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คํานํา 
 

 กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เปนกลไกที่พัฒนาข้ึนภายใตพิธี

สารเกียวโต เพื่อชวยใหประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได 

และเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศกําลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกพัฒนาที่สะอาดคือโครงการที่

เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาและสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดเปนการชวยลดภาวะโลกรอนที่เปน

ปญหาของมวลมนุษยชาติท่ีทุกฝายตองชวยกันแกไข ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนความรวมมือในระดับนานาชาติ ท่ีให

การสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินหรือท่ีรูจักกันใน

นามของคารบอนเครดิต เพื่อใหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมมีความเปนไปไดทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

 อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีสวนในการกอใหเกิดภาวะกาซเรือนกระจก และ

ถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงที่อยูในขายที่สามารถดําเนินโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาดตามพิธีสารเกียวโตได 

การผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเขาสูโครงการ CDM เปนทางหน่ึงของการพัฒนาที่รับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากน้ีการดําเนินโครงการ CDM ยังกอใหเกิดประโยชนคุมคาในการรักษาส่ิงแวดลอม ชวยลดภาวะกาซเรือน

กระจกและใหผลตอบแทนไดในรูปของการขายคารบอนเครดิต ซึ่งเปนเสมือนแรงจูงใจใหอุตสาหกรรมเหมืองแรหัน

มาใชเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาวะแวดลอมท่ีโครงการต้ังอยูมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เปนการดําเนิน

โครงการแบบย่ังยืนสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 

 ดังน้ันเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร มีความเขาใจในกระบวนการของโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาด และมีแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาดไดอยางเหมาะสม

ถูกตองตามหลักการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงไดมอบหมายให คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไก

พัฒนาท่ีสะอาด  และจัดทํารายงานพรอมคู มือการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขึ้น โดยหวังเปนอยางย่ิงวา ขอมูล เนื้อหาสาระในเลมรายงานและคูมือฯ จะเปน

ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรท่ีมีความสนใจและมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เพื่อลดการ

ปลดปลอยกาซเรอืนกระจกของตนตอไป 
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บทคัดยอ 
 

 การดําเนินโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

(CDM) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและกําหนดแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งความเปนไปไดสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูล

สําหรับผูประกอบการเหมืองแรท่ีจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกในการเขารวมโครงการ CDM  ซึ่งการศึกษาได

ดําเนินการโดยทําการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกดวยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของโครงการเหมืองแร ไดแก 

เหมืองแรทองคํา บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เหมืองหินปูน 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด และเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยไดวิเคราะหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา

เหมืองทุกกระบวนการในแตละเหมือง และนําผลที่ไดไปทําการพิจารณาและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางในการ

ดําเนินโครงการ CDM 

 ผลจากการศึกษาพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแรทองคํา

ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 20,078.44 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการ

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมาคือกระบวนการขุดขน 

และพบวากระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยท่ีสุด ซึ่งปริมาณ

พลังงานเชื้อเพลิงชนิดนํ้ามันดีเซล พลังงานไฟฟา และสารเคมีที่เปนขอมูลสารเขาท่ีนํามาใชในการวิเคราะหหา

ปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมืองน้ันพบวามีการใชเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวม

ทั้งส้ิน 1,788,500  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากท่ีสุด ใชพลังงานไฟฟารวมทั้งส้ิน 51,652,648 kWh  โดย

ใชในกระบวนการบดมากท่ีสุด และมีการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลายรวมทั้งส้ิน 3,851 ตัน จากผล

การศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ ควรดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการ

ใชพลังงานไดแก การจัดการการใชพลังงานไฟฟา การควบคุมการใชสารเคมีในกระบวนการชะละลายใหอยูใน

ปริมาณที่พอเหมาะ ปรับเปล่ียนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในการขนสงโดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมมากข้ึน   จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุงรูปแบบการ

ระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟู

ปา รวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน 

เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ

ดําเนินงาน รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 20,878.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการขุดขนมีการปลอย

กาซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมาคือ กระบวนการบด และพบวากระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีมีการปลอยกาซเรือน

กระจกนอยที่สุด มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวมทั้งส้ิน 3,134,021  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุด

ขนมากท่ีสุด มีการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดรวมทั้งส้ิน 8,705,302.6 kWh และใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO 

ปริมาณ 1,396,050 กิโลกรัม ในกระบวนการระเบิด จากผลการศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ 

CDM ดังน้ีคือ ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กที่ชวยลดการใชพลังงานไดแก ใชสายพานท่ีมีการดําเนินการหลัก



 

 

เปนแรงโนมถวงมาใชในการขนสง เพื่อชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล  หรืออาจดําเนินโครงการนํา

พลังงานความรอนจากกระบวนการตอเนื่องอื่นของบริษัทที่อยูในบริเวณเดียวกันมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวย

ลดการใชไฟฟาในกระบวนการบด ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน ปรับปรุง

รูปแบบการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด หรือไมดําเนินโครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองหินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน 

จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวน 38,275.47 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการขุดตัก มีการปลอย

กาซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือจํานวน 11,556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา รองลงมาคือ กระบวนการขน

ลําเลียง และพบวากระบวนการยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอรมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด มีการใช

พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลรวมท้ังส้ิน 7,134,817.00  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดตักและกระบวนการขน

ลําเลียง มากที่สุดคือ ในการระเบิดใชวัตถุ ANFO เทากับ 1,471,716 กิโลกรัม และใชไฟฟาในกระบวนการบดยอย

เทากับ 9,500,000.00 kWh ซึ่งขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM จะเหมือนกับเหมืองหินปูน 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด เน่ืองจากมีผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการ

ดําเนินงานใกลเคียงกัน 

เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด มีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเปนจํานวน 51,198.04 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากท่ีสุดจากกระบวนการขนสงและบดอัดเปลือกดิน คือ มีจํานวน 

26,159.79  ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา รองลงมาคือกระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และพบวา

กระบวนการขุดตักเปลือกดินมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดนํ้ามันดีเซลใน

กระบวนการรวมทั้งส้ิน 11,750,080  ลิตร โดยใชในกระบวนการขนและบดอัดมากท่ีสุดคือ 7,263,013 ลิตร และใช

พลังงานไฟฟาในกระบวนการบดเทากับ 11,680,000 kWh  จากผลการศึกษาไดเสนอแนวทางในการดําเนิน

โครงการ CDM คือ ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กท่ีชวยลดการใชพลังงานไดแก การหาวิธีการที่ลดการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสามกระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและ

บดอัดเปลือกดิน ขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิงใน

เคร่ืองยนตในการขนสง ดําเนินโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไมรวมกับการลดใชพลังงาน หรือไมดําเนิน

โครงการ CDM แตดําเนินโครงการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปารวมกับการลดการใชพลังงานในการดําเนินงาน 

เหมืองแรลิกไนตแมเมาะมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมเปนจํานวน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา โดยถูกปลอยมากท่ีสุดจากกระบวนการขุดขนดินคือจํานวน 410,609.83 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด และพบวากระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการที่มีการปลอยกาซ

เรือนกระจกนอยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปน

ขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง พบวา

ในกระบวนการขุดขนดินนั้นใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพลังงานไฟฟา 

453,039,683.0 kWh ไดมีการใชวัตถุระเบิดในกระบวนการระเบิดเปนชนิด ANFO ในปริมาณ 29,087,956 

กิโลกรัม ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอล่ืน  495,070 ลิตร ในกระบวนการบด

ถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟานั้นใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ซึ่งจากผลการศึกษาไดมีขอเสนอ



 

 

แนวทางในการดําเนินโครงการ CDM ดังนี้คือ ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือน

กระจกจากแหลงกําเนิดในกระบวนการขุดขนดิน ไดแก การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อปรับความสมดุลยดาน

ระยะทางและระดับระหวางเคร่ืองโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ท้ิงดินใหมีระยะทางสั้นที่สุดและอยูใน

ระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยที่สุด ทําการปรับเปล่ียนชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต 

โดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมรวมกับการลดพลังงานในการ

ใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเคร่ืองยนตโดยเปล่ียนไปใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึนและหา

แนวทางที่ส้ันท่ีสุดในการขนสง ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลด

ปริมาณการใชวัตถุระเบิด ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและ

ฟนฟูปา 
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AAU  Assigned Amount Unit   ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีจัดสรรใหประเทศใน 

กลุมภาคผนวกท่ี I ในชวงพันธกรณี 

CDM  Clean Development Mechanism กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

CERs  Certified Emission Reductions  เครดิตที่ไดมาจากการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

       จากการดําเนินภายใตโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

CFCs  Chlorofluorocarbons   คลอโรฟลูออโรคารบอน 

CH4  Methane    มีเทน 

CO2  Carbon dioxide    คารบอนไดออกไซด 

CO2-eq  Carbon Dioxide Equivalent  คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

COP  Conference of the Parties  การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

CP  Commitment period   ชวงพันธกรณี 

DNA  Designated National Authority  องคกรกํากับดูแลการดําเนินงานตามกลไก 

การพัฒนาท่ีสะอาด 

DOE  Designated Operational Entities หนวยงานปฏิบติัการในการตรวจสอบ 

EB  Executive Board   คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการภายใต 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

EIT  Economies in Transition   ประเทศที่อยูระหวางการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ 

สูระบบตลาดเสรี 

ERU  Emission Reduction Unit  เครดิตที่ไดจากการดําเนินโครงการรวม 

ET   Emission Trading   การซื้อขายกาซเรือนกระจก 

GHGs  Greenhouse Gases   กาซเรือนกระจก 

HFCs  Hydro fluorocarbon   ไฮโดรฟลูออโรคารบอน 

IPCC  Intergovernmental Panel on  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย 

Climate Change   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

IPCC 2007 GWP 100a  วิธีการสําหรับประเมินศักยภาพในการเกิดภาวะโลกรอน

จากกาซเรือนกระจกในรูปของคารบอนไดออกไซดในชวง 

100 ป 

JI   Joint Implementation   กลไกการดําเนินรวมกันระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ 

       ประเทศกําลังพัฒนา 

 

