสนอแนะแนวทางในการลดกาซ 
เรือนกระจกจากการทําเหมืองแร  

    แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองแร เพื่อลดปริมาณ

กาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศจะสามารถทําไดหลายวิธี โดยจะเสนอ

แนวทางตางๆ ซึ่ง 2 แนวทางแรกเปน วิธีการที่ไดรับการรับรองแลวจากUNFCCC ดังนี้ 

 
4.1   วิธีการแบบ AMS-I.D.  
        วิธีการน้ีเปนวิธีการเก่ียวกับการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับจุด

เช่ือมตอไฟฟา ดังนี้ 

• วิธีการประเภทนี้ประกอบดวยหนวยการผลิตพลังงานหมุนเวียน, เชน พลังงาน
แสง,  พลังงานน้ํา, พลังงานจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลง/คล่ืน, ลม, ความรอนใตพิภพ, 

และชีวมวลหมุนเวียน ซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง  และ/หรือ เคล่ือนยายฐานไฟฟา

จากระบบจายไฟฟา ซึ่งมีหนวยผลิตที่ใชพลังงานจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล

อยางนอยหนึ่งหนวย 

• ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสวนประกอบทั้งที่ใชพลังงานหมุนเวียน และไมสามารถ
หมุนเวียนได (เชน ลม และนํ้ามันดีเซล)  โครงการ CDM ขนาดเล็กที่มีขนาดจํากัด 

15MW  ใชเฉพาะพลังงานที่สามารถหมุนเวียนได  ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการใช

การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมดวยขีดความสามารถของหนวยผลิตทั้งหมดตองไม

เกิน 15MW 

• ระบบที่มีการใชความรอนจากชีวมวลเขารวมในระบบผลิตซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง 
และ/ หรือ ยายฐานไฟฟาจากจุดเช่ือมตอถูกจัดอยูในกลุมนี้ โดยท่ีผลรวมของ

ผลลัพธพลังงานจากรูปแบบไมควรเกิน 45 MWthermal  เชน ระบบที่มีการใชชีวมวล

รวม คาที่วัดไดของหมอตมน้ํารวมท้ังหมดไมควรเกิน 45 MWthermal เปนตน 

• กิจกรรมของโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถของพลังงานหมุนเวียน ควรจะ
พิจารณากรณีดังตอไปนี้ 

o การเพิ่มหนวยผลิตใหม 
o การแทนที่หนวยผลิตเกาดวยหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อ

ทําใหมีคุณสมบัติเปนกิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ก, ขีด
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ความสามารถรวมที่ติดต้ังหลังจากการเพิ่มหนวยใหม หรือจากหนวย

ที่มีประสิทธิภาพมากกวาควรจะมีขนาดนอยกวา 15 MW 

• กิจกรรมโครงการมีการแกไขหรือปรับปรุงชิ้นสวนของหนวยผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่มีอยูถูกจัดรวมอยูในกลุมนี้ดวย ซึ่งในการทําใหมีคุณสมบัติเปน

กิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็กนั้น ผลลัพธทั้งหมดของหนวยผลิตที่มีการแกไข

หรือปรับปรุงไมควรเกิน  15  MW 

 
4.2   วิธีการแบบ AMS-II.D. 

   วิธีการน้ีเปนวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ

ปรับเปล่ียนชนิดเชื้อเพลิง ในภาคสวนอุตสาหกรรม  ดังนี้ 

• เปนการดําเนินงานที่ประกอบดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานใดๆ  
และการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงที่ใชในภาคสวนอุตสาหกรรม  

• เปนการดําเนินงานท่ีครอบคลุมกิจกรรมโครงการท่ีมีจุดมุงหมายขั้นตนในดาน
ประสิทธิภาพของพลังงาน  

• วิธีการดําเนินการแกไขอาจใชแทนที่  หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงสวนที่มีอยู หรือ
อาจติดต้ังในหนวยงานใหม 

• การประหยัดพลังงานรวมของโครงการเด่ียวอาจมีขนาดไมเกิน  60  GWhe ตอป  

• การประหยัดพลังงานทั้งหมด  60  GWhe ตอปเทียบเทาไดกับการสะสมมากสุด  
180  GWhe ตอป ในการใชเช้ือเพลิง 

 
4.3   การดําเนินโครงการ CDM โดยการดําเนินงานในภาคปาไม 
         สําหรับทางดานปาไมแลวคารบอนเปนสารประกอบในเน้ือไมที่ ไดมาจาก

กระบวนการสังเคราะหแสงของพืชที่มีสีเขียวแลวไดแปงและน้ําตาลตามสวนตางๆ ของ

ตนไมและในตนไมหรือพืชทุกชนิดจะมีคารบอนประกอบอยู 50% โดยน้ําหนักแหง ดังนั้น

เม่ือคิดคํานวณเปน CO2 ก็สามารถคิดคํานวณจากคารบอนได คือ CO2 มี C และ O 

ประกอบอยู C มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 12 สวน O มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 16 เม่ือ O มี 

2 อะตอม น้ําหนักโมเลกุลจึงเทากับ 16x2 เทากับ 32 สารประกอบ CO2 จึงมีน้ําหนัก

โมเลกุลรวมกันเปน 12 + 32 เทากับ 44 หนวยจะเปนกรัมหรือหนวยอื่นๆ ก็ได อยางไรก็

ตามสวนมากเปนหนวยทางเมตริกซ่ึงจะมีหนวยไปทางเดียวกันคือถาน้ําหนักอะตอมของ
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สารประกอบใดใชเปนมิลลิกรัม กรัม กิโลกรัมหรือตัน น้ําหนักธาตุอื่นๆ ก็ใชหนวย

เหมือนกัน สําหรับสัดสวนระหวาง CO2 ตอ C มีสัดสวนเปน 44:12 หรือ CO2 มีมากกวา 

C เทากับ 3.6667 เทา ดังนั้นมวลชีวภาพของไม (ทุกสวนของไม เปนตนวา ลําตน ก่ิง 

กาน ใบ ราก) 1,000 กิโลกรัม จะมี C ประกอบอยู 500 กิโลกรัม โดยน้ําหนักแหงและ C 

500 กิโลกรัม เปน CO2 เทากับ 500x3.6667 เทากับ 1,833.35 กิโลกรัม นั่นก็คือเนื้อไม

หรือมวลชีวภาพของพืช 1,000 กิโลกรัม (1 ตัน) น้ําหนักแหง มี CO2 อยู 1,833.35 

กิโลกรัม (1.83 ตัน) หรือเนื้อไม 1 ตัน สามารถดูดซับ CO2 จากบรรยากาศมาสรางเนื้อไม 

ได 1.83 ตัน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยที่พืชสีเขียวชวยลดกาซเรือนกระจกจากบรรยากาศ  

ดังนั้นคารบอนเครดิตจึงเปนเครดิตที่ไดจากการรับรองวาพืชสามารถดูดซับ 

CO2 ได ก่ีตัน CO2 ใบรับรองเครดิต (Certified Emissions Reductions, CERs) 1 ฉบับ 

หมายความวาพืชสามารถดูดซับ CO2 ได 1.83 ตัน (ทางดานปาไม) หรือสามารถลดการ

ปลดปลอย CO2 ไมใหเขาสูบรรยากาศได 1.83 ตัน ดังนั้นคารบอนเครดิตก็คือเครดิตที่ได

จาก CO2 นั่นเอง 
1 

สําหรับการปลูกปา CDM โครงการ CDM ดานปาไมมีทั้งการปลูกปาขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ โครงการปลูกปาขนาดเล็กเปนโครงการที่ 

• การดูดซับกาซ CO2 ไดไมเกิน 16,000 ตัน CO2 ตอป 

• ขนาดของพื้นที่ปาแตละโครงการสามารถปลูกเปนแปลง ๆ และนํา

ปริมาณการดูดซับ CO2 มารวมกันได แตตองไมเกิน 16,000 ตันตอ 

CO2 ตอป 

• แตละแปลงท่ีเปนพื้นที่ปลูกปาจะตองมีระยะหางกันไม เ กิน  1 

กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

                                                  
1 โครงการ CDM ปาไม ดร.เจษฎา เหลืองแจม สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2551 
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สวนการปลูกปาขนาดใหญคือทําการปลูกปาที่สามารถดูดซับกาซ CO2 ได

มากกวา 16,000 ตัน CO2 ตอป 

โดยการคิดเครดิตมีชวงระยะเวลาการดังนี้ 

• ส้ินสุดพันธกรณีสมัยแรก 2551-2555 เรียกวา CER ชั่วคราว (tCERs, 

Temporary Certified Emission Reductions) 

• ถามีสัญญา 30 ป โดยไมตอสัญญา เรียกวา CER ระยะยาว (lCERs , 

Long-term Certified Emission Reductions) 

• หรือสัญญา 20 ป โดยมีการตอสัญญาไดอีก 2 คร้ัง รวม 60 ป ก็เปน 

lCERs เหมือนกัน 

การพิจารณาโครงการ CDM ดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนตัวแทน

ของประเทศ (Designated National Authority, DNA) โดยที่โครงการ CDM จะตองมี

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ทั้งนี้การปลูกปาจํานวนเทาไรขึ้นอยูกับพื้นที่แตละแหง ขอตกลงกับประเทศที่

พัฒนาแลว และลักษณะของโครงการ แตถาเปนโครงการขนาดเล็กก็ตองดําเนินการใหมี

การดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 16,000 CO2 ตอโครงการตอป ถาเปนโครงการ

ขนาดใหญก็ไมจํากัดจํานวนการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เม่ือผานขั้นตอน

ภายในประเทศตางๆ แลว จะตองลงทะเบียนกับสํานักเลขาธิการองคการสหประชาชาติ

วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาลงทะเบียนคิดตามอัตราของการดูดซับหรือ

การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตามขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ 

