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คํานํา
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เปนกลไกที่
พัฒนาขึ้นภายใตพิธีสารเกียวโตเพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดกาซ
เรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกําลัง
พัฒ นา แนวความคิ ดของกลไกการพัฒ นาที่ส ะอาด คือ โครงการที่ เกิดขึ้น ในประเทศกํา ลั ง
พัฒ นา และสามารถลดการปล อ ยกาซเรือนกระจกได เปน การชวยลดภาวะโลกรอ นที่ เป น
ปญหาของมวลมนุษยชาติที่ทุกฝายตองชวยกันแกไข ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนความรวมมือใน
ระดับนานาชาติ ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแบบของ
การสนับสนุนทางการเงินหรือที่รูจักกันในนามของคารบอนเครดิต เพื่อใหการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมมีความเปนไปไดทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีสวนในการกอใหเกิดภาวะ
กาซเรือนกระจก และถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่อยูในขายที่สามารถดําเนินโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโตได การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสู
โครงการ CDM เปนทางหนึ่งของการพัฒนาที่รับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้การดําเนิน
โครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษาสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือน
กระจกและใหผลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต ซึ่ง เปน เสมือนแรงจูงใจให
อุตสาหกรรมเหมืองแรหันมาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาวะแวดลอมที่โครงการ
ตั้งอยูมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เปนการดําเนินโครงการแบบยั่งยืนสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ
ดังนั้นเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรมีความเขาใจในกระบวนการของโครงการ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด และมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาดไดอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร จึงไดมอบหมายให คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการศึกษา
ความเปนไปไดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด และ
จัดทําคูมือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสําหรับภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขึ้น
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีความสนใจ
และมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เพื่อลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของตนตอไป
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
มกราคม 2553
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คํานํา
อภิธานศัพท
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ CDM
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ข-1
1-1
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ตลาดคารบอน
คุณสมบัติของโครงการ CDM
ประเภทของโครงการ CDM
ชวงเวลาการคิดเครดิตโครงการ
หลักการคํานวณปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ
โครงการ CDM และความเสี่ยง
การซื้อ ขาย คารบอนเครดิตผานกลไก CDM
ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ CDM
ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ขั้นตอนที่อยูในขอบเขตการดําเนินงานในประเทศไทย
ขั้นตอนการพัฒนาโครงการเหมืองแรสูโครงการ CDM
การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา
การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ
CDM
การเลือกตลาดคารบอน
การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ
การจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการเสนอเอกสารและการดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM
ขอเสนอแนะแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกจากการทําเหมืองแร
วิธีการแบบ AMS-I.D.
วิธีการแบบ AMS-II.D.
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

การดําเนินโครงการ CDM โดยการดําเนินงานในภาคปาไม
การดําเนินโครงการ CDM โดยการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวลในการ
ผลิตไฟฟา
การดําเนินโครงการ CDM โดยการควบคุมการระเบิดและการใชวัตถุระเบิด
การดําเนินโครงการ CDM โดยการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมจากการลุกไหม
ของถานหิน
การดําเนินโครงการ CDM โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงภายในเหมือง
บทสรุป

ภาคผนวก
ภาคผนวก (1) หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (LoI)
ภาคผนวก (2) แบบสอบถามเลขที่ 1-2550 แบบสอบถามสถานะโครงการ
ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ภาคผนวก (3) แบบสอบถามเลขที่ 2-2550 แบบการประเมินโครงการ CDM
ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับผูพัฒนาโครงการ
ภาคผนวก (4) แบบสอบถามเลขที่ 3-2550 แบบสรุปรายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก (5) หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD
ภาคผนวก (6) Project Idea Note
บรรณานุกรม
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4-2
4-5
4-7
4-8
4-9
5-1

ผ1-1
ผ2-1
ผ3-1
ผ4-1
ผ5-1
ผ6-1
อ-1

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1

ก า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ควบคุ ม ภายใต พิ ธี ส ารเกี ย วโตและค า
ศักยภาพในการทําใหโลกรอน
ตารางที่ 2
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ตารางที่ 3
คาใชจายโดยประมาณในการจัดทําโครงการ CDM
ตารางที่ 4(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิต
ถานหินลิกไนตในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 4(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขาในกระบวนการเจาะรูระเบิด
ตารางที่ 5(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิต
ถานหินลิกไนตในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 5(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขาในกระบวนการระเบิด
ตารางที่ 6(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิต
ถานหินลิกไนตในกระบวนการขุดขนดิน
ตารางที่ 6(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขาในกระบวนการขุดขนดิน
ตารางที่ 7(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิต
ถานหินลิกไนตในกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
ตารางที่ 7(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขาในกระบวนการขุดขน
ถานหินลิกไนต
ตารางที่ 8(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิต
ถานหินในกระบวนการบดและขนสงถานหินลิกไนต
ตารางที่ 8(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขาในกระบวนการบดและขนสง
ถานหินลิกไนต
ตารางที่ 9
ปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ปลดปล อ ยออกจากแต ล ะ
กระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต
ตารางที่ 10
ปริมาณและราคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ
ตารางที่ 11(ก) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนรายสัปดาห
ตารางที่ 11(ข) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนแบบสมัครใจ
ตารางที่ 12
รายละเอียดในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (PIN)

1-13
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3-13
3-17
3-18
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คูมือ CDM เหมืองแร ก-3

สารบัญรูป
รูปที่ 1 ก. ชวงเวลาการคิดเครดิต แบบตออายุได
ข. ชวงเวลาการคิดเครดิต แบบตายตัว
รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
รูปที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ของประเทศไทย
รูปที่ 4 ตัวอยางผังกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
รูปที่ 5 บัญชีปริมาณสารเขา-ออก แสดงผลการประเมินปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของเหมืองถานหินลิกไนต
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1-10
2-2
2-5
3-7
3-12

อภิธานศัพท
AAU

Assigned Amount Unit

CCX

Chicago Climate Exchange

CDM

Clean Development
Mechanism
Certified Emission Reductions เครดิตที่ไดจากการดําเนิน
โครงการ CDM
Chlorofluorocarbons
คลอโรฟลูออโรคารบอน
Methane
มีเทน
Carbon dioxide
คารบอนไดออกไซด
Carbon Dioxide Equivalent
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
Conference of the Parties
การประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Designated National
องคกรกํากับดูแลการดําเนินงาน
Authority
ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
Designated Operational
หนวยงานปฏิบัติการในการ
Entities
ตรวจสอบ

CERs
CFCs
CH4
CO2
CO2e
COP

DNA
DOE

EB

Executive Board

ERU

Emission Reduction Unit

ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกที่จัดสรรใหประเทศในกลุม
ภาคผนวกที่ I ในชวงพันธกรณี
ตลาดชิคาโกที่มีการซื้อขาย
คารบอนเครดิตแบบสมัครใจ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด

คณะกรรมการบริหารจัดการ
โครงการภายใตการพัฒนาที่
สะอาด
เครดิตที่ไดจากการดําเนิน

คูมือ CDM เหมืองแร ข-1

ET
GHGs
HFCs
JI

Emission Trading
Greenhouse Gases
Hydro fluorocarbon
Joint Implementation

N2O
OTC

Nitrous oxide
Over the Counter Market

PCFs
PDD
PIN

Per fluorocarbon
Project Design Document
Project Idea Note

SF6
UNFCCC

Sulphur hexafluoride
United Nations Framework
Convention on Climate
Change
Voluntary Carbon Market
Verified Emission Reductions

VCM
VERs

Annex I Countries
Baseline
Bundling

ข-2 คูมือ CDM เหมืองแร

โครงการรวมกันระหวางประเทศ
พัฒนาแลวกับประเทศกําลัง
พัฒนา
การซื้อขายกาซเรือนกระจก
กาซเรือนกระจก
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน
กลไกการดําเนินการรวมกัน
ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนา
ไนตรัสออกไซด
ตลาดที่มีการซื้อขายคารบอน
เครดิตแบบทวิภาคี
เปอรฟลูออโรคารบอน
เอกสารประกอบโครงการ
เอกสารประกอบแนวความคิด
โครงการ
ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลาดคารบอนแบบสมัครใจ
เครดิตที่ไดจากการดําเนิน
โครงการ CDMในตลาดแบบ
สมัครใจ
ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1
ของ UNFCCC
กรณีฐาน
การควบรวมโครงการ

Certification
Crediting period
Emission factor
Issuance
Methodology Panel

Monitoring
Project Design
Registration
Validation
Verification
Adaptation fund

การรับรองการลดกาซเรือนกระจก
ชวงเวลาในการคิดเครดิต
คาสัมประสิทธิ์การปลดปลอย
กาซเรือนกระจก
การออกคารบอนเครดิต
คณะทํางานในการพิจารณาวิธี
ประเมินปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก
ติดตามการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
ออกแบบโครงการ
ขึ้นทะเบียนโครงการ
การตรวจสอบเอกสารประกอบ
โครงการ
การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก
กองทุนการปรับตัว
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ข-4 คูมือ CDM เหมืองแร

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ CDM
1.1

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM)
จากการที่โลกกําลังประสบปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) จากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพิ่มขึ้นจนนําไปสูสภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse
Effect) จึงทําใหเกิดการพยายามรวมมือกันของชาติตางๆในโลกเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
จนกระทั่งไดบรรลุขอ ตกลงที่เรียกวา อนุสัญ ญาวา ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ในป พ.ศ.
2535 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือการเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวเปนผูนําในการลดการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกและให ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาดํ า เนิ น การตามความสามารถของตน ซึ่ ง
อนุสัญญาฯนี้ไมมีผลบังคับใชทางกฏหมายอยางแทจริง ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดมีการทํา
ขอตกลงเพิ่มเติมคือ 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
• กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading
หรือ ET)
กลไกนี้เกิดจากการที่ประเทศพัฒนาแลวไดรับการจัดสรรเปาหมายกาซ
เรือนกระจกที่ตนจะตองลดลงใหได ซึ่งมีปริมาณเปนหนวยที่เรียกวา Assigned Amount
Units หรือ AAUs ในกรณีที่บางประเทศสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกนอยหรือ
มากกวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะสามารถซื้อหรือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ
AAUs นี้ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I) ดวยกันเองได เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายการปลอยกาซที่ไดตั้งไวในตอนแรก (Cap and Trade)
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• กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI)
กลไกนี้กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถรวมกันดําเนินโครงการเพื่อ
ลดปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะเป น การลงทุ น โครงการที่ มี ผ ลให เ กิ ด การลด
ปริมาณกาซในประเทศกลุม Economic in Transition (EIT) ที่ใชตนทุนต่ํากวาการลงทุนใน
ลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม โดยจะมีการคิดคารบอนเครดิตตามปริมาณกาซที่
ลดลงไดใหแกผูดําเนินการเปนหนวยที่เรียกวา Emission Reduction Unit หรือ ERUs ซึ่งมีคา
เทากับ 1 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
• กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ
CDM)
กลไกนี้กํ า หนดใหป ระเทศพั ฒ นาแล ว สามารถดํา เนิ น โครงการร ว มกั บ
ประเทศในกลุมประเทศกํา ลัง พัฒนา โดยมีจุดประสงค เพื่อใหประเทศที่พัฒนาแลวบรรลุ
เปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหไดตามพันธกรณี ควบคูไปกับการถายทอด
เทคโนโลยี และชวยใหประเทศที่กําลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได กลาวคือ หาก
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกเกิ น กว า ข อ ตกลงในพิ ธี ส ารเกี ย วโต และไม
สามารถลดกาซเรือนกระจกของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธีชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาให
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยใชการลงทุนในโครงการที่มีผลใหเกิดการลดปริมาณการ
ปลอยกาซในประเทศที่กําลังพัฒนา ทั้งนี้จะมีการคิดคารบอนเครดิตจากหนวยปริมาณกาซที่
ลดได และไดรับการรับรองซึ่งอยูในรูปของ Certified Emission Reductions หรือ CERs ซึ่ง
ประเทศพัฒนาแลวสามารถซื้อ CERs ไปเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงของประเทศ
ตนเองได
จากกลไกทั้งสามดังกลาวจะเห็นไดวาเปนกลไกทางตลาดที่มีการซื้อ ขาย คารบอน
โดยที่เรียกกันวา “คารบอนเครดิต (Carbon credit)” ซึ่งหมายถึง ความแตกตางระหวาง
ปริ ม าณก า ซคาร บ อนไดออกไซด (หรื อ ก า ซเรื อ นกระจกอื่ น ที่ คิ ด เที ย บเท า ก า ซ
คารบอนไดออกไซดแลว) ที่มีสิทธิในการปลอยตามกฏหมาย กับปริมาณที่ปลอยจริง นั่นคือ
Carbon credit = Carbon allowance – Actual carbon emission หรือ หมายถึง ความ
แตกตางระหวางปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (หรือกาซเรือนกระจกอื่นที่คิดเทียบเทากาซ
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) เริ่มมาจากแนวคิดที่ใชกลไกตลาดเปนแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยสมาชิกในตลาดจะมีการกําหนดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมทั้ง
ก า ซเรื อ นกระจกอื่ น ๆ ที่ คิ ด เที ย บเท า คาร บ อนไดออกไซด และมี ก ารจั ด สรรโควต า หรื อ
ใบอนุ ญ าตการปลดปล อ ยไปยั ง สมาชิ ก ในตลาด สมาชิ ก รายใดที่ ป ลดปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดมากกวาที่ไดรับอนุญาตสามารถซื้อใบอนุญาติหรือโควตาการปลอยกาซ
จากสมาชิกรายอื่นๆ ที่ปลดปลอยไดนอยกวาโควตาที่ไดกําหนดไว โดยจํานวนคารบอนที่ขาย
จะตองไมเกินจํานวนที่ตนลดไดจึงทําใหเกิดเปน “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)
เปนตลาดที่เกิดขึ้นจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวโดยใชตนทุนที่ต่ําที่สุด โดยไดกําหนดกลไกทางตลาดไว 3 กลไก ดังที่ไดกลาวไวแลว
ขางตนคือ
- การซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET)
- การดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI)
- กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM
• ตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market : VCM)
ตลาดภาคสมัครใจเปนตลาดที่มีการซื้อขายปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่
ลดลงซึ่งเรียกวา Verified Emission Reductions (VERs) ซึ่งเกิดจากโครงการตามกลไก
CDM/JI แตไมไดขอใบรับรองจากหนวยงานกลางของประเทศที่เปนเจาของโครงการ หรือ
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ไมไดลงทะเบียนกับคณะกรรมการกลางของ UNFCCC ดังนั้นจึงได VERs ที่มีราคาตนทุนที่
ต่ํากวา CERs
นอกจากนี้ในตลาดทางการบางตลาดไมนับรวมโครงการปาไมเปนโครงการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่สามารถนําไปซื้อขายคารบอนได ดังนั้นจึงมีผูนําโครงการปาไมเหลานี้
ไปขายในตลาดแบบสมัครใจได เนื่องจากผูเกี่ยวของหลายฝายเห็นวาชุมชนจะไดประโยชน
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
- เปนการเปดโอกาสใหโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
ระดับชุมชน ซึ่งมักเปนโครงการขนาดเล็ก (ขนาดการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก นอยกวา 15,000 tCO2-eq ตอป) ในขณะที่ตลาดคารบอนแบบ
ทางการหรือตามพันธกรณีมักมีแตผซู ื้อขายรายใหญ
- เปนแหลงรองรับคารบอนเครดิต จากโครงการ CDM ที่ไมผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร CDM ซึ่งอาจไมผานเงื่อนไขดาน Additionality หรือ
Leakage นอกจากนี้ ตลาดคารบอนฯภาคสมัครใจยังสามารถเปนแหลง
รองรับคารบอนเครดิตที่ไมผานการรับประกัน (Certified) แตยังอยูใน
ระหวางการรอพิสูจนตรวจสอบ (ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เนื่องจากการ
กอสรางหรือติดตั้งอุปกรณ และการตรวจสอบของคณะกรรมการ CDM)
- คารบอนเครดิตที่อยูในภาคสมัครใจเรียกวา Verified Emission Reduction
(VERs) โดยราคาของ VERs จะต่ํากวาราคาที่ขายไดตามกลไกของตลาด
ทางการ
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-

-

-

-

ตลาดคารบอนฯภาคสมัครใจเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตดานปาไมจาก
การปลูกปาและการฟนฟูปา โดยเฉพาะโครงการที่จัดทําในชุมชนทองถิ่น
ของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา เพราะเงื่อนไขของกลไก
การพัฒนาที่สะอาดดานปาไมมีความเขมงวดมาก
มีค วามยื ด หยุ น มากกวา มี ต น ทุ น ทางธุ ร กรรมน อ ยกว า ผู ซื้อ ผู ข าย และ
กิจกรรมมีหลากหลายประเภท และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสู
ชุมชนในชนบทไดจะชวยใหเกิดการชักจูงใจทุกฝายใหเขามามีบทบาทใน
การชวยลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตภาคสมัครใจมีหลากหลายวิธี
และครอบคลุมกาซเรือนกระจกหลายประเภท โครงการอาจมีความเสี่ยงเรื่อง
จํานวนคารบอนเครดิตที่แทจริง หรือ การนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
เหมาะสม การควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมที่ทําใหเกิดการลดลง
ของกาซเรือนกระจก ยังไมมีความชัดเจนหรือความเปนสากล ยังไมมีองคกร
กลางที่จะทําหนาที่เรื่องมาตรฐานกลางของโครงการลดกาซเรือนกระจกภาค
สมั ค รใจ จึง ส ง ผลใหร าคาคารบ อนเครดิต ขึ้ น อยู กั บ ความน า เชื่ อ ถือ ด า น
คุ ณ ภาพของคาร บ อนเครดิ ต เป น สํ า คั ญ ส ว นกรณี ต ลาดคาร บ อนแบบ
ทางการมีองคกรกํากับดูแลมาตรฐานดังกลาวผูซื้อมีความเชื่อมั่นมากกวาจึง
มีราคาสูงกวา
วิธีการซื้อขายแบบนี้อาจมีผลกระทบเชิงลบตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ ไม
สงเสริมหรือจูงใจใหผูกอมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะลดการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกของตนอย า งจริ ง จั ง ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมที่
Carbon-Intensive activities ใหเปน Low-Carbon ได เพราะสามารถซื้อ
คารบอนเครดิตจากภายนอกไดโดยการลงทุนที่ต่ํา