   อภิธานศัพทอภิธานศัพท  
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NMVOC  Non methane volatile organic สารประกอบอนิทรียที่ระเหยงายที่ไมใชมีเทน 

compound 

N2O  Nitrous oxide    ไนตรัสออกไซด 

PCFs  Per fluorocarbon   เปอรฟลูออโรคารบอน 

PDD  Project Design Document; เอกสารประกอบโครงการ 

PIN  Project Idea Note;   เอกสารประกอบแนวความคิดโครงการ 

SF6  Sulphur hexafluoride   ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด 

UNEP  United Nations Environment  โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 

Programme 

UNFCCC  United Nations Framework  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง 

Convention on Climate Change สภาพภูมิอากาศ 

 

                  Annex I Countries   ประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ของ UNFCCC 

Baseline    กรณีฐาน 

Bundling    การควบรวมโครงการ 

Certification    การรับรองการลดกาซเรือนกระจก 

Crediting period   ชวงเวลาในการคิดเครดิต 

Emission factor    คาสัมประสิทธ์ิการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

GHG Inventory    บัญชีกาซเรือนกระจก 

Issuance    การออกคารบอนเครดิต 

Methodology Panel   คณะทํางานในการพิจารณาวิธีประเมินปริมาณการปลอย 

      กาซเรือนกระจก 

Monitoring    ติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

Project Design    ออกแบบโครงการ 

Registration    ขึ้นทะเบียนโครงการ 

Validation    การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 

Verification    การยืนยันการลดกาซเรือนกระจก 

  Adaptation fund   กองทุนการปรับตัว 

 

 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                            รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร         

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                                                                                                                    1. บทนํา     

 

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร      1-1                            โดย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม                                           

   
โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 

Development Mechanism: CDM) เปนโครงการท่ีเกิดจากความรวมมือของสํานักบริหารส่ิงแวดลอม กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแรและคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยวัตถุประสงคหลัก

เพื่อใหรูถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการเหมืองแรสําหรับเปนแนวทางท่ีจะดําเนิน

โครงการ CDM ในอุตสาหกรรมเหมืองแร นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูล และแนวทางสําหรับ

ผูประกอบการเหมืองแรในการเขารวมโครงการ CDM ซึ่งการศึกษาไดดําเนินการโดยทําการวิเคราะหปริมาณกาซ

เรือนกระจกดวยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของโครงการเหมืองแรจากกระบวนการทําเหมืองทุกกระบวนการในแต

ละเหมือง และนําผลท่ีไดไปทําการพิจารณาและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางในการดําเนินโครงการ CDM 

ในการศึกษาไดมีข้ันตอนการดําเนินโครงการสรุปดังรูปที่ 1-1 โดยไดคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อทําการศึกษาโดย

แบงชนิดแรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเหมืองแรทองคํา หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และถานหิน โดยมีพื้นที่

ศึกษา ไดแก 

กลุมเหมืองแรทองคํา 

(1) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท ทุงคํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

(2) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

(3) เหมืองแรทองคํา ของบริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

กลุมเหมืองแรหินปูน 

(1)  เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย    

      จังหวัดสระบุรี 

        (2) เหมืองหินปูน ของบริษัท  ปูนซิเมนตไทย  (แกงคอย)  จํากัด  ตําบลทับกวาง/ทาคลอ  อําเภอ 

   แกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

 (3) เหมืองหินปูน ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด 

       สระบุรี 

กลุมเหมืองถานหิน 

(1) เหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

(2) เหมืองแรลิกไนตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ  

     จังหวัดลําปาง 
 

 

111...   บทนําบทนํา  
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รูปท่ี 1-1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการศึกษาโครงการ 

 

 

1. ศึกษา/รวบรวมขอมูล 

•LCA 

•CDM 

2. คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 

•เหมืองถานหิน  

•เหมืองหินปูน 

•เหมืองแรทองคํา 

3. ออกภาคสนาม 

• ศึกษาขั้นตอนการทํางานในกิจกรรมการทําเหมืองแตละเหมือง  

• ศึกษาสภาพการดําเนินงานจริง 

• เก็บรายละเอียดขอมูลในประเด็นที่จะนํามาวิเคราะหดวยกระบวนการ LCA และ CDM 

4. ประมวลขอมูล 

• เขียน Flowchart การทํางานแตละข้ันตอนของแตละเหมือง/ชนิดแร  

• จัดรายการขอมูลเพ่ือเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล LCA 

• ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามกระบวนการของ LCA ของเหมืองแตละเหมือง 

• วิเคราะหขอมูลโดยเนนเฉพาะกระบวนการที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก 

7. การประชุมเสนอผลการศึกษาโครงการ 

8. จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินโครงการ CDM สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร 

6. เสนอแนวทางการดําเนินโครงการ CDM 

• เลือกขั้นตอนหรือกระบวนการที่เปนไปไดและเหมาะสมสําหรับนํามาดําเนินโครงการ CDM  

• เสนอแนะแนวทาง CDM ที่เปนไปได  

• เสนอตัวอยางเปนกรณีศึกษา  
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2.1       โครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) 
 จากการท่ีโลกกําลังประสบปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จาก

กิจกรรมของมนุษย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นจนนําไปสูภาวะโลกรอน 

(Global Warming) หรือ สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) จึงทําใหเกิดการพยายามรวมมือกันของชาติ

ตางๆในโลกเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจนกระท่ังไดบรรลุขอตกลงท่ีเรียกวาอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งมี

หลักการสําคัญคือการเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวเปนผูนําในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและใหประเทศ

กําลังพัฒนาดําเนินการตามความสามารถของตน  ซึ่งอนุสัญญาฯน้ีไมมีผลบังคับใชทางกฏหมายอยางแทจริง 

ตอมาในป พ.ศ. 2540ไดมีการทําขอตกลงเพิ่มเติมคือ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งมีผลบังคับทาง

กฏหมาย โดยกําหนดใหกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I countries) จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจก ใหไดอยางนอยรอยละ 5 ของปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยในป พ.ศ. 2533 ภายในป พ.ศ.2555 สวน

กลุมประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I) นั้นไมถูกบังคับใหตองลดกาซเรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการสง

รายงานแหงชาติ (National Communication) และสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งในพิธีสารเกียวโตน้ันไดมีการ

กําหนดกลไกที่จะทําใหประเทศอุตสาหกรรมท้ังหลายสามารถลดกาซเรือนกระจกไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกลไก

ดังกลาวเปนกลไกทางตลาดไดแก 

• กลไกการซ้ือขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET)  
 กลไกนี้เกิดจากการที่ประเทศพัฒนาแลวไดรับการจัดสรรเปาหมายกาซเรือนกระจกที่ตนจะตอง

ลดลงใหได ซึ่งมีปริมาณเปนหนวยท่ีเรียกวา Assigned Amount Units หรือ AAUs ในกรณีที่บางประเทศสามารถ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกนอยหรือมากกวาเปาหมายที่กําหนด ก็จะสามารถซื้อหรือขายสิทธการปลอยกาซ

เรือนกระจก หรือ AAUs นี้ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลว (Annex I) ดวยกันเองได เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

การปลอยกาซที่ไดต้ังไวในตอนแรก (Cap and Trade)  

• กลไกการดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) 
 กลไกน้ีกําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถรวมกันดําเนินโครงการเพ่ือลดปริมาณกาซเรือน

กระจก ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุนโครงการที่มีผลใหเกิดการลดปริมาณกาซในประเทศกลุม Economic in 

Transition (EIT) ที่ใชตนทุนตํ่ากวาการลงทุนในลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม โดยจะมีการคิดคารบอน

เครดิตตามปริมาณกาซท่ีลดลงไดใหแกผูดําเนินการเปนหนวยที่เรียกวา Emission Reduction Unit หรือ ERUs ซึ่ง

มีคาเทากับ 1 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

• กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM)  
กลไกนี้กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถดําเนินโครงการรวมกับประเทศในกลุมประเทศ

กําลังพัฒนา โดยมีจุดประสงคเพื่อใหประเทศท่ีพัฒนาแลวบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหได

ตามพันธกรณี ควบคูไปกับการถายทอดเทคโนโลยี และชวยใหประเทศท่ีกําลังพัฒนาบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนได 

222...   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการ CCDDMM  
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กลาวคือ หากประเทศที่พัฒนาแลวปลอยกาซเรือนกระจกเกินกวาขอตกลงในพิธีสารเกียวโต และไมสามารถลด

กาซเรือนกระจกของตนไดอีกตอไป ก็ตองใชวิธีชวยเหลือประเทศท่ีกําลังพัฒนาใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

โดยใชการลงทุนในโครงการท่ีมีผลใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซในประเทศที่กําลังพัฒนา ท้ังนี้จะมีการคิด

คารบอนเครดิตจากหนวยปริมาณกาซท่ีลดได และไดรับการรับรองซึ่งอยูในรูปของ Certified Emission 

Reductions หรือ CERs ซึ่งประเทศพัฒนาแลวสามารถซ้ือ CERs ไปเปนปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงของ

ประเทศตนเองได 

 จากกลไกท้ังสามดังกลาวจะเห็นไดวาเปนกลไกทางตลาดที่มีการซื้อ ขาย คารบอน โดยท่ีเรียกกันวา 

“คารบอนเครดิต (Carbon credit)”  ซึ่งหมายถึง ความแตกตางระหวางปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (หรือ

กาซเรือนกระจกอื่นท่ีคิดทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดแลว) ที่มีสิทธิในการปลอยตามกฏหมาย กับปริมาณท่ี

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

แตกตางระหวางปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (หรือกาซเรือนกระจกอื่นที่คิดเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด

แลว) ที่ปลอยเมื่อธุรกิจเติบโตตามปกติ กับปริมาณท่ีปลอยจริง  ซึ่งก็คือ Carbon credit =Carbon emission in 

business as usual  – Actual carbon emission   ซึ่งความหมายของคารบอนเครดิตอาจมีอีกหลายความหมาย

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของตลาดท่ีกําหนดข้ึน 

 
2.2      ตลาดคารบอน 

“ตลาดคารบอน" หรือ ตลาดซื้อขายคารบอนไดออกไซด (Carbon Market) หมายถึงตลาดท่ีมีการซื้อ

ใบอนุญาตการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide emission permits) เริ่มมาจากแนวคิดที่ใชกลไก

ตลาดเปนแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยสมาชิกในตลาดจะมีการกําหนดปริมาณการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรวมท้ังกาซเรือนกระจกอื่นๆที่คิดเทียบเทาคารบอนไดออกไซด  และมีการ