CDM และเม่ือโครงการดําเนินการแลวจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว (Adaptation 

fund) จํานวน 2% ของโครงการ 

การเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไม หากสนใจเขารวมโครงการโดยเลือก

เขารวมแบบ Afforestation นั่นคือพื้นที่นั้นจะตองเปนการปลูกปาในพื้นที่ที่ไมเคยมีปามา

กอนชวง 50 ป โดยหากตัดสินใจปลูกตนไมชนิดใดชนิดหนึ่งลงพ้ืนที่ตองพิจารณาถึง

ศักยภาพในการดูดซับ CO2 ของตนชนิดนั้นดวย เชน ปลูกตนสัก ศักยภาพการดูดซับ 

CO2 ของตนสักที่มีอายุ 20 ป จะสามารถดูดซับ CO2 ได 1 ตัน 2 พื้นที่ 1 ไร ปลูกตนสักได

จํานวน 100 ตน ฉะนั้นหากตองการดูดซับ CO2 ใหไดจํานวน 16,000 ตัน CO2 ตอป ตอง

                                                  
2 โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม, 2550 
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ปลูกตนสักจํานวน 16,000 ตน ตองใชพื้นที่ในการปลูกจํานวน 160 ไร โดยเงินลงทุน

รวมถึงคาบํารุงรักษาจํานวน 20,000 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 3,200,000 

บาท (ยังไมรวมคาที่ดิน หากมีการซื้อที่อื่นที่มิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ขึ้นอยูกับ

ขอตกลงของผูเชา และผูใหเชา) ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได 

โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ 10 เหรียญสหรัฐ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงิน

รายไดที่เกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป โดยจะตอง

บริจาคเขากองทุนการปรับตัว (Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการหรือเทากับ 

3,200 เหรียญสหรัฐ ตอป  

หรืออีกแนวทางหน่ึงสําหรับการเลือกชนิดพืชมาปลูกปาเพื่อคิดเครดิต โดยอาจ

ปลูกไมพื้นเมือง หรือตองพิจารณาประวัติของพื้นที่แปลงนั้นวาแตกอนเคยปลูกพืชชนิดใด

มากอน ซึ่งจะทําใหพืชเจริญเติบโตไดเร็ว และมีอัตราการรอดสูงกวาการนําพืชชนิดอื่นที่

ไมเคยปลูกในพื้นที่มาปลูกเลย 

 
4.4   การดําเนินโครงการ CDM โดยการปลูกไมโตเร็วเพ่ือเปนเช้ือเพลิงชีวมวลใน
การผลิตไฟฟา 

แนวทางการเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไมสามารถดําเนินการไดอีก

แนวทางหนึ่งคือการปลูกพืชโตเร็ว เพื่อขายเปนเช้ือเพลิงแกโรงไฟฟาชีวมวล และเพื่อชวย

ในการดูดซับ CO2 ไดอีกทางหนึ่ง โดยในปจจุบันโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต 

จะตองใชเช้ือเพลิงไมเปนจํานวน 1,500 ตันตอป สําหรับการผลิตไฟฟา และเช้ือเพลิงที่

เหมาะสมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟามากท่ีสุดก็คือ พืช 3 ชนิด ไดแก ยูคาลิปตัส 

กระถินเทพา และกระถินณรงค ซึ่งยูคาลิปตัส 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการดูดซับ CO2 

ไดจํานวน 1 กิโลกรัม ในขณะท่ีมีอายุ 3 ป 3 พื้นที่ 1 ไร ปลูกไดจํานวน 400 ตน นั่นคือ

หากตองการดูดซับ CO2 ใหไดจํานวน 16,000 ตัน CO2 ตอป ตองปลูกยูคาลิปตัสจํานวน 

16,000 ตนตอป ตองใชพื้นที่ในการปลูกจํานวน 40 ไร โดยเงินลงทุนในการปลูกและดูแล

รักษาจํานวน 2,500 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท/แปลง (ยังไม

รวมคาที่ดิน หากมีการซ้ือที่อื่นที่มิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ขึ้นอยูกับขอตกลงของผูเชา 

                                                  
3 ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 
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และผูใหเชา) ทั้งนี้ยังสามารถจัดการการปลูกยูคาลิปตัสไดแบบหมุนเวียน กลาวคือหากมี

พื้นที่ในการปลูกมากกวา 40 ไร สามารถปลูกยูคาลิปตัสโดยแบงออกเปน 4 แปลงๆ ละ 

40 ไร ปลูกเวนระยะแปลงละ 1 ป ซึ่งหากเร่ิมปลูกแปลงที่ 4 จะสามารถตัดแปลงแรกขาย

ได พรอมกับปริมาณ CO2 ที่ลดลง ซึ่งหากนําคารบอนไปขายในตลาดคารบอนเครดิตได 

โดยสมมติใหราคาคารบอนอยูที่ตันละ 10 เหรียญ ปริมาณ CO2 ที่ลดไดคือเงินรายไดที่

เกิดจากการขายคารบอน ซึ่งจะเทากับ 160,000 เหรียญสหรัฐ ตอป โดยจะตองบริจาค

เขากองทุนการปรับตัว (Adaptation fund) จํานวน 2% ของโครงการ หรือเทากับ 3,200 

เหรียญสหรัฐ ตอป  

ในการปลูกปาดังกลาวสามารถดําเนินการแบบระบบวนเกษตรได คือชวงของ

การปลูกปาปท่ี 1 และ 2 ทําการปลูกพืชควบในขณะท่ีไมยูคาลิปตัสยังเล็กอยู จะทําให

เกษตรกรมีรายไดเสริมหรือมีแหลงอาหารสําหรับการดํารงชีพไดอีกทางหนึ่ง 
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4.5   การดําเนินโครงการ CDM โดยการควบคุมการระเบิด และการใชวัตถุระเบิด 
การระเบิดในเหมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปดหนาเหมือง เนื่องจากดินและถาน

มีความแข็งแรงมาก จึงมีการนําระเบิดเขามาชวย เพื่อทําใหดินและถานหลวมกอน แลว

จึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาทําการตัก การระเบิดชวยประหยัดพลังงานใน

การใชเคร่ืองจักร นอกจากน้ีการระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่

อาจเสียหายจากการขุดในบริเวณท่ีชั้นดินแข็งเกินกําลังของเคร่ืองจักร แตการใชระเบิดก็

มีการสงผลกระทบในดานตางๆ  ดังนั้นจึงจําเปนตองควบคุมการระเบิดให เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหมีคาใชจายในการระเบิดนอยที่สุดซ่ึงจะทําใหสามารถลด

คาใชจายในการทําเหมือง และยังชวยลดผลกระทบที่จะปลอยออกสูบรรยากาศได การ

ควบคุมอาจทําไดโดยการกําหนดระยะหางของระเบิดใหเหมาะสม รวมถึงปริมาณระเบิด

ที่ใชในการระเบิดตองไมมากจนเกินไป ทั้งนี้หากมีการสํารวจพื้นที่กอนการระเบิด ในบาง

พื้นที่ที่ดินไมเกาะตัวแนนมากจนเกินไปอาจไมจําเปนตองทําการระเบิด เพียงใชรถขุด

เจาะแทนได โดยมีเทคนิคการเจาะระเบิดเพื่อนํามาพิจารณากอนการระเบิดเบื้องตน ดังนี้ 
 

1) การคัดเลือกวัตถุระเบิด และอุปกรณที่ใชในการเจาะระเบิด ไดแก แกปไฟฟา 

(Electric Detonater) ซึ่งจะระเบิดเม่ือมีกระแสไฟฟาในปริมาณเพียงพอวิ่งผานเสนลวด

ความตานทานที่ฝงอยูในหัวจุดของแกป แกปไฟฟาจังหวะถวง หรือแกปถวงเวลา 

(Electric Delay Detonater) ซึ่งจะทําใหไดผลการระเบิดที่ดี ทําใหหินที่ไดจากการระเบิด

จะแตกละเอียดขึ้น โดยเฉพาะการระเบิดที่มีจํานวนแถวของหลุมระเบิดมากกวา 1 แถว 

เคร่ืองเจาะระเบิด , ตัวกระตุนการระเบิด ไดแก สายชนวนระเบิด , ดินระเบิด , สาร

แอมโมเนียมไนเตรท, เคร่ืองจุดระเบิด เลือกใชของที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหการระเบิดทําได

สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพราะหนาที่ของสายชนวน คือใชเปนตัวกระตุน ANFO ที่

ตองการใหมีการกระตุนกระจายไปท่ัวทุกจุดใหมากที่สุด 

2) การพิจาณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการระเบิด มีรายละเอียดดังนี้ 

- อนุกรมการเจาะระเบิด มีความสําคัญมากตอการแตกของหิน การวาง

อนุกรมการจุดระเบิด ควรใหปริมาณวัตถุระเบิด ที่จุดระเบิดพรอมกัน

มากที่สุด หรือมีจํานวนรูเจาะที่ใชแกปเบอรเดียวกันใหมีจํานวนนอย

ที่สุด 
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- โครงสรางของชั้นหิน ชั้นหินที่มีรอยแตก หรือมีโพรงเนื้อหินมากๆ หรือ

ที่วางตัวเปนชั้นแคบๆ สลับกัน จะทําใหการเจาะระเบิดทําไดยากกวา

ชั้นหินที่มีเนื้อแนน จึงตองมีการวางหนาระเบิดใหเหมาะสมกับการ

วางตัวของช้ันหิน 

- การกระตุนวัตถุระเบิด จะคัดเลือกตัวกระตุน ANFO ไดแก ไดนาไมต 

และวัตถุระเบิดอื่นๆ ใหเหมาะสมกับขนาดของรูเจาะ เพราะถาใชนอย

เกินไปจะทําใหผลการระเบิดไมดี 

3) การออกแบบการเจาะระเบิด จะออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานของการเจาะ

ระเบิดเพื่อใหมีผลของการระเบิดที่ดีที่สุด และเพื่อใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย