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) ซึ่งแตงตั้งโดย COP/MOP
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2. เป น การเข า ร ว มดํ า เนิ น โครงการด ว ยความสมั ค รใจ (Voluntary
Participation) โดยไดรับความเห็นชอบจากภาคีที่เกี่ยวของรวมถึงความเห็นชอบของประเทศ
ที่ตั้งโครงการ
3. ตองเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ตรวจวัดไดและเปน
ประโยชนระยะยาวที่จะบรรเทาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะตองเปนปริมาณที่
ลดไดเพิ่มเติม (Additionality) จากปริมาณการปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนิน
โครงการ CDM ที่ไดรับการรับรอง
4. การลดกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จะตองเปนการดําเนินโครงการเพิ่มเติม
จากการดําเนินธุรกิจปกติ (Business as Usual) ในดานตางๆ เชนดานการเงิน (Financial
additionality) การลงทุน (Investment additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology
additionality) และดานสิ่งแวดลอม (Environmental additionality)
5. จะตองเปนโครงการที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนประเทศภาคีที่ตั้งโครงการ
สําหรับในประเทศไทย โครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก จะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการที่เหมาะสมและมีประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ และสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืนซึ่ง
ประกอบดวยมิติการพัฒนาอยางยั่งยืน 4 ดานไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ด า นสั ง คม
ด า นการพั ฒ นาและ/หรื อ การถ า ยทอดเทคโนโลยี และด า นเศรษฐกิ จ
(www.tgo.or.th)
6. กระบวนการตางๆ ของโครงการจะตองมีความโปรงใส (Transparency)
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และตรวจสอบได (Accountability) โดยตองผานการตรวจสอบ
(Auditing) และการตรวจพิสูจน (Verification)
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1.4

ประเภทของโครงการ CDM
ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่ง UNFCCC ไดทําการพิจารณานั้น
สามารถจัดกรุป ไดเปนสามประเภทคือ
1. โครงการ CDM ทั่วไป
2. โครงการ CDM ดานปาไม
3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก
สําหรับโครงการ CDM ดานปาไมและโครงการ CDM ขนาดเล็กจะเปนประเภท
โครงการที่มีลักษณะพิเศษกวาโครงการทั่วไป 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. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง
11. การรั่วไหลของกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช Halocarbons
และ Sulphur Hexafluoride
12. การใชสารละลาย
13. การจัดการของเสีย
14. การปลูกปาและการฟนฟูปา
15. การเกษตร
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• โครงการ CDM ดานปาไม
สําหรับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมนั้น ปา หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดขั้นต่ํา
ตั้งแต 0.05-1.0 เฮกเตอร (500-10,000 ตารางเมตร) โดยมีตนไมปกคลุม (Crown cover)
มากกวารอยละ 10-30 โดยตนไมเหลานี้ มีศักยภาพที่จะเติบโตและมีความสูงไมนอยกวา 2-5
เมตร ( ตัวเลขขั้นต่ําของแตละประเทศจะแตกตางกัน โดยประเทศที่ตองการรวมโครงการ
CDM ดานปาไม จะตองกําหนดตัวเลขขั้นต่ําที่เหมาะสมกับประเทศของตนและสงใหกับ
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 จากพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนปาแตถูกแปลงสภาพให
ไปใชประโยชนอื่น ใหกลับกลายเปนปาอีกครั้ง โดยการปลูก หวาน
เมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดยในชวง
พันธกรณีแรก จะจํากัดอยูเฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไมเปน
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 เปนโครงการที่มีขอบเขตหรือลักษณะการดําเนินงานที่
มีขนาดเล็กกวาโครงการประเภทโครงการ CDM ทั่วไป โดยแบงออกเปน 4 ลักษณะกิจกรรม
(ขอมูลจาก CMP/2006010/Ad1,p8 para 28(b) ไดแก
- กิ จ กรรมโครงการพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด หรื อ
เทียบเทากับ 15 เมกะวัตต MW(e)
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-

-

-

กิจกรรมโครงการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ที่
สามารถลดการใชพลังงานไดไมเกิน 60 กิกะวัตต–ชั่วโมง (GWh) ตอ
ป
โครงการอื่นๆ ที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด
และกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
โครงการปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation)
ขนาดเล็ ก ที่ มี ก ารดู ด ซั บ ก า ซเรื อ นกระจกไม เ กิ น 16,000
ตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หากมีการดูดซับเกิน สวนที่เกินจะ
ไมถูกนับ โดยที่โ ครงการปลูกปาดัง กลาวนี้ จะตองดําเนินการโดย
ชุมชนที่มีรายไดต่ําและมีหนวยงานเปนเจาของโครงการหรือเจาภาพ

โครงการ CDM ขนาดเล็ก จะไดรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
- ใชเอกสารประกอบโครงการที่ปรับใหงายขึ้น
- วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกและวิธีการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่งายขึ้น
- สามารถควบรวมหลายโครงการเขาดวยกัน (Bunding)
- คาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนต่ํากวาโครงการทั่วไป
- ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนสั้นกวา
- สามารถใช ห น ว ยงานปฏิ บั ติ ก ารในการตรวจสอบ (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 ครั้ง 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 )
สําหรับการตออายุโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะตอง
มีการศึกษาเพิ่มเติมวากรณีฐานที่ใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกยัง
ใชไดหรือไม โดยมีประเด็นตางๆ ที่จะตองพิจารณา เชน โครงการจะยังคงสงผลใหปริมาณการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงหรือไม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับการกําหนดกรณีฐานอยางไร ซึ่งวิธีการในการ
คํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานของชวงเวลาในการคิดเครดิตระยะที่
2 และระยะที่ 3 ควรจะเปนวิธีเดียวกับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
ระยะแรก ซึ่งหนวยงานที่จะตองมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินเหลานี้ คือหนวยงาน
ปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOE)
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ชวงเวลาในการคิดเครดิตของโครงการประเภทปาไม จะแตกตางกับโครงการ CDM
ทั่วไป โดยจะเริ่มนับจากวันเริ่มตนกิจกรรมปลูกปาหรือฟนฟูปาภายใตกลไกการพัฒนาที่
สะอาด โดยผูดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตสําหรับโครงการ CDM
ดานปาไมจากสองทางเลือก คือ
• ชวงเวลาแบบตออายุได (Renewable Crediting Period) เปนเวลาสูงสุด
20 ป แตสามารถตออายุได 2 ครั้ง 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
สิ้นสุดพันธกรณีในแตละชวง (the end of the Commitment period)
• lCERs (Long-term CERs) จะคิดปริมาณคารบอนเครดิตไปจนถึง
เวลาที่สิ้นสุดชวงเวลาในการคิดเครดิต (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 ตารางที่ 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 กาซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโตและคาศักยภาพในการทําให
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

คูมือ CDM เหมืองแร 1-13

สําหรับระเบียบวิธี (Methodology) การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกที่
กิจกรรมโครงการ CDM สามารถลดไดนั้น จะมีรายละเอียดของระเบียบวิธีซึ่งประกอบดวย
- ขอกําหนดของโครงการที่สามารถใชระเบียบวิธีนั้นๆ ได
- สมการที่ใชในการคํานวณปริมาณกาซเรือ นกระจกที่เกิดจากกรณีฐาน
(Baseline Emission) และที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ (Project
Emission) ดังที่กลาวมาแลวขางตน
- ขอมูลที่ตองมีการตรวจวัดเพื่อใชในการคํานวณ ซึ่งองคประกอบสําคัญใน
การคํ า นวณจะประกอบไปด ว ย ข อ มู ล ด า นกิ จ กรรมของหน ว ยงาน
(Activity data) และคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Emission factor)
ทั้งนี้โครงการ CDM แตละโครงการอาจจะใชระเบียบวิธีคํานวณปริมาณ
กาซเรือนกระจกไดมากกวา 1 วิธีการ เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการไดอยางเหมาะสม
1.7

โครงการ CDM และความเสี่ยง
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
เปนผูลงทุนเองทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน โดยโครงการที่ดําเนินการ
นั้นจะตองอยูในประเทศในกลุม Non-Annex I
• Multilateral CDM คือ โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดที่ประเทศใน
กลุม Annex

I ลงทุนผานกองทุนและไดรับ CERs ตอบแทนตาม

สัดสวนการลงทุน
• Hybrid Model หรือ Integration Approach เชน การจัดตั้งกองทุน
CDM แหงชาติ เพื่อรับซื้อ CERs และนําไปขายในตลาดโลก กองทุน
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ดังกลาวจําเปนตองมีสภาพคลองสูงเนื่องจากการขาย CERs อาจใช
เวลานาน
การลงทุนของผูดําเนินโครงการ CDM นอกจากจะตองพิจารณาความพอเพียงของ
เงินทุนซึ่งมีผลตอการเลือกโครงสรางการลงทุนแลว ยังตองตระหนักวาการลงทุนในโครงการ
CDM นั้น เปนธุรกิจหนึ่งที่มีความเสี่ยง ส วนหนึ่งเปนความเสี่ยงเชนเดียวกับการลงทุนใน
โครงการทั่วไป และอีกสวนหนึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยเฉพาะ
ไดแก
1) ความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ (Operational Risk) เกิดจากความไม
แนนอนวาโครงการจะสามารถผลิตคารบอนเครดิตในปริมาณที่ไดคาดการณไว
2) ความเสี่ยงทางดานกฎเกณฑ (Regulatory Risk) ทําใหเกิดความไมแนนอนวา
โครงการจะไดรับการอนุมัติใหเปนโครงการ CDM หรือไม และความเสี่ยงจากความไมแนนอน
ของตลาดคารบอนหลังจากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในป 2555
3) ความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) เกิดจากคารบอนเครดิตที่มีการซื้อ
ขายกันสวนใหญจะอยูในรูปของสัญญาซื้อขายลวงหนา ราคาซื้อขายจะเปนราคาที่ระบุไวใน
สัญญา ซึ่งอาจเปนราคาที่สูงหรือต่ํากวาราคา ณ วันสงมอบ
4) ความเสี่ยงในระดับประเทศ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ประเทศที่โครงการ
ตั้งอยูนั้น จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอพิธีสารเกียวโตหรือไม
ความเสี่ยงตางๆ นี้มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับราคาคารบอนเครดิตที่จะขายได
คารบอนเครดิตที่มีความเสี่ยงนอยมีแนวโนมที่จะขายไดราคาสูง ในขณะที่คารบอนเครดิตที่มี
ความเสี่ยงสูง ผูซื้อตองเปนผูรับความเสี่ยงนั้นก็จะทําใหขายไดราคาต่ําลง
การซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM
การซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM มี 2 รูปแบบ ไดแก
1) Forward Agreements (Contracts) หรือ Pre-CERs เปนการซื้อขายคารบอน
เครดิต ในชวงที่โครงการผา นขั้นตอนการตรวจสอบของ DOE แต ยัง ไมไ ดรับ CERs ราคา
คารบอนเครดิตประเภทนี้มีราคาต่ํา เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะไมผานความเห็นชอบจาก
UNFCCC และมีความเสี่ยงที่ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจะไมเปนไปตามที่คาดการณไว
2) Issued Credit Market เปนการซื้อขายคารบอนเครดิตลวงหนาหลังจากไดรับ
CERs แลว ราคาคารบอนเครดิตรูปแบบนี้จะสูงกวารูปแบบแรกเนื่องจากมีความเสี่ยงนอย
1.8
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กวา โดยในการซื้อขายครั้งแรกจะเรียกวา Primary CERs และหากมีการนํามาซื้อขายอีก
หลังจากนั้นจะเรียกวา Secondary CERs โดยทั่วไปราคาของ Secondary CERs จะสูงกวา
Primary CERs เนื่องจากสวนใหญทําการซื้อขายในตลาดคารบอนซึ่งมีความเสี่ยงต่ํากวา
1.9 ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดนั้นจะชวยเปนแรงจูงใจใหประเทศ
กําลังพัฒนาหันมาใชเทคโนโลยีที่สะอาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจก
สูบรรยากาศลดนอยลง หากไมมีแรงจูงใจจากกลไกการพัฒนาที่สะอาดแลว ประเทศนอก
ภาคผนวกที่ I หรือประเทศกําลังพัฒนาจะยังคงใชเทคโนโลยีแบบเดิมที่มีตนทุนต่ําและมีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมาก แรงจูงใจในการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดนั้นคือ ผูดําเนินโครงการจะไดรับคารบอนเครดิต (CERs) ซึ่งสามารถนําไปขายให
ประเทศในภาคผนวก I (ประเทศพัฒนาแลว) ได ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการดําเนินกิจการของ
ผูดําเนินโครงการเอง สวนประเทศเจาของโครงการจะไดรับประโยชนจากโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาดคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลประโยชนที่ไดรับมี 2 ระดับคือระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ ทั้งนี้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2549) ได
สรุปประโยชนที่จะไดรับดานการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการ CDM ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ประเด็น
ผลประโยชนที่ไดรับ
ระดับทองถิ่น
ดานสิ่งแวดลอม
• มีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ
• ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงาน
• ลดการใชทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ไมสามารถทดแทนได
ดานเศรษกิจ
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• กรณีที่เปนโครงการ ดานพลังงานทดแทนจะชวยใหนําผลิตผล
ทางการเกษตร เชน ปาลม มะพราว ทานตะวัน ผลสบูดํา ฯลฯ มา
เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
• เกษตรกรสามารถนําวัสดุเหลือใช เชน แกลบ ใบออย เศษไม ฯลฯ
ไปขายเพื่อเปนวัตถุดิบในการดําเนินโครงการ CDM
• กระตุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหเกิดการจางงานมากขึ้น
• มีการผลิตสินคาดวยวิธีการที่สะอาดขึ้น

ประเด็น
ดานสังคม

ระดับประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม

ผลประโยชนที่ไดรับ
• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยจาก
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
• เพิ่มทางเลือกในการประกอบกิจการที่เปนประโยชนตอสภาวะ
แวดลอม
• คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศดีขึ้น
• มีการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดทั้งจากตางประเทศ
และภายในประเทศ

ดานเศรษกิจ

• ลดการพึ่งพาการนําเขาเชื้อเพลิงพลังงาน
• กระตุนเศรษฐกิจระดับชาติและเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• มีรายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการซื้อขาย CERs
• ลดภาระของประเทศที่ภาครัฐจะตองลงทุนในการรักษาสิ่งแวดลอม
และอนุรักษพลังงาน

ดานสังคม

• มีบทบาทในเวทีโลกในการแกไขปญหาระดับนานาชาติ
• ทําใหเพิ่มอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ
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2. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ CDM
2.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
ในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยทั่วไปนั้น ทางองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเปนขั้นตอนดังรูปที่ 2 คือ
1) การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการ
จะตอ งออกแบบลัก ษณะของโครงการและจั ดทํา เอกสารประกอบโครงการ (Project
Design Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคํานวณการ
ลดกาซเรือนกระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกาซเรือนกระจก การวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
2) การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการ
พิจารณาโครงการโดย DNA CDM (DNA CDM Approval) ผูดําเนินโครงการจะตอง
วาจางหนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ
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. จะทําหนาที่พิจารณาวาโครงการที่เสนอตาม
เอกสารทั้งหมดนั้นเปนโครงการที่เหมาะสมและเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมตลอดจนเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
ประเทศและสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืนหรือไม หากเอกสารทั้งหมดผาน
การพิจารณา ทาง อบก. จะออกหนังสือรับรองวาเปนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Letter of Approval: LoA)
3) การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เมื่อ DOE ไดทําการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะ
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ผูดําเนินโครงการ
การอนุมัติจากประเทศเจาบาน
DNA CDM

การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
(Validation)
DOE (A)

CDM EB
การติดตามการลด GHG (Monitoring)
ผูดําเนินโครงการ
การยืนยันการลด GHG (Verification)
DOE (B)
การรับรองการลด GHG (Certification)
DOE (B)
การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอย GHG (Issuance of CERs )
CDM EB

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก)
หมายเหตุ * DNA CDM : หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด
* DOE : หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ
* CDM EB : คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ
* PDD : รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรือขอเสนอ
* GHG : กาซเรือนกระจก
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ดําเนินการตามขั้นตอนที่ UNFCCC CDM Executive Board กําหนดขึ้น

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)

ดําเนินการในประเทศไทย

การออกแบบโครงการ (Project design) และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (PDD)

ส ง รายงานไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด
(Executive Board : EB) เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ
4) การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring)
เมื่อโครงการไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ 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) เมื่อ
หนวยงาน DOE ไดทําการตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงาน
รั บ รองปริ ม าณการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกที่ ดํ า เนิ น การได จ ริ ง ต อ คณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ
7) การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
(Issuance of CERs) เมื่อคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือน
กระจก และทําการพิจารณาเรียบรอยแลวสํานักงานเลขานุการ UNFCCC จะทําการออก
หนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการ
เพื่อใชเปนเอกสารในการซื้อขายคารบอนเครดิตตอไป
2.2 ขั้นตอนที่อยูในขอบเขตการดําเนินงานในประเทศไทย
2.2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเทศไทยไดจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน หรือ อบก.) เปนหนวยงานกลางที่มีอํานาจรับรองโครงการที่ดําเนินงานตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Designated National Authority for the Clean Development
Mechanism : DNA CDM) เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการใหคํารับรองวาโครงการที่
เสนอนั้นเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือไม และทําหนาที่ในการกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาดานมีความเหมาะสม และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม
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และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ โดยรายละเอียด
และขั้นตอนการอนุมัติโครงการ CDM ของประเทศไทยนั้น ทางองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดไววาดวยการพิจารณาคํารับรองวาเปน
โครงการตามกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด พ.ศ. 2550
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว
ประกอบดวยการพิจารณาเอกสารประกอบโครงการเพื่อตรวจสอบวาโครงการที่เสนอนั้น
เปนโครงการที่มีสวนชวยในการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศหรือไม และเปนไปตาม
หลักเกณฑการพิจารณาตางๆ ที่ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไวหรือไม โดยมีรูปแบบขั้นตอนการ
พิจารณาเอกสารโครงการ CDM ดังแสดงในรูปที่ 3
2.2.2 เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย
เอกสารที่ผูดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณา
โครงการ CDM จาก อบก. ประกอบดวย
1. หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินโครงการ CDM (Letter of
Intent: LoI) ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยฉบับ
ภาษาอังกฤษใหสงตามที่อยูซึ่งระบุไวในแบบฟอรม (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
• วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณ ปริ ม าณการปลดปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจก ซึ่งตองเปนวิธีที่ไดรับการรับรองจาก EB แลว หากเปนวิธี
ใหม จะตองไดรับการรับรองจาก EB กอน
• ขอมูลระยะเวลาของอายุโ ครงการ และระยะเวลาการได
คารบอนเครดิต (Crediting period) ที่เลือก
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เริ่ม
ผูดําเนินโครงการยื่นคําขอ
และเอกสารให อบก.