จัดสรรโควตาหรือใบอนุญาตการปลดปลอยไปยังสมาชิกในตลาด  สมาชิกรายใดที่ปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดมากกวาท่ีไดรับอนุญาตสามารถซ้ือใบอนุญาตหรือโควตาการปลอยกาซจากสมาชิกรายอื่นๆที่

ปลดปลอยไดนอยกวาโควตาท่ีไดกําหนดไว โดยจํานวนคารบอนท่ีขายจะตอง  ไมเกินจํานวนท่ีตนลดได จึงทําให

เกิดเปน “ตลาดคารบอน” ข้ึน ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว กลไกการตลาดดังกลาวจะเปนการทําใหตนทุนของ

การลดปลอยกาซเรือนกระจกตํ่าที่สุด   

ตลาดคารบอนสามารถแยกออกไดเปน 2 กลุม ไดแก ตลาดทางการ (Mandatory market/ Compliance 

Market/ Regulated Market) และตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Carbon Market : VCM) 

• ตลาดทางการ (Mandatory market/ Compliance Market/ Regulate Market) 
เปนตลาดท่ีเกิดข้ึนจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชตนทุนที่

ตํ่าท่ีสุด โดยไดกําหนดกลไกทางตลาดไว 3 กลไกดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนคือ 

- การซื้อขายสิทธการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET)  

- การดําเนินการรวมกัน (Joint Implementation หรือ JI) 

- กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM 
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• ตลาดภาคสมคัรใจ (Voluntary Carbon Market : VCM) 
ตลาดภาคสมัครใจเปนตลาดที่มีการซื้อขายปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดลงซึ่งเรียกวา Verified 

Emission Reductions (VERs) ซึ่งเกิดจากโครงการตามกลไก CDM/JI แตไมไดขอใบรับรองจากหนวยงานกลาง

ของประเทศที่เปนเจาของโครงการ หรือไมไดลงทะเบียนกับคณะกรรมการกลางของ UNFCCC  ดังนั้นจึงได VERs 

ที่มีราคาตนทุนที่ตํ่ากวา CERs 

 นอกจากน้ีในตลาดทางการบางตลาด ไมนับรวมโครงการปาไมเปนโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่สามารถนําไปซื้อขายคารบอนได ดังน้ัน จึงมีผูนําโครงการปาไมเหลานี้ไปขายในตลาดแบบสมัครใจได เน่ืองจาก

ผูเก่ียวของหลายฝายเห็นวาชุมชนจะไดประโยชนรวมในการซื้อขายคารบอนเครดิตจากโครงการปาไม 

ตลาดคารบอนแบบสมัครใจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

- ตลาดที่มีการกําหนดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (cap and trade system) เชนตลาด

คารบอนที่จัดการโดย Chicago Climate Exchange (CCX) ปจจุบันเปนตลาดเดียวที่เปนตลาด

แบบสมัครใจท่ีควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

- ตลาดท่ีมีการตกลงซ้ือขายแบบทวิภาคีระหวางผูซื้อกับผูขาย (Over the Country Market: OTC) 

ซึ่งอาจมีการซื้อขายกันโดยตรงหรือผานนายหนาก็ได 

 

ขอดีขอดอยของตลาดคารบอนภาคสมัครใจเทียบกับตลาดคารบอนแบบทางการ 
เปนการเปดโอกาสใหโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับชุมชน ซึ่งมักเปนโครงการ

ขนาดเล็ก (ขนาดการลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอยกวา 15,000 tCO2-eq ตอป) ในขณะท่ีตลาดคารบอนแบบ

ทางการหรือตามพันธกรณีมักมีแตผูซื้อขายรายใหญ 

- เปนแหลงรองรับคารบอนเครดิต จากโครงการ CDM ท่ีไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

CDM ซึ่งอาจไมผานเงื่อนไขดาน Additionality หรือ Leakage นอกจากน้ี ตลาดคารบอนฯภาค

สมัครใจยังสามารถเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตที่ไมผานการรับประกัน (Certified) แตยังอยูใน

ระหวางการรอพิสูจนตรวจสอบ (ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เนื่องจากการกอสรางหรือติดต้ังอุปกรณ 

และการตรวจสอบของคณะกรรมการ CDM) 

- คารบอนเครดิตที่อยูในภาคสมัครใจเรียกวา Verified Emission Reduction (VERs) โดยราคาของ 

VERs จะตํ่ากวาราคาท่ีขายไดตามกลไกของตลาดทางการ 

- ตลาดคารบอนฯภาคสมัครใจเปนแหลงรองรับคารบอนเครดิตดานปาไมจากการปลูกปาและการ

ฟนฟูปา โดยเฉพาะโครงการที่จัดทําในชุมชนทองถ่ินของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอย

พัฒนา เพราะเงื่อนไขของกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดดานปาไมมีความเขมงวดมาก 

- มีความยืดหยุนมากกวา มีตนทุนทางธุรกรรมนอยกวา ผูซื้อ ผูขาย และกิจกรรมมีหลากหลาย

ประเภท และสามารถขยายตลาดคารบอนออกไปสูชุมชนในชนบทไดจะชวยใหเกิดการชักจูงใจทุก

ฝายใหเขามามีบทบาทในการชวยลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น 

- โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตภาคสมัครใจมีหลากหลายวิธีและครอบคลุมกาซ

เรือนกระจกหลายประเภท โครงการอาจมีความเสี่ยงเรื่องจํานวนคารบอนเครดิตที่แทจริง หรือ การ
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นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีเหมาะสม การควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมท่ีทําใหเกิด

การลดลงของกาซเรือนกระจก ยังไมมีความชัดเจนหรือความเปนสากล ยังไมมีองคกรกลางท่ีจะทํา

หนาที่เรื่องมาตรฐานกลางของโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ จึงสงผลใหราคาคารบอน

เครดิตข้ึนอยูกับความนาเชื่อถือดานคุณภาพของคารบอนเครดิตเปนสําคัญ สวนกรณีตลาด

คารบอนแบบทางการมีองคกรกํากับดูแลมาตรฐานดังกลาวผูซื้อมีความเชื่อม่ันมากกวาจึงมีราคา

สูงกวา 

- วิธีการซื้อขายแบบน้ีอาจมีผลกระทบเชิงลบตอพฤติกรรมผูบริโภค คือ ไมสงเสริมหรือจูงใจใหผูกอ

มลพิษเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกของตนอยางจริงจัง ไมมีการ

เปล่ียนแปลงกิจกรรมที่ Carbon-Intensive activities ใหเปน Low-Carbon ได เพราะสามารถซ้ือ

คารบอนเครดิตจากภายนอกไดโดยการลงทุนที่ตํ่า  

 
2.3 คุณสมบัติของโครงการ CDM 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุปเกณฑหรือคุณสมบัติของโครงการ CDM ไวดังน้ีคือ  

1. ปริมาณการปลอยกาซที่ลดไดจากโครงการ CDM จะตองไดรับการรับรอง (Certify) โดยหนวย

ปฏิบัติการ (UNFCCC CDM-Executive Board, Designated Operational Entitiy: DOE และ Designated 

National Authority: DNA) ซึ่งแตงต้ังโดย COP/MOP 

2. เปนการเขารวมดําเนินโครงการดวยความสมัครใจ (Voluntary Participation) โดยไดรับความ

เห็นชอบจากภาคีท่ีเก่ียวของรวมถึงความเห็นชอบของประเทศที่ต้ังโครงการ 

3. ตองเปนโครงการที่กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ตรวจวัดไดและเปนประโยชนระยะยาวท่ีจะ

บรรเทาความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะตองเปนปริมาณที่ลดท่ีไดเพ่ิมเติม (Additionality) จากปริมาณ

การปลอยกาซปกติในกรณีที่ไมมีการดําเนินโครงการ CDM ท่ีไดรับการรับรอง 

4. การลดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน จะตองเปนการดําเนินโครงการเพ่ิมเติมจากการธุรกิจปกติ 

(Business as Usual) ในดานตางๆ เชนดานการเงิน (Financial additionality) การลงทุน (Investment 

additionality) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology additionality) และดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

additionality) 

5. จะตองเปนโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศกําลังพัฒนาซึ่ง

เปนประเทศภาคีท่ีต้ังโครงการ 

                       สําหรับในประเทศไทย โครงการที่คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก จะ

พิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการที่เหมาะสมและมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจน

ตองเปนโครงการท่ีสงผลใหเกิดการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ และสงเสริมการพัฒนาของ

ประเทศอยางย่ังยืนซึ่งประกอบดวยมิติการพัฒนาอยางย่ังยืน 4 ดานไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอดเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ  (www.tgo.or.th) 
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6.  กระบวนการตางๆ ของโครงการจะตองมีความโปรงใส (Transparency) มีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และตรวจสอบได (Accountability) โดยตองผานการตรวจสอบ (Auditing) และการตรวจพิสูจน 

(Verification)  
 
2.4 ประเภทของโครงการ CDM 
 ประเภทของโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดซึ่ง UNFCCC ไดทําการพิจารณานั้น สามารถจัดกรุป ได
เปนสามประเภทคือ  

1. โครงการ CDM ทั่วไป   
2. โครงการ CDM ดานปาไม 
3. โครงการ CDM ขนาดเล็ก 

 

• โครงการ CDM ท่ัวไป 
 เปนโครงการทั่วไปเปนโครงการท่ีประเทศภาคีภายใตพิธีสารเกียวโตไดจัดทําขึ้นโดยประกอบดวย 15 
ประเภทโครงการดังน้ี  

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 
• โครงการ CDM ดานปาไม 

 สําหรับการดําเนินโครงการ CDM ดานปาไมน้ัน ปา หมายถึง พื้นท่ีที่มีขนาดข้ันตํ่าต้ังแต 0.05-1.0 เฮก
เตอร (500-10,000 ตารางเมตร) โดยมีตนไมปกคลุม (Crown cover) มากกวารอยละ 10-30 โดยตนไมเหลาน้ี มี

ศักยภาพท่ีจะเติบโตและมีความสูงไมนอยกวา 2-5 เมตร 
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 กิจกรรมดานปาไมที่สามารถดําเนินการเปนโครงการ CDM ดานปาไมไดนั้น จํากัดอยูเฉพาะการปลูกปา 

(Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) โดยมีนิยามของกิจกรรมท้ังสอง ดังน้ี  

- การปลูกปา (Afforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชท่ีดินที่กระทําโดยมนุษยจาก
พื้นที่ท่ีไมเคยเปนปามากอนในระยะเวลา 50 ป ใหกลายเปนปา โดยการปลูก หวานเมล็ด 

หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ  
- การฟนฟูปา (Reforestation) หมายถึง การแปลงสภาพการใชท่ีดินท่ีกระทําโดยมนุษย จาก

พื้นที่ท่ีคร้ังหนึ่งเคยเปนปาแตถูกแปลงสภาพใหไปใชประโยชนอื่น ใหกลับกลายเปนปาอีก
ครั้ง โดยการปลูก หวานเมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดย
ในชวงพันธกรณีแรก จะจํากัดอยูเฉพาะโครงการท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีที่ไมเปนปา ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2532  
 สําหรับชวงพันธกรณีแรก ซึ่งมีระยะเวลารวมกัน 5 ป ประเทศในกลุม  Annex I จะสามารถใชเครดิตจาก
การดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม ในการบรรลุถึงพันธกรณีไดไมเกินรอยละ 1 ของปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในปฐาน คูณดวย 5 
 

• โครงการ CDM ขนาดเล็ก  
 โครงการ CDM ขนาดเล็ก เปนโครงการท่ีมีขอบเขตหรือลักษณะการดําเนินงานที่มีขนาดเล็กกวาโครงการ
ประเภทโครงการ CDM ทั่วไป โดยแบงออกเปน 4 ลักษณะกิจกรรม (ขอมูลจาก CMP/2006010/Ad1,p8 para 

28(b)) ไดแก 

- กิจกรรมโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีกําลังการผลิตสูงสุดหรือเทียบเทากับ 15 เมกะวัตต 

(MW(e)) 

- กิจกรรมโครงการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ที่สามารถลดการใชพลังงาน

ไดไมเกิน 60 กิกะวัตต–ชั่วโมง (GWh) ตอป  

- โครงการอ่ืนๆ ที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและกอใหเกิดการปลอย

กาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

- โครงการปลูกปา (Afforestation) และการฟนฟูปา (Reforestation) ขนาดเล็กที่มีการดูดซับ

กาซเรือนกระจกไมเกิน 16,000 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป หากมีการดูดซับเกิน 

สวนที่เกินจะไมถูกนับ  โดยที่โครงการปลูกปาดังกลาวน้ีจะตองดําเนินการโดยชุมชนที่มี

รายไดตํ่าและมีหนวยงานเปนเจาของโครงการหรือเจาภาพ 

โครงการ CDM ขนาดเล็ก จะไดรับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 
- ใชเอกสารประกอบโครงการที่ปรับใหงายข้ึน 

- วิธีการคํานวณการลดกาซเรือนกระจกและวิธีการติดตามตรวจสอบปริมาณการลดกาซเรือน
กระจกที่งายข้ึน 

- สามารถควบรวมหลายโครงการเขาดวยกัน (Bunding) 
- คาธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนตํ่ากวาโครงการท่ัวไป 
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- ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการเพื่อข้ึนทะเบียนส้ันกวา 

- สามารถใชหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: 

DOE) รายเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ (Validation) และการยืนยัน
การลดกาซเรือนกระจก (Verification) 

 
2.5 ชวงเวลาการคิดเครดิตโครงการ (Crediting Period) 
 ผูดําเนินโครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตไดจากสองแนวทาง คือ 

1. ชวงเวลาแบบตออายุได (Renewable crediting period) เปนเวลาสูงสุด 7 ป แตสามารถ

ตออายุได 2 ครั้ง หาก baselineของโครงการยังคงใชไดอยูหรือไดมีการปรับปรุงใหเขากับขอมูลใหม หรือ (รูปที่ 2-1 

ก) 

2. ชวงเวลาแบบตายตัว (Fixed crediting period) เปนเวลาสูงสุด 10 ป และไมสามารถตอ

อายุได (รูปที่ 2-1 ข) 

 

 

                     
ก.ชวงเวลาแบบตออายุได              ข.ชวงเวลาแบบตายตัว 

รูปท่ี 2-1 ชวงเวลาในการคิดเครดิต 

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

 

สําหรับการตออายุโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติม

วากรณีฐานที่ใชในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกยังใชไดหรือไม โดยมีประเด็นตางๆ ที่จะตอง

พิจารณา เชน โครงการจะยังคงสงผลใหปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลดลงหรือไม กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ มีการเปล่ียนแปลงหรือไม และหากมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลกับการกําหนดกรณีฐานอยางไร ซึ่ง

วิธีการในการคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกกรณีฐานของชวงเวลาในการคิดเครดิตระยะท่ี 2 /

ระยะท่ี 3 ควรจะเปนวิธีเดียวกับการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระยะแรก ซึ่งหนวยงานที่

จะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบในการประเมินเหลานี้ คือหนวยงานปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated 

Operational Entities: DOE) 

 ชวงเวลาในการคิดเครดิตของโครงการประเภทปาไม จะแตกตางกับโครงการ CDM ทั่วไป โดยผูดําเนิน

โครงการสามารถเลือกชวงเวลาในการคิดเครดิตจากสองทางเลือก คือ 
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1. tCERs (Temporary CER) จะคิดปริมาณคารบอนเครดิตไปจนถึงส้ินสุดพันธกรณีในแตละ

ชวง (the end of the Commitment period)  

2. lCERs (Long-term CER) จะคิดปริมาณคารบอนเครดิตไปจนถึงเวลาท่ีส้ินสุดชวงเวลาใน

การคิดเครดิต (End of the crediting period) 
 

2.6 หลักการคํานวณปริมาณการปลอยกาซท่ีลดไดจากโครงการ 
กาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมโดยพิธีสารเกียวโต ประกอบดวยกาซ 6 ชนิด โดยแตละชนิดมีคาศักยภาพใน

การทําใหโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) แตกตางกัน เชน หากลดการปลอยกาซมีเทนได 1 ตัน จะ

เทียบเทาการลดกาซคารบอนไดออกไซดได 21 ตัน ดังแสดงใน ตารางท่ี 2-1 

 

ตารางท่ี 2-1 กาซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมภายใตพิธีสารเกียวโตและคาศักยภาพในการทําใหโลกรอน 

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 

 

โครงการท่ีจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโครงการ CDM จะตองแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปสูการลดกาซ

เรือนกระจกไดจริง น่ันคือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) 

นั้นนอยกวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีที่ไมมีโครงการ หรือกรณีฐาน (Baseline Emission) 
 

การคํานวณการลดกาซเรือนกระจก 
 

GHG Emission Reduction = Baseline emission   -   (Project emission+Leakage) 
         (tCO2eq/y)   (tCO2eq/y)    (tCO2eq/y) 

 

โดยที่: 

GHG Emission Reduction         = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดได  

   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

Baseline Emission  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีฐาน  

   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 
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Project Emission  = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ  

   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

Leakage   = ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

โครงการแตเกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของโครงการ  

   (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป) 

 
2.7 โครงการ CDM และความเสี่ยง 
 โดยทั่วไปโครงการ CDM อาจแบงตามลักษณะโครงสรางการลงทุนไดหลายแบบ เชน 

• Unilateral CDM เปนการลงทุนโครงการขนาดเล็กโดยประเทศในกลุม Non-Annex 1 เอง 

และนํา CERs ที่ไดไปขายใหแกประเทศในกลุม Annex 1 

• Bilateral CDM เปนการรวมมือกันระหวางประเทศในกลุม Annex 1 และประเทศในกลุม 

Non-Annex 1 โดยประเทศในกลุม Annex 1 อาจเปนผูลงทุนเองท้ังหมดหรือเฉพาะ

บางสวน โดยโครงการท่ีดําเนินการนั้นจะตองอยูในประเทศในกลุม Non-Annex 1 

• Multilateral CDM คือ โครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาดท่ีประเทศในกลุม Annex 1 ลงทุนผาน

กองทุนและไดรับ CERs ตอบแทนตามสัดสวนการลงทุน 

• Hybrid Model หรือ Integration Approach เชน การจัดต้ังกองทุน CDM แหงชาติ เพื่อรับ

ซื้อ CERs และนําไปขายในตลาดโลก กองทุนดังกลาวจําเปนตองมีสภาพคลองสูงเน่ืองจาก

การขาย CERs อาจใชเวลานาน 

การลงทุนของผูดําเนินโครงการ CDM นอกจากจะตองพิจารณาความพอเพียงของเงินทุนซึ่งมีผลตอการ

เลือกโครงสรางการลงทุนแลว ยังตองตระหนักวาการลงทุนในโครงการ CDM นั้น เปนธุรกิจหนึ่งที่มีความเส่ียง สวน

หน่ึงเปนความเส่ียงเชนเดียวกับการลงทุนในโครงการท่ัวไป และอีกสวนหนึ่งเปนความเส่ียงที่เกิดจากการซื้อขาย

คารบอนเครดิตโดยเฉพาะ ไดแก 

1) ความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ (Operational Risk) เกิดจากความไมแนนอนวาโครงการจะ

สามารถผลิตคารบอนเครดิตในปริมาณท่ีไดคาดการณไว 

2) ความเสี่ยงทางดานกฎเกณฑ (Regulatory Risk) ทําใหเกิดความไมแนนอนวาโครงการจะไดรับการ

อนุมัติใหเปนโครงการ CDM หรือไม และความเส่ียงจากความไมแนนอนของตลาดคารบอนหลังจากพิธีสารเกียวโต

ส้ินสุดลงในป 2555 

3) ความเส่ียงทางดานตลาด (Market Risk) เกิดจากคารบอนเครดิตที่มีการซื้อขายกันสวนใหญจะอยู

ในรูปของสัญญาซื้อขายลวงหนา ราคาซื้อขายจะเปนราคาที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งอาจเปนราคาท่ีสูงหรือตํ่ากวา

ราคา ณ วันสงมอบ 
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4) ความเส่ียงในระดับประเทศ คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่ประเทศที่โครงการต้ังอยูน้ัน จะตองปฏิบัติ

ตามพันธกรณีท่ีมีตอพิธีสารเกียวโตหรือไม 

ความเส่ียงตางๆ นี้มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับราคาคารบอนเครดิตที่จะขายได คารบอนเครดิตที่มี