ที่สุด ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบการเจาะระเบิด เพื่อใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ตาม

ความเหมาะสมของลักษณะของชั้นหินในแตละแหลง  

4) พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองหินเพื่อใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                

 

 

                                               

 

 
4.6   การดําเนินโครงการ CDM โดยการปรับปรุงสภาวะส่ิงแวดลอมจากการลุก
ไหมของถานหิน 

ดําเนินโครงการโดยการนําถานหินที่กอมลภาวะซ่ึงเปนถานหินปนดิน (Split 

Coal) มาแยกดินที่ปนออกดวยเคร่ืองจักรลางถานหินแทน โดยหลีกเล่ียงการกองเก็บ 

จากนั้นใชดินปดทับเพื่อตัดออกซิเจนออกจากวงจรการลุกติดไฟไดเองของถานหิน หรือ

ปองกันไมใหถานหินสัมผัสกับอากาศนานเกินไป ถานหินที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2 
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สัปดาห เม่ือมีการลุกไหมของถานหินใหรีบดับดวยการฉีดหรือกลบดวยดินหรือใชรถบด

ทับ 

 
4.7   การดําเนินโครงการ CDM โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงภายใน
เหมือง 

การขนสงที่เกิดขึ้นหนาเหมืองจะมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตอง

มีการโยกยายตามจุดที่พบแร ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคในการจัดระเบียบการขนสง แตหาก

สามารถกําหนดถนนสายหลักภายในหนาเหมืองได ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ

จัดการการขนสงไดงายขึ้น โดยอาจมีการกําหนดขนาดของรถที่นํามาใชงานใหเหมาะสม

กับปริมาณแรที่จะขน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ หรือมีการเปล่ียนระบบการขนสง

ทั้งหมดจากการใชรถ มาเปนการใชระบบสายพานลําเลียง หรือออกแบบใหมีการใชงาน

แบบผสมทั้งใชเคร่ืองจักร รถ และระบบสายพาน โดยมีมาตรการเบื้องตนในการ

พัฒนาการขนสง ดังนี้ 

- ปรับปรุงสภาพถนนใหเปนถนนลาดยางมากขึ้น  

- จํากัดความเร็วของรถวิ่งในบอและรอบบอไมเกิน 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

ทั้งนี้หากเลือกใชระบบสายพานในเหมืองแลวตองคํานึงถึงระยะทางของ

สายพาน โดยตองมีการวางแนวการติดต้ังสายพานใหเกิดประโยชนสูงสุด และกอนการ

ติดต้ังตองคํานึงถึงขอจํากัดของระบบสายพาน เชน อุณหภูมิของวัสดุที่ลําเลียงถาสูงเกิน

ความสามารถที่ผิวสายพานจะทนได ก็จะไหมและเสียหายได หรือกรณีที่ตองการลําเลียง

วัสดุขึ้นทางที่ลาดชันมาก จนกระท่ังวัสดุนั้นไมสามารถเกาะตัวรวมกันไดวัสดุจะล่ืนไหล

ลงมาเปนกองอยูดานลางจนไมสามารถขนสง ลําเลียงได หรืออีกกรณีหนึ่งหากระยะหาง

ระหวางตัวขับ (Head pulley) และตัวตาม (Tail pulley) หางกันมากเกินไปจนกระทั่ง

เกินไปกวาชวงยืดของสายพาน กรณีนี้สายพานจะเกิดความเสียหายจนไมสามารถ

ทํางานได ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อไมใหเกิด

ปญหาที่ระบบจนไมสามารถใชงานไดเม่ือติดต้ังเสร็จแลว นอกจากนั้นควรดําเนินการ

ออกแบบในดานระดับและระยะทางระหวางเคร่ืองโมดินหรือแร สายพาน และจุดทิ้งดิน 

หรือแรใหเกิดความสมดุลยเพื่อชวยลดการใชพลังงาน ลดตนทุนและทําใหเกิดการผลิตที่

มีประสิทธิภาพ   
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 บทสรุป 
                

    การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่มีความสําคัญในระดับ
โลก ซึ่งนานาประเทศจําเปนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการแกปญหา ซึ่งการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศมีการยืนยันวาเปนผลมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก (Green house gas, 

GHG) สูชั้นบรรยากาศซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและภัยคุกคามอื่นๆที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดตระหนักถึง

การเกิดภาวะโลกรอนและเห็นความสําคัญของการแกปญหา  จึงไดมีการลงนามใหสัตยาบัน

ตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 

2545  ซึ่ง ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึงมีการเขารวมในการลด

ปริมาณกาซเรือนกระจก โดยการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 

Development Mechanism: CDM)  ซึ่งเปนเพียงกลไกเดียวภายใตพิธีสารเกียวโตท่ีให

ประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก และชวยใหเกิดการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่มีการใช

พลังงานในปริมาณท่ีสูง และมีสวนในการกอใหเกิดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จึงเปนโครงการประเภทหน่ึงที่อยูในขายท่ีจะไดรับการพิจารณาใหเขารวมเปนโครงการ CDM 

ที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโตกําหนดขึ้น จึงมีความเปนเปนไปไดที่ภาคเอกชน/ผูประกอบการเหมือง

แรอาจจะเสนอตัวเขารวมโครงการ 
 

สําหรับในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยทั่วไปนั้น มีขั้นตอนสําคัญ

ที่เจาของโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดจะตองดําเนินการ โดยทางองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเปนขั้นตอน  คือ 

 

- การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการจะตอง

ออกแบบลักษณะของโครงการและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project Design 

Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคํานวณการลดกาซเรือน

กระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การวิเคราะหผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม เปนตน  
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-  การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการ
พิจารณาโครงการโดย DNA CDM (DNA CDM Approval) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจาง

หนวยงานกลางท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ หรือที่

เรียกวา Designated Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ

วาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ หรือไม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติในการ

ดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย โดยในประเทศไทยตองไดรับความเห็นชอบจาก

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเปนหนวยงานกลางท่ี

ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Desinated 

National Autority for the Clean Development Mechanism: DNA CDM) โดยที่ อบก. จะ

ทําหนาที่พิจารณาวาโครงการที่เสนอตามเอกสารทั้งหมดนั้นเปนโครงการที่เหมาะสมและเปน

ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมตลอดจนเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศและสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางย่ังยืนหรือไม 

หากเอกสารท้ังหมดผานการพิจารณา ทาง อบก. จะออกหนังสือรับรองวาเปนโครงการกลไก

การพัฒนาท่ีสะอาด (Letter of Approval: LoA) 

- การข้ึนทะเบียนโครงการ (Registration) เม่ือ DOE ไดทําการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสง

รายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Executive Board : EB) เพื่อ

ขอขึ้นทะเบียนโครงการ 

- การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) เม่ือ

โครงการไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM แลว ผูดําเนินโครงการจึงดําเนินโครงการ

ตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบโครงการ และทําการติดตามการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก ตามที่ไดเสนอไวเชนกัน  

- การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) ผูดําเนินโครงการ

จะตองวาจางหนวยงาน DOE ใหทําการตรวจสอบและยืนยันการติดตามการลดกาซเรือน

กระจก ทั้งนี้ หนวยงานกลาง (DOE) ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบเอกสาร (Validation) และ

การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก (Verification) นั้นจะตองไมเปนหนวยงานเดียวกัน ยกเวน

โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

- การรับรองการลดกาซเรือนกระจก (Certification) เม่ือหนวยงาน 

DOE ไดทําการตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงานรับรองปริมาณ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ดําเนินการไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติ
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ใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนิน

โครงการ  
-  การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

(Issuance of CERs) เม่ือคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือนกระจก 

และทําการพิจารณาเรียบรอยแลวสํานักงานเลขานุการ UNFCCC จะทําการออกหนังสือ

รับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการเพ่ือใชเปน

เอกสารในการซื้อขายคารบอนเครดิตตอไป 

 

          สําหรับการดําเนินการในประเทศไทยมีเอกสารที่ผูดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพื่อ

ประกอบการพิจารณาโครงการ CDMจาก อบก. ประกอบดวย: 

• หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินโครงการ CDM (Letter of 
Intent: LoI)  ภาษาไทย 1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ดังแบบฟอรมใน
ภาคผนวก(1) หรือ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th)  

• เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Project 
Design Document : PDD) จํานวน 30 ชุด ซึ่งในการจัดทําเอกสาร
ประกอบโครงการจะตอง กรอกขอมูลใหถูกตองตามประเภทของโครงการ 
โดยโครงการ CDM แตละประเภทจะมีแบบฟอรม PDD ที่แตกตางกัน 

•   รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) จํานวน 
30 ชุด หรือ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
จํานวน 30 ชุด (ในกรณีโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการท่ี
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูย่ืนคําขอ
จะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย)  

• เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตาม
แบบการประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนรายการละ 30 
ชุด (รวมเลม) ดังนี้ 

 แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(แบบสอบถาม 1-2550)  
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 แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(แบบสอบถาม 2-2550)  

 แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550)  

• รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพ่ือรับทราบโครงการ 
(Public Participation Report) จํานวน 30 ชุด 

• แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด  
 
 ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการเหมืองแรเพื่อทําใหเกิดโครงการ CDM ให

ประสบความสําเร็จนั้นเจาของโครงการควรจะมีขั้นตอนในการพิจารณาและดําเนินงาน

ดังนี้คือ มีการประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน มีการกําหนดนโยบาย 

มีการเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา มีการวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการ

ที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ CDM มีการเลือกตลาดคารบอน  มีการเลือกหนวยงาน

ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE) ที่เหมาะสม มีการจัดทําเอกสาร มีการเสนอเอกสารและ

ดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM  
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บรรณานุกรม 
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2551 “กลไกการ

พัฒนาที่สะอาดคูมือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM) ภาคพลังงาน”  

จิตตพงค สระชิต, (ไมระบุปที่ตีพิมพ), “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ“คารบอน