ไมสมบูรณ

ตรวจรับเอกสาร

สมบูรณ

แจงหนวยงานที่
เกี่ยวของ

รับความเห็น/ขอเสนอแนะ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมเวลา 180 วัน
เสนอใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ
เสนอใหคณะกรรมการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ผลการพิจารณา
แจงผลการพิจารณา
ใหผูดําเนินโครงการทราบ

รูปที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
(ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก)

คูมือ CDM เหมืองแร 2-5

• รายละเอี ย ดที่ แ สดงให เ ห็ น ว า เหตุ ใ ดจึ ง สามารถลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากโครงการได นอกเหนือจากสิ่งที่
จะเกิดขึ้นอยูแลว (Additionality)
• แผนการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- รายละเอียดของขอมูลที่จําเปน รวมทั้งคุณภาพในดาน
ตางๆ ของขอมูล
- วิธีที่ใชในการติดตามผลและเก็บขอมูล รวมทั้งวิธีที่ใชใน
การควบคุมคุณภาพของการทํางาน
- ในกรณีที่เ ปน วิธีการใหม ใหเพิ่มเติ มรายละเอีย ดของ
วิธีการ รวมทั้งประเมินจุดเดนและจุดดอยของวิธีการใหมนี้
• รายการคํานวณ
- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประเมินปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลง
- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประเมินปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตของ
โครงการแตสามารถตรวจวัดได (Leakage)
• ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการ
- ในกรณีที่พิจารณาแลวพบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมี
นัยสําคัญ ใหดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงผลสรุปและเอกสารอางอิงตางๆ
• ขอมูลของแหลงที่จะใหการสนับสนุนโครงการจากประเทศใน
กลุม Annex I
• ขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นที่ไดรับ
ขั้นตอนการไดมาซึ่งขอคิดเห็นเหลานั้น และแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการเมื่อไดรับขอคิดเห็นดังกลาว
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3. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน
30 ชุด หรือ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ใน
กรณีโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแ ละ
สิ่งแวดลอม ผูยื่นคําขอจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาพรอมกับคําขอดวย)
4. เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตาม
แบบการประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนรายการละ 30 ชุด (รวมเลม)
ดังนี้
• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(แบบสอบถาม 1-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก (2) หรือ
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปน
แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ เชน ชื่อ
โครงการ ประเภทโครงการ เอกสารโครงการที่เกี่ยวของ การ
ดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการ และ
รายละเอียดของโครงการเบื้องตน
• แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
(แบบสอบถาม 2-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก (3) หรือ
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปนแบบ
ประเมินที่ใหผูดําเนินโครงการ CDM กรอกขอมูลโครงการเพื่อ
แสดงการมี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีหัวขอในการประเมิน 4 ดานไดแก ดา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 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 ขอมู ล
Certified Emission Reduction และขอมูลประโยชนตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ
5. รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ
(Public Participation Report) จํานวน 30 ชุด
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดให
ผูพัฒนาโครงการ CDM จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย
กับการดําเนินโครงการ โดยรูปแบบในการดําเนินการนั้น ผูดําเนินโครงการสามารถนํา
วิธีการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ที่จัดทําโดยสํ านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชได ดังขั้นตอนเบื้องตนตอไปนี้
• จําแนกหัวขอดานสังคม และการมีสวนรวม
• จําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย
• จัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน
• ใหขอมูลกับประชาชน
• ดําเนินการปรึกษาหารือ โดยดําเนินการรวมกับกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย
• สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การปรึ ก ษาหารื อ และจั ด ทํ า แผนการ
ดําเนินการดานชุมชนของโครงการ
ทั้งนี้ ผูดําเนินโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องแนว
ทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานสังคม
ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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6. แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
นอกจากนี้ในการดําเนินโครงการผูดําเนินโครงการแตละรายควรพิจารณาถึง
ระยะเวลาในการเริ่ ม ต น โครงการร ว มด ว ย เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า ผู ดํ า เนิ น โครงการได
พิจารณาถึงผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ CDM โดยมีการพิจารณาระยะเวลา
เริ่มตนโครงการและขยายความถึงแนวทางในการแสดงหลักฐานในการตัดสินใจดําเนิน
โครงการตั้งแตตนแลว ตามมติของ CDM EB ที่ไดประกาศไวใน 2 กรณีดวยกัน ไดแก
โครงการที่เกิดขึ้นใหม (ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เปนตนไป) และโครงการที่เกิดขึ้น
แลว (กอนวันที่ 2 สิงหาคม 2551) ตามรายละเอียด ดังนี้
ก. โครงการที่เกิดขึ้นใหม
จากการประชุมครั้งที่ 41 ของ CDM Executive Board วันที่ 30
กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551ไดมีมติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของการแสดงเจตจํานงและ
การประเมินกอนการพิจารณาโครงการตามกลไกพัฒนาที่สะอาด ผูดําเนินโครงการที่
เกิดขึ้นใหม โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2551 เปนตนไป จะตองแจงความจํานงในการ
ดําเนินโครงการนั้นๆ เพื่อเปนโครงการ CDM เปนลายลักษณอักษร ใหแก DNA ของ
ประเทศเจาบาน และ/หรือ สํานักงานเลขาธิการของ UNFCCC (UNFCCC Secretariat)
โดยจะตองดําเนินการแจงความจํานงดังกลาวภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มโครงการ
โดยมีการระบุตําแหนง ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียด
กิจกรรมตางๆ ของโครงการโดยยอ อยางไรก็ดี มติ EB ไดยกเวนการแจงความจํานง
ดังกลาว สําหรับโครงการที่ไดยื่น PDD เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมบน
เว็บไซด UNFCCC (หรือ Global stakeholder consultation) หรือโครงการที่ยื่นขอจัดทํา
Methodology ใหมกับ EB กอนที่โครงการจะเริ่มตน
สําหรับขั้นตอนในการทํา Validation โครงการที่เกิดขึ้นใหมตั้งแตวันที่
2 สิงหาคม 2551นี้ DOE จะตองยืนยันการแจงความจํานงในการดําเนินโครงการเปน
โครงการ CDM จาก DNA ของประเทศเจาบาน หรือสํานักงานเลขาธิการของ UNFCCC
หากไมแสดงหลักฐานในการยื่นความจํานงนั้น DOE สามารถพิจารณาวาผูดําเนิน
โครงการมิไดพิจารณาผลประโยชนจาก CDM เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจดําเนิน
โครงการ
นอกจากนี้ สําหรับโครงการที่ PDD ยังไมไดเขาสูกระบวนการรับฟง
ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม บนเว็ บ ไซด UNFCCC
หรื อ โครงการที่ มี ก ารยื่ น ขอจั ด ทํ า
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Methodology ใหมหรือยื่นขอแกไข Methodology ที่ไดรับการอนุมัติจาก EB แลว ผู
ดําเนินโครงการจะตองนําเสนอการดําเนินงานของโครงการใหแก DNA หรือสํานักงาน
เลขาธิการของ UNFCCC ทุก 2 ป นับจากการแจงความจํานงในการดําเนินโครงการใน
ครั้งแรก
ข. โครงการที่เกิดขึ้นแลว
สําหรับโครงการที่เริ่มกอนวันที่ 2 สิงหาคม 2551 และมีการยื่น PDD
เขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมบนเว็บไซด UNFCCC ภายหลังวันที่เริ่ม
โครงการ ผูดําเนินโครงการจะตองแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนจาก CDM เปนสวนสําคัญ
ในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการ โดยสามารถแสดงหลักฐานไดดังนี้
1. ความตระหนักถึงหลักการของ CDM กอนที่โครงการจะเริ่มตน และได
มี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน จ ากการดํ า เนิ น โครงการนั้ น ๆ เป น
โครงการ CDM เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจดําเนินโครงการ
โดยคณะกรรมการ (หรือผูที่มีอํานาจเทียบเทา) ของโครงการนั้นๆ
2. ผูดําเนินโครงการจะตองนําเสนอหลักฐานที่เชื่อถือได ที่แสดงใหเห็น
วาผูดําเนินโครงการไดดําเนินการทางดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและรักษาสถานะของโครงการในฐานะโครงการ
CDM ควบคูกับการดําเนินโครงการ โดยแสดงหลักฐาน อันไดแก
• สัญญาจางที่ปรึกษาสําหรับโครงการ CDM /จัดทํา PDD/
พัฒนา Methodology
• ข อ ตกลงซื้ อ ขายการลดก า ซเรื อ นกระจก (Emission
Reduction Purchase Agreement: ERPA) หรือเอกสารอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย CERs ซึ่งรวมไปถึงการติดตอ
กับสถาบันการเงินระหวางประเทศ (Multilateral financial
institution) หรือกองทุนรับซื้อคารบอนเครดิต (Carbon
fund)
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3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงการเหมืองแรสู
โครงการ CDM
ขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการเหมืองแรเพื่อทําใหเกิดโครงการ
CDM จะมีขั้นตอนหลักดังนี้คือ
1. การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
2. การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณ และการเลือกที่ปรึกษา
3. การวิเ คราะหโครงการเพื่อ เลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดํา เนิน
โครงการ CDM
4. การเลือกตลาดคารบอน
5. การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE)
6. การจัดทําเอกสาร
7. การเสนอเอกสารและดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM
ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินงานแตละขั้นตอนมีดังนี้คือ
3.1

การประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอมของหนวยงาน
การเขารวมโครงการ CDM ตองมีการประเมินศักยภาพและความพรอมของ
หนวยงานวามีมากนอยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการดําเนินการในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อที่จะสามารถเลือกเขารวมโครงการของ CDM ไดอยาง
เหมาะสมกับการดําเนินงานของตน ซึ่งในการประเมินศักยภาพเบื้องตนและความพรอม
ของหนวยงานควรประกอบดวยสามสวนเปนอยางนอยคือ การประเมินทางดานเทคนิค
กระบวนการ หรือเทคโนโลยีนํามาใชในหนวยงาน ดานเอกสาร และดานงบประมาณ
ในการประเมินศักยภาพเบื้องตนทางดานเทคนิค กระบวนการหรือเทคโนโลยี
นั้น ผูประกอบการจะตองมีความเขาใจในกระบวนการของการทํางานของตนเองและมี
ขอมูลของหนวยงานอยางเพียงพอ และมีความเขาใจถึงกระบวนการที่จะเปนตนเหตุที่ทํา
ใหเกิดกาซเรือนกระจก ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาในกระบวนการทําเหมืองแรนั้น การ
เกิดกาซเรือนกระจกสวนใหญมาจากตนเหตุคือการใชพลังงานเชื้อเพลิงจําพวกน้ํามันและ
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ไฟฟา ในเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมถึงการใชสารเคมีในกระบวนการแตงแรและวัตถุ
ระเบิดในการระเบิด ผูประกอบการควรประเมินอยางคราวๆวาในหนวยงานของตนมี
กระบวนการทํ างานที่มีการใชป ริม าณไฟฟา เชื้อเพลิง วัสดุจําพวกสารเคมี หรื อวั ตถุ
ระเบิด มากนอยเพียงใด มีการปลอยของเสียที่เปนกาซเรือนกระจกในกระบวนการหรือไม
มากนอยเพียงใด หรือมี ของเสียประเภทอื่นๆ เชนการปลดปลอยพลังงานความรอน หรือ
พลังน้ํา จากกระบวนการใดบาง มีปริมาณมากนอยเพียงใด และสามารถนําวิธีการใด
เพื่อที่จะลดปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกจากกระบวนการใชไฟฟา เชื้อเพลิงหรือวัสดุ
เหลานั้นได หรือสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนใดๆที่จะทําใหกาซ
เรือนกระจก นํากลับไปใชประโยชนตอหนวยงานของตนเองได หรือมีวิธีการอื่นใดที่อาจ
นําของเสียที่มีปริมาณมากมาพัฒนาหรือปรับปรุงใหเกิดประโยชนเสริมในดานการลดใช
พลังงานที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกได ซึ่งถากระบวนการเหลานั้นสามารถกระทําและ
ช ว ยลดปริ ม าณการเกิ ด ก า ซเรื อ นกระจกที่ ม ากพอตามที่ กํ า หนดก็ ส ามารถเข า ร ว ม
โครงการ CDM ได โดยที่ในขั้นนี้ผูประกอบการอาจตองมีการระดมความคิดในหนวยงาน
และมีการศึกษาหรือทดลองอยางจริงจัง ซึ่งเปนการประเมินตนเองทางดานเทคนิคกอนที่
จะดําเนินการใหเกิดโครงการ CDM ในขั้นตอไป ซึ่งขอมูลหรือรายละเอียดโครงการ
ดังกลาวสามารถนําไปเปนขอมูลของเอกสารที่มีประโยชนตอหนวยงานในดานตางๆไดใน
อนาคต
ในดา นเอกสาร ผูป ระกอบการควรมีการศึกษารายละเอีย ดของกฎระเบียบ
ขั้นตอนและเงื่อนไขตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
ตั้งแตในดานการติดตอการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไปจนกระทั่งดานการ
เสนอเอกสารเพื่อขอใบรับรอง และการซื้อขายคารบอนเครดิต ดังไดกลาวมาแลวในบทที่
1 และ บทที่ 2 เพื่อใหสามารถดําเนินงานในกระบวนการนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถชวยใหโครงการที่เสนอขอการรับรองวาเปนโครงการ CDM จาก อบก.ได
ดําเนินไปอยางรวดเร็วขึ้น
ในดานงบประมาณ ผูประกอบการตองประเมินตนเองในดานของเงินลงทุน
เนื่องจากดําเนินโครงการ CDM เปนการลงทุนที่คอนขางสูง ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก
แตผลตอบแทนที่ไดคืนจะชาหรือเร็ว ก็ขึ้นอยูกับความพรอมของผูประกอบการเอง ถาการ
จัดทําเอกสาร รวมถึงการลงทุนทําโครงการลุลวงไปไดดวยดี ไมเกิดความผิดพลาดและ
เปนไปตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่ทาง CDM EB ไดตั้งไว ก็จะไดผลตอบแทนที่เร็วขึ้น
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ดังนั้นการประเมินตนเองทางดานงบประมาณจะชวยใหผูประกอบการมีการเตรียมตัว
และเตรียมพรอมในการที่จะดําเนินโครงการในขั้นตอไป
3.2 การกําหนดนโยบาย การเตรียมงบประมาณและการเลือกที่ปรึกษา
3.2.1 การกําหนดนโยบาย
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารริ เ ริ่ ม การประเมิ น ศั ก ยภาพและความพร อ มของ
ผูประกอบการในการดําเนินโครงการ CDM เปนเบื้องตนแลว และเมื่อพบวามีศักยภาพ
ในการดําเนินการแลวควรจะมีการดําเนินการใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการที่
ผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน และประกาศเปน
นโยบายที่ชัดเจนเพื่อใหบุคลากรทุกฝายไดเกิดความตระหนักและเกิดความรวมมือกัน
อยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการ CDM จะเปนโครงการที่มีขอบเขตในการดําเนินงานที่
ประกอบดวยขอมูลหลายดาน ซึ่งผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารควรมีการดําเนินการ
ดังนี้
- ประกาศนโยบายดานการดําเนินโครงการ CDM ใหชัดเจนซึ่งในการ
กําหนดนโยบายนั้นควรเปน ลายลักษณอักษรและสง ใหทุกฝา ยได
รับทราบ และควรระบุใหทุกคนมีสวนรวม
- กําหนดและจัดตั้งคณะทํางานโครงการ CDM อยางเปนทางการ
เพื่อใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูประสานงานทั้งองคกร
- กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน และระยะเวลาในการตรวจติดตาม
โครงการ เพื่อวัดผลความสําเร็จของโครงการ
3.2.2 การเตรียมงบประมาณ
ในการพัฒนาโครงการ CDM จะใชงบประมาณหรือเงินลงทุนในแตละ
ขั้นตอนคอนขางสูง ไมวาจะเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
CDM ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมในการจัดทํา EIA หรือ IEE และการจัดการการมีสวนรวม
ของชุมชนโดยรอบโครงการ (Public Consultant) เพื่อเสนอตอ อบก. คาธรรมเนียมใน
การดําเนินการยื่นขอคํารับรองจาก อบก. คาจาง DOE สําหรับตรวจสอบเอกสารการ
ประกอบโครงการ และขั้นตอนการยืนยันการลดกาซเรือนกระจก
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สําหรับงบประมาณหรือคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินโครงการ CDM แต
ละขั้ น ตอนทั้ ง โครงการขนาดใหญ และโครงการขนาดเล็ ก เป น ไปตามค า ใช จ า ย
โดยประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาใชจายโดยประมาณในการจัดทําโครงการ CDM
คาใชจาย
คาใชจาย
กระบวนการของ
โดยประมาณ
โดยประมาณ
CDM
สําหรับโครงการ สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ (USD) ขนาดเล็ก (USD)
การศึกษาความเปนไป
ไดเบื้องตน เชน PIN