ความเสี่ยงนอยมีแนวโนมท่ีจะขายไดราคาสูง ในขณะท่ีคารบอนเครดิตที่มีความเส่ียงสูง ผูซื้อตองเปนผูรับความ

เส่ียงน้ันก็จะทําใหขายไดราคาตํ่าลง 

 
2.8 การซ้ือขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM 

การซื้อขายคารบอนเครดิตผานกลไก CDM มี 2 รูปแบบ ไดแก 

 1) Forward Agreement Contracts หรือ Pre-CERs เปนการซื้อขายคารบอนเครดิตในชวงที่โครงการ

ผานข้ันตอนการตรวจสอบของ DOE แตยังไมไดรับ CERs ราคาคารบอนเครดิตประเภทน้ีมีราคาตํ่า เนื่องจากมี

ความเส่ียงที่จะไมผานความเห็นชอบจาก UNFCCC และมีความเสี่ยงที่ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดจะไมเปนไป

ตามที่คาดการณไว 

 2) Issued Credit Market เปนการซื้อขายคารบอนเครดิตลวงหนาหลังจากไดรับ CERs แลว ราคา

คารบอนเครดิตรูปแบบน้ีจะสูงกวารูปแบบแรกเน่ืองจากมีความเส่ียงนอยกวา โดยในการซื้อขายครั้งแรกจะเรียกวา 

Primary CERs และหากมีการนํามาซ้ือขายอีกหลังจากนั้นจะเรียกวา Secondary CERs โดยท่ัวไปราคาของ 

Secondary CERs จะสูงกวา Primary CERs เน่ืองจากสวนใหญทําการซื้อขายในตลาดคารบอนซึ่งมีความเส่ียงตํ่า

กวา  

  
2.9  ขั้นตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) 
        ในการดําเนินโครงการ CDM ตามหลักสากลโดยท่ัวไปนั้น ทางองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกไดสรุป

เปนขั้นตอนดังรูปที่ 2-2  

 
2.10  ข้ันตอนท่ีอยูในขอบเขตการดําเนินงานในประเทศไทย 
          ประเทศไทยไดจัดต้ังองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน หรือ อบก.) เปนหนวยงาน

กลางท่ีมีอํานาจรับรองโครงการท่ีดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Designated National Authority for 
the Clean Development Mechanism : DNA CDM)  เพื่อทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการใหคํารับรองวาโครงการท่ี

เสนอนั้นเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดหรือไม และทําหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
ดานมีความเหมาะสม และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนของประเทศ โดยรายละเอียดและข้ันตอนการอนุมัติโครงการ CDM ของประเทศไทยน้ัน ทางองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดไววาดวยการพิจารณาคํารับรองวาเปนโครงการตามกลไกการ
พัฒนาท่ีสะอาด พ.ศ. 2550 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวประกอบดวยการพิจารณาเอกสารประกอบโครงการเพื่อ
ตรวจสอบวาโครงการที่เสนอนั้น เปนโครงการที่มีสวนชวยในการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศหรือไม และเปนไป

ตามหลักเกณฑการพิจารณาตางๆ ที่ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก.  และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดไวหรือไม โดยมีรูปแบบขั้นตอนการพิจารณาเอกสารโครงการ CDM ดังน้ี (รูปที่ 2-3) 
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รูปท่ี 2-2  ข้ันตอนการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
หมายเหตุ 

DNA CDM : หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินงานตามโครงการกลไกการพัฒนาที่ 

                สะอาด (Desinated National Autority for the Clean Development Mechanism) 

DOE : หนวยงานปฏิบัติการที่ไดรับหมอบหมายในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities) 

CDM EB : คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดแหงสหประชาชาติ (Executive Board of  CDM) 

PDD : รายงานการศึกษาออกแบบโครงการ หรอืขอเสนอโครงการ (Project Design Document) 

GHG : กาซเรือนกระจก (Green house gas) 

 

ผูดําเนินโครงการ 

การออกแบบโครงการ (Project design) และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ (PDD) 

DNA CDM 

การอนุมัติจากประเทศเจาบาน การตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ 
(Validation) DOE (A) 

CDM EB 

การขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration) 

ผูดําเนินโครงการ 

การติดตามการลด GHG (Monitoring) 

DOE (B) 

การยืนยันการลด GHG (Verification) 

DOE (B) 

การรับรองการลด GHG (Certification) 

CDM EB 

การออกใบรบัรองปริมาณการลดการปลอย GHG (Issuance of CERs ) 

ดําเนินการในประเทศไทย 
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ UNFCCC CDM

 Executive Board กําหนดขึ้น 
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รูปท่ี 2-3  ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของประเทศไทย 

(ที่มา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 

 
2.11  เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาโครงการ CDM ในประเทศไทย 
          เอกสารที่ ผู ดําเนินโครงการจะตองจัดเตรียมเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ CDMจาก  อบก . 

ประกอบดวย 
1. หนังสือแสดงเจตจํานงในการดําเนินโครงการ CDM (Letter of Intent: LoI) จํานวน 1 ชุด  

(สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก www.tgo.or.th)  
 

2. เอกสารประกอบโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Project Design Document : 
PDD) จํานวน 30 ชุด ซึ่งในการจัดทําเอกสารประกอบโครงการจะตอง กรอกขอมูลใหถูกตองตาม
ประเภทของโครงการ โดยโครงการ CDM แตละประเภทจะมีแบบฟอรม PDD ที่แตกตางกัน แต
โดยรวมแลว ในการจัดทํา PDD จะประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี  

• รายละเอียดของโครงการ ซึ่งประกอบไปดวยวัตถุประสงคของโครงการ รายละเอียดในดาน

เทคนิค การถายทอดเทคโนโลยี และขอบเขตของโครงการ  

เริ่ม 

ผูดําเนินโครงการยื่นคําขอ 
และเอกสารให อบก. 

ตรวจรับเอกสาร 

รับความเห็น/ขอเสนอแนะ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เสนอใหคณะอนุกรรมการ 
พิจารณากล่ันกรองโครงการ 

แจงผลการพิจารณา 
ใหผูดําเนินโครงการทราบ 

ผลการพิจารณา 

ไมสมบูรณ สมบูรณ 

เสนอใหคณะกรรมการ 
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ใหความเห็น 

รวมเวลา 180 วัน 
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• วิธีการที่ใชในการคํานวณ ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งตองเปนวิธีที่ไดรับการ

รับรองจาก EB แลว หากเปนวิธีใหม จะตองไดรับการรับรองจาก EB กอน  

• ขอมูลระยะเวลาของอายุโครงการ และระยะเวลาการไดคารบอนเครดิต (Crediting 

period) ที่เลือก  

• รายละเอียดที่แสดงใหเห็นวาเหตุใดจึงสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก

โครงการได นอกเหนือจากส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นอยูแลว (Additionality)  

• แผนการติดตามการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

- รายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน รวมทั้งคุณภาพในดานตางๆ ของขอมูล  

- วิธีท่ีใชในการติดตามผลและเก็บขอมูล รวมทั้งวิธีที่ใชในการควบคุมคุณภาพของ

การทํางาน  

- ในกรณีที่เปนวิธีการใหม ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของวิธีการ รวมทั้งประเมินจุดเดน

และจุดดอยของวิธีการใหมนี ้ 

• รายการคํานวณ  

- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกที่ลดลง  

- รายละเอียดของวิธีการคํานวณและการประมาณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกที่เกิดข้ึนนอกขอบเขตของโครงการแตสามารถตรวจวัดได (Leakage)  

• ขอมูลผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  

- วิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  

- ในกรณีท่ีพิจารณาแลวพบวาผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจมีนัยสําคัญ ใหดําเนินการจัดทํา

รายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอม พรอมทั้งชี้แจงผลสรุปและเอกสารอางอิงตางๆ  

• ขอมูลของแหลงท่ีจะใหการสนับสนุนโครงการจากประเทศในกลุม Annex I 

• ขอคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของอื่นๆ รวมถึงสรุปขอคิดเห็นท่ีไดรับ ข้ันตอนการ ไดมาซึ่ง

ขอคิดเห็นเหลานั้น และแนวทางในการปรับปรุงโครงการเม่ือไดรับขอคิดเห็นดังกลาว 

 
3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) จํานวน 30 ชุด หรือ 

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จํานวน 30 ชุด (ในกรณีโครงการท่ีเขาขายประเภทและ

ขนาดโครงการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูย่ืนคําขอจะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา

พรอมกับคําขอดวย)  
4. เอกสารผลการประเมินขอเสนอโครงการโดยผูดําเนินโครงการตามแบบการประเมิน 

(Self-Assessment Form) จํานวนรายการละ 30 ชุด (รวมเลม) ดังน้ี 
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• แบบสอบถามสถานะโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (แบบสอบถาม 1-2550) 

เปนแบบสอบถามที่เก่ียวของกับขอมูลทั่วไปของโครงการ เชน ชื่อโครงการ ประเภท

โครงการ เอกสารโครงการที่เก่ียวของ การดําเนินงานที่ผานมาที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 

และรายละเอียดของโครงการเบื้องตน 

• แบบประเมินโครงการ CDM ตามหลักเกณฑการพัฒนาที่ย่ังยืน (แบบสอบถาม 2-2550) 

เปนแบบประเมินท่ีใหผูดําเนินโครงการ CDM กรอกขอมูลโครงการเพื่อแสดงการมีสวนรวม

ในการสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย ซึ่งมีหัวขอในการประเมิน 4 ดานไดแก 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานการพัฒนาและ/หรือการถายทอด

เทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ 

• แบบสรุปรายละเอียดโครงการ (แบบสอบถาม 3-2550) เปนแบบสอบถามท่ีสรุป

รายละเอียดท้ังหมดของโครงการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอหลัก ดังน้ีคือ ขอมูลทางดานเทคนิค 

ขอมูลการลงทุนท้ังหมดของโครงการ ขอมูล Certified Emission Reduction และขอมูล

ประโยชนตอการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ 

 
5. รายงานการผลการประชุมรวมของประชาชนเพ่ือรับทราบโครงการ (Public 

Participation Report) จํานวน 30 ชุด 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดกําหนดใหผูพัฒนาโครงการ CDM 

จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินโครงการ โดยรูปแบบในการ

ดําเนินการน้ัน ผูดําเนินโครงการสามารถนําวิธีการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใชได ดังข้ันตอนเบื้องตนตอไปน้ี 