เครดิต” ของพิธีสารเกียวโต 

เจษฎา เหลืองแจม, 2551 “โครงการ CDM ปาไม”, สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม 

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เทวินทร สิริโชคชัยกุล, 2542 “ISO 14001 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม”  เอ็มเพาเวอร

เมนท , นนทบุรี   

ธิดา ทัศนราพันธ, 2543 “การประเมินวัฏจักรของการผลิตปูนซีเมนต”  คณะ

วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธิติกาญจน  ชมพู, 2545 “การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งวัฏ
จักรชีวิตของพลังงานในการกล่ันเอธานอล กรณีศึกษา น้ํามันเช้ือเพลิง
กับพลังงานแสงอาทิตย” โครงการวิจัยวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บวร บริบูรณ, 2347 “การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในการผลิตถานหินเหมือง

เปดโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต” ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปฐม  จองปนหยา และ ศุภชัย  กาญจนรัชพงศ, 2545 “What is LCA?”. แหลงที่มา

http://doi.eng.cmu.ac.th 

พงษวิภา  หลอสมบูรณ, 2548 “การเสริมศักยภาพเชิงนิเวศ-เศรษฐกิจ ของ
อุตสาหกรรมยางไทย ดวยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ”  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

รายงานการสัมมนา เร่ือง “Recent Development in Carbon Trading Market : 

Implications for Thailand’s Financial Market” วันพฤหัสบดีที่ 24 

กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ 
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ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร, 2551 “การทบทวนฐานขอมูล LCI และการศึกษา 

LCA ในประเทศไทย” สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจํากรุงโตเกียว, 2522, “Carbon credit 

นวัตกรรมทางการเงินเพ่ือโลกสะอาด”, p 50-55 

เหมือนจิตต  วิเชฏฐะพงษ, 2551 “การศึกษา LCA เช้ือเพลิงทางเลือกใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต”  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Climate Change 1995 , IPCC Second Assessment Report 

IGES, 2006, CDM and JI in CHARTS Ver. 5.0, Global Environmental Strategies, 

Japan 

IPCC Third Assessment Report, 2001, Impacts, Adaptation and Vulnerability, 

IPCC, Geneva, Switzerland 

Natanee Vorayos, 2549, Life Cycle Assessment of Dendrothermal Power 
Generation in Thailand including Economic Feasibility Analysis: A 
Case Study, Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai 

University 

Seizo  Kato,1999, Environmental impacts of power generation systems 
(Numercial Standardization  

State and Trends of the Carbon Market 2008; World Bank Carbon Finance 

Business and International Emissions Trading Association, 

Washington DC, p.7 

UNEP, 2005, Vital Climate Change Graphics, United Nations Environment 

Programme, Kenya 

Using LCA Concept), Proceeding from Tri-University International Joint 

Seminar&Symposium 1999 in China 
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http://www.efe.or.th/ 

http://carbonfinance.org/ 

http://www.measwatch.org/ 

http://www.tgo.or.th 

http://www.ryt9.com/ 

http://www2.mtec.or.th                  

http://cdm.unfccc.int   

http://www.dede.go.th 

http://www.dpim.go.th 

http://www2.onep.go.th/CDM/index.html  

http://www.onep.go.th 

http://www.mtec.or.th 

http://www.iso.org 

http://www.pantown.com/ 
http://www.efe.or.th  
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ภาคผนวก (1) 
 
 
 
               ( สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th ) 
 
เลขท่ีหนังสือ.(ออกโดย อบก.) 

 

วัน/เดือน/ป 

 

เร่ือง หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

 

 เน่ืองดวย________________________ มีความประสงค ท่ีจะพัฒนา 

โครงการ______________ของ  _______________โดยมี ลักษณะโครงการ 

____________________________และในขณะน้ี อยูระหวางการจัดทําเอกสาร

ประกอบโครงการ 

 ดังน้ัน ทางเหมือง_________________ จึงใครขอแจงความประสงคใน

การพัฒนาโครงการ เพื่อเปนโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดผานทางหนังสือ

ฉบับน้ี และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

        

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       (ลงชื่อผูดําเนินโครงการ) 
 

หนังสือแสดงเจตจาํนงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoI) 
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F-CDM-Prior consideration 

Prior Consideration of the CDM Form 

This form is to be used by project participants in order to submit the notification 
of the commencement of the project activity and the intention to seek CDM 
status.1 
Date of submission:  day/month/year 

SECTION 1: PROJECT DETAILS 
1. Title of the CDM project 
activity:    

2. Precise geographical location: 
(Geo-coordinates, Town/City, 
Country) 

 

3. Name of project proponent 
(Name, Title, Company, Country)   

4. Brief description of the proposed 
project activity: (include brief 
description of technology to be 
employed and source of baseline 
emissions to be reduced) 

 

SECTION 2: CONTACT INFORMATION 

Name of the entity: 
Contact details of authorized 
representative:  Mr.     Ms.  

     Last name:  Telephone:  

     First name:  Fax:  

     Email:  Address:  

Signature:  

_ _ _ _ _ _ 

 

 EB 48, 
Annex 62, 17 
July 2009  

Initial adoption  

Decision Class: Regulatory 
Document Type: Form  
Business Function: Registration  
1 The completed form should be sent to the Host Party DNA and the UNFCCC secretariat 
(P.O. Box 260124 D53153 Bonn Germany, cdmregistration@unfccc.int) 
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ภาคผนวก (2) 
 
 
 

            ( สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th ) 
 

ผูตอบแบบสอบถาม 

__________________________________________________________________ 

ตําแหนง _____________________________________วันที่ __________________ 
 
1. ชื่อโครงการ ___________________________________________________ 
 
2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก) 
 
2.1 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ   

2.2 โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื อเพลิงชีวภาพ   

2.3 โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ   

2.4 โครงการอื่นๆ   (โปรดระบุ) _________ 

 
3. เอกสารโครงการทีเก่ียวของ (โปรดเลือก) 
 
3.1 Project Idea Note (PIN)   

3.2 Project Design Document (PDD)   

3.3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE)   

3.4 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  (EIA)   

3.5 CDM Project Prevalidation Report   

3.6 เอกสารอื่นๆ  (โปรดระบุ) _________ 

    

แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/__ 

แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
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4. การดําเนินงานที่ผานมา  (โปรดตอบคําถาม) 
 
4.1 จัดทํา Project Idea Note (PIN) แลวเสร็จ วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.2 จัดทํา Project Design Document (PDD) 

แลวเสร็จ 

วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.3 วันที่ Meth Panel รับรอง Methodology 

ของโครงการ 

วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.4 วันที่ Validator เร่ิมตรวจสอบโครงการในพื้นที่ วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.5 วันที่เร่ิมโครงการ (ติดต้ังระบบ) วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.6 วันที่เร่ิมเดินระบบ วัน_______ เดือน________ ป________ 

4.7 วันที่เร่ิมมีการลดกาซเรือนกระจก วัน_______ เดือน________ ป________ 
 
5. ผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (โปรดระบุ) 
 

5.1 เจาของโครงการ  ____________________________ 

5.2 เจาของโครงการรวม 1 (หากมี) ____________________________ 

5.3 เจาของโครงการรวม 2 (หากมี) ____________________________ 

5.4 DOE (Validator) ____________________________ 

5.5 ผูรับซื้อ CERs ____________________________ 
 
6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ) 
 

6.1 ที่ต้ังโครงการ ___________________________________________   

6.2 Methodology ที่ใช ______________________________________   

6.3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในแตละป ____________________ ตัน  

6.4 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดลดลงแลวต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุบัน _________ ตัน 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (27 มีนาคม 2549) 
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ภาคผนวก (3)  
 
 
 

 
 
โครงการ (ไทย) _________________________________________ 

   (English) ______________________________________ 
 
ผูกรอกขอมูล _________________________ 
ตําแหนง _____________________________ 
วันที่กรอกแบบสอบถาม ________________ 

 

เพื่อใหการประเมินโครงการ CDM เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะฝาย

เลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงขอใหผูพัฒนาโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด กรอกขอมูลของโครงการ เพื่อแสดงการมีสวนรวมในการ

สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

 

ในการกรอกแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ใหผูประกอบการกรอก คะแนนที่คิดวาโครงการควรไดรับ (ตามเกณฑที่แนบ

ทาย) พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุน และท่ีมาของขอมูลและแหลงสืบคน (เชน 

PDD หนา 6 Section A4, รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม หนา 

24 หัวขอ คุณภาพน้ําทิ้ง เปนตน) 

 

แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/__ 

 แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน 
สําหรับผูพัฒนาโครงการ 
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ขอใหผูพัฒนาโครงการสงแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการ

พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับผูพัฒนาโครงการ ใหกับองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก ทาง e-mail  

 
             แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

1. หมวดดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ดัชนีดานส่ิงแวดลอม 

1)  ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียว
โตของโครงการ 
หมายเหตุ :  ก าซ เ รือนกระจกที

กําหนดโดยพิธีสารเกียวโต ไดแก 

- คารบอนไดออกไซด (CO2) 

- มีเทน (CH4) 

- ไนตรัสออกไซด (N2O) 

- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs) 

- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) 

ปริมาณการปลอยกาซเรือน

ก ร ะ จ ก เ ที ย บ เ ท า

คารบอนไดออกไซด (CO2 

equivalent) โดยเทียบกับ

กรณีฐาน (baseline) กรณี

ไมมีกิจกรรมโครงการ CDM 

เกิดขึ้น 

   

2)  ลดการปลอยสารที่เปน
มลพิษทางอากาศ ตามประกาศ
มาตรฐานมลพิษทางอากาศ  
เชน NOx HC PM10 SO2 CO O3 