5,000 – 3,000

2,000 – 7,500

Project Design
Document (PDD)

15,000 –
1000,000

10,000 – 25,000

New Methodology
(หากจําเปน)

20,000 – 100,000
(รวมคาใชจายใน
การจดทะเบียน)

20,000 – 50,000

Validation
Registration Fee
UN Adaptation Fund
Fee
Initial verification
(รวมทั้ง system check)
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ชนิดของ
คาใชจาย
คาใชจายสําหรับ
ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ
คาใชจายภายใน
องคกร
คาใชจายสําหรับ
ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ
คาใชจายภายใน
องคกร
คาใชจายสําหรับ
ที่ ป รึ ก ษ า ห รื อ
คาใชจายภายใน
องคกร
สําหรับ DOE

8,000 – 30,000
10,5000 –
350,000

6,500 – 10,000
0 – 24,500

สําหรับ EB

2% ของ CERs

2% ของ CERs

สําหรับ EB

5,000 – 30,000

5,000 – 15,000

สําหรับ DOE

กระบวนการของ
CDM
Ongoing verification
(ทําอยางตอเนื่อง)

คาใชจาย
คาใชจาย
โดยประมาณ
โดยประมาณ
สําหรับโครงการ สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ (USD) ขนาดเล็ก (USD)
5,000 – 25,000

5,000 – 10,000

ชนิดของ
คาใชจาย
สําหรับ DOE

The fee paid at registration is
effectively an advance that will be
Share of Proceeds to
‘trued up’ against actual CERs issued
cover administration
over the crediting period (if different สําหรับ EB
expenses (SOPto emission reductions projected at
Admin)
registration). SOP-Admin is not
capped
ที่มา: คูมือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาคพลังงาน (2551)
อยางไรก็ตามนอกจากงบประมาณที่ตองเตรียมไวสําหรับการดําเนินโครงการ
CDM แลว ผูจัดทําโครงการตองเตรียมคาใชจายในสวนอื่น หรือคาใชจายผันแปรไวดวย
ซึ่งไดแก
• คาลงทะเบียนโครงการกับ Thai DNA เนื่องจากปจจุบัน อบก. ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาใหการรับรองโครงการ
CDM ไดกําหนดอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียม โดยโครงการที่มีปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่ลดลงไดไมเกิน 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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• ค า ใช จ า ยในขั้ น ตอนการทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)
เพื่อยื่นขอคํารับรองโครงการจาก อบก. อาจตองมีคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการจางที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมเพื่อจัดทํารายงาน
• คาจดทะเบียนกับ Executive Board
ทั้งนี้ตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินโครงการที่กลาวขางตนเปน
การประเมินตนทุนเบื้องตน ยังไมรวมตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินโครงการอื่นๆ เชน
คากอสราง และคาบริหารจัดการ เปนตน
3.2.3 การเลือกที่ปรึกษา
ในการดําเนินโครงการ CDM สวนใหญจะมีการจางที่ปรึกษาเพื่อชวย
ดําเนินการทั้งดานเอกสารและการติดตอประสานงาน ผูประกอบการควรพิจารณาเลือกที่
ปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM อยางเหมาะสมโดยทั่วไปที่ปรึกษาในการดําเนิน
โครงการ CDM จะมีรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน
• ที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM โดยเนนดาน
เทคนิค และกระบวนการดําเนินโครงการเปนหลัก โดยไมเนนที่การซื้อ
ขายคารบอนเครดิตที่จะไดจากโครงการ
• ที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาพรอมทั้งเปนผูซื้อ-ผูขาย หรือนายหนาในการ
ซื้อขายคารบอนเครดิตของโครงการดวย
ดังนั้น หากผูประกอบการจะเลือกที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ CDM จะ
ขึ้น อยูกั บ วัตถุ ป ระสงคแ ละขอบเขตที่ ตอ งการ แตอ ยา งนอ ยที่สุด ผูป ระกอบการควร
พิจารณาเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการดําเนินโครงการ
CDM โดยตรง
สําหรับบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทยในปจจุบันจะเปนบริษัทที่ปรึกษาในการ
จัดทํา PDD เทานั้น โดยมีรายชื่อที่แสดงในภาคผนวก (5)
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3.3
การวิเคราะหโครงการเพื่อเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการดําเนิน
โครงการ CDM
ในขั้นตอนของการวิเคราะหโครงการเพื่อเลือ กกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการ CDM นั้น ทั้งที่ปรึกษาและผูประกอบการควรจะดําเนินการรวมกัน
พิจารณาทั้งนี้เพื่อใหเหมาะกับหนวยงานของผูประกอบการ โดยในการดําเนินงานใน
เหมืองหนึ่งๆอาจมีกระบวนการหลายกระบวนการที่จะดําเนินการใหเปนโครงการ CDM
ได ดังนั้นจึงควรตัดสินใจดําเนินโครงการที่จะกอประโยชนและคุมคากับการลงทุนมาก
ที่สุด อีกทั้งตองพิจารณาถึงจุดประสงคของโครงการ รวมไปถึงวิธีการที่ใชเพื่อลดการ
ปลดปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกและปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกที่ ส ามารถลดได ซึ่ ง ในการ
คัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อดําเนินโครงการ CDM นั้น ทั้งผูประกอบการและที่
ปรึกษาควรจะดําเนินการตามขั้นตอนหลักดังตอไปนี้
1) เขียนผังกระบวนการทําเหมืองแรใหครบทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจน
จบกระบวนการ ซึ่งจะทําใหเห็นภาพทั้งหมดของการดําเนินงานของ
ผูประกอบการ ตัวอยางเชน การทําเหมืองถานหินลิกไนตอาจมี
กระบวนการทําเหมืองดังแสดงในรูปที่ 4
กระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการระเบิด
กระบวนการขุดขนดิน

กระบวนการขุดขนถานหิน
กระบวนการบดและขนถานหิน

รูปที่ 4 ตัวอยางผังกระบวนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
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2) รวบรวมขอมูล การใชเครื่องจักร อุปกรณ และ วัสดุ ทั้งหมดที่ใชในแต
ละกระบวนการนั้นๆ
3) เลื อ กวิ ธี ป ระเมิ น ปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจก และรวบรวมข อ มู ล ให
เหมาะสมกั บ วิ ธี ก ารนั้ น ซึ่ ง ในที่ นี้ เ สนอวิ ธี ก ารประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต
(LCA) ซึ่ ง ต อ งมี ก ารรวบรวมข อ มู ล ปริ ม าณสารเข า ในแต ล ะ
กระบวนการ ไดแกการใชพลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง วัสดุ หรือสารตางๆ
ในเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ หรื อ ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของแต ล ะ
กระบวนการ ดังตัวอยางเหมืองถานหินลิกไนตแหงหนึ่งที่มีขอบเขต
ของกระบวนการที่จะนํ ามาประเมินการปลอ ยกา ซเรือ นกระจก ดัง
แสดงในรูปที่ 4 จะมีการรวบรวมขอมูลปริมาณสารเขาในแตละ
กระบวนการ ดังตัวอยางที่แสดงใน ตารางที่ 4-ตารางที่ 8 (ตัวเลขที่ใช
ในการยกตัวอยางในตารางเปนตัวเลขสมมุติ)
ตารางที่ 4(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
กระบวนการเจาะรูระเบิด
รถเจาะรูระเบิด (Reed Drill รุน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
SK-40)
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
ตารางที่ 4 (ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input) ในกระบวนการเจาะรูระเบิด
รายการ
สาร
ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง
Input
น้ํามันดีเซล
1,300,000
ลิตร/ป
(พ.ศ. 2551)
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ตารางที่ 5 (ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการระเบิด
กระบวนการระเบิด
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถขนระเบิด วัตถุระเบิด
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน สารเคมี
ตารางที่ 5 (ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา(input) ในกระบวนการระเบิด
วิธีการเก็บ
รายการ
สาร
ปริมาณ/หนวย
หนวย
ขอมูล
Input
ขอมูลจากเหมือง
วัตถุระเบิดชนิด
(พ.ศ. 2551)
29,000,000
กิโลกรัม/ป
ANFO
คาประมาณจาก
อัตราสวน BCM
ขอมูลจากเหมือง
Slurry/Water
(พ.ศ. 2551)
1,800,000
กิโลกรัม/ป
Gel
คาประมาณจาก
อัตราสวน BCM
ขอมูลจากเหมือง
(พ.ศ. 2551)
น้ํามันหลอลื่น
490,000
ลิตร/ป
คาจากการ
คํานวณ
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ตารางที่ 6(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต
ในกระบวนการขุดขนดิน
กระบวนการขุดขนดิน
รถตัก รถบรรทุก เครื่องบดดิน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
เครื่องโปรยดิน และสายพาน
ลําเลียงดิน
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
พลังงานที่ใช
พลังงานไฟฟา
ตารางที่ 6(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input) ในกระบวนการขุดขนดิน
รายการ
สาร
ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง
น้ํามันดีเซล
18,000,000
ลิตร/ป
(พ.ศ. 2551)
คาจากการคํานวณ
Input
ขอมูลจากเหมือง
พลังงานไฟฟา
450,000,000
kWh/ป
(พ.ศ. 2551)
คาจากการคํานวณ
ตารางที่ 7(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหิน ใน
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต
เครื่องจักร/เครื่องมือ
รถตัก รถบรรทุก
Input
วัสดุที่ใช
น้ํามัน
ตารางที่ 7(ข) บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา (input) ในกระบวนการขุดขนถานหิน
ลิกไนต
รายการ
สาร
ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง
Input
น้ํามันดีเซล
3,400,000
ลิตร/ป
(พ.ศ. 2551)
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ตารางที่ 8(ก) บัญชีรายการเก็บขอมูลในการศึกษา LCA ของการผลิตถานหินลิกไนต ใน
กระบวนการบดและการขนสงถานหินลิกไนต
กระบวนการบดถาน และการขนสงถานหินลิกไนต
เครื่องบดถาน เครื่องโปรยถาน
เครื่องจักร/เครื่องมือ
เครื่องตักถาน ระบบสายพาน
ลําเลียง
Input

วัสดุที่ใช
พลังงานที่ใช

น้ํามัน
พลังงานไฟฟา

ตารางที่ 8(ข) บัญชีรายการรวมสารเขา(input) ในกระบวนการบดและการขนสงถานหิน
ลิกไนต
รายการ
สาร
ปริมาณ/หนวย หนวย วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลจากเหมือง
น้ํามันดีเซล
14,000
ลิตร/ป
(พ.ศ. 2551)
Input
ขอมูลจากเหมือง
พลังงานไฟฟา
37,000,000
kWh/ป
(พ.ศ. 2551)

4) ประเมิ น ปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล อ ยออกมาจากแต ล ะ
กระบวนการและรวมทั้งหมดทุกกระบวนการ
ก า ซเรื อ น กร ะ จก ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม โ ดยพิ ธี ส า รเกี ยวโ ตนั้ 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 ตารางที่ 4 – ตารางที่ 8
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น้ํามันดีเซล 1,300,000 ลิตร
ANFO
29,000,000 กิโลกรัม
Slurry/Water Gel
1,800,000 กิโลกรัม
น้ํามันหลอลื่น
490,000 ลิตร
น้ํามันดีเซล
18,000,000 ลิตร
ไฟฟา
450,000,000 kWh
น้ํามันดีเซล
3,400,000 ลิตร

น้ํามันดีเซล 14,000 ลิตร
ไฟฟา 37,000,000 kWh

เจาะรูระเบิด

ระเบิด

ขุดขนดิน

ขุดขนถาน

บดถาน และขนสง

CO2 4,000,000 กิโลกรัม
CH4 5,000 กิโลกรัม

CO2 100,000,000 กิโลกรัม
CH4 433,927.96 กิโลกรัม

CO2 300,000,000 กิโลกรัม
CH4 1,000,000 กิโลกรัม
ดิน 100,000,000.0 ตัน

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.))
กาซเรือนกระจก
รวมกาซ
กระบวนการ
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
เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในเรื่องขนาดและประเภทโครงการ
CDM ได
ในการพิจารณาเลือกกระบวนการเพื่อดําเนินโครงการ CDM ให
เหมาะสมกับงานทางดานเหมืองแรนั้นควรมีการพิจารณาและศึกษา
อยางถวนถี่วาสามารถทําได ทําแลวไดผลจริงและคุมคาคุมทุนจากการ
ดําเนินงาน CDM นั้น ซึ่งในขั้นนี้อาจมีการทดลองทําในสเกลเล็กๆ กอน
ก็ได ซึ่งหลักในการพิจารณามีดังนี้
• เลือกกระบวนการที่มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
มาก เปนอันดับแรกใหเปนโครงการ CDM วาสามารถทําการ
พัฒนาเทคนิคหรือวิธีการใดๆ เชน
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- ปรับปรุงเทคนิคหรือกระบวนการทํางาน เพื่อลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งกระบวนการที่เหมาะสม
นอกจากจะชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออก
มาแลวก็มักจะเปนกระบวนการที่สามารถชวยลดการใช
พลังงานเชื้อเพลิงชนิดดีเซล พลังงานไฟฟา วัตถุระเบิด
หรือสารเคมีที่ใชในกระบวนการทําเหมืองดวย เชนอาจมี
การปรั บ เปลี่ ย นการใช น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม การออกแบบการระเบิดใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด เป น ต น ซึ่ ง
โครงการที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาอาจเปนโครงการใหม
หรือเปนโครงการ CDM ที่ไดเคยมีการรับรองไวแลว
(สามารถสืบคนไดจาก www.tgo.or.th)
- ทําการเปลี่ยนวิธีการดําเนินการในกระบวนการนั้น ใน
กรณีที่ไมสามารถพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการที่จะลด
กาซเรือนกระจกจากกระบวนการเดิมซึ่งโครงการที่จะมี
การพั ฒ นาขึ้ น มาอาจเป น โครงการใหม เ ช น อาจนํ า
เครื่องจักรแบบใหมมาใชแทนเครื่องจักร อุปกรณเดิมที่
เปนเชื้อเพลิงน้ํามันหรือไฟฟามาดําเนินงาน ซึ่งอาจเปน
เครื่องจักรที่ใช แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย เปนตน
นอกจากนี้อาจหรือเปนโครงการ CDM ในดานตางๆ ที่
ได เ คยมี ก ารรั บ รองไว แ ล ว (สามารถสื บ ค น ได จ าก
www.tgo.or.th) เช น อาจทํ า การเพิ่ ม หน ว ยการผลิ ต
ไฟฟ า เพื่ อ เสริ ม ไฟฟ า ในระบบเดิ ม โดยใช พ ลั ง งาน
หมุนเวียน ตามวิธีการแบบ AMS-I.D หรือ AMS II.D
เปนตน
• ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการ CDM จากกระบวนการ
ดําเนินงานใดๆ ได ควรพิจารณาจัดทําโครงการ CDM ดานปา
ไม ไม ว า จะเป น ขนาดเล็ ก หรื อ ขนาดใหญ ซึ่ ง การปลู ก ป า
นอกจากจะชวยในการดูดซับกาซเรือนกระจกไดยังจะชวยทํา
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ให ร ะบบนิ เ วศกลั บ คื น สู สิ่ ง แวดล อ มได อี ก ด ว ย ซึ่ ง หลั ก การ
CDM ดานปาไมไดกลาวมาแลวในหัวขอ 1.4
• ดําเนินโครงการ CDM ดานอื่นๆ (ขนาดเล็ก หรือทั่วไป) ที่
กลาวมาแลวรวมกับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม เพื่อ
ช ว ยดู ด ซั บ ก า ซเรื อ นกระจกและช ว ยทํ า ให เ กิ ด การฟ น ฟู
สิ่งแวดลอมโดยรอบใหดีขึ้นอยางยั่งยืน