• จําแนกหัวขอดานสังคม และการมีสวนรวม 

• จําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย 

• จัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน 

• ใหขอมูลกับประชาชน 

• ดําเนินการปรึกษาหารือ โดยดําเนินการรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

• สรุปผลการดําเนินการปรึกษาหารือ และจัดทําแผนการดําเนินการดานชุมชนของ

โครงการ 

ทั้งน้ี ผูดําเนินโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดานสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอม ท่ีจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
6. แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) บันทึกขอมูลท้ังหมด จํานวน 5 ชุด  
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ในการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) นั้นจะมีข้ันตอนตางๆตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 

ซึ่งจะเห็นวาข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญในการท่ีจะดําเนินโครงการ CDM น้ันคือผูประกอบการจะตองรูถึงปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีที่ยังไมมีโครงการ CDM หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline emission) หลังจากน้ัน

เม่ือมีการดําเนินโครงการ CDM แลวก็ตองรูปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเปนผลจากการดําเนินโครงการ 

(Project emission) และเม่ือนํามาลบกับกรณีฐานก็จะได 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีลดได ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการวิเคราะหปริมาณการปลอย

กาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากการทําเหมืองในกรณีที่ยังไมมีโครงการ CDM หรือเรียกวากรณีฐาน (Baseline 

emission) โดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่งวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตจะชวย

ใหสามารถประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกไดต้ังแตกระบวนการแรกของการดําเนินกิจกรรมไปจนถึง

กระบวนการสุดทาย ทําใหเห็นวาแตละกระบวนการในการทําเหมืองมีปริมาณการใชสารเขาเทาไร มีการปลอยกาซ

ในปริมาณเทาไร ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพิจารณาเลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 

CDM ตอไปได ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิเคราะหกาซเรือนกระจกและแนวทางในการดําเนิน

โครงการ CDM ของแตละเหมืองไดดังนี้ 
 

3.1      เหมืองแรทองคํา บริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด  
           การทําเหมืองแรทองคําของบริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด ตําบลทายดง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ นั้นไดมี

การผลิตแทงโลหะผสมทองคําในปริมาณปละประมาณ 120,000 – 150,000 ออนซ  มีผลการประเมินปริมาณกาซ

เรือนกระจกสรุปดังตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1   

ตารางท่ี 3-1 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตทองคํา ของเหมืองแร

ทองคํา บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 499.49 274.26 773.75 

กระบวนการระเบิด 3,684.64 7,014.00 10,698.64 

กระบวนการขุดขน 4,051.55 2,223.90 6,275.45 

กระบวนการบด 1,607.09 1,768.20 3,375.29 

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต 9,335.4 10,396.26 19,731.66 

กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต 20.7 - 20.70 

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยขั้วเซลลไฟฟา 5.14 - 5.14 

รวมกาซเรือนกระจก 40,880.63 

333...   ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกและและและ   
แนวทางในกแนวทางในกแนวทางในการารารดําเนินโครงการดําเนินโครงการดําเนินโครงการ      CCCDDDMMM   
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รูปท่ี 3-1 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกท่ีใชตลอดวัฏจักรการผลิตแรทองคํา บริษัท อัคราไมนิ่ง จํากัด 

 

 

 
 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขน 

บด 

ชะละลายและดงึโลหะออกจากถานกัมมันต 

น้ํามันดีเซล 164,250 ลิตร 
CO2 499,508.61 กิโลกรัม 

CH4 621.69 กิโลกรัม 

ANFO 1,180,280 กิโลกรัม 
CO2 3,495,947.09 กิโลกรัม 

CH4 15,672 กิโลกรัม 

น้ํามันดีเซล 1,332,250 ลิตร 

น้ํามันดีเซล 292,000 ลิตร 

ไฟฟา 44,038,055 kWh 

CO2 4,051,550 กิโลกรัม 

CH4 5,043 กิโลกรัม 

ไฟฟา 7,614,593 kWh 

เมล็ดถานกัมมันต 82.5 ตัน 

Oxygen liquid 2,255.7 ตัน 

ปูนขาว 10 ตัน 

Sodium Cyanide 748.25 ตัน 

โซดาไฟ 506.62 ตัน 

HCL 248.2 ตัน 

CO2 1,607,090 กิโลกรัม 

CH4 4,010 กิโลกรัม 

CO2 9,366,300 กิโลกรัม 

CH4 23,574 กิโลกรัม 

จับโลหะทองคําและเงิน 

ดวยข้ัวเซลลไฟฟา 
กาซแอลพีจี (LPG) 18 กิโลกรัม CO2 5,140 กิโลกรัม 

กาซแอลพีจี (LPG) 72.44 กิโลกรัม CO2 20,700 กิโลกรัม 

จับโลหะทองคําและเงิน 

ดวยข้ัวเซลลไฟฟา 
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สํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร        3-3                       โดย คณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม                                    

จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแร

ทองคําของบริษัท อัคราไมน่ิง จํากัด รวมเปนจํานวน 20,078.44 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยกระบวนการ

ชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตมีการปลอยกาซเรือนกระจก มากท่ีสุด รองลงมาคือ  กระบวนการขุด

ขน กระบวนการระเบิด กระบวนการบด กระบวนการเจาะรูระเบิด กระบวนการปรับสภาพถานกัมมันต และ

กระบวนการจับโลหะทองคําและเงินดวยข้ัวเซลลไฟฟามีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเม่ือพิจารณาถึง

ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา สารเคมี และวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชในการวิเคราะหหา

ปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆจากการทําเหมือง (รูปที่ 3-1) พบวา มีการใชพลังงานเช้ือเพลิงชนิด

น้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมท้ังส้ิน 1,788,500  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุดคือ   1,332,250 ลิตร 

สวนการใชพลังงานไฟฟาพบวาใชรวมทั้งส้ิน 51,652,648 kWh  โดยกระบวนการบดใชไฟฟาถึง 44,038,055 kWh  

ซึ่งมากที่สุด สวนในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันตนั้น มีปริมาณการใชไฟฟา 7,614,593 

kWh ซึ่งนอยกวากระบวนการบดแตเปนกระบวนการที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเม่ือเทียบกับทุกกระบวนการ

แลว ทั้งนี้เน่ืองมาจากมีการใชสารเคมีหลายชนิดในข้ันตอนของการชะละลายซึ่งผลจากการทําปฏิกริยาเคมีตางๆ

ในขั้นตอนน้ีนาจะเปนสาเหตุหลักของการทําใหเกิดกาซเรือนกระจกไดมาก ฉะนั้นความเปนไปไดในการดําเนิน

โครงการ CDM นั้นจะเห็นวาเม่ือดูภาพรวมของการปลอยกาซเรือนกระจกแลวจะพบวามีปริมาณเพียง 20,047.54   

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งถือวาไมมากนัก โดยในการดําเนินโครงการ CDM ท่ีเหมาะสมนั้น ควรเปน

โครงการ CDM ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถดําเนินกิจกรรมตามขอบเขตของกิจกรรมในโครงการ CDM ขนาดเล็ก

ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2 และกระบวนการท่ีควรจะเลือกมาพิจารณาดําเนินการเปนอันดับแรกนาจะเปน

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เน่ืองจากปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด จากน้ันจึง

พิจารณากระบวนการขุดขนเน่ืองจากมีการปลอยกาซเรือนกระจกรองลงมาและมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาก หรือ

อาจพิจารณากระบวนการระเบิดเพราะปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม 

เม่ือพิจารณาผลจากกระบวนการการทําเหมืองดังไดกลาวมาแลวประกอบกับหลักการในการดําเนิน

โครงการ CDM ขนาดเล็กแลวเห็นวามีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกนอย จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.      จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบท่ีชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปนหนึ่ง

ในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก สําหรับโครงการท่ีจะเปนไปไดสําหรับเหมืองทองคําไดแกการ

จัดการการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ ใน

กระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใชพลังงานท่ีเกิดจากเครื่องกวน

สารเคมี หรือพลังงานไฟฟาท่ีใชกับเคร่ืองสูบนํ้า ปรับเปล่ียนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลในการ

ขนสงโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนดิท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน   หรืออาจดําเนินโครงการนําพลังงาน

ความรอนจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟา

จากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน 

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม เน่ืองจากจะสามารถ  ชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซด

ไดในระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี รวมกับการลดใชพลังงาน
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การใชไฟฟา ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลโดยการปรับเปล่ียนไปใชนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมมากขึ้น และลดปริมาณการใชวัตถุระเบิดโดยปรับปรุงรูปแบบการระเบิด 

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุระเบิด 

รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใช

พลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา

เหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงนี้พบวาโครงการท่ีนาจะ

พิจารณาดําเนินการมีดังนี้คือ 

- การจัดการการใชพลังงานไฟฟา รวมไปถึงการควบคุมการใชสารเคมีตางๆ ใหอยูใน  

ปริมาณที่พอเหมาะ ในกระบวนการชะละลายและดึงโลหะออกจากถานกัมมันต เชนการใช

พลังงานท่ีเกิดจากเครื่องกวนสารเคมี หรือพลังงานไฟฟาที่ใชกับเคร่ืองสูบน้ํา  

- หาวิธีการลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใชพลังงาน 

- หาวิธีการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการปรับสภาพถานกัมมันตมาปรับเปนพลังงาน

ไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน 

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

  
3.2   เหมืองหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 
         การทําเหมืองหินปูนของบริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง/ทาคลอ อําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี  มีการผลิตหินปูนประมาณปละ  7,200,000 ตัน  มีผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกสรุปดัง

ตารางท่ี 3-2 และแสดงบัญชีสารเขา-ออกดังแสดงในรูปท่ี 3-2  

 

ตารางท่ี 3-2 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูนของเหมือง

หินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่ 1,000.47 26.15 1,026.62 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 1,469.77 38.41 1,508.18 

กระบวนการระเบิด 4,135.05 389.28 4,524.33 

กระบวนการขุดขน 7,060.78 184.54 7,245.32 

กระบวนการบด 6,060.12 513.85 6,573.97 

รวมกาซเรือนกระจก 20,878.42 
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รูปท่ี 3-2 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ปูนซิเมนตไทย 

                     (แกงคอย) จํากัด 

 

จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง

หินปูนของบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด รวมเปนจํานวน 20,878.42 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

โดยกระบวนการขุดขนมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการบด กระบวนการระเบิด 

กระบวนการเจารูระเบิด และกระบวนการพัฒนาพื้นที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด และเม่ือพิจารณาถึง

ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาท่ีนํามาใชในการวิเคราะหหา

ปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆจากการทําเหมือง (รูปท่ี 5.1-2) พบวา มีการใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิด

น้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมท้ังส้ิน 3,134,021  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดขนมากที่สุดคือ   2,321,748 ลิตร 

สวนการใชพลังงานไฟฟาพบวามีการใชเพียงกระบวนการบดโดยใชรวมทั้งส้ิน 8,705,302.6 kWh และใชวัตถุ

ระเบิด ANFO ปริมาณ 1,396,050 กิโลกรัม ในกระบวนการระเบิด ซึ่งจากผลดังกลาวจะเห็นวาถามีการดําเนิน

โครงการ CDM ควรจะเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก เนื่องจากมีการปลอย กาซเรือนกระจกนอยในภาพรวมและ

จากแตละกระบวนการก็ไมมีกระบวนการใดมีการปลอยอยางโดดเดน การดําเนินโครงการ CDM จากแตละ

กระบวนการคาดวาจะไมคุมทุน จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

พัฒนาพ้ืนท่ี 

เจาะรูระเบิด 

ขุดขน 

บด 

นํ้ามันดีเซล 328,978 ลิตร 
CO2 1,000,470.90 กิโลกรัม 

CH4 1,245.19 กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล 483,295 ลิตร 
CO2 1,469,770 กิโลกรัม 

CH4 1,829.06 กิโลกรัม 

น้ํามันดีเซล 2,321,748 ลิตร 

ไฟฟา 8,705,302.60 kWh 

CO2 7,060,780.01 กิโลกรัม 

CH4 8,787.85 กิโลกรัม 

CO2 6,060,119.98 กิโลกรัม 

CH4 24,469.23 กิโลกรัม 

ระเบิด 
CO2 4,135,050 กิโลกรัม 

CH4 18,537 กิโลกรัม 
ANFO 1,396,050 กิโลกรัม 



โครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม                                          รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร         

เหมืองแรสูโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)                                                                                3. ผลการวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจกฯ 
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1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หน่ึงในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการท่ีจะเปนไปไดสําหรับเหมืองหินปูนแหงนี้คือ

อาจใชสายพานท่ีมีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงมาชวยในการขนสง เพื่อชวยลดการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดดีเซล   หรืออาจดําเนินโครงการนําพลังงานความรอนจากกระบวนการตอเน่ืองอื่นของ

บริษัทท่ีอยูในบริเวณเดียวกันมาปรับเปนพลังงานไฟฟาเพื่อชวยลดการใชไฟฟาจากแหลงพลังงาน

ของการไฟฟาฯในกระบวนการบดเปนตน 

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม เนื่องจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซด

ไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณา

ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ

กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลวซึ่งผลการศึกษาจากเหมืองแหงน้ีพบวาโครงการท่ีนาจะพิจารณา

ดําเนินการมีดังนี้คือ หาวิธีการลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในกระบวนการขุดขน เพื่อชวยลดการใช

พลังงานเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดและใชพลังงานเชื้อเพลิงมาก

ที่สุด เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต  

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

 
3.3  เหมืองหินปูน บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
       การทําเหมืองหินปูนของบริษัททีพีไอโพลีนจํากัด (มหาชน) ตําบลทับกวาง/ทาคลอ อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี มีการผลิตหินปูนประมาณปละ 10,830,000 ตัน  โดยมีผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกสรุปดัง

ตารางท่ี 3-3 และแสดงบัญชีสารเขา-ออกดังแสดงในรูปท่ี 3-3  

 

ตารางท่ี 3-3 ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตหินปูน ของเหมือง

หินปูน บรษิัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 2,536.39 61.31 2,597.70 

กระบวนการระเบิด 4,771.82 466.08 5,237.90 

กระบวนการยอยดวยไฮดรอลิกเบรกเกอร 199.44 4.82 204.26 

กระบวนการขุดตักดวยรถขุด หรือรถตักลอยาง 11,288.42 272.87 11,561.29 

กระบวนการขนลําเลียงดวยรถบรรทุกเททาย 11,276.66 272.58 11,549.24 

รวมกาซเรือนกระจก 31,150.39 
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รูปท่ี 3-3 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกท่ีใชตลอดวัฏจักรการผลิตหินปูน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

                (มหาชน) 

 

จากตารางพบวาในภาพรวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมือง

หินปูนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) รวมเปนจํานวน 38,275.47 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย

กระบวนการขุดตัก มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือจํานวน 11, 556.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

รองลงมาคือ กระบวนการขนลําเลียง  ซึ่งปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 11,554.72 กระบวนการระเบิด 

กระบวนการเจาะรูระเบิด และกระบวนการยอยดวยไฮดรอลิคเบรกเกอร มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยที่สุด 

และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่นํามาใชใน

การวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปท่ี 5.1-3) พบวา มีการใช

พลังงานเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันดีเซลในกระบวนการรวมทั้งส้ิน 7,134,817.00  ลิตร โดยใชในกระบวนการขุดตักมาก

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ยอยดวยไฮดรอลิก 
เบรกเกอร 

ขุดตกัดวยรถขุด  
หรือรถตักลอยาง 

ขนลําเลียงดวย
รถบรรทุกเททาย 

นํ้ามันดีเซล 720,940.00 ลิตร 
CO2 2,535,435.44 กิโลกรัม 

CH4 2,919.52 กิโลกรัม 

ANFO 1,471,716 กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

109,027.55 กิโลกรัม 

นํ้ามันหลอลื่น  10,047.85 ลิตร 

CO2 4,704,485.25 กิโลกรัม 

CH4 22,194.33 กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล  

56,690 ลิตร 

นํ้ามันดีเซล 

3,208,610.00 ลิตร 

CO2 199,444.84 กิโลกรัม 

CH4 229.57 กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล 

3,205,267.00 ลิตร 

CO2 11,283,727.77 กิโลกรัม 

CH4 12,999.02 กิโลกรัม 

CO2 11,271,971.43 กิโลกรัม 

CH4 12,988.03 กิโลกรัม 

บดยอย 
ไฟฟา  

9,500,000.00 kWh 
CO2 6,613,342 กิโลกรัม 

CH4 28,053  กิโลกรัม 
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ที่สุดคือ  3,208,610.00 ลิตร และกระบวนการขนลําเลียง 3,205,267.00 ลิตร ซึ่งใกลเคียงกัน ในการระเบิดใชวัตถุ  

ANFO 1,471,716 กิโลกรัม ใชไฟฟาในกระบวนการบดยอยเทากับ 9,500,000.00 kWh 

ซึ่งจากผลดังกลาวจะเห็นวาถาจะมีการดําเนินโครงการ CDM ควรจะเปนโครงการ CDM ขนาดเล็ก 

เนื่องจากมีการปลอยกาซเรือนกระจกนอยในภาพรวมและจากแตละกระบวนการไมมากพอจะเปนโครงการทั่วไป

ขนาดใหญหรือทําไดอาจไมคุมทุน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1.   จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการท่ีจะเปนไปไดสําหรับเหมืองหินปูนแหงนี้

คือการหาวิธีการท่ีลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเครื่องยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองท้ังสอง

กระบวนการหลักคือกระบวนการขุดตักและขนลําเลียง เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงใน

เคร่ืองยนต  การใชสายพานที่มีการดําเนินการหลักเปนแรงโนมถวงในการขนสงลําเลียงแทน

รถบรรทุก เปนตน เพื่อชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล 

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม เนื่องจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซด

ไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไม

เพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนต โดยอาจเลือกทําโครงการ CDM โครงการใดโครงการหน่ึง   

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกันและลดการใชวัตถุ

ระเบิด รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการ

ใชพลังงานที่ควรพิจารณาควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทํา

เหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว 

4. ปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุระเบิด 

 
3.4  เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด 
        เหมืองแรลิกไนตของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีอัตราการ

ผลิตถานหินลิกไนตประมาณ  1,200,000 ตัน  และมีการเปดหนาดินประมาณ 8,4000,000 ลูกบาศกเมตร ตอ ป มี

ผลการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกสรุปดังตารางท่ี 3-4 และแสดงบัญชีสารเขา-ออกดังแสดงในรูปที่ 3-4  
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ตารางท่ี 3-4 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ

เหมืองแรลิกไนต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จํากัด (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการขุดตักเปลือกดิน 4,662.08 121.85 4,783.93 

กระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน 22,087.90 577.30 22,665.20 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต 29,681.42 300.19 29,981.61 

กระบวนการบด 37,812.35 989.63 38,801.98 

รวมกาซเรือนกระจก 96,232.72 

 

 

 
 

รูปท่ี 3-4   บญัชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต บริษัท เอสซีจ ี

                 ซิเมนต จํากัด 

 

 จากผลการวิเคราะหดังกลาวจะเห็นไดวามีการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณปานกลาง โดยเม่ือเทียบ

กับการดําเนินงานของเหมืองหินปูนและเหมืองแรทองคําแลวพบวาเหมืองถานหินแหงน้ีมีปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกมากกวา และเม่ือพิจารณาปริมาณท่ีปลอยออกมาจากกระบวนการตางๆและพิจารณาพลังงานที่ใช 

พบวา การใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล ในเคร่ืองยนต ในกระบวนการขุด ขน บดอัดและตัก เปนสาเหตุหลักในการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งถาจะมีการดําเนินโครงการ CDM จะเห็นไดวาปริมาณรวมของการปลอยกาซเรือน

กระจกนาจะบงชี้วาสามารถทําโครงการ CDM ขนาดเล็กได โดยเปนโครงการท่ีเปนรูปแบบท่ีชวยลดการปลอยกาซ

ขุดตักเปลือกดิน 

บด 

นํ้ามันดีเซล 1,533,000 ลิตร 
CO2 5,412,734 กิโลกรัม 

CH4 6,208 กิโลกรัม 

ไฟฟา 11,680,000 kWh  
CO2 8,130,930 กิโลกรัม 

CH4 34,491 กิโลกรัม 

ขนและบดอัดดินนํ้ามันดีเซล 7,263,013 ลิตร CO2 25,541,858 กิโลกรัม 

CH4 29,425 กิโลกรัม 

ขุดขนถานหินลิกไนต นํ้ามันดีเซล 2,954,067 ลิตร 
CO2 10,388,576 กิโลกรัม 

CH4 11,968 กิโลกรัม 
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เรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและกอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซด

เทียบเทาตอป การทําโครงการ CDM ขนาดใหญอาจไมคุมทุนดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กในรูปแบบที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิดและ

กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกไมเกิน 60,000 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ซึ่งเปน

หนึ่งในประเภทของโครงการ CDM ขนาดเล็ก ซึ่งโครงการที่จะเปนไปไดสําหรับเหมืองถานหินแหงนี้

คือการหาวิธีการท่ีลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักร ในการทําเหมืองทั้งสาม

กระบวนการหลักพรอมกันคือกระบวนการขนและบดอัดเปลือกดิน ขุดขนถานลิกไนต และ

กระบวนการขุดตัก เชนการปรับเปล่ียนการใชชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนตในการขนสง เปนตน  

2. จัดทําโครงการ CDM ขนาดเล็กดานปาไม เนื่องจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซด

ไดในระดับหน่ึง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไม

เพียงพอในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนต โดยอาจเลือกทําโครงการ CDM โครงการใดโครงการหน่ึงก็ได หรือ 

3. ไมจัดทําโครงการ CDM แตดําเนินการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปา

เพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถาเปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณา

ควรเปนผลจากการวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละ

กระบวนการดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเครื่องยนต 

เคร่ืองจักร 

 
3.5  เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
       เหมืองแรลิกไนต ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีการ

ผลิตถานหินประมาณปละ 80-100 ลานตัน และเปลือกดินประมาณปละ 17 ลานลูกบาศกเมตร  โดยมีผลการ

ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกสรุปดังตารางท่ี 3-5 และแสดงบัญชีสารเขา-ออกดังแสดงในรูปท่ี 3-5  

ตารางท่ี 3-5 ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยออกจากแตละกระบวนการในการผลิตถานหินลิกไนต ของ

เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Ton CO2 

eq.)) 

กระบวนการ 
กาซเรือนกระจก รวมกาซ

เรือนกระจก CO2 CH4 

กระบวนการเจาะรูระเบิด 4,847.40 117.24 4,964.64 

กระบวนการระเบิด 106,548.97 9,118.07 115,667.04 

กระบวนการขุดขนดิน 380,927.90 29,681.93 410,609.83 

กระบวนการขุดขนถาน 11,785.27 285.05 12,070.32 

กระบวนการแตงแร และขนสูโรงไฟฟา 25,922.47 2,305.39 28,227.86 

รวมกาซเรือนกระจก 571,539.69 
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  รูปท่ี 3-5 บัญชีรายการรวมปริมาณสารเขา-ออกที่ใชตลอดวัฏจักรการผลิตถานหินลิกไนต ของเหมืองแรลิกไนต 

               แมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

จากตารางพบวาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมาจากการดําเนินงานในเหมืองแรลิกไนตแม

เมาะ รวมเปนจํานวน 571,539.71 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยถูกปลอยมากท่ีสุดมาจากกระบวนการขุด

ขนดินคือจํานวน 410,609.83 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือประมาณ 71.84 % ของปริมาณที่ปลอย

ออกมาทั้งหมด รองลงมาเปนกระบวนการระเบิด  กระบวนการบดถานหินลิกไนตและขนสงสูโรงไฟฟา 

กระบวนการขุดขนถานหินลิกไนต และกระบวนการเจาะรูระเบิดเปนกระบวนการท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจก

นอยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาถึงปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และสารวัตถุระเบิดที่เปนขอมูลสารเขาที่

นํามาใชในการวิเคราะหหาปริมาณกาซเรือนกระจกในกระบวนการตางๆ จากการทําเหมือง (รูปที่ 3-5) จะเห็นได

วาในกระบวนการขุดขนดินน้ันใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล 18,594,062.5 ลิตร และใชพลังงานไฟฟา 

ANFO 

29,087,956 กิโลกรัม 

Slurry/Water Gel 

1,880,220.81 กิโลกรัม 

นํ้ามันหลอลื่น  

495,070 ลิตร 

เจาะรูระเบิด 

ระเบิด 

ขุดขนดิน 

ขุดขนถานหิน 

บดถานหิน และขนสงสูโรงไฟฟา 

นํ้ามันดีเซล 1,377,819.94 ลิตร 
CO2 4,845,581.91 กิโลกรัม 

CH4 5,579.63 กิโลกรัม 

CO2 106,548,974.24 กิโลกรัม 

CH4 433,927.96 กิโลกรัม 

นํ้ามันดีเซล 

18,594,062.5 ลิตร 

ไฟฟา 

453,039,683.0 kWh 

นํ้ามันดีเซล 

3,349,833.33 ลิตร 

CO2 380,793,961.10 กิโลกรัม 

CH4 1,413,147.26 กิโลกรัม 

ดิน 116,900,000.0 ตัน 

นํ้ามันดีเซล 14,418 ลิตร 

ไฟฟา 37,149,144 kWh 

CO2 11,780,368.26 กิโลกรัม 

CH4 13,571.16 กิโลกรัม 

ถานหิน 17,969,096.911 ตัน 

CO2 25,922,471.49 กิโลกรัม 

CH4 109,713.35 กิโลกรัม 

ถานหิน 17,428,864 ตัน 
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453,039,683.0 kWh ซึ่งเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับกระบวนการอื่น ถือวาเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการปลอย

กาซเรือนกระจกของเหมืองแหงนี้  สวนในกระบวนการระเบิดไดมีการใชวัตถุระเบิดชนิด ANFO ทั้งส้ินในปริมาณ

29,087,956 กิโลกรัม .ใชสาร Slurry/Water Gel 1,880,220.81 กิโลกรัม และน้ํามันหลอล่ืน  495,070 ลิตร ซึ่งการ

ใชสารเหลาน้ีในปริมาณมากในกิจกรรมการระเบิดทําใหเกิดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกมามาก

รองลงมาจากการขุดขนดิน  ในกระบวนการบดถานและขนสงสูโรงไฟฟาน้ันใชพลังงานไฟฟา 37,149,144 kWh ทํา

ใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากเปนอันดับสาม   

 จากผลการวิเคราะหกระบวนการทํางานและผลการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาวของเหมืองแรลิกไนต

แมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะเห็นไดวาควรมีการดําเนินโครงการ CDM โดยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้คือ  

1. ดําเนินโครงการ CDM โดยลดใชพลังงานเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงกําเนิด ใน

กระบวนการขุดขนดินเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดและมีการใช

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล และใชพลังงานไฟฟามากที่สุด เชน การหาวิธีการทางดานเทคนิคเพื่อ

ปรับความสมดุลยดานระยะทางและระดับระหวางเครื่องโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ท้ิงดิน

ใหมีระยะทางส้ันท่ีสุดและอยูในระดับที่ใชพลังงงานจากมอเตอรนอยท่ีสุด และมีการปรับเปล่ียนชนิด

ของเชื้อเพลิงท่ีใชในเครื่องจักรเครื่องยนต โดยใชเชื้อเพลิงชนิดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน หรือ 

2. ดําเนินโครงการ CDM ดานปาไม น่ืองจากจะสามารถชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดไดใน

ระดับหนึ่ง และยังชวยระบบนิเวศใหกลับคืนสูส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี แตวิธีการนี้อาจไมเพียงพอ

ในการดูดซับคารบอนไดออกไซดจากเหมืองแหงนี้ ควรใชรวมกับการลดพลังงานในการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตโดยเปล่ียนไปใชนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใชในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ใหเปนชนิด

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น อาจหาแนวทางท่ีส้ันท่ีสุดในการขนสงเพื่อลดการใชพลังงาน

เชื้อเพลิง นอกจากนั้นควรหาวิธีการทางดานเทคนิคเพ่ือชวยใหเกิดความสมดุลยดานระยะทางและ

ระดับระหวางเคร่ืองโมดินและสายพานเพื่อขนสงดินไปสูที่ทิ้งดิน ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดท้ังการใช

น้ํามันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟา 

3. ดําเนินการปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการระเบิดในกระบวนการระเบิดเพื่อลดปริมาณการใชวัตถุ

ระเบิด 

4. ดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานในหลายดานรวมกัน รวมกับการปลูกปาเพิ่มเติมและฟนฟูปา (ถา

เปนไปไดตามหลักการ CDM)  ซึ่งโครงการลดการใชพลังงานท่ีควรพิจารณาควรเปนผลจากการ

วิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทําเหมืองในแตละกระบวนการดังที่ไดกลาว

มาแลว ซึ่งไดแกการลดใชน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลจากเคร่ืองยนต เครื่องจักร และหาวิธีการลดการ

ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการบดดังที่ไดกลาวมาแลว 

 



 คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบงาน โครงการกําหนด
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรสูโครงกลไกพัฒนาท่ีสะอาด 
1. คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา 

1)  นางดวงตา  โลเจริญรัตน นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

2)  นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

3)  นายอนุวัต  นพชํานาญ นายชางเหมืองแรชํานาญงาน 

4)  นายทินวัฒน  แกวสวี  นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

5)  นางสุวรรณ  หัสวายุกุล เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบงาน 

1)  นายธวัช  ผลความดี ผูอํานวยการสํานักบริหารสิ่งแวดลอม 

2)  นายชัยวิทย  อุณหศิริกุล วิศวกรเหมืองแรชํานาญการพิเศษ 

3)  นายดุสิต  จันทรกานต นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

4)  นางสาววรรณพร ความสุข  นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ 

 
 คณะผูศึกษาวิจัย (ท่ีปรึกษาโครงการ) 

1)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร  บุญตัน หัวหนาโครงการ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมธรณี

เทคนิค และส่ิงแวดลอมเหมืองแร 

2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เศรษฐ  สัมภัตตะกุล ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมพลังงาน 

3)  นายศุภกานต  ธิเตจะ นักธรณีวิทยา / ผูชวยวจิัย 

4)  นายศิรธันย  อรรถนันทพฒัน วิศวกรเหมืองแร / ผูชวยวิจัย 

5)  นางสาวพัชราพร  พงษพฒัน วิศวกรเคร่ืองกล / ผูชวยวิจัย 
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