VOC’s  Dioxin 

หมายเหตุ : มาตรฐานการปลอย

ส า ร ท่ี เ ป น ม ลพิ ษ ท า ง อ า ก า ศ 

ปริมาณการปลอยสารที่เปน

มลพิษทางอากาศ เม่ือเทียบ

กับก ร ณี ฐ าน  (ก รณี ไ ม มี

โครงการ)  

   



คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-3 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

สารเจือปนในอากาศ ใหอางอิงถึง

กฎหมายที่ประกาศโดยหนวยงาน

รับผิดชอบ เชน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ  กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เปนตน 

3)  มลพิษทางเสียง  
(ตามมาตรฐานของทางราชการ) 
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงให 

อางอิงถึงประกาศคณะกรรม 

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 

(พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยท่ัวไป มาตรา 32(5) 

แหง พรบ.สงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535 และประกาศกรมควบคุม

มลพิษ เร่ือง การคํานวณคาระดับ

เสียง และรวมถึงมาตรฐานอ่ืนใดที่

ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย

หนวยงานรับผิดชอบ 

ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ 

หมายเหตุ: 

 มลพิษทางเสียงมี 3 

มาตรฐาน คือ  

1) ระดับเสียงทั่วไป  

2) ระดับเสียงที่มีผลตอ

สุขภาพผูปฏิบัติงานภายใน

บริเวณโครงการ 

3) ระดับเสียงรบกวน 

   

4) มลพิษทางกล่ิน (ตาม
มาตรฐานของทางราชการ) 
หมายเหตุ : การควบคุมมลพิษทาง

กล่ิน และเหตุเดือดรอนรําคาญทาง

กล่ิน ใหอางอิงถึงกฎหมายที่

ประกาศโดยหนวยงานรับผิดชอบ 

มลพิษทางกล่ิน 

ที่เกิดจากสารอินทรีย ตาม

มาตรฐานของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

   



ผ3-4 คูมือ CDM เหมืองแร 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

เชน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม

มลพิษ เปนตน 

5)   ปริมาณความสกปรกในน้ํา
ทิ้ง  ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ 
หมายเหตุ :  

- มาตรฐานความสกปรกใน

น้ําทิ้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย

ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งในความ

รับผิดชอบของหนวยงานที่เก่ียวของ 

เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  กรมเจ าท า  กรม

ชลประทาน เปนตน 

- การนําน้ําทิ้งที่บําบัดแลวไป

ใ ห เ ก ษต ร ก ร  ไ ม ถื อ เ ป น  zero 

discharge แตใหถือเปนการบริการ

ทางสังคม 

ปริมาณความสกปรกในนํ้า

ทิ้ง  (loading) 

   

6) การจัดการของเสียของ
โครงการ  
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถึง ส่ิงที่

ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอีก

และเปนภาระในการจัดการ  
 

ของเสีย (waste) จาก

โค ร งกา ร   ต อ   วั ต ถุ ดิ บ

ปอนเขาโครงการ  

   

7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐานทาง
ราชการ) 

มลพิษดิน  

ตามมาตรฐาน 

   



คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-5 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

หมายเหตุ: มาตรฐานมลพิษดิน ให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2547) ออกตามความใน

พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ . 2535 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

และ ร วม ถึ งมาต รฐานอื่ น ใ ด ท่ี

ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย

หนวยงานรับผิดชอบ 

ของทางราชการ 

8) การปนเปอนของน้ําใตดิน การปนเปอนของน้ําใตดิน    

9) การลดปริมาณของเสีย
อันตราย 
หมายเหตุ : ของเสียอันตราย ให

อางอิงถึงกฎหมายท่ีประกาศโดย

หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรม

ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  ก ร ม โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม 

ปริมาณของเสียอันตราย     

ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ 

10) ความตองการใชน้ําและ
ประ สิท ธิภาพการใชน้ํ าของ
โครงการ 

ปริมาณความตองการใชน้ํา

และประสิทธิภาพการใชน้ํา

ของโครงการ 

   

11) การพังทลายของดิน และ
การกัดเซาะชายฝง/ชายตล่ิงของ
แมน้ํา 

การพังทลายของดิน และ  

การกัดเซาะชายฝง/ชายตล่ิง

ของแมน้ําในบริเวณโครงการ 

   



ผ3-6 คูมือ CDM เหมืองแร 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

12) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายใต
โครงการ  
(ดูสถิติพื้นที่สีเขียวของจังหวัด) 

หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริม

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงไมมีคะแนน

ติดลบ ซึ่งการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว อาจ

เปนการเ พ่ิมในบริเวณหรือนอก

บริเวณโครงการก็ได แตเปนการ

ดําเนินงานภายใตโครงการ ทั้งนี้ ดู

ความหมายและลักษณะของพื้นที่สี

เขียวทายตาราง 

พื้นที่สีเขียว    

13) ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ (ecosystem diversity) 
เชน พิจารณาจากการเปล่ียนพื้นที่

นา เปนพื้นที่ดินถม  หรือ การ

เปล่ียนจากพื้นที่ดินถม พื้นที่เส่ือม

โ ท ร ม  เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ค ว า ม

หลากหลายของระบบนิเวศ  

และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

   

14) ความหลากหลายของชนิด
พันธุ (species diversity)  

ขนาดของประชากรพืช/สัตว 

(population size) และ ชนิด

ของพันธุพืช/สัตว 

   

15) การใช/ นําเขาชนิดพันธุที่มี
การตัดแตงพันธุกรรม (GMO) 
และ/หรือชนิดพันธุตางถ่ิน (alien 
species )    ในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

ชนิดพันธุ ที่ มี การตั ดแต ง

พันธุกรรมและ /หรือ  ชนิด

พันธุตางถ่ิน 

   



คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-7 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

2. หมวดดัชนีดานสังคม 

1)  การมีสวนรวมของประชาชน 
(วัดจากระดับการมีสวนรวมที่จัด

ขึ้น) 

การมีสวนรวมของประชาชน    

2)  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม และแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริม

ใหโครงการสนับสนุนการพัฒนา

สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และการพัฒนาส่ิงแวดลอมของ

ชุมชน จึงไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการ

สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ

ดังกลาว อาจเปนการดําเนินงานใน

บริเวณหรือนอกบริเวณโครงการก็

ได แตเปนการดําเนินงานภายใต

โครงการ 

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

สังคม วัฒนธรรม และ

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน 

- โครงการ หรือกิจกรรมที่
สงเสริมแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- การคุมครองมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม 

- การใหทุนการศึกษา 

- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- สงเสริมดานสุขภาพ
อนามัย  

- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

- จัดหานํ้าด่ืม 

- ฯลฯ 

   

3)  สุขภาพอนามัยของคนงาน
และชุมชนโดยรอบ 

แผนการ จั ดกา ร สุ ขภาพ

อนา มัยของคนงานและ

ชุมชนโดยรอบ 

 

   



ผ3-8 คูมือ CDM เหมืองแร 
 

ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

3. หมวดดัชนีดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี 

1) การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี    

2) แผนการดําเนินงานเม่ือส้ินสุด
โครงการ หรือส้ินสุดระยะเวลา 
Crediting Period ที่โครงการ
เลือกไว  

แผนการ ดํา เนิ นงาน เมื่ อ

ส้ินสุดโครงการ หรือ ส้ินสุด

ร ะ ย ะ เ ว ล า  Crediting 

Period  ที่โครงการเลือกไว 

   

3) การฝกอบรมบุคลากร จํานวนลูกจางที่มีทักษะการ

ทํางานดี 

   

4. หมวดดัชนีดานเศรษฐกิจ  

1)  รายไดทีเ่พ่ิมขึ้นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ค า เฉ ล่ียจากผลรวมของ

คะแนนใน 1.1-1.2 

   

1.1) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของคนงาน 
หมายเหตุ  :  รายไดของคนงาน 

หม าย ถึ ง  ค า จ า ง  ค า แ ร ง  ค า

ลวงเวลา ซึ่งเปนคาตอบแทนท่ีเปน

ตัวเงิน 

รายไดของคนงานตอป    

1.2) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของผูมีสวน
ไดสวนเสียอ่ืน เชน เกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบ 

หมายเหตุ ผูพัฒนาโครงการจะตอง

ระบุวาใครคือผูมีสวนได สวนเสีย 

ในการขายวัตถุดิบใหกับโครงการ 

รายไดของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

   

2) พลังงาน  คาเฉล่ียจากผลรวมของ

คะแนนใน  2.1-2.2 

   

2.1) การใชพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทน    
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ดัชนีวัด เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
เหตุผล
สนับสนุน 

ที่มาของ
ขอมูล 

และแหลง
สืบคน 

น้ํามันเช้ือเพลิง/พลังงาน

หมุนเวียนในประเทศ  

(ton of oil equivalent) 

2.2) ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน  

รอยละของประสิทธิภาพการ

ใช 

พลังงาน 

   

3) การเพ่ิมการใชวัตถุดิบ 
 ภายในประเทศ (local content) 

สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ 
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1. หลกัการและเหตุผล 
 ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหารวมกันระหวาง

ประเทศตาง ๆ โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษยในการปลอย

กาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ ปญหานี้ไดรับความสนใจและหวั่นวิตกวา

อาจจะเกิดผลกระทบรุนแรง ทําใหเปนหนาที่เรงดวนของประชาคมโลกในการ

ร วมกันแกปญหา  แนวทางหนึ่ ง คือ  การให สัตยา บันตออนุ สัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) โดยอนุสัญญา

ฯ ฉบับนี้ไดกลาวถึงขอผูกพันของกลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I) ซึ่ง

เปนประเทศที่พัฒนาแลว และมีพันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

โดยไดเพิ่มความเขมขนของพันธกรณีผานพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

ซึ่งกําหนดใหมีขอผูกพันทางกฎหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาฯ 

โดยมีกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ Clean Development Mechanism: 

CDM เปนกลไกเดียวภายใตพิธีสารเกียวโตที่ใหประเทศพัฒนาแลว สามารถ

ดําเนินการรวมกับประเทศกําลังพัฒนานอกภาคผนวก 1 (Non Annex I)  