3.4

การเลือกตลาดคารบอน
3.4.1 การพิจารณาดานตลาดและราคา
การเลื อ กเขา รว มตลาดคาร บ อนของผูป ระกอบการนั้น อาจพิ จารณาจาก
จุดประสงคและขอบเขตของการดําเนินโครงการ CDM เนื่องจากตลาดคารบอนแตละ
ประเภทจะมีการกําหนดราคาของคารบอนเครดิตที่แตกตางกัน โดยการเลือกเขารวม
ตลาดคารบอนอาจมีปจจัยในการพิจารณาจาก
• ราคาในการซื้อขายคารบอนเครดิต
• ตนทุนในการดําเนินโครงการ
• ประเภทของโครงการที่ดําเนินการ
• การพิจารณาอนุมัติโครงการโดยประเทศเจาบานและโดย CDM EB
เนื่องจากประเทศไทยไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกตามพิธีสาร
เกียวโต และมีการซื้อขายคารบอนเครดิตกันนอยมาก โดยหากเลือกเขารวมซื้อ-ขาย
คารบอนเครดิตในตลาดทางการแลวตองคํานึงถึงความตองการซื้อ CERs ซึ่งในปจจุบัน
เปนการตกลงกันระหวางผูซื้อผูขายเฉพาะราย สวนมากเปนความตองการที่มาจากผูซื้อ
ตางประเทศ โดยประเทศไทยยังขาดแรงผลักดันภายในประเทศที่จะลดกาซเรือนกระจก
อีกทั้งราคาขาย CERs ในปจจุบันคอนขางมีความผันผวนมาก รวมถึงความไมแนนอน
ของความตองการคารบอนเครดิตในตลาดโลก ซึ่งรูปแบบของตลาดที่เหมาะสมสําหรับ
การซื้อขาย CERs เบื้องตนนั้น ในปจจุบันก็มีตลาด Carbon Exchange สําหรับซื้อ-ขาย
คารบอนเครดิตที่เกิดใหมอีกหลายที่ เชน สิงคโปร และฮองกง ทําใหการพัฒนาตลาด
Carbon Exchange สําหรับประเทศไทยซึ่งตองแขงขันกับตลาดที่ไดกอตั้งแลวคงทําได
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ยาก ดังนั้นวิธีการที่นาจะเหมาะสมภายใตสถานการณปจจุบัน คือการเชื่อมโยงผูขาย
CERs ของเจาของโครงการจากประเทศไทยกับตลาดโลก ไมวาจะเปนการเลือกตลาด
แบบทางการ หรือตลาดแบบสมัครใจ โดยอาศัยกลไกหรือชองทางที่มีอยูของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยชวยสนับสนุน
หากเลือกเขารวมซื้อ-ขายคารบอนเครดิตในตลาดแบบสมัครใจแลว ใน
ปจจุบันจะมีตลาดรองรับโดยทั่วไปที่แบงออกเปน 2 ตลาด คือ 1) ตลาดที่มีการกําหนด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งจัดการโดย Chicago Climate Exchange (CCX)
และ 2) ตลาดที่มีการตกลงซื้อ-ขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย (Over-theCounter market: OTC) แมวาตลาดคารบอนเครดิตแบบสมัครใจจะมีสัดสวนที่นอยเมื่อ
เทียบกับตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีของพิธีสารเกียวโต ในขณะที่การเติบโตของ
ตลาดคารบอนฯตามพันธกรณีพยายามครอบคลุมทุกกิจกรรม และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความตองการซื้อในตลาดคารบอนฯ แตในปจจุบันอัตราการเติบโตของตลาดคารบอน
แบบสมัครใจกําลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขอดีของโครงการ CDM แบบสมัครใจ คือมี
ความยื ด หยุ น มากกว า มี ต น ทุ น ทางธุ ร กรรมน อ ยกว า ผู ซื้ อ ผู ข าย และกิ จ กรรมมี
หลากหลายประเภทมากขึ้น และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสูชุมชนในชนบทได
อีกดวย
การซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกตางกัน
ของราคา เนื่องจากความแตกตางของตลาดทั้งสอง กลาวคือ CERs หรือ Certified
Emission Reductions เปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินโครงการ
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
แตจะไดราคาที่ต่ํากวา โดยมีราคาของทั้งตลาดทั้งสองประเภทในอดีต ดังแสดงในตาราง
ที่ 10 และราคาในปจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 10 ปริมาณและราคาการซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ
(หนวยมูลคาการซื้อขาย : เหรียญสหรัฐ)
ปริมาณการซื้อขาย
มูลคาการซื้อขาย (US$ million)
(MtCO2e)
ตลาดคารบอน
2006 2007 2008
2006
2007
2008
ตลาดสมัครใจแบบทวิภาคี
(OTC)
ตลาดสมัครใจแบบควบคุม
ปริมาณ (CCX)
Other exchange

รวมตลาดสมัครใจ
ตลาดคารบอน
ตลาด EU ETS
ตลาด CERs ขั้นแรก
ตลาด CERs ขั้นสอง
ตลาด ERUs
Kyoto [AAU]
ตลาด New South Wales

14.3

42.1

54.0

58.5

258.4

396.7

10.3

22.9

69.2

38.3

72.4

306.7

0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
1.3
24.6
65.0 123.4
96.8
331.0
704.7
ปริมาณการซื้อขาย
มูลคาการซื้อขาย (US$ million)
(MtCO2e)
2006 2007 2008
2006
2007
2008
1,044.0 2,061.0 2,982.0 24,436.0 5,097.0
94,971.7
537.0 551.0 400.3 5,804.0 7,426.0
6,118.2
25.0 240.0 622.4
445.0
5,451.0 15,584.5
16.0
41.0
8.0
141.0
495
2,339.8
0.0
0.0
16.0
0.0
0.0
177.1
20.0
25.0
30.6
225.0
224.0
151.9

รวมตลาดกําหนดตาม
1,642.0 2,918.0 4,059.30 31,051.0 63,693.0 119,343.2
กฎหมาย
รวมตลาดคารบอน
1,727.0 2,983.0 4,182.7 31,148.0 64,024.0 1,120,047.9
ทั้งหมด
ที่มา: Ecosystem Marketplace & New Carbon Finance (2008)
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ตารางที่ 11(ก) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอนรายสัปดาห (20 กรกฎาคม –
24 กรกฎาคม 2552) (หนวย : เหรียญสหรัฐ ตอ tCO2e)
ราคาปด ณ
ราคาปด ณ
ราคาปด ณ
ราคาปด ณ
22 มิ.ย. 2552
20 ก.ค. 2552 22 มิ.ย.2552
สินคา 20 ก.ค.2552
**BlueNext Spot BlueNext Spot ***ECX Dec '09 ECX Dec '09
14.00
12.74
14.16
12.95
(*ปริมาณ:
(ปริมาณ:
(*ปริมาณ:
(*ปริมาณ:
EUA
4,550,000)
3,382,000)
10,247,000)
16,565,000)
12.90
11.16
12.84
11.16
(*ปริมาณ:
(*ปริมาณ:
(*ปริมาณ:
CER (*ปริมาณ:
95,000)
94,000)
1,244,000)
5,269,000)
ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552
ตารางที่ 11(ข) ราคาซื้อขายคารบอนในตลาดคารบอน ภาคสมัครใจ (VERs)
(หนวย : เหรียญสหรัฐ ตอ tCO2e)
ณ. 20 ก.ค. 2552
ณ. 22 มิ.ย. 2552
CCX CFI 2008

$0.55
(*ปริมาณ: 11,000)

$0.75
(*ปริมาณ: 8,000)

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.), 2552
* ปริมาณคารบอนขึ้นทะเบียนวัดเปนเมตริกตันคารบอนไดออกไซด
** BlueNext Spot อางถึง ราคา spot ซึ่งสัญญา spot หมายถึงการซื้อขาย EUA ที่เกิดขึน้ โดยมีการสงมอบเงินทันที
*** ECX Dec '09 อางถึง ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาสําหรับการสงมอบในเดือนธันวาคม 2009

3.4.2 การพิจารณาผูซื้อ ผูขายหรือนายหนา
นอกจากเลื อ กตลาดแล ว ผู ป ระกอบการควรพิ จ ารณาผู ซื้ อ ผู ข ายหรื อ
นายหนาโดยคํานึงถึง
• ประเภทและความเหมาะสมของผูซื้อและผูขาย ซึ่งอาจเปนการซื้อ
ขายแบบขายตรง เชน เปนบริษัทจากตางประเทศเขามาติดตอกับ
ผูประกอบการโดยตรง หรือประเทศในภาคผนวกที่ I (Annex I
country) ติดตอซื้อขายโดยตรง หรือวามีสถานฑูตหรือตัวแทนของ
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รัฐบาลตางๆ เขามาติดตอซื้อขายคารบอนเครดิตกับผูประกอบการ
โดยตรง
• ผูประกอบการควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายและ
บทปรับตางๆ อยางละเอียดและใหมีความชัดเจนครอบคลุมในทุก
ประเด็น ซึ่งในกรณีนี้อาจขอคําปรึกษาแนะนําจากที่ปรึกษาในการ
พัฒนาโครงการ CDM
3.4.3 การพิจารณาดานความเสี่ยง
การดําเนินโครงการ CDM จํา เปนตองดําเนินไปจนถึงชวงการคิด
คารบอนเครดิตซึ่งคอนขางใชเวลานานพอสมควร รวมถึงหากพิจารณาตามหลักเกณฑ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ อบก. ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงแผนการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ หรือสิ้นสุดระยะเวลา Credit Period ที่เลือกไวดวย โดยผูประกอบการควร
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในชวงการดําเนินโครงการในดานตางๆ รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายคารบอนเครดิตโดยเฉพาะตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่
1 ดวย
3.5 การเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (DOE)
หลักเกณฑในการเลือกหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบโครงการ หรือ DOE
สําหรับการพัฒนาโครงการ CDM แตละโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ประโยชนตอการพัฒนาโครงการ CDM แกผูประกอบการไดมากที่สุด สามารถพิจารณา
ไดจาก 3 ประเด็น ดังตอไปนี้
• เปน DOE ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือ CDM EB ใหดําเนินการตรวจสอบการ
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ได และมีขอบขายที่สามารถตรวจสอบ
โครงการ CDM ประเภทตางๆ ไดอยางชัดเจน
• คัดเลือก DOE ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณตรงกับประเภทโครงการที่
จะตรวจสอบ
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• DOE ตองมีเวลาและความพรอมที่จะทุมเทกับโครงการไดอยางเต็มที่
สามารถใหคําแนะนําโครงการในการปรับปรุงหรือแกไขรายละเอียดที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมได
3.6 การจัดทําเอกสาร
เอกสารที่ผูดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ
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. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Project Design
Document : PDD) จํานวน 30 ชุด
3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน 30 ชุด
หรือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ใน
กรณีโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการที่จะตองจัดทํารายงาน
การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม(EIA)
ตามประกาศของ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูยื่นคําขอจะตองเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาพรอมกับ
คําขอดวย)
4. เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตามแบบการ
ประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนละ 30 ชุด (รวมเลม) ดังนี้
• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒ นาที่ส ะอาด
(แบบสอบถาม 1-2550 ดังแบบฟอรมในภาคผนวก(2) หรือสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th) เปนแบบสอบถามที่
เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ
• แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
(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) เปนแบบสอบถามที่สรุปรายละเอียดทั้งหมด
ของโครงการ
5. รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ (Public
Participation Report) จํานวน 30 ชุด
6. แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
ในการจัดทําเอกสารและเสนอเอกสารนั้นผูประกอบการสามารถดําเนินการเอง
ได หรืออาจมีการจางที่ปรึกษามาชวยดําเนินการก็ได ซึ่งเอกสารเบื้องตนที่ผูประกอบการ
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 710 หนา
หัวขอในการจัดทํา PIN นั้นไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานแนนอน แตโดยทั่วไปจะ
ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของโครงการ ลักษณะของโครงการ การลดการปลอยกาซเรือน
กระจก การส ง เสริ ม ดา นการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น ของประเทศ และข อ มูล ดา นการเงิ น ของ
โครงการ ซึ่งประเด็นสาระสําคัญในแตละหัวขอไดแสดงไวในตารางที่ 12 (ดังแบบฟอรม
ในภาคผนวก (6) หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.dede.go.th )
ตารางที่ 12 รายละเอียดในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ (PIN)
หัวขอ
ประเด็นสาระสําคัญในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ
ขอมูลทั่วไปของ
• วัตถุประสงคของโครงการ
โครงการ
• รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
• เทคโนโลยีที่จะใช
• ผูพัฒนาโครงการ
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หัวขอ

ประเด็นสาระสําคัญในเอกสารประกอบแนวคิดโครงการ
• ผูสนับสนุนทางการเงินของโครงการ
• ตารางเวลาการดําเนินโครงการ
ลักษณะของโครงการ • ขนาดของโครงการ
• ประเภทของโครงการ (ตองเลือกประเภทและระบุ
รายละเอียด)
• ที่ตั้งของโครงการ
การลดการปลอยกาซ • ประเภทของกาซเรือนกระจกที่โครงการจะลดได
เรือนกระจก (GHG) • การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่คาดประมาณ
(กรณีฐาน และ กรณีที่มีโครงการ CDM)
การส ง เสริ ม ด า นการ • ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ • ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
• ผลกระทบดานการถายทอดเทคโนโลยี
ขอมูลดานการเงินของ • การประมาณคาใชจายทั้งหมดในโครงการ
โครงการ
• แหลงเงินทุน
• ผูรับซื้อคารบอนเครดิต
• ราคาคารบอนเครดิต
• ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดการณ
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน, 2550
3.7 ขั้นตอนการเสนอเอกสารและการดําเนินโครงการตามกระบวนการ CDM
ขั้นตอนตางๆในการเสนอเอกสารจะเปนไปตามการดําเนินโครงการ CDM ตาม
หลักสากลโดยทั่วไปนั้น 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.
วิธี การนี้เป น วิ ธีก ารเกี่ ย วกั บ การผลิต ไฟฟา พลัง งานหมุน เวียนที่เชื่อ มโยงกับ จุ ด
เชื่อมตอไฟฟา ดังนี้
• วิธีการประเภทนี้ประกอบดวยหนวยการผลิตพลังงานหมุนเวียน, เชน พลังงาน
แสง, พลังงานน้ํา, พลังงานจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลง/คลื่น, ลม, ความรอนใตพิภพ,
และชีวมวลหมุนเวียน ซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง และ/หรือ เคลื่อนยายฐานไฟฟา
จากระบบจายไฟฟา ซึ่งมีหนวยผลิตที่ใชพลังงานจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล
อยางนอยหนึ่งหนวย
• ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีสวนประกอบทั้งที่ใชพลังงานหมุนเวียน และไมสามารถ
หมุนเวียนได (เชน ลม และน้ํามันดีเซล) โครงการ CDM ขนาดเล็กที่มีขนาดจํากัด
15MW ใชเฉพาะพลังงานที่สามารถหมุนเวียนได ถาหนวยผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการใช
การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมดวยขีดความสามารถของหนวยผลิตทั้งหมดตองไม
เกิน 15MW
• ระบบที่มีการใชความรอนจากชีวมวลเขารวมในระบบผลิตซึ่งชวยเสริมไฟฟาไปยัง
และ/ หรือ ยายฐานไฟฟาจากจุดเชื่อมตอถูกจัดอยูในกลุมนี้ โดยที่ผลรวมของ
ผลลัพธพลังงานจากรูปแบบไมควรเกิน 45 MWthermal เชน ระบบที่มีการใชชีวมวล
รวม คาที่วัดไดของหมอตมน้ํารวมทั้งหมดไมควรเกิน 45 MWthermal เปนตน
• กิ จ กรรมของโครงการที่ เ พิ่ม ขี ด ความสามารถของพลั ง งานหมุ น เวีย น ควรจะ
พิจารณากรณีดังตอไปนี้
o การเพิ่มหนวยผลิตใหม
o การแทนที่หนวยผลิตเกาดวยหนวยผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อ
ทําใหมีคุณสมบัติเปนกิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็ก, ขีด
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ความสามารถรวมที่ติดตั้งหลังจากการเพิ่มหนวยใหม หรือจากหนวย
ที่มีประสิทธิภาพมากกวาควรจะมีขนาดนอยกวา 15 MW
• กิ จ กรรมโครงการมี ก ารแก ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ชิ้ น ส ว นของหน ว ยผลิ ต พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นที่ มี อ ยู ถู ก จั ด รวมอยู ใ นกลุ ม นี้ ด ว ย ซึ่ ง ในการทํ า ให มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น
กิจกรรมโครงการ CDM ขนาดเล็กนั้น ผลลัพธทั้งหมดของหนวยผลิตที่มีการแกไข
หรือปรับปรุงไมควรเกิน 15 MW
4.2 วิธีการแบบ AMS-II.D.
วิธี ก ารนี้เ ปน วิธี ก ารเกี่ย วกั บ การปรั บ ปรุง ประสิท ธิ ภ าพการใชพ ลัง งานและการ
ปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ในภาคสวนอุตสาหกรรม ดังนี้
• เปนการดําเนินงานที่ประกอบดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานใดๆ
และการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใชในภาคสวนอุตสาหกรรม
• เปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมกิจกรรมโครงการที่มีจุดมุงหมายขั้นตนในดาน
ประสิทธิภาพของพลังงาน
• วิธีการดําเนินการแกไขอาจใชแทนที่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนที่มีอยู หรือ
อาจติดตั้งในหนวยงานใหม
• การประหยัดพลังงานรวมของโครงการเดี่ยวอาจมีขนาดไมเกิน 60 GWhe ตอป
• การประหยัดพลังงานทั้งหมด 60 GWhe ตอปเทียบเทาไดกับการสะสมมากสุด
180 GWhe ตอป ในการใชเชื้อเพลิง
4.3 การดําเนินโครงการ CDM โดยการดําเนินงานในภาคปาไม
สํ า หรั บ ทางด า นป า ไม แ ล ว คาร บ อนเป น สารประกอบในเนื้ อ ไม ที่ ไ ด ม าจาก
กระบวนการสังเคราะหแสงของพืชที่มีสีเขียวแลวไดแปงและน้ําตาลตามสวนตางๆ ของ
ตนไมและในตนไมหรือพืชทุกชนิดจะมีคารบอนประกอบอยู 50% โดยน้ําหนักแหง ดังนั้น
เมื่อคิดคํานวณเปน CO2 ก็สามารถคิดคํานวณจากคารบอนได คือ CO2 มี C และ O
ประกอบอยู C มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 12 สวน O มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 16 เมื่อ O มี
2 อะตอม น้ําหนักโมเลกุลจึงเทากับ 16x2 เทากับ 32 สารประกอบ CO2 จึงมีน้ําหนัก
โมเลกุลรวมกันเปน 12 + 32 เทากับ 44 หนวยจะเปนกรัมหรือหนวยอื่นๆ ก็ได อยางไรก็
ตามสวนมากเปนหนวยทางเมตริกซึ่งจะมีหนวยไปทางเดียวกันคือถาน้ําหนักอะตอมของ
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สารประกอบใดใช เ ป น มิ ล ลิ ก รั ม กรั ม กิ โ ลกรั ม หรื อ ตั น น้ํ า หนั ก ธาตุ อื่ น ๆ ก็ ใ ช ห น ว ย
เหมือนกัน สําหรับสัดสวนระหวาง CO2 ตอ C มีสัดสวนเปน 44:12 หรือ CO2 มีมากกวา
C เทากับ 3.6667 เทา ดังนั้นมวลชีวภาพของไม (ทุกสวนของไม เปนตนวา ลําตน กิ่ง
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 กี่ตัน 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
• แต ล ะแปลงที่ เ ป น พื้ น ที่ ป ลู ก ป า จะต อ งมี ร ะยะห า งกั น ไม เ กิ น 1
กิโลเมตร

1

โครงการ CDM ปาไม ดร.เจษฎา เหลืองแจม สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม กรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551

คูมือ CDM เหมืองแร 4-3

สวนการปลูกปาขนาดใหญคือทําการปลูกปาที่สามารถดูดซับกาซ CO2 ได
มากกวา 16,000 ตัน CO2 ตอป
โดยการคิดเครดิตมีชวงระยะเวลาการดังนี้
• สิ้นสุดพันธกรณีสมัยแรก 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 ครั้ง รวม 60 ป ก็เปน
lCERs เหมือนกัน
การพิจารณาโครงการ CDM ดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนตัวแทน
ของประเทศ (Designated National Authority, DNA) โดยที่โครงการ CDM จะตองมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้การปลูกปาจํานวนเทาไรขึ้นอยูกับพื้นที่แตละแหง ขอตกลงกับประเทศที่
พัฒนาแลว และลักษณะของโครงการ แตถาเปนโครงการขนาดเล็กก็ตองดําเนินการใหมี
การดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไมเกิน 16,000 CO2 ตอโครงการตอป ถาเปนโครงการ
ขนาดใหญ ก็ ไ ม จํ า กั ด จํ า นวนการดู ด ซั บ ก า ซคาร บ อนไดออกไซด เมื่ อ ผ า นขั้ น ตอน
ภายในประเทศตางๆ แลว จะตองลงทะเบียนกับสํานักเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาลงทะเบียนคิดตามอัตราของการดูดซับหรือ
การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตามขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ
CDM และเมื่อโครงการดําเนินการแลวจะตองบริจาคเขากองทุนการปรับตัว (Adaptation
fund) จํานวน 2% ของโครงการ
การเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไม หากสนใจเขารวมโครงการโดยเลือก
เขารวมแบบ Afforestation นั่นคือพื้นที่นั้นจะตองเปนการปลูกปาในพื้นที่ที่ไมเคยมีปามา
กอนชวง 50 ป โดยหากตัดสินใจปลูกตนไมชนิดใดชนิดหนึ่งลงพื้นที่ตองพิจารณาถึง
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

โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม, 2550
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ปลูกตนสักจํานวน 16,000 ตน ตองใชพื้นที่ในการปลูกจํานวน 160 ไร โดยเงินลงทุน
รวมถึงคาบํารุงรักษาจํานวน 20,000 บาทตอไร รวมเปนเงินลงทุนทั้งหมด 3,200,000
บาท (ยั ง ไม ร วมค า ที่ ดิ น หากมีก ารซื้ อ ที่ อื่ น ที่มิ ใ ช ข องตน หรื อ ค า เช า ที่ดิ น ที่ ขึ้น อยู กั บ
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
หรืออีกแนวทางหนึ่งสําหรับการเลือกชนิดพืชมาปลูกปาเพื่อคิดเครดิต โดยอาจ
ปลูกไมพื้นเมือง หรือตองพิจารณาประวัติของพื้นที่แปลงนั้นวาแตกอนเคยปลูกพืชชนิดใด
มากอน ซึ่งจะทําใหพืชเจริญเติบโตไดเร็ว และมีอัตราการรอดสูงกวาการนําพืชชนิดอื่นที่
ไมเคยปลูกในพื้นที่มาปลูกเลย
4.4 การดําเนินโครงการ CDM โดยการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวลใน
การผลิตไฟฟา
แนวทางการเขารวมโครงการ CDM ในภาคปาไมสามารถดําเนินการไดอีก
แนวทางหนึ่งคือการปลูกพืชโตเร็ว เพื่อขายเปนเชื้อเพลิงแกโรงไฟฟาชีวมวล และเพื่อชวย
ในการดูดซับ CO2 ไดอีกทางหนึ่ง โดยในปจจุบันโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต
จะตองใชเชื้อเพลิงไมเปนจํานวน 1,500 ตันตอป สําหรับการผลิตไฟฟา และเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตกระแสไฟฟามากที่สุดก็คือ พืช 3 ชนิด ไดแก ยูคาลิปตัส
กระถินเทพา และกระถินณรงค ซึ่งยูคาลิปตัส 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการดูดซับ CO2
ไดจํานวน 1 กิโลกรัม ในขณะที่มีอายุ 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 หากมีการซื้อที่อื่นที่มิใชของตน หรือคาเชาที่ดินที่ขึ้นอยูกับขอตกลงของผูเชา

3

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
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และผูใหเชา) ทั้งนี้ยังสามารถจัดการการปลูกยูคาลิปตัสไดแบบหมุนเวียน กลาวคือหากมี
พื้นที่ในการปลูกมากกวา 40 ไร สามารถปลูกยูคาลิปตัสโดยแบงออกเปน 4 แปลงๆ ละ
40 ไร ปลูกเวนระยะแปลงละ 1 ป ซึ่งหากเริ่มปลูกแปลงที่ 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
การปลูกปาปที่ 1 และ 2 ทําการปลูกพืชควบในขณะที่ไมยูคาลิปตัสยังเล็กอยู จะทําให
เกษตรกรมีรายไดเสริมหรือมีแหลงอาหารสําหรับการดํารงชีพไดอีกทางหนึ่ง
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4.5 การดําเนินโครงการ CDM โดยการควบคุมการระเบิด และการใชวัตถุระเบิด
การระเบิดในเหมืองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเปดหนาเหมือง เนื่องจากดินและถาน
มีความแข็งแรงมาก จึงมีการนําระเบิดเขามาชวย เพื่อทําใหดินและถานหลวมกอน แลว
จึงทําการขุดโดยใชรถขุดหรือรถตักเขามาทําการตัก การระเบิดชวยประหยัดพลังงานใน
การใชเครื่องจักร นอกจากนี้การระเบิดทําใหลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่
อาจเสียหายจากการขุดในบริเวณที่ชั้นดินแข็งเกินกําลังของเครื่องจักร แตการใชระเบิดก็
มี ก ารส ง ผลกระทบในด า นต า งๆ ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งควบคุ ม การระเบิ ด ให เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพสู งสุด เพื่อใหมีคาใชจายในการระเบิดนอ ยที่สุดซึ่งจะทําใหสามารถลด
คาใชจายในการทําเหมือง และยังชวยลดผลกระทบที่จะปลอยออกสูบรรยากาศได การ
ควบคุมอาจทําไดโดยการกําหนดระยะหางของระเบิดใหเหมาะสม รวมถึงปริมาณระเบิด
ที่ใชในการระเบิดตองไมมากจนเกินไป ทั้งนี้หากมีการสํารวจพื้นที่กอนการระเบิด ในบาง
พื้นที่ที่ดินไมเกาะตัวแนนมากจนเกินไปอาจไมจําเปนตองทําการระเบิด เพียงใชรถขุด
เจาะแทนได โดยมีเทคนิคการเจาะระเบิดเพื่อนํามาพิจารณากอนการระเบิดเบื้องตน ดังนี้
1) การคัดเลือกวัตถุระเบิด และอุปกรณที่ใชในการเจาะระเบิด ไดแก แกปไฟฟา
(Electric Detonater) ซึ่งจะระเบิดเมื่อมีกระแสไฟฟาในปริมาณเพียงพอวิ่งผานเสนลวด
ความต า นทานที่ ฝ ง อยู ใ นหั ว จุ ด ของแก ป แก ป ไฟฟ า จั ง หวะถ ว ง หรื อ แก ป ถ ว งเวลา
(Electric Delay Detonater) ซึ่งจะทําใหไดผลการระเบิดที่ดี ทําใหหินที่ไดจากการระเบิด
จะแตกละเอียดขึ้น โดยเฉพาะการระเบิดที่มีจํานวนแถวของหลุมระเบิดมากกวา 1 แถว
เครื่องเจาะระเบิด , ตัวกระตุนการระเบิด ไดแก สายชนวนระเบิด , ดินระเบิด , สาร
แอมโมเนียมไนเตรท, เครื่องจุดระเบิด เลือกใชของที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหการระเบิดทําได
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพราะหนาที่ของสายชนวน คือใชเปนตัวกระตุน ANFO ที่
ตองการใหมีการกระตุนกระจายไปทั่วทุกจุดใหมากที่สุด
2) การพิจาณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการระเบิด มีรายละเอียดดังนี้
- อนุกรมการเจาะระเบิด มีความสําคัญมากตอการแตกของหิน การวาง
อนุกรมการจุดระเบิด ควรใหปริมาณวัตถุระเบิด ที่จุดระเบิดพรอมกัน
มากที่สุด หรือมีจํานวนรูเจาะที่ใชแกปเบอรเดียวกันใหมีจํานวนนอย
ที่สุด

คูมือ CDM เหมืองแร 4-7

-

โครงสรางของชั้นหิน ชั้นหินที่มีรอยแตก หรือมีโพรงเนื้อหินมากๆ หรือ
ที่วางตัวเปนชั้นแคบๆ สลับกัน จะทําใหการเจาะระเบิดทําไดยากกวา
ชั้นหินที่มีเนื้อแนน จึงตองมีการวางหนาระเบิดใหเหมาะสมกับการ
วางตัวของชั้นหิน
- การกระตุนวัตถุระเบิด จะคัดเลือกตัวกระตุน ANFO ไดแก ไดนาไมต
และวัตถุระเบิดอื่นๆ ใหเหมาะสมกับขนาดของรูเจาะ เพราะถาใชนอย
เกินไปจะทําใหผลการระเบิดไมดี
3) การออกแบบการเจาะระเบิด จะออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานของการเจาะ
ระเบิดเพื่อใหมีผลของการระเบิดที่ดีที่สุด และเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด ซึ่งจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบการเจาะระเบิด เพื่อใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะของชั้นหินในแตละแหลง
4) พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองหินเพื่อใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด

4.6 การดําเนินโครงการ CDM โดยการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดลอมจากการลุก
ไหมของถานหิน
ดําเนินโครงการโดยการนําถานหินที่กอมลภาวะซึ่งเปนถานหินปนดิน (Split
Coal) มาแยกดินที่ปนออกดวยเครื่องจักรลางถานหินแทน โดยหลีกเลี่ยงการกองเก็บ
จากนั้นใชดินปดทับเพื่อตัดออกซิเจนออกจากวงจรการลุกติดไฟไดเองของถานหิน หรือ
ปองกันไมใหถานหินสัมผัสกับอากาศนานเกินไป ถานหินที่บดแลวใหใชใหหมด ภายใน 2
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สัปดาห เมื่อมีการลุกไหมของถานหินใหรีบดับดวยการฉีดหรือกลบดวยดินหรือใชรถบด
ทับ
4.7 การดําเนินโครงการ CDM โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงภายใน
เหมือง
การขนสงที่เกิดขึ้นหนาเหมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากตอง
มีการโยกยายตามจุดที่พบแร ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคในการจัดระเบียบการขนสง แตหาก
สามารถกําหนดถนนสายหลักภายในหนาเหมืองได ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
จัดการการขนสงไดงายขึ้น โดยอาจมีการกําหนดขนาดของรถที่นํามาใชงานใหเหมาะสม
กับปริมาณแรที่จะขน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ หรือมีการเปลี่ยนระบบการขนสง
ทั้งหมดจากการใชรถ มาเปนการใชระบบสายพานลําเลียง หรือออกแบบใหมีการใชงาน
แบบผสมทั้ ง ใช เ ครื่ อ งจั ก ร รถ และระบบสายพาน โดยมี ม าตรการเบื้ อ งต น ในการ
พัฒนาการขนสง ดังนี้
- ปรับปรุงสภาพถนนใหเปนถนนลาดยางมากขึ้น
- จํากัดความเร็วของรถวิ่งในบอและรอบบอไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ทั้ ง นี้ ห ากเลื อ กใช ร ะบบสายพานในเหมื อ งแล ว ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ระยะทางของ
สายพาน โดยตองมีการวางแนวการติดตั้งสายพานใหเกิดประโยชนสูงสุด และกอนการ
ติดตั้งตองคํานึงถึงขอจํากัดของระบบสายพาน เชน อุณหภูมิของวัสดุที่ลําเลียงถาสูงเกิน
ความสามารถที่ผิวสายพานจะทนได ก็จะไหมและเสียหายได หรือกรณีที่ตองการลําเลียง
วัสดุขึ้นทางที่ลาดชันมาก จนกระทั่งวัสดุนั้นไมสามารถเกาะตัวรวมกันไดวัสดุจะลื่นไหล
ลงมาเปนกองอยูดานลางจนไมสามารถขนสง ลําเลียงได หรืออีกกรณีหนึ่งหากระยะหาง
ระหวางตัวขับ (Head pulley) และตัวตาม (Tail pulley) หางกันมากเกินไปจนกระทั่ง
เกิน ไปกว า ช ว งยื ด ของสายพาน กรณีนี้ สายพานจะเกิด ความเสี ย หายจนไมส ามารถ
ทํางานได ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อไมใหเกิด
ปญหาที่ระบบจนไมสามารถใชงานไดเมื่อติดตั้งเสร็จแลว นอกจากนั้นควรดําเนินการ
ออกแบบในดานระดับและระยะทางระหวางเครื่องโมดินหรือแร สายพาน และจุดทิ้งดิน
หรือแรใหเกิดความสมดุลยเพื่อชวยลดการใชพลังงาน ลดตนทุนและทําใหเกิดการผลิตที่
มีประสิทธิภาพ
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บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญในระดับ
โลก ซึ่งนานาประเทศจําเปนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการแกปญหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมีการยืนยันวาเปนผลมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก (Green house gas,
GHG) สูชั้นบรรยากาศซึ่งเปนตนเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและภัยคุกคามอื่นๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดตระหนักถึง
การเกิดภาวะโลกรอนและเห็นความสําคัญของการแกปญหา จึงไดมีการลงนามใหสัตยาบัน
ตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2545 ซึ่ง ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึงมีการเขารวมในการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจก โดยการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) ซึ่งเปนเพียงกลไกเดียวภายใตพิธีสารเกียวโตที่ให
ประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมในการลดปริ มาณกาซเรือนกระจก และชวยใหเกิดการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญที่มีการใช
พลังงานในปริมาณที่สูง และมีสวนในการกอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จึงเปนโครงการประเภทหนึ่งที่อยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาใหเขารวมเปนโครงการ CDM
ที่รัฐภาคีพิธีสารเกียวโตกําหนดขึ้น จึงมีความเปนเปนไปไดที่ภาคเอกชน/ผูประกอบการเหมือง
แรอาจจะเสนอตัวเขารวมโครงการ
สําหรับในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยทั่วไปนั้น มีขั้นตอนสําคัญ
ที่เจาของโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะตองดําเนินการ โดยทางองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเปนขั้นตอน คือ
- การออกแบบโครงการ (Project Design) ผูดําเนินโครงการจะตอง
ออกแบบลักษณะของโครงการและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (Project Design
Document : PDD) โดยมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ วิธีการคํานวณการลดกาซเรือน
กระจก วิธีการในการติดตามผลการลดกา ซเรือ นกระจก การวิเ คราะหผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม เปนตน
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- การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการ
พิจารณาโครงการโดย DNA CDM (DNA CDM Approval) ผูดําเนินโครงการจะตองวาจาง
หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารฯ หรือที่
เรียกวา Designated Operational Entity (DOE) ในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ
วาเปนไปตามขอกําหนดตางๆ หรือไม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติในการ
ดําเนินโครงการจากประเทศเจาบานดวย โดยในประเทศไทยตองไดรับความเห็นชอบจาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่
ทํ า หน า ที่ ป ระสานการดํ า เนิ น งานตามโครงการกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Desinated
National Autority for the Clean Development Mechanism: DNA CDM) โดยที่ อบก. จะ
ทําหนาที่พิจารณาวาโครงการที่เสนอตามเอกสารทั้งหมดนั้นเปนโครงการที่เหมาะสมและเปน
ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมตลอดจนเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศและสงเสริมการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืนหรือไม
หากเอกสารทั้งหมดผานการพิจารณา ทาง อบก. จะออกหนังสือรับรองวาเปนโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Letter of Approval: LoA)
- การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) เมื่อ DOE ไดทําการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการและลงความเห็นวาผานขอกําหนดตางๆ ครบถวน จะสง
รายงานไปยังคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board : EB) เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนโครงการ
- การติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Monitoring) เมื่อ
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) เมื่อหนวยงาน
DOE ไดทําการตรวจสอบการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว จะทํารายงานรับรองปริมาณ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ดําเนินการไดจริงตอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อขออนุมัติ
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ใหออกหนังสือรับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนิน
โครงการ
การออกใบรับรองปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
(Issuance of CERs) เมื่อคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับรายงานรับรองการลดกาซเรือนกระจก
และทําการพิจารณาเรียบรอยแลวสํานักงานเลขานุการ UNFCCC จะทําการออกหนังสือ
รับรองปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได หรือ CERs ใหผูดําเนินโครงการเพื่อใชเปน
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
• รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) จํานวน
30 ชุด หรือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
จํานวน 30 ชุด (ในกรณีโครงการที่เขาขายประเภทและขนาดโครงการที่
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูยื่นคําขอ
จะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย)
• เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตาม
แบบการประเมิน (Self-Assessment Form) จํานวนรายการละ 30
ชุด (รวมเลม) ดังนี้
¾ แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(แบบสอบถาม 1-2550)
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แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
(แบบสอบถาม 2-2550)
¾ แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550)
• รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพื่อรับทราบโครงการ
(Public Participation Report) จํานวน 30 ชุด
• แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
¾

ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการเหมืองแรเพื่อทําใหเกิดโครงการ CDM ให
ประสบความสํา เร็ จนั้น เจา ของโครงการควรจะมีขั้น ตอนในการพิจ ารณาและดํา เนิน งาน
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
พัฒ นาที่ ส ะอาดคู มื อ การดํ า เนิ น โครงการกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด
(CDM) ภาคพลังงาน”
จิตตพงค สระชิต, (ไมระบุปที่ตีพิมพ), “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” และ“คารบอน
เครดิต” ของพิธีสารเกียวโต
เจษฎา เหลืองแจม, 2551 “โครงการ CDM ปาไม”, สํานักวิจัย และพัฒนาการปาไม
กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทวินทร สิริโชคชัยกุล, 2542 “ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม” เอ็มเพาเวอร
เมนท , นนทบุรี
ธิดา ทัศนราพันธ, 2543 “การประเมินวัฏจักรของการผลิตปูนซีเมนต” คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธิติกาญจน ชมพู, 2545 “การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งวัฏ
จักรชีวิตของพลังงานในการกลั่นเอธานอล กรณีศึกษา น้ํามันเชื้อเพลิง
กับพลังงานแสงอาทิตย” โครงการวิจัยวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บวร บริบูรณ, 2347 “การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในการผลิตถานหินเหมือง
เปดโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 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
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายงานการสัมมนา เรื่อง “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” สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจํากรุงโตเกียว, 2522, “Carbon credit
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อโลกสะอาด”, p 50-55
เหมือนจิตต วิเชฏฐะพงษ , 2551 “การศึกษา LCA
เชื้อเพลิงทางเลือกใน
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
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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)
หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (LoI)
( สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th )
เลขที่หนังสือ.(ออกโดย อบก.)
วัน/เดือน/ป
เรื่อง หนังสือแสดงเจตจํานงในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
เรียน ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
เนื่ อ งด ว ย________________________ มี ค วามประสงค ที่ จ ะพั ฒ นา
โครงการ______________ของ _______________โดยมี ลั ก ษณะโครงการ
____________________________และในขณะนี้ อยูระหวางการจัดทําเอกสาร
ประกอบโครงการ
ดังนั้น ทางเหมือง_________________ จึงใครขอแจงความประสงคใน
การพัฒนาโครงการ เพื่อเปนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดผานทางหนังสือ
ฉบับนี้ และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อผูดําเนินโครงการ)
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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
day/month/year

Date of submission:
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 Initial adoption
July 2009
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)
แบบสอบถามเลขที่ 1-2550/__

แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
( สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th )
ผูตอบแบบสอบถาม
__________________________________________________________________
ตําแหนง _____________________________________วันที่ __________________
1. ชื่อโครงการ ___________________________________________________
2. ประเภทโครงการ (โปรดเลือก)
2.1
2.2
2.3
2.4

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเชือเพลิงชีวภาพ
โครงการผลิตกักเก็บมีเทนจากหลุมฝงกลบขยะ
โครงการอื่นๆ

|
|
|
| (โปรดระบุ) _________

3. เอกสารโครงการทีเกี่ยวของ (โปรดเลือก)
3.1 Project Idea Note (PIN)
|
3.2 Project Design Document (PDD)
|
3.3 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) |
3.4 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
3.5 CDM Project Prevalidation Report
3.6 เอกสารอื่นๆ

|
|
| (โปรดระบุ) _________

คูมือ CDM เหมืองแร ผ2-1

4. การดําเนินงานที่ผานมา (โปรดตอบคําถาม)
4.1 จัดทํา Project Idea Note (PIN) แลวเสร็จ
4.2 จัดทํา Project Design Document (PDD)
แลวเสร็จ
4.3 วันที่ Meth Panel รับรอง Methodology
ของโครงการ
4.4 วันที่ Validator เริ่มตรวจสอบโครงการในพื้นที่
4.5 วันที่เริ่มโครงการ (ติดตั้งระบบ)
4.6 วันที่เริ่มเดินระบบ
4.7 วันที่เริ่มมีการลดกาซเรือนกระจก

วัน_______ เดือน________ ป________
วัน_______ เดือน________ ป________
วัน_______ เดือน________ ป________
วัน_______
วัน_______
วัน_______
วัน_______

เดือน________
เดือน________
เดือน________
เดือน________

ป________
ป________
ป________
ป________

5. ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (โปรดระบุ)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

เจาของโครงการ
เจาของโครงการรวม 1 (หากมี)
เจาของโครงการรวม 2 (หากมี)
DOE (Validator)
ผูรับซื้อ CERs

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

6. รายละเอียดของโครงการ (โปรดระบุ)
6.1
6.2
6.3
6.4

ที่ตั้งโครงการ ___________________________________________
Methodology ที่ใช ______________________________________
ตัน
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดในแตละป ____________________
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดลดลงแลวตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน _________

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (27 มีนาคม 2549)
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ตัน

ภาคผนวก (3)
แบบสอบถามเลขที่ 2-2550/__
แบบการประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับผูพัฒนาโครงการ
โครงการ (ไทย) _________________________________________
(English) ______________________________________
ผูกรอกขอมูล _________________________
ตําแหนง _____________________________
วันที่กรอกแบบสอบถาม ________________

เพื่อใหการประเมินโครงการ CDM เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณที่สุด
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะอนุ กรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงขอใหผูพัฒนาโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด กรอกขอมูลของโครงการ เพื่อแสดงการมีสวนรวมในการ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ในการกรอกแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใหผูประกอบการกรอก คะแนนที่คิดวาโครงการควรไดรับ (ตามเกณฑที่แนบ
ทาย) พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุน และที่มาของขอมูลและแหลงสืบคน (เชน
PDD หนา 6 Section A4, รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หนา
24 หัวขอ คุณภาพน้ําทิ้ง เปนตน)
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ขอใหผูพัฒนาโครงการสงแบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับผูพัฒนาโครงการ ใหกับองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ทาง e-mail
แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดัชนีวัด

เกณฑการใหคะแนน

1. หมวดดัชนีดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดัชนีดานสิ่งแวดลอม
1) ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียว
โตของโครงการ
หมายเหตุ : ก า ซเรื อ นกระจกที
กําหนดโดยพิธีสารเกียวโต ไดแก
- คารบอนไดออกไซด (CO2)
- มีเทน (CH4)
- ไนตรัสออกไซด (N2O)
- ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
- เปอรฟลูออโรคารบอน (PCs)
- ซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6)
2)
ลดการปลอยสารที่เปน
มลพิษทางอากาศ ตามประกาศ
มาตรฐานมลพิษทางอากาศ
เชน NOx HC PM10 SO2 CO O3
VOC’s Dioxin
หมายเหตุ : มาตรฐานการปล อ ย
ส า ร ที่ เ ป น ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ
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ปริมาณการปลอยกาซเรือน
ก ร ะ จ ก เ ที ย บ เ ท า
คาร บ อนไดออกไซด (CO2
equivalent) โดยเทียบกับ
กรณีฐาน (baseline) กรณี
ไมมีกิจกรรมโครงการ CDM
เกิดขึ้น

ปริมาณการปลอยสารที่เปน
มลพิษทางอากาศ เมื่อเทียบ
กั บ ก ร ณี ฐ า น (ก ร ณี ไ ม มี
โครงการ)

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

ดัชนีวัด
สารเจือปนในอากาศ ใหอางอิงถึง
กฎหมายที่ประกาศโดยหนว ยงาน
รั บ ผิ ด ชอบ เช น
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน
3) มลพิษทางเสียง
(ตามมาตรฐานของทางราชการ)
หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงให
อางอิงถึงประกาศคณะกรรม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป มาตรา 32(5)
แห ง
พรบ.ส ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 และประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อ ง การคํา นวณค า ระดั บ
เสียง และรวมถึงมาตรฐานอื่นใดที่
ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย
หนวยงานรับผิดชอบ
4)
มลพิ ษ ทางกลิ่ น (ตาม
มาตรฐานของทางราชการ)
หมายเหตุ : การควบคุมมลพิษทาง
กลิ่น และเหตุเดือดรอนรําคาญทาง
กลิ่ น
ให อ า งอิ ง ถึ ง กฎหมายที่
ประกาศโดยหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ
หมายเหตุ:
มลพิษทางเสียงมี 3
มาตรฐาน คือ
1) ระดับเสียงทั่วไป
2) ระดับเสียงที่มีผลตอ
สุขภาพผูปฏิบัติงานภายใน
บริเวณโครงการ
3) ระดับเสียงรบกวน

มลพิษทางกลิ่น
ที่เกิดจากสารอินทรีย ตาม
มาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-3

ดัชนีวัด
เช น กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม
มลพิษ เปนตน
5) ปริมาณความสกปรกในน้ํา
ทิ้ง
ตามมาตรฐานของทาง
ราชการ
หมายเหตุ :
- มาตรฐานความสกปรกใน
น้ําทิ้ง ให เป นไปตามกฎหมาย
ควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กรมเจ า ท า กรม
ชลประทาน เปนตน
- การนําน้ําทิ้งที่บําบัดแลวไป
ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร ไ ม ถื อ เ ป น zero
discharge แตใหถือเปนการบริการ
ทางสังคม
6) การจัดการของเสียของ
โครงการ
หมายเหตุ: ของเสีย หมายถึง สิ่งที่
ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอีก
และเปนภาระในการจัดการ

เกณฑการใหคะแนน

ปริมาณความสกปรกในน้ํา
ทิ้ง (loading)

ของเสีย (waste) จาก
โ ค ร ง ก า ร ต อ วั ต ถุ ดิ บ
ปอนเขาโครงการ

7) มลพิษดิน (ตามมาตรฐานทาง มลพิษดิน
ราชการ)
ตามมาตรฐาน
ผ3-4 คูมือ CDM เหมืองแร

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

ดัชนีวัด

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

หมายเหตุ: มาตรฐานมลพิษดิน ให ของทางราชการ
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2547) ออกตามความใน
พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
แ ล ะ ร ว ม ถึ ง ม า ต ร ฐ า น อื่ น ใ ด ที่
ป ร ะ ก า ศ เ ป น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย
หนวยงานรับผิดชอบ
8) การปนเปอนของน้ําใตดิน

การปนเปอนของน้ําใตดิน

9)
การลดปริ ม าณของเสี ย
อันตราย
หมายเหตุ : ของเสี ย อั น ตราย ให
อ า งอิ ง ถึ ง กฎหมายที่ ป ระกาศโดย
หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรม
ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม
ดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ
10) ความตองการใชน้ําและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า ของ
โครงการ

ปริมาณของเสียอันตราย

ปริมาณความตองการใชน้ํา
และประสิทธิภาพการใชน้ํา
ของโครงการ
11) การพังทลายของดิน และ
การพังทลายของดิน และ
การกัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่งของ การกัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่ง
แมน้ํา
ของแมน้ําในบริเวณโครงการ
คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-5

ดัชนีวัด
12) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต
โครงการ
(ดูสถิติพื้นที่สีเขียวของจังหวัด)
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงไมมีคะแนน
ติดลบ ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจ
เป น การเพิ่ ม ในบริ เ วณหรื อ นอก
บริเวณโครงการก็ได แตเปนการ
ดําเนินงานภายใตโครงการ ทั้งนี้ ดู
ความหมายและลักษณะของพื้นที่สี
เขียวทายตาราง
13) ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ (ecosystem diversity)
เชน พิจารณาจากการเปลี่ยนพื้นที่
นา เปนพื้นที่ดินถม
หรือ การ
เปลี่ยนจากพื้นที่ดินถม พื้นที่เสื่อม
โ ท ร ม เ ป น พื้ น ที่ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
14) ความหลากหลายของชนิด
พันธุ (species diversity)

เกณฑการใหคะแนน
พื้นที่สีเขียว

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ค ว า ม
หลากหลายของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ขนาดของประชากรพืช/สัตว
(population size) และ ชนิด
ของพันธุพืช/สัตว
15) การใช/ นําเขาชนิดพันธุที่มี ชนิ ด พั น ธุ ที่ มี ก ารตั ด แต ง
การตัดแตงพันธุกรรม (GMO)
พั น ธุ ก รรมและ/หรื อ ชนิ ด
และ/หรือชนิดพันธุตางถิ่น (alien พันธุตางถิ่น
species ) ในบริเวณพื้นที่
โครงการ
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คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน
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2. หมวดดัชนีดา นสังคม
1) การมีสวนรวมของประชาชน
(วัดจากระดับการมีสวนรวมที่จัด
ขึ้น)
2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม และแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุ : เปนมาตรการสงเสริม
ใหโครงการสนับสนุนการพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน จึงไมมีคะแนนติดลบ ซึ่งการ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ดังกลาว อาจเปนการดําเนินงานใน
บริเวณหรือนอกบริเวณโครงการก็
ได แตเปนการดําเนินงานภายใต
โครงการ

3) สุขภาพอนามัยของคนงาน
และชุมชนโดยรอบ

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

การมีสวนรวมของประชาชน

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
สังคม วัฒนธรรม และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน
- โครงการ หรือกิจกรรมที่
สงเสริมแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- การคุมครองมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม
- การใหทุนการศึกษา
- กิจกรรมทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
- สงเสริมดานสุขภาพ
อนามัย
- พัฒนาศูนยเด็กเล็ก
- จัดหาน้ําดื่ม
- ฯลฯ
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย ข องคนงา นและ
ชุมชนโดยรอบ
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เกณฑการใหคะแนน

3. หมวดดัชนีดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี
2) แผนการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ หรือสิ้นสุดระยะเวลา
Crediting Period ที่โครงการ
เลือกไว
3) การฝกอบรมบุคลากร

การพัฒนา/นําเขาเทคโนโลยี
แผนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ
สิ้นสุดโครงการ หรือ สิ้นสุด
ร ะ ย ะ เ ว ล า Crediting
Period ที่โครงการเลือกไว
จํานวนลูกจางที่มีทักษะการ
ทํางานดี

4. หมวดดัชนีดา นเศรษฐกิจ
1) รายไดทเี่ พิ่มขึ้นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ค า เฉลี่ ย จากผลรวมของ
คะแนนใน 1.1-1.2
รายไดของคนงานตอป

1.1) รายไดที่เพิ่มขึ้นของคนงาน
หมายเหตุ : รายได ข องคนงาน
ห ม า ย ถึ ง ค า จ า ง ค า แ ร ง ค า
ลวงเวลา ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เปน
ตัวเงิน
1.2) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวน รายไดของ
ไดสวนเสียอื่น เชน เกษตรกรมี ผูมีสวนไดสวนเสีย
รายไดเพิ่มขึ้นจากการขายวัตถุดิบ
หมายเหตุ ผูพัฒนาโครงการจะตอง
ระบุ ว า ใครคื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ในการขายวัตถุดิบใหกับโครงการ
2) พลังงาน
คาเฉลี่ยจากผลรวมของ
คะแนนใน 2.1-2.2
2.1) การใชพลังงานทดแทน
การใชพลังงานทดแทน
ผ3-8 คูมือ CDM เหมืองแร

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

ดัชนีวัด

2.2) ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ (local content)

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

ที่มาของ
ขอมูล
เหตุผล
สนับสนุน และแหลง
สืบคน

น้ํามันเชื้อเพลิง/พลังงาน
หมุนเวียนในประเทศ
(ton of oil equivalent)
รอยละของประสิทธิภาพการ
ใช
พลังงาน
สัดสวนมูลคาการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ

คูมือ CDM เหมืองแร ผ3-9

หลักเกณฑการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

1. หลักการและเหตุผล
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปญหารวมกันระหวาง
ประเทศตาง ๆ โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษยในการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกสู บ รรยากาศ ป ญ หานี้ ไ ด รั บ ความสนใจและหวั่ น วิ ต กว า
อาจจะเกิดผลกระทบรุนแรง ทําใหเปนหนาที่เรงดวนของประชาคมโลกในการ
ร ว มกั น แก ป ญ หา แนวทางหนึ่ ง คื อ การให สั ต ยาบั น ต อ อนุ สั ญ ญา
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
สง เสริ ม ให เ กิ ดการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ง นี้เ พื่ อสร า งแรงจูง ใจใหกับ ประเทศที่
พัฒนาแลว สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดโดยมีตนทุนในการลดที่
ต่ําลง และสงเสริมใหประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมใหการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่อยูในขายที่ไดรับความสนใจ
จากประเทศพั ฒ นาแล ว หลายประเทศเพื่ อ ร ว มดํ า เนิ น โครงการ CDM
เนื่องจากไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองมีหลักเกณฑตาง ๆ ที่
ผ3-10 คูมือ CDM เหมืองแร

เกี่ยวของสําหรับการดําเนินงานโครงการ CDM เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและสวนรวม
หลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น สํ า หรั บ โครงการกลไกการพั ฒ นาที่
สะอาดในประเทศไทยประกอบดวยมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ดานคือ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการ
ถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ ซึ่งหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นนี้ใชสําหรับ
การพิจารณาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ไดแก
- โครงการด า นการผลิ ต การใช พ ลั ง งาน เช น การผลิ ต พลั ง งาน
หมุนเวียน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
- โครงการดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การแปลงขยะ
และน้ําเสียเปนพลังงาน
- โครงการดานคมนาคมขนสงเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง
- โครงการดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เชน การลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการอุตสาหกรรม
2. หลักเกณฑการประเมินโครงการ แบงออกเปน 3 กรณี คือ
กรณี ที่ 1 - ใช ป ระเมิ น โครงการใหม ที่ ยื่ น ขอความเห็ น ชอบเป น
โครงการ CDM โดยพิจารณาจากเอกสารโครงการที่
ผูพัฒนาโครงการเสนอ (Project Design Document
PDD)
กรณีที่ 2 - ใชประเมินโครงการที่ไดเริ่มดําเนินการแลว และยื่นขอ
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 และมี บ างประเทศไดนํา หลั ก เกณฑดัง กลา วมาใช ใ นการ
พิ จ ารณาโครงการ CDM แล ว หลั ก เกณฑ ดั ง กล า วเป น การเปรี ย บเที ย บ
โครงการกับกรณีฐานหรือกรณีไมมีโครงการ ดังนั้น สําหรับประเทศไทยเพื่อให
การพิจารณาประเมินแตละดัชนีภายใตหลักเกณฑที่กําหนดมีประสิทธิภาพใน
ระดับสากล และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จึงควรมีการใหคะแนน ดังนี้
คะแนนที่ ม ากกว า 0 หมายถึ ง กิ จ กรรมของโครงการในส ว นที่
เกี่ยวของกับดัชนีนี้ สามารถทําไดดีกวาเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่ง
บงชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการ
กลไกลการพัฒนาที่สะอาด
คะแนนที่ เ ท า กั บ 0 หมายถึ ง กิ จ กรรมของโครงการในส ว นที่
เกี่ยวของกับดัชนีนี้ ทําไดเทียบเทากับเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่งไม
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบต อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตาม
หลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
คะแนนที่ น อ ยกว า 0 หมายถึ ง กิ จ กรรมของโครงการในส ว นที่
เกี่ยวของกับดัชนีนี้ ทําไดต่ํากวาเกณฑที่มาตรฐานกําหนดไว ซึ่งบงชี้วา
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบในทางลบต อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก เกณฑ ก าร
พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
“ไมเกี่ยวของ” หมายถึง กิจกรรมของโครงการ ไมมีการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับดัชนีนี้
โครงการที่ผานหลักเกณฑจะตองได “ผลคะแนนรวมทั้งหมดเปน
บวก” และ “คะแนนรวมของแตละหมวดดัชนีจะตองเปนบวก” ดวย ซึ่ง
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หมายความวา โครงการนั้นมีการบงชี้ที่ดีวากอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพื้นที่
4. หลักเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับพิจารณาโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด โดยสรุปประกอบดวย
4.1 หมวดดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1.1 ดัชนีดานสิ่งแวดลอม
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่กําหนดโดยพิธีสารเกียว
โตของโครงการ
2) ลดการปลอยสารที่เปนมลพิษทางอากาศตามประกาศ
มาตรฐานมลพิษทางอากาศ
3) มลพิษทางเสียง
4) การจัดการมลพิษทางกลิ่น
5) ปริมาณความสกปรกในน้ําทิ้ง
6) การจัดการของเสียของโครงการ
7) มลพิษดิน
8) การปนเปอนของน้ําใตดิน
9) การลดปริมาณของเสียอันตราย
4.1.2 ดัชนีดานทรัพยากรธรรมชาติ
10) ความต อ งการใช น้ํ า และประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า ของ
โครงการ
11) การพังทลายของดิน และการกัดเซาะชายฝง/ชายตลิ่ง
ของแมน้ํา
12) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใตโครงการ
13) ความหลากหลายของระบบนิ เ ว ศ ( 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 หมวดดั ช นี ด า นการพั ฒ นาและ/หรื อ การถ า ยทอด
เทคโนโลยี
1) การพัฒนาเทคโนโลยี
2) แผนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลา Crediting
Period ที่โครงการเลือกไว
3) การฝกอบรมบุคลากร
4.4 หมวดดัชนีดานเศรษฐกิจ
1) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1) รายไดที่เพิ่มขึ้นของคนงาน
1.2) รายไดที่เพิ่มขึ้นของผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
2) พลังงาน
2.1) การใชพลังงานทดแทน
2.2) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
3) การเพิ่มการใชวัตถุดิบภายในประเทศ
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ภาคผนวก (4)
แบบสอบถามเลขที่ 3-2550/__

แบบสรุปรายละเอียดโครงการ
โครงการ.....................................................................................................
ตั้งอยูที่.................................จังหวัด................................................
โครงการ……………..… เกิดจาก………....... ในจังหวัด… [ อธิบายเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของโครงการ เช น มี กํ า ลั ง การผลิ ต ขนาด ……….. เมกกะวั ต ต
โดยไฟฟาที่ไดจะถูกนํามาใชในการ…] เพื่อ…………… [เชน เปนการชวยประเทศลดการ
น้ําเขาเชื้อเพลิงพาณิชย เปนตน]
โครงการนี้ จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการ…….. ได
ประมาณ ……. ตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2 equivalent) ตอป
ขอมูลทางดานเทคนิค
ลักษณะและผลผลิตของโครงการ
อายุโครงการ (ป)
วัตถุดิบที่ใช

…….. ป

ปริมาณที่ใชตอป
แหลงที่มาของวัตถุดิบ

…………….. ตัน

Methodology ที่ใช
วันที่ Methodology Panel ภายใต Executive
Board อนุมัติ
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ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิที่ลดได ตอป (CO2e/
year)
สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตและวิธีการจัดการ
(กาซและของแข็ง)
เทคโนโลยี ที่ ใ ช (จุ ด เด น ของเทคโนโลยี หรื อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ)
แหลงที่มาของเทคโนโลยี
สถานะในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มและการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชน
การลงทุนทั้งหมดของโครงการ
งบประมาณในการลงทุน (ตอ 1 MW)

……ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา ตอป

ประเทศ………….

ประมาณ ………….. ลานบาท
ประมาณ ……….ล า นบาทต อ
MW
Certified Emission Reduction: CER (Carbon Credit)
IRR without CDM
……%
IRR with CDM (ขาย CER)
……..%
ราคาของ CER ที่ขายได (พรอม ..........เหรียญสหรัฐ ตอตันคารบอนไดออกไซด
เงื่อนไข)
ประเทศที่รับซื้อ CER
ปที่ไดตกลงซื้อขาย CER ได
ประโยชนตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 ระดับประเทศ

1.2 ระดับทองถิ่น
การสรางงาน(คนตอป)
ชวงกอสราง ……..คน ชวง Operation ……. คน
รายไดเฉลี่ยจากการจางงานตอป เฉลีย่ … บาท/คน/เดือน รวม ……..ลานบาทตอป
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2. ดานสังคม
2.1 ระดับประเทศ

2.2 ระดับทองถิ่น

3. สิ่งแวดลอม
3.1 ระดับประเทศ
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของ
ประเทศ
การถายทอดเทคโนโลยี
3.2 ระดับทองถิ่น
คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
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ภาคผนวก (5)
หนวยงานที่ปรึกษาในการจัดทํา PDD (Project Design Document Consultant)
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 เอ็นเนอรยี่ พลัส จํากัด
อาคารฟอรั่มทาวเวอร ชั้นที่ 28 เลขที่ 184/177 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ
10310
Contact Person : คุณอาณัติ ประภาสวัสดิ์ 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
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5. บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จํากัด (FULL ADVANTAGE CO., LTD.)
หอง INC1-201 อาคารนวัตกรรม 1 เลขที่ 131 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ถนน พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
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@brightce.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 คอรปอเรชั่น 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
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(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@emergentventures.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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16.

17.

18.

19.

FAX : 02 654- 0399
Website : www.airbservices.com
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
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
ชั้น 18 ทิสโกทาวเวอร 48 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact Person : คุณวีณา มณีโรจนฉาย (Weena.Maneeroagchai@mizuhocb.com ), Mr. Toshiya Wakaume (toshiya.wakaume@mizuho-cb.com )
TEL : 02 638-0200-5 # 2539
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
CARBON PARTNERS ASIATICA CO., LTD.
Thailand Office : 919/513C ชั้น 44 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซนเตอร, ถนนสีลม, เขต
บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
Contact Person : คุณ ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย(prasit.vaiyavatjamai@cpasiatica.com ), คุณ ชุมพล ศรีประภากร (chumpol.sripraparkorn@cpasiatica.com )
Tel : 02 630 0170-71
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20.

21.

22.

23.

Fax : 02 630 0170
Website : www.cp-asiatica.com
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
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
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
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 )เกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร(kiattisak@emgroup.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)
เลขที่ 19/1-2 อาคารวังเด็ก3 ชั้นที่ 7 หองเลขที่ 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 ยิ้มเจริญ (komkijy@greenerconsultant.com ),
คุณสรศักดิ์ 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)
Project Idea Note (PIN)
A. ขอมูลทั่วไปของโครงการ
ชื่อโครงการ:____________________________
วันที่สงมอบเอกสาร:_____________
วัตถุประสงคของโครงการ
รายละเอียดและกิจกรรมของ
โครงการ
เทคโนโลยีที่จะใช
ผูพัฒนาโครงการ
ชื่อผูพัฒนาโครงการ
ประเภทขององคกร

บทบาทอื่นๆของผูพัฒนาโครงการ

ประสบการณการทํางานอื่นๆที่
สัมพันธกับโครงการนี้
ที่อยูทางไปรษณีย
บุคคลที่ติดตอได
หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร

ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด
ความยาวประมาณ ครึ่งหนา
ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด

a. รัฐบาล
b. หนวยงานภาครัฐ
c. เทศบาล
d. บริษัทเอกชน
e. องคกรอิสระ (NGO)
a. ผูสนับสนุนการเงิน
b. เจาหนาที่ภาครัฐที่ดูแลดาน CDM
c. สื่อกลาง
d. ที่ปรึกษาดานเทคนิค
ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด

ชื่อผูจัดการพัฒนาโครงการ

คูมือ CDM เหมืองแร ผ6-1

E-mail และ web address, (ถามี)
ผูสนับสนุนทางการเงินของโครงการ
(โปรดระบุและใหขอมูลของผูสนับสนุนทางการเงินทุกรายของโครงการ)
ชื่อของผูสนับสนุนทางการเงิน
ประเภทขององคกร
a. รัฐบาล
b. หนวยงานภาครัฐ
c. เทศบาล
d. บริษัทเอกชน
e. องคกรอิสระ (NGO)
ที่อยูทางไปรษณีย (และที่อยู เว็ป
ไซต ถามี)
กิจกรรมหลัก
ความยาวไมเกิน 5 บรรทัด
ภาพรวมดานการเงินของบริษัท
เชน ทรัพยสิน รายได ผลกําไร และอื่นๆ ดวยความ
ยาวไมเกิน 5 บรรทัด
ตารางเวลาการดําเนินโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ (อยางเร็วสุด)
ชวงระยะเวลานับจากหลังตรวจรับ
PIN ถึง การดําเนินโครงการไดจริง

ปแรกที่คาดหวังจะได คารบอน
เครดิต
ระยะเวลาของโครงการ
ระยะเวลาการคิดเครดิต
สถานะปจจุบันของโครงการ
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เดือนและปที่คาดวาจะไดดําเนินโครงการ
การเตรียมความพรอมทางการเงินเสร็จสิ้นภายใน:
เดือน/ ป
เอกสารราชการคาดวาจะเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
การเจรจาตกลงคาดวาเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
การกอสรางคาดวาเสร็จสิ้นภายใน: เดือน/ ป
ป
จํานวนป
7 ป ตออายุไดสองครั้ง หรือ 10 ป
ชวงระบุและคัดเลือกโครงการ/ เสร็จสิ้นการศึกษาดาน
โอกาส / เสร็จสิ้นการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการในเบื้องตน / เสร็จสิ้นการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ / ชวงการเจรจา / ชวงการทําสัญญา/
อื่นๆ
(โปรดระบุและแนบเอกสารประกอบ เชน ผล
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ, ถามี )

B. ลักษณะของโครงการ
ขนาดของ
โครงการ

ขนาดใหญ

ขนาดเล็ก และมีวิธีที่ใชในการคํานวณที่รับรอง
โดย EB* แลว
ขนาดเล็ก และยังไมมีวิธีที่ใชในการคํานวณที่
รับรอง โดย EB*
ขนาดเล็กที่รวมหลายๆโครงการที่ใชเทคโนโลยี
ประเภทเดียวกันเขาดวยกัน (Bundling Project)

ประเภทของโครงการ (กรุณาเลือกประเภทและระบุรายละเอียด)
a. การจัดหาพลังงาน

เชน พลังงานหมุนเวียน / ระบบผลิตพลังงานรวม

b. การตองการพลังงาน

เชน การเปลี่ยนมาใชอุปกรณประหยัดไฟในครัวเรือน
/ การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานจากอุปกรณ
ที่มีอยูแลว

c. การขนสง

เชน การใชเครื่องยนตที่มีประสิทธภาพสูงขึ้น / การ
เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงยานพาหนะที่ใช
เชน การกักเก็บกาซมีเทนจากการหมักขยะ
เชน การปลูกปา/ การจัดการปา/ การปองกันการ

d. การจัดการขยะ
e. การเปลี่ยนแปลงของการใช
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ที่ดินและพื้นที่ปา

เสื่อมโทรมของดิน

ที่ตั้งของโครงการ
ภูมิภาค

เอเซียตะวันออกและเอเซียแปซิฟค / เอเซียใต / เอเซีย
กลาง / ตะวันออกกลาง / อัฟริกาเหนือ / อัฟริการใต /
อเมริกากลางและหมูเกาะแคริบเบี้ยน / อเมริกาใต /
ยุโรป (โปรดระบุ)

ประเทศ
เมือง
รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยยอ
* EB = คณะกรรมการบริหาร

ความยาวประมาณ 3-5 บรรทัด

C. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)
ประเภทของกาซเรือน
กระจกที่โครงการจะลดได

CO2 [ ]

N 2O [ ]

PFCs
[ ]

CH4 [ ]

HFCs [ ]

SF6 [ ]

การลดการ
แหลงที่ปลอยกาซเรือนกระจก (ตัวอยางเชน บอหมักขยะ บอบําบัดน้ํา
ปลอยกาซ
เสียและของเสียจากมูลสัตว เปนตน)
เรือนกระจกที่
คาดประมาณ

< กรณีฐาน >

ขอมูลหรือวิธีการตรวจวัดการปลอยกาซเรือนกระจก, ถามี
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คาเฉลี่ยการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดได ตอป (ตัน CO2
เทียบเทา /ป)

<กรณีที่มี
โครงการ
CDM>

ผลรวมการปลอยกาซเรือนกระจกที่โครงการลดไดทั้งหมดจนถึง วันที่ 31
ธ.ค.2555 (ตัน CO2 เทียบเทา /ป)
ผลรวมการปลอยกาซเรือนกระจกที่
โครงการลดไดในชวงการคิดเครดิต(ตัน
7 ป
CO2 เทียบเทา /ป)
10 ป
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¾

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบงาน
โครงการกําหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด
1. คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
1)
2)
3)
4)
5)

นางดวงตา โลเจริญรัตน
นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย
นายอนุวัต นพชํานาญ
นายทินวัฒน แกวสวี
นางสุวรรณ หัสวายุกุล

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นายชางเหมืองแรชํานาญงาน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

2. คณะกรรมการตรวจสอบงาน
1)
2)
3)
4)
¾

นายธวัช ผลความดี
นายชัยวิทย อุณหศิริกุล
นายดุสิต จันทรกานต
นางสาววรรณพร ความสุข

ผูอํานวยการสํานักบริหารสิ่งแวดลอม
วิศวกรเหมืองแรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ

คณะผูศึกษาวิจัย (ที่ปรึกษาโครงการ)
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร บุญตัน
2)
3)
4)
5)

ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอมเหมืองแร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เศรษฐ สัมภัตตะกุล ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมพลังงาน
นายศุภกานต ธิเตจะ
นักธรณีวิทยา / ผูชวยวิจัย
นายศิรธันย อรรถนันทพัฒน
วิศวกรเหมืองแร / ผูชวยวิจัย
วิศวกรเครื่องกล / ผูชวยวิจัย
นางสาวพัชราพร พงษพัฒน

คูมือ CDM เหมืองแร

คูมือ CDM เหมืองแร