เพื่อใหเกิดการลงทุนของประเทศพัฒนาแลวในประเทศกําลังพัฒนา ในการ

ดําเนินกิจกรรมที่มีสวนรวมในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับประเทศที่

พัฒนาแลว สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดโดยมีตนทุนในการลดท่ี

ตํ่าลง และสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมใหการแกไขปญหา

ภาวะโลกรอน ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่อยูในขายที่ไดรับความสนใจ

จากประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศเพื่อรวมดําเนินโครงการ CDM 

เนื่องจากไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมีหลักเกณฑตาง ๆ ที่

หลักเกณฑการพัฒนาที่ยัง่ยืนสาํหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
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เกี่ยวของสําหรับการดําเนินงานโครงการ CDM เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและสวนรวม 

 หลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดในประเทศไทยประกอบดวยมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ดานคือ  ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการ

ถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ ซึ่งหลักเกณฑที่กําหนดข้ึนนี้ใชสําหรับ

การพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ไดแก 

 - โครงการดานการผลิตการใชพลังงาน  เชน การผลิตพลังงาน

หมุนเวียน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 - โครงการดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การแปลงขยะ

และน้ําเสียเปนพลังงาน 

 - โครงการดานคมนาคมขนสงเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง 

 - โครงการดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการอุตสาหกรรม 

2. หลักเกณฑการประเมินโครงการ แบงออกเปน 3 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 - ใชประเมินโครงการใหมที่ยื่นขอความเห็นชอบเปน

โครงการ CDM โดยพิจารณาจากเอกสารโครงการท่ี

ผูพัฒนาโครงการเสนอ (Project Design Document 

PDD) 

กรณีที่ 2 - ใชประเมินโครงการที่ไดเร่ิมดําเนินการแลว และย่ืนขอ

ความเห็นชอบเปนโครงการ CDM 

กรณีที่ 3 - ใชประเมินเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการ 

CDM ที่ไดรับความเห็นชอบแลว (หลักเกณฑกรณีที่ 3 นี้ 

อาจมีการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคตไดตาม

ความเหมาะสม) 
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3. การใหคะแนน 
 ในการพิจารณากําหนดดัชนีวัดและการใหคะแนนแตละดัชนีภายใต

หลักเกณฑที่กําหนด ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑของประเทศ

ตางๆ รวมทั้ง Gold Standard ที่พัฒนาโดยองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 

(WWF) ซึ่งไดรับการยอมรับอยางแพรหลายวาเปนหลักเกณฑการพิจารณาที่มี

ความเหมาะสม และมีบางประเทศไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชในการ

พิจารณาโครงการ CDM แลว หลักเกณฑดังกลาวเปนการเปรียบเทียบ

โครงการกับกรณีฐานหรือกรณีไมมีโครงการ ดังนั้น สําหรับประเทศไทยเพื่อให

การพิจารณาประเมินแตละดัชนีภายใตหลักเกณฑที่กําหนดมีประสิทธิภาพใน

ระดับสากล และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จึงควรมีการใหคะแนน ดังนี้ 

 คะแนนท่ีมากกวา 0 หมายถึง กิจกรรมของโครงการในสวนที่

เกี่ยวของกับดัชนีนี้ สามารถทําไดดีกวาเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่ง

บงชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการ

กลไกลการพัฒนาที่สะอาด 

 คะแนนท่ีเทากับ 0 หมายถึง  กิจกรรมของโครงการในสวนที่

เกี่ยวของกับดัชนีนี้ ทําไดเทียบเทากับเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่งไม

กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

หลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 คะแนนท่ีนอยกวา 0 หมายถึง กิจกรรมของโครงการในสวนที่

เกี่ยวของกับดัชนีนี้ ทําไดตํ่ากวาเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่งบงชี้วา

กอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑการ

พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 “ไมเกี่ยวของ” หมายถึง กิจกรรมของโครงการ ไมมีการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับดัชนีนี้ 
 โครงการที่ผานหลักเกณฑจะตองได “ผลคะแนนรวมทั้งหมดเปน

บวก” และ “คะแนนรวมของแตละหมวดดัชนีจะตองเปนบวก” ดวย ซึ่ง
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หมายความวา โครงการนั้นมีการบงชี้ที่ดีวากอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพื้นที่ 
 
4. หลักเกณฑการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับพิจารณาโครงการกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด โดยสรุปประกอบดวย 
 4.1 หมวดดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1.1 ดัชนีดานสิ่งแวดลอม 
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียว

โตของโครงการ 

2) ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษทางอากาศตามประกาศ
มาตรฐานมลพิษทางอากาศ 

3)  มลพิษทางเสียง 

4) การจัดการมลพิษทางกล่ิน 

5) ปริมาณความสกปรกในนํ้าทิ้ง 
6) การจัดการของเสียของโครงการ 
7) มลพิษดิน 

8) การปนเปอนของน้ําใตดิน 

9) การลดปริมาณของเสียอันตราย 
  4.1.2 ดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติ 

10) ความตองการใชน้ํา และประสิทธิภาพการใชน้ําของ

โครงการ 

11) การพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝง/ชายตล่ิง

ของแมน้ํา 

12)  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใตโครงการ 
13)  ความหลากหลายของ ระบบนิ เ วศ  ( ecosystem 

diversity) 
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14) ความหลากหลายของชนิดพันธุ (species diversity 

15) การใช/นําเขาชนิดพันธุที่มีการตัดแตงพันธุกรรม (GMO) 

และ/หรือสัตวตางถิ่น (alien species) ในบริเวณพื้นที่

โครงการ 
 4.2 หมวดดัชนีดานสังคม 
  1) การมีสวนรวมของประชาชน 

  2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนโดยรอบ 
 4.3 หมวดดัชนีด านการพัฒนาและ /หรือการถ ายทอด
เทคโนโลยี 
  1) การพัฒนาเทคโนโลยี 

  2) แผนการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดระยะเวลา  Crediting 

Period ที่โครงการเลือกไว 

  3) การฝกอบรมบุคลากร 
 4.4 หมวดดัชนีดานเศรษฐกิจ 
  1) รายไดที่เพิ่มข้ึนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   1.1) รายไดที่เพิ่มข้ึนของคนงาน 

   1.2) รายไดที่เพิ่มข้ึนของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 

  2) พลังงาน 

   2.1) การใชพลังงานทดแทน 

   2.2) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

  3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 
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ภาคผนวก (4) 
 
 
                               
 
 

 

โครงการ……………..… เกิดจาก………....... ในจังหวัด… [ อธิบายเพิ่มเติม

เ ก่ียวกับลักษณะของโครงการ  เชน   มีกําลังการผลิตขนาด  ……….. เมกกะวัตต 

โดยไฟฟาที่ไดจะถูกนํามาใชในการ…] เพื่อ…………… [เชน เปนการชวยประเทศลดการ

น้ําเขาเช้ือเพลิงพาณิชย เปนตน] 

โครงการนี้ จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการ…….. ได 

ประมาณ ……. ตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent) ตอป 

 

ขอมูลทางดานเทคนิค 

ลักษณะและผลผลิตของโครงการ  

 

อายุโครงการ (ป) …….. ป 

วัตถุดิบที่ใช  

 

ปริมาณท่ีใชตอป …………….. ตัน  

แหลงที่มาของวัตถุดิบ  

 

Methodology ที่ใช   

 

วันที่ Methodology Panel ภายใต Executive 

Board อนุมัติ 

 

 

โครงการ..................................................................................................... 

             ต้ังอยูที่.................................จังหวัด................................................ 

แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/__ 

                           แบบสรุปรายละเอียดโครงการ 
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ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอป (CO2e/ 

year) 

……ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา ตอป 

ส่ิงที่เหลือจากกระบวนการผลิตและวิธีการจัดการ 

(กาซและของแข็ง) 

 

 

เทคโนโลยีที่ ใช  (จุด เดนของเทคโนโลยี  หรือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเม่ือเทียบกับการ

ดําเนินธุรกิจตามปกติ) 

 

 

 

แหลงที่มาของเทคโนโลยี ประเทศ…………. 

สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมและการ รับฟ งความคิดเห็นจาก

ประชาชน 

 

 

 

การลงทุนทั้งหมดของโครงการ ประมาณ ………….. ลานบาท 

งบประมาณในการลงทุน (ตอ 1 MW) ประมาณ ……….ลานบาทตอ 

MW 

Certified Emission Reduction: CER (Carbon Credit) 
IRR without CDM … … % 
IRR with CDM (ขาย CER) ……..% 

ราคาของ CER ที่ขายได (พรอม

เงื่อนไข) 

..........เหรียญสหรัฐ ตอตันคารบอนไดออกไซด  

ประเทศที่รับซื้อ CER  

ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได  

ประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืน 
1. ดานเศรษฐกิจ 
1.1 ระดับประเทศ 

  

  

1.2 ระดับทองถ่ิน 

การสรางงาน(คนตอป) ชวงกอสราง ……..คน ชวง Operation ……. คน 

รายไดเฉล่ียจากการจางงานตอป เฉล่ีย  … บาท/คน/เดือน รวม ……..ลานบาทตอป 
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2. ดานสังคม 
2.1 ระดับประเทศ 

  

  

2.2 ระดับทองถ่ิน 

  

  

3. ส่ิงแวดลอม 
3.1 ระดับประเทศ 

คุณภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมของ

ประเทศ 

 

การถายทอดเทคโนโลยี  

3.2 ระดับทองถ่ิน 

คุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน  
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ภาคผนวก (5) 

 

 

1. ERM (Siam) Co.,Ltd. 
55 Wave Place Building-17th Floor Wireless Road Lumpini Pathumwan 

Bangkok 10330 Thailand 

Contact Person : คุณอมรวรรณ เรศานนท (amornwan.resanond@erm.com ), 

คุณวิเชษฐ โพธิวิสุทธิ์วาที(wichet.phothiwisutwathee@erm.com )  

Tel : 02 655 1390 ext 144 

Fax : 02 655 1399  
2. บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด 

อาคารฟอร่ัมทาวเวอร ชั้นที่ 28 เลขท่ี 184/177 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 

Contact Person : คุณอาณัติ ประภาสวัสด์ิ กรรมการผูจัดการ 

(anat_p@aep.co.th ), คุณวิวัฒน โฆษิตสกุล (vivat_k@aep.co.th ),  

Tel : 02 645 3347-8 

Fax : 02 645 3349 
3. ENVIMA (Thailand) Co.,Ltd. 

1023 TPS Building Fl.4th Pattanakarn Rd., Suan Laung Bangkok 10250 

Contact Person : Magnus A. Staudte 

Tel : 02 717 8114 Mobile : 01 920 9708 

Fax : 02 717 8115 

Website : http://www.envima.com, http://www.ggre-sea.com   
4. IBAT Asia Co.,Ltd.  

88 Pichai Rd., Dusit, Bangkok 10300, Thailand  

Contact Person : Mr.Axel Haase (ibatasia@loxinfo.co.th ) 

Tel/Fax : 02 669 4621 Mobile : 09 792 8588  

 หนวยงานท่ีปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Document Consultant)   
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5. บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากดั (FULL ADVANTAGE CO., LTD.) 

หอง INC1-201 อาคารนวัตกรรม 1 เลขท่ี 131 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ถนน พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120? 

Contact Person : Mr. Alan Dale Gonsales, Mr. Vazzan Tirangkura - วสันต ติ

รางกูร 

Tel : 02 564 7921-23 

Fax : 02 564 7924 
Website : http://www.full-advantage.com  

6. BRIGHT MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. 
No.1 Fortune Town Building 15th Floor Ratchadaphisek Rd. Dindaeng 

Bangkok 10400 Thailand 

Contact Person : Mr.Rattanachai Ratsamewesarat (Rattanachair@bright-

ce.com), Mr.Pierre Cazelles 

Tel : 02 642 1270 

Fax : 02 642 1242 
7. AIR SAVE CO.,LTD.  

2034/70-71 Itathai tower 15th floor (15-03/1) New Petchaburi Rd. Bangkapi 

Huaykwang Bangkok 10320 

Contact Person : คุณมีนา พิทยโสภณกิจ (airsave@airsave.co.th ) 

Tel : 02 723 4455  

Fax : 02 723 4452  

8. บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรช่ัน จํากัด (ASDECON Corporation Co., Ltd.) 

2782-2790 Soi 130, Ladprao Road, Bangkok 10240 

คุณชลิดา ประดิษฐกุล (chalida_p@asdecon.com ), คุณนริศรา จิตโสภา 

(naris_ch@yahoo.com ) 

Tel : 02 731 1592 

Fax : 02 731 0490 
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9. Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. 
Clean Energy Finance Committee 

26/F Marunouchi Building, 2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  

(Thai Representative) 50/26 ถนนราชปรารภ, แขวงถนนพญาไท, เขตราชเทวี, 

กรุงเทพฯ 10400 

Contact Person : คุณ สินีนุช จงจรูญเกียรติ (sineenuch.j@gmail.com ) Mobile 

: 080-064-8585 

Tel/Fax : 02 6400 106 
10. TEAM Consulting Engineering and Management Co.,Ltd. 

151 TEAM Buildg., Nuan Chan Rd., Bueng Kum, Bangkok 10230 

Contact Person : Dr. Sirinimit Wungsoontorn (sirinw@team.co.th ) 

Tel : 02 509 9000 

Fax : 02 509 9047  
Website : http://www.team.co.th/ 

11. Danish Energy Management A/S  
Danish CDM Programme - Thailand 
Ploenchit Center / Elite Office Suite 9, Sukhumvit Soi 2, Klongteoy, Bangkok 

10110 

Contact person : Mr. Karsten Holm (kah@dem.dk ) Mobile ph.: 08 1734 

5490 Mr. Komkrit Chuawittayawuth ( tae@dem.dk ) Mobile ph. 08 4752 

3432  

Tel : 02 305 6606  

Fax : 02 305 6607  
Website : 
http://www.danishmanagement.dk/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=155&Itemid=53  

12. MGM International 
26th Floor, The Trendy Building, 10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit 

Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok, 10110 

Contact Person : Mr. Amornsakdi Ketcharoon 



ผ5-4 คูมือ CDM เหมืองแร 
 

(amornsakdi@brookergroup.com ), Mr. Pataitat Indradat 

(pataitat@brookergroup.com ) 

Tel : 02-168-7100 Ext.1110 

Fax : 02 168 7111 
Website : www.mgminter.com 

13. Emergent Ventures International Pte Ltd. : Thailand Office 

Sustainable Solutions for the Environment 

Q House Lumpini,1 South Sathon Rd., Level 27, Tungmahamek, Sathorn, 

Bangkok, 10120 Thailand 

Contact Person : Mr. Thanakrit  Kasemsuk (thanakrit@emergent-

ventures.com ) Mobile Phone: +66 804 497694 

Tel : +66(0)2 610 3648 

FAX : +66(0)2 610 3601 
Website : www.emergent-ventures.com  

14. บริษัท ไบโออะกริโคออป เอส.ซี.อาร.แอล จํากัด (Bioagricoop s.c.r.l) 

1029/11 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

Contact Person : คุณชนะพล นอยเคียง (ohm@bioagricoop.it ), Riccardo 

Cozzo (riccardo.cozzo@bioagricoop.it ), Giovanni Galantigiovanni 

(galant@bioagricoop.it ) 

TEl : 02 619-5353 

FAX : 02 619-5353 
15. บริษัท เอเซียเน็ท เซอวิสเซส จํากัด 

ชั้นที่ 15 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กทม 

10330 

Contact Person : Mr. Philip Britton, คุณสมรศรี มานิกพันธุ, คุณกุมารี อรามศรี, 

คุณสรรพพล ชอยสุจริต 

TEL : 02 654-0404  
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FAX : 02 654- 0399  
Website : www.airbservices.com 

16. เซาทโพล คารบอน แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด (South Pole Carbon Asset 

Management Ltd.) 

2/22 อาคารไอยรา ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 

Contact Person : นางสาวพัทธหทัย ตันสุวรรณนนท 

(p.tonsuwonnont@southpolecarbon.com ) , นายพัฒนา สุระวัฒนาพงศ 

(p.surawatanapongs@southpolecarbon.com ) 

TEL : 0 2678 8977,9 

FAX : 0 2678 8978 
17. Mizuho Corporate Bank, Ltd. 

ชั้น 18 ทิสโกทาวเวอร 48 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Contact Person : คุณวีณา มณีโรจนฉาย (Weena.Maneeroagchai@mizuho-

cb.com ), Mr. Toshiya Wakaume (toshiya.wakaume@mizuho-cb.com ) 

TEL : 02 638-0200-5 # 2539   
18. RETECH ENERGY CO., LTD. 

2/22 ไอยราทาวเวอร ชั้น 6 ถนนจันทน ซอย 2 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 

TEL : 02 678 8921-2 

FAX : 02 678 8920 
Website : www.retech-energy.com 

19. CARBON PARTNERS ASIATICA CO., LTD. 
Thailand Office : 919/513C ชั้น 44 อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซนเตอร, ถนนสีลม, เขต

บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 

Contact Person : คุณ ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย(prasit.vaiyavatjamai@cp-

asiatica.com ), คุณ ชุมพล ศรีประภากร (chumpol.sripraparkorn@cp-

asiatica.com ) 

Tel : 02 630 0170-71 
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Fax : 02 630 0170 
Website : www.cp-asiatica.com 

20. ASIA CARBON EMISSION MANAGEMENT (THAILAND) Ltd. 
หอง M2 & M3 พันทิพย คอรท 68 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

Contact Person : คุณณัฐพล วสะสมิทธ (nattapon@asiacarbon.com ) 

Tel : (66)2285-6532 / (66)2285-6533 

FAX : (66)2679-9779 

Mobile : 081-721-6776, 086-035-6969 
Website : www.asiacarbon.com 

21. Cleanergy Invesment Service (Beijing) Co., Ltd. 
CDM & VER Specialized Consultant 

North of FL11, Capital Times Square, 88 Xichang'an Jie, Beijing, P.R. 

Chaina, 100031 

TEL : +86(10)83914567-6251 

FAX : -86(10)83914555 
Website :www.ciscdm.com 

22. GreenStream Network GmbH 
Full cycle carbon service for CDM, JI, VER project  

Grosser Burstah 31, 20457 Hamburg, Germany  

Contact Person : คุณรชฎ(กบ) อินทรเทศ / Rachot Indradesa(Kobbie) 

(rachot.indradesa@greenstream.net )  

Tel : +49 40 809 063 210 

Fax : +49 40 809 063 199  
Website : www.greenstream.net 

23.  บริษัท อีเอ็มกรุป จํากัด (EM Group Co., Ltd.) 

24/2 อาคารเกษมสันต 1 ซอยเกษมสันต 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

24/2 Kasemsan 1 Building, Soi Kasemsan 1, Rama I Road, Wangmai, 

Patumwan, Bangkok 10330 
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Contact person : ไพศาล จิรานันตรัตน (paisan@em-group.co.th ) ไชยวัฒน ผล

ลาภ (chaiwat@em-group.co.th )เกียรติศักด์ิ กอบกาญจนากร(kiattisak@em-

group.co.th ) 

Tel : 02 612 3299 , 02 612 3344   

Fax : 02 612 4533   
Web site :www.em-group.co.th 

24. Natsource Japan Co., Ltd. 
Nibancho Sankyo Bldg. 4F, 6-3 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084, 

Japan 

Contact Person : Yoshinori Kozu (kosu@natsourcejapan.com ) 

TEL : +81-3-5275-1712 

FAX : +81-3-5275-1738 
Website : www.natsourcejapan.com 

25. บริษัท ฟอกซซีส จํากัด (Foxsys Co.,Ltd.) 
125/1 หมู 4 ถ.รมเกลา แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

125/1 Moo 4, Romklao Road, Klongsampravaj, Lardkrabang, Bangkok 

10520, Thailand  

Contact Person : Mr.Chitpong Amornkul (chitpong.a@deltacontrols.th.com )  

Tel : 02 915 0760-4 #48  

Fax : 02 915 0815 

26. บริษัท กรีนเนอร คอนซัลแทนท จํากัด (Greener Consultant) 
เลขท่ี 19/1-2 อาคารวังเด็ก3 ชั้นที่ 7 หองเลขท่ี 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

19/1-2 WANG DEK3 Building, 7th floor, unit 7D, Wipawadee Rangsit Rd., 

Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900 

Contact Person : คุณคมกฤช ย้ิมเจริญ (komkijy@greenerconsultant.com ), 

คุณสรศักด์ิ ธรรมาพิทักษพร (sorasakt@greenerconsultant.com ) 

Tel : 02-272-2727 
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Fax : 02-272-2728 
website : www.greenerconsultant.com 

27. บริษัท เพียว เนเจอรรอล พาวเวอร จํากัด (Pure Natural Power Co.,Ltd.) 

110/6 หมู 5, ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

110/6 Moo 5, Tambon Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai, 50200 Thailand 

Contact Person : Mr.Werner Kossmann  (wk@pure-naturalpower.com ) 

Tel :  053 810816       Mobile : 081 8857224 

Fax : 053 810239 
Website : www.pure-naturalpower.co.th  
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ภาคผนวก (6) 
 

 
 
A. ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 
ชื่อโครงการ:____________________________ 

วันที่สงมอบเอกสาร:_____________ 

 

วัตถุประสงคของโครงการ  ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

รายละเอียดและกิจกรรมของ
โครงการ   

ความยาวประมาณ คร่ึงหนา 

เทคโนโลยีที่จะใช ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด  

ผูพัฒนาโครงการ 

ชื่อผูพัฒนาโครงการ  

ประเภทขององคกร a. รัฐบาล 

b. หนวยงานภาครัฐ 

c. เทศบาล 

d. บริษัทเอกชน 

e. องคกรอิสระ (NGO) 

บทบาทอื่นๆของผูพัฒนาโครงการ a. ผูสนับสนุนการเงิน 

b. เจาหนาที่ภาครัฐที่ดูแลดาน CDM 

c. ส่ือกลาง 
d. ที่ปรึกษาดานเทคนิค 

ประสบการณการทํางานอื่นๆที่

สัมพันธกับโครงการน้ี 

ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ที่อยูทางไปรษณีย  

บุคคลที่ติดตอได ชื่อผูจัดการพัฒนาโครงการ 

หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร  

 Project Idea Note (PIN) 
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E-mail และ web address, (ถามี)  

 

ผูสนับสนุนทางการเงนิของโครงการ 

(โปรดระบุและใหขอมูลของผูสนับสนุนทางการเงินทุกรายของโครงการ) 

ชื่อของผูสนับสนุนทางการเงิน  

ประเภทขององคกร a.  รัฐบาล 

b.   หนวยงานภาครัฐ 

c. เทศบาล 

d. บริษัทเอกชน 

e. องคกรอิสระ (NGO) 

ที่อยูทางไปรษณีย (และท่ีอยู เว็ป

ไซต ถามี) 

 

กิจกรรมหลัก ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ภาพรวมดานการเงินของบริษัท เชน ทรัพยสิน รายได ผลกําไร และอื่นๆ ดวยความ

ยาวไมเกิน 5 บรรทัด 

ตารางเวลาการดําเนนิโครงการ  

วันที่เร่ิมโครงการ (อยางเร็วสุด) เดือนและปที่คาดวาจะไดดําเนินโครงการ 

ชวงระยะเวลานับจากหลังตรวจรับ 

PIN ถึง การดําเนินโครงการไดจริง  

การเตรียมความพรอมทางการเงินเสร็จส้ินภายใน: 

เดือน/ ป 

เอกสารราชการคาดวาจะเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 

การเจรจาตกลงคาดวาเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 

การกอสรางคาดวาเสร็จส้ินภายใน: เดือน/ ป 

ปแรกที่คาดหวังจะได คารบอน

เครดิต 

ป 

ระยะเวลาของโครงการ จํานวนป 

ระยะเวลาการคิดเครดิต 7 ป ตออายุไดสองคร้ัง หรือ 10 ป 

สถานะปจจุบันของโครงการ ชวงระบุและคัดเลือกโครงการ/ เสร็จส้ินการศึกษาดาน

โอกาส / เสร็จส้ินการศึกษาความเปนไปไดของ
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โครงการในเบื้องตน / เสร็จส้ินการศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการ / ชวงการเจรจา / ชวงการทําสัญญา/ 

อื่นๆ 

(โปรดระบุและแนบเอกสารประกอบ เชน ผล

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ, ถามี ) 

 

 
B. ลักษณะของโครงการ 
 

ขนาดของ
โครงการ 
 

�  ขนาดใหญ �  ขนาดเล็ก และมีวิธีที่ใชในการคํานวณท่ีรับรอง 

โดย EB* แลว 

 

�  ขนาดเล็ก และยังไมมีวิธีที่ใชในการคํานวณท่ี

รับรอง โดย EB* 
 
�  ขนาดเล็กที่รวมหลายๆโครงการที่ใชเทคโนโลยี

ประเภทเดียวกันเขาดวยกัน (Bundling Project) 

 

ประเภทของโครงการ  (กรุณาเลือกประเภทและระบุรายละเอียด)  

a. การจัดหาพลังงาน  เชน พลังงานหมุนเวียน / ระบบผลิตพลังงานรวม  

b. การตองการพลังงาน เชน การเปล่ียนมาใชอุปกรณประหยัดไฟในครัวเรือน 

/ การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานจากอุปกรณ

ที่มีอยูแลว 

 

c. การขนสง เชน การใชเคร่ืองยนตที่มีประสิทธภาพสูงขึ้น / การ

เปล่ียนชนิดเชื้อเพลิงยานพาหนะท่ีใช  

d. การจัดการขยะ เชน การกักเก็บกาซมีเทนจากการหมักขยะ  

e. การเปล่ียนแปลงของการใช เชน การปลูกปา/ การจัดการปา/ การปองกันการ
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ที่ดินและพื้นที่ปา  เส่ือมโทรมของดิน  

 

ที่ตั้งของโครงการ 

ภูมิภาค เอเซียตะวันออกและเอเซียแปซิฟค / เอเซียใต / เอเซีย

กลาง / ตะวันออกกลาง  / อัฟริกาเหนือ / อัฟริการใต / 

อเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบี้ยน / อเมริกาใต / 

ยุโรป  (โปรดระบุ) 

ประเทศ  

 เมือง  

รายละเอียดที่ต้ังโครงการโดยยอ ความยาวประมาณ 3-5 บรรทัด 

* EB = คณะกรรมการบริหาร  
 
 
C. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG) 
 

ประเภทของกาซเรือน
กระจกที่โครงการจะลดได CO2  [    ] N2O     [    ] 

PFCs   

 [    ] 

CH4  [    ] HFCs   [    ] 

 

SF6  [    ] 

 

การลดการ
ปลอยกาซ
เรือนกระจกที่
คาดประมาณ 
 
       
                   
< กรณีฐาน > 
 

แหลงที่ปลอยกาซเรือนกระจก (ตัวอยางเชน บอหมักขยะ บอบําบัดน้ํา

เสียและของเสียจากมูลสัตว เปนตน) 

 

 

 
ขอมูลหรือวิธีการตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจก, ถามี 

 

 



คูมือ CDM เหมืองแร ผ6-5 
 

<กรณีที่มี
โครงการ 
CDM> 

คาเฉล่ียการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดได ตอป  (ตัน CO2 

เทียบเทา /ป) 

ผลรวมการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดไดทั้งหมดจนถึง วันที่ 31 

ธ.ค.2555 (ตัน CO2 เทียบเทา /ป) 

ผลรวมการปลอยกาซเรือนกระจกที่

โครงการลดไดในชวงการคิดเครดิต(ตัน 

CO2 เทียบเทา /ป) 

 

7 ป 

 

 

 

 

10 ป 
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คูมือ CDM เหมืองแร  
 

 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบงาน
โครงการกําหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด 

1. คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรกึษา 
1)  นางดวงตา โลเจริญรัตน นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

2)  นางสาวศุภวรรณ  นิอิสมัย นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

3)  นายอนุวัต นพชํานาญ นายชางเหมืองแรชํานาญงาน 

4)  นายทินวัฒน    แกวสวี  นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

5)  นางสุวรรณ    หัสวายุกุล เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบงาน 
1)  นายธวัช ผลความดี ผูอํานวยการสํานักบริหารส่ิงแวดลอม 

2)  นายชัยวิทย   อุณหศิริกุล วิศวกรเหมืองแรชํานาญการพิเศษ 

3)  นายดุสิต จันทรกานต นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

4)  นางสาววรรณพร  ความสุข นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

 
 คณะผูศึกษาวิจัย (ที่ปรึกษาโครงการ) 

1)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร  บุญตัน ผูเช่ียวชาญดานธรณีวิศวกรรม 

  และส่ิงแวดลอมเหมืองแร 

2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เศรษฐ  สัมภัตตะกุล ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมพลังงาน 

3)  นายศุภกานต  ธิเตจะ  นักธรณีวิทยา / ผูชวยวิจัย 

4)  นายศิรธันย  อรรถนันทพัฒน  วิศวกรเหมืองแร / ผูชวยวิจัย 

5)  นางสาวพัชราพร  พงษพัฒน  วิศวกรเคร่ืองกล / ผูชวยวิจัย 
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